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Maysa a Pammaneknek maipapan 
ken ni Cristo
Kas iti amin a nasantuan a kasuratan, ti Daan a Tulag ket maysa
a saksi ken pammaneknek a sibibiag ti Dios, a ni Jesucristo ket
isu ti Mangisalakan ti amin a tao, ken nasken nga agrukbabtayo
kadakuada ket agtungpaltayo kadagiti pannursuroda tapno 
magun-od ti talna iti daytoy a biag ken agnanayon a biag kalpa-
san ti ipapatay.

Kinuna ni Presidente Spencer W. Kimball, “Ni Jesucristo ti Dios
ti Daan a Tulag, ken Isu ti [nakisao] kada Abraham ken Moises.
Isu ti nangparegta kada Isaias ken Jeremias; Isu ti nagipadles
babaen kadagiti napili a lallaki kadagiti mapaspasamak ti ma-
sakbayan” (iti Conference Report, Abr. 1977, 113; wenno Ensign,
May 1977, 76).

Kalpasan ti Panagungarna, nagpakita ni Jesus iti dua a lallaki
a magmagna manipud iti Jerusalem nga agturong iti Emmaus.
Inadawna dagiti padto iti Daan a Tulag maipapan iti bagina
a nangpunno kadagiti lallaki iti Espiritu ken nangigapu iti 
nagbaraan ti puspusoda iti pammaneknek (kitaen iti Lucas
24:13–32). Bayat ti panagadalmo iti Daan a Tulag, sapulem da-
giti kinapudno a makaisuro kenka iti ad-adu pay maipapan
ken ni Jesucristo ken no kasano a mayaplikar iti biagmo ti
ebangheliona. Kas paset ti panagadalmo, maaddaan iti maysa
a kuaderno a pagisuratam kadagiti pannakaawat ken naituding
nga aramiden. Mabalin a kayatmo ti agaramid iti maysa a nai-
sangsangayan a lugar iti kuadernom ti no ania ti nasursurom a
kangrunaanna a mangisuro ken mangipaneknek iti maipapan
ken ni Cristo. Mabalin a masarakam pay a napno ti pusom iti
pammaneknek maipapan ken ni Jesucristo bayat ti panagsa-
pulmo kenkuana iti Daan a Tulag. 

Ti Estoria iti Daan a Tulag
Mangrugi ti Daan a Tulag iti panangparsua kada Adan ken Eva,
ti umuna a lalaki ken babai. Ababa a salaysayenna ti pakasari-
taan ti kaputotan [posterity] da Adan ken Eva agingga iti pana-
wen ni Noe idi dadaelen ti dakkel a layus dagiti amin a tao ken
ayup, malaksid iti pamilia ni Noe ken dagiti ayup iti daong.
Kalpasan ti pannakaisalaysay ti estoria ni Noe, ababa nga isurat
ti Daan a Tulag dagiti pasamak a mangiturong iti biag ni
Abraham, a simrek iti katulagan (dagiti sagrado a kari) iti Dios
ket inawatna dagiti naisangsangayan a kari manipud iti Dios
maipanggep iti kapuonanna. Dagiti kari nga inaramid ti Dios
ken ni Abraham ket maawagan iti “Katulagan ni Abraham” (ki-
taen iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan). Nagtultuloy
ti katulagan ni Abraham iti anak ni Abraham a ni Isaac ken iti
apokona a ni Jacob, a binaliwan a ninaganan ti Apo iti Israel.
Isurat ngarud ti Daan a Tulag dagiti pannakilangen ti Dios ka-
dagiti natulagan a taona, dagiti an-annabo [descendants] ni
Jacob, a maaw-awagan iti “balay ti Israel” wenno “dagiti annak
ti Israel.”

Panangkita iti Daan a Tulag—Dagiti 
Linaonna
Kitaen iti “Nagnagan ken Panagsasaganad dagiti Pagbasaan
ti Daan a Tulag” iti sango ti Bibliam. Idi napagtitipon a

sangkamaysa, saan a kanayon a napagsasaganad a naurnos
dagiti libro ti Daan a Tulag. Mabalin a nasayaat a kapanuno-
tan no ikkam iti marka dagiti linaon ti bibliam tapno mala-
gipmo dagiti nadumaduma a kita ti sinurat iti Daan a Tulag.
Kas pagarigan, ikabil ti sumaganad nga uppat a nagan iti
abay dagiti libro nga ibasarda kadagiti linaon ti bibliam.

1. Ti Linteg. Dagiti libro manipud iti Genesis agingga iti
Deuteronomio ket masansan a maibasar a kas “ti linteg.” Gapu
ta insurat ni Moises dagitoy maawaganda no dadduma iti “da-
giti lima a libro ni Moises.” Irugi ti Genesis iti Panagparsua iti
daga ken kada Adan ken Eva, ket igibus ti Deuteronomio iti gi-
bus ti biag ni Moises. Salaysayen dagitoy lima a libro maipapan
kadagiti katulagan nga inaramid ti Dios iti tao ken maipapan
kadagiti bilin a nasken a tungpalen dagiti tao kas pasetda iti
katulagan.

2. Ti Pakasaritaan. Dagiti libro manipud iti Josue agingga iti Ester
ket salaysayenda ti naituloy a pakasaritaan dagiti annak ti
Israel iti uneg ti nasurok nga innem a gasut a tawen kalpasan
ni Moises. Gagangay a maawagan dagitoy a libro kas “ti pa-
kasaritaan.” Gagangay a napagsasaganad ti pannakaurnosda;
nupay kasta, ti 1–2 Cronicas ket kangrunaanna a bersion ti sa-
bali a mannurat ti isu met la a pakasaritaan a masarakan iti
1–2 Ar-ari 4.

3. Ti Daniw. Napnuan kadagiti pannursuro ken paltiing a naisurat
iti porma ti daniw dagiti libro manipud iti Job agingga iti
Eclesiastes; iti kasta, maawagan daytoy a benneg a kas “ti dan-
daniw.” Ti Canta ni Salomon ket linaon pay iti benneg ti daniw
nupay kasta, segun ken ni Propeta Joseph Smith, saan a na-
paregta daytoy a sinurat (kitaen iti “Canta ni Salomon” iti
Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan). Naglaon ti libro
dagiti Salmo kadagiti balikas iti sagrado a musika ti dayta
a panawen.

4. Dagiti Propeta. Dagiti libro manipud iti Isaias agingga iti
Malakias ket aglaon kadagiti pannursuro dagiti naduma-
duma a propeta bayat dayta a panawen nga adda ari dagiti
annak ti Israel. Saanda a napagsasaganad iti pakasaritaan.
Saantayo nga ammo ti gapu ti agdama a panagsasaganadda.

Pannakairanud manipud iti Panagadalmo
iti Daan a Tulag
Dagiti estoria iti Daan a Tulag ket sumagmamano kadagiti kala-
takan iti pakasaritaan. No saantayo nga ammo dagitoy, kaaduan
ti Baro a Tulag, Libro ni Mormon, ken Doktrina ken Katulagan
ket saan koma a napateg. Ngem nasken nga ad-adu pay ti
aramidentayo ngem iti panangammo laeng kadagiti estoria.
Nasken a sursuruentayo ti pudno a doktrina manipud kadagi-
toy ket yaplikartayo dayta a doktrina iti biagtayo. 

Bayat ti sipapasnek a panagadalmo iti Daan a Tulag, masara-
kamto dagiti panawen a sagidento ti Espiritu ti pusom ket tu-
longannaka nga agbalin nga ad-adda a kas ken ni Cristo. Iti
rinibribu a tawen tinulongan ti Daan a Tulag dagiti tao nga ad-
daan pammati a sumurotda iti plano ti Nailangitan nga Ama. 

Sumagmamano a Banag a 
Nasken nga Ammuen maipapan iti Daan a Tulag
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Kasano ti Panangusar iti Daytoy a
Pagbasaan
Kas iti isingasing ti paulo daytoy a pagbasaan, maysa daytoy a
pangiwanwan iti panagadalmo kadagiti nasantuan a kasura-
tan. Mangted daytoy a pagbasaan iti tulong kadagiti sumaga-
nad a wagas .

Pakauna
Naimaldit iti baba ti tunggal nalukot a papel a masara-
kamto dagiti pakauna kadagiti kapitulo iti nasantuan

a kasuratan a naituding a basaem ken dagiti pangilawlawag ka-
dagiti kapitulo a saan a naituding a basaem. Aglaon ti benneg a
“Pakauna” kadagiti sumaganad a kita ti impormasion:

• Ti nakapasamakan iti pakasaritaan

• Pannakailawlawag no kasano a mainaig ti scripture block
kadagiti kapitulo sakbay wenno kalpasan daytoy

• Dagiti saludsod a panunoten sakbay wenno kabayatan ti pa-
nagbasam tapno matulonganka a mangipamaysa iti mensahe
ti scripture block

Pannakaawat kadagiti Nasantuan 
a Kasuratan
Ti benneg a “Pannakaawat kadagiti Nasantuan a

Kasuratan” ket mangted iti tulong para kadagiti naririgat a bali-
kas ken ragup ti balikas kasta met ti komentario a makatulong
kadakayo a makaawat kadagiti kapanunotan ken konsepto a li-
naon dagiti nasantuan a kasuratan. Masansan a daytoy a komen-
tario ket mangiraman kadagiti palawag dagiti General Authority.

B
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Natnag da Adan ken Eva gapu iti kinasukirda wenno saanda
a panagtungpal iti linteg, ket “naisinada” manipud iti ima-
tang ti Dios (Moises 5:4). Mabasatayo iti Moises 5 no kasano
a mangiturong ti kinasukir kadagiti tattao nga umadayo ma-
nipud iti Dios—kas iti kaso ni Cain, ni Lamec ken dadduma
pay. Kalpasan a pinanawan da Adan ken Eva ti Minuyongan
ti Eden, nasuruanda a makaawat ken agbiag kadagiti doktrina
ken agaramid ken agtungpal kadagiti katulagan. Nasursuroda
pay no ania kadagiti pangisalakan nga ordinansa ti kasapulan
para kadakuada tapno makasubli ken makapagindegda iti ima-
tang ti Dios. Adu kadagitoy a pannursuro ti masarakan iti
Moises 6. Insuro ni propeta Enoc kadagiti taona ti maipapan
kadagitoy a kinapudno iti gandatna a mangparegta kadakuada
nga agbabawi kadagiti basbasolda ken kinadangkesda tapno
masubbotda ken maisublida iti imatang ti Dios.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Moises 6

Intan-ok (b. 2)—Dinayaw

Awanan mulit (b. 6)—Saan a
narugit, natarnaw

Pakasaritaan ti kaamaan
(bb. 8, 22)—Pakasaritaan ti
kaamaan

Kaputotan (bb. 8, 28)—Annak,
appoko, ken dadduma pay

Ti sakaanan ti Dios (b. 9)—
Daga (kitaen iti b. 44)

Nangputot (b . 10–11, 13–14,
17, 21, 25)—Isu ti ama ni

Panangituray (b. 15)—Bileg

Nabati a tao (b. 17)—Ti bas-
bassit a grupo a nabati kalpa-
san ti pannakaisina manipud
iti sangabukel a grupo

Genesis 5; Moises 6

Isuro ni Enoc dagiti Umuna 
a Pagbatayan ti Ebanghelio

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti uray tallo laeng kadagiti sumaganad nga aktibi-
dad (A–E) bayat ti panangadalmo iti Moises 6.

Agaramid iti Binulong

Isuratmo no ania iti panagkunam a langanto ti binulong para iti
libro a nailadawan iti Moises 6:5–25.

Magisuratka maipapan iti Pamiliam wenno
Suratam ti Pamiliam

1. Segun iti Moises 6:45–46, apay nga am-ammo ni Enoc ken da-
giti taona dagiti kapuonanda (ammada)?

2. Magisuratka maipapan iti maysa kadagiti kapuonam nga
“am-ammom” gapu kadagiti kasuratan a naidulin. Iramanmo
ti maysa a banag maipapan kadakuada a mangparparegta
kenka tapno agbalinka a nasingsingpet a tao.
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Nakasao (b. 22)—Nakasarita

Nakaro (b. 27)—Mangrugi a
dumakkel

Ayo, bagbagaan (bb. 28, 43)—
Balakad

Nagaramidda (b. 28)—
Nagplanoda

Kinarianda ti bagbagida
(b. 29)—Nagaramidda kada-
giti kari

Impaulogko (b. 30)—Opisial
a pakaammo

Mangdangran (b. 32)—Saktan,
patayen

Pagbaliksenkanto (b. 32)—
Ania ti isao

Nainkalintegan (b. 34)—
Pasamaken

Sadiay (b. 38)—Idiay

Pangen (b. 44)—Dakkel a 
bilang

Makiranudtayo (b. 48)—
Mangpadas

Kinaay-ay-ay (b. 48)—
Ladingit

Sigud a basol (b. 54)—Ti pa-
naglabsing da Adan ken Eva

Awan pay ti basolda (b. 54)—
Nadalus ken natarnaw

Nainaw iti basol (b. 55)—
Mayanak iti managbasol a lu-
bong kadagiti nagannak nga
agnanaed iti natnag a lubong
ket nagbasolda mismo

Nainawen ti basol (b. 55)—
Ti tarigagay nga agbasol ket
mangrugi a dumakkel

Napasantokayo (bb. 59–60)—
Madalusan ken panagbalin a
nasantuan, napatarnaw

Mainkalintegankayo
(b. 60)—Maaramid a nawaya
manipud iti basol ken panna-
kadusa ti basol, mapakawan

Mamagungar (b. 61)—
Mangted biag iti
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Panagadal kadagiti Nasantuan 
a Kasuratan
Ti benneg a “Panagadal kadagiti Nasantuan a

Kasuratan” ket aglaon kadagiti saludsod ken aktibidad a mang-
tulong kenka a mangtakuat, mangpanunot, ken mangyaplikar
kadagiti pagbatayan ti ebanghelio a masarakan kadagiti nasan-
tuan a kasuratan. Aramidem dagitoy nga aktibidad iti maysa a
kuaderno wenno iti bukodmo a papel gapu ta awan espasio a
naited a pagsuratan iti daytoy a pagbasaan.

Dagiti sumaganad nga addang ket mangtulong kenka bayat ti
panagadalmo kadagiti nasantuan a kasuratan:

• Rugian babaen ti kararag.

• Basaem ti pakauna iti kapitulo nga inkanto adalen ken ibi-
langmo ti dadduma pay a paglaingan iti panagadal iti
“Sakbay ti Panagbasa” (kitaen iti p. 5.

• Basaen dagiti naituding a kapitulo. Bayat ti panagbasam, agi-
basarka iti benneg a “Pannakaawat kadagiti Nasantuan a
Kasuratan” ti pagbasaan para iti tulong. Usaren dagiti paglai-
ngan iti panagadal ti “Bayat ti Panagbasa” (kitaen iti p. 6).
Usarem ti kuadernom wenno papelmo a pagisuratan wenno
pagsuratan kadagiti saludsod. Isuratmo pay maipapan kada-
giti panagrikna wenno impresion a napateg kenka.

• Aramidem dagiti aktibidad iti benneg a “Panagadal kadagiti
Nasantuan a Kasuratan” para iti kapitulo nga ad-adalem. No
dadduma nasken a pumilika no ania dagiti aktibidad a leppa-
sen. No kayatmo a sursuruen ti ad-adu pay maipapan iti
Daan a Tulag, leppasem ti amin nga aktibidad.

Programa iti Home-Study Seminary
No addaka iti programa iti home-study seminary, ti sumaruno a
tsart ti panagbasa ket mangipakita kenka no ania ti nasken a ba-
saem iti tunggal lawas ti seminary. Laglagipem a ti seminary ket
inaldaw a programa ti edukasion iti relihion, a ti nainkararagan a
panagbasam kadagiti nasantuan a kasuratam ket nasken nga ag-
balin nga aginaldaw a kadawyan nga aramid, ken nasken nga ara-
midem dagiti naituding nga aramidem iti seminary iti tunggal
aldaw ti panageskuela uray no saanka a dumar-ay iti seminary iti
inaldaw. No addaanka iti nasursurok wenno nakurkurang ngem
tallupulo-ket-innem a lawas iti tawenmo iti seminary, ibaganto
kenka ti mannursurom no ania dagiti kapitulo a nasken a basaem
iti maysa a lawas ken no ania dagiti naituding nga aramiden a
leppasem. Ti panagbasa kadagiti nasantuan a kasuratan ken pana-
ngusar iti daytoy a pagbasaan ket nasken a mabubos ti tallupulo
agingga iti uppat-a-pulo a minuto iti tunggal aldaw ti panages-
kuela a saanka a dimmar-ay iti klase ti seminary. 

Tunggal lawas nasken nga itedmo iti mannursurom dagiti panid
ti kuadernom a naglaon kadagiti kapanunotam maipapan kada-
giti nasantuan a kasuratan ken dagiti saludsod a sinungbatam iti
dayta a lawas. Basaento ti mannursurom ket sungbatanna dagi-
toy ket isublina kenka ti kuadernom. Mabalin a piliem ti maad-
daan iti dua a kuaderno ket usarem dagitoy iti tunggal maikadua
a lawas. Mabalinmo met ti agsurat iti loose-leaf binder ket itedmo
dagiti panid nga inaramidmo iti dayta a lawas. No isubli ti man-
nursurom dagiti panid, isublim dagitoy iti kuadernom.

C
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Programa iti Inaldaw a Seminary 
No addaka iti programa iti inaldaw a seminary, usarem daytoy
a pangiwanwan iti panagadal kas imbilin ti mannursurom.

Panagadal kadagiti Nasantuan a
Kasuratan
Daytoy a pagbasaan ket maysa a pangiwanwan a mangtulong
kenka nga agbasa, agadal, ken makaawat kadagiti nasantuan a ka-
suratan. Kaaduan iti orasmo iti panagadal ket mabubosto iti pa-
nagbasam ken panagpanunotmo maipapan kadagiti nasantuan a
kasuratan, isu a nairaman daytoy a benneg a mangtulong kenka
a makagun-od iti ad-adu pay manipud iti dayta a panagadal.

Ni Elder Howard W. Hunter, kas miembro ti Korum dagiti
Sangapulo-ket-dua nga Apostol, ket nangted iti napateg a bala-
kad kadagiti miembro ti Simbaan maipanggep iti panagadal
iti nasantuan a kasuratan, a nagupgop iti kanawan a dasig.
Mabalin a kayatmo nga isurat dagitoy a kapanunotan iti maysa
a kard ket ikabil ti kard iti maysa a lugar a makitam daytoy ba-
yat ti panagadalmo. 

• Basaem a nasayaat tapno maawatam dagiti nasantuan a ka-
suratan.

• Agadalka iti inaldaw.

• Mangitudingka iti kadawyan nga oras iti inaldaw a panaga-
dalmo. 

• Agadalka iti maysa a lugar a makapagpanunotka a nasayaat
nga awan dagiti makaringgor wenno makasinga.

• Agadalka iti maysa a dagup ti oras imbes nga agbasaka iti
sangkapaset laeng dagiti kapitulo wenno panid: ti innem-a-
pulo a minuto ket kamayatan, ti tallupulo a minuto ket dak-
kel a balligi, ngem ti sangapulo-ket-lima a minuto ket
mabalin a napateg met.

• Maaddaanka iti maysa a plano iti panagadal. (Kitaen iti
Conference Report, Okt. 1979, 91–93; wenno Ensign, Nob.
1979, 64–65.)

Apaman a masurotmo daytoy a balakad, adda pay dua a banag
a makitamto a makatulong bayat ti panagadalmo kadagiti na-
santuan a kasuratan: dagiti tulong iti panagadal a masarakan
kadagiti edision a Santo iti Ud-udina nga Aldaw dagiti nasan-
tuan a kasuratan ken panangusar kadagiti nasayaat a paglai-
ngan iti panagadal.
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Tsart ti Panagbasa iti Daan a Tulag

L M MI H B S D LAWAS 1 “Panagadal kadagiti Nasantuan a Kasuratan”

L M MI H B S D LAWAS 2 Abraham 3:22–28   Moises 1   2   3   4

L M MI H B S D LAWAS 3 Moises 5   6   7

L M MI H B S D LAWAS 4 Moises 8   Genesis 6:14–22   7   8   9:1–17   11:1–9

L M MI H B S D LAWAS 5 Abraham 1   2   Genesis 13   14:13–24   15   16   17

L M MI H B S D LAWAS 6 Genesis 18   21:1–21   22   23 (aktibidad)

L M MI H B S D LAWAS 7 Genesis 24   25:19–34   27   28   29   30:1–24   32   33

L M MI H B S D LAWAS 8 Genesis 35   37   39   40   41

L M MI H B S D LAWAS 9 Genesis 42   43   44   45   46   49   50   PJS,   Genesis 50:24–38

L M MI H B S D LAWAS 10 Exodo 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

L M MI H B S D LAWAS 11 Exodo 12   13   14   15:22–27   16   17

L M MI H B S D LAWAS 12 Exodo 18   19   20–24

L M MI H B S D LAWAS 13 Dagiti Aktibidad para iti Exodo 25–27,   30   28   29   32   33   34

L M MI H B S D LAWAS 14 Levitico 1   10   11   14   16   19   26

L M MI H B S D LAWAS 15 Numeros 6   9   11   12   13   14   16   21:4–9   22   23   24   27:12–23

L M MI H B S D LAWAS 16 Deuteronomio 4   6   7:1–6   8   10:10–22   26   28   30   32

L M MI H B S D LAWAS 17 Josue 1   2   3   4   5:10–15   6   7   10   23   24

L M MI H B S D LAWAS 18 Uk-ukom 6   7   8   13   14   15   16   Ruth 1   2   3   4

L M MI H B S D LAWAS 19 1 Samuel 1   2   3   7   8   9   10

L M MI H B S D LAWAS 20 1 Samuel 13   15   16   17   24   26

L M MI H B S D LAWAS 21 2 Samuel 7   9   11   12   13   14

L M MI H B S D LAWAS 22 1 Ar-ari 3   8   9:1–9   11   12   17   18   19

L M MI H B S D LAWAS 23 2 Ar-ari 2   4   5   6   17   18   19   22   23

L M MI H B S D LAWAS 24 Dagiti napili manipud iti 1 ken 2 Cronicas 2 Cronicas 15   20   Esdras 9   10   Nehemias 1   6   8

L M MI H B S D LAWAS 25 Ester 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Job 1   2   3   38   42

L M MI H B S D LAWAS 26 Salmo 22   23   24   Dagiti napili a bersikulo ti Salmo ken Proverbio Eclesiastes 1   2   4   5   12

L M MI H B S D LAWAS 27 Isaias 1   2   4   5   11 14

L M MI H B S D LAWAS 28 Isaias 24   29   30:15–21   33:14–17   40   42:1–7   47:5–10

L M MI H B S D LAWAS 29 Isaias 48   49   50   53   55   58   61:1–3   63:1–9   65:17–25

L M MI H B S D LAWAS 30 Jeremias 1   7   9:23–24   16   17:5–8, 19–27   23   29:11–14

L M MI H B S D LAWAS 31 Jeremias 30   31   33:15–18   52   Un-unnoy 1   5   Ezequiel 2   3

L M MI H B S D LAWAS 32 Ezequiel 11:16–20   18   20:33–44   33   34   37

L M MI H B S D LAWAS 33 Daniel 1   2   3   6

L M MI H B S D LAWAS 34 Oseas 1   2   3   13:9–14   Joel 2   Amos 3   4   5:4–6, 14–15   8:11–12   Abdias 1:21

L M MI H B S D LAWAS 35 Jonas 1   2   3   4:1–11   Mikias 3   5:2   6:7–8   Habacuc 3:17–18   Sofonias 3   Haggeo 1

L M MI H B S D LAWAS 36 Zacarias 9:9   10   11:12–13   12:10   13:6   14   Malakias 3   4

Naituding a Kapitulo a Basaek iti Daytoy a LawasDagiti Aldaw a Panagbasak Sangapulo 
a Minuto wenno Nasursuork



Dagiti Tulong iti Panagadal kadagiti
Edision a Santo iti Ud-udina nga 
Aldaw dagiti Nasantuan a Kasuratan

Dagiti Reperensia iti Pangiwanwan iti
Nasantuan a Kasuratan ken Bible Dictionary
Ti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan (PNK) ket aglaon iti
napagsasaganad [alphabetical) a listaan dagiti adu a balikas ken
topiko nga addaan kadagiti reperensia ti nasantuan a kasura-
tan iti amin nga uppat a pagrukodan a libro dagiti nasantuan a
kasuratan ti Simbaan. Daytoy ket mangted kadagiti kaipapanan
ken pannakailawlawag ti adu a nagan iti Biblia ken topiko.

Tulong kadagiti Balikas ken Ragup 
ti Balikas
Dagiti balikas ken ragup ti balikas ket mamarkaan kadagiti su-
maganad a notasion:

• Ti “HEB” ket mangilawlawag iti maysa a balikas iti pagsasao
a Hebreo (ti orihinal a pagsasao wenno lengguahe ti Daan a
Tulag).

• Ti “GR” ket mangilawlawag kadagiti balikas a Griego (ti orihi-
nal a pagsasao wenno lengguahe ti Baro a Tulag).

• Ti “IE” ket mangipakita a ti maysa nga ekspresion ket maysa
nga idioma (maysa a balikas wenno rarup ti balikas a nausar
iti nalawag a wagas no naisurat dagiti nasantuan a kasuratan
ngem saanen a gagangay a maus-usar iti agdama).

Ti Patarus ni Joseph Smith ti Biblia
Binilin ti Apo ni Propeta Joseph Smith nga adalenna ti Biblia
ken agkiddaw iti paltiing tapno magun-odna ti nakumkumpleto
ken pudno a pannakaipatarus ti Biblia (kitaen iti DkK 37:1;
73:3–4). Gapu iti daytoy, nagaramid ni Propeta Joseph Smith
iti adu a napapateg a pannakabalbaliw iti Biblia kadagiti lugar
a saan a husto ti pannakaipatarusna (kitaen iti Pagannurotan
ti Pammati 1:8). Awagantayo daytoy a pannakabalbaliw iti
“Patarus ni Joseph Smith.” Nayababa ti patarus iti “PJS.”
“Masarakan ti Patarus ni Joseph Smith iti apendiks a napauluan
iti ‘Dagiti Napili manipud iti Patarus ni Joseph Smith ti Biblia’
iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan.”

Ti Gazetteer ken dagiti Mapa
Ti gazetteer ken dagiti mapa, ket makatulong iti panagsapulmo
kadagiti lugar a naibasar kadagiti nasantuan a kasuratan.

Dagiti Paulo ti Kapitulo, dagiti Paulo 
ti Benneg, ken dagiti Pakagupgopan 
ti Bersikulo
Dagiti paulo ti kapitulo ken benneg ken dagiti pakagupgopan ti
bersikulo ket mangilawlawag wenno mangted iti napateg nga
impormasion ti nagtaudan tapno makatulong kenka a maawa-
tam no ania ti nabasam. Kas pagarigan, ania dagiti makatulong
nga impormasion a magun-odmo babaen ti panangbasa iti pa-
ulo ti benneg iti Doktrina ken Katulagan 89?

Ti kaadda dagiti tulong iti panagadal a masarakan kadagiti edi-
sion a Santo iti Ud-udina nga Aldaw dagiti nasantuan a kasuratan
ket kasla kaadda iti maysa a bassit a koleksion dagiti pagibasaran
a libro a sidadaan a magun-odmo—amin iti maysa a lugar!

Dagiti Paglaingan iti Panagadal
Kuna ni Nephi ket masapul nga “agpennektayo” (2 Nephi 32:3)
kadagiti nasantuan a kasuratan, ken binilin ni Jesus dagiti 
Nephite nga “amirisenyo [dagitoy] a sireregta” (3 Nephi 23:1).
Daytoy a kita ti panagadal ket iramanna ti ad-adda pay ngem iti
nabiit a panagbasa laeng kadagiti nasantuan a kasuratan. Dagiti
sumaganad a kapanunotan ken paglaingan ket makatulongto
kenka a makasursuro iti ad-adu pay no agadalka. Mabingaybi-
ngayda iti tallo a nadumaduma a kategoria: sakbay ti panagbasa,
bayat ti panagbasa, ken kalpasan ti panagbasa.

Sakbay ti Panagbasa

Kararag
Naisurat dagiti nasantuan a kasuratan babaen iti pammaregta.
Gapu iti daytoy, maawatan dagitoy a nalaing no adda kadatayo
ti panangkadkadua ti Espiritu. Iti Daan a Tulag masursurotayo
ti maipapan iti saserdote a ni Esdras, nga “impapusona ti nagsa-
pul iti linteg ni Jehova” (Esdras 7:10). Isaganatayo dagiti puspu-
sotayo nga agadal kadagiti nasantuan a kasuratan babaen ti
panagkararag iti tunggal kanito nga agbasatayo.

Manggun-od iti Impormasion ti Nagtaudan
Ti pannakaawat iti pasamak ti pakasaritaan dagiti nasantuan a
kasuratan ket makatulongto kenka a manggun-od iti ad-adu
pay a pannakaammo ken pannakaawat bayat ti panagbasam. Ti
Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan ket mangted iti pakasa-
ritaan ti nagtaudan ken maysa nga ababa a pakagupgopan ti li-
naon ti tunggal libro ken dagiti kangrunaan a tema. Dagiti paulo
ti benneg iti Doktrina ken Katulagan ket mangted iti ababa a 
panangilawlawag iti pakasaritaan ti nagtaudan dagiti paltiing.
Daytoy a pagbasaan ket magted pay iti sumagmamano a nagtau-
dan para kadagiti adu a kapitulo kadagiti nasantuan a kasuratan.
No adda panawenmo, mabalinmo met ti agibasar iti dadduma
pay a libro ken pagbasaan nga inanamongan ti Simbaan nga
adda nagtaudanda iti nasantuan a kasuratan a basbasaem.

Agdamag kadagiti Saludsod
Sakbay a basaem daytoy makatulong a saludsodem iti bagim ti
kas iti “Asino ti nangisurat kadagitoy a bersikulo?” “Para iti
asino?” “Apay a nairaman daytoy a pannursuro kadagiti nasan-
tuan a kasuratan?” “Ania ti kayatko a maammuan wenno masur-
suro bayat ti panagbasak ita nga aldaw?” ken “Ania ngata ti
kayat ti Apo a masursurok manipud kadagitoy a nasantuan a ka-
suratan?” Bayat ti panagbasam kadagiti nasantuan a kasuratan,
sapulem dagiti sungbat kadagiti saludsodmo. Laglagipem a ma-
balinmo pay nga usaren dagiti tulong iti panagadal kadagiti edi-
sion a Santo iti Ud-udina nga Aldaw ti nasantuan a kasuratan
wenno sapulem dagiti sungbat kadagiti pagbasaan wenno pab-
laak ti Simbaan.

Basaen dagiti Paulo ti Kapitulo
Dagiti paulo ti kapitulo ket simple a pakagupgopan dagiti
kangrunaan a kapanunotan iti maysa a kapitulo. Ti panangbasa
iti paulo ti kapitulo sakbay ti panangirugim iti maysa a kapitulo
ket saan laeng a nasayaat nga ugali ti panagadal no di ketdi ma-
katulongto pay kenka a mangisagana iti bagim nga agdamag
kadagiti saludsod ken agsapul kadagiti sungbat bayat ti panag-
basam.

5



Bayat ti Panagbasa

Saanka nga Agamak nga Agsardeng
Kaaduan a pedaso ti balitok ket saan a masarakan iti rabaw ti
daga—nasken a kaliem dagitoy. Napatpateg nga amang ti pana-
gadalmonto iti nasantuan a kasuratan no ibaybayagmo wenno
isardengmo ket aramidem ti sumagmamano kadagiti sumaga-
nad nga aktibidad.

Sapulem dagiti Kaipapanan dagiti Balikas a Saanmo
a Maawatan
Agusarka iti diksionario. No dadduma ti panangkitam iti maysa
a balikas nga ipagarupmo nga ammomon ket mangted kenka
iti nayon a pannakaammo ken pannakaawat. Dagiti benneg a
“Pannakaawat kadagiti Nasantuan a Kasuratan” daytoy a pag-
basaan ket makatulongto kenka a makaawat kadagiti adu a na-
ririgat a balikas ken ragup ti balikas.

Mannakaammoka ta no dadduma pinaregta ti Apo dagiti pro-
petana a mangiramanda kadagiti panangilawlawag kadagiti si-
nuratda a makatulong kadatayo a mangammo iti kaipapanan
dagiti balikas ken ragup ti balikas. Kas pagarigan, basaem ti
Mosiah 3:19 ket saludsodem iti bagim no ania ti kaipapanan
ti agbalin a kas maysa nga ubing.

Usaren dagiti Tulong iti Panagadal kadagiti Edision a
Santo iti Ud-udina nga Aldaw ti Nasantuan a Kasuratan
Kitaen iti benneg a “Tulong iti Panagadal kadagiti Edision a
Santo iti Ud-udina nga Aldaw ti Nasantuan a Kasuratan” iti
panid 4.

Aramaten dagiti Nasantuan a Kasuratan
Ti panangaramatmo iti bukodmo a nagan iti maysa a bersikulo
ket makatulong a mangaramid nga ad-adda a personal dagiti
pannursuro iti nasantuan a kasuratan. Kas pagarigan, ania ti pa-
kaidumaan nga aramidenna no usarem ti bukodmo a nagan a
kasukat ti “tao” iti Moises 1:39? 

Iladawan iti Panunot
Iladawam iti panunotmo no ania ti mapaspasamak. Kas pagari-
gan, no basaem ti Genesis 37, panunotem no kasano koma ti
mariknam no maysaka kadagiti ub-ubing a kakabsat a lallaki iti
maysa a pamilia ket kagura wenno agilem kenka ti amin nga in-
inauna a kakabsatmo a lallaki. 

No dadduma, ibaga dagiti nasantuan a kasuratan nga ilada-
wantayo iti panunottayo. Basaen ti Alma 5:15–18 ket agsardeng
tapno aramiden ti insingasing ni Alma. Maaddaan iti oras a ma-
ngisurat maipapan iti no ania ti mariknam bayat ti panangilada-
wam iti panunotmo kadagita a bersikulo.

Sapulen dagiti Pangisilpo a Balikas
Dagiti pangisilpo a balikas ket iramanna ti ken, ngem, gapu, nga-
rud, ken nupay kasta. Bayat ti panangbasam kadagitoy a balikas,
kitaem no ania ti maitulongda iti pannakaawatmo maipapan iti
dua wenno ad-adu pay a kapanunotan. No dadduma ipakitada
no kasano nga agpada wenno aggiddiat ti dua wenno ad-adu
pay a banag.

Kas pagarigan, no panunotem no ania ti ipakita ti balikas a gapu
iti Mosiah 26:2–3, masursurom ti maysa a napateg a kinapudno
maipapan iti panagadal iti nasantuan a kasuratan.

Ti balikas a gapu ket mangipa-
kita iti gapu ken bunga ti pag-
naigan ti kinaawan pammati
dagiti tao ken ti kabaelanda a
makaawat kadagiti nasantuan
a kasuratan ken dagiti balikas
dagiti propeta.

Ita basaem ti Doktrina ken Katulagan 45:30–32 ket kitaem no ka-
sano nga ipakita ti balikas a ngem ti paggidiatan dagiti kasasaad
dagiti nadangkes ken nalinteg kadagiti maudi nga aldaw.

Ti panangyunay-unay iti
balikas a ngem ket makaited
kadatayo iti namnama a
maispalto dagiti nalinteg iti
sumagmamano a pannaka-
dadael sakbay ti Maikadua
a Yaay.

Sapulen dagiti Pagtuladan
Iti 2 Nephi 31:2, kinuna ni Nephi a kayatna nga isurat ti sumag-
mamano a balikas maipapan iti doktrina ni Cristo. Ngarud iti
bersikulo 21 imburayna ti pammaneknekna a kaipalpalawagna
laeng ti doktrina ni Cristo. Iti pannakaammotayo nga insuro ni
Nephi ti doktrina ni Cristo iti nagbaetan dagiti bersikulo 2 ken
21, nasken nga agsublitayo ket adalentayo manen dagiti balikas
ni Nephi tapno ammuen no ania ti doktrina ni Cristo.

Sabali pay a pagarigan ti panagsapul kadagiti pagtuladan ket ti
agsapul iti pangilawlawag ti maysa a propeta iti gapu ken bu-
nga babaen ti panangkita iti panangusarna kadagiti balikas a no
ken ngarud. Iti Levitico 26, impadto ni Moises dagiti bendision
wenno lunod a dumtengto kadagiti annak ti Israel. Kitaen kada-
giti bersikulo 3–4, 18, 23–24, 27–28, ken 40–42 ket kitaen nga
inusar ni Moises ti pagtuladan a no-ngarud idi sinuruanna da-
giti annak ti Israel maipapan iti no anianto ti mapasamak no ag-
tungpalda wenno saanda a nagtungpal kadagiti bilin ti Apo.

Ti pannakaulit ti maysa a balikas wenno kapanunotan ket sabali
pay a pagtuladan a sapulen. Kas pagarigan, kitaen no namin-
ano a dinakamat ti nagsurat iti Genesis 39 a kadua ni Joseph
Smith ti Apo.

Sapulen dagiti Listaan kadagiti Nasantuan a Kasuratan
Tulongannaka dagiti listaan a mangkita a nalawlawag no ania
ti isuro ti Apo ken dagiti propetana. Dagiti Sangapulo a Bilin
ket listaan (kitaen iti Exodo 20). Dagiti Naimbag a Gasat iti
Mateo 5 ket nalaka a makita a kas maysa a listaan. Ti panangsa-
pul iti dadduma pay a listaan ket mabalin nga agkasapulan iti
ad-adu pay bassit a panagkagumaan. Kas pagarigan, agara-
midka iti listaan manipud iti Doktrina ken Katulagan 68:25–31
ti no ania ti kinuna ti Apo a kasapulan dagiti nagannak nga
isuroda kadagiti annakda.

Agdamag kadagiti Saludsod
Ituloymo ti agdamag kadagiti saludsod kas iti naibilin kenka nga
aramidem iti benneg a “Sakbay ti Panagbasa” iti ngato. Bayat ti
panagbasam, mabalinmo a baliwan dagiti saludsod a damagem
sakbay ti panagbasam wenno mabalin a sabaliam a mamimpin-
san dagiti saludsod. Ti panagsapul kadagiti sungbat dagiti salud-
sod ket maysa kadagiti kapatgan a wagas a pakagun-odantayo iti

31 Ket addanto tattao nga ag-
takder iti dayta a kaputotan, a
saan a lumabas agingga a ma-
kitada ti aglayus a asaplit; ta
maaplaganto ti daga iti maka-
dadael a sakit.
32 Ngem aagtakderto dagiti di-
sipulok kadagiti nasantuan a
lugar, ket saandanto a matig-
nay; ngem kadagiti nadangkes,
umkisto dagiti tao ket bilunodda
ti Dios ket matayda.

2 Dida mamati iti naibagan
maipanggep iti panagungar da-
giti natay, kasta met a dida ma-
mati iti maipanggep iti yaay ni
Cristo.
3 Ket ita gapu iti kinaawan ti
pammatida dida amaawatan ti
balikas ti Dios; ket natangken
ti panagpuspusoda.
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dakdakkel a pannakaawat manipud iti panagadaltayo iti nasan-
tuan a kasuratan. Maysa kadagiti kapatgan a saludsod a dama-
gen ket ti “Apay mabalin a pinaregta ti Apo ti nagsurat tapno
iramanna daytoy kadagiti nasantuan a kasuratan?” Sapulen da-
giti madlaw a pamugtuan nga ibati no dadduma dagiti nagsurat
no sawenda ti maysa a banag kas iti “ket nakitami.”

Sungbatan dagiti Saludsod a Naited kadagiti Nasantuan
a Kasuratan
Adu a gundaway a nagsaludsod ti Apo ket kalpasanna sinung-
batanna ti maysa a saludsod. Sinaludsodna kadagiti disipulo
a Nephite, “Ania a kita ti tao ti rumbeng a pagbalinanyo?”
Kalpasanna sinungbatanna, “Kas kaniak” (3 Nephi 27:27).

Iti dadduma pay a gundaway madamag dagiti saludsod ngem
awan dagiti sungbat a maited—gagangay gapu ta ipagarup ti
awtor a mabalin a madlaw ti sungbat. No dadduma saan a
sungbatan dagiti nagsurat, nupay kasta, gapu ta ti saludsod a
nadamag ket agkasapulan iti sumagmamano a panagpanunot
ken mabalin a saan a dagus a maited ti sungbat. Kas pagarigan,
basaen ti Marcos 4:35–41 ket sungbatan ti uppat a saludsod ka-
dagita a bersikulo a kasla addaka idiay.

Sapulen dagiti Kita ken Naisimbolo a Kaipapanan
Masansan nga agusar dagiti propeta iti simbolo ken panangilada-
wan iti panunot tapno nabilbileg nga isarita wenno yebkas dagiti
mensaheda. Kas pagarigan, dagiti pangngarig ket maysa a wagas
ti simple a panangisarita iti mensahe iti wagas nga addaan iti
naun-uneg a kaipapanan. Ti estoria iti pangngarig ket mangpaba-
lin a nakallalagip ken napnuan kaipapanan ti adalen a maisuro.

Dagiti sumaganad a singasing ket mabalin a makatulong kenka
a makaawat kadagiti simbolo kadagiti nasantuan a kasuratan:

1. Sapulem ti maysa a kayulogan kadagiti nasantuan a kasura-
tan. Kas pagarigan, naaddaan ni Lehi iti parmata iti 1 Nephi 8.
Idi agangay naaddaan ni Nephi iti parmata a nakakitaanna
kadagiti banag a nakita ni tatangna, kasta met kadagiti kayu-
logan dagiti simbolo iti parmata ni tatangna (kitaen iti 1 Nephi
11–14). No dadduma mabalin a masarakan dagiti simbolo ba-
baen ti panangusar iti pagidasigan iti pagibasaran kadagiti lis-
tababa [footnote].

2. Panunotem ti maipapan kadagiti kita ti simbolo ken no ania ti
mabalin nga isuro kenka ti simbolo. Inusar ni Alma daytoy a
paglaingan iti panangilawlawagna iti Liahona iti anakna a la-
laki (kitaen iti Alma 37:38–47).

3. Kitaem no ti simbolo ket maisurona kenka ti maysa a banag
maipapan iti Mangisalakan. Imbaga ti Apo ken ni Adan nga
“amin a banag paneknekanda [isuna]” (Moises 6:63). Kas paga-
rigan, kasano a mangipaneknek iti sakripisio ni Jesucristo ti na-
dumaduma nga elemento iti estoria ti sakripisio ni Abraham?

Agsurat
Nasken a maaddaanka iti sumagmamano a papel wenno maysa
a kuaderno a pangisuratam kadagiti kapanunotan a kayatmo a
lagipen, kas kadagiti listaan, naisangsangayan a pannakaammo
ken pannakaawat a magun-odmo, wenno dagiti panagriknam
maipapan iti maysa a banag a nabasam. Tapno matulonganka
a makalagip kadagiti kapanunotan wenno pannakaammo ken
pannakaawat iti sumaruno a gundaway a panagbasam, mabalin
a kayatmo pay nga isurat dagitoy a kapanunotan kadagiti mar-
dyin dagiti nasantuan a kasuratam.

Kayat ti adu a tao a markaan dagiti napapateg a balikas ken ragup
ti balikas kadagiti nasantuan a kasuratanda. Awan ti umno wenno

biddut a wagas a panangaramid iti daytoy. Adda dagiti tao a
mangmaris wenno manguges kadagiti napapateg a balikas ken
ragup ti balikas a mangyeg iti naisangsangayan a kaipapanan iti
maysa a bersikulo. Sabali pay a wagas a panangmarka kadagiti
nasantuan a kasuratan ket ti mangisurat iti pagidasigan iti pagiba-
saran iti sabali pay a nasantuan a kasuratan iti mardyin. Ti pana-
ngaramid iti daytoy iti sumagmamano a bersikulo a maibasar iti
isu met la a topiko ket mangted kenka iti maysa a silpo [chain]
dagiti nasantuan a kasuratan iti maitudo a topiko a masarakam
babaen ti panangsapulmo iti ania man kadagiti maysa a nasan-
tuan a kasuratan iti silpo. Ti panangmarka kadagiti nasantuan a
kasuratan ket masansan a makatulong kenka a mangsapul a ma-
dagdagus kadagiti napapateg a bersikulo.

Kalpasan ti Panagbasa

Utoben
Ti panagutob ket panagpanunot iti nauneg maipapan iti maysa
a banag, panangusig iti daytoy iti panunotmo, panagdamag ka-
dagiti saludsod ken panangamiris no ania ti ammom ken no
ania ti nasursurom. No dadduma awagan dagiti nasantuan a
kasuratan daytoy iti “pampanunoten” (kitaen iti Josue 1:8).
Adda sumagmamano a pagarigan kadagiti nasantuan a kasura-
tan a naggapuan dagiti napapateg a paltiing kas bunga ti pana-
gutob, nangnangruna ti panagutob kadagiti nasantuan a
kasuratan (kitaen iti DkK 76:15–20; 138:1–11).

Aramatem iti Bagim dagiti Nasatuan a Kasuratan
Ti panangaramatmo iti bagim kadagiti nasantuan a kasuratan ket
panangidasig kadagitoy iti bukodmo a biag. Tapno maaramatmo
dagiti nasantuan a kasuratan iti bagim, nasken a damagem dagiti
saludsod a kas iti “Ania dagiti pagbatayan ti ebanghelio a mai-
sursuro kadagiti nasantuan a kasuratan a kabasbasak laeng?” ken
“ Kasano a mainaig iti biagko dagita a pagbatayan?” Ti napateg a
paset ti panangaramat kadagiti nasantuan a kasuratan iti bagim
ket ti panangdengngeg kadagiti parikna ti Espiritu, nga inkari ti
Apo nga “idalannakayto iti amin a kinapudno” (Juan 16:13).

Kas pagarigan, inaramat ni Nephi dagiti nasantuan a kasuratan
iti bagina ken iti pamiliana babaen ti pananginaigna ti sumag-
mamano a pagbatayan nga insuro ni Isaias iti kasasaadda.
Insurona kadagiti kakabsatna a lallaki nga isuda, kas kadagiti
annak ti Israel ket simiasidan iti Dios—saan a simiasi ti Dios ka-
dakuada. Insurona pay kadakuada a no agbabawida, kaasian
ida ti Apo ket pakawanenna ida (kitaen iti 1 Nephi 19:24;
21:14–16). Kinuna ni Nephi a babaen ti panangaramat kadagiti
balikas ni Isaias iti bagina ken kadagiti kakabsatna a lallaki, ma-
balin a tumibker ti pammatida ken ni Jesucristo a kas
Mannubbot (kitaen iti 1 Nephi 19:23).

Uliten a Basaen
Nakadidillaw a ditayo masursuro ti amin a banag iti maysa a bi-
natog ti nasantuan a kasuratan iti umuna a gundaway a panag-
basatayo iti daytoy. Kinapudnona, agingga iti tungpal biag ti
panagadal tapno maawatan dagiti nasantuan a kasuratan.
Masansan, a marugiantayo a makita dagiti pagtuladan, nasaysa-
yaat ti panangiladawantayo iti panunot, ken naun-uneg ti pana-
gawattayo kadagiti nasantuan a kasuratan kalpasan ti dua
wenno tallo a panagbasa. Mabalin a kayatmo a sapulen dagiti
baro a pannursuro wenno agdamag kadagiti nadumaduma a sa-
ludsod bayat ti panangulitmo iti panagbasa. Ti panangpadas a
panangulit a panangisurat iti estoria wenno uray ti laeng maysa
wenno dua a bersikulo iti bukodmo a balikas ket makatulong
kenka a mangtakuat no naawatam met laeng wenno saan no
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ania ti nabasam ken tulongannaka a maawatam a nasaysayaat
dagiti nasantuan a kasuratan.

Agsurat
Sumagmamano a tattao ti addaan iti diurnal a pangisuratanda
iti kangrunaan a kapanunotan ti nabasada, no kasano ti panag-
riknada iti no ania ti nabasada ket mayaplikar iti biagda. No 
us-usarem daytoy a pagbasaan para iti home study seminary,
kasapulam ti maaddaan iti maysa a kuaderno a pangawatam iti
pammadayaw. Daytoy a kuaderno ket kaslanto iti maysa a diur-
nal ti nasantuan a kasuratan.

Nasayaat met nga isaritam kadagiti dadduma no ania ti nabasam.
Ti panangisurat iti sumagmamano a banag tapno malagipmo no
ania ti isaritam ken panangilawlawag no ania ti nasursurom ket
makatulongto kenka nga ad-adda a makaawat ken manglagip iti
no ania ti nabasam

Yaplikar
Ti pudno a pateg ti pannakaammo a magun-odmo manipud ka-
dagiti nasantuan a kasuratan ket sumangbay no agbiagka iti no
ania ti nasursurom. Ti ad-adda a pannakisinged iti Apo ken pa-
nangrikna iti talna nga it-tedna ket sumangmamano laeng kada-
giti parabur a sumangbay kadagiti agtungtungpal iti ebanghelio.
Mainayon pay, kinuna ti Apo a dagiti agbibiag iti no ania ti na-
sursuroda ket maikkan iti ad-adu pay, idinto ta dagiti saan nga
agtungtungpal iti no ania ti nasursuroda ket mapukawdanto ti
pannakaammo nga adda kadakuada (kitaen iti Alma 12:9–11).

“Agpennekkayo kadagiti balikas ni Cristo; ta adtoy,
ibaga kadakayo dagiti balikas ni Cristo ti amin a ba-
nag a rumbeng nga aramidenyo” (2 Nephi 32:3).
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Adu dagiti panagbalbaliw
a naaramid iti Patarus ni
Joseph Smith (PJS) iti
Genesis 1–6 ta nagsinada
a naimaldit iti Perlas a
Kapatgan ken naawagan iti
libro ni Moises. Iti Moises
adda walo a kapitulo. Ti
Moises 1 ket kasla pakauna
iti no ania ti gagangay nga
ibilangtayo a punganay ti
Biblia ken naglaon kadagiti
impormasion a saan a ma-
sarakan iti Genesis.

Gapu ta nakumkumpleto ken nahushusto a bersion dagiti pan-
nursuro iti Genesis 1–6, tulongannaka daytoy a pangiwanwan
iti panagadal iti panagbasam, pannakaawatmo, ken panagsur-
surom manipud iti libro ni Moises.

Ti Libro ni Abraham
Gapu ta dagiti paltiing ni Abraham ket mainaig kadagiti nagka-
una a paset ti Biblia, naadal dagitoy iti umuna a paset ti Genesis
ken ti libro ni Moises. Idi 1835 immawat ni Propeta Joseph
Smith iti sumagmamano a nagkauna a sinurat iti Egipto a nasa-
rakan dagiti arkologista iti Egipto. Inraman dagitoy a sinurat
ti sumagmamano kadagiti sinurat ken pannursuro ni propeta
Abraham, nga impatarus ni Propeta Joseph Smith. Nairamanda
pay iti Perlas a Kapatgan ket naawaganda iti libro ni Abraham.
Dagiti umuna a dua a kapitulo ket silalawag a maipanggep iti

Ti Libro ti Genesis
Ti libro ti Genesis ket umuna kadagiti lima a libro nga insurat ni
Moises. Sakupenna ti mapattapatta a duapulo-ket-lima a tawen
ti pakasaritaan—nasursurok ngem iti amin a nabati iti Biblia,
agraman ti Baro a Tulag! Adu kadagiti kaaduan a nalatak nga
estoria iti Biblia ket aggapu iti Genesis kas iti Pannakatnag da
Adan ken Eva, Ni Cain a magpappapatay ken ni Abel, Ni Noe
ken ti Layus, ti pannakabangon ti Torre ti Babel, ni Abraham a
dumani nangidaton iti anakna a lalaki kas maysa a sakripisio,
ken ni Jose a mailaklako iti Egipto. Tapno masursuro ti ad-adu
pay maipapan iti libro, kitaen iti “Genesis” iti Pangiwanwan iti
Nasantuan a Kasuratan.

Ti Libro ni Moises
Iti uneg ti sumagmamano a bulan kalpasan ti pannakabukel
ti Simbaan iti maika-6 ti Abril 1830, binilin ti Apo ni Propeta
Joseph Smith nga agaramid iti maysa a “patarus” ti Biblia.
Manipud iti Libro ni Mormon, naammuan ti Propeta nga “adu
ti nalawag ken napateg a bambanag” ti naikkat manipud iti
Biblia (kitaen iti 1 Nephi 13:23–28). Ti patarusna iti Biblia ket
maibilang ti panangpasublina kadagiti kinapudno a napukaw
manipud iti Biblia gapu iti saan a panagannad dagidi nangko-
pia iti teksto wenno gapu iti panangikkat dagiti nadangkes a
tattao kadagiti kinapudno a dida kayat a maammuan dagiti tao.
Ti kumpleto a bersion daytoy a patarus ti Biblia ket saan pay a
pulos naipablaak iti panawen a sibibiag pay ni Propeta Joseph
Smith. Nupay kasta, ita nga agdama, mabasatayon dagiti inara-
midna a panagbalbaliw, ti kapatgan daytoy ket masarakan iti
Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan.

biag ni Abraham ken nailawlawag iti daytoy a pangiwanwan
iti panagadal iti Genesis 11–12. Ti maudi a tallo a kapitulo ti
libro ni Abraham ket naglaon kadagiti paltiing nga inawat ni
Abraham maipanggep iti biag sakbay ti yaay iti daga ken ti
pannakaparsua ti daga. Rugiam ti panagadalmo iti Daan a
Tulag babaen ti panangbasam iti pakasaritaan maipapan iti
biag sakbay ti yaay iti daga a masarakan iti Abraham 3.

Ti sumaruno a tsart ket makatulong koma kenka a mangkita no
kasano a mainaig iti libro ti Genesis dagiti naparegta a nayon
manipud kadagiti libro ni Moises.

Kalpasan a binilin ti Apo ni Abraham a mapan iti
Egipto, insurona kenkuana dagiti kinapudno maipapan
kadagiti planeta, ti init, ti bulan, ken dagiti bituen, amin
dagitoy ket napapateg a simbolo iti relihion ti Egipto
ti panawen. Inusar ni Abraham dagitoy a kinapudno
a mangisuro kadagiti Egipsio iti ebanghelio babaen ti 
panangpadur-as iti naammuandan (kitaen ti panangilaw-
lawag iti Pacsimile Bilang 3 iti panid 41 ti Perlas a
Kapatgan). Babaen ti panangilawlawag kadagiti nailangi-
tan a banag ken dagiti tignayda, insuro ni Abraham 
kadagiti Egipsio a ti Dios a nagrukbabanda ket nain-
indaklan ngem iti amin a dadduma pay a banag iti pa-
nagparsua, gapu ta isu ti Namarsua.

Abraham 3

Ti Biag Sakbay ti Yaay iti Daga
ken ti Konseho iti Langit

Dagiti naparegta a nayon iti libro ti Genesis

TI LIBRO NI
MOISES

TI LIBRO TI
GENESIS

TI LIBRO NI
ABRAHAM

1:1–42

2:1–31

3:1–25

4:1–32

5:1–59
6:1–4

6:5–68
7:1–69
8:1–13

8:14–30

Awan ti pumada a 
material iti Genesis 3:1–28

4:1–31

5:1–21

A

M G

1:1–31
2:1–5

2:6–25

Awan ti pumada a 
material iti Genesis

1:1–31

2:1–25

3:1–24

4:1–26

5:1–32

6:1–13

11:27–32

12:1–13

PA
N

AN
GIDASIG ITI LINAONN

A

Dagiti Libro ti Genesis, Moises, ken Abraham
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Abraham 3:22–28

Abraham 3:22–23—Napilin sakbay a Naipasngay
Kinuna ni Propeta Joseph Smith, “Tunggal tao nga addaan iti
awag nga agministro kadagiti agindeg ti lubong ket naordenan
iti dayta mismo a panggep iti Dakkel a Konseho ti langit sakbay
a nabukel ti lubong” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel.
Joseph Fielding Smith [1976], 365). Iti sabali a pannao, saan la-
eng a ni Abraham ti napili para iti sumagmamano a naituding
nga aramiden sakbay a nayanak, ngem dakayo pay (kitaen iti
DkK 138:53–56).

Abraham 3:27–28—Ti Konseho iti Langit Sakbay
ti Yaay iti Daga
Para iti nakumkumpleto a kapanunotan iti no ania ti napasa-
mak kas paset ti konseho iti langit sakbay ti yaay iti daga,
basaen met iti Apocalipsis12:7–11; Doktrina ken Katulagan
76:25–28; Moises 4:1–4.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti aktibidad A ket kalpasanna aramidem ti dua kada-
giti sabali pay a tallo nga aktibidad (B–D) bayat ti pananga-
dalmo iti Abraham 3:22–28.

Scripture Mastery—Abraham 3:22–23

1. Isurat no ania ti nasursuro ni Abraham maipapan iti biag sak-
bay ti yaay iti daga.

2. Basaem ti Doktrina ken Katulagan 138:53–56, a paset ti
maysa a parmata ni Presidente Joseph F. Smith maipapan
iti lubong ti espiritu. Ania nga impormasion ti mainayon ti
paltiing iti Doktrina ken Katulagan iti paltiing iti Abraham
3:22–23? Mabalin a kayatmo nga pagdinnasigen iti pagibasa-
ran[cross reference] dagitoy dua a nasantuan a kasuratan
babaen ti panangmarismo kadagiti reperensia iti listababam
wenno babaen ti panangisuratmo iti reperensia ti maysa iti
mardyin ti sabali.

A

Daga
Masubok dagiti 

napili a dadaulo iti
maikadua a kasasaad.

Biag iti dagaLubong sakbay 
ti yaay iti daga

Mapili dagiti dadaulo
iti umuna a kasasaad.

Dagiti kinasirib a nabukel
(b. 22)—Dagiti Espiritu nga
annak ti Nailangitan nga Ama

Suboken (b. 25)—Pannubok

Umuna a kasasaad 
(bb. 26, 28)—Biag sakbay ti
yaay iti daga

Maikadua a Kasasaad 
(b. 26)—Biag iti daga

Anak ti Tao (b. 27)—Jesucristo

3. Mainayon iti no ania ti nabasam iti Abraham 3 ken Doktrina
ken Katulagan 138, ibilangmo ti palawag manipud ken ni
Propeta Joseph Smith iti benneg a “Pannakaawat kadagiti
Nasantuan a Kasuratan”, ket ilawlawagmo no kasano nga
apektuannaka dagitoy a doktrina ti biag sakbay ti yaay iti
daga ken no kasano ti riknam iti pannakaammom kadagitoy
a banag.

Sapulem dagiti Napapateg a Balikas

1. Lasinem dagiti balikas iti Abraham 3:22–23 a mangibaga no
asino ti piliento ti Apo nga agbalin a dadaulo iti daga ken no
kaano a napilida. Isuratmo dagiti balikas iti kuadernom; ma-
balin a kayatmo pay a sirkuluan dagitoy kadagiti nasantuan
a kasuratam.

2. Sarakem ti ragup ti balikas a kasayaatan a mangiladawan ken
ni Jesucristo iti Abraham 3:24. Isuratmo iti kuadernom ket
ibagam no apay a dayta a ragup ti balikas ti mangiladawan
kenkuana a nasayaat.

Mangisurat iti maysa a Saludsod

Isuratmo ti maysa a napateg a saludsod a mabalin a saludsoden
dagiti tao a panagkunam a mabalin a sungbatan ti Abraham
3:24–26.

Yaplikar ti Doktrina

Piliem ti maysa kadagiti kinapudno a naisuro ken ni Abraham
kadagiti bersikulo 22–28 ket isurat no kasano a nasken ken ma-
balin a makaallukoy wenno makaallukoyto kenka nga agbiag a
nalinlinteg.

Nupay daytoy ti umuna a kapitulo ti Patarus ni Jospeh
Smith, awanen ti kapada ti Moses 1 iti Genesis. Dagiti pan-
nursuro iti Moises 1 ket maibilang iti rugi ti Genesis gapu ta
ibagada no kasano a nasursuro ni Moises dagiti kinapudno
nga insuratna maipapan iti libro ti Genesis. Mainayon pay, ti
Moises 1 ket mangted iti napateg nga impormasion maipang-
gep iti plano ti Nailangitan nga Ama para kadagiti annakna.
Kitaen a ti paltiing ken ni Moises iti Moises 1 ket napasamak
kalpasan ti paltiing iti maur-uram a kayo (kitaen iti Moises
1:18) ngem sakbay a nagsubli ni Moises iti Egipto (kitaen
iti Moises 1:26). Gapu iti dayta, umay daytoy a paltiing iti
maysa a punto iti Exodo 3 wenno 4 no masarakan daytoy iti
Daan a Tulag.

Iti maysa a gundaway iti biagtayo mabalin a saludsoden-
tayo, “Asinoak?” “Sadino ti naggapuak?” “Apay nga ad-
daak ditoy?” “Kasano ngata a naparsua ti biag iti daytoy a
planeta? ken apay?” Nagdamag ni Moises kadagiti saludsod
kas kadagitoy, ket impalgak ti Apo dagiti sungbat. Bayat ti
panagbasam, panunotem maipapan kadagitoy a saludsod ket

Moises 1

“Daytoy ti Aramidko 
ken Gloriak” 

D

C

B
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sapulem dagiti sungbat nga inted ti Apo ken ni Moises iti
daytoy a paltiing, a mangiraman iti kapitulo1 kasta met ti
nabati iti libro ni Moises.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Moises 1

Moises 1:11—Nagbalbaliw ti Langa ni Moises
“Babaen ti bileg ti Espiritu Santo adu a propeta ti nagbalbaliw iti
langada tapno agtakderda iti imatang ti Dios ket buyaenda da-
giti parmata ti kinaagnanayon” (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, 2nd ed. [1966], 803). Ti dadduma pay a pakaammuan
dagiti tao a nagbalbaliw iti langada ket masarakan iti 3 Nephi
28:13–17 ken Doktrina ken Katulagan 76:11–12, 19–20.

Moises 1:23—Apay nga Awan iti Biblia Dagitoy
a Banag
Ilawlawag ti Moises 1:23 no apay nga awan iti agdama a
Bibliatayo ti pakaammuan ni Moises a mangparparmek ken ni
Satanas. Makaay-ayo a kitaen a dagiti balikas a Satanas ken sairo
ket saan a makita iti Genesis 1–6 iti Biblia. Ti Satanas ken sairo
ket makita iti nasurok a duapulo a beses iti Patarus ni Joseph
Smith kadagitoy isu met la a kapitulo (Moises 1–8). Maysa 

Agibtur (b. 2)—Agtalinaed a
sibibiag 

Agpatingga (b. 4)—Aggibus,
agsardeng

Makita, nakita (bb. 5, 8, 25,
27)—Makita, nakitan

Kaasping ti (bb. 6, 13, 16)—
Kalanglanga

Impagarup (b. 10)—Pinanunot

Nagango (b. 11)—Napukaw
ti amin a pigsa

Nagbalbaliw ti langa (bb. 11,
14)—Ti Espiritu Santo ti na-
magbaliw iti langana (iti
maysa a wagas a mangipalu-
bos iti maysa a mortal a ma-
kakita kadagiti immortal a
nabiag)

Simmina a naminpinsan
(b. 15)—Nagawan a namin-
pinsan

Pumanaw (bb. 16, 18, 21–22)—
Umadayo a mapan iti sabali a
lugar

Mamingga nga umawag iti
Dios (b. 18)—Agsardeng nga
agkararag

Agdamag (b. 18)—Agsaludsod

Nagikkis (b. 19)—Nagsao a
sidadawel

Nangemkem (b. 22)—
Nagngariet dagiti ngipen
gapu iti saem ken sakit

Kas man sika (b. 25)—Sika idi

Pannakaadipen (b. 26)—
Pannakatagabo

Inlawlaw ti panagkitana
(b. 27)—Kimmita

Ania man (b. 27)—Kabassitan
a paset

Panagrikna, naiparikna
(bb. 27–28)—Manggun-od iti
nalawlawag a pannakaawat
ken pannakaammo babaen ti
napalpalaus pay ngem dagiti
gagangay a panagriknatayo

Dagiti agindeg dita (bb. 28,
35–36)—Tattao nga agnaed iti
maysa a lugar

Mapnek (b. 36)—Naragsak
ken natalna

Saan nga ipapatay (b. 39)—
Agbiag nga agnanayon kas
maysa a nagungar a parsua

Agnanayon a biag (b. 39)—
Pannakaitan-ok, daytoy ti
kita ti biag a pagbibiagan ti
Dios; makadenna ti Dios ket
agbalin a kas kenkuana

Pateg (b. 41)—Napateg

Saan nga ikkan iti pateg
(b. 41)—Awan

kadagiti wagas a pananggandat ni Satanas a mangallilaw kada-
giti tao ket ti panangawisna kadakuada a mamati nga isu ket
saan nga agbibiag (kitaen iti 2 Nephi 28:22).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti uray dua laeng kadagiti sumaganad nga aktibidad
(A–D) bayat ti panangadalmo iti Moises 1.

Asino ti Dios? Asino ti Tao?

1. Basaem ti Moses 1:1–11 ket ilistam no ania ti nasursuro ni
Moises maipapan iti Dios.

2. Ilistam no ania ti nasursuro ni Moises maipapan iti bagina a
mainaig iti Dios manipud kadagidiay isu met la a bersikulo.
Mabalin a kayatmo a marisan dagitoy dua a listaan iti sabali
a wagas kadagiti nasantuan a kasuratam.

3. Ilawlawag no kasano iti panagkunam ti narikna ni Moises
maipapan iti no ania ti nasursurona ken apay.

Apay a Nasken Daytoy?

1. Kasano nga inusar ni Moises ti nasursurona maipapan iti ba-
gina ken iti Dios (kitaen iti Moises 1:1–11) tapno maparmekna
ni Satanas? (kitaen iti Moises 1:12–22).

2. Kasano a mausarmo ti pagarigan ni Moises iti Moises 1:12–22
tapno maparmekmo ti pannulisog iti biagmo?

Scripture Mastery—Moises 1:39

Ti Moises 1:39 ibagana kadatayo ti naan-anay a gapu iti likudan
dagiti aramid ken panagparsua ti Dios. Kitaen dagiti pannakai-
lawlawag ti saan nga ipapatay ken agnanayon a biag a masarakan
iti “Pannakaawat kadagiti Nasantuan a Kasuratan.”

1. Ulitem nga isurat daytoy a bersikulo iti kuadernom, nga isu-
kat ti naganmo iti lugar ti “tao.”

2. Apay a napateg a maammuan dagiti panggep ti Dios?

3. Ania ti “aramid” nga inleppas ti Dios tapno maipatungpal ti
saan nga ipapatay ken agnanayon a biag?

4. Ania ti ar-aramidem, wenno ania ti maaramidmo, iti no ania
ti inaramiden ti Dios para kenka?

Agbalin a Reporter ti Damag

Ipapanmo a maysaka nga agiwarwaragawag a nakiddaw a ma-
kiuman ken ni Moises kalpasan dagiti padasna iti daytoy a ka-
pitulo. Isuratmo ti lima a saludsod a damagem koma kenkuana.

Adda tallo a pakaammuan ti Panagparsua kadagiti nasan-
tuan a kasuratan: Genesis 1–2; Moises 2–3 (a daytoy ti

Genesis 1; Moises 2

Ti Panagparsua

D
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Patarus ni Joseph Smith iti Genesis 1–2); ken Abraham
4–5. Daytoy a pangiwanwan iti panagadal ket mangted iti
tulong iti panagadal iti Patarus ni Joseph Smith iti Genesis
ngem agibasar iti Abraham para iti nayon pay a pannaka-
ammo ken pannakaawat.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Moises 2

Moises 2:1 (Genesis 1:1)—Ni Jesucristo ti 
Namarsua
Ti Moises 2:1; Abraham 3:22–25; 4:1 salaysayenda a ni Jesucristo,
babaen ti panangiturong ti Ama, ket pinarsuana ti daga.
Masarakam ti adu a dadduma pay a nasantuan a kasuratan
a mangisuro iti daytoy a kinapudno iti Pangiwanwan iti
Nasantuan a Kasuratan, “Jesucristo.”

Bugbugtongko (bb. 1, 26)—
Jesucristo

Awan ti kita (b. 2)—Saan a
nabukel iti wagas a kas itan

Awan Serserbina (b. 2)—
Kawaw

Danum (b. 2)—Danum

Tangatang (bb. 6–8, 14–15,
17, 20)—Law-ang

Bukel (bb. 11, 29–30)—Mula

Panagbunga (bb. 11–12, 29)—
Panagpataud

Umdas (bb. 20–21)—Iti dak-
kel a dagup

Tumatayab (bb. 21–22,
28, 30)—Billit

Agbungakayo ket agpaadu-
kayo (bb. 22, 28)—Maaddaan
kadagiti annak

Mangituray (bb. 26, 28)—
Mangaywan, mangasikaso

Punnuenyo (b. 28)—
Mangpunno

Parmekenyo (b. 28)—
Mangrimbaw

Mangted iti bukel (b. 29)—
Agbunga iti bukel

Taraon (b. 30)—Makan

Patien ti sumagmamano a tattao a ti daga ket aksidente a na-
parsua laeng ket immay ti sangkataw-an babaen ti aksidente
a panamagtitipon dagiti umno nga elemento iti nasurok a
minilmilionen a tawen. Kas sungbatna, kinuna ti maysa a
mannurat:

“No makaibabaka iti sangaawit a bloke iti maysa a lote iti
suli, ket bay-andak a mangbuya kadagitoy nga agguur-
nosda mismo nga agbalin a maysa a balay—no mapaa-
wanmo ti sangarakem a landok ken ligay ken tornilio iti
lamisaanko, ket bay-andak a mangbuya kadagitoy nga ag-
guummong nga agbalin a maysa a relos—[ngarud] na-
laklaka a patiek nga amin dagitoy riniwriw a lubong ket
naparsuada, natimbeng, ken naipuesto ti panaggarawda
iti sumagmamano nga orbitda, amin dagitoy nga awan ti
asino man a nagplano a kinasirib.

“Mainayon pay, no awan ti kinasirib iti lubong, ngarud
nagparsua koma ti lubong iti maysa a banag a dakdakkel
ngem isuna mismo—gapu ta pinarsuanaka ken pinarsua-
nak” (Bruce Barton in E. Ernest Bramwell, comp. Old
Testament Lessons [1934 seminary course], 4).

Bayat ti panagbasam, ikeddengmo no ania iti panagkunam
a padpadasen ni Moises nga ibaga iti Moises 2 (Genesis 1)
maipapan iti pannakaparsua ti tao ken ti amin a banag iti
daga ken iti langit.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mangaramid iti Tsart

Bingayem iti innem a paset ti
maysa a panid ti kuadernom
ket markaam ti tunggal ka-
hon kas iti maysa a naipakita
iti baba.

Iti tunggal kahon, suratan
wenno drowingan kadagiti la-
dawan dagti banag a pinarsua
ti Dios iti dayta nga aldaw. 

Ania Daytoy ken Ania ti Saan

Makita a ti Moises 2 ket saanna unay nga isalaysay ti maipapan no
kasano a naparsua ti daga. Ania ti isalaysayna kadatayo? (kitaen iti
Moises 1:31–33, 39).

Scripture Mastery—Genesis 1:26–27 
(Moises 2:26–27)

1. Idasig ti Genesis 1:26–27 iti Moises 2:26–27. Kasano a makatu-
long kenka ti Moises 2:26 tapno maawatam ti balikas a tayo iti
Genesis 1:26?

2. Iti ania a wagwagas a maiduma ti tao manipud iti amin a dad-
duma pay a pinarsua a nailadawan iti Genesis 1; Moises 2?

Ti Genesis 2 (ken
Moises 3) ket ma-
ngileppas iti estoria
maipapan iti
Panagparsua. Ditoy
masursurotayo mai-
papan kadagiti bilin
ti Dios nga intedna
ken ni Adan, mai-
papan iti pakainai-
gan ni Adan iti
amin a dadduma
pay a pinarsua, ken
maipapan iti pan-
nakaparsua ni Eva,
ti immuna a babai.

Genesis 2; Moises 3

Ti Pannakaparsua ni Eva

C

B

Maikapat
nga Aldaw

Maikalima
nga Aldaw

Maikanem
nga Aldaw

Umuna nga
Aldaw

Maikadua
nga Aldaw

Maikatlo
nga Aldaw

A
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Moises 3

Moises 3:4–9—Naespirituan a Panagparsua
Iti panawen a nailadawan iti Moises 3:5, “naespirituan” ti amin
a banag, kayatna a sawen ket saanda a mabalin a matay. Kinuna
ni Elder Joseph Fielding Smith: “Naparsua ti bagi ni Adan ma-
nipud iti tapok ti daga, ngem iti dayta a panawen ket naespiri-
tuan ti daga.…

“… Ania ti naespirituan a bagi? Daytoy ket maysa a pabiagen ti
espiritu ket saan a ti dara.…

“…Ti maiparit a bunga ket adda bilegna a mangparsua iti dara
ken mangbaliw iti kasasaadna ken ti imortalidad nagbalin a
mortalidad” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie,
3 vols. [1954–56], 1:76–77).

Iti sabali a pannao, iti pakaammuantayo maipapan iti
Panagparsua, mabasatayo nga adda pisikal a bagi da Adan ken
Eva, ngem dagitoy ket “naespirituan” a pisikal a bagi. Idi nat-
nagda, napasamak ti maysa a panagbalbaliw (kas nailadawan iti
Moises 4), ket nagbalin a “gagangay [natural] ti amin a banag,
kayatna a sawen a da Adan ken Eva ket nakapadas iti ipapatay.
Addaan da Adan ken Eva iti “gagangay” a pisikal a bagi (kitaen
met iti 2 Nephi 2:22). Mabalin a kayatmo a marisan dagiti bali-
kas a naespirituan wenno gagangay kadagiti nasantuan a kasura-
tam ket isuratmo dagiti kaipapananda iti mardyin dagiti
nasantuan a kasuratam.

Balabalaen ti sumaganad a dayagram ti nadumaduma nga 
addang iti panagbiag ni Adan kas nailadawan iti Genesis 2;
Moises 3.

Pannakaparsua
ti Espiritu

Naespirituan a
Panagparsua

Ti
Pannakatnag
iti Mortalidad

Ti
Pannakatnag
iti MortalidadImmuna a

naparsua ti amin a
banag kas espiritu
(kitaen iti Moises

3:5)

Simmaruno a
naparsua ti amin 
a banag a pisikal,

ngem iti naespirituan
a kasasaad a saan a
matnag (kitaen iti

Moises 2)

Ti Pannakatnag ket
nangyeg iti mortal,

ken pisikal a
panagbiag (kitaen
iti Moises 4:6–32)

Agtaeng (b. 1)—Dakkel a 
bilang dagiti banag

Pinasantok (b. 3)—Inaramid
a nasantuan ken sagrado

Kaputotan (b. 4)—Nangrugian

Naespirituan (bb. 5, 7, 9)—
Agnanayon, saan a maipasa-
ngo iti patay

Gagangay (bb. 5, 9)—Mortal,
matayto iti kamaudiananna

Mangsukay (b. 5)—
Mangarado, mangkali

Lasag (bb. 5, 7)—Biag iti daga

Lubong (b. 9)—Kasasaad

Sinaknapna (b. 11)—
Nanglawlaw

Mangtaripato (b. 15)—
Mangaywan

Siwawayakayo a mangan
(b. 16)—Mangan nga awan
dagiti ania man a pagbanagan

Kaduana (bb. 18, 20)—Umno
a rumbeng, awan kurangna
nga agpadada, umisu ken
maibagay

Naggapuanna (b. 21)—Lugar

Makitipon (b. 24)—
Makiasideg unay ken maki-
denna

Moises 3:15–17—Ti Bunga ti Kayo ti
Pannakaammo iti Naimbag ken Dakes
Inikkan ti Apo da Adan ken Eva iti kinawaya nga agpili iti
Minuyongan ti Eden. Ti kinawaya nga agpili, wenno ti kabaelan
nga agaramid kadagiti pili ken agsungbat kadagitoy, ket kasa-
pulan ti amin nga agtarigagay nga agbalin a kas Dios. Gapu iti
daytoy, kinasapulan da Adan ken Eva nga usaren ti kinawayada
nga agpili ket nanganda iti bunga ti kayo ti pannakaammo iti
naimbag ken dakes tapno makapagdur-asda nga agbalin a kas
iti Nailangitan nga Ama. Ti pannanganda iti bunga dayta a
kayo ti pannakaammo iti naimbag ken dakes ket saan laeng a
nakatulong iti panagdur-as da Adan ken Eva ngem nangpabalin
pay a posible para kadagiti nabati pay nga annak ti Nailangitan
nga Ama tapno makaumayda iti daga ken tapno mausarda ti
bukodda a kinawaya nga agpili (kitaen iti 2 Nephi 2:22–27).

Sumagmamano a tattao ti nasdaaw no apay nga, idinto ta kasa-
pulan ti Pannakatnag para iti agnanayon a panagdur-as, saan
nga inkabil koma lattan ti Dios da Adan ken Eva iti kasasaad a
matnag iti panangirugina. Ngem no ti Nailangitan nga Ama ket
pinagbalinna dagiti tao a mortal ngarud isu ti kangrunaan nga
agsungbat iti amin a sakit, basol, ken ladingit a sumangbay iti
tao gapu iti biag a mortal. Nasken idi a maaddaan ni Adan iti
wayawaya a pumili a mangan iti bunga ken matnag. Gapu iti
kinawaya nga agpili, nagbalin nga agsungbat ti tao para iti bu-
kodna a pagtungpalan. Pudno, a mairaman pay iti plano ti
Nailangitan nga Ama dagiti pamuspusan a pakabalinanna a
subboten ti amin nga annakna manipud iti natnag a kasasa-
adda, ngem nasken nga usarenda manen ti kinawayada nga ag-
pili ket pilienda nga awaten ti plano. Gapu ta inikkan ti Dios da
Adan ken Eva iti sagut ti kinawaya nga agpili, ken gapu ta inu-
sar da Adan ken Eva ti kinawayada nga agpili, makaaramidtayo
kadagiti nalinteg a pangngeddeng a maibatay kadagiti pagbata-
yan ti ebanghelio ket iti kamaudiananna agbalintayo a kas Dios.

Moises 3:20–24 (Genesis 2:20–24)—
Ti Pannakaparsua ti Babai
Iti pannakisaona kadagiti babbai ti Simbaan, kinuna ni
Presidente Gordon B. Hinckley:

“Napategkayo unay a paset ti plano ti [Nailangitan nga Ama].

“No awankayo saan a maipatungpal ti plano. No awankayo
mapaay ti sibubukel a programa.… Idi maaramid ti proseso ti
panagparsua, ni Jehova, ti Namarsua, babaen ti panangiturong
manipud iti Amana, immuna nga inlasinna ti lawag manipud iti
sipnget, ket kalpasanna insinana ti daga manipud kadagiti da-
num. Idiay ti panangisarunona iti panagparsua iti lalaki ken
panangigibusna iti dayta a nabileg nga aramid a nadiosan, ti 
panagparsua iti babai” (iti Conference Report, Okt. 1996, 90;
wenno Ensign, Nob. 1996, 67).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Pilien dagiti Napapateg a Balikas

Pumilika iti panagkunam nga uppat a balikas iti Moises 3:2–3 a
makatulong kadatayo a kasayaatan a makaawat ken mangbigi-
big iti pateg ti Aldaw a Panaginana [Sabbath] ket ilawlawag no
kasano a padakkelenda ti pannakaawattayo.

A
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Sawem Daytoy iti Bukodmo a Balikas

1. Ania a bilin ti inawat ni Adan iti Moises 3:15–17?

2. Ania ti kinuna ti Dios nga agbalin a bunga ti panaglabsing iti
daytoy a bilin?

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Moises 4

Subbotek (b. 1)—Isalakan
manipud iti basol ken patay

Dumngeg (b. 4)—Ipangag
ken agtungpal

Narungsot (b.5)—Nasikap

Ayup (bb. 5, 20)—Animal

Allilawen (bb. 6, 19)—
Ulboden

Makitam (b. 9)—Imatangam

Pagginnuraenkayonto iti
babai (b. 21)—Mangigapu iti
nakaro a di panangayat ken
aramid a maibusor iti tung-
gal maysa

Bukelmo (b. 21)—Annak

Ania ti mapasamak no agmulaka kadagiti bukel ti nateng
wenno bukbukel ti napipintas a sabsabong iti sangkadisso a
daga ket saan a pulos taripatuen ida? Agtubo ngata dagiti
nateng a mangrimbaw kadagiti ruot? No awan ti pannaka-
taripato, apay a rimbawan dagiti ruot dagiti banag a na-
pimpintas wenno napatpateg?

Apay a nakaad-adu a tao ti makakita a nalaklakada a pilien
ti biddut imbes a ti rumbeng? Apay a nalaus ti kaadu ti ki-
nadangkes iti daga? Apay a kasla nakaad-adu ti pannubok
dagiti awan basolna a tattao?

Dagiti sungbat kadagitoy a saludsod ket adda pakainai-
ganna iti aw-awagantayo a Pannakatnag. Napasamak ti
Pannakatnag idi nangan da Adan ken Eva iti bunga ti
kayo ti pannakaammo iti naimbag ken dakes ket napapa-
nawda iti Minuyongan ti Eden ken iti imatang ti Dios.
Kas annak da Adan ken Eva, tinawidtayo dagiti bunga ti
pangngeddengda, a mairaman ti panagnaed iti lubong nga
awan iti imatang ti Dios a napnuan iti basol, pannubok,
rigrigat, ken ipapatay. Nupay kasta, masursuromto a no
saan a natnag ni Adan, saantayo koma a naipasngay ken
saantayo iti kaano man makapagdur-as tapno umawat iti
pakabuklan ti rag-o nga idiaya ti Nailangitan nga Ama ka-
dagiti annakna. Nagasattayo a naaddaan iti nakumkum-
pleto nga estoria maipapan iti Pannakatnag da Adan ken
Eva iti Moises 4 ngem iti masarakantayo iti Biblia.
Nagasgasattayo nga addaan iti Libro ni Mormon a mangi-
lawlawag iti doktrina ti Pannakatnag a nakumkumpleto
ngem iti ania maa a sabali pay a libro.

Genesis 3; Moises 4

Ti Pannakatnag

B

Moises 4:4—Mabalin kadi ni Satanas ti 
Mangallilaw, Mangbulsek, ken Mangadipen?
Ti Moises 4:4 iladawanna ti kakaisuna a wagas ni Satanas a
mangparmek kenka. Mabalin a kayatmo nga isurat ti sumaga-
nad a pannakailawlawag iti mardyin dagiti nasantuan a kasura-
tam: “Awan ti bileg ti sairo kadatayo malaksid no palubosantayo
isuna. Iti kanito nga agsukirtayo iti ania man a banag nga ag-
gapu iti Dios, mangrimbaw ti sairo” (Joseph Smith, Teachings of
the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1938], 181).

Moises 4:12—Ti Pili
Napateg a maammuan a saan a naan-anay a naawatan da Adan
ken Eva ti epekto ti pilida agingga a saan a nairekord dagiti pa-
samak kadagiti umuna a bersikulo ti Moises 5. Iti sabali a pan-
nao, ti pili nga inaramid ni Adan ket naibatay iti pammatina a
dayta ti umno nga aramidenna. Saan a kaano man nagbalin
isuna a mortal wenno awan iti imatang ti Dios ket saanna a 
masinunuo no anianto ti bunga ti pilina. 

Moises 4—Ti Pannakatnag
Saantayo a naan-anay a maawatan ti pateg ti Pannakatnag iti
plano ti Nailangitan nga Ama malaksid no maawatantayo
dayta a gapu iti Pannakatnag, matay da Adan ken Eva iti ag-
pada a pisikal ken naespirituan (kitaen iti Moises 3:17). Ti naes-
pirituan nga ipapatay ket kayatna a sawen a pannakapapanaw
iti imatang ti Dios (kitaen iti Moises 5:4). Ti pisikal nga ipapa-
tay ket ti panagsina ti espiritu ken bagi. Nupay saan a natay a

Ti kayo ti pannakaammo ti naimbag ken dakes

Dagiti 
Pili ni Adan

Mangan

Pumanaw iti
minuyongan ket

maipasango iti patay,
ngem addaan iti
gundaway nga

agbalin a kas Dios

Saan a Mangan

Agtalinaed iti
minuyongan iti

kasasaad a terrestrial
nga awan ti

kapuonan ken saan
pulos a matay

Pis-iten (b. 21)—Dangran

Sikogmo (b. 22)—Ti proseso
ti panangrugi a panagsikog
ken panangyanak iti maysa
nga ubing

Mailunodkanto (b. 23)—
Pagimbagan

Ti ling-et dayta rupam
(b. 25)—Naganetget a panag-
trabaho

Malaksid (b.28)—Saanna a

Pannakadadael (b. 30)—
Awan ti pannakatungpalna

Kerubin (b. 31)—Maysa a kita
ti nailangitan a pinarsua
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dagus ti bagi da Adan ken Eva idi nanganda iti bunga, 
napasamak ti maysa a panagbalbaliw kada Adan ken Eva a
mangigapu kadakuada iti ipapatayda iti kamaudiananna. Iti
kamaudiananna mataydanto iti bagi kas iti kinuna ti Dios.
Awan ti bileg da Adan ken Eva a mangparmek iti pisikal ken
naespirituan nga ipapatay. Iti pannakaammo kadagitoy a ki-
napudno ket makatulong kadatayo a maawatan no apay a ka-
sapulanda ken kasapulantayo ti maysa a Mangisalakan ken
ti Pannubbot. Nasursuruan da Adan ken Eva maipapan iti
Pannubbot kalpasan ti Pannakatnag. Mabasatayo ti sumagma-
mano kadagita a pannursuro iti Moises 5.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Plano ti Nailangitan nga Ama

1. Mangaramidka iti dua-ti-
dasigna a tsart iti kuader-
nom. Isurat iti umuna a
dasig ti “Nailangitan nga
Ama” ken iti maikadua a
dasig ti “Satanas.”

Iti baba ti tunggal dasig,
isurat dagiti nalawag a
balikas ken ragup ti bali-
kas manipud iti Moises
4:1–4 a mangiladawan iti
Nailangitan nga Ama
wenno ni Satanas. Bayat ti
panangaramidmo iti day-
toy, mabalin a makatulong 

iti pannakaammo a ti Nailangitan nga Ama ket indatagna ti
planona iti pannakaisalakan kadagiti espiritu nga annakna iti
lubong sakbay ti yaay iti daga kasanguanan ti pannakapag-
teng dagiti pasamak a nailadawan kadagitoy uppat a bersi-
kulo. Inlawlawag ti Nailangitan nga Ama a mapapanawtayo iti
imatangna ket maipaayantayo iti Mangisalakan para iti panna-
kasubbottayo.

2. Mangisurat iti maysa a parapo a mangisalaysay no kasano
nga aggiddiat da Jesus ken Satanas. Kas pagarigan, ania ti
paggidiatan maipapan kadagiti tarigagayda?

Mangisurat iti Iserrek iti Diurnal 
[Journal Entry]

Ipapanmo a sika ni Eva kadagiti pasamak iti Moises 4.
Mangisuratka iti maysa nga iserrek iti diurnal a kasla sika

B

Satanas
Nailangitan

nga Ama

A

ni Eva. Iburaymo dagiti kapanunotam ken riknam no imbi-
langmo ti pannangan iti bunga ken no ania koma dagiti gan-
datmo idi kinnanmo daytoy iti kamaudiananna. Kalpasanna
mangisuratka maipapan no kasano koma ti nariknam kalpasan
ti pannanganmo iti bunga ken maipapan iti no ania ti kinuna ti
Apo kenka maipanggep kadagiti bunga dagiti pilim.

wenno

Ipapanmo a sika ni Adan kadagiti pasamak ti Moises 4. Isuratmo
dagiti kapanunotan ken riknam idi naammuam a nangan ni Eva
iti bunga (kitaen iti Moises 2:27–28; 3:23–24). Ilawlawagmo no
apay nga inkeddengmo koma ti mangan iti bunga—iti pannaka-
ammom kadagiti pagbanaganna (kitaen iti Moises 3:16–17; 4:9),
ken no kasano koma ti riknam maipapan iti kinuna ti Apo kenka
maipanggep kadagiti bunga dagiti pilim. Mabalin a makatulong
kenka ti sumaganad nga adaw bayat ti panagsuratmo: “Ni Adan
. . . saan a nasulisog; kas kasupadina situtulok nga inkeddengna
nga aramiden kas iti tinarigagayan ni Eva, tapno maipatung-
palna dagiti panggep ti Namarsuana” (James E. Talmage, Articles
of Faith [1960], 69–70).

Aktibidad a Mabalin nga Aramiden no Kayat

1. Ilawlawag iti ababa no ania ti napasamak kada Adan ken
Eva bayat ti pannakapapanawda iti Minuyongan ti Eden.
Basaen ti Alma 12:21–37; 42:2–28 ket sapulen dagiti gapu a
kinuna ti Apo a pinaritanna da Adan ken Eva iti pannangan
iti bunga ti kayo ti biag kalpasan ti pannanganda iti kayo ti
pannakaammo ti naimbag ken dakes.

2. Ania ti ibaga kadatayo dagiti gapu nga inted ti Apo maipa-
pan iti no ania dagiti banag a napateg nga aramiden iti day-
toy a biag?

Ti pannnakapapanaw iti Eden ken iti imatang ti Apo ket
mabalin a nakabutbuteng para kada Adan ken Eva. Dida
kaano man nakapadas iti mortalidad. Kasano a makapag-
sublida manen iti imatang ti Dios? Kas kada Adan ken
Eva, nalapdantayo manipud iti imatang ti Dios, isu a
mayaplikar met kadatayo ti isu met la a saludsod.

Salaysayen ti Genesis ti estoria da Adan ken Eva iti panna-
kapapanawda iti Eden ken iti imatang ti Apo a kasla awan
ti namnamada nga agbiag manen iti imatang ti Apo.

Nagasat, ta naglaon ti libro ni Moises kadagiti naparegta
a nayon iti Genesis a mangibaga no kasano a nasursuruan
ni Adan maipapan iti plano a naisagana sakbay ti panna-
kaparsua ti lubong tapno isu ken ti kaputotanna ket mai-
salakanda, wenno mawayawayaan, manipud iti basol ken
ipapatay nga inyeg ti Pannakatnag iti lubong.

Kas nayon kadagiti kinapudno maipapan iti pannakasub-
bot ken ti Pannubbot, aglaon ti Moises 5 iti pakaammuan
maipapan no kasano a ginandat ni Satanas ken dagiti 

Genesis 4; Moises 5

Sakripisio ken ti 
Pamilia ni Adan

C
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pasurotna manipud iti biag sakbay ti yaay iti daga nga
impluwensiaanda ti pamilia ni Adan tapno saanda nga
awaten ti mensahe ti pannakasubbot babaen ken ni Cristo.
Bayat ti panagbasam, kitaem no ania ti napasamak kada-
giti nagkedked a dumngeg iti balakad ti Apo ngem ketdi
sinurotda ti balakad ni Satanas.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Moises 5

Babaen ti ling-et ti mugingna
(b. 1)—Babaen ti naganetget a
panagbannogna

Nagbibingay iti sagdudua
(b. 3)—Makisina kadagiti na-
gannak kadakuada ket maki-
kallaysa (isu a panagparis iti
sagdudua)

Idatonda… kas daton (b. 5; ki-
taen met kadagiti bb. 18–21)—
Mangted iti sakripisio wenno
daton a mapuoran

Inauna nga annak dagiti ar-
ban (bb. 5, 20)—Inauna nga
annak dagiti karnero, baka,
kalding, ken dadduma pay
nga ayup

Malaksid (b. 6)—Di maibilang

Kaarngi (b. 7)—Kapada, kita
wenno simbolo

Masubbot (b. 9)—
Maisalakan manipud iti basol
ken ipapatay

Bukel (b. 11)—Annak

Pannakasubbotmi (b. 11)—
Mawayawayaan manipud
kadagiti bunga ti basol ken
ipapatay

Nailubongan (b. 13)—
Maseknan kadagiti kasapulan,
pagragsakan, ken paggarte-
man ti bagi

Nainlasagan (b. 13)—
Maseknan kadagiti pagragsa-
kan dagiti panagrikna,
wenno iti sabali a pannao,
dagiti banag a masagid, ma-
kita, maangot, ken mangnge-
gan

Mailunodto (b. 15)—
Mapasardeng ti panagdur-as

Sipapasnek (b. 15)—Sao a
saan a mabalin a baliwan

Ininaw ken impasngayna
(bb. 16–17, 42)—Nagsikog
ken nagpasngay iti maladaga

Impategna (b. 20)—
Inanamongan

Pungtot (bb. 21–22, 26, 38)—
Gura

Nagliday ti rupana, naliday
dayta rupam (bb. 21–22)—
Nagrupanget

Makarimon nga aramid 
(b. 25, 52)—Nadangkes wenno
dakes a tignay wenno aramid

Kumna kenka ti bilegna
(b. 37)—Mangted kenka iti
umdas a taraon

Walangwalangkanto ken ag-
pagpagnakanto (b . 37, 39)—
Nagtalaw wenno naglibas,
agpaspasiar (kayatna a sawen
a naisina wenno napapanaw
manipud iti pamilianna)

Panagibales (b. 40)—Pannusa

Salamangkero (b. 46)—
Eksperto

Maibalesto (b. 48)—Mapnek,
wenno umawat iti pagimba-
gan manipud iti panangdang-
ran, wenno panangsugat iti
sabali

Impaay (b. 49)—Inted

Saanna nga inwanwan
(b. 52)—Saan a binendisionan

Naallilaw (b. 54)—Insagmak
dagiti sabali, ginura

Panagturay (b. 55)—Addaan
iti dakkel nga impluwensia

Kangitingitan ti panawen
(b. 57)—Nangato a punto
wenno kapatgan a panawen
(Ibasar daytoy a ragup ti ba-
likas iti panawen a yaay ni
Jesucristo ket ipatungpalna ti
misionna iti pannubbot.)

Pannakapaneknek (b. 59)—
Pannakaited

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti uray tallo laeng kadagiti sumaganad nga aktibidad
(A–E) bayat ti panangadalmo iti Moises 5.

Leppasem Dagitoy a Binatog 
(Kitaen iti Moises 5:4–11.)

1. Nagidaton ni Adan kadagiti sakripisio gapu ta …

2. Naammuan ni Adan manipud iti anghel …

3. Naamiris da Adan ken Eva …

Agaramid iti Panagidasig

Iti Moises 5:7–8, inlawlawag ti anghel ken ni Adan no ania ti iba-
gian wenno itakderan dagiti sakripisiona ken iti Moises 5:9, inlaw-
lawag ti Espiritu Santo ti akem ti Mangisalakan a kas kangrunaan
a panangsubbot a sakripisio. Sungbatam dagiti sumaganad a sa-
ludsod iti kuadernom: (1) Nupay saantayo nga agidaton kadagiti
mapuoran a sakripisio ita, kas iti inaramid ni Adan, ania dagiti or-
dinansa a pakiramanantayo nga agpaay kadagiti kasta met la a
panggep? (2) Ania ti nasken nga aramiden dagitoy nga ordinansa
iti pannakasubbot, nga aramidentayo ti amin nga aramidentayo
“iti nagan ti Anak” (b. 8), ken ti sakripisio ti Bugbugtong?

Aldaw ni Adan Aldawtayo

Manggun-od iti Nayon a Pannakaammo 
manipud iti Libro ni Mormon

Salaysayen ti Moises 5:9–11 ti maipapan iti sumagmamano ka-
dagiti bendision a naawat da Adan ken Eva ken ti kaputotanda
gapu iti Pannakatnag. Basaem ti 2 Nephi 2:19–27 ket gupgopem
no ania ti nasursurom manipud kadagitoy dua a reperensia ma-
ipapan no apay a kasapulan a paset ti plano ti Nailangitan nga
Ama ken no kasano a bendision kadatayo ti Pannakatnag.

Sungbatan dagiti Saludsod ni Cain

Nagdamag ni Cain iti dua a napapateg a saludsod (kitaen iti
Moises 5:16, 34) a salsaludsoden pay laeng dagiti tao ita nga ag-
dama. Agaramidka iti maysa a surat a mangilawlawag kadagiti
husto a sungbat kadagiti saludsodna.

Dagiti Pangallilaw ni Satanas

Basaem ti Moises 5:12–13 ket ibilang dagiti tignay da Adan ken
Eva ken dagiti tignay ni Satanas.

1. Iti ania a wagwagas a pakakitaam iti impluwensia ni Satanas
iti kapada met la a wagas ita nga agdama?

2. Ania ti saan nga “iwaragawag” ni Satanas kadagiti pangalli-
lawna? (kitaen iti Moises 5:41, 52–54; kitaen met iti Alma 30:60).

E

D

C

??=

B

A
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Natnag da Adan ken Eva gapu iti kinasukirda wenno saanda
a panagtungpal iti linteg, ket “naisinada” manipud iti ima-
tang ti Dios (Moises 5:4). Mabasatayo iti Moises 5 no kasano
a mangiturong ti kinasukir kadagiti tattao nga umadayo ma-
nipud iti Dios—kas iti kaso ni Cain, ni Lamec ken dadduma
pay. Kalpasan a pinanawan da Adan ken Eva ti Minuyongan
ti Eden, nasuruanda a makaawat ken agbiag kadagiti doktrina
ken agaramid ken agtungpal kadagiti katulagan. Nasursuroda
pay no ania kadagiti pangisalakan nga ordinansa ti kasapulan
para kadakuada tapno makasubli ken makapagindegda iti ima-
tang ti Dios. Adu kadagitoy a pannursuro ti masarakan iti
Moises 6. Insuro ni propeta Enoc kadagiti taona ti maipapan
kadagitoy a kinapudno iti gandatna a mangparegta kadakuada
nga agbabawi kadagiti basbasolda ken kinadangkesda tapno
masubbotda ken maisublida iti imatang ti Dios.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Moises 6

Intan-ok (b. 2)—Dinayaw

Awanan mulit (b. 6)—Saan a
narugit, natarnaw

Pakasaritaan ti kaamaan
(bb. 8, 22)—Pakasaritaan ti
kaamaan

Kaputotan (bb. 8, 28)—Annak,
appoko, ken dadduma pay

Ti sakaanan ti Dios (b. 9)—
Daga (kitaen iti b. 44)

Nangputot (b . 10–11, 13–14,
17, 21, 25)—Isu ti ama ni

Panangituray (b. 15)—Bileg

Nabati a tao (b. 17)—Ti bas-
bassit a grupo a nabati kalpa-
san ti pannakaisina manipud
iti sangabukel a grupo

Genesis 5; Moises 6

Isuro ni Enoc dagiti Umuna 
a Pagbatayan ti Ebanghelio

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti uray tallo laeng kadagiti sumaganad nga aktibidad
(A–E) bayat ti panangadalmo iti Moises 6.

Agaramid iti Binulong

Isuratmo no ania iti panagkunam a langanto ti binulong para iti
libro a nailadawan iti Moises 6:5–25.

Magisuratka maipapan iti Pamiliam wenno
Suratam ti Pamiliam

1. Segun iti Moises 6:45–46, apay nga am-ammo ni Enoc ken
dagiti taona dagiti kapuonanda (ammada)?

2. Magisuratka maipapan iti maysa kadagiti kapuonam nga
“am-ammom” gapu kadagiti kasuratan a naidulin. Iramanmo
ti maysa a banag maipapan kadakuada a mangparparegta
kenka tapno agbalinka a nasingsingpet a tao.

B

A

Nakasao (b. 22)—Nakasarita

Nakaro (b. 27)—Mangrugi a
dumakkel

Ayo, bagbagaan (bb. 28, 43)—
Balakad

Nagaramidda (b. 28)—
Nagplanoda

Kinarianda ti bagbagida
(b. 29)—Nagaramidda kada-
giti kari

Impaulogko (b. 30)—Opisial
a pakaammo

Mangdangran (b. 32)—Saktan,
patayen

Pagbaliksenkanto (b. 32)—
Ania ti isao

Nainkalintegan (b. 34)—
Pasamaken

Sadiay (b. 38)—Idiay

Pangen (b. 44)—Dakkel a 
bilang

Makiranudtayo (b. 48)—
Mangpadas

Kinaay-ay-ay (b. 48)—
Ladingit

Sigud a basol (b. 54)—Ti pa-
naglabsing da Adan ken Eva

Awan pay ti basolda (b. 54)—
Nadalus ken natarnaw

Nainaw iti basol (b. 55)—
Mayanak iti managbasol a lu-
bong kadagiti nagannak nga
agnanaed iti natnag a lubong
ket nagbasolda mismo

Nainawen ti basol (b. 55)—
Ti tarigagay nga agbasol ket
mangrugi a dumakkel

Napasantokayo (bb. 59–60)—
Madalusan ken panagbalin a
nasantuan, napatarnaw

Mainkalintegankayo
(b. 60)—Maaramid a nawaya
manipud iti basol ken panna-
kadusa ti basol, mapakawan

Mamagungar (b. 61)—
Mangted biag iti

19



wenno

Mangisuratka iti maysa a banag a kayatmo a maammuanto
ti kaputotam maipapan kenka. Ibilangmo dagiti balikas ni
Presidente Kimball:

Ania ti Iladawanda?

2. Ildawam no ania iti panagkunam a kayat a sawen ti “kimmu-
neng dagiti puspuso,” “nakuneng a dumngeg dagiti lapa-
yag,” “saan a makakita dagiti mata iti adayo,” ken no ania
ti kayat a sawen ti “nagsapul iti ayo iti kasipngetan.”

3. Mangted iti kasupadi ti tunggal panangiladawan iti ngato
tapno mailadawanda dagiti nalinteg a tattao. Iti sabali a pan-
nao, babaen ti ebanghelio mabalin dagiti puso a (line), maka-
pagbalin dagiti mata a (line), ken dadduma pay.

Maysa nga Awag manipud iti Apo

1. Maibatay iti Moises 6:31, kasano a narikna ni Enoc ti maipa-
pan iti awagna manipud iti Apo?

2. Ilawlawagmo no kasano iti panagkunam ti narikna ni Enoc
kalpasan dagiti banag a kinuna ken inaramid ti Apo iti Moises
6:32–36.

3. Basaem ti Moises 7:13–19 ket isuratmo ti maipapan no kasano
a naipatungpal dagiti kari ti Apo ken ni Enoc.

Kasano nga Awatentayo ti Tawidtayo mani-
pud iti Nailangitan nga Ama?

Kas annak ti Dios, karbe-
ngantayo a tawiden ti
amin nga adda ken-
kuana. Nupay kasta, no
agbasoltayo, agbalintayo
a narugit, ket awan ti na-
rugit a banag ti makas-
trek iti pagarian ti Dios.
Insuro ti Apo ken ni
Adan no kasano ti agba-
lin a nadalus ket ngarud
maikari nga agtawid iti
agnanayon a biag. Insuro
ni Enoc dagitoy isu met
la a banag kadagiti taona.

Kasano a
Maparmek ti
Pannakatnag

Gapu iti
Pannakatnag

E

D

1. Sapulem dagiti sumaganad a ragup ti balikas iti Moises 6:27–29
a mangiladawan kadagiti basol dagiti tao iti panawen ni Enoc:
“ kimmuneng ti puspusoda,” “nakuneng a dumngeg dagiti la-
payagda,” “saan a makakita dagiti matada iti adayo,” “tinalli-
kudandak,” “nagsapulda iti bukodda nga ayo iti kasipngetan,”
“nagaramidda iti pammapatay,” “saanda a tinungpal dagiti
bilin [a naited ken ni] Adan,” ken “kinarianda ti bagbagida.”
Mabalin a kayatmo nga ugedan wenno marisan dagitoy a ra-
gup ti balikas kadagiti nasantuan a kasuratam.

C

“Mangalakayo iti kuaderno.… Rugianyo ita nga aldaw ket
isuratyo ditoy dagiti papanan ken umayanyo, dagiti kaung-
gan a kapanunotanyo, dagiti nagun-od wenno naturposyo
ken pannakapaayyo, dagiti pannakipulapolyo ken balligiyo,
dagiti nakaawisan ti imatangyo ken dagiti pammanek-
nekyo” (Spencer W. Kimball, “ ‘The Angels May Quote from
It’,” New Era, Okt. 1975, 5).

Basaem ti Moises 6:48–68, ket kalpasanna agaramidka iti tsart
kas iti maysa a naipakita. Ilistam iti umuna a dasig dagiti banag
a napasamak ti Pannakatnag. Ilistam iti maikadua a dasig dagiti
banag a mangibaga no kasano a maparmektayo dagiti epekto ti
Pannakatnag.

Nasdaawka kadin no ania koma ti pampanunoten ken pa-
nagrikna ti Dios bayat ti panangimatangna iti kinadangkes
dagiti annakna iti daga? Ti Moses 7 ket tulongannatayo a
makaawat no kasano a buyaen ti Dios dagiti annakna, no
kasano ti riknana maipapan iti kinadangkesda, ken no ka-
sano a mapukawto ti kinadangkes iti kamaudiananna.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Moises 7

Napukawda (b. 1)—Natay

Marigrigatan (b. 1)—
Panagsagaba

Nakaam-amak a kas-ang,
apuy ti pungtotko (bb. 1,
34)—Nakaro a pannakadusa

Pungtot (b. 1)—Gura

Makibakal (b. 7)—Naurnos
ken naisagana para iti panna-
kiranget

Bingbingayento … ti bagba-
gida (b. 7)—Maiwaraswaras
ken agindeg

Matikagto ti daga, pannakati-
kagna (bb.7–8)—Bassit ti apit
ti daga wenno awan a pulos

Nakaallilawanda (b. 8)—
Saan a nagustuan, inuyaw

Rimmang-ayda (b. 17)—
Dimmur-asda

Nabati a tao (bb. 20, 22, 28,
43)—Nagbati a bilang

Agtaengak (bb. 21, 64)—
Lugar a pagyanan, balay

Dinalungdonganna (bb. 26,
56)—Sinallukoban

Dagiti tinukel (b. 30)—
Kababassitan a paset

Naisaknap pay dagiti bi-
legmo (b. 30)—Agtultuloy
pay laeng dagiti panagparsua

Sidongmo (bb. 30, 31, 63,
69)—Dagiti kauunegan a pa-
set, simbolo ti pannakayasi-
deg unay iti maysa a banag

Awan (b. 31)—Awan

Ti linaon ti tronom (b. 31)—
Isu ti agindeg iti imatangmo

Panangipategda (b. 33)—
Ayat

Madangran met ida ti matak
(b. 36)—Makita ti matak ti
mismo a tengngada

Ta dayta a pinilik, ti Pinilik
(b. 39)—Jesucristo

Simga dagiti lalaemna
(b. 41)—Nariknana ti nakaro
unay a panagladingit

Naindagaan (b. 42)—Pisikal

Kangitingitan ti panawen
(b. 46)—Nangato a punto
wenno kapatgan a panawen
(Maibasar daytoy a ragup ti
balikas iti panawen no umayto
ni Jesus ket ipatungpalna ti
pannubbot a misionna.)

Genesis 5; Moises 7

Naipan ti Zion iti Langit
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Moises 7:16–20—Pannakabangon ken
Pannakaipasdek ti Zion
Nagsarita ni Presidente Spencer W. Kimball maipapan iti panna-
kaipasdek ti Zion iti panawentayo:

“Mangisingasingak man iti tallo a napapateg a banag a nasken
nga aramidentayo no masapul nga ‘isublitayo manen ti Zion.’…

“Umuna, nasken nga ikkatentayo ti bukod nga ayo iti kinama-
nagimbubukod a mangsilo iti kararua, mangpakessen iti puso,
ken mangpalidem iti panunot.…

“Maikadua, nasken a makitinnulongtayo a naan-anay ket agtra-
bahotayo a makitinnunos iti tunggal maysa. Nasken nga adda
naan-anay a panagkaykaysa kadagiti pangngeddengtayo ken
panagkaykaysa kadagiti tignaytayo….

“ ‘No ti Espiritu ti Apo ket mangpadakkel kadagiti trabahotayo,
ngarud ti espiritu ti panagkaykaysa ken panagtitinnulong ti
nasken a mangrimbaw nga espiritu iti amin nga aramidentayo’
… (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 1983.) …

“Maikatlo, nasken a mangisukotayo iti maysa a banag iti ania man
nga idawat ti Apo. Rugiantayo babaen ti panangiruknoytayo iti
‘nasneban a puso ken napnuan babawi nga espiritu.’ Surotentayo
daytoy babaen ti panangtedtayo iti amin a kabaelantayo kadagiti
naituding a tay-ak ti aramid ken dagiti takemtayo. Sursuruentayo
ti pagrebbengantayo ket aramidentayo daytoy a naan-anay. Iti ka-
maudiananna ikonsagrartayo ti panawentayo, dagiti talento ken
kinabaknangtayo no inawagandatayo dagiti lokal a dadaulotayo
ken no tinignaynatayo dagiti parikna ti Espiritu” (iti Conference
Report, Abr. 1978, 122–24; wenno Ensign, Mayo 1978, 81). 

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti uray dua laeng kadagiti sumaganad nga aktibidad
(A-D) bayat ti panangadalmo iti Moises 7.

Scripture Mastery—Moises 7:18

Basaem ti Moises 7:4–27 ket panunotem no ania koma ti kayari-
gan ti agbalin a paset ti komunidad ni Enoc. Mangisuratka iti
maysa a surat a mapan iti naarapaapmo a maysa a gayyem nga
agnanaed iti maysa a lugar ket kayatmo nga ammuen no kasano

A

Saan a Managimbubukod

PanagkaykaysaPanagtitinnulong

PanagidatonPanagkagumaanSakripisio

Pengdanna (b. 51)—
Pagsardengen

Di mabalbaliwan (b. 52)—
Saan a mabalin a baliwan

Nabati (b. 52)—Paset

Papigsaenyo dagiti lomoyo
(b. 62)—Agsagana

Panagrigat (b. 66)—
Pannubok ken panagtutuok

ti mangipasdek iti lugar kas iti kapintas wenno kangayed ti Zion.
Iti panangusarmo iti impormasion iti Moises 7, nangnangruna iti
bersikulo 18, ibagam iti gayyemmo no ania ti aramiden tapno
maipasdek ken makapagnaed iti Zion. Allukoyem ti gayyemmo
ket balakadam maipapan iti no ania ti mabalin nga aramiden ti
maysa a tao a kaedadmo tapno “maikkat ti kinamanagimbubu-
kod” wenno ipatungpal ti maysa kadagiti dadduma pay a banag
nga insingasing ni Presidente Kimball. Kangrunaanna nga ipo-
kusmo iti no ania ti umuna a mabalin nga aramiden ti gayyemmo
iti pamiliana ket kalpasanna iti Simbaan ken iti komunidad.

Ania ti Mamagladingit iti Apo?

1. Iti Moises 7:29–31 sinaludsod ni Enoc ti Apo no apay nga ag-
ladladingit isuna. Basaem dagiti bersikulo 31–40 ket isuratmo
ti sungbat iti saludsod ni Enoc.

2. Maibatay iti Moises 7:41, ania ti inaramid ni Enoc idi naawa-
tanna ti sungbat ti Apo iti saludsodna?

3. Ania iti panagkunam ti mabalin a pagladingitan ti Apo ken ni
Enoc bayat ti panangimatangda iti lubong iti agdama?

Sungbatan dagiti Saludsod ni Enoc

Basaem ti Moises 7:42–67 ket lasinem dagiti saludsod a dinamag
ni Enoc iti Apo. Isuratmo ti tunggal saludsod iti kuadernom kal-
pasanna agaramidka iti pakagupgopan ti sungbat ti Apo.

Ilawlawag ti Panangiladawan iti Panunot

Iti Moises 7:62, naibaga ken ni Enoc maipapan iti Pannakaisubli
ti ebanghelio kadagiti ud-udina nga aldaw. Naibaga kenkuana
ti dua a napapateg a banag a mapasamakto a makatulong a
mangummong kadagiti “napili” manipud iti sibubukel a daga
tapno agsagana para iti Maikadua a Yaay. “Pababaekto ti kina-
linteg manipud iti langit; ket ibaonkonto ti kinapudno iti daga.”
Ibilangmo no ania ti ammom maipapan kadagiti pasamak a na-
pagteng kas paset ti Pannakaisubli ket ilawlawag no ania iti pa-
nagkunam ti itudtudo ti Apo.

D

C

B
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Salaysayen dagiti nasantuan a kasuratan maipapan ti dua
nga agsina a panawen inton dalusan ti Apo ti daga iti kina-
dangkes. Umuna ket ti panawen ni Noe (kitaen iti Genesis 6)
ken ti maikadua ket ti Maikadua a Yaay. Ti Joseph Smith—
Mateo 1:41–43, iti Perlas a Kapatgan, ket salaysayenna da-
giti wagas a pakapagpinnadaanto dagita a dua a panawen iti
tunggal maysa. Ti kadakkelan a pagdumaan kadagiti dua a
panawen ket ti daga ket nadalusan iti danum kadagiti aldaw
ni Noe, ken iti Maikadua a Yaay ket ti daga ket madalusanto
iti apuy. Dagitoy dua a pasamak ket maysa a kita ti no ka-
sano a madalusantayo babaen ti panagbuniag babaen iti
danum ken ti panagbuniag iti apuy—ti panangdalus iti ka-
rarua a mapasamak no sipupudno nga awatentayo ti sagut ti
Espiritu Santo.

Salaysayen ti Genesis 6–9 ti estoria ni Noe ken ti Layus.
Bayat ti panagbasam, sapulem dagiti gapu no apay a dina-
dael ti Apo dagiti nadangkes ken apay a ti panangdadael
kadakuada ti kasayaatan a posible a banag a maaramidna
para iti pannakaisalakan ti amin nga annakna. Kasta met
nga ibilangmo no kasano a mabalin a maidilig dagiit aldaw
ni Noe iti aldawtayo—ti panawen sakbay a madalusan ti
daga iti apuy.

Ti Moses 8 ket ti Patarus ni Joseph Smith iti Genesis
5:23–32; 6:1–13, ngarud basaemto ti Moises 8 sakbay ti
panangbasam iti Genesis 6:14–22. Kitaen a ti Moises 8
ket ti maudi a kapitulo ti Moises iti Perlas a Kapatgan.
Para iti nabati pay iti Daan a Tulag, amin a reperensia iti
Patarus ni Joseph Smith ket addadanto iti Dagiti Napili
manipud iti Patarus ni Joseph Smith iti Biblia iti
Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Moises 8

Ti bunga ti lomona (b. 2)—
Ti an-annabona

Dimngeg, dumngeg (bb. 13,
15, 20–21, 23–24)—Dumngeg
ken agtungpal

Dagiti annak ti Dios (bb. 13,
21)—Dagiti nagaramid iti ka-
tulagan iti Apo

Dagiti lallaki nga annak ti
tattao (b. 14)—Dagiti saan
nga agaramid wenno agtung-
pal kadagiti katulagan iti Apo

Inlakoda ti bagbagida
(b. 15)—Nagasawa iti ruar ti
katulagan

Naindaklan (b. 21)—Dayaw

Genesis 6; Moises 8

Panangikasaba ni Noe

Genesis 6

Moises 8; Genesis 6—Apay a Pinaglayus ti Apo 
ti Daga
Tumulong ni Presidente John Taylor a mangilawlawag no apay
nga inkeddeng ti Apo a dadaelen ti amin a tao iti daga malaksid
iti pamilia ni Noe. Insingasing ni Presidente Taylor a nakadang-
dangkes ti lubong isu a dimmakkel dagiti ubbing nga awan ti pi-
lida no di agbalin a nadangkes. Iti dayta a punto nga awan ti
gundaway nga agpili iti kinalinteg, ti panangipatulod kadagiti
inosente nga espiritu iti daga manipud iti langit ket saanen a nain-
kalintegan. Gapu iti dayta, dinadael ti Apo ti amin a nadangkes
ket nangrugi manen iti pamilia ni Noe tapno mangpatanor kada-
giti nalinteg a lallaki ken babbai. “Babaen ti panangalana iti
biagda iti daga linapdanna ida manipud iti panangpatawidda
[ited kas maysa a tawid] kadagiti basolda iti kaputotanda ket pa-
nangsugsogda kadakuada nga agbasol [panangaramid kadakuada
a nadangkes], ken kasta met a linapdanna ida iti panagaramid iti
ad-adu pay a kinadangkes” (iti Journal of Discourses, 19:158–59).
No saan a pinaglayus ti Dios ti daga, saan koma a naipatungpal ti
naindaklan a planona. Basaen ti kinuna ni Nephi iti 2 Nephi 26:24
maipapan no apay nga agtignay ti Dios a kas iti ar-aramidenna.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti tallo kadagiti sumaganad a tallo nga aktibidad
(A–D) bayat ti panangadalmo iti Genesis 6; Moises 8.

Maysa a Pagtuladan iti Panangipatungpal iti
Takem wenno Awagtayo manipud iti Apo 

1. Iti Doktrina ken Katulagan 4:2–4 kinuna ti Apo a ti maysa a wa-
gas a pakapagbalinantayo a nasantuan ken pakayegantayo iti
pannakaisalakan kadagiti kararuatayo ket ti panagtrabahotayo
iti amin a kabaelan, panunot, ken pigsa a mangyeg kadagiti
dadduma iti pannakaisalakan. Ni Noe ti kapintasan a pagwa-
dan daytoy a proseso. Agaramidka iti dayagram iti kuadernom
kas iti maysa iti panid 23 ket suratam daytoy iti impormasion a
masarakam iti Moises 8:14–27. Bayat ti panangaramidmo iti
daytoy nga aktibidad, kitaem no kasano a pinadakkel ni Noe ti
takem wenno awagna maipud iti Apo. Kasta met nga ikkam iti

A

Betunamto (b. 14)—Kaluban
daytoy iti kasla alkitran ti ki-
tana

Kastoy (b. 15)—Wagas, pag-
tuladan

Siko ( b. 15–16)—Ti baet ti
siko ken ti murdong ti kaatid-
dogan a ramay ti nataengan a
tao (mapattapatta nga uppat-
a-pulo ket lima a sentimetro
wenno sangapulo-ket-walo a
pulgada)

Kadsaaran (b. 16)—Tukad

Naitag-ay (b. 22)—
Naipamaysa ken naipaugali

Arapaap (b.22)—Tarigagay

Maipakitayo (b. 24)—
Maammuan

Nagbabawi, pinagbabawina
(bb. 25–26)—Nariknana ti pa-
nagladingit

Dagensen (b. 25)—
Nangparikna kenkuana iti
nalaus a panagladingit

Pannakasarak iti parabur
(b. 27)—Nakaawat kadagiti
bendison ken bileg, naanamo-
ngan

Kaputotan (b. 27)—Panawen

Nabiag (b. 29)—Tattao
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naisangayan a pasnek ti no kasano a nabendisionan isuna iti
pigsa ken bileg ken naammuanna a naragsakan ti Apo ken-
kuana ken dagiti panagkagumaanna.

2. Kalpasan a nasuratam ti kahon para iti Moises 8:27, sapulem ti
“parabur” iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratam tapno
naan-anay a maawatam no ania daytoy nga inawat ni Noe kas
bunga dagiti napasnek a panagbannogna. Mangisuratka iti
ababa a palawag maipapan iti parabur iti baba ti dayagrammo.

Ania ti Paggidiatan?

1. Basaem ti Moises 8:13–14, 21 ken dagiti panangilawlawag
para iti “annak ti Dios” ken “annak ti lallaki” iti benneg a
“Pannakaawat kadagiti Nasantuan a Kasuratan” iti ngato.
Ilawlawagmo ti paggiddiatan ti annak a lallaki ken babbai ti
Dios ken ti annak a lallaki ken babbai ti tattao. Iramanmo iti
panangilawlawagmo no asino dagiti mabalin a mayarig kada-
gitoy uppat a grupo ti tattao ita nga agdama. 

2. Maibatay iti Moises 8:15–22, ilawlawagmo no ania ti kinuna ti
Apo maipapan kadagiti annak a lallaki ti Dios a makikallaysa
kadagiti annak a babbai ti tattao wenno dagiti annak a lallaki
ti tattao a makikallaysa kadagiti annak a babbai ti Dios ken no
apay iti panagkunam a napateg unay daytoy.

Ilawlawag iti Maysa a Tao a Saan 
a Makaawat

Usarem ti impormasion iti benneg a“Pannakaawat kadagiti
Nasantuan a Kasuratan” iti ngato kasta met ti no ania ti naba-
sam iti Moises 8 a mangsungbat iti saludsod a “Kasano a layu-
sen ti managayat a Dios ti lubong?”

Panunoten Daytoy

Basaem ti Genesis 6:14–22
ket panunoten no kasano
ti kadakkel ti daong ket
idiligmo ti daong iti maysa
a banag a pamiliar kenka,
Ilawlawagmo ti kadakkel
ti daong iti kuadernom.
(Pamugtuan: Sapulen iti

Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratam iti babaen ti “siko”
tapno makatulong kenka a mangaramid iti panagpattapattam.)

D

C

B

No Ania ti 
Inaramid ti Apo

Bersikulo 15

Bersikulo 17

Bersikulo 19

Bersikulo 26

No Ania ti 
Inaramid ni Noe

Bersikulo 16

Bersikulo 20

Dagiti
Bersikulo

23–24

Bersikulo 25
Bersikulo 27

No Ania ti Inaramid
dagiti Tao

Bersikulo 18

Dagiti Bersikulo
20–22

Bersikulo 24

Salaysayen ti Genesis 6
maipapan ken ni Noe sak-
bay ti Layus. Salaysayen ti
Genesis 7 maipapan ken ni
Noe nga agar-aramid ka-
dagiti maudi a panagsaga-
nana sakbay ti Layus ken
no ania ti napasamak kaba-
yatan ti Layus.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 7

Panagadal kadagiti 

Nasantuan a Kasuratan

Ammuen no Ania ti Napasamak

1. Basaem ti 1 Pedro 3:18–20; Doktrina ken Katulagan 138:6–11,
28–35 ket iladawam no ania ti inaramid ni Jesucristo kadagiti
tao a nadadael iti Layus.

2. Ania ti isuro daytoy kenka maipapan iti Mangisalakan tapno
maammuam dagiti banag a nailadawan iti 1 Pedro ken
Doktrina ken Katulagan 138?

Genesis 8

Nagsardeng ti Tudo

A

Nadalus, saan a nadalus
(b. 2, 8)—Maibilang dagiti
ayup a maawat ken saan a
maawat a kanen ken maisak-
ripisio iti Dios.

Mabatida a sibibiag (b. 3)—
Tapno mapalubosan ida nga
agpaadu

Ta apaman (b. 4)—Iti

Ubbog (b. 11)—Dagiti ubbog
ti danum

Dakkel a yuyeng (b. 11)—
Taaw

Lasag (bb. 15–16, 21)—Dagiti
ayup (bb. 15–16), dagiti tao
(b. 21)

Nanggundaway, nanagudayda
(bb. 18–19, 24)—Naglayus

Genesis 7

Ti Layus
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 8

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Yaplikar ti Estoria

Iti panangusarmo iti no ania ti nabasam iti Genesis 6–8, ilistam
dagiti wagas a nakaisalakanan ni Noe ken ti pamiliana manipud
iti Layus. Kalpasanna isuratmo maipapan kadagiti panangidilig
iti nagbaetan dagiti tignayda ken no ania ti nasken nga arami-
dentayo ita nga agdama tapno naespirituan a makapagbiagtayo
iti panagsagana para iti Maikadua a Yaay.

Aldaw ni Noe Iti Agdama nga Aldaw

Salaysayen ti Genesis 9 ti estoria maipapan ken ni Noe ken
ti pamiliana a pumampanaw iti daong ket tumultulong ti
Nailangitan nga Ama a mangipatungpal kadagiti pang-
gepna para kadagiti annakna. Gapu ta isuda laeng ti pamilia
iti daga, isuda ti pamilia iti isu met la a kasasaad a kas kada
Adan ken Eva. Nupay kasta, napagasatan ti pamilia ni Noe
iti pannakaammoda iti temporal ken naespirituan a pakasa-
ritaan iti nagbaetan ni Adan ken ti Layus. Iti panangibi-
langmo no ania ti ammom maipapan no apay a nilayus ti
Apo ti daga, ania ti pagan-annadam unay maipapan iti ar-
aramidem iti biagmo no maibilangka koma iti pamilia ni
Noe? Ania koma ti sigurado nga isurom kadagiti annakmo? 

Genesis 9

Maysa a Baro a Pangrugian

??=

A

Nagsardeng (b. 1)—Bimmaba

Nagsardeng (b. 2)—Natiped

Agputot kadagiti adu
(b. 17)—Dimmakkel iti bilang

Sayamusom (b.21)—Angot

Kabilen (b. 21)—Dangran

Ti gundaway para ken ni Noe ken ti pamiliana a mang-
rugi iti maysa a lubong a nadalusan iti kinadangkes ket
isimbolona ti gundaway nga awatentayo no mabuniagan-
tayo—maikkantayo iti gundaway a mangrugi manen ket
agbalintayo a napaspasnek iti panangsurot iti plano ti
Nailangitan nga Ama. Kas iti bullalayaw a nagbalin a
maysa a palagip iti ayat ken asi ti Dios iti pamilia ni
Noe, ti sakramento ket mabalin a masansan a palagip ti
no kasano a nangipaay ti Apo iti maysa a wagas a paka-
gun-odantayo iti agnanayon a biag babaen ti Pannubbot.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 9:1–17

Genesis 9—Tulong manipud iti Patarus ni 
Joseph Smith
Bayat ti panangbasam iti Genesis 9 makaalakanto iti nayon pay
a pannakaammo ken pannakaawat babaen ti panangbasam iti
tunggal reperensia manipud iti Patarus ni Joseph Smith para iti
daytoy a kapitulo.

Genesis 9:18–29—Ti Makatikaw nga Estoria 
maipapan ken ni Noe
Nalabit nga awan kadatayo ti amin a detalye daytoy nga estoria
maipapan iti panagbartek ni Noe. Saantayo nga ammo a di kaano
man kinondena ti Apo ni Noe gapu iti daytoy a pasamak nupay
kinondenana ti panagbartek iti dadduma pay a pasamak iti nasan-
tuan a kasuratan. Kadagiti panawen ti Daan a Tulag idi maidulin
ti tubbog ti ubas (maawagan iti arak), gagangay nga agalsem
(ferment) daytoy iti panagbayagna ket makaigapu iti pannakasa-
bidong. Ngem ti napaalsem a tubbog ti ubas ket maiduma unay
iti aw-awagan ti Biblia iti “maingel nga inumen.” Naaramid dagiti
maingel nga inumen manipud kadagiti nadumaduma a prutas
ken bukbukel ket nairanta a makasabidong. Nalabit a saan a nai-
ranta ti pannakabartek ni Noe kalpasan ti panaginumna iti “arak.”

Kasta met nga agduaduatayo iti napasamak iti Genesis 9:22 idi
“nakita ni Cam, ti ama ni Canaan, ti kinalamolamo ti amana”
ken no apay iti bersikulo 25 ket inlunod ni Noe ni Canaan kas
bunga daytoy. Adda dagiti mamati a naala ti masao a pagan-
anay gapu ta addaan daytoy iti naisangsangayan a pategna iti
relihion ket mabalin a mangibagi iti kinasaserdote [priesthood]
ni Noe. No innala ni Canaan wenno ni Cam ti pagan-anay, ti pa-
nangilunod ket adda pakainaiganna iti Abraham 1:26–27 a pa-
kabasaantayo a dagiti an-annabo ni Cam ket “inlunodna …
maipanggep iti Kinasaserdote” (b. 26).

Agbungakayo ket agadu-
kayo, ket punnuenyo ti daga
(b. 1)—Maaddaan kadagiti
annak

Mayawatda (b. 2)—Maited

Nalasbang a nateng (b. 3)—
Mulmula

Mangibukbok iti dara ti tao
(b. 6)—Patayen ti sabali a tao

Nangpukaw (b. 11)—
Nagdadael

Pagilasinan (bb. 12–13, 17)—
Tanda

Para kadagiti kaputotan nga
agnanayon (b. 12)—
Manipud itan
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Innayon pay ni Propeta Joseph Smith: “Imbasarko iti pannakai-
lunod ni Cam gapu iti panangkatawana ken ni Noe, bayat ti
pannakabartekna, ngem saanna a dinangran. Nalinteg a tao ni
Noe, ngem naginum iti arak ket nasabidongan; saan a binaybay-
an ti Dios isuna kas bunga daytoy, gapu ta pinagtalinaedna ti
amin a bileg ti kinasaserdotena, ket idi inakusahan isuna ni
Canaan, inlunodna daytoy babaen ti kinasaserdote nga adda
kenkuana, uray pay no nabartek isuna, ket agtalinaed ti lunod
iti kaputotan ni Canaan agingga iti agdama nga aldaw (History
of the Church, 4:445–46).

No kalikagumantayo a gun-oden wenno usaren iti kinaulbod
dagiti bendision ti kinasaserdote, mailunodtayonto, ket mapu-
kawtayonto dagiti gundaway, bendision, ken bileg. Kas pagari-
gan, dagiti tattao a manggun-od iti kinasaserdote wenno dagiti
ordinansa ti kinasaserdote babaen ti panangyulbodda iti panna-
kaikarida ket saandanto nga umawat kadagiti bendision dagita
nga ordinansa no di ketdi mapukawdanto dagiti bendision.
Ditayo maallilaw ti Apo.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti “Bullalayawmo”?

1. Inikkan ti Apo ni Noe iti maysa a 
pagilasinan, wenno palagip, iti katu-
lagan nga inaramidna. Ti pagilasinan
ket nakatulong ken ni Noe a mang-
laglip no kasano ti kinamanangnga-
asi ti Apo kenkuana. Mangisuratka
iti maysa a banag a mangipalagip
kenka no kasano ti kinamanangnga-
asi ti Apo kenka.

2. Kasano ti panagbalin ti sakramento kadatayo ken ti bullalala-
yaw idi ken ni Noe?

Inaganan ti Genesis 10 dagiti putputot wenno an-annabo
dagiti annak a lallaki ni Noe para kadagiti sumagmamano
a kaputotan: Jafet (kitaen kadagiti bb. 2–6), Cam (kitaen 
kadagiti bb. 6–20), ken Sem (kitaen kadagiti bb. 21–31).
Kalpasan daytoy a kapitulo, ti Biblia ti kangrunaan nga
estoria ti sumagmamano kadagiti an-annabo ni Sem. 
Ti balikas a Semita—ket gagangay a maitudtudo kadagiti
Judio—kayatna a sawen ti “kaputotan ni Sem.”

Genesis 10

Dagiti Putputot 
[An-annabo] ni Noe

A

Napadasam kadin ti nakisarita iti maysa a tao a saan a
makasao iti pagsasaom? Kasano ti kaadu ti nalpas nga
aramidmo koma no ti amin nga agad-adal iti pagadalan
ket nagsaoda iti aggigiddiat a pagsasao ket saan a maka-
pagsisinnarita? Salaysayen kadatayo ti Genesis 11 no
kasano ken no apay nga addaantayo iti aggigiddiat a pag-
sasao iti daga.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 11:1–9

A nasayaat (b. 3)—Naan-anay

Galagala (b. 3)—Kakikita ti
alkitran

Mangtubeng (b. 6)—
Manglapped

Riribukentayo (bb. 7, 9)—
Tikawen, paglalaoken

Binaybay-anda (b. 8)—
Insardeng

Genesis 11

Ti Torre ti Babel
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Genesis 11:10–32—Ti Pakasaritaan ti Kaamaan
ni Abraham

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C)
bayat ti panangadalmo iti Genesis 11:1–9.

Basaen ken Idilig

1. Basaem ti Genesis 11:1–4 ket ilawlawagmo no ania ti inaramid
dagiti tao ti Senar iti pananggandatda a dumanon iti langit.

2. Basaem ti Dagiti Aramid 4:12; 2 Nephi 9:41–43; Mosiah 3:17;
5:10–15 ket mangisuratka maipapan iti no kasano a makaala-
tayo iti “nagan”(Genesis 11:4) a mangipalubosto kadatayo a
dumanon iti langit.

Agaramid iti Koneksion iti Libro ni Mormon

Basaem ti Genesis 11:5–9 tapno ammuem no kasano ti isusung-
bat ti Apo iti pananggandat dagiti tao nga agaramidda iti nag-
naganda para iti bagbagida ken iti maysa a torre a dumanon iti
langit. Kalpasanna basaem ti Ether 1:33–43 ket gupgopem iti
kuadernom no ania ti napasamak iti maysa a grupo ti tattao iti
dayta a panawen a nasao iti Genesis.

Ania ti Panagkunam?

Ilawlawag no kasano iti panagkunam a dagiti tignay ti Apo iti
Genesis 11:1–9 ket bendision kadagiti tao.

Kas iti nadakamat iti pakauna iti Genesis (kitaen iti “Ti Libro ti
Genesis, Moises, ken Abraham” iti panid 11), immawat ni Joseph
Smith iti ad-adu pay a sinurat ken pannursuro ni propeta
Abraham babaen ti panangipatarusna iti sumagmamamno a papy-
rus a nagun-odna bayat ti panagnaedna iti Kirtland, Ohio. Ti libro
ni Abraham ket saan a maibilang a paset ti Patarus ni Joseph
Smith ti Biblia, ngem ti Abraham 1–2 ket makatulong a mangpa-
dakkel iti pannakaawattayo kadagiti pasamak iti Genesis 12.

C

B

A

Noe

Sem

Tare
Maikapito nga apoko iti tumeng ni
Noe (kitaen iti Genesis 11:10–26)

Nahor
Inkallaysana ni Milca
(anak ni Haran; kitaen

iti Genesis 11:29)

Abram (Abraham)
Inkallaysana ni Sarai
(Sara, anak ni Haran;

kitaen iti Genesis
11:29; 20:12)

Haran

Sarai
(Sara)

IscaLot
(kitaen iti Genesis

11:27–29)

Milca

Makapagbalin kadi a nalinteg dagiti tao no agnaedda kada-
giti pagtaenganda a saan a pakayallukoyan ti kinalinteg
wenno pakaidadanesan dagiti bukodda a nagannak gapu iti
panagbalinda a nalinteg? No kasta, ania koma ti nasken nga
aramiden dagita a tattao tapno maparmek dagiti dakes nga
impluwensia? Ti naindaklan a propeta a ni Abraham, a maa-
wagan iti “Gayyem ti Dios” (Santiago 2:23), ket dimmakkel
iti kasta a mismo a kasasaad. Bayat ti unos ti panagbiagna
naparmekna dagiti karit a nakaipasanguanna iti kinaagtutu-
bona ken isu ti modelo ti kinalinteg isu nga inkari ti Apo
kenkuana a ti amin nga umawat iti pudno nga ebanghelio ket
maawaganto nga annakna ken mayanakto ni Jesucristo kas
maysa kadagiti an-annabona. Bayat ti panangbasam maipa-
pan ken ni Abraham kadagiti sumaruno a sumagmamano a
kapitulo ti Abraham ken Genesis, sapulem no ania ti inara-
midna tapno maparmek dagiti karitna ket agbalin a maysa
kadagiti kaindaklanan a propeta iti pakasaritaan. 

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Abraham 1

Pagtaengan (b. 1)—Lugar a
pagnaedan

Bendision dagiti amma
(b. 2)—Dagiti ordinansa ken
katulagan ti kinasaserdote

Agtawid (b. 2)—Maysa a tao
nga addaan iti karbengan nga
umawat kadagiti bendision
wenno tawid manipud iti sa-
bali gapu ta isu ket maysa nga
anak, nasinged a kabagian,
wenno maysa a tao a pinagtal-
kan ti mangmangted.

Naitalek (b. 3)—Naited

Pannakadutok (b. 4)—
Pannakaawag, pannakaorden

Bukel (b. 4)—Annak, appoko,
ken dadduma pay

Dios ti pagano (bb. 5, 7)—
Dagiti saan nga agrukbab iti
pudno ken sibibiag a Dios

Panagidatonda (bb. 7–8,
11, 15)—Panangisakripisio

Inkagumaanda, ikaguma-
akto (bb. 7, 28, 31)—
Ikarigatan, inkarigatan

Galad (b. 11)—Kinatarnaw,
panagtungpal kadagiti linteg
ken bilin ti kinadalus iti seks

Rinanggasandak (b. 12)—
Pinilitdak nga innala

Pannakayam-ammo (b. 12)—
Yaasideg

Panangrugi (b. 12)—
Punganay

Ti moda dagitoy (b. 14)—
No ania ti langada

Adda iti ladawan (b. 14)—
Dagiti sinurat ken drowing

Simbolo (bb. 14, 23)—
Kaipapanan

Abraham 1

Tarigagayan ni Abraham 
ti Kinasaserdote
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) bayat
ti panagandalmo iti Abraham 1.

Ania dagiti Bendision a Kalikagumam 
wenno Dawatem?

1. Kinuna ni Elder Neal A. Maxwell, “No ania ti ipetpettengtayo
a tarigagayan, iti sumagmamano a panawen, ket isunto ti pag-
balinantayo iti kamaudianan ken awatentayonto iti kinaagna-
nayon” (iti Conference Report, Okt. 1996, 26; wenno Ensign,
Nob. 1996, 21). Basaem ti Abraham 1:2–4 ket ilistam dagiti
bendision a “dinawat” ken “tinarigagayan” ni Abraham.
Mabalin a kayatmo pay a marisan dagitoy kadagiti nasantuan
a kasuratam.

2. Pumilika iti maysa a banag manipud iti daytoy a listaan a tar-
tarigagayam met wenno kalkalikagumam, ket ilawlawagmo
no apay. Nasken a makitam nga iti ungto ti bersikulo 2 masur-
surotayo a nagun-od ni Abraham no ania ti kinalikagumanna
a gun-oden. Ti biagna ti mangipagwadan no kasano a magun-
odmo dagiti isu met la a bendision a kinalikagumanna.

Apay a Naidadanes dagiti Nalinteg?

1. Lasinem dagiti gapu ti nakaidadanesan dagiti tallo a babbala-
sang ken ni Abraham, ket idiligmo dagita a gapu kadagiti
wagas a pagarupem a pakaidadanesan no dadduma dagiti
nalilinteg a tattao.

2. Ilawlawagmo no apay iti panagkunam a napateg ti agbiag a
nalinteg uray no maidadaneskanto.

Isuratmo dagiti Bersikulo kadagiti Bukodmo
a Balikas

Isuratmo ti Abraham 1:18–19 kadagiti bukodmo a balikas, a lasi-
nem no ania ti inkari ti Apo ken ni Abraham kasta met dagiti
pagrebbengan nga inawat ni Abraham.

C

B

A

Kabagian (b.16)—Dagiti ka-
bagian

Manipud iti daytoy a kapu-
totan ti nagtaudan (b. 22)—
Manipud iti daytoy a tao
dimteng ni

Pannakataginayon (b. 22,
24)—Nagtultuloy

Kinapatriarka (bb. 25–26)—
Ama iti anak a lalaki

Sipapasnek a mangsursurot
(b. 26)—Panangikarigatanna
unay

Panagkalikagum (b. 27)—
Panangipapan

Panagrukbab iti didiosen
(b. 27)—Panagrukbab kada-
giti palso a dios

Mangbinsabinsa (b. 28)—
Ipakita, ilawlawag

Panagsasaganad (b. 28)—
Pakasaritaan

Naparigat unay (b. 30)—
Napalaus a tuok ken rigat

An-annabo (b. 31)—Annak
ken appoko, kaputotan

Iti Abraham 1 mabasam ti maipapan iti tarigagay ni
Abraham a manggun-od kadagiti masinunuo a bendision ma-
nipud iti Apo ken no kasano a marugiantayo nga awaten ti
sumagmamano kadagita a bendision (kitaen nangnangruna
kadagiti bb. 18–19). Iti Abraham 2 inkari ti Apo ken ni
Abraham dagiti nayon a bendision. Bayat ti panagbasam, sa-
pulem dagiti banag nga inaramid ni Abraham a nangipakita
iti kinapudnona ken pannakaikarina tapno umawat kadagiti
kasta a kari manipud iti Dios.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Abraham 2

Abraham 2—Sadino ti Nakapasamakan ti Estoria
maipapan ken ni Abraham?
Kitaen iti mapa 1 ti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan.

Abraham 2:8–11—Ti Katulagan ni Abraham
Mabalin a basaem ti ad-adu pay maipapan iti katulagan ni
Abraham iti“Abraham, katulagan ni” iti Pangiwanwan iti
Nasantuan a Kasuratan.

Abraham 2:22–25—Isu ket Kabsatko a Babai
Masdaaw ti sumagmamano a tattao no apay nga inawagan ni
Abraham ni Sarai a kabsatna. Ti umuna ken kapatgan a gapu
ket imbaga ti Dios kenkuana dayta. Makatulong pay nga am-
muen nga iti pagsasao a Hebreo awan dagiti naglalasin a bali-
kas para iti apoko a babai, apoko a lalaki, kasinsin, kaanakan

Nagsaknap ti nakaro (b. 1)—
Pimmalalo

Ninagananmi (b. 4)—
Ninaganan

Nagsardeng (b. 5)—Nangrugi
nga aggibus

Panggepko (b. 6)—Naplano

Mamaneknek iti naganko
(b. 6)—Agbalinka a mangi-
bagi kaniak ( kas maysa a mi-
sionario), a mangipaneknek
iti maipapan kaniak

Awan umasping (b. 9)—
Nasursurok iti mabalin a 
rukoden

Maibilangdanto (b. 10)—
Maibilang

Siaanus (b. 12)—Addaan iti
dakkel a panagkagumaan

Kararua a napasurotmi
(b. 15)—Tattao a napasubli iti
ebanghelio ni Jesucristo

Nga adda iti (b. 18)—
Masarakan iti

Siaanepkami (b. 18)—
Sipupudno ken sipapasnek

Inkeddengko (b. 21)—
Inkeddeng

Agpalabas (b. 21)—Agindeg

Nakaro unay (b. 21)—Narigat
kadagiti tao

Makaay-ayo (b. 22)—Napintas

Abraham 2

Awaten ni Abraham dagiti 
Katulagan manipud iti Dios
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a babai wenno kaanakan a lalaki. Dagiti sapasap a termino nga
anak a lalaki, anak a babai, kabsat a lalaki, ken kabsat a babai ket
maus-usar kadagiti pakainaigan ti pamilia. Gapu ta ni Sarai ti
anak ti kabsat a lalaki ni Abraham a ni Haran, isu ket mabalin
a maam-ammo pay a kabsatna a babai.

Kasla nakaskasdaaw a saan a narikna dagiti Egipsio nga umno ti
pannakiabig iti asawa ti maysa a lalaki, ngem nalawag nga awan
ti problemada iti panagpatay iti maysa a lalaki tapno mabalinda
nga ikallaysa a “mayannurot iti linteg” ti asawana. Napateg a ki-
taen a no natay koma ni Abraham iti daytoy a panawen, saan
koma a naipatungpal ti katulagan ti Apo kenkuana. Iti kasta, im-
baga ti Apo kenkuana no ania ti kunana iti daytoy a kasasaad
tapno maisalakan ti biagna ken maipatungpal ti katulagan.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Panagsapul iti Pakakitaan

1. Basaen ti Abraham 2:1–17 ket sapulen ti pakakitaan a namati
ni Abraham ken nagtalek iti Dios. Ilistam daytoy a pakaki-
taan iti kuadernom.

2. Mangisuratka maipapan iti no ania iti panagkunam ti makita
ti maysa a tao iti biagmo a mangipakita a sursurotem ti Dios
ken mamati ken agtalekka kenkuana. Irekordmo dagiti paga-
rigan manipud iti biagmo a maipada kadagiti wagas a nangi-
pakitaan ni Abraham iti pammatina iti Dios, wenno kitaem
dagiti banag iti biagmo a tarigagayam a maipada iti pagwa-
dan ti pammati ni Abraham.

Usarem ti Tunggal Balikas

Usarem ti amin kadagiti sumaganad a balikas a mangisurat iti
maysa wenno dua a binatog a manggupgop iti no ania ti inkari ti
Apo ken ni Abraham iti Abraham 2:8–11: bendisionan, bukel, panag-
serbi, kinasaserdote, ebanghelio, ama, dagiti kaamaan, pannakaisalakan.

Salaysayen ti Genesis 12 ti sumagmamano kadagiti isu met la
a pasamak a mabasam iti Abraham 1–2. Inayon ti Genesis 12
ti nalawag a disso a nangbangonan ni Abraham iti maysa
nga altar ken nagrukbabanna iti Apo (kitaen iti Genesis 12:8)
kasta met kadagiti detalye iti estoria maipapan iti no ania ti
napasamak idi napan ni Abraham iti Egipto ket imbagana
ken ni Faraon a ni Sara ket kabsatna (kitaen iti Genesis
12:14–20).

Makitamto nga iti libro ti Genesis, ni Abraham ket maa-
wagan iti “Abram” ken ni Sara ket maawagan iti “Sarai”
agingga iti kapitulo 17. No basaem ti Genesis 17 maam-
muamto ti ad-adu pay maipapan no apay a nabalbaliwan
dagiti naganda.

Genesis 12–13

Awan Koma ti 
Panagsisinnupiat

B

A

Dimmakkel ni Abraham iti maysa a pamilia a nakaidada-
nesan kenkuana ti amana gapu iti panagbalinna a napudno
iti Dios. Natay ti ama ni Lot (ni Haran) uray sakbay ti le-
long ni Lot (ni Tare). Agpada da Abraham ken Lot a naad-
daan kadagiti pannubok. Binubosda ti adu a panawenda a
nagkadua a rimmuar iti Ur, kalpasanna iti Egipto, ket iti
kamaudiananna iti naikari a daga ti Canaan. Nupay kasta,
agduma unay ti nagbaliwan ti biagda. Mabalin a masda-
awtayo no apay nga agduma unay ti panagbiagda idinto ta
dimmakkelda kadagiti agpada a kasasaad. Bayat ti panang-
basam iti sumaruno nga innem agingga iti walo a kapitulo
ti Genesis, sapulem dagiti pili nga inaramid da Abraham
ken Lot ken no kasano nga inaringan ida dagita a pang-
ngeddeng iti adu a panawen.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 13

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Tulongan ti Maysa a Gayyem

Mangisuratka iti maipapan no kasano a mausarmo ti estoria da
Abraham ken Lot iti Genesis 13:5–13 a mangtulong iti maysa a
gayyem a mangrisut iti maysa a problemana iti pannakilangenna
iti maysa a naganak wenno sabali pay a miembro ti pamilia.

Mangala iti Tulong manipud iti Baro a Tulag

Basaem ti Hebreo 11:8, 10, 13–16 ket ibagam no ania ti mabalin a
nanggutugot ken ni Abraham a mangrisut iti problemana iti wa-
gas a kas iti inaramindna iti daytoy a kapitulo.

Iti Genesis 13:12 mabasatayo a ni Lot ket “inyalisna ti
sapawna nga agtungpal iti Sodoma.” Babaen iti Genesis
14:12 masursurotayo nga isu ket “nagnaed idiay Sodoma.”
Kas bungana, nagbalin isuna a maysa a balud iti pannaki-
gubatna kadagiti nadumaduma nga ari ti daga iti dayta a
panawen. Nalawag a ni Abraham ket saan nga inapektuan
ti gubat agingga a saan a natiliw ni Lot. Ilawlawag ti

Genesis 14

Nakipagkita ni Abraham 
ken ni Melquizedec

B

A

Nakabalinan (b. 6)—
Natengngel (gapu ta awan ti
umdas a pamataudan)

Susik (bb. 7–8)—
Panagsusupiat

Agkararag (b. 8)—Agdawat

Intannawagna dagiti matana
(b. 10)—Inwarasna ti panag-
kitana

Pagakaabaanna (b. 17)—
Kaakabana

Inyalisna (b. 18)—Inyakar
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Genesis 14:1–12 no kasano a nangbuangay dagiti naduma-
duma nga ari kadagiti buyot ti militar tapno masalaknibanda
ti bagbagida ket mangabakda kadagiti gubat. Iti daytoy a pa-
nawen, no agaramid iti pabor ti maysa nga ari iti sabali nga
ari, adda manamnama a kasukatna a supapak. Iti Genesis
14:13–24, makita no ania ti inaramid ni Abraham a nakatu-
long ken ni Lot ken no kasano ti narikna ni Abraham maipa-
pan iti yaawatna iti pammadayaw, bileg, kuarta, wenno
panangal-aliog manipud kadagiti tattao nga addaan iti nain-
lubongaan a bileg. Idiligmo daytoy a reaksion iti no kasano
nga inawatna ken dinayawna ti maysa a lalaki nga addaan
iti nailangitaan a bileg ken awtoridad.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 14:13–24

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti aktibidad A ket kalpasanna aramidem ti aktibidad
B wenno C bayat ti panangadalmo iti Genesis 14:13–24.

Asino ni Melquisedec?

Basaem ti Dagiti Napili manipud iti Patarus ni Joseph Smith ti
Biblia iti Genesis 14:25–40 iti Pangiwanwan iti Nasantuan a
Kasuratan; Alma 13:14–19; Doktrina ken Katulagan 84:14;
107:1–4; 138:41. Iladawam no asino ni Melquisedec ken no
apay iti panagkunam a nagbayadan ni Abraham iti apagkapul-
lona ken immawat kadagiti bendison manipud kenkuana.

Agaramidka iti Bukodmo a Pangigibus

Maam-ammo ti siudad ti Sodoma iti kinabaknangna ken iti ka-
adu dagiti nainlubongan a pagraragsakan ken iti nakaro a kina-
dangkesna. Ania ti isuro kadatayo dagiti tignay ni Abraham iti
ari ti Sodoma maipanggep kadagiti ik-ikkan pategna ken ti pa-
nagkumitna iti Dios? Bayat ti panangsungbatmo iti dayta a sa-
ludsod, ibilangmo no ania koma ti nagun-od ni Abraham
manipud iti ari ti Sodoma. Kasta met nga ibilangmo ti pagbata-
yan a masarakan iti Moroni 10:30.

Agdrowing

Agdrowingka iti maysa a banag a mangibagi wenno mangisim-
bolo iti estoria ni Abraham iti Genesis 14:17–24.

C

B

A

Sikakanapon (b. 13)—
Mannakigayyem ken adda
pananganamong nga agtin-
nulong iti tunggal maysa

Nagkamat, kinamatna
(bb. 14–15)—Kinamat

Biningaybingayna ti bu-
yotna a bumusor kadakuada
(b. 15)—Pinagsinasina kada-
giti grupo tapno padasen a
likmuten ida

Kinabilna (b. 15)—Dinarup

Dagiti kukua (bb. 16, 21)—
Dagiti banag a naipanaw

Panangkabilna (b. 17)—
Panangpatay

Lubong (b. 17)—Tanap

Ingatok ti imak (b. 22)—
Agaramid iti kari wenno ka-
tulagan

Kordon ti sapatos (b. 23)—
Sintas ti sapatos

Malaksid (b. 24)—Saan nga
ibilang

Kadagiti umuna a panawen ti biag ni Abraham, inkari ti Apo
kenkuana ti adu a banag maipanggep iti kaputotanna, agra-
man ti kari nga agbalindanto a kas kaadu ti “tapuk ti daga”
(Genesis 13:16). Iti panawen dagiti pasamak iti Genesis 15,
awan pay annak da Abraham ken Sara. Iti daytoy a kapitulo,
tinulongan ti Apo ni Abraham a mangammo a maipatung-
palto pay laeng dagiti karina.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 15

Genesis 15:6—Tulong manipud iti Patarus ni 
Joseph Smith
Ti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan, Dagiti Napili mani-
pud iti Patarus in Joseph Smith iti Biblia ket mangted kadagiti
nayon a tulong iti Genesis 15.

Agtagikuanto (b. 2)—
Katulongan nga agaywan
kadagiti dadduma pay a
katulongan

Maysa a nayanak iti balayko
(b. 3)—Maysa a nayanak iti
maysa kadagiti katulongak

Agtawid kaniak (b. 3)—
Ti maysa nga umawat kada-
giti sanikuak no matayak

Unegmo (b. 4)—Bagi

Iti ruar (b. 5)—Ruar, nakalu-
kat a lugar

Ania (b. 8)—Kasano

Bumalasang a baka (b. 9)—
Ubing a baka

Pinisina ida (b. 10)—Pinisi
nga aggudua

Bangkay (b. 11)—Natay a bagi

Allilaw (b.. 12)—Rikna

Parigatendanto (b. 13)—
Buribor

Mapankanto kadagiti 
ammam (b. 15)—Matay

Ditoy (b. 16)—Idtoy

Kinadakes (b. 16)—Basol

Genesis 15

Naipatalged ti 
Maysa a Katulagan
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Genesis 15:9–17—Ania ti Ar-aramiden ni 
Abraham kadagitoy a Bersikulo?
Iladawan dagitoy a bersikulo iti Genesis 15 ti maysa a nagkauna
a kaugalian ti Akintengnga a Daya maipapan iti panangaramid
wenno “panangputed” iti maysa a katulagan. Kalpasan ti pana-
ngaramid ti tao iti katulagan ket putdenna ti ayup (wenno da-
giti ayup) iti dua, magna isuna iti nagbaetan ti dua a puted ket
sawenna ti, “No diak tungpalen ti katulagak, agbalinak a kas iti
daytoy nga ayup.” Iti daytoy a kasasaad, ti nakasindi a lampara
ket mangibagi iti kaadda ti Apo ken nangted iti pammatalged
ken ni Abraham a tungpalento ti Apo ti katulaganna.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ilawlawag ti Simbolismo

Marisam dagiti balikas iti Genesis 15:1 a mangiladawan no
ania ti kinuna ti Apo nga isu ket maipada ken ni Abram,
Mangisuratka iti maipapan no kasano a maipada ti Apo kada-
giti isu met la a banag para kadagitay mangaramid ken agtung-
pal kadagiti katulagan kenkuana.

Leppasen Dagitoy a Binatog

1. Maseknan ni Abraham gapu ta … (kitaen kadagti bb. 3, 7–8)

2. Impanamnama ti Apo ken ni Abraham babaen ti … (kitaen
kadagiti bb. 1, 17)

Iti Genesis 15 mabasatayo ti maipapan kadagiti panagduadua
ken pakaseknan ni Abraham. Iti Genesis 16 masursurotayo
bassit maipapan no kasano koma ti narikna ni Sara. Binilin ti
Apo ni Sara nga itedna ni Agar ken ni Abraham tapno asa-
waenna ket binilinna ni Abraham nga alaenna ni Agar a kas
asawana (kitaen iti DkK 132:34–35). Nupay nalabit a nari-
gat, idi inaramid ni Sara daytoy para ken ni Abraham, impa-
kitana no kasano ti panagtarigagayna nga agtungpal iti Apo
ken ipatungpalna dagiti katulaganna. Bayat ti panangbasam
iti daytoy a kapitulo panunotem no kasano koma ti narikna ni
Agar iti unos daytoy nga ababa nga estoria. 

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 16

Adipenna (b. 1)—Katulongan

Pinaritannak nga aganak
(b. 2)—Pinengdannak a ma-
addaan kadagiti annak

Nagsikog (bb. 4–5)—
Dimmakkel ti tianna

Apona a babai (bb. 4, 8)—
Babai nga adda katulonganna

Genesis 16

Asawaen ni Abraham ni Agar

B

A

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Panangbigbig iti Ayat ti Dios

Iti baet ti narigat a pannubok, nasursuro ni Agar dagiti banag
a makatulong iti amin nga agibtur kadagiti pannubok.
Mangisuratka maipapan iti no ania ti nakaawisan unay ti ima-
tangmo iti Genesis 16 a mangipakita iti ayat ti Dios para ken ni
Agar ken no kasano nga inawat ni Agar ti ayatna.

Iti Genesis 17 binendisionan manen ti Dios ni Abraham ken
inikkanna iti ad-adu pay a kari maipanggep kadagiti bendi-
sion nga awatenna ken ti kaputotanna. Kas iti ar-arami-
denna kadatayo, inikkan ti Apo ni Abraham kadagiti kari ken
bendision a saggaysa, a ninayonanna iti tunggal panawen.
Amin dagiti kari, bendision, ken katulagan a naited ken ni
Abraham, nagrupo a sangkamaysa, ket naawagan iti
“Katulagan ni Abraham.” Iti pannakagupgop kadagiti kari ti
katulagan ni Abraham, kinuna ni Elder Russell M. Nelson: 

“Ti katulagan … ket addaan iti …nakaskasdaaw a kinapateg.
Naglaon daytoy iti sumagmamano a kari:

“Umadunto ti kaputotan ni Abraham, a maikarida iti agna-
nayon a panagpaadu ken mangikut iti kinasaserdote;

“Isu ket agbalinto a maysa nga ama ti adu a pagilian;

“Tumaudto ni Cristo ken dagiti ari babaen iti puli ni
Abraham;

“Sumagmamanonto a daga ti matawid;

“Amin a pagilian ti daga ket mabendisionanto babaen ti
bukelna;

“Agnanayonto dayta a katulagan—uray agingga ti ‘sanga-
ribu a kaputotan’” (iti Conference Report, Abr. 1995, 42;
wenno Ensign, Mayo 1995, 33).

Inlawlawag ni Elder Bruce R. McConkie no kasano a nana-
yonan dagiti bendision ni Abraham:

“Immuna nga inawat ni Abraham ti ebanghelio babaen ti pa-
nagbuniag (a daytoy ti katulagan ti pannakaisalakan); kalpa-
sanna intalekna kenkuana ti nangatngato a kinasaserdote, ket

Genesis 17

Ti Katulagan ni Abraham

A

Iti barukongmo (b. 5)—
Kenka

Pannakalaisko (b. 5)—
Inuyaw, ginura

Ubbog (b. 7)—Pusuak

Adino (b. 8)—Sadino

Agpakumbabaka kadagiti
imana (b. 9)—Ipakumbabam
ta bagim ket aramidem ti ania
man nga ibagana
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simrek isuna iti celestial a kallaysa (a daytoy ti katulagan ti
pannakaitan-ok), a nanggun-od iti pammatalged gapu iti
dayta tapno maaddaan iti agnanayon a panagpaadu; iti ka-
maudiananna inawatna ti maysa a kari nga amin dagitoy a
bendison ket maitedto iti amin a kaputotanna nga agbibiag
iti daga. (Abra. 2:6–11; DkK 132:29–50.) …

“… Dagita a paset daytoy a maipanggep iti bukod a panna-
kaitan-ok ken agnanayon a panagpaadu ket napabaro iti
tunggal miembro ti balay ti Israel a sumrek iti urnos ti
celestial a kallaysa” (Mormon Doctrine, 13).

Gapu ta amin a miembro ti Simbaan ket kaputotan ni
Abraham babaen ti katulagan, nasken nga ibilangtayo a nasa-
yaat dagiti katulagan ti Apo nga inaramidna ken ni Abraham
ket kitaen no kasano a mayaplikar dagitoy kadatayo.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 17

Genesis 17:9–14—Panagkugit
Ti tanda wenno pagilasinan ti katulagan nga inaramid ti Dios
ken ni Abraham ket ti panagkugit. Ti panagkugit ket mangisim-
bolo iti kinadalus iti sanguanan ti Dios ken kasta met a maysa
a nasimbolikuan a palagip maipapan kadagiti kari ti Apo nga
inaramid ken ni Abraham maipanggep iti kaputotanna. Mabalin
a mabasam ti ad-adu pay maipanggep ti panagkugit iti
Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan, “Panagkugit.”
Saanen a kasapulan ita ti panagkugit.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Lasinen dagiti Elemento ti Katulagan

Ti katulagan ket maysa a panagtinnulag iti nagbaetan ti dua a
partido a pagkarian ti agpada a partido nga agaramid iti su-
magmamano a banag. Iti katulagan ti ebanghelio, kanayon nga
ituding ti Dios dagiti keddeng, wenno ania ti nasken a maara-
mid ken maawat kas paset ti katulagan, ket umanamong ti tao
kadagita a keddeng.

A

Pagaduenkanto iti nawad-
wad unay (b. 2)—Ikkanna iti
adu nga an-annabo

Pagbungaenkanto iti nawad-
wad unay (b. 6)—Adu nga
an-annabo

Aramidenkanto a pagpaga-
rian, ket ar-ari agtauddanto
kenka (b. 6)—Dagiti pagilian
ken ar-ari ti sumagmama-
nonto nga an-annabom

Ti (b. 11)—Nagbaetan

Makayanakto (b. 17)—
Maaddaan iti anak

Simmina (b. 22)—Nagikkat

1. Ania ti kiniddaw ti Apo ken ni Abraham nga aramidenna iti
panangawat iti daytoy a katulagan? (kitaen kadagiti bersi-
kulo 1, 10).

2. Ania ti inkari ti Apo ken ni Abraham? (kitaen kadagiti bersi-
kulo 2–8, 15–19). Penken a basaem amin dagiti reperensia iti
Patarus ni Joseph Smith iti Pangiwanwan iti Nasantuan a
Kasuratam, ket iramanmo ida kas paset ti listaam.

3. Basaem ti Genesis 12:1–3; 13:14–16; 15:1–7; Abraham 1:18–19;
2:9–11. Inayonmo dagiti naited a kari iti listaan nga inrugim
iti ngato.

Urnosen dagiti Elemento

Adda uppat a kangrunaan a
kategoria dagiti bendision iti
katulagan ni Abraham: daga,
kaputotan, kinasaserdote ken
ebanghelio, ken pannakaisala-
kan. Alaem ti listaan nga ina-
ramidmo iti aktibidad A iti
ngato ket urnosem ida babaen
iti kategoria. No mariknam a
ti maysa a bendision ket ma-
yaplikar iti nasursurok ngem
maysa a kategoria, ilistam
daytoy iti baba ti amin a ma-
yaplikar a kategoria..

Ania ti Adda iti Nagan?

Kitaen a dagiti nagan da Abraham ken Sara ket nabalbaliwan a
kas paset ti katulagan (kitaen iti Genesis 17:4–8; 15–16). Ibaga ti
maysa a listababa iti Ingles a nasantuan a kasuratan ti LDS a ti
Sara ket kayatna a sawen ti “prinsesa.”

1. Ania ti mariknam koma iti panangawat iti nagan a kas iti
maysa nga inawat ni Sara? Apay? 

2. Iti ania a wagas a maysa a nayon a pammaneknek kadagiti
kari ti Dios ti nagan ni Sara? Asino isuna a prinsesa ken ania
ti isuro daytoy kadatayo maipapan iti no asino ti mabalin a
pagbalinanna?

3. Gapu ta dagiti miembro ti Simbaan ket annak da Abraham
ken Sara, ania ti masursurotayo maipapan iti bagbagitayo
manipud kadagiti nagan nga inted ti Dios kadagitoy naindak-
lan nga agassawa? 

4. Iti ania a wagwagas a ti panangawat iti maysa a nagan ket
adda pasetna kadagiti katulagan a serkantayo ita nga agdama
a kadua ti Apo tapno agbalin a tattaona? (kitaen iti 2 Nephi
31:13, 17–20; Mosiah 18:8–10; Moroni 4:1–3).

5. Ania ti baro a nagan nga awatentayo no agbuniag ken maki-
ranudtayo iti sakramento? Ania iti panagkunam ti kinapateg
ti panangawat iti dayta a nagan kadatayo?

C

Ti Katulagan ni Abraham

Daga | Kaputotan

|
Kinasaserdote| Pannaka-

ken isalakan
ebanghelio

|

B

31



Iti Genesis 17 inkari ti Apo
kada Abraham ken Sara nga
aganakda iti maysa anak a la-
laki. Mabasatayo no kasano ti
reaksion ni Abraham iti dayta a
kari. Iti Genesis 18 maam-
muantayo no kasano ti reaksion
ni Sara idi maammuanna mai-
papan iti kastoy met la a kari.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 18

Genesis 18:1–22—Asino ti Simmarungkar ken
ni Abraham?
Ipakita ti Genesis 18:1 a nagparang ti Apo ken ni Abraham.
Saan a kayat a sawen daytoy a ti Apo ti maysa kadagiti tallo a
lallaki a nangsarungkar kenkuana. Ipakita ti Patarus ni Joseph
Smith a dagitoy tallo a lallaki ket nasantuan a lallaki nga ad-
daan iti kinasaserdote ken opisial a pannakabagi ti Apo.

Dika labasan (b. 3)—Saan a
panawan

Mangyegakto, nangala
(b b. 4–5, 7)—Mangisangbay,
nangisangbay

Sangasakmol (b. 5)—Piraso

Lumabaskayto (b. 5)—
Pumanaw

Nagdardaras, dinardarasna
(bb. 6–7)—Inalistuan, alistuan

Bellaay (b. 6)—Arena

Gamayen (b. 6)—Isagana
para iti panagluto

Temtem (b. 6)—Lugar a pag-
lutuan

nsagana, sinaganana
(bb. 7–8)—Isagana a kanen

Iti kastoy met la a tiempo, iti
tiempo a nakedngan (bb. 10,
14)—Iti panawen a mabalin a
mainaw ti biag

Simmardengen ken Sara ti
panagkadawyan dagiti bab-
bai (b. 11)—Baket unayen ni
Sara nga aganak iti maladaga

Apok (b. 12)—Asawa a lalaki

Aramidenda ti linteg ken pa-
ngukoman (b. 19)—Agbiag a
nalinteg ken tulongan dagiti
dadduma

Ariwawa (b. 20)—No ania ti
naibaga maipapan iti basol
ken kinadangkes

Nakaro unay (b. 20)—
Napalaus unay

Kitaekto no kas iti ariwa-
wada a dimmanon kaniak
inaramidda laeng (b. 21)—
Ammuen no inaramiddan ti
amin a banag a kinuna da-
giti tao nga inaramidda

Nalabit (bb. 24, 28–32)—Ania
ngata

Adayo koma kenka ti pana-
garamid iti kasta (b. 25)—
Saan a kasta ti gagangay a pa-
nagaramidmo kadagiti banag

Tapukak laeng ken dapo
(b. 27)—Awan ti pumada iti
Apo

Nalpas ti pannakisaona
(b. 33)—Nalpas ti pannakisa-
rita

Genesis 18

“Adda Aya Banag a Narikut
Unay Para ken ni Jehova?”

Genesis 18:20—Dagiti Basol ti Sodoma ken 
Gomorra
No basaentayo ti Genesis 19 masursurotayo a ti imoralidad
ket maysa kadagiti kadadakkelan a basol dagitoy a siudad.
Matulongannatayo ti Ezekiel 16:48–50 a mangamiris a dagiti tao
ti Sodoma ken Gomorra ket napannakkel, saanda a natallugod a
mangaywan kadagiti napanglaw ken agkasapulan a kaduada,
ken nasasadutda.

Genesis 18:23–33—Mabalin a Maispal dagiti 
Nadangkes Gapu kadagiti Nalinteg

Basaen ti Alma 10:20–23 tapno masursuro ti ad-adu pay maipa-
pan iti daytoy a pagbatayan ti panangispal kadagiti nadangkes.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Sungbatan ti Saludsod ti Apo

1. Kitaen ti saludsod iti Genesis 18:14 ket saan a nasungbatan.
Sapulen iti Lucas 1:37 para iti sungbat ket kalpasanna ilawla-
wag ti sungbat.

2. Mangisuratka iti maysa a padasmo wenno ti maysa a tao nga
am-ammom a mangipakita iti “adda aya banag a narikut
unay ken ni Jehova” (b. 14).

Pilien dagiti Kasayaatan a Balikas

Kalpasan ti panangbasam iti Genesis 18:16–33, ibilangmo no
ania ti nasursurom maipapan iti ugali ni Abraham ken ti ugali ti
Dios. Pumilika manipud iti daytoy a binatog iti dua a balikas
nga ipapanmo a kasayaatan a mangiladawan ken ni Abraham
ken dua a balikas nga ipapanmo a kasayaatan a mangiladawan
iti kababalin ti Dios.

Ibaga ti Genesis 14:12 a ni Lot “nagnaed idiay Sodoma.”
Iti Genesis 18 nakipagindeg ken ni Abraham dagiti men-
sahero manipud iti Dios iti dalanda nga agturong iti
Sodoma ken Gomorra, ket naammuan ni Abraham maipa-
pan iti plano ti Dios a mangdadael iti Sodoma ken
Gomorra. Salaysayen ti Genesis 19 ti estoria maipapan iti
no ania ti napasamak idi simmangpet dagiti mensahero
tapno tulonganda ni Lot ken ti pamiliana a pumanaw iti
Sodoma ken Gomorra sakbay ti pannakadadael daytoy.

Nupay nakapaglibas ni Lot sakbay ti pannakadadael ti
Sodoma ken Gomorra, sumagmamano kadagiti miembro
ti pamiliana ket nakaugaliandan dagiti nadangkes a wagas
ti Sodoma ken Gomorra. Nadadaelda gapu ta saanda a
sinurot ti balakad a pumanaw.

Genesis 19

Sodoma ken Gomorra

B

A
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Iti Genesis 20 imbaga manen ti Dios ken ni Abraham nga
isalakannna ti biagna babaen ti panangibagana a kabsatna ni
Sara. Kas bungana, kinabaelan a tulongan ti Dios ti maysa a
lalaki nga agnagan iti Abimelec, ken ti pamiliana tapno maa-
watanna a maysa a propeta ni Abraham. Naparaburan dagiti
miembro ti pamilia ni Abimelec gapu ta namati isuna a ni
Abraham ket maysa a tao ti Dios ken maysa a propeta. 

No dadduma masubok ti kinaanus ken pammatitayo bayat
ti panagkalikagumtayo a maipatungpal dagiti kari ti Apo.
Aglaon ti Genesis 21 iti estoria ti no kasano a naipatungpal
ti kari ti Dios kada Abraham ken Sara nga aganak iti maysa
nga anak a lalaki. Napasamak dagiti pagteng iti Genesis 21
idi sangagasut ti tawen ni Abraham ket siam a pulo ni
Sara. Adda kadi mabalin nga ania man a saludsod a ti pan-
nakaipasngay ti anakda a lalaki ket maysa a banag a mi-
lagro ken bendision manipud iti Dios?

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 21

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agaramid iti Maysa a Surat

Ipapanmo ti bagim nga addaka iti kasasaad ni Abraham wenno
ni Sara ket suratam ti maysa a gayyem, nga ibagam ti estoria
maipapan iti pannakaipasngay ni Isaac. Iramanmo dagiti de-
talye ti estoria idi panawen nga impagarup ni Sara a di kaano
man makaanak pay ket ilawlawagmo no kasano koma ti narik-
nam bayat ti tunggal paset ti estoria. 

A

Sinarungkaranna (b. 1)—
Naparaburan

Mamasuso (b. 7)—Pasusuen
ti maladaga iti tubbog ti suso
ti ina

Pannakapusot (b. 8)—
Pannakaipusing, saanen a pa-
susuen ti ubing iti gatas ti ina

Adipen a babai (bb. 10,
12–13)—Katulongan

Makipagtawidto (b. 10)—
Paset ti pamilia ken umawat
kadagiti sanikua manipud 
iti ama

Namagsennaay (bb. 11–12)—
Dakes

Naibus (b. 15)—Nausar

Ibiat a pana (b. 16)—Ti dis-
tansia a makaibiat ti tao iti
maysa a pana

Pagdanagam (b. 17)—Ania ti
biddut iti

Pumapana (b. 20)—
Managanup nga addaan iti
bai ken pana

Genesis 20–21

Naipatungpal ti 
Maysa a Kari

No kiddawen ti Apo kenka nga isukom ti maysa a banag,
ania ti mabalin a maysa a banag a karigatan kenka a mapu-
kaw? Aramidem kadi daytoy? Apay? Salaysayen ti Genesis
22 ti estoria maipapan iti maysa kadagiti karirigatan a pan-
nubok nga inted ti Dios iti asino man. Sakbay ti panangba-
sam iti kapitulo 22, basaem no ania ti kinuna ti Apo
kadagiti miembro ti Simbaan iti Doktrina ken Katulagan
101:4–5. Bayat ti panangbasam iti Genesis 22, ipapanmo a
sika ni Abraham wenno ni Isaac ket ibilangmo no ania
koma ti pampanunotem iti tunggal punto ti estoria.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 22

Genesis 22—Apay a Kiniddaw ti Apo ken ni 
Abraham nga Isakripisiona ni Isaac?
“Apay a kiniddaw ti Apo dagiti kakasta a banag ken ni
Abraham? Gapu ta, iti pannakaammo no anianto ti masakba-
yanna ken agbalinto nga ama ti saan a mabilang a kaputotan,
inkeddengna a suboken isuna. Saan nga inaramid daytoy ti Apo
para iti bukodna a pagsayaatan; gapu ta ammona babaen ti nai-
sakbay a pannakaammona no ania ti aramidento ni Abraham;
ngem ti panggep ket tapno awisen ti imatang ni Abraham iti
adal, ken tapno mangpabalin kenkuana a manggun-od iti pan-
nakaammo a saanna a kabaelan a gun-oden iti ania man a sabali
pay a wagas. Isu a subsubokennatayo amin ti Dios. Saan a para
iti bukodna a pannakaammo; gapu ta ammona ti amin a banag
kasakbayanna. Ammona ti panagbiagyo ken ti amin a banag
nga aramidenyonto. Ngem subsubokennatayo para iti bukod-
tayo a pagsayaatan, tapno maammuantayo ti bagbagitayo.…
Indawatna a kasapulan ni Abraham ti sumuko iti daytoy a pan-
nubok gapu ta panggep ti Dios nga ikkan isuna iti gloria, pan-
nakaitan-ok ken dayaw; panggepna a pagbalinen isuna a maysa
nga ari ken saserdote, tapno makibinglay iti Bagina ti gloria,
bileg ken pangituray nga inaramatna” (George Q. Cannon, iti
Conference Report, Abr. 1899, 66).

Inaramat ni Elder Neal A. Maxwell dagitoy a kinapudno kada-
tayo idi kinunana a ti panagbiagtayo ket “saan nga agpada a
napnuan iti pammati ken nawaya kadagiti parikut.”…

Nangputed (b. 3)—Pinuted

Mapankamto (b. 5)—Iti
sabali a lugar

Mabutengka (b. 12)—
Panagrukbab, ayat, ken
respeto

Nasamek (b. 13)—Bakir, yan
dagiti babassit a kaykayo

Sandi (b. 13)—Kasukat

Kukuananto dagiti ruangan
(b. 17)—Addan iti bileg a
mangparmek

Genesis 22

Ti Panangisakripisio 
ken ni Isaac
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“Ngarud, kasano a pudno a manamnamatayo ti panagbiag nga
awan sakit ken ladingit, kas iti kunatayo, Apo ikkannak iti pa-
das, ngem saan a leddaang, saan a ladingit, saan a saem, saan
a pagsusupadian, saan a panangliput, ken awan duadua a saa-
nak a mabaybay-an. Yadayom kaniak, Apo, dagiti amin a pa-
das a namagbalin Kenka no aniaka! Kalpasanna alaennak
koma a makipagindeg Kenka ket naan-anay a makisagrap iti
rag-om!” (iti Conference Report, Abr. 1991, 117; wenno Ensign,
Mayo 1991, 88).
Insingasing ni Propeta Joseph Smith a ti sakripisio ket maysa
kadagiti wagas a pakagun-odantayo iti napigpigsa a pammati.
Kas pagarigan, kasano iti panagkunam a dimmakkelen ti
pammatim iti Dios no napadasamon ti napadasan ni Abraham?
Saan koma a dimmakkel iti pammati no nagkedked a nagida-
ton iti sakripisio nga imbilin ti Dios. Kinuna ni Joseph Smith,
“Ti relihion a saan nga agkasapulan iti panangisakripisio iti
amin a banag ket saanto iti kaano man a maaddaan iti bileg
nga umdas a mangpatanor wenno mangpaadda iti pammati a
kasapulan iti biag ken pannakaisalakan” (Lectures on Faith
[1985], 69).

Genesis 22:14—Sadino ti Jehovah-jireh ken Ania
ti Kayat a Sawen ti Naganna?
Inawagan ni Abraham ti lugar a nagbangonanna iti pagidatonan
nga altar “Jehova-jireh,” a maysa a padto a ti Apo ket makitanto
iti daytoy isu met la a bantay. Gagangay a maawagan iti Bantay
Moria (kitaen iti Genesis 22:2), daytoy met la a grupo dagiti tu-
rod ti disso ti Templo ni Salomon ken ti Pannakailansa iti Krus
ti Mangisalakan.

Ti Jerusalem iti Panawen ni Jesus

Pannakailansa iti
Krus ti Mangisalakan

Turod ti Golgota

Templo ni
Salomon

Bantay dagiti Olibo

Bantay dagiti Olibo
ken Bantay Moria

Jehova-jireh

Getsemane

Kalsada nga agturong iti
Betlehem ken Hebron Kalsada nga agturon

g iti Natay a Baybay

Kalsada nga agturong iti Betania ken Jerico

T
a
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Aramidem ti tallo kadagiti lima nga aktibidad (A–E) bayat ti
panangadalmo iti Genesis 22.

Maysa a Kita ti Cristo

1. Basaem ti Jacob 4:3–5 ket ilawlawagmo no ania ti masursuro-
tayo maipapan iti estoria da Abraham ken Isaac.

2. Mangilistaka iti adu a
detalye agingga iti ka-
baelam maipapan iti
estoria da Abraham
ken Isaac a mangisuro
kadatayo iti maysa
a banag maipapan
iti Pannubbot ni
Jesucristo. Mabalin a
kayatmo nga urnosen
ti impormasion iti
maysa a tsart kas iti
maysa a maipakita iti
baba.

Sapulem ket Isuratmo dagiti Pagarigan

1. Mangaramidka iti listaan ti amin a pakakitaan a masarakam
iti Genesis 22:1–14 a mangipakita iti kinatulnog, kinapudno,
ken kinapasnek ni Abraham iti Dios.

2. Pumilika iti maysa a banag manipud iti listaam a kangrunaan
a nakaawisan ti riknam ket isuratmo no kasano a mayapli-
karmo daytoy iti biagmo.

Utoben ken Isurat maipapan iti Sakripisio

1. Apay nga iti panagkunam a natallugod ni Abraham a mangi-
daton iti anakna a kas maysa a sakripisio?

2. Ania ti kiddawen ti Apo nga idatonmo a kas maysa a sakripi-
sio? (kitaen iti 3 Nephi 9:19–20).

3. Apay a natallugod ti maysa a tao a mangidaton kadagiti sak-
ripisio iti Dios?

Bayat ti panangibilangmo kadagiti sungbatmo kadagitoy a sa-
ludsod, ibilangmo ti sumaganad a pannursuro ni Propeta Joseph
Smith: “Para iti tao a mangisuko iti amin a banag, ti kinatao ken

C

B

Ti
Panangisakripisio

iti Anak 
ti Dios

Da
Abraham
ken Isaac

A
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reputasionna, ti dayawna, ken ti pammadayaw kenkuana ti pub-
liko, ti nasayaat a naganna kadagiti tao, dagiti balayna, dagiti
dagana, dagiti kakabsatna, ti asawa ken dagiti annakna, ken
uray pay ti bukodna a biag ket … agkasapulan met iti ad-adu
pay ngem iti gagangay a pammati … nga ar-aramidenna ti paga-
yatan ti Dios; ngem pudno a pannakaammo, iti panangamiris a,
no aggibus dagitoy a panagsagaba, sumrekto isuna iti agnana-
yon a panaginana, ken agbalin a makiranud iti gloria ti Dios”
(Lectures on Faith, 68; kitaen met iti pannursuro ni Pablo iti
Hebreo 11:17–19).

Idilig dagiti Kari

Basaen dagiti kari ti Dios ken ni Abraham iti Genesis 12:2–3;
13:14–16; 15:5; 17:2, 4, 7. Idiligmo ida iti no ania ti inkari ti Dios
iti Genesis 22:15–18. Iti ania a wagwagas a pakapagpadaanda
wenno pakapagdumaanda?

Utoben ken Isurat maipapan no Kasano a
Mangpapigsa iti Pammatitayo dagiti Padas

iti Pannubok ken Pannakasuottayo

Kasano a mangpapigsa iti pammatitayo ken ni Cristo dagiti
pannubok a kas iti daytoy pannubok da Abraham ken Isaac? Ti
sumagmamano kadagiti pannakaammo ken pannakaawat iti
benneg a “Pannakaawat kadagiti Nasantuan a Kasuratan” iti
ngato ket mabalin a makatulong kenka a mangsungbat.

Iti Genesis 23 mabasatayo a natay ni Sara. Ni Sara ti im-
muna a pamilia ni Abraham a naitanem iti daga nga inkari
ti Dios kenkuana.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Yam-ammo ni Abraham

Ipapanmo a mangiturturongka iti maysa a miting ket ni Abraham
ti naitampok nga agsarita. Isuratmo no kasano ti panangyam-
ammom kenkuana, ket iramanmo no ania iti panagkunam dagiti
kapatgan ken makaawis rikna a detalye maipapan iti biagna.

Genesis 24

Asawa ni Isaac

A

Genesis 23

Matay ni Sara

E

D

Ania iti panagkunam dagiti kapapatgan a kababalin nga
ibilangmo iti panagpili iti maysa a tao nga ikallaysa? Asino
koma ti pagtalkam a pilien a kapareham iti kallaysa?

Kinuna ni Presidente Spencer W. Kimball: “Ti kaindaklan a
maysa a banag a mangapekto iti no ania ti kayatmo a pagba-
linan inton bigat, ti aramidem, dagiti ugalim, ti pagtungpa-
lam iti kamaudianan … ket ti maysa a pangngeddeng nga
aramidem … no kiddawem iti dayta a tao nga agbalin a ka-
duam para iti biag. Dayta ti kapatgan a pangngeddeng ti
unos ti biagmo! Saan a no sadino nga eskuela ti pagad-ada-
lam, wenno no ania dagiti leksion nga adalem wenno ania ti
majormo, ken no kasano ti aramidem para iti panagbiagmo.
Dagitoy ket, nupay napateg, ket saan a ninamnama ken
awan ti maipada iti kapatgan a pangngeddeng nga aramidem
no kiddawem iti maysa a tao nga agbalin a kaduam para iti
kinaagnanayon” (The Teachings of Spencer W. Kimball,
Edward L. Kimball, ed. [1982], 301).

Ti panagpili iti kapareha iti kallaysa ket napateg para iti tunggal
maysa, ngem nangnangruna para kadagitay agtarigagay kada-
giti bendision ti katulagan ni Abraham, a mangiraman iti kari ti
agnanayon a pamilia. No agpada nga awaten ken tungpalen da-
giti agassawa ti katulagan ni Abraham, a naan-anay a maawat
iti templo, mabalinda a maaddaan iti bendision ti agnanayon a
pamilia. Bayat ti panagbasam, kitaem dagiti panagkagumaan a
naaramid a nangpabalin ken ni Isaac tapno makapagkallaysa iti
katulagan ken no kasano a timmulong ti Apo iti panagtultuloy.
Ibilangmo no ania a panagkagumaan ti situtulokmo nga arami-
den tapno makapagkallaysaka iti katulagan ken no kasano a ma-
katulong kenka ti Apo.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 24

Kakabagiak (bb. 4, 7, 38, 40)—
Pamilia, kabagian

Nalabit (bb. 5, 39)—Ania
ngata

Idiay (bb. 6, 8)—Sadiay, iti
dayta a lugar

Idiay (b. 7)—Sadiay

Sapatak (bb. 8, 41)—Bilin ken
kari

Imana (b. 10)—Panangaywan

Naimbag a gasat (b. 12)—
Balligi

Pagipainuman (b. 20)—
Paginuman dagiti ayup

Minatmatanna a siuulimek
(b. 21)—Naguray ken nagtali-
naed a naulimek

Maammuanna (b. 21)—
Ammuen

Pagdagusan (bb. 23, 25)—
Pagyanan

Makan (bb. 25, 32)—Taraon
para kadagiti ayup

Isu a di nangbaybay-a
(b. 27)—Isu a nangted

Inalsaanna (b. 32)—Inikkatna
dagiti kargana

Gagarak (b. 33)—Naituding
nga aramiden

Naggapuan (b. 50)—Yaay

Pagan-anay (b. 53)—Kawes

Taktaken (b. 56)—
Mangtaktak, pagsardengen

Agimtuodkami (v. 57)—
Agsaludsod kenkuana ket pa-
sungbatan kenkuana mismo
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania a Kita ti Tao ti Kayatmo nga Ikallaysa?

1. Mangaramidka iti listaan ti no ania ti nasursurom maipapan
ken ni Rebecca manipud iti Genesis 24 nga ipapanmo a na-
magbalin kenkuana a nasayaat nga asawa para ken ni Isaac.

2. Mangisuratka maipapan iti maysa a banag iti listaam a ma-
gustuam unay nga adda wenno ik-ikutan ti agbalin nga asa-
wam ket ilawlawagmo no apay.

Salaysayen kadatayo ti Genesis 25 a kalpasan ti ipupusay
ni Sara, nangasawa manen ni Abraham ket naaddaan iti
ad-adu pay nga annak. Salaysayen pay daytoy a kapitulo
maipapan iti ipapatay ken pannakaitanemna. Naited ti
ababa a listaan dagiti an-annabo ni Ismael, ket kalpasanna
ti kapitulo ket ipokusna ti estoria ti pannakayanak da Esau
ken Jacob, ti singin nga annak a lallaki da Isaac ken
Rebecca. Ti estoria da Esau ken Jacob ket mangparnuay
kadagiti napapateg a saludsod a nasken a saludsoden ti
tunggal maysa kadatayo iti bagbagitayo: Ania ti mariknak
maipapan iti pannakayanakko nga addaan iti katulagan ni
Abraham a kas tawidko? Kasano ti kadakkel ti panangipa-
tegko iti dayta a katulagan?

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 25:19–34

Nagdawat (b. 21)—
Nagkararag iti

Lupes (b. 21)—Saan a maka-
yanak iti ubbing

Kasano ti panagbiagko
(b. 22)—Apay a maar-aramid
daytoy

Masinadanto iti unegmo
(b. 23)—Maipasngay

Pagan-anay (b. 25)—Kawes

Nalaing (b. 27)—Adu ti 
ammona

Maan-anupan (b. 28)—Karne
dagiti ayup nga inanup ni
Esau

Nagluto (b. 29)—Nagluto
babaen ti panangipaburek

Gisado (bb. 29–30, 34)—
Liningta

Nabannogan (bb. 29–30)—
Nabannog ken nabisinan

Genesis 25

Ania ti Pateg ti Katulagan?

A

Nagpanunot (b. 63)—
Nainkararagan nga agpanu-
not kadagiti banag

Tagtagilinneken ti init
(b. 63)—Sardam

Dalongdong (b. 65)—Tela a
pangkalub iti rupa, naipau-
gali a maus-usar iti daytoy a
kagimongan dagiti babbala-
sang

Genesis 25:30–34—Inlako ni Esau ti 
Karbenganna iti Kinainauna
Iti kultura daytoy a panawen, ti inauna nga anak a lalaki ti uma-
wat iti maysa a “karbengan iti kinainauna,” a pakairamanan ti
karbengan a mangidaulo iti pamilia ken ti kadoble a paset dagiti
sanikua ken daga no matay ti amana. Ti anak nga addaan karbe-
ngan iti kinainauna ket isu ti mangaywan kadagiti nabati pay iti
pamilia, agraman ti balo ti amana. Ti paltiing nga inawat ni
Rebecca maipanggep iti dua nga annakna a lallaki ket nalabit a
nagisagana kenkuana tapno maawatanna a daytoy a kannawidan
ket saan a nasken a mayaplikar iti pamiliada. Ti yaawat iti karbe-
ngan iti kinainauna ti katulagan ket saan a dumteng gapu iti pa-
nagsasaganad ti pannakayanak ngem ketdi gapu iti kinalinteg. Ti
estoria iti Genesis 25:29–34 ket makatulong kadatayo a mangkita
no pay a naibaga ken ni Rebecca a namnamaenna ti in-inaudi nga
umawat iti karbengan ti kinainauna. Dillawen ti sumagmamano
a tattao ni Jacob gapu iti “pananggundawayna” iti kabsatna a la-
laki; nupay kasta, ditayo ammo ti sibubukel nga estoria. Ipakita ti
estoria no kasano ti kabassit ti panangipateg ni Esau iti karbe-
nganna iti kinainauna ken dagiti bendision ti panagbalin nga ina-
una nga anak a lalaki iti linia ti katulagan ni Abraham ken tapno
ipakita a nagtarigagay ni Jacob kadagita a bendision..

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kasano a Mapasamak Daytoy iti Agdama?

Insukat ni Esau ti maysa a banag nga agbalinto koma a nain-
daklan ti pategna kenkuana iti masakbayan (ti karbenganna iti
kinainauna), iti maysa a banag a bassit ti pategna a mabalin a
magun-od a dagus ken mangpennek iti madagdagus a paggana-
san (bisin). Mangisuratka kadagiti wagas a makitam kadagiti
tao ita a magisuksukat kadagiit agnanayon a gundaway ken
bendision iti maysa a banag a nainlubongan wenno maysa a ba-
nag a mangpennek iti pagganasan.

Iti Genesis 26 mabasatayo maipapan no kasano a pinarang-
ay ti Apo ni Isaac ken pinabarona ti katulagan ni Abraham
kenkuana (kitaen kadagiti bb. 3–5, 23–25). Salaysayen pay ti
kapitulo 26 maipapan kadagiti dadduma pay a padas ni Isaac
a kapada ti no ania ti napasamak iti amana a ni Abraham
(kitaen kadagiti bb. 6–11, 19–22, 26–31). Salaysayen dagiti
panggibus a bersikulo ti kapitulo no kasano nga inkeddeng ni
Esau nga agkallaysa iti ruar ti katulagan ken no kasano a
nangpaliday dayta a pangngeddeng kada Isaac ken Rebecca.

Ipagarup ti sumagmamano a tattao a makaawatda kadagiti
bendision a saanda nga agtungtungpal kadagiti bilin a mai-
naig kadagita a bendision. Nagbiddutda (kitaen iti DkK

Genesis 26–27

Inawat ni Jacob dagiti 
Bendisionna iti Katulagan 

A
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130:20–21). Iti Genesis 25:29–34 mabasatayo no kasano
nga ad-adda a maseknan ni Esau maipapan iti panangpen-
nekna kadagiti madagdagus a bukod a pagganasanna ngem
iti maipapan kadagiti pagrebbengan ken bendision ti panag-
balinna nga inaunaan nga anak a lalaki iti katulagan. Iti
Genesis 26:34–35 impakita manen ni Esau no kasano ti ka-
bassit ti panangipategna iti katulagan idi nangpili iti asa-
wana iti ruar ti katulagan. Iti pannakaammo kadagitoy dua
a banag maipapan ken ni Esau ket makatulong iti pannaka-
awat no ania ti napasamak iti Genesis 27. Nasken a maami-
ristayo a saan a maikari ni Esau kadagiti bendision a
tinarigagayan ni Isaac nga ited kenkuana.

Nasken pay a kitaem a dagiti bendision a naikari ken ni
Jacob iti Genesis 27 ket adda kondisionna—kayatna a sawen
a maikari laeng ken ni Jacob no agbiag a napudno iti katula-
gan. Saan nga awtomatiko dagiti bendison. Bayat ti panag-
basam iti Genesis 28–35, sapulem no ania ti inaramid ni
Jacob tapno kitaen a naipatungpal dagiti naikari a bendision.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 27

Genesis 27—Maysa a Natakaw a Bendision?
Nupay impagarup ni Isaac a bembendisionanna ni Esau, idi naa-
mirisna a binendisionanna ni Jacob saanna a binaliwan ti bendi-
sion wenno inlunod ni Jacob (kitaen iti Genesis 27:33). Nalawag
a nabigbig ni Isaac a pinaregta isuna ti Apo a mangbendision iti
umisu a tao. Ti estoria da Jacob ken Isaac ket makatulong kada-
tayo a mangamiris a ti Apo paregtaenna dagiti katulonganna a
mangipatungpal iti pagayatanna iti baet dagiti pagkapsutanda
wenno saan a naan-anay a pannakaammo iti kasasaad.

Naikari ken ni Jacob dagiti bendision iti dayta a panawen dagiti
pasamak iti Genesis 27, ngem saan a naipatungpal dagita a ben-
dision agingga a di nagtungpal kadagiti bilin a nangpalugod
kadagiti bendision a sumangbay iti biagna.

Taguban (b. 3)—Pagyanan 
ti pana

Naimas a sida (bb. 4, 7, 9, 17,
31)—Naimas ti ramanna

Yalaannak (bb. 9, 13–14, 45)—
Mangala

Kasayataan a pagan-anay
(b. 15)—Napintas a kawes

Sinaom (b. 19)—Kiniddaw

Dina nailasin (b. 23)—
Saanna a maibaga no isuna

Dam-eg (bb. 28, 39)—
Kinarang-ay

Pumampanaw (b. 30)—
Nganngani

Sisisikap (b. 35)—Allilawen

Ginamsawannak (b. 36)—
Innalana ti lugarna wenno
bambanag

Insaganaak (b. 37)—
Pinaraburan

Agserbikanto (b. 40)—
Ti gundaway a mangipasdek
iti bagim iti daga

Ikkatemto ti sangolna iti
lengngesmo (b. 40)—Saan
nga agbalin a katulongam

Maipapan (b. 42)—
Maipanggep

Panggepennaka (b. 42)—
Panangplano

Gura (b. 44)—Rurod

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mangted iti Balakad ken ni Esau

Ipapanmo a gayyemnaka ni Esau ket adda gundawaymo a ma-
kisarita kenkuana kalpasan dagiti pasamak ti Genesis 27. Iti pa-
nangibilangmo no ania ti nasursurom manipud iti Genesis
25–27, tulongam ni Esau a makaawat no apay nga inawat ni
Jacob dagiti bendision ti katulagan ket isingasingmo no ania
ti nasken nga aramiden ni Esau.

Iti Genesis 27 binendisionan ni Isaac ni Jacob a maaddaan
koma isuna iti rang-ay ket iturayanna ti in-unauna a kab-
satna a lalaki a ni Esau. Nupay kasta ti kaindaklanan a ben-
dision a mabalin a gun-oden ni Jacob ket dagiti bendision ti
katulagan a naited iti lelongna a ni Abraham ken iti amana
a ni Isaac. Iti Genesis 28 sinuruan ti Apo ni Jacob iti ad-adu
pay maipapan iti katulagan ken dagiti bendisionna.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 28

Genesis 28:10–28—Ni Jacob iti Bethel
Ditay unay masinunuo no ania ti langa ti agdan iti tagainep ni
Jacob. Iti ania man a kasasaad, ti agdan ket isimbolona ti “pana-
gaddang nga agpangato” iti langit babaen ti wagas nga inted ti
Apo ken imatonan dagiti katulonganna (dagiti anghel).

Binilbilinna (bb. 1, 6)—
Binilinna

Nakatumpung (b. 11)—

Dimteng

Umul-ulida (b. 12)—
Agpangato

Bumabbabada (b. 12)—
Umul-ulogda

Aywanamto (b. 15)—
Bantayan ken bendisionan

Nakaam-amak (b. 17)—
Nasantuan

Teddek (bb. 18, 22)—Altar

Genesis 28

Ti Sagrado a Padas ni Jacob

A
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Insuro ni Elder Marion G. Romney a dagiti pangal iti agdan ket
mangibagi kadagiti katulagan nga ar-aramidentayo iti Dios nga
ad-adda a mangyasideg kadatayo kenkuana. Kinunana pay a,
“Dagiti templo ket para kadatayo amin no ania ti Bethel ken ni
Jacob (“Temples—The Gates to Heaven,” Ensign, Mar. 1971, 16).
Dagiti templo ket “bambantay ti Apo” a papanantayo a mangi-
tag-ay iti bagbagitayo a mangrimbaw kadagiti banag daytoy a
lubong, umasidegtayo a nasingsinged iti Dios ken iti langit, ket
sursuruentayo no kasano ti sumrek iti imatangna iti agnanayon.
Dagiti ordinansa nga awatentayo iti templo ket kasapulan unay
iti pannakaitan-oktayo; ngarud, ti templo ket “ruangan” nga ag-
turong iti Dios ken agnanayon a biag.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti maysa kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–B)
bayat ti panangadalmo iti Genesis 28.

Lasinem dagiti Kari

Iti Genesis 28 in-
kari ni Isaac ken
ni Jacob dagiti
masinunuo a
bendison, inkari
ti Apo ken ni
Jacob dagiti ma-
sinunuo a bendi-
sion, ket inkari
ni Jacob iti Apo
nga aramidenna
dagiti masinu-

nuo a banag. Lasinem dagiti kari iti daytoy a kapitulo ket ika-
bilmo dagitoy iti maysa a tsart a kapada ti maysa a naipakita.

Idrowingmo ti Agdanmo nga Agturong 
iti Langit

1. Mangidrowingka iti maysa nga agdan (ti ania man nga estilo
iti naipakita iti ngato) iti kuadernom. Markaam dagiti pangal
kadagiti ordinansa a nasken nga awatem ken dagiti katulagan
a nasken nga aramidem iti Dios tapno magun-odmo ti agna-
nayon a biag.

2. Ipakitam ti drowingmo kadagiti nagannak kenka wenno da-
daulom iti Simbaan tapno makita no adda saanmo a naikabil.

3. Mangisuratka maipapan iti no ania ti ar-aramidem iti biagmo
ita a mismo tapno magun-odmo dagitoy a katulagan, wenno
no ania ti ar-aramidem tapno agbalinka a maikari kadagiti
bendision dagiti katulagan a nakitulagam.

Genesis 29

Dagiti Annak ni Jacob, 
Paset 1

B

Inkari ni 
Jacob iti

Apo (kitaen
kadagiti bb.

20–22)

Inkari ti Apo
ken ni Jacob

(kitaen kadagiti
bb. 13–15)

Inkari ni
Isaac ken
ni Jacob
(kitaen
kadagiti
bb. 3–4)

A

Iti Genesis 32 mabasamto no kasano a binaliwan ti Apo ti
nagan ni Jacob iti Israel. Masansan nga agsaritatayo iti
Simbaan maipapan kadagiti “sangapulo-ket-dua a tribu ti
Israel,” a maitudo kadagiti sangapulo-ket-dua nga annak a
lallaki ni Jacob (Israel) ken dagiti an-annaboda. Salaysayen
ti Genesis 29–30 ti estoria dagiti panagasawa ni Jacob ken
ti pannakaipasngay ti sangapulo-ket-maysa kadagiti sanga-
pulo-ket-dua nga annakna a lallaki.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 29

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti ania man kadagiti aktibidad A wenno B bayat ti
panangadalmo iti Genesis 29.

Ikabilmo ti Bagim iti Lugarda

Ipapanmo a sika ni Jacob, Lea, wenno ni Raquel. Suratam ti
maysa a nasinged a gayyem wenno miembro ti pamilia nga ag-
nanaed iti sabali a lugar wenno iladawam ti estoria manipud iti
Genesis 29 a kasla sika dayta a tao.

A

Tare

AbrahamNahor Haran

Lot Milca Sarai IscaIsaacBethuel

Laban Rebeca Jacob

Lea Raquel

Aldaw (b. 7)—Nangato ti init
iti tangatang, tengnga ti aldaw

Agipapaarab (b. 9)—Agay-
aywan

Damdamag (b. 13)—Damag

Nakipagyan (b. 14)—
Nakipagnaed

Awan tangdan (b. 15)—Awan
a pulos

Natarnaw a mata (b. 17)—
Dagiti mata a naalikaka ken
napintas

Naimnas ken nasayaat ti la-
ngana (b. 17)—Makaay-ayo
iti tunggal wagas

Makipagnaedak kenkuana
(b. 21)—Agbalin nga asawam
(literal a kaipapananna nga
inka kenkuana iti sapawna
ket makidenna kenkuana)

Ngarud (b. 25)—Apay

Inallilawnak (b. 25)—
Naallilaw

Panungpalem pay daytoy a
lawasna (bb. 27–28)—
Agtalinaedka nga asawa ken-
kuana ket agurayka agingga
nga aggibus ti sangalawas a
parambak ti kallaysa sakbay ti
panagaramid iti ania man a
banag

Linuktanna ti aanakanna
(b. 31)—Binendisionanna
isuna tapno makaanak

Lupes (b. 31)—Saan a maka-
anak

Simmardengen a naganak
(b. 35)—Nagsardengen a na-
ganak
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Ania ti Gatad ti Nasayaat a Panagasawa?

1. Idi un-unana, agbayad ti
maysa a lalaki iti ama ti babai
para iti karbengan a manga-
sawa iti anakna a babai.
Gapu ta bassit wenno awan
sanikua ni Jacob, ania ti ina-
ramidna tapno mabayadanna
ti karbengan a mangikallaysa
kada Lea ken Raquel?

2. Ilawlawagmo no apay nga
agtallugodka wenno saan a
mangaramid iti no ania ti
inaramid ni Jacob tapno ma-
addaan iti masinunuo nga
asawa.

3. Mangisuratka maipapan iti no ania ti ipagarupmo a “gatad”
ti nasayaat, agnanayon a kallaysa ita nga agdama.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 30

Genesis 30:25–43—Agrang-ay ni Jacob
Iti Genesis 30 mabasatayo a nagkalikagum nga agsubli ni Jacob
iti daga ti amana. Indawatna ken ni Laban no mabalinna nga
itugot dagiti banag a nagun-odna babaen iti panagbannogna.
Iti namilagruan a wagas, pinarang-ay ti Apo ni Jacob isu a naba-
elanna ti naaddaan iti nawadwadwad pay nga amang ngem iti
siaayat nga ited ni Laban kenkuana.

Immapal (b. 1)—Nagilem 

Sumukat (b. 2)—Lumugar

Nangtuben iti tianmo
(b. 2)—Annak

Aganakto iti rabaw dagiti
tumtumengko (b. 3)—Aganak
para kaniak kas katulongak

Inabakko (b. 8)—Parmeken

Mandragoras (bb. 14–16)—
Prutas a naimas ken nabanglo

Dinengngegna (b. 17)—
Nangngeg

Gunggonak (b. 18)—
Gunggona

Inikkannak (b. 20)—
Binendisionan

Sab-ong (b. 20)—Sagut,
wenno gunggona

Linuktanna ti aanakanna
(b. 22)—Binendisionanna
tapno aganak

Pakaibabainak (b. 23)—
Panagbain ken kinaliday

Genesis 30

Dagiti Annak ni Jacob, 
Paset 2

B Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Dagiti Annak ni Jacob

Mangaramidka iti maysa a tsart dagiti annak a lallaki ni Jacob a
kapada ti maysa iti baba. Kasapulamto pay a kitaen iti Genesis
29:31–35 tapno makumpleto ti tsart.Ti inaudi nga anak a lalaki
ni Jacob, ni Benjamin, ket saan a nayanak agingga kadagiti ma-
udi nga aldaw ti biag ni Jacob; ti estoria ti pannakayanak ni
Benjamin ket adda iti Genesis 35. Mabalin a kayatmo ti mangi-
bati iti espasio iti tsartmo a suratamto. Ikabilmo dagiti annak a
lallaki iti urnos a maibatay iti pannakayanakda a mayannurot
kadagiti nasantuan a kasuratan. Mabalin a kayatmo pay a mari-
san wenno ugedan ti tunggal anak a lalaki no ti naganna ket
umuna a makita kadagiti bersikulo, ken kasta met nga ugedam
ti kaipapanan ti naganna kadagiti listababa. No markaam dagiti
nasantuan a kasuratam iti kastoy, al-alisto a makitam ti tunggal
nagan iti sumaruno a panagbasam.

Iti Genesis 31 binilin ti Apo ni Jacob nga agsubli iti daga
a nakayanakanna, a naikari kenkuana babaen iti katula-
gan. Idi agawid ni Jacob iti pagtaenganna, naupay ni
Laban ken dagiti annakna a lallaki ken dagiti katulo-
nganna. Nariknada nga intugot ni Jacob dagiti sanikua a
kukua ni Laban, ken inapalanna ti wagas a panangpa-
rang-ay ti Dios ken ni Jacob. Nakapungtot pay ni Laban
gapu ta innalana dagiti annakna a babbai. Nupay kasta,
mabasatayo pay a saan a trinato a nasayaat ni Laban
ni Jacob ken dagiti bukodna nga annak a babbai bayat
ti duapulo a tawen a panagnaed ni Jacob kadakuada.
Kinapudnona, impaidamna pay kadagiti annakna a babbai
ti karbenganda nga agtawid iti sanikua. Iti gandatna a
mangala iti tawidna, pinanawan ni Raquel ti daga ti

Genesis 31

Panawan ni Jacob 
ti Padan-aram

Ti Gapu No Apay a
Naited dagiti Nagan

Naragsakan ni Lea
gapu ta maaddaan
iti anak a lalaki 
para ken ni Jacob,
nupay nariknana a
saan isuna a mai-
patpateg.

Kaipapanan 
ti Nagan

Kitaen, maysa
nga anak a lalaki

Ina 

Lea 

Nagan ti Anak

Ruben

Simeon 

Levi 

A
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amana nga intugotna dagiti babassit a ladawanna, a nag-
laon iti legal a pannakailawlawag ti sanikuana. Kinamat
ni Laban ni Jacob ken ti pamiliana, ket naglinnawaganda
maipapan no kasano ti panangtrato ni Laban ken ni Jacob
ken no apay nga inkeddengna ti agawid iti pagtaenganna.
Iti kamaudianan, nagkinnari da Jacob ken Laban a saanda
nga agdinnangran iti tunggal maysa ken tratuento a na-
imbag ni Jacob dagiti annak a babbai ken appoko ni Laban.

Ania ti relasion da Jacob ken Esau idi pumanaw ni Jacob
tapno agbirok iti asawaenna? (kitaen iti Genesis 27:41–45).
No sika koma ni Jacob, kasano ti mariknam iti panaga-
widmo? Ania koma ti aramidem iti daytoy a kasasaadmo?

Salaysayen ti Genesis 32–33 ti estoria maipapan iti panag-
subli ni Jacob ken no ania ti inaramidna a nagsagana a su-
mabat ken ni Esau? Bayat ti panangbasam, ibilangmo no
ania ti masursurom manipud iti daytoy nga estoria maipa-
pan iti no kasano a maurnos ti maysa a relasion a narakrak.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 32

Buybuyot (b. 2)—Buyot.
kampo

Nakipagtaengak (b. 4)—
Nagnaed

Nadanagan (b. 7)—
Nariribukan

Bunggoy (bb. 8, 21)—Grupo

Sarukod (b. 10)—Usaren a
sarukod iti pannagna a maa-
ramid pay a pangkontrol ka-
dagiti ayup

Imyan (bb. 13, 21)—
Nakiturog, nakidagus

Nangala kadagiti kukuana
(b. 13)—Dagiti sanikuana

Pangen (bb. 16, 19)—Grupo
dagiti ayup

Pagbabaetan (b. 16)—
Nagbaetan

Umuna (b. 17)—Umuna iti
linia

Pedpedekto (b. 20)—Padasen
a pagtalnaen

Nalabit (b. 20)—No

Pagbaliwan (b. 22)—Karayan

Dina magawayan (b. 25)—
Saanna a kabaelan ti manga-
bak

Padingpadingna (bb. 25, 32)—
Padingpading

Nangabaken (b. 28)—
Naparmek, nangabak

Naisalakan (b. 30)—Naispal

Impilaypilayna (b. 31)—
Nagpilay

Piskel (b. 32)— Maysa a pis-
kel a mangisilpo iti masel iti
tulang

Genesis 32

Agbaniaga ni Jacob nga 
Agawid iti Pagtaengan

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Yaplikar dagiti Balikas dagiti Agdama 
a Propeta

Ibilangmo ti sumaganad a palawag manipud ken ni Presidente
Spencer W. Kimball, ket kalpasanna mangisuratka maipapan no
kasano a mayaplikar iti sumagmamano kadagiti banag nga ina-
ramid ni Jacob iti Genesis 32:1–23.

“No agkiddaw wenno agpakaasitayo para iti talna, a mangirugi
iti panangrisut iti saan a pagkikinnaawatan—no makapagpaka-
wan ken makalipat iti amin a pusotayo—no madalusantayo da-
giti bukodtayo a kararua iti basol, pammadpadakes, kinapait,
ken panaglabsing sakbay ti panangbatotayo kadagiti dad-
duma—no pakawanentayo ti amin a pudno ken inarapaap a
basol sakbay nga agdawattayo iti pammakawan para kadagiti
bukodtayo a basol—no bayadantayo dagiti bukodtayto nga
utang, dakkel man wenno bassit, sakbay a butbutngentayo da-
giti nakautang kadatayo—no kabaelantayo nga ikkaten dagiti
makabulsek a pasanggir kadagiti bukodtayo a mata sakbay a
padakkelentayo dagiti puling iti mata dagiti dadduma—anian a
nagloriaan koma daytoy a lubong!” (iti Conference Report, Okt.
1949, 133).

Ania ti Kayatna a Sawen?

1. Basaem ti Enos 1:1–5 iti Libro ni Mormon ket ibagam no ania
iti panagkunam a kayat a sawen ti “makigubal” iti Dios.

2. Apay iti panagkunam a nakigubgubal ni Jacob iti Apo?
(Masarakam ti tulong kadagiti bersikulo 9–12.)

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 33

Inyunana (b. 2)—Impasango

Naudi (b. 2)—Impalikud

Siaasi (bb. 5, 11)—Sisasayaat

Bendision (b.11)—Sagut

Inrupirna (b. 11)—Inallukoy

Sanguanam (b. 12)—Iti sa-
ngo ti

Naganusda (b. 13)—Ubbing

Ipagnada ida a nalabes
(b. 13)—Ipagna ida nga alisto
ken iti adayo

Aglasat koma nga umun-una
(b. 14)—Mapan iti sabali a
dalan

Agturongakto iti nainnayad
(b. 14)—Agtignay a nainnayad

Sanganayon (b. 19)—
Sangadisso a daga

Namangon (b. 20)—
Nagaramid

Genesis 33

Makipagkita ni 
Jacob ken ni Esau

B

A
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a a Kasuratan

Ti Pannirigan ni Esau

Isuratmo ti estoria a masarakan iti
Genesis 32–33 a kasla sika ni
Esau. Iramanmo dagiti panagrik-
nam maipapan ken ni Jacob dua-
pulo a tawenen ti napalabas ken
ti panagriknam maipapan ken-
kuana iti panawen ti estoria. Usa-
rem ti impormasion iti Genesis 33
tapno mapagtalinaed nga awan
biddut ti estoria no mabalin.

Salaysayen ti maudi a paset ti Genesis 33 a nagnaed ni
Jacob iti maysa a panawen iti maysa a disso a maawagan iti
Siquem. Salaysayen ti Genesis 34 ti estoria maipapan iti no
kasano a pinilit ti maysa a lalaki nga agnagan iti Siquem ni
Dina, anak a babai ni Jacob, tapno makinaig kenkuana.
Daytoy ti nangpapungtot kadagiti kabsat a lallaki ni Dina.
Dua kadakuada, da Simeon ken Levi, ket nangipatungpal iti
plano a nagresulta iti ipapatay ni Siquem ken ti dadduma
pay a lallaki iti siudadna. Nauppapay unay ni Jacob maipa-
pan kadagiti aramidda a panagibales.

Iti Genesis 28 naaddaan ni Jacob iti napateg unay a naespiri-
tuan a padas iti maysa a lugar a ninagananna iti Bethel. Iti
dayta a panawen, inkari ti Apo a kaduaenna ni Jacob tapno
makapagsubli ken makapagrukbab manen isuna iti Apo iti
daga a nakayanakanna. Sangapulo-ket-dua dagiti annak ken
nasurok a duapulo a tawen kalpasanna, nagsubli iti dayta
sagrado a lugar a nakaaddaanna iti sabali pay a napateg ken
naespirituan a padas. Bayat ti panagbasam, panunotem mai-
papan iti amin a nasursurom maipapan ken ni Jacob, amin a
napasamak manipud pay iti naudi nga isasarungkarna iti
Bethel, ken no kasano a mabalin nga apektuan dagiti padas
ni Jacob ti panagriknana maipapan iti no ania ti inkari ken-
kuana ti Apo iti daytoy a panawen iti Bethel.

Genesis 35

Agsubli ni Jacob iti Bethel

Genesis 34

Dagiti Tignay a Panagibales 
dagiti Annak a Lallaki ni Jacob

A

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 35

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agsagana a Mapan iti Balay ti Apo

Iti Hebreo, ti Beth-el kayatna a sawen ti “Balay ti Dios.” Ti
Bethel ket agpaay idi ken ni Jacob kas kadagiti templo nga
agpaay kadatayo iti agdama. Iti pannakaammo iti dayta, ania
ti mabalin nga isuro kadatayo ti Genesis 35:1–5 maipapan iti
ipapantayo iti templo?

Idilig ti No Ania ti Kinuna ti Apo ken ni Jacob
iti No Ania ti Kinunana kadagiti Dadduma

Basaen ti no ania ti kinuna ti Apo ken ni Abraham iti Genesis
12:1–3; 15:17–21; 17:1–8; 22:15–18. Kasano a maidilig dagita a ba-
likas iti no ania ti kinuna ti Apo ken ni Jacob iti Genesis 35:9–12?

Nailista iti Genesis 36 ti nagnagan dagiti adu nga an-an-
nabo ni Esau (ni Esau ket maawagan pay iti “Edom” kada-
giti bersikulo 1, 43). Ti kaputotan ni Esau ket kaarruba ni
Jacob (Israel) iti unos ti pakasaritaan ti Biblia ken maawa-
ganda iti “Idumeo.”

Ti adda karbenganna iti kinainauna nga anak a lalaki ti ag-
balin a pangulo ti pamilia no pumusay ti amana. Isu pay ti
akinrebbeng iti panangaywan kadagiti dadduma pay a
miembro ti pamilia. Tapno maipatungpalna dagiti pagreb-
benganna, naikkan isuna iti doble a gatad ti daga ken sani-
kua a kas tawidna. Gapu iti katulagan nga inaramid ti
Dios ken ni Abraham, addaan pay kadagiti naespirituan a
pagrebbengan ti anak a lalaki nga addaan iti karbengan iti
kinainauna. (Para iti ad-adu pay a pannakaammo, kitaen iti
Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan, “Kinainauna”). 

Genesis 36–37

Ni Jose ken ti Badona a Naggarit
iti Nadumaduma a Kita

B

A

Didiosen a sabsabali
(bb. 2, 4)—Didiosen, estatua

Pagelko (b. 3)—Riribuk

Panagamak (b. 5)—Buteng,
respeto

Maysa a bunggoy dagiti
(b. 11)—Adu

Agtauddanto iti lasagmo
(b. 11)—Agbalinkayo nga an-
annabo

Teddek (bb. 14, 20)—Altar

Nagpasikal (b. 16)—
Napadasan dagiti sakit ti pa-
nagpasngay iti maladaga

Nagparigat (bb. 16–17)—Ti
saem ken aramid iti panag-
pasngay

Makiidda (b. 22)—Maaddaan
iti seksual a pannakinaig
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Gagangay a ti inauna nga anak a lalaki ti umawat iti kar-
bengan iti kinainauna. Nupay kasta, inaramid ni Ruben a
saan a maikari ti bagina iti daytoy a pammadayaw (kitaen
iti Genesis 35:22; 1 Cronicas 5:1). Kas inauna nga anak ni
Raquel, maikadua nga asawa ni Jacob, naited ken ni Jose
ti karbengan iti kinainauna. Ti “bado a naggarit iti nadu-
maduma a kita” nga inted ni Jacob ken ni Jose (kitaen iti
Genesis 37:3) ket makuna a mangibagi iti kinapudno nga
inawat ni Jose ti karbengan iti kinainauna (kitaen iti 
William Wilson, Old Testament Word Studies [1978], 
s.v. “colour,” 82).

Laglagipen nga uray inauna nga anak a lalaki ni Raquel
ni Jose, isu ti maikasangapulo-ket-maysa a naipasngay
nga anak a lalaki. Nupay maikari isuna, mapanunottayo
no kasano ti narikna koma dagiti sangapulo nga in-inauna
a kakabsat a lallaki maipapan iti yaawat ni Jose kadagiti
bendision ti kinainauna. Bayat ti panagbasam iti tunggal
paset ti Genesis 37, panunotem no ania koma ti nariknam
no sika ni Jose iti dayta a gundaway.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 37

Baro (b. 2)—Baro (kayatna a
sawen ti baro a ni Jose)

Dakes a panagkukuada
(b. 2)—Maysa a damag a na-
kaaramidda (dagiti agkakab-
sat) iti dakes

Naan-anat (b. 4)—Sikakaasi

Agbettekkayo iti pagtalonan
(b. 7)—Panangreppet kadagiti
tangkay ti trigo iti binettek

Binettek (b. 7)—Rineppet a
trigo

Nagtamedda (bb. 7, 9)—
Agdumog

Agarikanto (b. 8)—Agturay

Agturaykanto (b. 8)—Bileg

Tinubngarna (b. 10)—Pinadas
nga aturen wenno inungtan

Inapalanda (b. 11)—Nagilem
iti

Sinalimetmetanna iti na-
kemna (b. 11)—Nalagip

Lubong (b. 14)—Tanap

Nagpanunotda iti maibusor
(b. 18)—Nagplano

Inalun-on (bb. 20, 33)—
Kinnan

Inispalna (b. 21)—Insalakanna

Mailisina (b. 22)—Isalakan

Bunggoy (b. 25)—Grupo

42

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti aktibidad iti baba (A–C) bayat ti pa-
nangadalmo iti Genesis 37.

Mangpilika iti Paulo ti Biograpia

No agsursuratka iti biograpia wenno pakasaritaan ti biag ni Jose
agingga iti gibus ti Genesis 37, ania koma ti ipaulom?
Ilawlawagmo no apay.

Dagiti Pannubok ni Jose

1. Ilistam dagiti karit a nakaipasanguan ni Jose iti Genesis 37.

2. Kasano iti panagkunam ti narikna ni Jose maipapan kadagi-
toy a karitna?

3. Kasano a maipada dagiti karit ni Jose kadagiti karit a sangsa-
nguen dagiti agtutubo ita nga agdama?

Manggun-od iti Pannakaammo ken 
Pannakaawat manipud iti Libro ni Mormon

1. Ilawlawagmo no apay iti panagkunam a ni Jacob ket “dina
kinayat ti nagliwliwa” (b. 35).

Nailako ni Jose iti Pannakaadipen

Dothan

Siquiem

Hebron

Memfis
0 50 milia

Intugot dagiti Ismaelita ni Jose a napan iti
Egipto ket inlakoda isuna iti pannakaadipen.

Nagserbi ni Jose ken ni
Potifar iti sangapulo-ket-
maysa a tawen, naipupok
iti pagbaludan iti dua a
tawen, ket kalpasanna
inawagan isuna ti faraon
ket inaramidna a prime
minister ti Egipto iti
edadna a tallupulo.

Iti Dothan, impuruak dagiti kakabsatna a lallaki ti agtawen
iti sangapulo-ket-pito nga Jose iti abut ket inlakoda iti
lumablabas a sangakuyog nga agtagtagilako nga Ismaelita.

C

B

A

Especias, ken balsamo ket
mirra (b. 25)—Napapateg a
banag nga ilako

Ilemmengtayo (b. 26)—
Ilemmeng

Inanamonganda (b. 27)—
Umanamong

Agtagtagilako (b. 28)—Dagiti
negosiante

Rinay-abna (bb. 29, 33–34)—
Pinigis

Inkapetna kadagiti luppona
ti nakersang a lupot (b. 34)—
Nagkawes iti nakersang a
bado (maysa a kannawidan
a mangipakita iti panagladi-
ngitna)



2. Indulin ni Jacob ti sangapirgis a bado ni Jose nga inted ken-
kuana dagiti annakna a lallaki. Idi agangay, idi maammuanna
a sibibiag pay laeng ni Jose, impadtona maipapan kadagiti
an-annabo ni Jose. Basaem daytoy a padto iti Alma 46:24–25
ket ilawlawagmo daytoy iti bukodmo a balikas. Daytoy a
padto ket saan laeng a maipapan kadagiti tao ti Libro ni
Mormon no di ketdi maipapan pay kenka no sika ket nagga-
puka kadagiti tribu ni Efraim wenno ni Manases (dagiti an-
nak a lallaki ni Jose).

Salaysayen ti Genesis 38 ti estoria ni Juda, ti maikapat
nga anak a lalaki ni Jacob (Israel), ken ti pagwadanna iti
kinadangkes. Mabasatayo nga isu ket nagkallaysa iti ruar ti
katulagan ket saanna nga inayat ti pamiliana a kas iti nas-
ken koma nga inaramidna. Mabasatayo pay a linabsingna ti
linteg ti kinadalus ti dayaw iti manugangna a babai, uray
pay saanna nga ammo nga isuna iti dayta a gundaway.

Iti kasupadina, salaysayen kadatayo ti Genesis 39 no kasano
a nagkalikagum ni Jose nga agaramid iti naimbag. Nupay
napudno nga agtutubo a lalaki ni Jose, nakapadas isuna ka-
dagiti nakaro a pannubok. Posible a saanna koma a makita
pay ti pamiliana iti kaano man. Ania koma ti mariknam no
addaka iti kasta met a kasasaad? Adayoka iti asino man a ka-
pammatiam, ania koma ti aramidem maipapan kadagiti pam-
matim ken kannawidam iti relihion?

Iti maysa a gundaway imbaga ni Propeta Joseph Smith
ken ni Elder George A. Smith: “Saanka koma pulos maa-
wanan iti namnama.…No lumned[ak] koma iti kaunegan
a bubon ti Nova Scotia, a naigabor kaniak ti Rocky
Mountains, kumpetak a nasayaat, usarek ti pammatik,
ket ituloyko ti agbalin a natured iti kinaimbag, ket maka-
ruarak” (iti John Henry Evans, Joseph Smith: An
American Prophet [1933], 9). Bayat ti panangbasam
iti Genesis 39, sapulem no kasano a nagbalin a maysa a
pagwadan ni Jose iti palawag ni Propeta Joseph.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 39

Faraon (b. 1)—Ari ti Egipto

Iti ima dagiti (b. 1)—Manipud

Nagasat, pinagasat (bb. 2–3,
23)—Naballigian ken napara-
buran

Ima (bb. 3–4, 6, 8, 22)—Kontrol

Nakasarak iti parabur (b. 4)—
Naparaburan ken natrato a
nasayaat

Nagannong (bb. 4–5)—
Pangulo, maysa a nabilinan

Genesis 38–39

Ti Kinalinteg ni Jose

Genesis 39:7–20—Ni Jose ken ti Asawa ni Potifar
Inlawlawag ni Presidente Ezra Taft Benson dagiti tignay ni Jose
iti kastoy: 

“Idi adda ni Jose iti Egipto, ania ti immuna a dimteng iti biagna—
ti Dios, ti trabahona, wenno ti asawa ni Potifar? Idi pinadas ti
asawa ni Potifar a sulisogen isuna insungbatna babaen ti panag-
kunana iti ‘Kasano ngarud ti panangaramidko iti daytoy nain-
daklan a kinadakes, ken makabasolak iti Dios?’ (Genesis 39:9).

“Naibalud ni Jose gapu ta immuna nga impangrunana ti Dios.
No maipasangotayo iti kasta met la a pili, sadino ti pangtedan-
tayo iti umuna a kinapudnotayo? Maipangrunatayo kadi ti Dios
nga umun-una ngem iti kinatalged, talna, pagganasan, kinabak-
nang, ken dagiti pammadayaw ti tattao?

“Idi napilit a pumili ni Jose, ad-adda a naggagar isuna a mang-
paragsak iti Dios ngem iti mangparagsak iti asawa ti amona. No
maidawat a pumilitayo, ad-adda kadi nga aggagartayo a mang-
paragsak iti Dios ngem iti amotayo, mannursurotayo, kaarruba-
tayo wenno ti kasinnaraktayo?” (iti Conference Report, Abr.
1988, 4; wenno Ensign, Mayo 1988, 4–5).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mangsapul iti Naulit a Kapanunotan

1. Basaem dagiti bersikulo 2–3, 21, 23 ket sapulem ti maysa a
ragup ti balikas a kapada iti amin nga uppat a bersikulo.
(Mabalin a kayatmo nga ugedan ti ragup ti balikas kadagiti
nasantuan a kasuratam.) Apay iti panagkunam a napateg
ken ni Jose nga ammuen a pudno daytoy?

2. Ania ti inaramid ni Jose iti Genesis 39 a nangpalugod iti ra-
gup ti balikas kadagiti bersikulo 2–3 tapno pumudnoda pay
laeng kadagiti bersikulo 21, 23?

Scripture Mastery—Genesis 39:9

1. Ania dagiti gapu nga inted ni Jose iti panagkedkedna iti awis ti
asawa ni Potifar nga agbalin nga immoral wenno mannakiabig?

2. Ania ti nakaawisan unay ti riknam maipapan iti sao ken tignay
ni Jose? Kasano a mausarmo dagiti isu met laeng a kapanuno-
tan tapno mapagkedkedan ti pannulisog iti bukodmo a biag?

B

A

Nakaay-ayo a makita (b. 6)—
Nataer

Nakikaidda (bb. 7, 10,
12, 14)—Makinaig iti seks

Intalekna (bb. 8, 22)—Inted

Pagan-anay (bb. 12–13,
15–16)—Akinruar a kawes

Mangrabrabak (bb. 14, 17)—
Manginsulto

Apona (b. 16)—Potifar

Ti pungtotna bimmara
(b. 19)—Gimmura

Awan ti uray ania a tami-
ngan (b. 23)—Saan nga agda-
nag maipapan iti

No di la (b. 6)—Malaksid

Nangayed (b. 6)—Napigsa
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Bayat ti panangbasam iti Genesis 40–41, sapulem dagiti ad-
adu pay a wagas a “ni Jehova siaadda idi ken Jose” (Genesis
39:21). Ibilangmo a saan koma a napasamak dagiti balligi ni
Jose no pinatganna ti pannulisog ti asawa ni Potifar. Kitaem
a bayat ti panagbasam no kasano a pinagbalin ti Apo a
maysa a nasayaat ti kasla maysa a dakes a pasamak.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 40

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Dagiti Tagtagainep ken Patarus

Mangaramidka iti maysa a tsart kas iti maysa iti baba ket isu-
ratmo ditoy dagiti tagtagainep ti mamakpakan ken ti agtintina-
pay ken dagiti kayulogan nga inted ni Jose.

A

Mamakpakan (bb. 1–2)—
Katulongan

Nakapungtot (b. 2)—
Nakagura iti

Pagbaludan (bb. 3–4, 7)—
Karsel

Intalekna ida ken Jose
(b. 4)—Inaramidna a ni Jose ti
agsungbat para kadakuada

Nagtaengda iti sumagma-
mano nga aldaw (b. 4)—
Nagyan

Ti tumunggal maysa kas ma-
yannurot iti kayulogan ti
parmatana (b. 5)—Tunggal
tagtagainep ti tao addaan iti
sabali a kaipapanan

Makaipalawag, kayulogan,
pannakaibuksilna, kababa-
gasna, pinalawag (bb. 8, 12,
16, 18, 22)—Maysa a tao a ma-
ngibaga iti kayat a sawen ti
maysa a banag, mangisao iti
kaipapanan ti maysa a banag

Nagsaringitda (b. 10)—
Rimmuar dagiti sabong ken
bulongda

Itan-oknanto ti ulom
(b. 13)—Iruarnaka iti pagba-
ludan ket ipannaka iti pagim-
bagam

Laglagipennak (b. 14)—Saan
a liplipatan

Makinngato (b. 17)—Tuktok

Kankanen a naluto (b. 17)—
Naluto iti horno a makan

Genesis 40

Ni Jose iti Pagbaludan

Mangtedka iti Kapanunotam

Maibatay iti no ania ti ammom maipapan iti biag ni Jose, ilawla-
wagmo no apay iti panagkunam a kinabaelanna nga impatarus
wenno inyulog dagiti tagtagainep iti daytoy a kapitulo.

Kasano koma ti mariknam no naawaganka nga agpakita iti
sango ti pangulo ti pagilianyo ket ikkam isuna iti balakad?
Ania koma ti pampanunotem ken ania koma ti sawem?
Ania koma ti aramidem no nagbalinka a pangulo ti pagi-
lianyo, maikadua laeng iti presidente, ari, reyna, wenno
prime minister? Bayat ti panangbasam iti Genesis 41, ki-
taem no ania ti inaramid ni Jose kadagitoy a kasasaad ket
idiligmo dagiti tignayna iti no ania ti aramidem koma.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 41

Makaay-ayo (bb. 2, 4, 18)—
Napigsa, nasalun-at

Bakbaka (bb. 2–4, 18–20,
26–27)—Dagiti baka

Nalukmeg ti panaglasla-
sagda (b. 2)—Nalukmeg,
nasalun-at

Nalaadda (b . 3–4, 19–21,
26–27)—Nakapuy, managsak-
sakit

Nakuttong ti panaglasla-
sagda (bb. 3–4, 19)—
Nakuttong, saan a nasalun-at

Igid (b. 3)—Ngarab

Nabagas (b. 5, 7)—Naluom

Nagango (bb. 6, 23, 27)—
Namaga

Inalun-onda (bb. 7, 24)—
Kinnan

Pagan-anayna (b. 14)—Kawes

Nagdardaras (b. 14)—Siaalisto

Nalaylay (b. 23)—Pinakapsut,
nagango ken timmangken

Makaipalawag (b. 24)—
Ilawlawag

Ibusennanto ti daga (b. 30)—
Mausarto amin a taraon a
mapataud ti daga, awan ti
umdas a mapataud ti daga

Nakarigrigat (b. 31)—
Nakaam-amak

Inkeddeng (b. 32)—
Naaramiden

Masirib (bb. 33, 39)—Addaan
iti nasayaat a pangngeddeng

Tawtawen ti kinawadwad
(b. 34)—Dagiti tawen nga adu
ti makan

Genesis 41

Ni Jose ken ti Faraon

B

Kayulogan
Dagiti Linaon dagiti

Tagtagainep

Mamakpakan

Agtintinapay
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) bayat
ti panangadalmo iti Genesis 41.

Iladawan wenno Idrowing

Iladawan wenno idrowing ti maysa a ladawan ti dua a tagta-
gainep ni Faraon ket ibaga no ania ti kaipapananda, segun ken
ni Jose.

Leppasem dagitoy a Binatog kadagiti 
Bukodmo a Balikas

1. Kalpasan nga imbaga ni Faraon ti tagtagainepna ken ni Jose,
ni Jose …

2. Insingasing ni Jose …

3. Pinagbalin ni Faraon ni Jose …

4. Adda dua nga annak a lallaki ni Jose …

Ania iti Panagkunam ti Pampanunotenna?

1. Iladawam no ania ti patiem a mabalin a pampanunoten ken
marikrikna ni Jose maipapan iti biagna iti gibus ti kapitulo 41
nga ibilangmo dagiti wagas a nakabendisionan ti Apo ken-
kuana manipud pay idi panawen a kadennana ti pamiliana iti
Canaan.

2. Ania koma a balakad ti panagkunam nga ited ni Jose kadagiti
dadduma maipapan kadagiti pannubokda?

3. Kasano koma ti pakaidumaan dagiti banag no pinatgan koma
ni Jose ti pannulisog ti asawa ni Potifar?
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A

Penpen (b. 36)—Agidulin,
agurnong

Sagana (b. 36)—Agsagana
para iti

Gapu ta (b. 39)—Gapu

Iti la trono (b. 40)—Kas ari

Pinagkawesna (b. 42)—
Nagbado

Lienso (b. 42)—Kawes

Indulinna (b. 48)—Indulin

Insardengna (b. 49)—
Nagsardeng

Rigatko (b. 51)—Bannog

Pinarang-aynak (b. 52)—
Narang-ay

Panagbisin (b. 54)—Gawat

Nagbisin (b. 55)—Awan ti
makanna

Limmalo (b. 56)—Kimmaro

Kas pagarigan adda maysa a tao a nangliput kenka ket isu
ti gapu ti nakaro a parikutmo iti kuarta a nakapukawam
iti dumani amin a sanikuam. Idi agangay nakalung-awka
ket nagbalinka a nakabakbaknang. Kalpasan ti panagba-
linmo a nabaknang, naammuam a ti tao nga immuna a
nangdangran kenka ket nakapangpanglaw itan ket duma-
nin agbisin. Kasano koma ti panagriknam? Ania koma ti
aramidem? Apay?

Ti estoria ni Jose iti Genesis 42–45 ket maipada unay iti
kasasaad a kailadladawan laeng. Ti estoriana ket nasken a
mamangpanunot kadatayo maipapan iti no kasano ti pan-
nakipulapoltayo kadagitay nagbiddut kadatayo. Bayat ti
panagbasatayo, mabalin a kitaentayo pay ti estoria mani-
pud iti pannirigan dagitay nagaramid iti biddut. Kasano a
maikkanda iti gundaway nga agbalbaliw, ken kasano nga
ikkannatayo ti Apo kadagiti isu met la a gundaway?
Sapulem dagitoy a kapanunotan bayat ti panangbasam
kadagiti kapitulo 42–45.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 42

Di la mamin-ano no adda
peggad a mapagtengna
(b. 4)—Gapu ta adda maysa a
banag a mabalin a mapasa-
mak kenkuana

Nagindidiammo kadakuada
(b. 7)—Saanna nga imbaga
kadakuada no asino isuna

Kinaawan sarikedked ti daga
(bb. 9, 12)—No kasano ti ka-
bassit ti taraon a mapatubo
(kayatna a sawen a dagiti ka-
kabsat a lallaki ni Jose ket
immayda tapno kitaenda no
nakapuy dagiti Egipsio gapu
iti kakisang ti taraon)

Ti maysa awanen
(bb. 13, 32)—Pimmusayen ti
maysa

Gapu itoy (bb. 15, 33)—Iti
kastoy a wagas

Ditoy (b. 15)—Agawid

Ditoy (b. 15)—Ditoy

Pagbaludan (b. 17)—Natiliw

Pakabaludanyo (b. 19)—
Impupok

Mapaneknekandanto
(b. 20)—Napaneknekan a
pudno

Pudno (b. 21)—Sipupudno

Sakit (b. 21)—Saem

Nagdawdawat kadatayo
(b. 21)—Nagdawat iti kaasi

Pagel (b. 21)—Pannusa

Ti darana isu ti umawag
(b. 22)—Datayo ti agsung-
batto iti inaramidtayo ken-
kuana

Nakisao (b. 24)—Nakisarita

Pangtaraon (bb. 25–26)—
Makan

Impasakayna (b. 26)—
Insakay

Genesis 42

Mapan iti Egipto dagiti 
Kakabsat a Lallaki ni Jose
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Mapaspasamak kadagiti Kakabsat 
a Lallaki ni Jose?

“Ti panagleddaang ken napalalo a panagladingit ngarud ket
nasken a mapasamak sakbay ti panagbabawi.…

“… Ti panagsagaba ket napateg unay a paset ti panagbabawi.
Saan a makairugi nga agbabawi ti maysa a tao agingga a saan
nga agsagaba iti nakaro gapu kadagiti basbasolna” (Spencer W.
Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball, 87–88).

Iti panangibilang iti palawag iti ngato, sapulem ket isuratmo
maipapan dagiti banag iti Genesis 42 a mangipakita no kasano
ti panangirugi dagiti kakabsat ni Jose iti proseso ti panagbabawi
gapu iti inaramidda kenkuana. Ituloymo a sapulen dagitoy ba-
yat ti panangbasam iti Genesis 43–44.

Iti gibus ti Genesis 42, inkeddeng ni Jacob (Israel) a saanna
nga ibaon ni Benjamin iti Egipto nupay nakapupok pay la-
eng ni Simeon idiay. Bayat ti panangbasam iti Genesis 43,
sapulem no ania ti namagbaliw iti panunot ni Jacob. Ania
iti panagkunam ti napasamak idi makita ni Jose ti adingna
a lalaki?

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 43

Inkarina iti nainget (b. 3)—
Ballaagan

Ania ket ngamin a nagdakes
ti inaramidyon (b. 6)—Apay
a nagranggaskayo unay

Maipapan (b. 7)—Kasasaad

Mayannatup kadagitoy a sa-
sao (b. 7)—Dagitoy a kita da-
giti balikas

Siakto ti agsungbat (b. 9)—
Responsable. Inkari ni Juda

ken ni Israel nga agindegto iti
Canaan ket ipaayna ti biagna
para ken ni Benjamin no saan
nga agsubli ni Benjamin ma-
nipud iti Egipto.

Nagtaktak (b. 10)—Naguray

Bassit a resina, bassit a diro,
rekrekado ken mirra, pinio-
nes ken almendras (b. 11)—
Dagiti napapateg a banag

Biddut (b. 12)—Riro

Genesis 43

Agsubli iti Egipto dagiti 
Kakabsat a Lallaki ni Jose

A

Nakitana (b. 27)—Nakita

Naaramid, mapasamakna
(bb. 29, 38)—Napasamak

Agsapulkayto iti pagbiag
(b. 34)—Gumatang ken aglako

Inuliladak (b. 36)—Naipanaw

Dakes a mapasamak (b. 38)—
Maysa a banag a dakes

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Sapulen ti Pannakaipatungpal ti Padto

Basaem manen dagiti tagtagainep ni Jose a masarakan iti
Genesis 37:5–10. Isuratmo maipapan dagiti nalawag a wagas a
nakaipatungpalan dagitoy a tagtagainep iti Genesis 42–43, agra-
man dagiti nalawag a bersikulo a patiem a nangipatungpal ka-
dagitoy a tagtagainep.

Iti punganay ti estoria ni Jose ken dagiti kakabsatna a lallaki,
kasla saan a nadanagan unay dagiti in-inauna a kakabsat a
lallaki maipapan iti napasamak kadagiti in-inaudi a kakab-
satda a lallaki, wenno kasla saanda unay nadanagan maipa-
pan kadagiti rikna ti amada. Bayat ti panagbasam, kitaem no
kasano a nagbalbaliw dagita a rikna

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 44

Pagpadpadlesanna (b. 5)—
Agaramid kadagiti padles
maipapan iti masakbayan

Ad-adipenmo (b. 9)—Dagiti
katulongan

Rinay-abda (b. 13)—Pinigis

Ammo (b. 15)—Ammo

Agpadles (b. 15)—Ammo no
ania ti ar-aramidem a saan
nga ibagbaga ti asino man

Pangpaneknekminto (b. 16)—
Aramiden nga inosente

Kinadakes (b. 16)—Basol

Maaramid kenkuana ti da-
kes (b. 29)—Mapasamak da-
giti dakes a banag kenkuana

Naisinggalot iti (b. 30)—
Naipungo unay iti

Agsungbat (b. 32)—
Responsable

Genesis 44

Suboken ni Jose dagiti 
Kakabsatna a Lallaki

A

Maulilaak (b. 14)—
Mapawilan, mabati nga awan

Pumartika (b. 16)—Agparti
iti ayup nga agpaay a taraon

Agsapul iti pangidaruman
(b. 18)—Agsapul iti rason
tapno madusa

Tagabuen (b. 18)—Adipen

Panguluen (b. 19)—
Katulongan a nabilin

Indumogda dagiti ul-uloda
ket nagruknoyda (b. 28)—

Nagparintumeng iti sangua-
nanna ket nagtamedda iti ki-
napakumbaba

Ti pusona natignay (b. 30)—
Nakarikna iti napalaus nga
ayat

Maganatan (b. 30)—
Nagdardaras

Nagibtur (b. 31)—Pinengdan
dagiti rikna

Kanenda (b. 34)—Taraon
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kasano a Maysa a Simbolo Daytoy 
nga Estoria?

Insuro ni Presidente Brigham Young a “naisakbay a naordenan
ni Jose tapno agbalin a naindagaan a mangisalakan ti balay ti
amana, ket dagiti putot ni Jose ket naordenan tapno agbalin a
naespirituan ken naindagaan a mangisalakan ti amin a balay ti
Israel kadagiti maudi nga aldaw” (iti Journal of Discourses,
7:290). Ni Propeta Joseph Smith ket kaasitgan nga an-annabo ni
Jose, anak ni Jacob; kaaduan a miembro ti Simbaan ket adda iti
puli ni Efraim wenno ni Manases, ti dua nga annak a lallaki ni
Jose. Kasano ti naespirituan nga ar-aramiden dagiti agdama nga
an-annabo (ti Simbaan) ni Jose para iti balay ti Israel iti no ania
ti naindagaan nga inaramidna para iti pamiliana idi punganay?

Kasano a Kita ti Cristo ti Juda?

Iladawan no kasano a maipada dagiti tignay ni Juda iti
Genesis 44:18–34 kadagiti masakbayan a tignay ti an-annabona
a ni Jesucristo.

Iti Genesis 45, impakaammo ni Jose ti bagina kadagiti ka-
kabsatna a lallaki iti kamaudiananna. Sakbay nga agbasaka,
ipadlesmo no kasanonto ti reaksion dagiti kakabsatna a lal-
laki, dagiti Egipsio, ken ti amana a ni Jacob (Israel). Basaen
ket kitaen no ania ti pudno a napasamak.

Genesis 45

Ipakaammo ni Jose ti Bagina 
kadagiti Kakabsatna a Lallaki

B

A

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 45

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti uray aktibidad A wenno B bayat ti panangadalmo
iti Genesis 45.

Mangisuratka iti Iserrek iti Diurnal

Mangisuratka iti sinsinan nga iserrek iti diurnal para ken ni Jose
iti gibus ti aldaw nga impakaammona ti bagina kadagiti kakab-
satna a lallaki. Iramanmo ti no ania iti panagkunam a naami-
risna maipapan iti biagna duapulo a tawen kalpasan ti
pannakailako kenkuana iti Egipto, agraman dagiti narigat a
pannubok a napagtengna.

Ania ti Panagkunam iti Imbagada?

Iti Genesis 45:25–27 imbaga dagiti kakabsat a lallaki ni Jose ken
ni Jacob ti estoria no ania ti napasamak idi addada iti Egipto.
Awan duadua a kasapulanda a punnuan ti sumagmamano a pa-
set ti estoria, nupay kasta, kas iti no ania ti pudno a napasamak
ken ni Jose idi impagarup ni Jacob a natayen isuna. Ipapanmo a
sika ni Juda ket isuratmo no ania koma ti imbagam ken ni Jacob
iti daytoy a gundaway. Iramanmo ti sumaganad nga imporma-
sion iti isuratmo: no kasano a nagbalbaliw ti riknam iti adu a ta-
wen (kas pagarigan, idiligmo ti Genesis 37:23–34 iti Genesis
43:3–10; 44:14–34), ania kadagiti pagteng ti namagbalbaliw ka-
dagiti riknam, no kasano ti riknam maipapan kadagiti banag iti
napalabas, ken no kasano ti riknam maipapan iti napasamak ka-
dagiti panagbiahem a mapan iti Egipto, nangnangruna ti maudi
a gundaway nga impakaammo ni Jose ti bagina.

B

A

Nakaibtur (b. 1)—Pengdan ti
rikna

Agladingit (b. 5)—
Maburiboran

Awan ti matalon wenno ma-
apit (b. 6)—Panagpadakkel
wenno panagurnong kadagiti
taraon

Salakan (b. 7)—Wagas ti pa-
naglibas

Taraonankanto (b. 11)—
Pakanen

Naidamag (b. 16)—Estoria

Dikayo met ikaskaso
(b. 20)—Saan a madanagan iti
maipapan

Balonda (b. 21)—Taraon

Pagan-anay (b. 22)—Kawes

Napaungar (b. 27)—Pimmigsa
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Impagarup ni Jacob a natayen ti anakna a lalaki. Kalpasan
ti duapulo a tawen naammuanna a sibibiag pay ni Jose ket
maaddaan ti gundaway a makitana manen daytoy ay-aya-
tenna nga anak a lalaki. Mabalintayo nga arapaapen laeng
no ania ti itsura ti panagtiponda manen (basaen ti maipa-
pan iti daytoy iti Genesis 46:28–30). Iraman pay daytoy a
kapitulo ti listaan dagiti nagan ti amin nga an-annabo ni
Jacob (Israel) a napan ken nagnaed iti Egipto (kitaen kada-
giti bb. 8–27).

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 46

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ni Jose: Maysa a Kita ti Cristo

Maysa a naisangsangayan a wagas a pakapagpaneknekan ti su-
magmamano a nagkauna a propeta maipapan ken Cristo ket ba-
baen ti wagas ti panagbiagda wenno babaen dagiti banag a
napasamak kadakuada. Babaen ti siaannad a panangkitatayo iti
biag dagiti propeta makitatayo dagiti pagtuladan, wenno kita, ti
no ania ti mapasamak iti Mangisalakan wenno no ania ti arami-
den wenno sawen ti Mangisalakan. Ti biag ni Jose iti Egipto ket
aduan kadagitoy a kita.

Sublien nga adalen ti estoria ni Jose (kitaen iti Genesis 37–46).
Mangilistaka iti adu a detalye agingga a kabaelam maipapan iti
biag ni Jose a maipada iti napasamak ken ni Jesucristo wenno
mangisuro kadatayo iti maysa a banag maipapan iti
Mangisalakan. Mabalin a kayatmo nga ilawlawag daytoy nga
aktibidad kadagiti dadduma tapno mangparnuay iti dakdakkel
a listaan. Sumagmamano a sursuruan ti nakasarak iti kaadu
ti sangapulo-ket-lima agingga iti duapulo a nadumaduma a
banag kadagiti nasantuan a kasuratan maipapan ken ni Jose a
dagitoy ket kita ti Cristo.

A

Parparmata (b. 2)—
Tagtagainep

Ipakitana ti dalan (b. 28)—
Iparangna ti dalan

Nagay-aywanda (bb. 32, 34)—
Trabaho

Akemyo (b. 33)—Trabaho

Nakarimrimon (b. 34)—
Maibilang a dakes

Genesis 46

Nagtipon Manen ti Ama 
ken ti Anak a Lalaki 

Salaysayen ti Genesis 47 maipapan iti napasamak kabayatan
ti maudi a lima a tawen ti panagbisin. Kimmaro ti panagbi-
sin gapu ta insukat pay dagiti tao ti bukod a sanikua ken da-
gada para iti taraon. Gapu iti daytoy a panagpasukat, in-inut
a nagbalin ni Faraon iti kamaudianan nga akinkukua iti du-
mani amin a banag iti pagilian.

Iti gibus ti Genesis 47, nakasaganan a matay ni Jacob. Adda
laeng maysa a kiddawna: maitanem iti daga nga inkari ti
Dios kenkuana, dagiti ammana, ken ti kaputotanna.

Sakbay a natay, kinasapulan ni Jacob nga idutokna dagiti
pagrebbengan iti kinainauna. Gagangay a ti inauna nga
anak ti umawat iti bendision ken dagiti pagrebbengan iti ki-
nainauna. Nupay kasta, ni Isaac ket saan a talaga nga ina-
una nga anak ni Abraham. Ni Jacob ket saan nga inauna
nga anak ni Isaac. Ni Jose ti dumani inaudi nga anak a la-
laki a nayanak ken ni Jacob. Ngem amin a tallo kadagitoy a
lallaki ket immawat kadagiti bendision ti kinainauna. Iti
Genesis 48, ni Efraim ti immawat iti karbengan iti kinaina-
una imbes a ti manongna a ni Manases. Awan ti pakaam-
muan no apay a ni Efraim ti napili. Ammotayo nga agpili
ti Dios a mayannurot kadagiti paglintegan ken panggepna
(kitaen iti DkK 130:20–21). Nupay ni Efraim ti immawat
iti karbengan iti kinainauna, naindaklan met dagiti bendi-
sion ni Manases gapu iti naikari iti amin a kaputotan ni
Jose (kitaen iti Genesis 49:22–26; Deuteronomio 33:13–17).
Kas mainayon, agpada kadagitoy nga annak a lallaki ket ti-
naraken ni Jacob (kitaen iti Genesis 48:5). Gapu iti daytoy
a karbengan iti kinainauna, maikari ni Jose iti doble a paset
ti tawidna manipud iti amana a ni Jacob. Nadutokan ni
Efraim a mangimaton, wenno mangidaulo, iti pamilia ni
Israel. Saggaysa a naikkan da Efraim ken Manases iti
maysa a parte ti doble a paset ti tawid ket nagbalinda a dua
kadagiti “tribu ti Israel.”

Genesis 47–48

Taraknen ni Jacob dagiti 
Annak a Lallaki ni Jose
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Aglaon ti Genesis 49 kadagiti bendision nga inted ti propeta
ken ti patriarka a ni Jacob (Israel) kadagiti sangapulo-ket-
dua nga annakna a lallaki sakbay a pimmusay.
Nangnangruna a kitaen dagiti bendision a naited ken ni
Juda, a dagiti an-annabona ket mairaman ni Jesucristo, ken
dagiti bendision a naited ken ni Jose, a dagiti an-annabona
ket isu dagiti tao iti Libro ni Mormon ken kaaduan a miem-
bro ti Simbaan manipud pay iti Pannakaisubli.

Tapno nasaysayaat a maawatan daytoy a kapitulo, makatu-
long a maammuan a naisurat daytoy iti porma a daniw iti
orihinal a Hebreo. Ti porma a daniw a masansan a maus-
usar kadagiti nasantuan a kasuratan, nangnangruna iti
Daan a Tulag, ket maawagan iti “paralelismo.” Iti daytoy
a porma, ti mannurat wenno agsarsarita, ket sawenna ti
maysa a banag ket kalpasanna ulitenna daytoy nga usa-
renna dagiti sabali a balikas. Kitaen dagiti dua a ragup ti
balikas iti ungto ti bersikulo 11: 

• “Linabaanna iti arak dagiti kawkawesna.”

• “[Linabaanna] iti dara dagiti ubas ti pagan-anayna.”

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 49

Mapasamak (b. 1)—
Mapagteng

Kangrunaan ti (b. 3)—
Kangatuan iti

Kaikarian (b. 3)—Dayaw

Sibuburek nga agliplippias
(b. 4)—Saan a naannad

Kinapangpangrunam (b. 4)—
Agbalin a naindaklan

Tinulawam (b. 4)—Rinugitan
(kitaen iti Genesis 35:22)

Pagiddaan (b. 4)—Katre

Ig-igam ti kinaranggas
(b. 5)—Dagiti igam ti kina-
ranggas

Kampilanda (b. 5)—Dagiti
igamda

Sinamsam (b. 6)—
Kinamanagimbubukod, saan
a mapengdan ti rikna

Urbon (b. 9)—Anak

Kinasungitda (bb. 9, 27)—
Biktima, pinarmek ken pinilit
nga innala tapno lamuten

Nagidda (bb. 9, 14)—Nagidda

Makariing kenkuana (b. 9)—
Mangriing kenkuana

Setro (b. 10)—Karbengan
wenno awtoridad nga agturay

Igalgalutan (b. 11)—
Pannakapungo

Urbon (b. 11)—Urbon ti asno

Pagsangladan (b. 13)—
Sangsangladan, pagkama-
ngan, natalged a lugar

Awitenna (b. 15)—Baklayen

Panagbannog (b. 15)—Napilit
a nagtrabaho

Uleg (b. 17)—Uleg

Nanam a naarian (b. 20)—
Manmano a banag a maited
kadagiti ari

Genesis 49

Bendision ti 
Kinapatriarka kadagiti 

Annak a Lallaki ni Israel

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) ba-
yat ti panangadalmo iti Genesis 49.

Lasinen dagiti Bendision

Ugedan dagiti nagan dagiti sangapulo-ket-dua nga annak a lal-
laki ni Israel kadagiti nasantuan a kasuratam tapno nadardaras
a makitam no sadino ti pakasarakam iti bendision ti tunggal
anak a lalaki. Mangisuratka maipapan kadagiti naisangsanga-
yan a banag a naikari kada Juda ken Jose; dua a bendision ti
kasla ad-adda a mailasin ngem kadagiti dadduma.

Dagiti Bendision ti Kinapatriarka

Dagiti bendision a naited iti Genesis 49 ket maipada kadagiti
bendision ti kinapatriarka. Ilawlawagmo no ania ti kaipapanan
kenka ti bendisionmo iti kinapatriarka.

wenno

Ilawlawag no apay nga umawattayo iti bendision ti kinapa-
triarka ken no ania dagiti kasapulan tapno umawat iti maysa.

Kasano a Naipatungpal Daytoy a Padto?

Ilawlawag no ania ti kaipapanan ti bersikulo 22 iti Genesis 49.
Tapno matulonganka, basaem ti 1 Nephi 5:14–16; Jacob 2:25, a
mangibaga no ania a tribu ti naggapuan dagiti tao ti Libro ni

C

B

A

Dagiti Bendison ni Jacob kada Juda ken JoseDagiti Bendison ni Jacob kada Juda ken Jose

JudaJuda JoseJose

Ugsa a babai (b. 21)—Babai
nga ugsa

Sanga (b. 22)—Dakkel a 
sanga

Pinarparigatda (b. 23)—
Pinakumbaba unay

Nagtuloy iti pigsa (b. 24)—
Nagtalinaed iti pigsa

Dakdakkelda (b. 26)—Nain-
indaklan

Kapuonak (b. 26)—Kapuonan

Pungto (b. 26)—Kaadaywan

Agag-agaw (b. 27)—Mangan
a sikakabbet, agala iti makan
babaen ti panagranggas
wenno pammilit

Kanennanto (b. 27)—Kanen

Inagaw (b. 27)—Banag a pini-
lit nga innala

Imbilinna (b. 29)—Binilin

Inyawatna ti kararuana
(b. 33)—Pimmusay
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Mormon. Kasta met a laglagipem a kinuna ni Elder LeGrand
Richards a dagiti “turturod nga agnanayon” iti Genesis 49:26
ket maitudo kadagiti America (kitaen iti Conference Report,
Abr. 1967, 20).

Ti Biblia ket kasuratan ti balay ti Israel. Ti Genesis ket ka-
yatna a sawen “dagiti pangrugian.” Ti Genesis ket ti libro
dagiti pangrugian a pakabasaantayo iti punganay ti lubong
ken ti punganay ti balay ti Israel. Ti Genesis 50 ket ti maudi
a kapitulo ti Genesis ken salaysayenna maipapan iti ipupu-
say ni Israel (Jacob); iti kastoy, ti Genesis 50 ket “paggibu-
san ti pangrugian.” 

Dakkel a paset ti Genesis 50 ket awan iti Biblia, ngem ti pa-
set a saan a nairaman ket naipaltiing ken ni Propeta Joseph
Smith ken masarakan iti PJS, Genesis 50:24–38. Daytoy a
pakaammuan ket mangisagana kadatayo tapno nasaysayaat
a maawatantayo ti Exodo gapu ta dakamatenna ni Moises
ken ti aramidna.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Genesis 50

Embalsamar, inembalsa-
marda (bb. 2–3, 26)—Isagana
para iti pannakaitanem

Pagtaltagan (b. 10)—
Pagirikan, pangisina kadagiti
irik iti tangkay

Panagdung-aw (b. 10)—
Nakaladladingit a balikas ken
panagsangit

Supapakannatayto (b. 15)—
Pagikaruen

Genesis 50

Pumusay da Jacob ken Jose

PJS, Genesis 50:24–38

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–D) bayat
ti panagadalmo iti Genesis 50, agraman ti Patarus ni Joseph Smith.

Apay a Nadanaganda?

1. Apay iti panagkunam nga inaramid dagiti kakabsat a lallaki
ni Jose ti inaramidda iti Genesis 50:14–21?

2. Ania a pagwadan a kas ken ni Cristo ti impakita a pagwadan
ni Jose?

Lasinen dagiti Elemento ti Padto ni Jose

Ilista dagiti banag manipud iti PJS, Genesis 50:24–38 nga im-
padto ni Jose a mapasamak iti pamilia ni Israel.

Sapulen dagiti Ragup ti Balikas

1. Ti PJS, Genesis 50:31 ket salaysayenna ti maipapan iti Biblia
ken ti Libro ni Mormon. Ania a termino ti maitudo iti Biblia
ken ania a termino ti maitudo iti Libro ni Mormon?

2. Ania ti kinuna ni Jose nga aramiden (wenno aramidento) ti
Libro ni Mormon?

Asino Daytoy a Mammadto?

Lasinen ti mammadto a nadakamat iti PJS, Genesis 50:30–33, ket
ilawlawag no ania ti naipadto nga aramiden daytoy a mammadto.

D

C

B

A

Bunga ti lomok (bb. 24, 26–27,
30–31)—Dagiti an-annabok

Sanga (bb. 24–25)—Grupo

Agpakitanto (b. 25)—
Maammuan

Mammadto (bb. 26–27, 29–30,
33)—Propeta

Maipangrunanto (b. 27)—
Marespeto

Marikiarto (bb. 31, 33)—
Parmeken wenno dadaelen

Pannakaibaskag ti sinnupa-
nget (b. 31)—Panaggibus da-
giti sinnuppiat

Taginayonennanto (b. 34)—
Salakniban manipud iti pan-
nakadadael

Impasingked (b. 37)—
Inaramid a pudno
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Ti libro ti Exodo ket ti
maikadua kadagiti lima
a libro ti Moises. Iti
Exodo mabasatayo ti
maipapan iti pannaka-
yanak ni Moises, ti
awagna kas propeta,
ken no kasano nga intu-
rongna dagiti annak ti
Israel a rummuar iti
Egipto. Ti Exodo kayatna
a sawen ti “ipapanaw.”

Apay a Basaen ti Exodo?
Adu dagiti gapu no apay a napateg ti libro ti Exodo kadagiti
Santo iti Ud-udina nga Aldaw iti agdama. Ti umuna a kagudua
ti Exodo ket salaysayenna ti makaparegta nga estoria maipapan
no kasano nga inturong ni Moises dagiti Israelita iti namilag-
ruan a panaglibas manipud iti pannakaadipen.

Masursurotayo pay maipapan kadagiti nalatak a pagteng iti paka-
saritaan ti relihion kas iti Fiesta ti Paskua, ti pannakagudua ti
Nalabaga a Baybay, ken ti pannakaited ti Sangapulo a Bilin.
Manipud kadagiti pannursuro iti Exodo, makagun-odtayo iti
pammati nga iturongto ti Apo dagiti taona kenkuana babaen ti pa-
nangpatanorna kadagiti propeta a mangisuro ken mangidaulo ka-
dakuada, babaen ti panangtedna kadakuada ti lintegna, babaen ti
panangawisna kadakuada a sumrek kadagiti katulagan nga ag-
tungpal iti dayta a linteg, ken babaen ti panangtedna kadakuada
kadagiti templo a pakaawatanda kadagiti katulagan ken ad-adda
a pakapagrukbabanda a naan-anay kenkuana. Ikari ti Apo a ma-
kastrek iti imatangna dagiti pudno ken mapagtalkan.

Panagsagana a Mangadal iti Exodo
Adda panawen a nagbaetan ti ungto ti Genesis ken ti rugi ti
Exodo a saan a naisurat iti Biblia. Bayat dayta a panawen, im-
madu ti bilang dagiti annak ti Israel ket rimmang-ayda iti daga
nga intuding kadakuada ti faraon a nagturay iti panawen ni
Jose. Kalpasan ti sumagmamano a tawen, baro a linia dagiti fa-
raon nga awan respetona iti pamilia ni Jose ti nagturay ket ina-
dipenna dagiti Israelita.

Ti umuna a paset ti Exodo ket salaysayenna ti estoria ni Moises
ken ti papel nga ak-akmenna iti panangisalakan kadagiti annak
ti Israel manipud iti pannakaadipen (kitaen kadagiti kapitulo
1–18). Salaysayen ti nabati pay iti Exodo maipapan no kasano a
naipasdek manen ti panagrukbab ken dagiti linteg ken katula-
gan ti relihion kadagiti annak ti Israel. Naited dagitoy a linteg
ken paglintegan tapno maisagana dagiti Israelita a sumrek iti
daga nga inkari ti Dios kadakuada kas an-annabo ni Abraham
(kitaen kadagiti kapitulo 19–40).

Daksanggasat, a masansan nga agdayengdeng dagiti Israelita
maipapan iti pannakilangen ti Dios kadakuada, a nangiturong
iti panagalsa ken panagsukirda.Ti panagdayengdeng ken pana-
galsada ket nangipawil kadakuada iti panangawat iti amin a
bendision a tinarigagayan ti Apo nga ited kadakuada. Bayat ti
panagbasam, mabalin a masdaawka no kasano ti kinaasi ti Dios
kadagiti Israelita—uray no nagdayengdengda iti maibusor ken-
kuana. (Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan iti libro
ti Exodo, kitaen iti “Dagiti Napili manipud iti Patarus ni Joseph
Smith ti Biblia iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan.”)

Ania ti aramidem no ammom a biddut ti maysa a banag
ngem naibaga kenka dagiti nabileg ken napateg a tattao nga
aramidem latta daytoy? Mangted ti Exodo 1 iti pagwadan
ti maysa a grupo dagiti tattao a naipasango iti dayta a kita
ti kasasaad.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 1

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti ania man kadagiti aktibidad A ken B wenno aktibi-
dad C laeng bayat ti panangadalmo iti Exodo 1.

Leppasen dagitoy a Binatog

1. Ad-adda a pinarigat ti Faraon ti panagbiag dagiti annak ti
Israel gapu ta …

2. Binilin ti Faraon dagiti mammaltot a …

3. Saan a tinungpal dagiti mammaltot dagiti bilin ti Faraon
gapu ta …

Lasinen ti Pagbatayan

Basaen ti Doktrina ken Katulagan 3:7–8. Kasano a mayaplikar
daytoy iti inaramid dagiti mammaltot? Mabalin a kayatmo
nga isurat ti “Exodo 1:15–22 iti mardyin a sumaruno kadagiti
bersikulo 7–8.

B

A

Agaramidtayo a sisasaririt
kadakuada (b. 10)—Iturayan
ida iti wagas a mangted pa-
gimbaganto kadatayo

Mangdagdag (b. 11)—Tattao
nga agpatrabaho iti narigat

Inadipenda a siiiget
(bb. 13–14)—Tratuen iti kina-
ranggas babaen ti panagida-
wat kadakuada nga agtrabaho
iti nakarigrigat

Pinapaitda (b. 14)—Narigat

Mammaltot (bb. 15–21)—
Babbai a tumulong nga ag-
paanak

Pagpaanakan (b. 16)—Lugar
a paganakan dagiti babbai

Nagbutengda iti Dios
(bb. 17, 21)—Dinayaw ken
maseknanda nga ad-adda iti
Dios ngem iti dadduma pay
a banag

Nasiglatda (b. 19)—Napigsa
ken nasalun-atda

No di pay (b. 19)—Sakbay

Exodo 1

Dagiti Natured 
a Mammaltot

Ti Libro ti Exodo
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Yaplikar ti Pagbatayan

1. Mangisuratka maipapan iti panagkunam a nalaklaka ti agbu-
teng iti no ania ti panunoten dagiti gagayyem wenno agbu-
teng iti Dios, ket ilawlawagmo no apay.

2. Mangnaganka iti wagas nga iti panagkunam ket ad-aada nga
agbuteng dagiti kapatadam iti tao ngem iti Dios. Mangisuratka
iti maysa a surat iti kuadernom a mapan iti tao nga addaanka
iti daytoy a karit a mangtulong kenkuana tapno maawatanna
no ania ti nasken a maaramid. Usarem no ania ti nasursurom
iti Doktrina ken Katulagan 3:7–8 ken ti estoria iti Exodo 1 iti no
ania ti isuratmo.

Iti Simbaan ammotayo a
“nasken nga awagan ti Dios
ti tao” sakbay a mabalinna ti
mangibagi iti Dios kadagiti
tao (Pagannurotan ti
Pammati 1:5). Irekord ti
Dagiti Aramid 7 a nalawag
nga ammo ni Moises nga isu
ti kakaisuna a makatulong a
mangisalakan kadagiti Hebreo
manipud iti Egipto. Bayat ti
panagbasam iti Exodo 2, sapu-
lem dagiti wagas a nangisaga-

naan ti Apo ken ni Moises a mangaramid iti naindaklan
nga aramid para kadagiti taona ken iti mabalin a nasursuro
koma ni Moises manipud kadagiti padasna. Iti panangpa-
nunot kadagiti padas ni Moises ket makatulong pay kenka a
mangpanunot maipapan iti sumagmamano a wagas a paka-
pagserbiam iti Apo iti biagmo. Kasano ti panangisaganam
iti bagim para kadagitoy a pagrebbengan ita? Ania ti ar-
aramidem tapno maipatungpalmo ti kaaduan kadagitoy
a padas iti panagisagana?

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 2

Nalibnos (b. 2)—Napintas,
makaay-ayo ti ugali, ken
masirib

Inyalaanna iti maysa a bassit
a bilog a runo (b. 3)—
Inyaramidanna iti saan a
maslep ti danum a basket a
naaramid kadagiti runo ken
bulong ti palma

Exodo 2

Ti Biag ni Moises 
idi Ubing Pay

C

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mangala iti Tulong Manipud iti Baro a Tulag

Basaem ti Dagiti Aramid 7:22–29; Hebreo 11:24–27. Kalpasanna
leppasem dagiti sumaganad nga aktibidad.

1. Ilawlawag no kasano a ti kasasaad a nakapatanoran ni Moises
ket nangnangruna a nangisagana kenkuana tapno mangisala-
kan kadagiti annak ti Israel.

2. Ilawlawag no ania ti padpadasen nga aramiden ni Moises idi
pinatayna ti maysa nga Egipsio (kitaen iti Exodo 2:11–12).

Panagsagana ni Moises

Tapno naan-anay a maawatantayo no ania ti napasamak ken ni
Moises bayat ti kaaddana iti Madian, basaen ti Exodo 2:15–22.
Basaen ti sabali pay a nagan ni Raguel in Exodus 3:1 (kitaen iti
Exodo 2:18). Kalpasanna basaen ti Doktrina ken Katulagan 84:6
tapno makita no ania ti nasken nga idiaya ni Raguel ken ni
Moises. Ilistam iti kuadernom ti tallo a padas ni Moises iti kaad-
dana iti Madian a panagkunam napategda iti panangisagana
kenkuana para iti aramidna kadagiti annak ti Israel.

Naikkanka kadin iti naituding nga aramiden a nariknam a
saanmo a sibaballigian a maileppas gapu ta nariknam a dimo
kabaelan? No naadaankan iti kastoy a padas, apay a pina-
dasmo? No awananka iti kastoy a padas, ania koma ti mang-
tignay kenka tapno padasem? Salaysayen ti Exodus 3–4
maipapan idi inawagan ti Apo ni Moises tapno isalakanna
dagiti annak ti Israel manipud iti Egipto. Mabasatayo a na-
rikna ni Moises a saan unay a nalaing tapno mangisalakan
kadagiti taona, ket kalpasanna mabasatayo no ania ti inara-
mid ti Apo a nangipanamnama ken nangtulong kenkuana.
Ania ti isuro kenka ti Ether 12:27 maipapan iti kari ti Apo
kenka kasta met ken ni Moises?

Exodo 3

Ti Maur-uram a Kayo

B

A

Babbalasangna (b. 5)—
Katulongan

Kimmabil, ranggasam
(bb. 11, 13)—Dimmanog nga
addaan gandatna a mang-
dangran

Agkabkabilda (b. 13)—
NagdinnanogdaImmannugot
(b. 21)—Pinagustuan

Nagasugda (b. 23)—Nagungor

Gapu (b. 23)—Nakaigapuan

Linagipna ida (b. 25)—
Ammona dagiti kasasaadda
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 3

Exodus 3:11–16—“Siak ti Siak”
Ti “Siak ti Siak” ket porma ni “Jehova,” maysa kadagiti nagan
ni Jesucristo. Naawatan ni Moises ken dagiti Israelita ti nagan a
kayatna a sawen a ti Dios ket agnanayon ken saan a pinarsua
dagiti tao, a kas kadagiti dadduma a dios ti aldaw. Daytoy a na-
gan ket maysa a wagas para iti Apo tapno mailasin ti bagina a
kas mannakabalin ken pudno ken sibibiag a Dios. Dimteng da-
giti Israelita tapno naindaklan a raemenda daytoy a nagan ken
impakdaarda a ti panangisao iti daytoy ket panagbassawang.

Iti kanito a makita daytoy a nagan iti teksto ti Hebreo iti Daan
a Tulag, masansan unay a maipatarus ti Jehova a kas “Apo.”
Iti Baro a Tulag maysa a grupo dagiti Judio ti nagkalikagum a
mangpapatay ken ni Jesus gapu ta impaneknekna nga isu ti
“Siak” a nakisao ken ni Moises ken iti dadduma pay a propeta
(kitaen iti Juan 8:58). Daytoy a pagibasaran ti Baro a Tulag ket
mangipatalged a ni Jesucristo ket Jehova, ti Dios ti Daan a Tulag.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agsursuro iti Ad-adu pay maipapan iti Dios

Salaysayen kadatayo ti Exodo 3 maipapan iti Dios a mangipak-
pakaammo iti bagina ken ni Moises ken panangawag kenkuana
nga agbalin a maysa a propeta. Babaen ti panagadal iti kapitulo
3 saantayo laeng a masursuro maipapan no ania ti nakaawagan
ni Moises nga aramidenna, no di ketdi masursurotayo pay ti
maysa a banag maipapan iti Dios mismo.

1. Iladawam no ania ti nasursurom maipapan iti Dios manipud
iti no ania ti kinuna ken inaramidna iti Exodo 3.

2. Kasano a dagiti kinapudno a nasursurom maipapan iti Dios
manipud iti daytoy a kapitulo ket makatulong iti maysa a tao
nga inadipen ti basol (kas iti pannakaadipen ti Israel iti
Egipto) wenno asino ti maidawat a mangipatungpal iti nari-
gat nga aramid (kas ken ni Moises)?

Agibasar iti pakauna iti Exodo 3.

Exodo 4

Agsubli ni Moises 
iti Egipto

A

Agay-aywan (b. 1)—
Agbambantay

Nauram (b. 2)—Napuoran

Dika umasideg ditoy (b. 5)—
Dika umasideg ditoy

Gapu (b. 7)—Gapu

Pagilasinan (b. 12)—Tanda

Sinarungkarankayon
(b. 16)—Inaywanan

Dawatenmi (b. 18)—
Agkiddaw, agpakaasi

Yunnatkonto ti imak
(b. 20)—Usarekto ti bilegko

Sangailina (b. 22)—Agindeg

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 4

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania No Saandanto a Mamati Kaniak?

Mangaramidka iti
maysa a tsart kas iti
maysa a naipakita.
Suratam ti tsart iti no
ania ti nasursurom iti
Exodos 4 maipapan
kadagiti pakaseknan ni
Moises maipanggep iti
naituding nga arami-
denna ken no ania ti
inaramid ti Apo a na-
katulong a mangrisut
kadagiti pakasek-
nanna.

No aramidentayo no ania ti umno saan a kanayon a ma-
gunggonaantayo a dagus wenno mabalin a saan a madag-
dagus nga agballigitayo kadagiti wagas a tarigagayantayo.
Tapno aramidentayo no ania ti ammotayo nga umno no
saan a dagus a maited ti gunggona wenno no kasla du-
makdakes dagiti banag imbes koma nga ad-adda a suma-
yaat ket maysa a napateg a pannubok ti pammati (kitaen
iti Ether 12:6).

Iti gibus ti Exodo 4 mabasatayo a nagsubli ni Moises iti
Egipto ket impakitana dagiti pagilasinan ken datdatlag ka-
dagiti taona. Namatida kenkuana ken makita nga agga-
garda a sumurot kenkuana iti akemna a kas mangisalakan.
Bayat ti panangbasam iti Exodo 5 kitaem no kasano ken no
apay a nagbalbaliw dagiti ugali dagiti tao. Kasta met a pa-
nunotem maipapan no ania koma ti aramidem iti kasta met
la a kasasaad.

Exodo 5

Ti Faraon a Natangken 
ti Panagpuspusona

No Kasano a
Rinisut ti

Apo ti
Pakaseknan

Dagiti
Panagamak,

Panagduadua,
ken Pakaseknan

ni Moises

A

Iti barukongmo (bb. 6–7)—
Sumaruno iti barukongmo

Nagkukutel (b. 6)—Addaan
iti kukutel, sakit ti kudil

Sumasao (b. 10)—Nalaing
nga agsarita

Nalabes a tiempo (b. 10)—Iti
napalabas

Mamagumel (b. 11)—Maysa
a tao a saan a makapagsao

A pagaramidamto (b. 17)—
Babaen iti daytoy
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 5

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti aktibidad A, kalpasanna aramidem ti uray aktibidad
B wenno C.

Gupgopen ti Kapitulo

Gupgopem ti Exodo 5 kalpasan ti pagarigan iti baba. Leppasem
ti tunggal binatog kadagiti bukodmo a balikas.

Kiniddaw da Moises ken Aaron iti Faraon …
ket ngarud

Simmungbat ti Faraon babaen ti …
ket ngarud

Kinuna dagiti Israelita iti Faraon …
ket ngarud

Kinuna ti Faraon …
ket ngarud

Kinuna dagiti Israelita kada Moises ken Aaron …

Mangisurat iti Sinsinan nga Iserrek iti Diurnal

Irekordmo no ania koma ti insuratmo iti ungto ti Exodo 5 no na-
padasam ti inaramid da Moises ken Aaron.

Ilawlawag ti Napateg a Kapanunotan

Suratam dagiti Israelita, nga ibagam no apay a no dadduma
ipalubos ti Apo a rumigrigat dagiti kasasaad para kadatayo im-
bes nga aramidenna dagitoy a nalaklaka no agaramidtayo iti
umno. Mabalinmo nga usaren ti ania man a nasantuan a kasura-
tan, nagkauna wenno moderno, iti sungbatmo, wenno maba-
linmo nga usaren dagiti palawag dagiti General Authority no
adda a magun-odmo.

C

B

A

Rambakan ti maysa a fiesta
kaniak (b. 1)—Agrukbabkayo
kaniak

Angol (b. 3)—Epidemia, di-
digra

Annungenyo (bb. 4–5)—
Napilit nga agtrabaho wenno
agbannog

Paginanaenyo ida kadagiti
annongenda (b. 5)—
Pagsardengen ida nga agban-
nog

Kas iti nalabes, kas idi kua
(bb. 7–8, 14)—Iti napalabas

Ipaaramidyo (b. 8)—Ituding
nga aramiden

Kissayanyonto, makissay
(bb. 8, 11, 19)—Pabassiten

Bayanggudawda (bb. 8, 17)—
Nasadut

Italtalek (b. 9)—Mangikaso

Sasao a naulbod (b. 9)—
Bambanag a saan a pudno
wenno saanto a mapasamak

Garami (b. 12)—Dagiti ababa,
babassit a tangkay a nabati
kalpasan ti panagani wenno
panaggapas iti talon ti pagay
wenno trigo.

Leppasenyo ti aramidyo
(bb. 13–14)—Aramiden no
ania ti naidawat nga aramiden

Apayapay kastoy ti arami-
dem (b. 15)—Apay a kastoy ti
aramidem

Dakayo ti nagaramid iti pa-
kaguraanmi kadagiti mata ni
Faraon (b. 21)—Pinagurayo
ni Faraon kadakami

Iti gibus ti Exodo 5 agpada a naupay da Moises ken dagiti
annak ti Israel; kasla ad-adda pay a nakaigapu kadakuada
laeng iti ad-adu pay a pannubok ti panagtungpalda iti
Dios. Aglaon ti Exodo 6 kadagiti kari ti Apo nga isalakan
ken tulonganna ida.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 6

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Sapulen dagiti Mensahe ti Pammaregta

Pumilika iti no ania iti panagkunam ti dua a makaparegta a ba-
nag a kinuna ti Apo kadagiti Israelita iti Exodo 6. Ilawlawagmo
no apay iti panagkunam nga agpada dagiti mensahe a makapa-
regta kadagiti annak ti Israel ken mabalin a mangparegta iti
maysa a tao nga addaan kadagiti pannubok ken karit iti ag-
dama. Penken a basaem ti Patarus ni Joseph Smith para iti
Exodo 6:3.

Exodo 7–10

Dagiti Didigra

A

Nagganggannaetanda
(b. 4)—Daga a nagyanan
wenno nagallaallaanda

Subbotenkayto (b. 6)—
Isalakan manipud iti panna-
kaadipen

Siuunnat a takiag (b. 6)—
Daytoy a ragup ti balikas ket
simbolo ti bileg

Tawid (b. 8)—Manayon a sa-
nikua wenno tawid

Pagel ti nakemda (b. 9)—
Naawanan namnama, nau-
pay

Binilbilinna (b. 13)—
Panangaywan

Exodo 6

Siak ni Jehova
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 7

Exodo 7—Kasano a Makaaramid dagiti
Salamangkero ti Faraon kadagiti “Milagro”?
Ni Presidente Joseph Fielding Smith, Presidente idi ti Korum
dagiti Sangapulo-ket-dua nga Apostol, kinunana, 

“Amin agingga iti unos dagiti panawen ken iti dumani amin a
pagilian, inaramat dagiti tattao dagiti nalaus a kinadatdatlag
ken mistikal a bilegda, uray pay iti panangagas iti masakit ken
panagaramid kadagiti milagro. Dagiti agipalpalad, salamang-
kero, ken mammadles, ket masarakanda kadagiti korte dagiti

Buybuyot (b. 4)—Dagiti bi-
ngay wenno grupo dagiti
tattao

Ilayatko ti imak (b. 5)—
Ipakitak ti bilegko

Walopulo (b. 7)—Walopulo

Managsalamangkada
(b. 11)—Tattao nga aggandat
nga agaramid iti madyik ba-
baen ti tulong dagiti dakes
nga espiritu

Salsalamangka (bb. 11, 22)—
Ti aramid ti managsala-
mangka

Adtoy nga agpapan ita
(b. 16)—Agingga ita

Maariekdanto (b. 18)—
Agkedked

Pagdanuman (b. 19)—
Pagyanan ti danum

Iti Exodo 5 inikkan ti Apo ti Faraon iti gundaway a palu-
godanna laeng a pumanaw dagiti annak ti Israel, ngem
nagkedked ti Faraon. Iti Exodo 7 mangrugi dagiti agsasa-
runo a komprontasion wenno panagsisinnango da Moises
ken Aaron ken ti Faraon. Kiniddaw da Moises ken Aaron
iti Faraon a palubosanna a pumanaw dagiti Israelita, nga
imbagada a no saanna nga aramiden, ipakita ti Dios ti bi-
legna babaen ti panangdidigrana wenno panangtedna iti
parikut iti Egipto. Kas maysa a bungana, dagiti pagilasi-
nan nga impatulod ti Dios ket maaw-awagan iti “dagiti
didigra ti Egipto.” Nairekord iti Exodo 7–10 ti siam a
nadumaduma a didigra. Mailawlawagto ti maikasangapulo
a didigra iti Exodo 11–13.

Ti kinapudno a dinidigra ti Apo ti Egipto iti namin-adu a
gundaway ket mangipakita no kasano ti kinamanangngaa-
sina. Imbes a dagus koma a dadaelenna ti Faraon ken dagiti
Egipsio, inikkanna ida iti adu a gundaway a mangbigbig
kenkuana ken ti bilegna. Ti panggep ti Apo ket tapno paasi-
degenna kenkuana ti amin nga annakna. Kalpasan laeng ti
siam a makaawis a panangipakita iti bileg ti Apo ken ti
naan-anay a panangpatangken ti Faraon iti pusona nga in-
sagana ti Apo ti makadadael a maikasangapulo a didigra.

Tapno matulonganka a mangkita iti pakabuklan daytoy nga
estoria, ti benneg a “Pannakaawat kadagiti Nasantuan a
Kasuratan” ket makatulong kenka kadagiti balikas ken ra-
gup ti balikas iti kada kapitulo, ken ti “Panagadal kadagiti
Nasantuan a Kasuratan” ti mamagtiponto iti uppat a kapi-
tulo iti maymaysa a benneg.

nagkauna nga ari. Addaanda kadagiti masinunuo a bileg a
pakapagbalinanda a kas Dios ken solbarenda dagiti parikut
ken tagainep ti monarkia, kdpy.…

“… Impakdaar ti Mangisalakan nga adda bileg ni Satanas a
mangpungo kadagiti bagi dagiti lallaki ken babbai ken nakaro
a parigatenna ida [kitaen iti Mateo 7:22–23; Lucas 13:16].…
Nasken a laglagipen nga addaan iti dakkel a pannakaammo ni
Satanas ket gapu iti dayta mabalinna nga usaren ti turay ken iti
sumagmamano a sakup makontrolna dagiti elemento, no saan a
bumallaet ti sumagmamano a nain-indaklan a bileg”(Answers to
Gospel Questions, 5 vols. [1957], 1:176, 178).

Exodo 8

Exodo 9

Exodo 10

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Apay nga Impatulod ti Dios dagiti Angol?

Basaen ti Exodo 7:1–7; 9:16 ket salaysayen no ania ti imbaga ti
Apo maipapan no apay nga ipakitana dagiti pagilasinan ken
milagro.

Sapulen dagiti Didigra

Agaramidka iti maysa a tsart kas iti sumaganad ket suratam
daytoy iti impormasion a masarakam maipapan iti tunggal
maysa kadagiti siam nga angol.

B

A

Inaramidko (b. 2)—Inaramid

Beddeng (bb. 4, 14, 19)—
Daga, lugar a masakupan

Natda (b. 5)—No ania ti nabati

Silsiluannatayo (b. 7)—
Problema, maysa a banag a
mangigapu iti riribuk

Mulmula (bb. 12, 15)—Mula

Nagnaedda (b. 14)—
Nagtalinaed, nagindeg

Pagyananda (b. 23)—Dagiti
pagtaengan

Mabati (b. 24)—Saan a mapan

Agingga iti makadanonkami
sadiay (b. 26)—Agingga a
makasangpetkami idiay

Angol (b. 15)—Epidemia, di-
digra

Agpalangguadka (b. 17)—
Itag,ay, agpannakkel, natang-
ken ti ulona

Pannakabangonna (b. 18)—
Rugi

Di nangikankano (b. 21)—Di
nangikaskaso, saan a nag-
raem

Rumuarak, pimmanaw (bb.
29, 33)—Ruar

Amin a beddengmo (b. 2)—
Ti intero a pagilian

Pagaduanto (b. 3)—Iti dakkel
a bilang

Pagmasmasaan iti tinapay
(b. 3)—Lugar a pagramidan
iti tinapay

Agdawatkayo, idawdawatan-
dak (bb. 8–9, 28–30)—
Agkiddaw, agpakaasi

Bang-ar (b. 15)—Gin-awa

Makasemsem unay (b. 24)—
Dakkel, nadagsen

Mangallilawen (b. 29)—
Kinaulbod
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Ti Exodo 11 ket panangituloy iti panagkita iti rupanrupa da
Moises ken Faraon a napasamak iti ungto ti Exodo 10. Bayat
ti kaaddana pay laeng iti imatang ti Faraon, immawat ni
Moises iti paltiing maipapan iti maikasangapulo ken maudi
a didigra. Impakdaarna ken ti Faraon a ti maudi a didigra ket
ti ipapatay dagiti inauna iti intero a daga. Nagresponde ti
Faraon ken Moises a kas iti inaramidna idi—pinatangkenna
ti pusona ket dina inkankano ti ballaag ni Moises. Kalpa-
sanna pimmanaw ni Moises a “[dinanto] kitaenen ti rupa”
ti Faraon (Exodo 10:29; kitaen met iti b. 28).

Ti maikasangapulo ken maudi a
didigra a nailadawan iti Exodo
11–12 ket maysa a nakaro a tra-
hedia para kadagiti Egipsio. Ti
maudi a didigra ket maysa pay
kadagiti kapapatgan a pasamak
iti pakasaritaan dagiti Israelita
idi impakita ti Dios ti bilegna
bayat ti panangisalakanna kada-
giti tattaona. Iti amin a mamati
ken ni Jesucristo, daytoy a pasa-
mak—a maawagan iti Fiesta ti
Paskua—ket maysa kadagiti ka-

bilegan a simbolo ni Cristo a masarakan iti Daan a Tulag ken
mabalin a mangpapigsa iti pammaneknektayo maipapan iti
Pannubbotna. Bayat ti panagbasam, sarakem no kasano a ma-
ipada iti Pannubbot ni Cristo ti namilagruan a panangisala-
kan ti Dios kadagiti Israelita manipud iti panangadipen dagiti

Exodo 11–12

Ti Fiesta ti Paskua

No Kasano a
Nagresponde ti
Faraon wenno

dagiti Adipenna
iti Didigra

Ti Epekto 
ti Didigra 
kadagiti
Israelita

Ti Epekto 
ti Didigra
kadagiti
Egipsio

No Ania ti
Inaramid da
Moises ken

Aaron Sakbay
ti DidigraDidigraPagibasaran

Exodo 
7:14–25

Exodo 
8:1–15

Exodo 
8:16–19

Exodo 
8:20–32

Exodo 
9:1–7

Exodo 
9:8–12

Exodo 
9:13–35

Exodo 
10:1–20

Exodo
10:21–29

Egipsio ken no kasano nga isalakannatayo ni Jesucristo mani-
pud iti naespirituan a pannakaadipen iti basol.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 12

Exodo 11:2—Apay a Kiddawen ti Apo kadagiti
Israelita a Dumawatda kadagiti Banag Idi
Pumampanawdan?
Ti balikas a bumulod ket saan a mausar ditoy iti wagas a gaga-
ngay a pangusarantayo iti daytoy. Ti Hebreo a balikas para iti
bumulod ket kayatna a sawen ti agdawat wenno agkiddaw. Iti
sabali a pannao, nagdawat dagiti Israelita iti bayad ti serbisio
nga intedda kadagiti Egipsio iti adu a tawen. Gapu kadagiti kal-
labes a didigra, limmukneng ti puspuso dagiti Egipsio tapno
mangtedda a siwawaya (kitaen iti Exodo 12:35–36). Bayat ti pa-
nagbasam iti ad-adu pay iti Exodo, maammuamto no anianto ti
ipaaramid ti Apo kadakuada kadagitoy a kinabaknang.

Exodus 12:1–20—Ti Sakripisio nga Ayup ket 
Mayasping ken Cristo
Kinuna ni Presidente Joseph Fielding Smith: 

“Idi pumanaw dagiti Israelita iti Egipto, inted ti Apo kadakuada
ti fiesta ti paskua. Nasken a mangalada iti kordero nga awan
pakapilawanna; nasken a saanda a gupden ti ania man kadagiti
tulangna. Nasken a patayenda daytoy, lutuenda, ken kanenda
daytoy nga ipanganda kadagiti natnateng a napait ken tinapay

Pakapilawanna (b. 5)—
Depekto wenno biddut

Aywananyonto (b. 6)—
Asikasuen daytoy

Ikabildanto (bb. 7, 22)—Ipan,
ibaot, markaan

Lasag (b. 8)—Karne

Tinapay nga awan lebadu-
rana (bb. 8, 15, 17–18, 20)—
Tinapay a naaramid nga
awan lebadurana

Natnateng a napait (b. 8)—
Mulmula a napait ti ramanna

Liningta iti danum (b. 9)—
Pinaburek

Sibabarikeskayo (b. 11)—
Panangikabil iti barikes

Aramidekto ti panangukom
(b. 12)—Ukomen

A pagalagadan (bb. 14, 17)—
Kas sagrado a ritual wenno
permanente a linteg

Lebadura (bb. 15, 19)—
Lebadura

Dagidiay laeng (b. 16)—
Malaksid

Rumabii (b. 18)—Sardam

Mangalakayo (b. 21)—
Mangpili

Hisopo (b. 22)—Maysa a
mula

Batia (b. 22)—Kasla malu-
kong a pagikkan

Ngato ti ruangan
(bb. 22–23)—Ngato ti ridaw

Ipalubos (b. 23)—Ipalugod

Salimetmetanyo (b. 24)—
Aramiden, taginayonen, sa-
lakniban

Annongen (bb. 25–26)—
Seremonia, ordinansa

Pinagdardarasda (b. 33)—
Aggagar a makapanawda

Nakapagtaktaken (b. 39)—
Agyan

Kanenda (b. 39)—Taraon ken
dadduma pay nga abasto

Panagnaed, makipagnaed
(bb. 40, 48–49)—Di agpaut a
panagindeg, agindeg iti
maysa a lugar iti maysa a
panawen

Buybuyot (b. 41)—Tattao

Panangngilin (b. 42)—
Linagip ken impateg

Sangaili (b. 43)—Saan nga
Israelita

Mangiruar (b. 46)—Ania man
a banag
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nga awan lebadurana. Daytoy a fiesta ket nasken a lagipenda
iti tinawen manipud pay idi agingga iti idadateng ni Cristo.
Daytoy pay ket mayasping iti sakripisio ni Jesucristo. No agsar-
dengka tapno mangibilang iti daytoy, panawen daytoy ti fiesta
ti paskua idi naala ken nailansa ti Apo iti krus kas panangipa-
tungpal kadagiti kari a naaramid nga umay isuna tapno agbalin
a Mannubbotayo.

“Amin dagitoy a banag ket mangitudo iti yaay ken panagmi-
nistrona. Kinapudnona naaramid met dagiti sakripisio kadagiti
aldaw ni Adan. Nasken nga awan pakapawilan dagiti panagi-
sakripisio iti ayup, gapu ta maipada daytoy iti sakripisio ni
Jesucristo, ken maitudo iti idadatengna. Ditayo unay masur-
suro iti libro ti Genesis no ania ti pagpaayan ti sakripisio, gapu
ta naikkaten dagiti nalawag a banag maipanggep iti sakripisio”
(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols.
[1954–56], 1:22).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agsursuro maipapan ken ni Cristo manipud
iti Fiesta ti Paskua

Ti Fiesta ti Paskua ket maysa a kita, wenno simbolo, ti
Pannubbot ni Jesucristo. Agaramidka iti maysa a tsart kas iti
maysa a naipakita ditoy. Iti panangusarmo iti Exodo 12:1–20,
43–49, ilistam dagiti elemento ti Fiesta ti Paskua ket kalpasanna
isuratmo no ania ti panagkunam nga itakderan wenno ibagian
dagita nga elemento kas mayaplikarda ken ni Cristo, ti
Pannubbotna, ken ti pannakaisalakantayo babaen ti panagba-
bawi manipud iti pannakaadipen iti basol ken kinainlubongan.
Mabalin a makatulong kenka dagiti pagibasaran iti nasantuan a
kasuratan bayat ti panangsapulmo kadagiti kaipapanan dagiti
simbolo: Jeremias 51:6; Juan 19:30–36; 1 Pedro 1:18–20; Mosiah
27:24–26; Alma 5:21, 27, 57; 34:8–10; Doktrina ken Katulagan
19:16–19, 31.

Padasen a saraken ti uray dagiti sumaganad nga elemento: baro
a kalendario, kordero (awan pakapilawanna), dara kadagiti bao-
tek, tinapay nga awan lebadurana, naipangan kadagiti natna-
teng a napait. Adda maysa a bassit a benneg iti sango daytoy
a libro a pangiwanwan a napauluan iti “Sapulen dagiti Kita ken
Naisimbolo a Kaipapanan” (iti p. 7) a makatulong kenka a ma-
ngiyulog wenno mangsarak iti naespirituan a kinapateg dagiti
simbolo iti nasantuan a kasuratan. Naited dagiti umuna a dua
nga elemento para kenka a kas pagarigan. 

Naespirituan a
Kinapateg wenno
Pakayulogan

Babaen ti panagbabawi-
tayo ken ti Pannubbot ni
Jesucristo, makaara-
midtayo iti maysa a
“baro a pangrugian.”

Ti dara ti Kordero ti Dios,
wenno ni Jesucristo, ket
mangugas kadatayo no
agbabawitayo.

Dagiti Elemento ti
Fiesta ti Paskua

Nabaliwan ti ka-
lendario; ti Fiesta
ti Paskua itan-
dana ti umuna a
bulan ti tawen

Maysa a kordero

Bersikulo

2

3

A

Ania ti Maipapan ita nga Agdama?

Kalpasan ti Panagungarna, nangted ni Jesucristo kadagiti pangi-
turong maipanggep
kadagiti sakripisio
ken daton iti ba-
baen ti linteg ni
Moises.

1. Basaem ti Mateo
26:17–30 ket iba-
gam no ania nga
ordinansa ti ki-
niddaw ti Apo
kadatayo tapno
makiraman iti
daytoy iti ag-
dama tapno
makatulong ka-
datayo a mang-
laglagip kadagiti
isu met laeng a
naespirituan a
banag nga inaramid ti Fiesta ti Paskua kadagiti nagkauna
a panawen.

2. Basaem ti 1 Taga Corinto 5:7–8 ket ibagam no apay a ditay
ramrambakan itan ti Fiesta ti Paskua.

Ipapan a napatawanka a matay iti sabali a pagilian. Sakbay ti
pannakausigmo, maysa a tao ti nakipagurnos, iti dakkel a
kantidad, tapno gatangenna ti pannakawayawayam. Kasano
ti mariknam koma iti dayta a tao? Ania koma ti pakainaigam
iti dayta a tao iti nabati pay a biagmo? Daytoy a senario ket
maipada iti kasasaad dagiti inauna a lallaki iti Israel.
Matayda kas paset ti maikasangapulo a didigra malaksid no
adda kadakuada ti dara ti maysa a kordero kadagiti baotekda.
Ti dara kinapudnona ket mangsubbot, wenno mangisalakan,
kadakuada manipud iti ipapapatay. Irekord ti Exodo 13 no
ania ti kinuna ti Apo kadagitoy nga inauna a manipud pay iti
dayta a panawen, iti kaipapanan, ket nagbiagda iti “nabulod a
panawen” gapu ta dida kabaelan nga insalakan ti bagbagida.
Babaen laeng iti dara a maispalda manipud iti ipapatay.

Exodo 13

Ti Inauna

B
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 13

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ti Inauna

1. Ipapanmo a sika ti ama iti Israel kadagiti aldaw ni Moises.
Isuratmo no ania koma ti sawem iti inauna nga anakmo a
lalaki maipanggep no asino isuna ken no apay a naaramid
dagiti naisangsangayan a banag para kenkuana ken ma-
namnama kenkuana. Ikkam iti naisangsangayan a panangi-
kaso iti Exodo 13:1–3, 8–16 bayat ti panangibilangmo iti no
ania ti sawem.

2. Basaem ti 1 Taga-Corinto 6:20; 1 Pedro 1:18–19; 2 Nephi 2:8;
9:7–9; Doktrina ken Katulagan 18:10–12 ket isuratmo maipa-
pan no kasano a maipadaka iti inauna iti Israel. Kasta met
nga isuratmo maipapan no ania ti maaramidmo tapno kana-
yon a malagipmo no ania ti inaramid ti Apo ket ipakitam ti
panagyamanmo para iti pannakasubbot a naited babaen ti
Pannubbotna.

Maysa kadagiti bendision ti kaadda dagiti pannubok iti
biag ket ti masansan a panangtignay kadatayo dagiti pan-
nubok tapno umasidegtayo nga agpatulong iti Apo (ki-
taen iti Ether 12:27). No umawattayo iti bileg ken tulong
ti Apo, dumakkel ti pammati ken panagtalektayo ken-
kuana kadagiti masakbayan a pannubok. Nasken a 

Exodo 14

Panagballasiw iti 
Nalabaga a Baybay

A

Santifikaren (b. 2)—
Pannakatuding iti Apo ken
pannakapasanto

Manglukat iti aanakan
(b. 2)—Inauna

Iti tiempona (b. 10)—Iti pa-
nawen a kinuna ti Apo

Manglukat iti aanakan
(bb. 12, 15)—Inauna

Inauna (bb. 12–13)—Immuna
a naitao

Subboten (bb. 13, 15)—
Bayadan. Iti sabali a pannao,

maisakripisio ti kordero a ka-
sukat ti maysa a banag tapno
mabigbig a ti naisalakan ket
kukua iti Apo. 

Tanda iti imam ken iti sango
ti baet dagiti matam (b. 16)—
Naarkosan a bandana wenno
laso a maikabil iti muging

Agbabawidanto (b. 17)—
Agbaliw ti panunot

Pinagsapatana iti nainget
(b. 19)—Nagaramid iti katula-
gan wenno kari

laglagipentayo nga iti kaa-
duan a pagarigan, umay la-
eng ti nadiosan a tulong
kalpasan ti panangaramat-
tayo iti pammati babaen ti
umuna a panangaramidtayo
iti amin a kabaelantayo (ki-
taen iti Ether 12:6). No umay
ti tulong, gagangay a su-
mangbay daytoy iti wagas a
makatulong kadatayo a ku-
mita iti ima ti Apo.

Iti Exodo 13:17–18 imbaga ti Apo ken ni Moises no ania a
direksion ti pangituronganna kadagiti annak ti Israel iti
dalanda a mapan iti naikari a daga. Kinunana a saanna
nga iturong dagiti Israelita iti kalintegan ken kadirektuan
a dalan gapu ta awananda pay iti umdas a pammati tapno
sanguenda dagiti Filisteo, nga agkalikagum a manglapped
kadakuada iti iseserrekda iti daga. Makasapultayo iti liw-
liwa iti pannakaammotayo a saannatayo nga ikkan ti Apo
kadagiti karit a daddadakkelda ngem iti kabaelantayo a
sanguen (kitaen iti 1 Nephi 3:7). Nupay kasta, palubo-
sannatayo a mangpadas kadagiti karit nga ammona a 
kabaelantayo a parmeken tapno mabangon ti pammati ken
panagtalektayo. Salaysayen ti Exodo 14 ti maipapan iti
maysa a kasta a karit. Kalpasan ti pannakasubok ti pam-
matida, napadasan dagiti Israelita ti maysa a milagro a 
naminsan manen a nangipakita iti bileg ti Dios bayat ti
panangtulongna kadakuada a mangparmek iti kasla maysa
nga imposible a kasasaad.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 14

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti aktibidad A wenno B bayat ti panangadalmo iti
Exodo 14.

Naipaslongda (b. 3)—
Natikaw, napukaw

Madaydayawakto gapu ken
Faraon (bb. 4, 17–18)—
Kunkuna ti Apo nga ad-ad-
danto a dayawen dagiti tao
isuna a kas Dios gapu iti ara-
midennanto iti Faraon ken iti
buyot ti Egipto.

Buyotna (b. 4)—Buyot

Babaen ti ima a mannaka-
balin (b. 8)—Karit

Inkastoynakami (b. 11)—Iti
kastoy a wagas

Agtaengkayo a sitatalna
(b. 14)—Agulimek

Kadakuada (b. 20)—Dagiti
Egipsio

Kadagitoy (b. 20)—Dagiti
Israelita

Parbangon (b. 24)—Manipud
iti alas dos iti agsapa agingga
a rummuar ti init

Narigat ti panangulodda ka-
dakuada (b. 25)—Narigatan a
nangpapanaw
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Mangted iti Sumagmamano a Balakad

Usaren dagiti nalawag a kapanunotan ken ragup ti balikas mani-
pud iti kapitulo 14 tapno agsuratka iti maysa a surat ti balakad a
mapan iti maysa a tao a kabumbuniag laeng iti Simbaan wenno
nagbalinen nga aktibo a marigatan kadagiti sigud a gagayyem
ken wagasna ken kasla agpatpatangay nga agsubli kadakuada.

Pagparisen

Pagparisem dagiti ba-
nag iti umuna a dasig
iti maikadua a dasig ket
ilawlawagmo no ka-
sano nga agkakanaigda.
No kasapulam ti su-
magmamano a tulong,
basaem ti 1 Taga-
Corinto 10:1–4. Mabalin
a kayatmo nga isurat ti
1 Taga-Corinto 10:1–4
iti mardyin a sumaruno
iti rugi ti Exodo 14.

Kasano ti panangipeksam iti ragsak ken panagyaman?
Ania ti aramidem a mangipakita iti Apo no kasano ti rik-
nam? Salaysayen ti Exodo 15 no kasano a nagsurat ken
nagkanta dagiti Israelita iti maysa a kanta iti Apo kalpa-
san ti namilagruan a panaglibasda iti Nalabaga a Baybay.
Saan a nabayag kalpasan ti pannakaisalakanda, napadasan
dagiti annak ti Israel ti sabali pay a karit. Basaen ti Exodo
15:22–27 tapno ammuen no kasano a naipasangoda iti su-
maruno a kastoy a karit.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 15:22–27

Nagdanengdeng (b. 24)—
Nagreklamo

Alagaden (b. 25)—Linteg

Nagbilinan (bb. 25–26)—Bilin

Sinuotda (b. 25)—Sinubok

Exodo 15

Panagdayengdeng, 
Paset 1

Iti Agdama

Panagbuniag

Panangliklik 
kadagiti wagas 
ti lubong

Panangawat iti
sagut ti Espiritu
Santo

Panagbiag iti 
lubong a narigat
a saraken dagiti
banag a mangi-
tandudo iti kina-
espirituan

Ti Panawen ni
Moises

Ipapanaw iti
Egipto

Panagdaliasat iti
let-ang

Panagballasiw 
iti Nalabaga a
Baybay

Maysa nga adigi 
ti ulep ken apuy 
a mangbantay,
mangiwanwan,
ken mangsaluad
kadagiti Israelita

B

A Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Paggugustom a Himno?

Naragsakan ken nagyaman dagiti Israelita a nagkantada iti Apo.
Ania a himno ti mangiparikna kenka nga as-asidegka iti Apo?
Ilawlawagmo no apay. Usarem dagiti balikas ti himno iti pana-
ngilawlawagmo.

Ania ti Inka Aramiden maipapan iti Daytoy?

1. Basaem ti Exodo 15:22–27 ket idiligmo no ania ti inaramid da-
giti tao ken no ania ti inaramid ni Moises idi naamirisda nga
awan ti danum.

2. Ania ti masursurom manipud kadagiti nadumaduma a wagas
a panangsungbat ni Moises ken dagiti taona iti daytoy a karit?

Aktibidad a Mabalin nga Aramiden No Kayat

Basaem ti Exodo 15:22–27; Alma 36:17–21 ket ilawlawagmo no
ania ti naespirituan a kaipapanan a mabalin nga adda iti pisikal
a padas iti Mara.

Irekord ti Exodo 15 a “nagdayengdeng” wenno nagreklamo
dagiti annak ti Israel maipapan ken ni Moises ken iti Apo
idi adda problemada. Narigat a maawatantayo no kasano a
nakapagreklamoda iti nadaras unay kalpasan ti naindaklan a
milagro ti Nalabaga a Baybay. Nupay kasta, nasken a lagla-
gipentayo a nupay ti pannakaadipen ti nangpatingga iti wa-
yawaya dagiti Israelita, ti pannakaadipen ket nangted pay
kadagiti kasapulan dagiti Israelita iti panagbiag iti wagas a
maipada iti maysa a tao iti pagbaludan. Gapu ta limitado ti
wayawaya dagiti annak ti Israel nga agaramid kadagiti pi-
lida, awan ti ammoda iti kinaespirituan. Gapu ta interesado
ti Apo iti panagdur-astayo, kayatna—uray pay ipakasapu-
lan kadatayo—nga agaramidtayo kadagiti pili. Bayat ti pan-
nakasapultayo iti tulongna, ipaayna ti tulongna kadatayo iti
maysa a wagas a pakasapulantayo nga agaramid kadagiti
narigat a banag a mangbangon ken mangpapigsa kadatayo.
Ti agdayengdeng a maibusor iti Apo ket mangipakita a ku-
rang ti pammatitayo nga ammona no ania ti kasayaatan
para kadatayo. 

Aglaon ti Exodo 16–17 iti kasta unay a panagdayengdeng
dagiti annak ti Israel. Bayat ti panangbasam kadagitoy a
kapitulo, sarakem no ania ti insuro ti Apo kadagiti annak ti
Israel a nangpapigsa kadakuada ken nangted kadakuada iti
dakdakkel a gapu tapno agtalekda kenkuana.

Exodo 16

Panagdayengdeng, 
Paset 2

C

B

A
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 16

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Panggep ti Tinapay [Mana]?

1. Maibatay iti Exodo 16:4, ania ti maysa a panggep ti tinapay?

2. Maibatay iti nabasam iti kapitulo 16, kasano iti panagkunam
a maipatungpal ti tinapay ti panggep a naited iti bersikulo 4?

Ti Tinapay ket Kita ni Cristo

Basaem ti Juan 6:31–35, 48–51 ket isuratmo maipapan no kasano
a maipada ti tinapay ken ni Jesucristo ken no kasano a maipada-
tayo kadagiti annak ti Israel. Mabalin nga interesadoka a ma-
ngammo nga iti Hebreo ti Bethlehem (ti siudad a nakayanakan ni
Jesus) kayatna a sawen ti “balay ti tinapay.”

Asino a Talaga ti Daydayengdenganyo?

No agdayengdengka a maibusor kadagiti dadaulom, asino a ta-
laga ti daydayengdengam? (kitaen iti Exodo 16:8; DkK 84:36).

Bayat ti panangbasam iti Exodo 17, ibilangmo daytoy:
Ti pannakawaw ken panagtarigagay iti danum ket saan
a basol. Ngarud apay a saan a naragsakan ti Apo kadagiti
annak ti Israel?

Exodo 17

Panagdayengdeng, 
Paset 3

C

B

A

Sapay koma (b. 3)—
Tarigagayanmi

Paglutuan iti lasag (b. 3)—
Dagiti banga ti karne

Maipaay (b. 4)—Dagup

Rumabii (bb. 6, 12)—Lumnek
ti init

Lasag (bb. 8, 12)—Karne

Pangen -– Dakkel a grupo.

Ammo (b. 15)—Ammo

Omer (bb. 16, 18, 22, 32, 36)—
Agarup lima a pinta (dua a
litro)

Sinukat (b. 18)—Rinukod

Mangitidda iti dayta
(b. 19)—Idulin wenno urno-
ngen ti ania man dayta

Nagigges (b. 20)—Nagbalin a
nagigges wenno napno kada-
giti igges

Nagpungtot (b. 20)—
Nakagura

Maidulin, indulinda
(bb. 23–24)—Naurnong

Inggunamgunam (b. 24)—
Imbilin

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 17

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti aktibidad A wenno B bayat ti panangadalmo iti
Exodo 17.

Ania Koma ti Ibagam?

No maikkanka iti lima a minuto a makisao kadagiti Israelita kal-
pasan ti pannakaisurat dagiti pasamak iti Exodo 17, ania koma
ti ibagam kadakuada, ken apay?

Kasano a Mapaspasamak Daytoy iti 
Agdama?

Idilig ti no ania ti kayat nga aramiden dagiti tao ken ni propeta
Moises iti Exodo 17:4 iti no ania ti inaramid da Aaron ken Hur
para ken ni Moises kadagiti bersikulo 10–13.

Kasano ti reaksionmo no dillawendaka dagiti tao? Ania no
hustoda? Awatem kadi dagiti kapanunotanda ket agbalba-
liwka wenno makisuppiatka kadi tapno laeng maispalmo ti
kinapannakkelmo? Naindaklan a propeta ni Moises a naitu-
ding iti amin a tattao. Nupay kasta, kitaem no ania ti napa-
samak iti Exodo 18 idi dinillaw ti maysa a tao ti no kasano a
nagtignay ni Moises ket insingasingna no kasano a maka-
pagbalbaliw isuna. Iti kastoy a kasasaad, ti tao a nangdillaw
ken ni Moises ket awan ti magun-odna para iti bagina; inte-
resado laeng a makatulong iti maysa nga ipatpategna.

Pannakaawat kadagiti 
Nasatuan a Kasuratan

Exodo 18

Nagkablaaw (b. 7)—
Nagtamed tapno agdayaw

Rigrigat (b. 8)—Pakadagsenan

Al-alagaden (b. 16)—Bilbilin

Bambanag (b. 19)—Problema

Mangtudingkanto (b. 21)—
Mangpili

Nakillo a pananggun-od
(b. 21)—Panagtarigagay ka-
dagiti kukua dagiti sabali

Exodo 18

Panangiliklik ken ni Moises 
iti Pannakapaksuyna

B

A

Nagsaguday (b. 11)—
Nangabak

Saritaem (b. 14)—Ibaga
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Pinadas nga aramiden ni Moises ti amin daytoy.

Insuro ti Apoken ni Moises ti pannakabuangay ti panangidaulo
kadagiti annak ti Israel.

Panangiliklik ken ni Moises iti 
“Pannakapaksuyna“

Mangaramidka iti maysa a
tsart kas iti maysa a naipa-
kita ket suratam iti impor-
masion manipud iti no ania
ti nabasam iti Exodo
18:13–26.

Ania ti Masursurotayo manipud iti 
Pagwadan ni Moises?

Ania ti masursurotayo maipapan ken Moises manipud iti wagas
a panangsungbatna iti panangdillaw ni Jetro?

B

Ti kasasaad

No apay nga
adda maysa 
a parikut

Ti naisingasing a
pangrisut

Dagiti pagimba-
gan iti panangi-
patungpal iti
pangrisut

No ania ti 
inaramid ni
Moises

A

Agturay ti
1,000

Agturay ti
1,000

Ti Dadaulo
Moises

Agturay ti
1,000

Agturay ti
50

Agturay ti
50

Agturay ti
100

Agturay ti
100

Agturay ti
100

Agturay ti
100

Agturay ti
100

Agturay ti
100

Agturay ti
100

Agturay ti
100

Agturay ti
100

Agturay ti
100

Agturay ti
10

Agturay ti
10

Agturay ti
10

Agturay ti
10

Agturay ti
10

Agturay ti
10

Agturay ti
10

Agturay ti
10

Agturay ti
10

Agturay ti
10

Ti Dadaulo
Moises

Militar
Josue

Pannakangiwat
Aaron

Mainaig iti
Simbaan

[Eklesiastikal]
Moises

Edukasion
Moises

Panagdaliasat
Moises

Mainaig iti
Panangukom

[Judicial]
Moises

Dagiti Nasantuan
a Kasuratan

Moises

Dagiti Daton
Moises

Pagimbagan
Moises

Panagplano
Moises

Mainaig iti Politika
Moises

Adda ni Moises iti Bantay
Sinai idi inawagan isuna ti
Apo tapno isalakan dagiti
Israelita manipud iti panna-
kaadipenda kadagiti Egipsio
(kitaen iti Exodo 3). Inkari ti
Apo ken ni Moises a kalpasan
ti panangidaulona kadagiti
annak ti Israel a rummuar iti
Egipto, “agdaydayaw[da] iti
Dios iti rabaw daytoy a ban-
tay,” kayatna a sawen ti
Bantay Sinai (Exodo 3:12).

Kalpasan ti milagro iti Nalabaga a Baybay, nagsurat ni
Moises iti maysa a kanta a nagkunaanna a ti Apo ti nangi-
daulo kadagiti Israelita a rummuar iti Egipto tapno mai-
serrekda iti “Santuario,” “iti bantay a pagpatawidmo”
(Exodo 15:17).

Manipud iti panawen a pannakaawag ni Moises kas maysa a
propeta, paset ti plano ti Dios ti mangidaulo kadagiti annak ti
Israel nga agturong iti Bantay Sinai—maysa a lugar a pina-
santo ti Apo. Segun iti Doktrina ken Katulagan, kinalikagu-
man ni Moises ti mangyeg kadagiti taona iti imatang ti Apo
babaen kadagiti ordinansa ti kinasaserdote (kitaen iti DkK
84:19–24). Ita nga agdama mabalin a kunatayo a kayatna
nga ipan ida iti templo tapno umawatda iti bileg manipud iti
ngato. Para ken ni Moises ken dagiti annak ti Israel, maysa a
templo ti Bantay Sinai—maysa a lugar a pangipakaammuan
ti Apo iti bagina kadagiti tattaona. Laglagipem daytoy bayat
ti panangbasam iti Exodo 19.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 19

Ipangpangrunak (b. 5)—
“ ‘napateg a gameng,’ ‘inara-
mid’ wenno ‘pinili ti Dios’ ”
(Russell M. Nelson iti
Conference Report, Abr. 1995,
44; wenno Ensign, Mayo
1995, 34).

Santificarem, sinantificarna
(bb. 10, 14, 22–23)—
Pagbalinen a nasantuan, na-
tarnaw, ken nadalus

Maipaay (bb. 11, 15)—
Panagsagana para iti

Exodo 19

Iti Bantay Sinai
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Exodo 19—Ti Exodo kas Maysa a Simbolo ti 
Panagdaliasattayo nga Agsubli iti Imatang ti Dios
Ipakita ti sumaganad a dayagram ti balabala ti panagdaliasat
dagiti annak ti Israel kas maysa a grupo ken no kasano a maysa
a kita ti maysa nga aramidentayo ti panagdaliasatda bayat ti
panangkalikagumtayo nga agsubli iti imatang ti Dios.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Umuli ken Bumaba ni Moises iti Bantay Sinai

Aglaon ti Exodo 19 iti pakaammuan maipapan iti tallo a gunda-
way nga immuli ken bimmaba ni Moises iti Bantay Sinai. Inuli
ni Moises ti Sinai tapno makisao iti Apo, ket kalpasanna nagda-
liasat a bimmaba iti bantay tapno idanonna dagiti balikas ti Apo
kadagiti tao. Iti isu met la a gundaway, pinadas ni Moises nga
insagana dagiti tao nga agbalin nga umdasen a maikari tapno
makaulida met iti bantay ket makisaoda iti Apo. Mabalin a ma-
katulong kenka ti sumaganad a dayagram a mangurnos iti kapi-
tulo babaen ti panangbalabalam kadagiti panagdaliasat ni
Moises nga umuli ken bumaba iti Sinai.

Gupgopem no ania ti napasamak iti tunggal maysa kadagiti
gundaway a naisurat iti ngato. Basaem iti Exodo 20–23; 24:1–8

Umuna a
panagdaliasat

Maikadua a
panagdaliasat

Maikatlo 
a panagdaliasat

Dagiti
bersikulo

7–8

Umuli iti Sinai

Umuli iti Sinai Umuli iti Sinai

Bumaba
kadagiti tao

Bumaba
kadagiti tao

Bumaba
kadagiti tao

Dagiti
bersikulo

14–20
Bersikulo

25

Dagiti
bersikulo

3–6

Dagiti
bersikulo

9–13

Dagiti
bersikulo

20–24

A

Ti
lubong

Ti daga ti
Egipto

Ti
Nalabaga
a Baybay

Ti ulep
ken ti
adigi ti
apuy

Ti let-ang

Bantay
Sinai

Ti naikari
a daga

Pagpatinggaan a naituding a
manglapped kadagiti tao iti imatang
ti Dios agingga a maikarida

Panag-
buniag

Ti Espiritu
Santo

Panagdaliasat 
iti Lubong nga

agturong iti Dios
Ti

templo

Celestial
a

pagarian

Kedngamto (bb. 12, 23)—
Ikkan iti pagpatinggaan

Aluadanyo dagiti bagbagiyo
(b. 12)—Agannad

Igidna (b.12)—Patinggana

Bimmaba (b. 18)—Bimmaba

Nagpangato (b. 18)—Immuli

Ipaneknekmo, impatal-
gedmo (bb. 21, 23)—Bilinen

Di la ket ta (bb. 21–22, 24)—
Malaksid

Kumita (b. 21)—Kitaen

Bumusor kadakuada, 
busorenna ida (bb. 22, 24)—
Agpakita kadakuada

no ania ti napasamak iti sumaruno a gundaway nga immuli ni
Moises iti Bantay Sinai.

Panagsagana para iti Templo

Kinuna ni Elder J. Ballard Washburn iti Pitupulo, “Saantayo a
makapan iti nasantuan a balayna no saantayo a maikari, a ma-
yegtayo iti bagbagitayo dagiti panangukom ti Dios. Gapu ta
saanto a malalais wenno mauy-uyaw ti Dios” (iti Conference
Report, Abr. 1995, 12–13; wenno Ensign, Mayo 1995, 11–12).

1. Ilistam dagiti kinapudno a kinuna ni Moises wenno ti Apo iti
Exodo 19 a mangyunay-unay iti kinapateg ti insuro ni Elder
Washburn.

2. Apay a napateg ti agbalin a maikari sakbay ti iseserrek iti
templo? (kitaen iti DkK 97:15–17 para iti napateg a tulong).

Ni Elder Bernard P. Brockbank, Katulongan iti Korum da-
giti Sangapulo-ket-dua nga Apostol, kinunana, “Ti inted ti
Dios a Sangapulo a Bilin ket kangrunaan pay laeng a paset
ti wagas ti biag ti Dios ken kangrunaan a paset ti ebanghe-
lio ti pagarian. Ti wagas ti panagbiag ken panagdayawtayo
iti Apo ken dagiti bilinna iti pagtaengan ket adda pakainai-
ganna iti tukad ti Gloria a magun-odtayonto kalpasan day-
toy a biag. No agtungpal koma ti amin a sangkataw-an iti
Sangapulo a Bilin, maaddaantayo iti respeto iti bagi, talna,
ayat, ken ragsak iti daytoy a daga” (iti Conference Report,
Okt. 1971, 41; wenno Ensign, Dis. 1971, 63).

Iti maysa kadagiti tallo a panagdaliasat ni Moises a yuulina iti
Bantay Sinai (kitaen iti Exodo 19), insuro ti Apo kenkuana da-
giti bilin a mabasatayo iti Exodo 20. Nasaknap a maam-ammo
dagitoy a panangisuro a kas Dagiti Sangapulo a Bilin. Kinuna
ti Apo idi agangay a dagiti Sangapulo a Bilin ket “dagiti bali-
kas ti katulagan,” wenno dagiti naidawat a kasapulan iti pana-
ngawat iti katulagan (kitaen iti Exodo 34:28). Gapu iti dayta,
naited ti Sangapulo a Bilin kadagiti Israelita para iti pananga-
watda sakbay a mapalugodanda nga umuli iti Bantay Sinai.
Dagiti Sangapulo a Bilin iti dayta a panawen ket kapada la
unay dagiti pagrukodan a kasapulan iti pananggun-od iti re-
komenda ti templo.

Idi agangay, naisurat dagiti Sangapulo a Bilin kadagiti tap-
tapi a bato, a naikabil iti lakasa ti tulag (a mabasamto iti
agangay), ket maawagan iti “ti pammaneknek.” Ti kaadda
ti maysa a pammaneknek maipapan kadagiti pagbatayan
dagiti Sangapulo a Bilin ket kangrunaan tapno maawatan
dagiti pagbatayan ti ebanghelio nga iti agangay ket insuro
ti Mangisalakan ken ti Propeta a ni Joseph Smith (kitaen iti
Deuteronomio 10:1–5).

Exodo 20

Dagiti Sangapulo a Bilin

B
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 20

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Scripture Mastery—Exodo 20:3–17

Ibaga kadatayo ti maikapat ken maikalima a bilin (kitaen iti
Exodo 20:8–12) no ania ti nasken nga aramidentayo. Ibaga dagiti
dadduma pay a bilin no ania ti saantayo nga aramiden. Sukatam
nga isurat dagitoy bilin a “dika” iti “inka” tapno makitam dagiti
wagas a pakapagtulnogam iti tunggal bilin.

Ania ti Panagkunam?

Ania kadagiti Sangapulo a Bilin ti panagkunam a kasapulan ti
lubong a pangipamaysaantayo nga ad-adda iti pasnektayo ita
nga agdama? Apay?

Kasano ti Isusungbatda?

1. Ania ti inaramid dagiti annak ti Israel kalpasan ti pannaka-
dengngeg ken pannakakitada kadagiti banag iti Exodo 19–20?
(kitaen met iti Exodo 20:18–21).

2. Apay iti panagkunam a pilien ti sumagmamano a tao ti saan
nga umasideg iti Dios wenno umadayo kenkuana?

Aglaon ti Exodo 21–23 kadagiti nalawag ken pakaammuan
a mainaig iti kasasaad a panangyaplikar kadagiti linteg ti
Dios. Kas pagarigan, ti “dika mamapatay” ket maysa kada-
giti Sangapulo a Bilin, ngem kasano no nakaro a dinang-
ram ti maysa a tao? Wenno kasano no pimmatayka iti ayup
a maibusor iti tao? Ti Exodo 21–23 ket mangilawlawag iti
adu kadagitoy a kita dagiti saludsod ken kasta met a mangi-
ladawan iti pannakadusa a mabalin a gapu iti panaglabsing
ti maysa a bilin. Dagiti pannusa a naited ket dakkel a dusa
iti panagsalungasing ken saan a kasapulan nga aramiden a
saan a pinanunot a naimbag. Daytoy a pagbatayan ti Daan

Exodo 21–23

Mata Supapakan iti Mata, 
ket Ngipen iti Ngipen

C

B

A

Kinitikitan (b. 4)—Naikitikit,
napaetan, napartuat,

Ladawan (b. 4)—Banag a
pagrukbaban

Kapada (b. 4)—Ladawan,
estatua, wenno dadduma pay
a panangibagi

Kinadakes (b. 5)—Basol

Barengbareng (b. 7)—Para iti
awan kaes-eskanna a panggep

Agsaksi (b. 16)—Agsarita
wenno mangted

Pinisi (b. 25)—Napisi ken
naibagay

a Tulag ket sinukatan ti ebanghelio ni Jesucristo (kitaen iti
Mateo 5:38–48).

Inlawlawag ni Moises dagiti
linteg ti Dios kadagiti annak
ti Israel iti Exodo 20–23. Para
kadakuada tapno dumur-asda
nga ad-adda pay, umuna a ka-
sapulanda ti mangikumit iti
bagbagida nga agtungpal ka-
dagita a linteg. Salaysayen ti
Exodo 24 maipapan iti panag-
kumit nga inaramid dagiti

Israelita a nangisagana kadakuada tapno awatenda dagiti
nangatngato a linteg nga adda pakainaiganna iti templo.
Gapu iti dayta, inawagan manen ti Apo ni Moises nga
umuli iti Sinai iti maikapat a gundaway tapno umawat iti
nayon pay nga impormasion maipapan kadagiti ordinansa
a mangipalugod kadagiti tao a sumrek iti sidongna.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 24

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kasano ti Kinapateg dagiti Katulagan?

1. Kalpasan nga inted ni Moises dagiti linteg ti Dios kadagiti
tao, ania ti intulagda nga aramiden? (kitaen iti Exodo 24:3–8).

2. Maibatay iti Exodo 24:9–11 ania ti napasamak kadagiti pitupulo
a lallakay iti Israel gapu ta inaramidda daytoy a katulagan?

3. Ania ti inkari ti Apo a mapasamak bayat ti panangaramid
ken panagtungpalmo kadagiti katulagan kenkuana? (kitaen
iti Mosiah 18:8–10; DkK 20:77, 79). Kasano a mainaig dagi-
toy a kari iti napasamak ken ni Moises ken dagiti pitupulo
a lallakay?

A

Sangsangkagiddan (b. 3)—
Addaan iti panagkaykaysa ti
rikna

Adtoy (b. 8)—Daytoy ti

Natan-ok (b. 11)—Dagiti
dadaulo

Saanna nga inkabil ti imana
(b. 11)—Saan a dinangran ti
bileg ti Dios dagiti Israelita.
Gagangay a ti panangkitada
iti Dios ket ad-adda pay ngem
iti kabaelanda nga ibturan.

Ministrona (b. 13)—
Katulongan

Exodo 24

Makita dagiti Pitupulo 
a Lallakay ti Dios
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Aglaon ti Exodo 25–27, 30 kadagiti pangiturong ti Apo
ken ni Moises maipapan iti panangbangon iti tabernakulo.
Ti tabernakulo ket maysa a sagrado a lugar kadagiti annak
ti Israel kas iti templo a maysa a sagrado a lugar kadatayo
iti agdama. Nadisenyo daytoy a tabernakulo a mabitbit
wenno mayakar gapu ta dagiti annak ti Israel ket masan-
san nga umakarda bayat ti kaaddada iti let-ang. Detalyado
unay dagiti pangiturong para iti panangbangon iti taber-
nakulo, a mangtulong kadatayo a makaawat nga amin a
banag maipapan iti maysa a templo ket napateg iti Apo
bayat ti panangisuro ken panangparegtana kadagiti taona.
Ti istruktura ken al-alikamen ti maysa a templo ket ma-
ngisuro kadatayo kadagiti napapateg a pagbatayan a ma-
magtarigagay kadatayo a makarikna a nasingsingedtayo
kenkuana ken agtungpal kadagiti bilinna. Dagiti sumaga-
nad a dayagram ti tabernakulo ket mangmarka iti tunggal
aytem wenno elemento iti tabernakulo. Kasta met a naira-
man ti sumagmamano a singasing ti no ania ti maitulong
dagitoy nga elemento a mangisuro kadatayo maipapan iti
Dios ken ti planona para kadagiti annakna.

Ti impormasion manipud iti Exodo 25–27, 30 maipapan
iti tabernakulo ket mangsukat kadagiti gagangay a ben-
neg a napauluan iti “Pannakaawat kadagiti Nasantuan
a Kasuratan” ken “Panagadal kadagiti Nasantuan a
Kasuratan.” Tunggal aytem iti baba ket mangiraman iti
kita ti aktibidad a panagadal-kadagiti-nasantuan-a-
kasuratan a leppasem iti kuadernom tapno makatulong
kenka a makaawat a nasaysayaat no kasano a makaisuro
iti pagbatayan ti ebanghelio ti tabernakulo ken dagiti al-
alikamenna.

Ti Tabernakulo

Exodo 25–27, 30

Ti Tabernakulo

Dagiti laeng maikari a tao ti ma-
palugodan a mangsagid iti lakasa
ti tulag (kitaen iti Exodo 25:10–22),
ngarud adda dagiti tekken a nai-
dekket iti daytoy tapno mabagkat
daytoy. Iti uneg ti lakasa ket dagiti
taptapi a bato a naglaon iti linteg
nga insurat ti Apo. Idi agangay,
naikabil pay iti unegna ti maysa

a banga a yan ti mana ken ti nagsabong a sarukod ni Aaron. Ti
ngarabna ket mangisimbolo iti kaadda ti Dios ken maawagan iti
tugaw ti kaasi. Maminsan iti makatawen mangannong iti ordi-
nansa ti maysa a saserdote iti tugaw ti kaasi tapno agaramid
iti pannubbot kadagiti tao (kitaen iti impormasion para iti
Levitico 16 iti p. 73). Ania ti kinuna ti Apo ken ni Moises iti
Exodo 25:22 maipapan iti tugaw ti kaasi?

Ti lamisaan ti tinapay ti pamarang
(kitaen iti Exodo 25:23–30) ket
mangtengngel iti sangapulo- ket-
dua a dadakkel a pisi ti tinapay.
Masukatan ti tinapay iti tunggal
Sabbath ken kanen dagiti saser-
dote. Nupay saan nga ibaga ti
Exodo ti kastoy, kannawidan da-
giti Judio nga ikabil pay ti arak iti
rabaw ti lamisaan. Ania ti mabalin
nga isimbolo ti tinapay ken arak?

Ti kandelario wenno pagiggaman
ti pagsaingan (kitaen iti Exodo
25:31–40) ket maysa a nalatak a
simbolo ti pammati dagiti Judio
ken masansan a maawagan iti na-
ganna iti Hebreo a menorah. Dagiti
pito a kopa ti kandela iti ngatona
ket napno iti puro a lana ti olibo,
a nakaipanan ti maysa a pabelo
ken masindian. Ti numero pito

ket mangisimbolo iti kinaan-anay wenno kinaperpekto kadagiti
Hebreo. Ti pangngarig dagiti sangapulo a babbalasang nga insa-
rita ni Jesus ket mangted iti pamugtuan maipapan iti no ania ti

Sagrado a kandelario wenno
pagiggaman ti pagsaingan

Lamisaan ti tinapay ti
pamarang

Lakasa ti tulag

Ti sidong ti Dios Nasantuan dagiti Nasantuan
(kitaen iti Exodo 25:22)

Belo

Altar ti insienso
(kitaen iti Exodo 30:1–10)

Lakasa ti tulag
(kitaen iti Exodo 25:10–22)

Celestial

Terrestrial

Telestial

Sagrado a kandelero wenno
pagiggaman ti pagsaingan 
(menorah; kitaen iti Exodo 25:31–40)

Nasantuan a Lugar

Akinruar a paraangan ti korte

Palanggana ti danum
(kitaen iti Exodo 30:17–21)

Kangrunaan nga altar wenno altar
ti sakripisio
(kitaen iti Exodo 27:1–8)

Dagiti agbambantay
a kasla anghel

Kararag

Agbiag babaen ti
lawag ti Espiritu
ken ti lasag ken
dara ni Cristo

Panagbuniag ken panna-
kaugas dagiti basbasol

Panagtungpal 
ken sakripisio

Lamisaan 
ti tinapay ti pamarang
(kitaen iti Exodo 25:23–30)
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isimbolo ti lana iti pagsaingan (kitaen iti Mateo 25:1–13; DkK
45:56–59). Isuratmo no ania iti panagkunam ti isimbolo ti lana.

Amin a daton a mapuoran ket ma-
aramid iti altar ti sakripisio (kitaen
iti Exodo 27:1–8). Ti sakripisio ket
umuna a banag nga inaramid ti
tao no sumrek iti tabernakulo no
tarigagayanna ti ad-adda pay a
panagdur-as. Ania ti dawdawaten
ti Apo kadagiti taona ita babaen ti
wagas ti panagsakripisio? (kitaen
iti 3 Nephi 9:19–20). Ania kadagiti

umuna a pagbatayan ken ordinansa ti ebanghelio ti insimbolo
daytoy nga altar? (kitaen iti Pagannurotan ti Pammati 1:4).
Kinuna ni Elder Neal A. Maxwell, “Ti pudno a tignay ti bukod a
sakripisio ket saan nga ita wenno ti panangikabil iti maysa nga
ayup iti altar. Ngem ketdi, daytoy ti kinatallugod a mangikabil
iti ayup nga adda kadatayo iti altar—kalpasanna sitatallugod-
tayo a mangbuybuya a maibusen daytoy! Ti kasta ket ti ‘daton
iti [Apo ti] nasneban a puso ken napnuan babawi nga espiritu.’
(3 Nephi 9:20.)” (Meek and Lowly [1987], 94).

Naikabil iti rabaw ti altar ti in-
sienso dagiti napudot a beggang
(kitaen iti Exodo 30:1–10) iti tung-
gal bigat ken rabii no puoran da-
giti nangato a saserdote ti insienso.
Basaem ti Salmo 141:2; Apocalipsis
5:8; 8:3–4 ket ilawlawagmo no ania
iti panagkunam ti isimbolo daytoy
nga altar.

Inusar dagiti saserdote ti palang-
gana para iti panagbuggo (kitaen iti
Exodo 30:18–21) kas panagsagana
iti iseserrek kadagiti nasantuan a
lugar ti tabernakulo. Iti panawen ni
Moises ti palanggana ket maysa la-
eng a dakkel a palanggana; nupay
kasta, idi nangbangon ni Salomon
iti permanente a templo, inkabilna

ti palanggana iti likud dagiti 12 a baka. Ania iti panagkunam ti
padpadasen nga isuro ti Apo kadagiti taona babaen ti panangika-
bilna iti palanggana iti sango ti pagserkan dagiti nasansantuan
a lugar ti tabernakulo? 

Aglaon ti Exodo 28–29 kadagiti paltiing ti Apo ken ni
Moises maipanggep kadagiti saserdote [padi] a nagtrabaho
iti tabernakulo a nangannong kadagiti ordinansa nga ag-
paay kadagiti tao. Mairaman kadagitoy a paltiing ket dagiti
pangiturong maipapan iti no kasano ti panangtuding [set
apart] ken panangkonsagrar [consecrate] kadagiti saserdote,
no ania ti nasken nga ikawesda, ken no ania ti sumagmamano

Exodo 28–29

Dagiti Saserdote iti Templo

Palanggana ti danum

Altar ti insienso

Kangrunaan nga altar 
wenno altar ti sakripisio

a pagrebbenganda. Kas iti tabernakulo, iti panangibilang iti
simbolismo ti no ania ti naaramid ket makaisuro kadatayo
iti ad-adu pay maipapan iti ebanghelio ken no ania ti nam-
namaen ti Apo kadatayo.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 28

Exodo 29

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C)
bayat ti panangadalmo iti Exodo 28–29.

Kasano a Naawaganda?

Basaem ti Exodo 28:1; Hebreo 5:1, 4; Pagannurotan ti Pammati
1:5. Ilawlawagmo no kasano a naawagan ni Aaron ken dagiti
annakna a lallaki nga agbalin a saserdote [padi] ken no kasano
a maysa a pagtuladan ti wagas a pannakaawagda para iti amin
nga umawat iti takem ti kinasaserdote iti Simbaan.

A

Mitra
(kitaen iti Exodo 28:36–38)

Pektoral ti panangukom
(kitaen iti Exodo 28:15–30)

Kagay
(kitaen iti Exodo 28:31–35)

Efod
(kitaen iti Exodo 28:6–12)

Agnanayon a pagalagadan
(b. 9)—Agnanayon nga ordi-
nansa

Sayamusom (bb. 18, 41)—
Angot

Nalaokan (b. 40)—Naitipon

Hin (b. 40)—Agarup innem
a litro

Mapasantonto, santificarekto
(bb. 43–44)—Aramiden a na-
santuan

Mangakem kaniak (b. 1)—
Agserbi

Awitennanto (bb. 29–30)—
Ibaklay

Pakalaglagipan (b. 29)—
Tapno laglagipen
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Balabalaen ti Sagrado a Seremonia

Iladawan ti Exodo 29:1–21 no kasano ti pannakakonsagrar, wenno
pannakatuding ti maysa a saserdote [padi], tapno agtrabaho iti
templo. Balabalaem ti seremonia babaen ti panangiladawam no
ania ti napasamak segun kadagiti sumaganad a bersikulo:

• Umuna a pagteng (kitaen iti b. 4)

• Maikadua a pagteng (kitaen kadagiti bb. 5–6)

• Maikatlo a pagteng (kitaen iti b. 7)

• Maikapat a pagteng (kitaen kadagiti bb. 10–14)

• Maikalima a pagteng (kitaen kadagiti bb. 15–18)

• Maikanem a pagteng (kitaen kadagiti bb 19–21)

Ania ti Simbolismo?

Nakonsagrar iti dara dagiti lapayag, ima ken saka da Aaron ken
dagiti annakna a lallaki. Ammotayo nga isimbolo ti dara ti
Pannubbot ni Cristo, nga addaan bileg a mangpasanto kada-
tayo. Ania ti isimbolo dagiti lapayag, saka ken ima, ken ania
ti isuro dayta a simbolismo kadatayo maipapan iti panagsagana
a dumar-ay kadagiti pagrebbengan iti templo?

Salaysayen ti Exodo 31 no kasano a naawagan dagiti maka-
bael a lallaki tapno tumulongda a mangbangon iti taberna-
kulo ken dagiti alikamenna. Ti panangpadur-as iti pagarian ti
Dios ket agkasapulan iti adu a nadumaduma a kita ti talento.
Ngarud, ti paglaingan iti panagbangon, ti arte, negosio, ken
dadduma pay ket makatulongda amin iti panangbuangay iti
pagarian ti Dios no idatontayo dagita a talento kenkuana.
Aglaon pay ti Exodo 31 iti palagip ti Apo iti Israel a likli-
kanda ti agtrabaho iti Aldaw a Panaginana [Sabbath]—uray
ti panagtrabaho iti tabernakulona.

Exodo 32

Ti Balitok a 
Sinan-urbon a Baka

Exodo 31

Naawagan dagiti Lallaki nga 
Agtrabaho iti Templo

C

B

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 32

Palagip: Laglagipem a saraken dagiti nagbalbaliwan iti Dagiti
Napili manipud iti Patarus ni Joseph Smith iti Biblia iti
Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan ken iti dadduma
pay a kapitulo.

Exodo 32:26—“Siasino ti Adda iti Biang 
ni Jehova?”
Ni Elder George Albert Smith, miembro idi ti Korum dagiti
Sangapulo-ket-dua nga Apostol ket inyunay-unayna ti kinapa-
teg ti panagyan iti abay ti Apo: “Adda dibision a linia a nailaw-
lawag a naimbag a mamagsina iti teritorio ti Apo iti teritorio ni
Lucifer. No agtalinaedtayo iti linia ti abay ti Apo saan a makau-
may ni Lucifer idiay tapno mangimpluwensia kadatayo, ngem
no bumallasiwtayo iti linia a mapan iti teritoriona addatayo iti
bilegna. Babaen ti panagtungpal kadagiti bilin ti Apo natalged-
tayo iti abayna iti linia, ngem no saantayo nga agtungpal kada-
giti pannursurona, situtuloktayo a bumallasiw a mapan ti yan
ti pannulisog ket awisentayo ti pannakadadael a kanayon nga
adda idiay. Iti pannakaammotayo iti daytoy, sigagagartayo a ka-
nayon nga agtalinaed iti linia ti abay ti Apo” (“Our M. I. A.,”
Improvement Era, Mayo 1935, 278).

Sinukogna (b. 4)—Naporma

Pagkitikit (b. 4)—Kitikit

Nasukog (bb. 4, 8)—
Naaramid iti natunaw a
metal

Natangken ti panaglengleng-
ngesna (b. 9)—Napannakkel,
napasindayaw

Pungtot (bb. 10, 12)—Gura,
unget

Ibusek, ibusenna
(bb. 10, 12)—Dadaelen

Nagdawat (b. 11)—
Nagpakaasi, nagkiddaw a
silalaus iti rikna

Dakes (b. 12, 22)—Dakes a
panggep

Balligi (bb. 18)—Panangabak

Inwaragawagna (b. 20)—
Inwaras

Punasennak (bb. 32–33)—
Ikkaten

Salaysayen ti Exodo 24 no kasano nga immuli ni Moises iti
Bantay Sinai ken nakisarita iti Apo iti uppat-a-pulo nga al-
daw. Iti kasta naawat ni Moises dagiti paltiing a masarakan
iti Exodo 25–31. Sakbay nga immuli ni Moises iti bantay,
nakitulag dagiti annak ti Israel iti Dios nga agtungpalda ka-
dagiti bilin a naipaltiing agingga iti dayta a panawen babaen
ken ni Moises, agraman ti Sangapulo a Bilin. Kas nadakamat
a nasapsapa, napateg ti panagkumit dagiti Israelita nga 
agtungpal iti Sangapulo a Bilin tapno maawatda ti nain-
indaklan a bendision a kiniddaw ni Moises iti Apo iti Bantay
Sinai. No labsingen dagiti Israelita ti Sangapulo a Bilin, ma-
pukawda dagiti nayon pay a bendison a tinarigagayan nga
ited ti Apo kadakuada. Daksanggasat, gapu ta dayta a talaga
ti napasamak.
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ababa Kadi ti Lagipda?

Basaem ti Exodo 20:3–6; 24:3; 32:1–6, 8 ket sungbatam dagiti
sumaganad a saludsod:

1. Ania kadagiti Sangapulo a Bilin ti linabsing dagiti annak ti
Israel iti Exodo 32?

2. Apay iti panagkunam nga inaramidda ti inaramidda?

Yaplikar ti Pagbatayan

1. Iti ania a wagwagas ti pakasulisogan dagiti tao ita nga agba-
lin a di naanus iti wagas ti Dios a panangaramidna kadagiti
banag ken aglabsing kadagiti bilinna?

2. Kasano a ti kaawan iti panaganus ket maibilang a panagruk-
bab iti palso a dios?

Sursuruen ti maipapan iti Basol ken 
Panagbabawi

Iti Exodo 32:19–29 nadaras nga inawagan ni Moises dagiti tao nga
agbabawi. Manipud iti no kasano a nagtignay ni Moises ken no
ania ti napasamak, ania dagiti adal a masursurotayo maipapan ka-
dagiti epekto ti basol ken dagiti kasapulan ti panagbabawi?

Gapu ta linabsing dagiti annak ti Israel ti katulaganda iti
Apo babaen ti panagrukbabda iti balitok a sinan-urbon a
baka, inaramidda manen a di maikari ti bagbagida tapno
adda ti imatang ti Apo kadakuada. Nupay kasta, saan a
binaybay-an ti Apo dagiti taona. Nupay saan a makapan
dagiti annak ti Israel iti imatang ti Apo, iti Exodo 32:34 in-
kari ti Apo a kaduaen ida ti anghelna a mapan iti naikari a
daga. Aglaon ti Exodo 33 kadagiti estoria a mangipakita iti
pagdumaan ti pagnaigan dagiti Israelita iti Apo ken ti pag-
naigan ni Moises iti Apo. Daytoy a pagdumaan koma ti
mangiturong kadatayo nga agsaludsod iti bagbagitayo no
tarigagayantayo ken kalikagumantayo a gun-oden dagiti
naan-anay a bendision wenno bay-antayonto lattan a dagiti
propeta ken dadduma pay a dadaulo ti Simbaan ti maad-
daan kadagiti napapateg a naespirituan a padpadas. No ta-
rigagayantayo a maaddaan kadagiti naan-anay a bendision
ti Apo, ania ti nasken nga aramidentayo?

Exodo 33

Nakita Manen ni 
Moises ti Apo

C

B

A

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 33

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Napukawda?

1. Sarakem ti balikas ti Apo a nausar iti agpada a bersikulo 3
ken 5 ti Exodo 33 a mangiladawan kadagiti annak ti Israel.
Mabalin a kayatmo a marisan daytoy kadagiti nasantuan a
kasuratam. Ania ti isimbolo ti balikas? 

2. Maibatay kadagiti bersikulo 7–11, ania dagiti bendision a napu-
kaw dagiti annak ti Israel gapu iti ugali a nailadawan iti ngato?

3. Mangisuratka iti ababa a pagarigan no kasano a mabalin a
mapukaw ti maysa a tao ita dagiti naindaklan a bendision
gapu iti kastoy met la nga ugali.

Agbalinka a Misionario nga Usarem ti 
Bersikulo ti Scripture Mastery

Kuna dagiti sursuruam [investigator] a saanda a mamati iti es-
toria ni Joseph Smith maipapan iti Umuna a Parmata gapu ta
kunada a dinakamat ti Biblia a saan a mabalin a makita ti tao ti
Dios. Mabalin nga ibasada kenka ti Exodo 33:20. Ilawlawagmo
no kasano koma ti panangsungbatmo kadakuada nga usarem
ti Exodus 33:11; Dagiti Napili manipud iti Patarus ni Joseph
Smith ti Biblia iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan, Exodo
33:20; ken dua a sabali pay a nasantuan a kasuratan iti Biblia a
mangipakita a ti tao kinapudnona ket mabalinna a makita ti
Dios. Mabalin a kasapulam nga usaren dagiti tulong iti panaga-
dal kadagiti nasantuan a kasuratam. Isuratmo dagiti pagibasa-
ram a masarakam kadagiti nasantuan a kasuratan a sumaruno
iti Exodo 33:11.

Exodo 34

Ti Nababbaba a Linteg

B

A

Sumang-atka manipud ditoy
(b. 1)—Panawam ti lugar a
yanmo. 

Damdamag (b. 4)—Damag

Saniatada (bb. 4, 6)—
Naarkosan a kawes ken alahas

Tolda (bb. 7, 10)—Maysa a
tolda. (Saan a daytoy ti taber-
nakulo a nailadawan iti
Exodo 25–27; 30.)

Ruar (b. 7)—Ruar

Al-alaen (b. 15)—Iturong

Managparaburakto (b. 19)—
Naasi ken mannakipagrikna

Tengnga (b. 22)—Pisi, gudua
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Ti Levitico ti maikatlo kadagiti lima a libro ti Moises (kitaen iti
“Dagiti Libro ti Genesis, Moises, ken Abraham“ iti p. 9).
Mamatitayo a naipaltiing ken ni Moises dagiti pangiturong iti
Levitico bayat ti kaaddana iti Bantay Sinai wenno iti maysa a
kanito a kalkalpas laeng dagiti pagteng a nailadawan iti Exodo
gapu ta paset dagiti pangiturong ket mainaig kadagiti sakripisio
a maidaton iti tabernakulo. Ti levitico kayatna a sawen “adda
pakainaiganna kadagiti Levita.” Pinili ti Apo ti tribu ni Levi a

mangaywan iti tabernakulo, agtrabahoda iti daytoy, ken tulo-
nganda ti nabati pay ti balay ti Israel a mangannong kadagiti
ordinansa iti dayta sagrado a lugar. Kaaduan ti Levitico ket
mangted kadagiti pangiturong maipanggep kadagiti ordinansa
a maannong iti tabernakulo, dagiti pakaikarian dagiti addaan iti
kinasaserdote a mangannong kadagita nga ordinansa, ken da-
giti pagrebbengan dagiti tao maipanggep kadagiti ordinansa.

Ti Libro ti Levitico

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Exodo 34

Mangdalumpinaska
(bb. 1, 4)—Putden, tabasen

Iti uray kaano man dina
(b. 7)—Madi kayat

Dina kanunongan (b. 7)—
Ipakaammo nga awan ba-
solna

Pakawanem (b. 9)—
Mamakawan

Nakakigkigtot (b. 10)—
Nakabutbuteng

Agannadka (b. 12)—
Agannad

Pagsilo (b. 12)—Palab-og

Aserimda (b. 13)—Luglugar a
pakapagrukbaban kadagiti
palso a dios wenno didiosen

Naimon (b. 14)— Kaadda ti
nalaus a rikna ken panang-
namnama iti kinapudno

Mannakiabigda (bb. 15–16)—
Saan a napudno iti Dios

Sinukog (b. 17)—Naaramid
iti narunaw a metal

Manglukat iti aanakan
(b. 19)—Isu ti inauna

Awanto (b. 20)—Saan a baya-
dan ti pangsubbot a gatad

Mamitlo a daras
(bb. 23–24)—Tallo a beses

Maitutop (b. 27)—Pagtuladan

Iti Bantay Sinai inawat ni Moses dagiti linteg, bilin, ordi-
nansa, ken katulagan manipud iti Apo a naisurat kadagiti
taptapi a bato. Idi simmalog ni Moises manipud iti Bantay
Sinai ket nakitana dagiti annak ti Israel nga agdayda-
yawda iti balitok a sinan-urbon a baka, impuruakna dagiti
taptapi iti daga ket binuongna dagitoy (kitaen iti Exodo
32:15–19). Saan a napaneknekan a maikari dagiti Israelita
tapno maawatda ti amin a naisurat kadagitoy.

Mabalin a mapukawtayo pay dagiti naindaklan a bendision
no nasukirtayo. Nupay kasta naanus ti Apo kadagiti annak
ti Israel, ket inikkanna ida kadagiti gundaway nga agba-
bawi ken agsubli kenkuana. Gapu ta tarigagayan ti Apo a
tulongannatayo, masansan a mangted iti nayon wenno ka-
barbaro, naing-inget a bilin a mangipalubos kadatayo iti
gundaway nga agbabawi ken iti kamaudiananna maawat-
tayo dagiti naan-anay a bendision a tarigagayanna nga
ited kadatayo. Irekord ti Exodo 34 dagiti nayon a bilin nga
inted ti Apo kadagiti nasukir nga annak ti Israel.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mangala iti Tulong manipud iti Patarus ni
Joseph Smith

Basaem ti Dagiti Napili manipud iti Patarus ni Joseph Smith iti
Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan iti Exodo 34:1–2 ket ma-
ngisuratka maipapan iti no kasano a maigidiat ti maikadua nga
asmang dagiti taptapi iti umuna.

Apay nga Aggidiatda?

Basaem ti Mosiah 13:29–30; Doktrina ken Katulagan 84:19–27
ket mangisuratka iti maipapan no apay a maigidiat ti maikadua
nga asmang dagiti taptapi iti umuna.

Salaysayen ti Exodo 35–40 no kasano nga impatungpal
dagiti annak ti Israel dagiti bilin ti Apo a naited iti Exodo
25–30 maipanggep iti tabernakulo. Adu kadagiti naisurat
iti Exodo 35–40 ket maipada kadagiti balikas iti Exodo
25–30 a mangipakita a pinadas dagiti Israelita a tungpalen
a sipupudno dagiti bilin ti Apo. 

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Napasamak iti Pannakaidaton 
ti Tabernakulo?

Basaem ti Exodo 40:34–38 ket isuratmo ti maipapan no ania ti
napasamak idi nalpas ti tabernakulo.

A

Exodo 35–40

Nabangon ken Naidaton 
ti Tabernakulo

B

A
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Maysa a “Libro” para kadagiti Levita
Gapu ta maysa a “libro” ti Levitico para kadagiti Levita nga ag-
serserbi iti tabernakulo, aglaon daytoy iti adu a detalyado a pa-
ngiturong maipanggep iti nadumaduma a kita ti sakripisio ken
kannawidan iti relihion a mabalin a kasla ganggannaet wenno
saan a pamiliar iti moderno nga agbasbasa. No kitaem iti napa-
labas dagitoy saan a pamiliar a kannawidan, makasursuroka ka-
dagiti napapateg a kinapudno maipapan iti basol, panagbabawi,
pammakawan, kinasanto, ken ti Pannubbot ni Jesucristo.

Panagsagana a Mangadal iti Levitico

PAKAGUPGOPAN TI LEVITICO

Insuro ni Apostol Pablo a ti linteg ni Moises ket “mangay-
wan kadatayo tapno iturongnatayo ken Cristo” (Taga-
Galacia 3:24). Iti sabali a pannao, ti panggep ti linteg ni
Moises ket tapno tulongan dagiti Israelita a mangipamaysa

Levitico 1

Ti Daton a Mapuoran

Panangiladawan

Panagbalin a nalinteg, a kayatna a sawen
mapakawan iti basol ken maikari iti sango
ti Dios

Dagiti sakripisio a mangsubbot iti basol
wenno mangipeksa iti kinatallugod a maiku-
mit iti Dios 

Dagiti linteg para kadagiti addaan iti kinasa-
serdote a tumulong kadagiti panagidaton

Dagiti linteg ti kinadalus para kadagiti tao

Panangilawlawag iti Aldaw ti Pannubbot 
idi mabalin a madalusan ti sibubukel a balay
ti Israel

Pannakapasanto, a daytoy ti panagbalin a
nasansatuan wenno nadiosan

Bukod a kinasanto

Kinasanto kadagiti relasion ti pamilia

Kinasanto kadagiti pannakilangen ken kas
maysa a kongregasion

Kinasanto ti kinasaserdote

Dagiti parambak ken sagrado a pagteng a
mangyallukoy iti kinasanto

Dagiti bendision a sumangbay manipud iti
panangtungpal kadagiti linteg ti Dios

Panangikonsagrar kadagiti sanikua iti Apo

Dagiti Kapitulo

Levitico 1–16

Levitico 1–7

Levitico 8–10

Levitico 11–15

Levitico 16

Levitico 17–27

Levitico 17

Levitico 18

Levitico 19–20

Levitico 21–22

Levitico 23–25

Levitico 26

Levitico 27

Paset 1

Paset 2

Paset 3

Paset 4

iti imatangda kadagiti prinsipio wenno pagbatayan a ma-
ngiturong kadakuada ken ni Jesucristo (kitaen iti Jacob
4:4–5; Jarom 1:11; Alma 34:13–14). Nakaig-iget ti linteg
ni Moises ken agkasapulan iti adu a nalawag a panagipa-
tungpal a naisangrat a pangtulong kadagiti annak ti Israel
tapno agtultuloy a malaglagipda ti Dios ken ti pagrebbe-
nganda kenkuana. Kas pagarigan, ti panangpatay iti ayup
kas maysa a sakripisio ket mangipalagip iti tao a dagiti bu-
nga ti basol ket “makapatay.” Iti sabali a bangir, ti ino-
sente nga ayup a natay a kasukat ti tao a nakabasol ket
agserbi pay a kas simbolo ti no ania ti mapagteng inton
umay iti daga ti awan basolna a Mangisalakan ket pagsa-
yasayenna ti darana para kadatayo, nga isalakannatayo
manipud iti basol.

Mangted ti Levitico 1 kadagiti pangiturong para iti daton a
mapuoran. Inaramid dagiti saserdote [padi] daytoy a pana-
gidaton iti mamindua ti maysa nga aldaw. Mabalin met nga
agaramid dagiti tao iti daton a mapuoran tapno ipakitada ti
debosion ken panagkumitda iti Dios. Adu kadagiti pangitu-
rong maipanggep iti daton a mapuoran ket kapada ti dad-
duma pay a pangiturong a nailawlawag iti Levitico. Ti
kadakkelan a pagdumaan ti daton a mapuoran iti dadduma
pay a daton ket tapno agaramid iti daton a mapuoran, ma-
puoran ti sibubukel nga ayup iti rabaw ti altar, a panangi-
simbolo iti naan-anay a panagkumit wenno isusuko iti Dios.

Bayat ti panangbasam, panunotem dagiti nadumaduma a
wagas a pakaisuruan kadatayo ti daton a mapuoran maipa-
pan iti Pannubbot ni Jesucristo ken no kasano a pinalagi-
panna dagiti Israelita maipapan iti pagrebbenganda iti Dios.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Levitico 1

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Sapulen dagiti Simbolo ti Panagbabawi

Marisam dagiti nalawag a kasapulan ti daton a mapuoran a
masarakan iti Levitico 1:1–9 a nailista iti sumaganad a tsart.
Aramidem ti tsart iti kuadernom ket ilawlawagmo no ania ti
isuro kadatayo ti tunggal elemento ti daton a mapuoran maipa-
pan iti panagbabawi babaen ti Pannubbot ni Jesucristo.

A

Pakapilawanna (bb. 3, 10)—
Marka wenno pagkurangan ti
ania a kita

Lalatennanto (b. 6)—Ikkaten
ti kudil

Ipatedtednanto (b. 15)—
Ikkaten ti dara

Karakaranna (b. 16)—Tian

Iggamannanto … tapno pisa-
ngenna (b. 17)—Wakwaken

Pisangenna ngem dinanto
gerreten (b. 17)—Naan-anay
a putden iti aggudua
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Saritaen ti Levitico 1:8–9 maipapan iti nadumaduma a paset ti
bagi ti ayup a maidaton. Ti ulo ket mangibagi kadagiti pampa-
nunottayo. Dagiti saksaka ket mangibagi iti pannagnatayo,
wenno ti turongen ti papanantayo. Dagiti “lalaem” ket mangi-
bagi kadagiti rikna, tarigagay, ken pangguyugoytayo. Ti taba
ket mangibagi iti pigsa ken salun-attayo. Ania ti isimbolo dagiti
pagteng kadagiti bersikulo 8–9? (kitaen met iti DkK 59:5).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ti Linteg ti Sakripisio

Dagiti sakripisio a nailadawan iti Levitico ket saanen a maida-
wat kadagiti miembro ti Simbaan iti agdama. Nupay kasta, 

A

Iladawan ti Levitico 2–7 a detalyado ti nadumaduma a sakri-
pisio a nasken nga idaton dagiti Israelita. Iladawan ti
Levitico 2 ti bellaay wenno daton a bellaay. Iladawan ti
Levitico 3 ti daton iti kappia. Iladawan ti Levitico 4–5 ti na-
dumaduma a kita ti daton iti basol ken panaglabsing. Aglaon
ti Levitico 6–7 kadagiti nayon pay a pangiturong maipang-
gep iti amin a nadumaduma a daton.

Levitico 2–7

Dagiti Dadduma pay a Daton

No Ania ti Masursurom 
maipapan iti Panagbabawi
wenno Pannubbot ni JesucristoNaidawat a Kasapulan

Nasken nga aramidem ti “datonmo”
(Levitico 1:2), kayatna a sawen a saanka
a makaidaton iti maysa a banag 
a kukua ti sabali a tao.

Nasken a mangidatonka iti maysa nga ayup
a “lalaki nga awan pakapilawanna” (b. 3).

Nasken nga aramidem ti datonmo iti 
“bukodmo a natulnog a pakinakem” (b. 3).

Nasken nga umuna nga ipanmo ti da-
tonmo iti “ruangan ti tolda [tabernakulo],”
a ti tabernakulo ket mangibagi iti lugar a
pagnanaedan ti Dios (b. 3).

Nasken nga ipataymo ti imam iti rabaw ti
ulo ti maidaton nga ayup ket kalpasanna
sika mismo ti mangpatay iti daytoy (ki-
taen kadagiti bb. 4–5).

Nasken a “lalatem,” wenno ikkatem ti ku-
dil, ti daton (b. 6).

Ikabil a pagguurnosen dagiti saserdote 
ti “ulo,” “taba,” “lalaem,” ken “saksaka”
iti rabaw ti altar (bb. 8–9).

Ti isakripisio a daton ket naan-anay a ma-
puoran babaen iti apuy (kitaen iti b. 9).

dagiti prinsipio wenno pagbatayan a naisuro babaen kadagiti
sakripisio ket pudnoda pay laeng ken nasken a pasetda ti biag-
tayo no kayattayo ti agbalin a nalinteg iti Dios.

1. Basaen ti 3 Nephi 9:19–20 ket isurat no ania ti kinuna ti Apo
nga isakripisiotayo imbes a dagiti ayup.

2. Mangtedka kadagiti pagarigan ti no kasano iti panagkunam a
mabalinmo nga aramiden no ania ti imbilin ni Jesus iti 3 Nephi
9:19–20.

Irekord ti Levitico 8–9 ti pannakatuding ni Aaron ken dagiti
annakna a lallaki tapno agserbi iti takem ti saserdote iti ta-
bernakulo (kitaen iti Exodo 28–29). Ti pannakatuding ket
sinaruno ti nakaskasdaaw a pannakaiparang ti gloria ti
Apo, a mangipakpakita nga inanamonganna ti naaramid.

Ti Levitico 10 ket maysa kadagiti manmano a kapitulo iti
libro ti Levitico a mangisalsalaysay iti estoria imbes a mang-
ted laeng kadagiti pangiturong. Aglaon daytoy iti nabileg a
mensahe maipapan iti kinapudno iti kinasaserdote. Bayat ti
panagbasam, ibilangmo daytoy a saludsod: Kasano ngata ti
rikna ti Apo maipapan iti wagas a panangannongtayo kada-
giti sagrado nga ordinansa?

Levitico 10

Nasken nga Agbalin a 
Nasantuan dagiti Addaan 

iti Kinasaserdote

Levitico 8–9

Ti Pannakakonsagrar ni Aaron
ken dagiti Annakna a Lallaki
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Levitico 10

Levitico 10:12–20—Apay a Saan a Kinnan ni
Aaron ti Karne a Naggapu iti Daton?
Nadlaw ni Moises a saan a nangan ni Aaron ken dagiti annakna
a lallaki a da Eleazar ken Itamar iti daton iti basol iti wagas a
pannakabilinda. Kas sungbat, imbaga ni Aaron ken ni Moises
a saanna a marikna nga umisu wenno umno tapno mangan iti
karne kalpasan ti napasamak kadagiti dadduma pay nga an-
nakna a lallaki gapu iti kinasukirda. Namati ni Moises iti day-
toy a sungbat. Nasken a saantayo a makiraman kadagiti
sumagmamano nga ordinansa, kas iti sakramento, no saantayo
pay a nakapagbabawi wenno no binalakadandatayo dagiti da-
daulotayo ti priesthood a saantayo a makiraman. No tarigaga-
yan ti maysa a tao ti agbabawi ken sumayaat, saan a naglabsing
kadagiti nadadagsen a basol a saan pay a narisut iti bishopna,
ken awan isuna iti panagiget ti kinasaserdote, maikari ti tao a
makiranud iti sakramento.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mangted iti Balakad maipapan iti Siuumno
a Panagdayaw iti Kinasaserdote

Madlaw a saan a dusaen iti patay ti Apo ti amin a saan a nalinteg,
awan panagdayawna nga addaan iti priesthood iti agdama.
Nupay kasta, iti Levitico 10, napateg nga ited ti Apo daytoy a
pangpatibker wenno epektibo nga adalen gapu ta tinagilag-an da-
giti annak a lallaki ni Aaron ti kinasaserdote iti nabiit kalpasan 
laeng ti nakaskasdaaw a pannakaiparang ti gloria ti Dios iti pan-
nakatudingda (kitaen iti Levitico 9). Tapno mayunay-unay ti kina-
pateg ti umno a panagdayaw iti kinasaserdote, usarem ti Levitico
10:1–7; Doktrina ken Katulagan 121:36–38 a mangted iti balakad iti
maysa nga agtutubo a lalaki a mabalin a mangibilbilang a maysa
nga “ang-angaw” a kas paset ti pannakiramanna iti sakramento.

A

Innalada tunggal maysa ti
(b. 1)—Tunggal maysa ket 
nangala iti bukodna

Insensariona (b. 1)—
Pagikkan ti mapuoran nga
insienso

Sabali (b. 1)—Di gagangay

Nagulimek (b. 3)—Saan a
nagsarita

Pigisen (b. 6)—Ray-aben

Leddaangenda (b. 6)—
Makarikna iti liday

Pannakabagi (bb. 13–14)—
Bayad wenno sueldo

Barukong a mailili
(bb. 14–15)—Barukong ti

ayup a maitayag ken maipa-
yapay kas paset ti seremonia
iti maidaton iti kappia.

Maitayag a luppo
(bb. 14–15)—Ti luppo ti ayup
a maitayag ken maidatag iti
sango ti Apo kas paset ti sere-
monia iti daton iti kappia.

Mangawit (b. 17)—
Mangibaklay

Kinadakes (b. 17)—Basol

Naipaayda (b. 19)—
Napasamak

Naparagsakan (b. 20)—
Napnek

Apay a Saan?

1. Ania ti imbilin ti Apo ken ni Aaron ken dagiti sibibiag nga
annakna a lallaki a saanda nga aramiden? (kitaen iti Levitico
10:8–11).

2. Ania a gapu ti nangtedan ti Apo iti daytoy a bilin?

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Levitico 11

Nagpisi/naggudua ti kukona
(bb. 3–7, 26)—Adda nagpisi a
kukona

Naggudua ti dapanna (bb. 3,
7, 26)—Naggudua ti dapanna
iti dua a paset

Konejo (b. 5)—Kapada ti
liebre nga ayup

Liebre (b. 6)—Koneho

Baboy (b. 7)—Baboy

Bangkay (bb. 8, 11, 24–28)—
Natay a bagi

Azor, ken ti agila ti taaw
(b. 13)—Dagiti balikas a
Hebreo para kadagitoy nga

ayup ket kasla kaipapananda
ti sumagmamano a kita dagiti
tumatayab nga inanupan

Sawi (b. 14)—Nalabit a
maysa a kita ti tumatayab
nga inanupan

Garceta (b. 16)—Tumatayab a
kukko

Catili (b. 17)—Nalabit a
maysa a kita ti tumatayab
nga inanupan

Mangala, mangawit (bb. 25,
28, 40)—Kargaen, baklayen

Sangkabassit (b. 25)—
Aniaman

Iti ania man a naited nga aldaw, mabalin a malipatan dagiti
tao ti agkararag wenno maliwayanda ti agbannog wenno ag-
rukbab, ngem manmano a malipatanda ti mangan. Gapu ta
maysa a panggep ti linteg ni Moises ket tapno mangipaay iti
agtultuloy nga inaldaw a palagip kadagiti Israelita iti pag-
rebbenganda iti Dios, iraman ti linteg dagiti pangiturong
maipanggep no ania ti makan wenno saan a makan dagiti
annak ti Israel. Aglaon ti Levitico 11 kadagitoy a pangitu-
rong. Dagiti annuroten ken pangiturong ket gagangay a
maam-ammo a kas “dagiti linteg ti kosher.” Naggapu ti bali-
kas a Kosher iti balikas a Hebreo a kayatna a sawen “nada-
lus iti relihion.” Kas iti Nainsiriban a Balikas a naipaltiing
iti panawentayo, dagiti linteg ti kosher ket mangitandudo iti
nasayaat a salun-at, ngem ti kangrunaan a panggepda ket
tapno mangisuro iti panagtungpal. Daytoy a linteg ti salun-
at, kas iti Nainsiriban a Balikas iti agdama, ket nakatulong a
nangyadayo kadagiti tao ti Dios manipud iti lubong kadagiti
ugali ken kannawidan, a daytoy ti sabali pay a panggep ti
linteg ni Moises, ken nakatulong kadakuada nga agbalin a
nadalus ken nasantuan.

Levitico 11

Maysa a “Nainsiriban a 
Balikas“ para kadagiti Israelita

B
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) bayat
ti panangadalmo iti Levitico 11.

Kosher kadi Daytoy?

Ti kosher kayatna a sawen ti umno wenno pinasanto ti linteg ti
Judio. Ilistam dagiti sumaganad nga ayup iti kuadernom: bisu-
kol, karnero, bao, dudon, kannaway, baboy, baka, kamelio,
agila, pating. Para iti tunggal ayup, isuratmo no dagitoy ket
“kosher” wenno “saan a kosher” tapno kanen dagiti Israelita,
ket kalpasanna ilawlawagmo no apay. Para iti tunggal gapu,
mangtedka iti maysa a bersikulo manipud iti Levitico 11 a
mangsuporta iti sungbatmo.

Subliem nga Adalen ti Nainsiriban a Balikas

Basaem ti Doktrina ken Katulagan 89:5–17 ket ilistam no ania ti
imbilin ti Apo kadagiti miembro ti Simbaan iti panawentayo a
kanenda ken saanda a kanen. Idiligmo dagitoy a pangiturong iti
Levitico 11 a nangisuruan ti Apo kadagiti annak ti Israel no ania
ti mabalin ken saanda a mabalin a kanen.

Apay a Napateg Daytoy?

Apay iti panagkunam a binilin ti Apo dagiti taona a saanda a
mangan kadagiti sumagmamano a banag? (No kasapulam ti tu-
long, kitaem iti Levitico 11:43–47; 1 Taga-Corinto 6:19–20; DkK
89:1–4, 18–21).

Iti Levitico kadagiti kapitulo 12–15 nangted ti Apo iti pa-
ngiturong maipapan iti no ania ti “nadalus” ken “saan a
nadalus” babaen ti linteg ni Moises maipanggep kadagiti
pagpaayan ken sakit ti bagi. Ilawlawag ti Levitico 12 dagiti
linteg a mayaplikar kadagiti babbai kalpasan ti panagpas-
ngayda. Para iti maysa a panawen naibilangda a “saan a
nadalus,” ngem binalabala pay ti Apo dagiti nalawag nga
ordinansa a mangaramid kadakuada a “nadalus” manen ba-
baen ti seremonia kalpasan ti maysa a panawen. Ni Maria,
ti ina ni Jesus, ket sinurotna dagitoy nga ordinansa kalpa-
san ti pannakayanak ni Jesus (kitaen iti Lucas 2:21–24, 39).

Matikaw ti sumagmamano a tao iti kapanunotan a dagiti
gagangay a pagrebbengan ti bagi ket mamagbalin a saan a
nadalus ti maysa a tao. Nupay kasta nasken a maawatan-
tayo a babaen ti linteg ni Moises, ti “saan a nadalus” sa-
anna a kayat a sawen a narugit wenno nakagugura ngem
ketdi saan daytoy a naanamongan tapno makiraman kada-
giti sagrado nga ordinansa. Laglagipen pay a ti linteg
ni Moises ket naisangrat a mangipaay kadagiti palagip 
a mainaig iti akinruar a bagi a masarakan iti inaldaw a 

Levitico 12

Nadalus ken Saan a Nadalus

C

B

A

panagbiag tapno mapalagipan dagiti Israelita maipapan ka-
dagiti naun-uneg a naespirituan a kinapudno.

Salaysayen ti Levitico 13–14 ti sakit a kukutel. Manipud
kadagiti panangiladawan kadagitoy a kapitulo, makita a ti
kukutel ket maibilang iti sumagmamano a nadumaduma a
makaakar a sakit ti kudil. Para iti ad-adu pay a pakaammo
maipanggep iti kukutel, kitaen ti “kukutel” iti
Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Levitico 14

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Idilig ti Panangdalus iti Kukutel iti
Panangdalus kadagiti Basbasoltayo

Gapu ta mailasin unay ti kukutel ken mairaman ti panagrupsa
wenno pannakadadael ti bagi, nagserbi daytoy a kas kapintasan
a simbolo ti kinamanagbasol. Ti basol ket mangdadael iti kinaes-
pirituan ti maysa a tao kas iti panangdadael ti kukutel iti bagi ti
maysa a tao. Iladawan ti Levitico 14 no ania ti nasken nga arami-
den ti maysa a tao tapno madalusan babaen ti seremonia, wenno
relihion, kalpasan ti pannakapaimbag iti kukutel. Makitatayo da-
giti pagpadaan iti nagbaetan ti proseso ti pannakapadalus iti ku-
kutel ken no kasano a maparmektayo dagiti epekto ti basol.

Sakbay ti panangadalmo iti Levitico 14, nasken a maammuam
a no makaala iti kukutel ti maysa a tao, kasapulan kenkuana ti
agnaed iti ruar ti pagnaedan a lugar. Kasta met a pumudno
daytoy iti basol. No agbasoltayo, maisinatayo ti bagbagitayo
manipud iti naan-anay a pannakisinninged iti Apo ken iti
Simbaanna. Kas pagarigan, saantayo a mapalubosan a makira-
nud iti sakramento wenno umawat ti rekomenda ti templo.

Dagiti addang iti panagbalin a nadalus iti kukutel babaen ti sere-
monia ket masarakan kadagiti sumaganad a ragup dagiti bersi-
kulo. Basaem ti tunggal ragup dagiti bersikulo manipud iti
Levitico 14, gupgopem ti tunggal addang, ket ilawlawagmo no
kasano a maisuro dagiti addang ti proseso ti basol ken panagba-
bawi. Iti tunggal ragup dagiti bersikulo masarakam ti maysa a sa-
ludsod a makatulong kenka a mangipamaysa iti pampanunotem.

1. Dagiti bersikulo 2–3. No ti kukutel ket mangisimbolo iti ba-
sol, ania ti mabalin nga isimbolo ti saserdote [padi]?

A

Agnaedto iti ruar (b. 8)—
Agyan iti ruar

Log (bb. 10, 12, 15, 21)—
Agarup maysa kagudua ti litro

Levitico 13–14

Kukutel
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2. Dagiti bersikulo 4–8. Nasken a maammuam a ti (a) kayo a
cedro ket maam-ammo a kas maysa a banag a makatulong a
mangtaginayon iti dadduma pay a banag manipud iti pannaka-
rupsa wenno pannakaakar; (b) ti maris nga eskarlata ket nala-
baga, a mangipalagip kadatayo iti dara, a simbolo ti biag ken ti
Pannubbot; (c) nausar ti hisopo iti Daan a Tulag kas pangpatar-
naw a mula; ken (d) ti dara ken danum ket mangisimbolo iti
pannakayanak (kitaen iti Moises 6:59). Iti panangibilangmo iti
daytoy nga impormasion, ania iti panagkunam ti maisimbolo
kadagitoy a bersikulo?

3. Bersikulo 9. Gagangay a bassit ti buok wenno awan buok dagiti
kayyanak, malaksid kadagiti adda iti uloda. Ania koma ti ma-
balin a mensahe daytoy a bersikulo? (kitaen iti 3 Nephi 11:37).

4. Dagiti bersikulo 10–14. Lagipen ti pumada a simbolismo iti
Exodo 28–29. Kasano a mayaplikar ditoy ti simbolismo?

5. Dagiti bersikulo 15–18. Ti kayo ti olibo ket tanda ti kappia
ken kinatarnaw, ken ti lana ti olibo ket nagbalin a simbolo ti
Espiritu Santo ken panagaramid kadagiti nalinteg nga aramid
ken aramid ti panagserbi (kitaen iti DkK 45:56–57). Kasano a
daytoy a paset ket proseso ti panagbalin a nadalus manipud
iti basol? (kitaen iti 2 Nephi 31:17).

6. Dagiti bersikulo 19–20. Kangrunaanna, ania ti mamagbalin a
posible ti panagbabawi?

Ti umuna a sangapulo-ket-lima a kapitulo ti Levitico ket
adda pakainaiganda amin iti no kasano a nagbalin dagiti tao
a “nalinteg” iti Dios babaen ti sakripisio wenno no kasano
nga agbalinda a “nadalus” babaen ti seremonia iti sangona
babaen ti panagtulnog kadagiti lintegna maipapan iti kinada-
lus. Aglaon ti Levitico 15 iti ad-adu pay a pangiturong mai-
papan iti no kasano a mainaig dagiti pagrebbengan ti tao iti
panagbalin a nadalus wenno saan a nadalus babaen ti linteg
ni Moises. Nupay kasta, nasken a maamiristayo nga awan
ti pudno a pannakapakawan dagiti basol no awan ti pudno
a panagbabawi ken ti Pannubbot ni Cristo. Iladawan ti
Levitico 16 ti sagrado a seremonia nga imbilin ti Apo kada-
giti Israelita nga aramidenda iti maminsan ti makatawen iti
naituding a panawen a nangisimbolo no kasano a subboten
ni Jesucristo dagiti basbasol ti amin a tao. Idinto ta bukod a
pannakayaplikar dagiti seremonia a nailadawan iti Levitico
1–15, ti Aldaw ti Pannubbot a nailadawan iti Levitico 16 ket
mangisimbolo iti pannubbot para kadagiti basbasol ti sibubu-
kel a pagilian nga Israel ken daytoy ti aldaw idi nagayuno
ken naginana ti sibubukel a balay ti Israel.

Levitico 15–16

Ti Aldaw ti Pannubbot

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Levitico 16

Levitico 16:10—Ti Aglak-am iti Panagbasol 
ti Sabali [Scapegoat]
Ti scapegoat wenno aglak-am iti panagbasol ti sabali ket nagan a
naited iti kalding a “naglibas” nga agturong iti let-ang, saan a
kaano man nagsubli, nga adda dara, wenno basol, dagiti tao
kenkuana. Ti scapegoat ket mangisimbolo a babaen ti Pannubbot
dagiti basol ti Israel mabalin a mapakawan dagiti basol, a saa-
nen nga agsubli pay.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Sagrado ken Napateg a Seremonia

Aglaon ti Levitico 16:3–28 kadagiti pangiturong para kadagiti
saserdote [papadi] iti Aldaw ti Pannakaabbong [Pannubbot].
Ti sumaganad a balabala ket mangted iti innem a sapasap nga
addang a mairaman iti seremonia. Isuratmo dagiti sungbat ka-
dagiti saludsod maipapan iti tunggal addang.

1. Ania ti isimbolo ti no ania ti indawat ti Apo nga aramiden ni
Aaron iti bersikulo 4? (kitaen kadagiti bb. 3–5). (Pamugtuan:
Penkem nga ammom no ania ti “lienzo.”)

2. Apay a kasapulan ni Aaron ti dua a kalding? (kitaen kadagiti
bb. 6–10).

3. Apay iti panagkunam a kasapulan ni Aaron nga aramidenna
ti pannakaabbongna [pannakasubbotna] a maipaay iti bagina
sakbay nga aramidenna ti pannakaabbong [pannakasubbot]
para kadagiti tao? (kitaen kadagiti bb. 11–14). Kasano a
maigidiat daytoy nga addang idi inaramid ni Cristo ti
Pannubbotna? (kitaen iti Hebreo 9:6–14; Alma 34:8–12).

5. Apay a kasapulan ni Aaron a dalusanna ti nasantuan a lugar
ti templo? Ania ti ibaga kenka daytoy a kasapulan maipapan
iti kinapateg ti kinadalus iti imatang ti Dios ken maipapan iti
bileg ti Pannubbot? (kitaen kadagiti bb. 15–19).

A

Lienzo (b. 4)—Puraw a kawes
Sapin (b. 4)—Akin-uneg a
pagan-anay

Barikes (b. 4)—Bedbed ti siket

Paggasanggasatennanto
(bb. 8–10)—Mangipuruak ka-
dagiti namarkaan a bato para
iti panggep a panangigasang-
gasat iti panangpili iti maysa
a banag. No aggiginnasatan
dagiti nasantuan a lallaki,
maysa daytoy a panangi-
peksa ti pammati a ti Dios ket
imatonanna ti maysa a pag-
teng ken ipakaammona ti pa-
gayatanna. Iti Levitico 16,
maysa a bato ti namarkaan

para iti Apo ken ti sabali nga
aglak-am iti pannakapabasol.
Idi impuruak ni Aaron dagiti
bato, depende no kasano ti
panagdissoda, maysa a kal-
ding ti napili a maisakripisio
ken ti sabali ket napili nga
agbalin nga aglak-am iti pan-
nakapabasol.

Ti pammaneknek (b. 13)—
Ti lakasa ti tulag

Pasantuennanto (b. 19)—
Pagbalinen a sagrado

Pannakaabbong (b. 20)—
Panangsubbot para

Sono (b. 32)—Lugar
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Levitico 19–20

“Agsantokayo ta Siak Santoak”

6. Kasano a ti agpada a kalding (ti maysa ket mausar nga agpaay
para iti daton ken ti maysa pay ket mausar kas aglak-am para
iti pannakapabasol) ket mangibagi ken ni Cristo ken ti
Pannubbotna? (kitaen kadagiti bb. 20–22).

7. Ania ti isimbolo dagiti pagrebbengan ni Aaron ken dagiti
pagrebbengan ti lalaki a nangiturong iti tao nga aglak-am iti
pannakabasol iti let-ang? (kitaen kadagiti bb. 20–22; kitaen
met iti DkK 36:5–6).

Irekord ti Levitico 17–18 dagiti pangiturong ti Apo kada-
giti Israelita maipapan kadagiti kaugalian a silalawag a
mangisina kadakuada manipud kadagiti palso a relihion ti
panawenda. Aglaon ti Levitico 17 kadagiti pangiturong
maipapan iti no ania ti aramiden no agpatay dagiti
Israelita iti maysa nga ayup. Uray no saan a maidaton ti
ayup a kas sakripisio, masapul nga idatag dagiti Israelita
daytoy iti sango ti Apo iti tabernakulo. Daytoy a kaugalian
ket nakatulong a manglapped iti ania man a sakripisio ka-
dagiti palso a dios ken nakatulong kadagiti Israelita a
manglaglagip nga isuda amin ket naggapuda iti Apo.
Binilin pay ti Apo dagiti Israelita iti Levitico 17 a saanda
a mangan iti dara. Ti dara ket gagangay a simbolo ti biag,
ken ti sumagmamano a palso a relihion ket iramanda ti 
panaginum iti dara kas paset dagiti ritualda iti relihion.
Babaen iti daytoy a kaugalian, kinalikaguman dagiti ma-
matpati a mangpaatiddog iti bukodda a biag. Nangted ti
Apo iti Israel iti nadumaduma a sakripisio a mangisimbolo
iti naindaklan a sakripisio ni Jesucristo, a pagsayasayan ti
darana tapno mangted iti agnanayon a biag iti amin a ma-
mati kenkuana ken agtungpal kadagiti bilinna (kitaen iti
Levitico 17:11).

Aglaon ti Levitico 18 iti ballaag ti Apo kadagiti Israelita a
ti pannakiabig ket makaigapu iti pannakadadael dagiti na-
sion ken madadael dagiti Israelita no makiramanda kadagi-
toy nga aramid.

Levitico 17–18

Liklikan dagiti Kaugalian a 
Panagrukbab kadagiti Ladawan

Irekord ti Levitico 19–20 ti panangyunay-unay ti Apo iti pa-
nagbalin a nasantuan. Ti balikas a nasantuan iti Hebreo ket
“qadash,” a kayatna a sawen ti mapasanto, makonsagrar, ken
maidaton wenno maisina manipud iti lubong ken kinainlubo-
ngan. Saan laeng a binilin ti Apo dagiti Israelita nga agbalin
a nasantuan, ngem kadagitoy dua a kapitulo nangted isuna
kadagiti nalawag a pagarigan kadagiti banag a mabalinda nga
aramiden iti inaldaw a panagbiagda nga agtungpal iti daytoy
a bilin. Tunggal maysa kadagitoy nalawag a kaugalian ket na-
katulong a nangipalagip kadagiti Israelita nga isinada ti bag-
bagida manipud iti lubong ken dagiti saan a nadiosan a
kaugalianda. Inlawlawag ni Jesus idi agangay ti pangrugian
a pagbatayan ti kinasanto idi insurona dagiti Apostolna a sa-
anna nga ikuyog ida iti ruar ti lubong ngem ketdi iliklikna
ida manipud iti dakes (kitaen iti Juan 17:14–16).

Bayat ti panagbasam, ammuem ti pagbatayan iti likudan ti
tunggal bilin nga inted ti Apo. Iti ania a wagwagas nga inda-
watna kadatayo nga agbiag kadagitoy a pagbatayan ita nga
agdama bayat ti panagkagumaantayo nga “awan iti lubong”?

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Levitico 19

Kabutengnanto (b. 3)—
Ayaten ken dayawen

No adda (b. 6)—Ania man a
banag

Awitennanto (b. 8)—Adda
sungsungbatanna iti

Impabpabarengna
(bb. 8, 12)—Inaramidna a
saan a sagrado ti sagrado

Adasen (b. 9)—No ania ti
natda kalpasan a naapit ti ta-
lon iti umuna a gundaway

Takawen (b. 13)—Kusiten

Balsen (b. 18)—Agkalikagum
iti panagibales

Ipamanada (b. 19)—Ipaasawa

Sabsabali (b. 19)—
Nadumaduma

Mulaan (b. 19)—Itukit, 
agmula

Agtipon (b. 19)—Naglaok 
(ti dua nga agduduma a kita)

Natanianen (b. 20)—
Naitulagen

Nasbut (b. 20)—Nabayadan
ken nawayawayaan

Madusadanto (b. 20)—
Masaplit

Awan ti pannakakugitda
(b. 23)—Saan a nasantuan

Panagbuybuyon, wenno aga-
ramid iti padpadles (b. 26)—
Nadumaduma a kita ti
panagipalad

Rabaraban dagiti buokyo
(b. 27)—Maibasar iti kita ti
pukis ti buok nga inusar da-
gitay makiramraman kadagiti
palso a relihion

Kadagiti managbuyon nga
espiritu (b. 31)—Dagiti ag-
kuna a makasaritada dagiti
espiritu dagiti natayen

Managsalamangka (b. 31)—
Lallaki nga umawag kadagiti
espiritu dagiti natay

Ubanan (b. 32)—Puraw

Makipagtaeng (b. 33)—Agyan

Di tumutop (b. 33)—
Maltratuen ken pagpungtoten

Panagrukod (b. 35)—Rukod
ti kaatiddog

Efa, hin (b. 36)—Dagiti yunit
ti pagrukod (kitaen iti Bible
Dictionary, s. v. “Weights and
measures”)
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Sapulen ti Pagbatayan

No ibilangmo ti pagbatayan iti likudan ti tunggal bilin iti
Levitico 19, dumani tunggal bilin iti kapitulo ket mayaplikar 
kadagiti Santo iti Ud-udina nga Aldaw iti agdama.
Sumagmamano ti mailasin (kas iti adda kadagiti bb. 11–12),
ngem kasla saantayo a pamiliar kadagiti dadduma. Pumilika
iti dua kadagiti bilin iti Levitico 19 a kasla nalawag a para ka-
dagiti tao iti dayta nga aldaw. Lasinem dagiti pagbatayan iti li-
kudan dagiti bilin ket ulitem nga isurat dagitoy a mayaplikar
iti panawentayo. Kas pagarigan, iti bersikulo 19 kinuna ti Apo
a ditayo maaddaan iti talon a namulaan iti dua nga aggidiat a
kita dagiti mula wenno maysa a pedaso ti lupot nga addaan iti
dua nga agduma a kita ti tela iti daytoy. Babaen kadagitoy a
bilin, impalagip ti Apo iti Israel a saanda a mabalin nga itipon
ti bagbagida iti lubong ket agtalinaedda a nasantuan. Ita ma-
balintayo a yaplikar daytoy a pagbatayan iti kapanunotan mai-
papan iti panagsarak [dating] wenno panagkallaysa. Nasken a
makipag-datetayo kadagiti miembro ti Simbaan ken agkallaysa
iti uneg ti katulagan.

Scripture Mastery—Levitico 19:18

Basaem ti bilin ni Jesus iti Mateo 22:35–39. Ania ti kinuna ti Apo
iti Levitico maipapan iti kinapateg daytoy a bilin?

Aglaon ti Levitico 21–22 kadagiti bilin maipanggep iti ki-
nasanto dagiti saserdote [papadi], dagiti pamiliada, ken da-
giti sakripisio nga indatonda. Ita addaantayo pay kadagiti
naisangsangayan a pagrukodan para kadagiti agserserbi ka-
dagiti mision ken adda saadna iti turay, kasta met kadagiti
pagrukodan para iti wagas a pakaannongantayo kadagiti
ordinansatayo.

Levitico 23–25

Dagiti Nasantuan nga 
Aldaw ken Pagteng

Levitico 21–22

Kinasantuan ti Kinasaserdote

B

A

Salaysayen ti Levitico 23 no kasano nga impasdek ti Apo ti
lima a nasantuan a panawen idi a ti sibubukel nga Israel
ket nasken nga agaramid iti naisangsangayan a panagkagu-
maan tapno agbalin a nasantuan ken ad-adda nga umasideg
kenkuana. Dagitoy a panawen ket iti Aldaw a Panaginana
(kitaen kadagiti bb. 1–3); iti Fiesta ti Awan Lebadurana a
Tinapay, wenno Fiesta ti Paskua (bb. 4–14); iti Fiesta dagiti
Lawas, wenno Pentecostes (kitaen kadagiti bb. 15–23); iti
Aldaw ti Pannakaabbong [Pannakasubbot] (kitaen kadagiti
bb. 26–32); ken iti Fiesta dagiti Tabernakulo (kitaen kadagiti
bb . 33–44). 

Agkanaig iti tema ti Levitico 25 ken kapitulo 23. Iti Levitico
25 mabasatayo a binilin ti Apo dagiti Israelita a saanda la-
eng a maaddaan iti Aldaw a Panaginana iti tunggal maika-
pito nga aldaw no di ketdi ipakdaarda pay ti tunggal
maikapito a tawen a maysa a tawen ti Panaginana. Iti day-
toy a tawen ti Panaginana saanda nga agpatubo kadagiti
mula no di ketdi bay-anda nga aginana ti daga. Mainayon
pay, kalpasan ti mamimpito a daras iti pito a tawen (uppat-
a-pulo-ket-siam a tawen), ti maikalimapulo a tawen ket ag-
balin a maysa a naisangsangayan a tawen ti Panaginana,
a maawagan iti tawen ti jubileo. Saan laeng a saan nga ag-
mula dagiti Israelita wenno agapit iti panawen ti jubileo
ngem ketdi nasken a pakawanenda ti amin nga utang ken wa-
yawayaanda ti amin nga adipen. Ti jubileo ket nakatulong
a mangipalagip iti Israel a gapu ta naasi ti Dios kada-
kuada, nasken met nga agbalinda a naasi kadagiti dad-
duma ken iti daga.

Aglaon ti Levitico 24 iti sumagmamano a pangiturong iti
panangusar iti kandelario ken ti lamisaan ti tinapay ti pa-
marang iti tabernakulo. Kalpasanna salaysayen ti kapitulo
24 ti estoria ti maysa a tao a nagtabbaaw iti nagan ti Dios
ket nakedngan a matay gapu ta ti panagtabbaaw ket kang-
runaan a maiparit kadagiti bilin ti Dios a naited kadagiti
annak ti Israel. Paset ti panangilawlawag iti daytoy a pan-
nusana ket iramanna ti nalatak a ragup ti balikas a “mata
ken mata, ngipen ken ngipen” (b. 20).

Iti pannakailawlawag no ania ti manamnama kadagiti
Israelita maipanggep iti kinadalus ken kinasantuan ti reli-
hion, inggibus ti Apo ti libro ti Levitico nga addaan iti pa-
nangilawlawag kadagiti bunga ti panagtungpal ken saan
a panagtungpal kadagiti bilin (kitaen iti Levitico 26).
Nangted pay ti Apo iti sumagmamano a panggibus a bala-
kad maipapan iti naan-anay a panangikonsagrar ti maysa
a tao iti bagina iti serbisio ti Apo.

Levitico 26–27

Dagiti Bendison wenno
Pannakailunod
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Dagiti Panagdaliasat iti Let-ang
Nanaganan ti libro
ti Numeros idi nai-
patarus daytoy iti
Griego gapu ta ag-
laon daytoy iti pa-
kasaritaan ti dua
nga okasion idi “ni-
numeruan,” wenno
binilang ni Moises
dagiti tao ti Israel
(kitaen iti Numeros
1–4; 26). Sumagma-
mano a Hebreo ti
mangawag iti day-
toy iti Vayedabber (ti
umuna a balikas iti

libro ti Hebreo), a kayatna a sawen “Ket nagsao Isuna.” Kasla
mayannatup daytoy a nagan gapu ta aglaon ti Numeros iti nasu-
rok a 150 a pakasaritaan maipapan iti pannakisao ti Dios ken ni
Moises. Ti libro ket gagangay nga ad-adda a maawagan iti Bemid-
bar iti Hebreo, a kayatna a sawen “Iti let-ang,” a mangiladawan
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iti nakapasamakan ti dumani intero a libro. Nupay ti paulona a
“Numeros” ket simple a mangngegan, kinapudnona aglaon ti
libro iti sumagmamano a napapateg unay ken makaparegta unay
nga estoria maipapan iti uppat-a-pulo a tawen a panagallaalla ti
Israel iti disierto ti Sinai.

Panagsagana a Mangbasa iti Numeros
Naglaon ti Numeros iti sumagmamano nga estoria maipapan iti
panagdayamudom, panagdayengdeng, ken panagalsa uray pay
dagiti kasingedan a kakadua ken miembro ti pamilia ni Moises.
Inikkan ti Apo dagiti annak ti Israel iti gundaway a sumrek iti na-
ikari a dagada iti agarup makatawen kalpasan ti ipapanawda iti
Egipto, ngem nagbuteng, nagdayamudom, ken nagalsada, isu a
napukawda ti gundaway. Bayat ti panagbasam nasken nga ibi-
langmo nga addaantayo, kas kadagiti annak ti Israel, iti maysa
a propeta iti agdama. Kasano ti panangawattayo iti balakadna?
Ania dagiti bunga ti panangsurot wenno saan a panangsurot iti
balakad ti propeta?

Ti libro ti Numeros ket mabalin a mabingay iti tallo a benneg:
(1) ipapanaw iti Sinai (kitaen kadagiti kapitulo 1–10), (2) panagda-
liasat iti let-ang (kitaen kadagiti kapitulo 11–21), ken (3) panagsa-
gana a sumrek iti naikari a daga (kitaen kadagiti kapitulo 22–36).

Ti Libro dagiti Numeros

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Levitico 26

Pataudennanto (bb. 4, 20)—
Mangted

Panagbayo (b. 5)—Panagapit
iti pagay

Madanonnanto (b. 5)—
Agpaut

Panagburas iti ubas (b. 5)—
Panagapit iti ubas

Kanenyonto dagiti baak a pi-
nenpen a nabayag a naidulin,
ket alaenyonto nga umuna ti
baak gapu iti baro (b. 10)—
Mangankayonto pay laeng
manipud iti penpen iti napala-
bas a tawen no dumteng ti
baro, ket nasken nga yakarmo
ti daan a penpen tapno adda
lugar dagiti baro a penpen

Karimon (bb. 11, 15, 30,
43–44)—Di magustuan ken di
ikankano

Pinatakderkayo (b. 13)—
Wayawayaan

Sarot, ken gurigor (b. 16)—
Sakit

Kumamat (bb. 17, 36–37)—
Kamaten

Maikaniwas (bb. 21, 23–24,
27, 41)—Maisuppiat

Langalang (bb. 22, 33, 35,
43)—Awan nagyanna

Angol (b. 25)—Didigra, sakit

Ungkay (b. 26)—Abasto

Dusaenkayto (b. 28)—
Disiplinaen, aturen

Langalang (bb. 31, 33)—
Dadaelen

Pagwalangwalangekto
(bb. 31–32)—Panangdadael

Sabsabali a nasion (bb. 33,
38, 45)—Dagiti saan a maka-
ammo iti pudno ken sibibiag
a Dios.

Patakrotekto (b. 36)—
Agkurang iti kinatured

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Lasinem dagiti Pili ken Bunga

Mangaramidka iti maysa a tsart iti papelmo nga adddaan iti
dua a dasig a kas iti maysa iti baba. Markaam ti maysa a dasig
iti “No” ken ti maysa pay a dasig iti “Iti kasta.” 

1. Bayat ti panangbasam iti
Levitico 26, sapulem ti bali-
kas a no. Mabalin a ka-
yatmo a markaan wenno
timbukelam daytoy kada-
giti nasantuan a kasuratam.
Isuratmo iti dasig a “No”
dagiti banag a kinuna ti
Apo a mabalin nga arami-
den ti Israel.

2. Sapulem ti balikas nga iti 
kasta iti yan ti asideg ti no a
masarakam iti umuna nga
addang. Markaam wenno
timbukelam daytoy kadagiti

nasantuan a kasuratam. Ilistam iti dasig nga “Iti kasta” no ania
ti kinuna ti Apo a mapasamak no nagaramid ti Israel iti sumag-
mamano a pili. Ituloymo iti unos ti kapitulo ket sarakem ti ad-
adu pay a koneksion ti “no ken iti kasta.”

Iti kasta

Dagiti Bunga
Dagita a Pili

No

Dagiti Pili a
Mabalin nga
Aramiden da-
giti Israelita

A
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Salaysayen ti Numeros 1–4 no kasano a naibilang ti Israel
babaen ti tribu wenno pamilia. Immawat ti tribu ni Jose iti
doble a tawid gapu iti karbengan ti kinainauna. Nabingay ti
doble a tawid iti nagbaetan ti dua nga annak a lallaki ni Jose
a da Efraim ken Manases. Kas bungana, naikkan dagitoy dua
nga annak a lallaki iti kasasaad kas agsina a tribu iti Israel
(kitaen iti Genesis 48:5), a namagbalin a sangapulo-ket-tallo
a tribu iti Israel. Ti tribu ni Levi ket addaan iti naisangsa-
ngayan nga awag nga agikut iti kinasaserdote ken agannong
kadagiti ordinansa babaen ti linteg ni Moises. Gapu iti day-
toy nga awag, nagbiagda a kadua ti amin a dadduma pay
a tribu ket saanda a naibilang iti kasta met la a wagas.
Gagangay a naibilang ti Israel nga addaan iti sangapulo-
ket-dua a tribu—mainayon dagiti Levitas. Salaysayen ti
Numeros 1–2 a naibilang dagiti sangapulo-ket dua a tribu
ken naurnosda kadagiti grupo para iti panagmartsa ken pa-
nagkampo. Irekord ti Numeros 3–4 no kasano a naibilang da-
giti Levitas ken naikkan kadagiti naituding nga aramidenda.

Ilawlawag pay ti Numeros 3–4 nga amin nga inauna kada-
giti annak ti Israel ket kukua ti Apo gapu ta naisalakanda
laeng babaen ti asi ti Apo idi agikabilda iti dara iti baotekda
iti panawen ti maikasangapulo a didigra iti Egipto (kitaen
iti Exodo 12–13). Nupay kasta, inlawlawag ti Apo, nga im-
bes nga ipaserbi kenkuana ti inauna ti tunggal pamilia iti
naan-anaay a panawen, pinagserbina dagiti Levitas iti lu-
garda. Tapno ipakita a bigbigenda nga agserbi dagiti Levitas
iti lugarda, tunggal inauna nga anak a lalaki kadagiti dad-
duma pay a tribu ket naidawat nga agbayadda iti masinu-
nuo a gatad ti kuarta iti tunggal tawen tapno pangsuporta
iti trabaho dagiti Levitas iti tabernakulo. Maawagan daytoy
iti “pannubbot a pirak” (kitaen iti Numeros 3:44–51).

Amianan

Abagatan

Neftali

Simeon

Levi
Annak a
lallaki ni
Gerson

Moises
Aaron

Levi
Annak a Lallaki 
ni Kohath

Manases

Laud Daya

Efraim

Benjamin

Zabulon

Juda

Issacar

Dan

Ruben

Levi
Annak a lallaki 
ni Merari

Aser

Gad

Ti Tabernakulo 
ken ti Korte ti
Kongregasion

Numeros 1–4

Ti Sensus

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mabalin a Sika

Basaem ti Numeros 3:12–13; 4:40–41 ken ti panangilawlawag ti
Numeros 1–4 iti ngato tapno masursurom no ania ti kinuna ti Apo
maipapan iti inauna iti intero nga Israel. Kalpasanna basaem ti
2 Nephi 9:6–9, ket ilawlawagmo no kasano a maidiligtayo iti ina-
una ti Israel. Iti sabali a pannao, no awan ti Pannubbot ni Cristo,
ania ti mapasamak koma kadatayo? (kitaen met iti 1 Taga-Corinto
6:19–20; 1 Pedro 1:18–19).

Ania ti Nasken nga Aramidem?

Iti panangibilangmo no ania ti nasursurom iti aktibidad A, ka-
sano nga apektuanna dagiti ipangpangrunatayo iti panangammo
no asino ti agtagikua kadatayo? Ania ti kiddawen ti Apo nga
aramidentayo a mabalin a maidilig iti “panubbot a pirak”?

Aglaon dagiti Numeros 5–6 kadagiti nayon a pangiturong
nga inted ti Apo maipanggep iti sakit (kitaen iti 5:1–4), pa-
nagbabawi (kitaen iti 5:5–10), no ania ti nasken nga arami-
den ti maysa nga asawa a lalaki no iti panagkunana ket
saan a napudno ti asawana kenkuana (kitaen iti 5:11–31),
dagiti agaramid iti naisangayan a kari nga agserbi iti Apo
(Nazareo; kitaen iti 6:1–21), ken ti bendision a nasken nga
isao dagiti saserdote [papadi] kadagiti tao (kitaen met iti
6:22–27). Kadagiti Numeros 7–8 mabasatayo ti maipapan
kadagiti datdaton a naaramid iti pannakaidaton ti taberna-
kulo ken ti pannakatuding kadagiti Levitas a mangannong
kadagiti naisangsangayan nga awagda iti kinasaserdote.

Daytoy a pangiwanwan iti panagadal ket mangted iti nai-
sangsangayan nga atension iti Numeros 6, a mangiladawan
kadagiti linteg ti Nazareo. Iti Hebreo ti kayat a sawen ti na-
zir ket “maysa a naikonsagrar wenno naitalaga.” Ngarud,
no inkumit dagiti tao ti bagbagida iti naisangsangayan a
wagas iti Apo, wenno inkumit ida dagiti nagannak kada-
kuada iti Apo, maawaganda iti “Nazareo.” 

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Numeros 6

Yadayonanto, pannakaya-
dayo, bb. 2–8)—Italaga wenno
idaton iti Dios, maisina mani-
pud iti lubong

Kari (bb. 2, 5)—Kari

Umadani (b. 6)—Sagiden

Kastoy (b. 23)—Iti daytoy a
wagas

Intannawagna ti rupana
(b. 26)—Intalliawna ti rupana

Numeros 5–8

Dagiti Mainayon iti 
Linteg ni Moises

B

A
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Numeros 6:22–27—Maysa a Bendision iti Israel
manipud kadagiti Dadaulona
Ti pinulotan wenno pinili ti Apo ket masansan a mangted kada-
giti bendision kadagiti intero a kongregasion wenno ti sibubu-
kel a Simbaan. Kas pagarigan, ibilangmo dagiti sumaganad a
bendision nga it-ited dagiti tallo a nadumaduma a Presidente
ti Simbaan kadagiti sapasap a komperensia:

“Ita babaen ti turay ti sagrado a kinasaserdote a naited kaniak,
idawatko iti Dios nga ipatalgedna ti bendisionko kadagiti
Santo iti Ud-udina nga Aldaw ken kadagiti nasayaat a tattao
iti amin a lugar.

“Bendisionankayo iti dakdakkel a kabaelan a mangilasin iti dua
wenno ad-adu pay a pagpilian tapno mangikeddeng iti nagbae-
tan ni Cristo ken ti bumusor ken Cristo. Bendisionankayo iti
dakdakkel a bileg nga agaramid iti naimbag ken mangliklik iti
dakes. Bendisionankayo iti dakdakkel a pannakaawat iti Libro ni
Mormon” (Ezra Taft Benson, iti Conference Report, Abr. 1986,
100; wenno Ensign, Mayo 1986, 78).

“Ket ita, ay-ayatek a kakabsatko babaen ti bileg ken turay ti ki-
nasaserdote a naited kaniak ken ti bisa ti takem nga ik-ikutak ita,
idawatko iti Dios nga ipatalgedna koma dagiti bendisionko ka-
dakayo. Bendisionankayo kadagiti panagkagumaan nga agbiag
iti ad-adda pay a kas iti panagbiag ni Cristo. Bendisionankayo iti
dakdakkel a tarigagay nga agbalin a maikari iti maysa a reko-
menda ti templo ken dumar-aykayo koma a masansan iti templo
no ipalubos dagiti kasasaad. Bendisionankayo nga umawat iti
talna ti Nailangitan nga Amatayo kadagiti pagtaenganyo ken
matarabaykayo koma iti panangisuroyo kadagiti pamiliayo a su-
murot iti Maestro” (Howard W. Hunter, iti Conference Report,
Okt. 1994, 119; wenno Ensign, Nob. 1994, 88).

“Ibatimi daytoy a bendision kadakayo, a kas iti bendision a nag-
gapu iti apostol. Bendisionandakayo nga umisem koma ti Apo
nga addaan tulongna kadakayo, nga adda koma ragsak ken
talna kadagiti pagtaenganyo, a marikna koma dagiti agassawa,
annak ken nagannak ti aglawlaw nga addaan ayat ken panag-
dayaw ken panagyaman. Dakayo koma ket ‘kumita iti Dios ket
agbiag’ (Alma 37:47) nga addaan iti ragsak, addaan iti pamma-
talged, addaan iti talna, ken addaan iti pammati” (Gordon B.
Hinckley, iti Conference Report, Abr. 1995, 118; wenno Ensign,
Mayo 1995, 88).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–D) bayat
ti panangadalmo iti Numeros 6.

Mangisuratka iti Maysa a Waragawag

Mangisuratka iti sinsinan waragawag a mangalaka kadagiti lal-
laki nga agbalin a Nazareo. Nasken a mairaman iti waraga-
wagmo ti uray laeng tallo a banag a ninamnama ti Apo iti
maysa a Nazareo (ikkam iti naisangsangayan nga atension iti
Numeros 6:3–7).

Asino Dagiti Sumagmamano a Nalatak 
a Nazareo?

Basaem dagiti sumaganad a nasantuan a kasuratan ket inaga-
nam ti tallo a tao a Nazareo: Uk-ukom 13:5, 24; 1 Samuel 1:11,
19–20, 28; Lucas 1:13–15.

B

A

Yaplikar Daytoy iti Agdama

Ania ti nakiddaw nga aramidentayo iti agdama a mangidaton
iti bagbagitayo iti Dios a mangigidiat kadatayo manipud kada-
giti adu a dadduma pay a tattao iti lubong?

Mangpanunotka iti Maysa a Bendision 
a Naggapu kadagiti Dadaulom

Pumilika iti maysa kadagiti bendision manipud iti benneg a
“Pannakaawat kadagiti Nasantuan a Kasuratan” iti ngato a ka-
yatmo nga awaten, ket ilawlawagmo no apay. Ania ti nasken
nga aramidem tapno maawatmo dayta a bendision?

Ti Numeros 9 ket mangitanda iti rugi ti maikadua a tawen
ti panagdaliasat dagiti Israelita manipud iti Egipto agingga
iti naikari a daga. Salaysayen ti kapitulo 9 no ania ti nas-
ken nga aramiden dagiti annak ti Israel tapno agtalinaedda
iti panagkumitda iti Apo ken no kasano a maammuanda
nga adda kadakuada isuna. Kasano ti panangipakitatayo iti
Apo ita a nakakumittayo kenkuana, ken kasano ti panangi-
pakaammona kadatayo nga adda isuna kadatayo?

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Numeros 9

Numeros 9:6–14—Asino ti Nasken a Makiraman
iti Fiesta ti Paskua?
Makaay-ayo a kitaen nga iti Numeros 9 sumagmamano a lal-
laki a nangsagid iti bangkay, nalabit a babaen ti pannakitanem
iti pimmusay a kabagyan, ket saan a napalugodan a makira-
man iti Fiesta ti Paskua. Segun iti linteg ni Moises, isuda ket
“saan a nadalus.” Nupay kasta, impaltiing ti Apo ken ni
Moises a napateg unay ti Fiesta ti Paskua nga uray dagitay
saan a nadalus ket makiramanda gapu ta sinagidda ti maysa a
bangkay. Mainayon pay, a kuna ti Apo a nadagsen a basol ti

Natudingan nga aldawna
(bb. 2–3, 7, 13)—Napili a
panawen ti Apo

Agraman (bb. 3, 11, 15)—
Panagbaba ti init

Liwayanna a ngilinen
(b. 13)—Ikeddeng a
maisuppiat

Awitennanto (b. 13)—
Agbalin a responsable iti
daytoy

Makipagnaed (b. 14)—
Agindeg

Maymaysa a pagalagadan
(b. 14)—Maymaysa nga an-
nuroten ken kannawidan

Pannakabangon (b. 15)—
Naipatakder

Nagsardengan, panagyan,
nagyan (bb. 17–18, 21)—
Nagtakderan

Nagtaktak, nagtaeng
(bb. 19, 22)—Nagtalinaed

Inggunamgunam
(bb. 19, 23)—Dagiti bilin

Numeros 9

Ti Umuna a Fiesta ti 
Paskua iti Let-ang

D

C
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agbalin a naan-anay a nadalus ken maikari ken ti agkedked a
makiraman iti kanen ti Fiesta ti Paskua.

Gapu ta inrugi ti Mangisalakan ti sakramento a kasukat ti Fiesta
ti Paskua, mabalin nga ibilangtayo ti sumagmamano a bukod a
panangyaplikar. Kas pagarigan, nasken nga alaentayo ti tunggal
sidadaan a gundaway a maikari a makiraman iti ordinansa ti sak-
ramento. Ti maaddaan iti gundaway ket kalpasanna agkedked a
makiraman kadagiti mitingtayo iti sakramento ket maysa a basol.
Nakapatpateg unay ti pannakiranud iti sakramento isu a kayat ti
Apo a makiramantayo uray no mabalin nga adda bukod a mulit
iti panagbiagtayo. Mabalinnatayo a balakadan dagiti dadaulotayo
iti priesthood maipapan iti pannakiranud wenno saan a pannaki-
ranudtayo iti sakramento, a daytoy ti pagbatayan iti likudan ti no
ania ti napasamak iti kapitulo 9.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kanayon a Laglagipen

Salaysayen ti umuna a kagudua ti Numeros 9 ti maipapan iti
umuna nga anibersario ti Fiesta ti Paskua iti Egipto. Ibilangmo
dagiti sumaganad a kangrunaan a balikas ken ragup dagiti bali-
kas ket iladawam no kasano a mainaigda iti Fiesta ti Paskua
(mabalin a kayatmo a lagipen ti panangadalmo iti Exodo 12):

1. Maikasangapulo-ket-uppat nga aldaw ti bulan

2. Tinapay nga awan lebadurana ken dagiti napait a natnateng

3. Awan dagiti natukkol a tulang

Kasano nga Indauluan Ida ti Dios?

1. Iladawam no kasano a kinuna ti Numeros 9:15–23 nga indau-
luan ti Apo dagiti annak ti Israel.

2. Ania iti panagkunam ti nasursuro dagiti annak ti Israel iti
pannakaiturongda iti let-ang iti kastoy a wagas?

3. Kasano nga iturong ti Apo dagiti taona iti agdama?

Salaysayen ti Numeros 10 mai-
papan iti umuna nga ipapanaw
ti Israel manipud iti Bantay
Sinai kalpasan ti napaut a pa-
nagyanda idiay. Idi pumanaw
dagiti Israelita, nasabatda ti ka-
yong ni Moises ket inawisda a
kumadua isuna kadakuada—
kas met iti nasken a pananga-
wistayo iti dadduma a
kumuyog kadatayo iti panagda-
liasattayo nga agsubli iti Dios. 

Numeros 10

Ipapanaw iti Sinai

B

A

Ilawlawag pay ti Numeros 10 a ti tabernakulo—a mangi-
bagbagi iti lugar a pagnaedan ti Apo— ket ti pokus ti aten-
sionda bayat ti panagdaliasatda.

Ibilangmo no kasano a mayaplikar dagiti sumaganad a salud-
sod kadagiti Israelita bayat ti panagbasam iti Numeros 11:
Kasano ti mariknam no agaramidka iti maysa a nasayaat a
banag para iti sabali a tao ket agreklamoda iti panagrespon-
deda? Ania ti mapasamak no inikkannaka ti Apo iti amin a
banag a kiniddawmo nga awan ti ania man a panangibi-
langmo no nasayaat para kenka wenno saan ti kiniddawmo?

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Numeros 11

Napabara, bimmara (bb. 1,
10, 33)—Nakibur

Akin-udi (b. 1)—Akinruar

Nagsardeng (b. 2)—
Nasebseban

Kaaduan (b.4)—Saan nga
Israelita

Naggartemda unay (b. 4)—
Nakarikna iti napigsa a tari-
gagay a mangpennek kadagiti
pagganasanda (iti daytoy a
kasasaad, panagtarigagay iti
taraon malaksid iti mana)

Lasag (bb. 4, 13, 18, 21, 33)—
Karne

Ti kararuami malidliday
(b. 6)—Napukawmi ti ga-
nasmi a mangan (iti mana)

Culantro (b. 7)—Maysa a
mula a kas kapada ti parsley

Bedelio (b. 7)—Dagta, sus-
tansia a kasla allid

Paglebbekan (b. 8)—Alsong,
almeres

Kasla raman ti baro a lana
(b. 8)—Kapada ti raman ti
maysa a naluto iti lana

Impaaymo iti dakes (b. 11)—
Pinarigat

Pinatanorko, pinasngayko
(b. 12)—Inyanakko

Insapatam (b. 12)—Inkari

Awiten (bb. 14, 17)—
Baklayen

Kastoy (b. 15)—Iti kastoy a
wagas

Kinaay-ay-ayko (b. 15)—
Napalalo a panagleddaang

A maipaay iti (b. 18)—Kas
panagsagana para iti

Makasuya (b. 20)—Makasakit

Inwagsakyo (b. 20)—
Tinallikudan, saan a nangipa-
kita iti panagdayaw iti

Magmagna (b. 21)—Lallaki
nga agtawen iti nasurok a
duapulo a mabalin nga agsol-
dado

Umanay (b. 22)—
Mangpunno, mangpennek

Adda ilemmo (b. 29)—
Agimonka kadi

Dua a sico (b. 31)—
Mapattapatta a tallo a kada-
pan (maysa a metro)

Numeros 11

Pinatgan dagiti Israelita 
dagiti Pagganasanda
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Numeros 11:29—Tinarigagayan ni Moises a 
Propeta Koma ti Amin a Tattao
Kinuna ni Propeta Joseph Smith, “Saan pay a nakaipaltiing ti
Dios iti ania man a banag ken ni Joseph, a saannanto met nga
ipaltiing kadagiti Sangapulo-ket-dua (nga Apostol), ken mabalin
a maammuan uray pay ti kanunumuan a Santo ti amin a banag
a kas kaalisto ti kabaelanna a makaawat kadagitoy” (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 149).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–E) bayat
ti panangadalmo iti Numeros 11.

Sumagmamano a Dayengdeng ken Dillaw
iti Agdama

Ipapanmo a nariknam ti kas iti inaramid dagiti Israelita iti
Numeros 11:1–9. Agaramidka iti surat a dayengdeng a mapan
ken ni Moises a mangiladawan iti no ania ti pampanunotem
nga ibagbaga dagiti tao iti dayta a gundaway.

Agsurat iti Sungbat

Usarem no ania ti kinuna ni Moises iti Numeros 11:10–15 ken no
ania ti nasursuromon maipapan iti daytoy a panagdaliasat ken
mangisuratka no kasano a masungbatam ti dayengdeng dagiti
Israelita no sika koma ti panguloda.

Ania ti Mapasamak No Agdayengdengtayo?

Kitaem iti Numeros 11:1–4; Judas 1:14–16 ket ibagam no ania ti
napasamak iti kamaudianan kadagiti tao nga agdayengdeng
wenno agtanabutob a maibusor iti Apo ken dagiti katulo-
nganna. Kitaem iti Numeros 11:20 no ania ti kinuna ti Apo a
pudno nga ar-aramiden dagiti annak ti Israel no agdayeng-
dengda a maibusor ken ni Moises.

Sapulem dagiti Napapateg a Balikas

Sapulem no ania iti panagkunam dagiti napapateg a balikas
wenno ragup dagiti balikas a mangiladawan no ania ti inaramid
dagiti pitupulo a lallaki ken no apay a naawaganda kas sungbat
ti pannakaupay ni Moises.

Ania ti Adal?

Basaem ti Taga-Galacia 5:16–17 ket ibagam no kasano a yebkas
dagitoy a bersikulo no ania ti maibilang a kangrunaan a kapa-
nunotan ti Numeros 11. Panunotem ti kaipapanan ti balikas a
gartem ken no ania ti inaramid ti Apo kadagiti pitupulo a lalla-
kay kas sungbat iti kasasaad.

E

D

C

B

A

Sangapulo nga homer
(b. 32)—Mapattapatta a dua
ribu ket tallo gasut a litro

A di pay (b. 33)—Sakbay

Naggartem (b. 34)—
Kalikaguman dagiti banag
nga adda pakainaiganna ka-
dagiti pagganasan ti bagi

Maysa kadagiti nakaskasdaaw a banag maipapan iti
Simbaan ti Apo ket ti panangaramidna a sidadaan dagiti
sagut ti Espiritu iti amin a maikari nga agkalikagum a
manggun-od kadagitoy. Naipakita daytoy a kinapudno iti
Numeros 11 idi immay ti Espiritu ti Apo kadagiti pitupulo
a lallaki nga Israelita ket nagipadtoda. Idinto ta mabalin a
mapadasan ti asino man dagitoy a sagut, nasken nga adda
latta urnos iti pagarian ti Dios. Awaganna dagiti lallaki a
mangidaulo ken ikkanna ida iti naisangsangayan a pamma-
regta a kasapulan iti panangituray iti Simbaan. Ti panang-
padas kadagitoy naespirituan a sagut saanna a kayat a
sawen a saantayon nga agpaituray kadagiti dadaulotayo
ti priesthood a pinili ti Dios a mangidaulo kadatayo.

Iti pannakaawatdan kadagiti naespirituan a sagut wenno
pannakaammo, marugian ti sumagmamano a miembro a
makitada ti bagbagida a nalalaingda ngem dagitay mangi-
daulo kadakuada. Masansan a mangiturong daytoy a pa-
nagpannakkel iti panagdillaw ti maysa a dadaulo ken saan
a panagtallugod a sumurot iti balakad. Malaksid no ipa-
kumbaba dagiti managdillaw a tao ti bagbagida ken agbaba-
wida kadagiti riknada, mabiit a matakuatanda ti bagbagida
a naisinadan iti Espiritu ken addadan iti dalan nga agtu-
rong iti panangtalllikud iti kinapudno. Ti Numeros 12 ket
saannatayo laeng a suruan iti pagbatayan ti panangsuporta
kadagiti dadaulotayo no di ketdi ipakitana pay nga uray da-
gitay nasken nga ad-adu ti ammona wenno nalalaing ket
mabalin a matnagda iti pannakasulisog.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Numeros 12

Nabatad (b. 8)—Silalawag

Nalimed a palpalawag
(b. 8)—Bambanag a narigat a
maawatan

Langa (b. 8)—Porma ti bagi

Makitanto (b. 8)—Makita

Nagkukutel (b. 10)—Adda
kukutelna (maysa a sakit ti
kudil; kitaen iti Bible
Dictionary, s.v. “Leprosy”)

Dawatek (b. 11)—
Pangngaasim

Dawatek kenka (bb. 11, 13)—
Agpakaasi

Numeros 12

Panangkanunong wenno Saan 
a Panangawat iti Propeta
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Mapasamak No Dillawentayo 
ti Propeta wenno dagiti Dadduma pay 
a Dadaulotayo?

1. Ania dagiti adal a panagkunam a mangisimbolo iti napasa-
mak ken ni Miriam?

2. Kasano ti pannakainaig ti pannusa ni Miriam iti mabasatayo
iti Doktrina ken Katulagan 1:14?

Ania ti karigatan a banag nga inaramidmo tapno matung-
palmo dagiti bilin ti Apo wenno umawat iti naikari a ben-
dsion manipud kenkuana? Apay nga inaramidmo daytoy?
Ania koma ti napasamak no saanmo nga inaramid?

Idi insalakan ti Apo dagiti Israelita manipud iti Egipto,
kinunana nga iturongna ida iti daga ti Canaan, a daytoy
ti daga a naikari kada Abraham, Isaac, ken Jacob ken ti ka-
putotanda iti agnanayon. Kalpasan ti adu a milagro ken
iti nasurok a makatawen a narigat a panagdaliasatda iti
let-ang, nakadanon iti kamaudiananna dagiti Israelita ka-
dagiti beddeng daytoy a naikari a daga. Salaysayen ti
Numeros 13–14 ti estoria dagiti sangapulo-ket-dua a lal-
laki, maysa manipud iti tunggal tribu, a naibaon a ma-
ngammo no ania ti langa ti daga ken no asino dagiti
agindeg idiay. Mabasatayo pay maipapan iti padamagda
kadagiti tao ken no ania ti inkeddeng dagiti tao nga ara-
midenda maipapan iti no ania ti nangngeganda.

Bayat ti panagbasam iti
Numeros 13–14, damagem
iti bagim ti sumaganad a
saludsod: No naipasangoak
iti kasla nakarigrigat unay
nga aramid a naggapu iti
Apo, agtignayak kadi nga
addaan buteng ken addaan
pammati? No pilien ti kaa-
duan a tattao iti lawlawmo
ti agbuteng gapu iti pam-
mati, kasano a maapek-

tuanka? (kitaen iti DkK 30:1–2). Ti wagas a pakasungbatam
ket mangibaga no kasano ti kadakkel ti panagtalekmo iti
Apo—no kasano ti kadakkel ti pammatim a no mangted isuna
iti maysa a bilin wenno maysa a kari, nangisagana pay isuna
iti maysa a wagas a pakaipatungpalam iti daytoy (kitaen iti
1 Nephi 3:7).

Numeros 13–14

Panagsukisok iti 
Naikari a Daga

A

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Numeros 13

Numeros 14

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–D) ba-
yat ti panangadalmo iti Numeros 13–14.

Mangparnuay iti Maysa a Waragawag

Mangparnuayka iti maysa a waragawag manipud iti pannirigan
ni Josue wenno ni Caleb a mangallukoy kadagiti Israelita a
sumrek iti naikari a daga.

Allukoyem dagiti Israelita

1. Mangtedka kadagiti gapu no apay a kaaduan kadagiti
Israelita ti saan a mangayat a sumrek iti naikari a daga.

2. Usarem dagiti pasamak ken pannursuro a nalpasmon a na-
basa iti Genesis, Exodo, Levitico, wenno ti umuna a paset ti
Numeros tapno maallukoymo dagiti Israelita a dumur-as
ken sumrekda iti naikari a dagada.

Pagdiligen dagiti Pagteng iti Estoria

1. Gupgopem ti sungbat dagiti annak ti Israel iti padamag dagiti
agsisiim (a masarakan iti Numeros 14:1–4).

2. Basaem ti Numeros 14:28–33 ket idiligmo no ania ti kinuna
dagiti annak ti Israel iti no ania ti kinuna ti Apo maipapan
iti kaawan pammatida.

C

B

A

Maranggasan (bb. 3, 31)—
Madangran, maysa a banag 
a natiliw

Rinay-abda dagiti kawesda
(b. 6)—Pinigisda dagiti ka-
wesda a kas pagilasinan ti
nalaus a ladingitda

Kayatda nga uboren (b. 10)—
Kiniddaw

Panangumsina, nangumsi
(bb. 11, 23)—Pinagura

Angol (b. 12)—Didigra, sakit

Baybay-an ti makabiddut
(b. 18)—Palugudan ti nakaba-
sol nga awan ti pannusa

Pakawanem, pinakawanko
(bb. 19–20)—Mamakawan

Dagiti bangkayyo (bb. 29,
32–33)—Dagiti natay a bagi

Pagpasagan (b. 29)—Matay

Malaksid (b. 30)—Malaksid

Despised (b. 31)—Saan nga
inawat

Maibus (b. 33)—Matay ken
agrupsa

Dakes a damag (b. 36)—
Dakes a padamag

Nagpangasda a simmang-at
(b. 44)—Siaammoda a nagtig-
nay nga awan pammalubos
(gunay a panaglabsing)

Pinarmekda (b. 45)—
Inabakda a naan-anay

Oseas (bb. 8, 16)—Josue

Inawit (b. 23)—Imbaklay

Dua (b. 23)—Dua a lallaki

Sarukod (b. 23)—Bislak

Pinagtalnana (b. 30)—
Pinagulimek

Natayag (b. 32)—Kadakkel

81



“Maaramidtayo Daytoy a Bukbukodtayo”

Ania ti inkeddeng nga aramiden dagiti Israelita ken apay a sa-
anda a nagballigi?

Kalpasan ti panangipakita ti kangrunaan a ragup dagiti
Israelita ti kaawan ti pammatida (kitaen iti Numeros 13–14)
ken nagbasolda a maibusor iti Apo, saan a nakaskasdaaw nga
isalaysay ti Numeros 15 ti maipapan kadagiti daton a mai-
sakripisio a kasapulan para iti pannakapakawan dagiti basol.
Silalawag a salaysayen ti Numeros 15 ti maipapan iti panag-
basol a “napalangguad,” a kayatna a sawen nga agbasolka
nga ammom a biddut ti ar-aramidem (idilig ti Numeros
14:44 iti Numeros 15:30–31). Igibus ti Numeros 15 iti bilin
a makatulong iti Israel a kanayon a manglaglagip iti kinapa-
teg ti panagtungpal kadagiti bilin.

No dadduma ipagarup dagiti tao a saanda a talaga a masa-
pul a suroten dagiti pannursuro dagiti propeta gapu ta
ipagarupda a tao laeng dagiti propeta a kas iti dadduma
kadatayo ken it-itedda laeng dagiti kapanunotanda maipa-
pan kadagiti banag. Ni Elder Harold B. Lee, miembro idi ti
Korum dagiti Sangapulo-ket-dua nga Apostol, kinunana,
“Kayatko nga iburay ti pammaneknekko kadakayo a ti nag-
pasarak a padas ket nakaisuro kaniak a dagiti agdillaw kada-
giti dadauloda iti daytoy a Simbaan ket mangipakpakita
kadagiti pagilasinan ti naespirituan a sakit a, malaksid no
maisardeng, ket mangisangbayto iti naespirituan nga ipapa-
tay iti kamaudiananna” (iti Conference Report, Okt. 1947,
67). Sumagmamano a tawen kalpasanna kas Presidente ti
Korum dagiti Sangapulo-ket-dua nga Apostol ken maysa a
miembro ti Umuna a Panguluen, kinuna ni Presidente Lee,
“Ti panagtalgedyo ken ti panagtalgedko ket agpannuray iti
no surotenntayo met laeng wenno saan dagiti inawagan ti
Apo a mangidaulo iti simbaanna” (iti Conference Report,
Okt. 1970, 153).

Numeros 16

Panagalsa a Maibusor 
iti Propeta

Numeros 15

Pananggun-od iti
Pannakapakawan

D Dagitay pinili ti Apo a mangidaulo kadatayo ket naikkan ka-
dagiti sagrado a tulbek nga umawat iti paltiing iti panangi-
turongda iti Simbaan ken panangiturongda kadatayo iti
kinalinteg. No kasano ti panagrespondetayo kadagiti dadau-
lotayo ket mangiladawan kadagiti riknatayo ken pammati-
tayo iti Nailangitan nga Amatayo. Basaem no ania ti kinuna
ti Apo iti Israel iti ud-udina nga aldaw iti Doktrina ken
Katulagan 1:14; 121:16–17; 124:45–46. Kitaem no kasano
nga ipakita ti Numeros 16 ti kinapudno dagitoy a binatog.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Numeros 16

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaritam ti Estoria kadagiti Bukodmo 
a Balikas

1. Isuratmo ti estoria ti Numeros 16 kadagiti bukodmo a balikas.

2. Ilawlawagmo no kasano a daytoy nga estoria ket maysa a pa-
garigan dagiti palawag ni Presidente Harold B. Lee iti paka-
una daytoy a kapitulo.

Kabaelamto a maawatan a nasaysayaat ti Numeros 17–19 no
basaem a pampanunotem maipapan no ania ti napasamak iti
Numeros 16. Ti pudno nga isyu iti kapitulo 16 ket ti panna-
karikna ti maysa a grupo dagiti lallaki a nasken a kabaelanda
nga annongen ti sumagmamano nga ordinansa ti kinasaser-
dote a naidutok laeng kadagiti saserdote, nga iti daytoy a

Numeros 17–19

Ti Nagbanagan ti 
Nakaam-amak a Pagteng

A

Lallaki a nadayaw (b. 2)—
Nalatak a tattao

Paginsiensuan (bb. 6, 17–18,
37–39)—Pagyanan dagiti pag-
puoran iti insienso

Pinangilasin (b. 9)—Pinili

Nagtitiponkayo (bb. 11, 16)—
Grupo, pamilia

Nagunget unay, pagungtam
(bb. 15, 22, 46)—Makagura,
gura

Naglawlaw (b. 24)—Asideg

Kukuada (bb. 30, 32–33)—
Kukua

Inumsida (b. 30)—Pinagunget

Nagbirri (b. 31)—
Nagrengngat

Adayo (b. 37)—Adayo mani-
pud iti kampo

Nasantuanda (bb. 37–38)—
Nasantuan wenno sangrado

Pinitpit mo, pinitpitda
(bb. 38–39)—Pedaso ti metal
(manipud iti metal dagiti pa-
ginsiensuan)

Suer (b. 39)—Tanso, gambang
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gundaway naidutok ken ni Aaron ken dagiti annakna a lal-
laki. Nagbanag daytoy a panagalsa iti ipapatay dagiti na-
galsa. Adu a simmurot kadagiti nagalsa ti natay met.

Kitaen a ti pannusa ti patay a naipataw kas bunga ti nadag-
sen a basol ket wagas a panangisuro ti Apo iti nagkauna
nga Israel, ken kadatayo, a ti nadagsen wenno agtultuloy a
panagbasol ket mabalin nga agbanag iti naespirituan nga
ipapatay gapu ta narigrigat nga amang ti naan-anay a pa-
nagbabawi. 

Salaysayen ti Numeros 17 no kasano nga impaay ti Apo
ti maysa a milagro kadagiti nabati a sibibiag tapno ma-
ammuanda a pinili ti Dios ni Aaron ken pinusganna
isuna a mangannong kadagiti ordinansa ti kinasaserdote
ti panawenda.

Iladawan ti Numeros 18 dagiti nayon a pagrebbengan nga
agpaay laeng ken ni Aaron ken dagiti annakna a lallaki a na-
ordenan iti takem ti saserdote. Iladawan pay ti Numeros 18
dagiti pagrebbengan nga agpaay kadagiti Levitas, a mangi-
pakpakita iti paggidiatan ti takem ti saserdote ken ti amin a
pagrebbengan ti kinasaserdote a Levitical.

Iti kamaudiananna, ilawlawag ti Numeros 19 dagiti annu-
roten ken bilin maipanggep no ania ti aramiden kadagiti
bangkay, nga awan duadua a daytoy ti isyu kalpasan dagiti
pagteng iti Numeros 16.

Salaysayen ti Numeros 20 dagiti pagteng a napasamak kalpa-
san ti panagalsa iti Numeros 16. Saantayo nga ammo no ania
ti napasamak kabayatan dagita a tawen wenno no apay nga
awanantayo iti rekord dayta a panawen. Nalabit nga awan ti
nairekord gapu ta awan ti talaga a nagbalbaliwan kadagita a
tawen. Kas pagarigan, irugi ti Numeros 20 ti maysa nga esto-
ria maipapan iti Israel nga agdaydayengdeng a maibusor kada
Moises ken Aaron, nga apagisu a nakaisardengan ti estoria
tallupulo-ket-walo a tawen kasakbayanna. Nupay kasta, iti
daytoy a panawen maigidiat bassit ti estoria, gapu ta nagba-
lin a kasta unay ti pannakaupay da Moises ken Aaron isu a
nagusarda iti nakapsut a panangeddeng iti no kasano ti pa-
nagrespondeda kadagiti tao. Gapu ta nagusarda iti nakapsut a
panangeddeng binabalaw wenno inungtan ida ti Apo ket im-
bagana kadakuada a saanda a maikkan iti pribilehio a mangi-
daulo kadagiti annak ti Israel nga agturong iti naikari a daga.

Babaen ti panangbasa iti Deuteronomio 1:37; 3:25–28 ma-
ammuantayo a naungtan ni Moises gapu iti kinasukirna.
Babaen ti panangdusana ken ni Moises, sibibileg nga in-
suro ti Apo kadagiti annak ti Israel a kasapulan ti panag-
tungpal tapno makastrek iti naikari a daga—uray (nalabit
a nangnangruna) no naigiddato a maysa a propeta daytoy.

Numeros 20

Tallupulo-ket-walo a 
Tawen a Pannakapaay

No maiduma koma ni Moises kadagiti bilin ti Apo ket saan
a nadusa, posible nga ipambar koma dagitoy natangken ti
panagpuspusona a tattao dagiti bukodda a basol iti dak-
dakkel pay a banag babaen ti panagkunada a nakitada ni
Moises a maiduma kadagiti bilin ti Apo ket saan a nadusa.
Kas pakakitaan a ti Apo ket saanna a pinatawan iti nadag-
sen a pannusa ni Moises, mabasatayo iti dadduma pay a
nasantuan a kasuratan nga isu ket naipan iti langit a saan
a nakapadas iti patay ken nagparang isuna iti daga kadagiti
napapateg a gundaway tapno italekna dagiti tulbek ti kina-
saserdote kadagiti masakbayan a kaputotan (kitaen iti Lucas
9:28–36; Alma 45:19; DkK 110:11).

Aglaon pay ti Numeros 20 iti pakasaritaan ni Israel iti pa-
nanggandatna a dumaliasat a sitatalna iti daga ti Edom ken
naipasango iti panangkedked. Ti daga ti Edom ket ti daga
dagiti an-annabo ni Esau (kabsat a lalaki ni Jacob). Mabalin
a kayatmo a kitaen ti mapa 3 iti likudan ti kopiam a
Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan.

Salaysayen ti rugi ti Numeros 20 ti maipapan ti ipapatay ti
kabsat a babai ni Moises, a ni Miriam; salaysayen ti gibus
ti kapitulo maipapan iti ipapatay ti kabsat a lalaki ni
Moises, a ni Aaron, ken ti anak a lalaki ni Aaron a ni
Eleazar, iti panagbalinna a nangato a padi [saserdote].

Kas kada Miriam ken Aaron iti Numeros 20, nalabit nga
adu kadagiti Israelita ti natay kabayataan ti tallupulo-ket-
walo a tawen a panagnaedda iti let-ang. Nupay kasta, ki-
nuna ti Apo nga amin nga agtawen iti nasurok a duapulo
iti rugi ti exodo (malaksid kada Josue ken Caleb, a nangted
kadagiti naimbag a damag maipapan iti naikari a daga) ket

Numeros 21

Ti Sinan-uleg a Suer
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matayda sakbay a sumrek ti kampo ti Israel iti naikari a
daga. Irekord ti Numeros 21 ti maysa a pasamak a nakata-
yan ti ad-adu pay. Naipangpangruna ti pateg daytoy nga
estoria gapu ta mangiraman daytoy iti kita ni Cristo—ti
sinan-uleg a suer. Gapu ta ti sibubukel a kaputotan dagiti
Israelita ket saan a kumita iti uleg, natayda iti bagi ken iti
kinaespirituan ken nalapdanda a sumrek iti naikari a daga.
Makita a daytoy a pagteng a panangisina kadagitay nakap-
sut ti pammatina manipud kadagitay napigsa ti pamma-
tina, gapu ta salaysayen ti nabati pay iti Numeros 21 no
kasano a pinarmek dagiti Israelita dagitay simmuppiat
kadakuada ken sibaballigida a nagpatuloy a nagturong iti
naikari a daga. Idi pimmigsa ti pammati dagiti Israelita, 
ad-adu nga amang dagiti balligida.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Numeros 21

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaritam ti Estoria iti Bukodmo a Balikas

Ipapanmo a maysaka a mannursuro iti Primary. Isaritam ti esto-
ria ti Numeros 21:4–9 kadagiti balikas a maawatan dagiti ubbing.
Mangidrowingka iti maysa wenno dua a ladawan a mabalinmo
nga ipakita kadagiti ubbing bayat ti panangisaritam iti estoria.

Sapulem dagiti Napapateg a Kayulogan kada-
giti Dadduma pay a Nasantuan a Kasuratan

Mangaramidka iti maysa a tsart kas iti maysa iti baba ket sura-
tam daytoy kadagiti nalawag a pannakaammo ken pannakaa-
wat a mainaig iti pagteng iti Numeros 21.

Numeros 22–24

Ti Estoria ni Balaam

Ania ti 
Kinunana

Asino ti
Nagsarita

Pagibasaran a
Nasantuan a
Kasuratan

Juan 3:14–16

1 Nephi 17:40–41

Alma 33:18-22

Helaman 8:13–15

B

A

Masuya (b. 5)—Di magus-
tuan, kagura

Saan a naimas a tinapay
(b. 5)—Mana

Mano a kuarta koma ti nasken
a bayadan kenka ti maysa a tao
tapno aramidenna ti maysa a
banag nga ammom a saan
a rumbeng? Salaysayen ti
Numeros 22–24 ti estoria mai-
papan iti maysa a lalaki a nas-
ken nga aramidenna dayta a
pangeddeng. Balaam ti na-
ganna. Maysa isuna a mam-
madles (maysa a mangilatak a
mangipadles iti masakbayan)

a mamati, wenno uray laeng am-ammona ti maipapan iti
Dios ti Israel agingga iti kabaelan nga impluwensiaan
isuna ti Espiritu. Pinadas ti ari ti Moab a tangdanan ni
Balaam a mangilunod iti Israel tapno maabak ida dagiti
Moabitas iti gubat. Bayat ti panagbasam, panunotem no
ania koma ti inaramidmo no sika ni Balaam ken no ania
koma ti mabalin a nasursurom manipud iti dayta a padas.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Numeros 22

Numeros 23

Numeros 24

Asideg (b. 17)—Asideg

Cetro (b. 17)—Maysa a saru-
kod nga iggem ti maysa nga
agturay a mangipakita wenno
mangisimbolo iti bilegna. Iti
daytoy a kaso ti dakkel nga S
ket maitudo iti Mesias, nga
isu ti agturay ti Israel.

Situtured (b. 18)—Napigsa
ken situtured

Addaan turay (b. 19)—
Agturay

Makraayanto (b. 22)—
Madadael

Kariten (bb. 7–8)—Suppiaten

Maibilang (b. 9)—Nabilang,
naibilang, nakita

Ngem ti laeng maudi a
pingirda (b. 13)—Paset laeng

Managanito, padpadles
(b. 23)—Mangipalad, mangi-
baga iti gasat

Inaramid (b. 23)—Naaramiden

Nagliday (b. 3)—Nagdanag

Amilenna (b. 4)—Kanen,
ibusen

Agnaedda iti (b. 5)—
Agindegda iti

Agsagudayakto (b. 6)—
Mangabak

Gunggona ti panamadto
(b. 7)—Kuarta nga agpaay iti
panagipadto

Umiankayo (b. 8)—Agyan

Mangipawil (b. 16)—
Mangiparit

Binautna, kinabilna (bb. 23,
25, 27–28, 32)—Pinalek

Dakes (b. 32)—Biddut,
nadangkes
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Numeros 22:20–35—Apay a Nakarurod ti Dios
ken ni Balaam iti Panangaramidna No Ania ti
Naibaga Kenkuana?
Imbaga ti Apo ken ni Balaam a no kiddawen kenkuana dagiti
prinsipe a Moabita a kuyogenna manen ida nasken isuna a ma-
pan laeng no sawenna dagiti sao nga ibaga ti Apo a sawenna (kitaen
iti Numeros 22:20). Irekord ti bersikulo 21 a gagangay a 
bimmangon ni Balaam iti kabigatanna ket inrugina ti papa-
nanna. Sumagmamano ti nakakita a kasla naitalimudok iti puso
ni Balaam ti kuarta a naidiaya para kadagiti serbisiona (kitaen iti
2 Pedro 2:15); pimmanaw isuna nga awan ti panggepna a sumu-
rot iti Apo. Gapu iti dayta, naaddaan isuna iti padas iti asnona
ken iti maysa nga anghel nga adda nakaasut a kampilan iti
imana a mangiladladawan a nasken a dumngeg isuna iti Apo. Iti
gibus ti padasna, pinalagipan manen ti Apo ni Balaam a maba-
linna a kuyogen dagiti prinsipe laeng no sawenna dagiti sao nga
ited ti Apo kenkuana (kitaen iti Numeros 22:35).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) bayat
ti panangadalmo iti Numeros 22–24.

Mailakom Kadi ti Integridadmo?

Kas iti kayat ni Balac ken ni Balaam a mangsuppiat iti no ania ti
ammona a rumbeng para iti kuarta (kitaen iti Numeros 22), ka-
sano a makitam dagiti tao iti agdama a sumupsuppiat iti no ania
ti ammoda a rumbeng para iti kuarta wenno ti gundaway tapno
“ibuangay[danto] … ti dakkel unay a pakaidayawan”? (b. 17).

wenno

Mangisuratka maipapan iti maysa a tao nga am-ammom a na-
ngisuko iti kuarta ken dayawna tapno aramidenna no ania ti
ammona a rumbeng.

Mangted iti Rekomendasion

Ipapanmo a sika ni Balac, ket nagsurat kenka ti sabali pay nga
ari iti lugar gapu ta pampanunotenna ti mangtangdan ken ni
Balaam tapno ilunodna dagiti kabusorna. Isuratmo no ania
koma ti sungbatmo ket iramanmo no ania ti napasamak iti tallo
a gundaway a kiniddawna ken ni Balaam nga ilunodna ti Israel
(umuna a gundaway: Numeros 23:1–13; maikadua a gundaway:
Numeros 23:14–30; maikatlo a gundaway: Numeros 24:1–13).

Ibuksilam ti Padto

Iti Numeros 24:17 asino iti panagkunam ti “Bituen ni Jacob” ken
“Cetro ti Israel”? (kitaen met kadagiti bb. 14–16, 18–29). Apay iti
panagkunam a kasta?

Numeros 25–26

Panangilunod iti Israel

C

B

A

Nupay saan nga inlunod ni Balaam ti Israel iti Numeros
22–24, ti tarigagayna iti kinabaknang nga indiaya dagiti
Moabitas ket napalalo ti kinadakkelna tapno pagkedkedanna.
Ti Numeros 31:7–8, 15–16; Apocalipsis 2:14 ket mangpapati
kadatayo a sinuruan ni Balaam dagiti Moabitas a saanda a
kabaelan nga abaken ti Israel no la ketdi nalinteg ti Israel,
isu nga imbaga ni Balaam kadagiti Moabitas a sulisogenda
ti Israel babaen iti pannakiabig ken panagrukbab iti didiosen
ken pakaigapuan ida a mapukaw ti tulong ti Apo. Gapu iti
dayta, salaysayen ti Numeros 25 ti maipapan ti maudi a di-
digra a nangpapatay iti adu nga Israelitas sakbay a nakas-
trek ti kampo ti Israel iti naikari a daga. Immay kadakuada
daytoy a didigra gapu kadagiti mannakiabig nga aramidda
kadagiti babbai a Moabitas.

Iti gibus ti didigra, dumani natay amin a nataengan a
pimmanaw iti Egipto. Ti Numeros 26 ket sabali pay a pa-
nagbilang, wenno sensus, kadagiti sumaruno a kaputotan
dagiti Israelitas tallo-pulo-ket-siam a tawen kalpasan ti
saan a panangawat dagiti ammada ti gundaway a sumrek
iti naikari a daga ken nailunodda tapno agallaalla ken ma-
tayda iti let-ang.

Madlaw unay, a saan a makadenna ni Moises dagiti annak
ti Israel, iti agnanayon. Ibilangmo dagiti sumaganad a sa-
ludsod bayat ti panagbasam iti Numeros 27:12–23: Ania a
kita ti dadaulo ti kasapulan dagiti Israelitas no pumanaw
ni Moises? Kasano ti pannakapili dagiti pangulotayo iti
Simbaan iti agdama? Apay a napateg ti pannakapilida?

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Numeros 27

Makitiponkanto iti ilim
(b. 13)—Matay

Pannakisusik (b. 14)—
Panagalsa

Sanctificarendak (b. 14)—
Dayawen

Annongen (bb. 19, 23)—
Pangiturong, pagrebbengan,
ken bendision

Numeros 27

Panangpili iti Maysa a Baro 
a Dadaulo para iti Israel
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mamatikami …

A Ania dagiti pagbatayan iti maikalima a Pagannurotan ti
Pammati ti nausar iti pannakapili ken ni Josue a kas maysa
a dadaulo iti Israel?

Salaysayen ti Numeros 28–30 no kasano a pinalagipan ni
Moises ti baro a kaputotan dagiti Israelita nga isuda ket ag-
pada ti obligasionda a mangsalimetmet kadagiti sakripisio, al-
daw ti fiesta, linteg, ken bilbilin nga inted ti Apo iti rugi ti
panagdaliasat iti dumani uppat -a-pulo a tawen a nasapsapa.

Irekord ti Numeros 31 no kasano nga imbaon ti Apo ti buyot
ti Israel a makigubat kadagiti Madianitas gapu ta ginandat
dagiti Madianitas a mangdadael kadagiti Israelita babaen ti
pannakiabig ken panagrukbab iti didiosen. Maibilang kadagiti
napapatay ket ti mammadles a ni Balaam a timmallikud iti
Apo ken dagiti taona. Tapno ipakitada ti panagyamanda gapu
iti balligida, indaton dagiti buyot ti Israel iti Apo ti kaaduan
a natiliwda.

Numeros 32

Daga para kada 
Ruben ken Gad

Numeros 31

Matay ni Balaam 

Numeros 28–30

Mayaplikar Pay Laeng 
dagiti Daan a Bilin

A

Idinto ta adda da-
giti annak ti Israel
iti bangir a daya ti
Karayan Jordan nga
agur-urayda a bu-
mallasiw a mapan
iti Canaan, dina-
mag dagiti tribu da
Ruben ken Gad ken
ni Moises no mata-
gikuada ti tawidda
iti bangir a daya
gapu ta iti panagku-
nada ket napintas ti
daga para kadagiti
baka. Imbaga ni
Moises kadakuada a
maupay dagiti dad-

duma pay a tribu no saanda a tumulong a mangparmek iti
daga iti laud ti Jordan (Canaan); narikna ti kangrunaan a
ragup dagiti Israelita a narigat ti panangparmek kadagiti
agindeg iti Canaan kadagiti amin a sangapulo-ket-dua a
tribu. Immanamong da Ruben ken Gad nga ibaonda dagiti
lallakida tapno tumulong iti panangsakup agingga a maka-
gun-od ti tunggal tribu iti tawidna. Nupay kasta, ibatida
dagiti babbaida, annakda, ken bakbakada iti akindaya nga
igid ti baybay. Immanamong ni Moises iti daytoy a panna-
kaurnos ket intedna ti kagudua ti tawid iti tribu ni Manases
iti daya ti Jordan (kitaen iti mapa 5 ti Bibla).

Aglaon ti Numeros 33–36 kadagiti nayon pay a pangitu-
rong nga inted ti Apo kadagiti Israelita bayat ti panagkam-
poda iti asideg dagiti beddeng ti naikari a dagada.

Irekord ti Numeros 33 a pinairekord ti Apo ken ni Moises
ti uppat-a-pulo a nagsisina a panagdaliasat nga inaramid
dagiti Israelita nga agturong iti Canaan, nalabit a tapno
palagipan dagiti Israelita no kasano ti kinagasatda kadagiti
panagbaniagada. Saantayo a kabaelan nga ilasin iti heogra-
pia ti kaaduan a lugar iti listaan. Kalpasanna binilin ti
Apo dagiti Israelita a papanawen wenno dadaelenda dagiti
agindeg iti Canaan tapno saandanto nga agbalin a naespi-
rituan a didigra kadakuada.

Numeros 33–36

Dagiti Pangiturong para 
iti Naikari a Daga

Dakkel a Baybay
(Baybay Mediterranean)

DAN

MANASES

EFRAIM

BENJAMIN

RUBEN

MOAB

EDOM

ASIMEON

GAD

DAN

ISACAR

MAN
AS

ES

ZA
BU

LO
N

JU
DA

AS
ER

NE
FT

AL
I

FI
LIS

TE
OS

BASAN

Tiro

Azor

Bantay
Tabor

Astarot

Baybay ti
Cinneret
(Galilea)

Dan (Lasa)

Aco

Dor
Meguido

Jezrael

Bantay Ebal

Silo

Bantay Nebo
Jerico

Joppa

Bantay Gerizim

Jerusalem

Hebron
Gaza

Engedi

Asin a
Baybay
(Natay a
Baybay)

Asdod

Askelon
Gat

Libna

Laquis

Beer-seba
Horma

Bet-san

Ramot-galaad

Jabes-galaad

Succoth

Rabba

Ka
ra

ya
n 

Jo
rd

an
 

AM
M

ON

Bantay
Carmelo

Karayan Jabbok

Karayan
Arnon

Waig ti Zered

86



A Pannakaulit ti Linteg
Ti Deuteronomio ti maudi a libro ni Moises. Napasamak dagiti
pagteng iti Deuteronomio iti mapattapatta nga uppat-a-pulo a
tawen kalpasan nga impanaw ti Apo dagiti Israelita iti Egipto.
Gapu ta nagkedkedda a mangusar iti pammatida iti Apo tallo-
pulo-ket-siam a tawen a nasapsapa, amin nga Israelita—malak-
sid kada Moises, Josue, ken Caleb—a nataenganen iti dayta a
panawen nga ipapanawda iti Egipto ket pimmusayda iti let-ang
(kitaen iti Numeros 13–14).

Iti dayta a panawen nga insurat ni Moises ti Deuteronomio,
naisaganan dagiti annak dagita a pimmusay tapno sumrek iti
naikari a dagada. Ammo ni propeta Moises a saanna a maka-
dua ida a sumrek, ngem naikkan isuna iti gundaway a mangi-
suro ken mangbalakad iti daytoy a kaputotan dagiti Israelita
sakbay a pimmanaw. Inted ni Moises dagiti “bitla” a naire-
kord iti Deuteronomio kadagiti tanap ti Moab, daya laeng ti
Karayan Jordan ken ti naikari a daga. Kalpasan ti panangisu-
rona kadagiti tao iti maysa a maudi a gundaway, naitayab ni

Moises, wenno naipan iti langit a di nakapadas a matay (kitaen
iti Alma 45:19). 

Panagsagana a Mangadal iti Deuteronomio
Dagiti umuna nga uppat a kapitulo ti Deuteronomio ket “pan-
nakaipalagip” ti pakasaritaan ti Israel. Iti nasurok a duapulo a
mainayon nga okasion iti Deuteronomio, imbaga ni Moises ka-
dagiti tao a “manglagip” wenno “saan a manglipat” iti sumag-
mamano a napapateg a pannursuro a makatulong kadakuada
nga agtalinaed a napudno. Kitaen ti sumaganad maipapan iti
Deuteronomio:

• Naulit ti Sangapulo a Bilin iti Deuteronomio 5.

• Naadaw ti Deuteronomio iti nasurok a naminsangagasut a da-
ras iti Baro a Tulag. Nairaman ti dua a makita a pagarigan idi
inusar ni Jesus ti tallo a bersikulo manipud iti Deuteronomio
tapno pagsardengenna dagiti pannulisog ni Satanas (kitaen iti
Deuteronomio 6:13, 16; 8:3; Mateo 4:1–11) ken idi inadaw ni
Jesus ti maysa a bersikulo manipud iti Deuteronomio kas
sungbat iti saludsod “Ania ti dakkel a bilin ti linteg?” (Mateo
22:36; kitaen met kadagiti bb. 35, 37–38; Deuteronomio 6:5).

Tapno maammuan ti ad-adu pay maipapan iti libro ti
Deuteronomio, kitaen iti “Deuteronomio” iti Pangiwanwan
iti Nasantuan a Kasuratan.

Irekord ti Deuteronomio 1–3 no kasano nga inyam-ammo
ni Moises ti mensahena kadagiti annak ti Israel babaen ti
panangsublina a panangadal iti kallabes nga uppat-a-pulo a
tawen a pakasaritaanda. Iti adu a wagas daytoy a panang-
subli a panangadal ket maysa a nasayaat a pakagupgopan
ti libro ti Numeros. Inusar ni Moises dagiti pagarigan ma-
nipud iti daytoy a pakasaritaan ti Israel iti unos ti

Deuteronomio 1–3

Panangsubli a 
Panangadal iti Pakasaritaan

Ti Libro ti Deuteronomio

Salaysayen ti Numeros 34 no kasano a binalabala ti Apo
dagiti beddeng ti daga a nasken a parmeken dagiti Israelita
ken no kasano a ninagananna dagiti lallaki nga akinrebbeng
iti pannakabingbingay ti daga kadagiti sangapulo-ket-dua a
tribu ken dagiti pamilia dagita a tribu.

Aglaon ti Numeros 35 iti bilin ti Apo a mabukel dagiti na-
isangsangayan a siudad iti intero a Canaan para kadagiti
Levitas. Daytoy ti mangipalubos kadagiti Levitas a maibi-
langda kadagiti amin a tribu ken mangannongda kadagiti

ordinansa para kadakuada. Ninaganan pay ti Apo ti su-
magmamano kadagitoy a siudad kas siudad a pagkama-
ngan dagitay pimmatay iti sabali a tao. Ti kaadda dagitoy
a lugar a pagkamangan ket makatulong a manglapped iti
asino man nga agibales kadagitoy a tattao sakbay a maipa-
tungpal ti umno a hustisia.

Aglaon ti Numeros 36 iti balakad manipud iti Apo mai-
panggep iti panagkallaysa iti uneg ti bukod a tribu tapno
mapagtalinaed dagiti tawid a daga iti isu met laeng a tribu.
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Deuteronomio tapno mangyunay-unay kadagiti sumagma-
mano a nalawag a kapanunotan.

Salaysayen ti Deuteronomio 4 no kasano nga inusar ni
Moises ti pakasaritaan dagiti Israelita a pangisuro kadakuada
maipapan iti pagrebbenganda iti Dios ken iti relihionda.
Kinuna pay ni Moises a mayaplikar dagiti pannursurona iti
amin a masakbayan a kaputotan dagiti Israelita, ken imba-
gana kadagiti nagannak nga isuroda kadagiti annakda dagiti
kinapudno nga insurona kadakuada.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Deuteronomio 4

Deuteronomio 4:9, 15, 23—Kasano a
Mayaplikartayo ti Balakad nga “Annadam ti
Bagim”?
Ni Elder M. Russell Ballard, miembro ti Korum dagiti Sangapulo-
ket-dua nga Apostol, insingasingna ti maysa a wagas a pakayapli-
karan daytoy a kapanunotan. Iti maysa a panagsaritana kadagiti
agtutubo ti Simbaan, kinunana: “Allukoyenkayo nga ikkanyo ti
panawenyo iti tunggal lawas nga agmaymaysakayo, adayokay iti
telebision ken iti ummong. Adda kadakayo dagiti nasantuan a ka-
suratanyo, ken bayat ti panagbasa, panangutob, ken panagkara-
ragyo, kitaenyo a sipupudno ti biagyo. Amirisenyo no sadino ti
pagtaktakderanyo nga addaankayo kadagiti kari nga inaramidyon
iti Nailangitan nga Ama. No adda problemayo, ibagayo daytoy
iti Apo babaen iti napasnek ken napakumbaba a kararag.
Agpabalakadkayo kadagiti nagannak kadakayo; tulongandaka-
yonto. Tulongandakayto ti bishopyo ken dagiti nataengan a li-
deryo iti Young Men ken Young Women. Ay-ayatendakayo ken

Al-alagaden ken linlinteg
(bb. 1, 5–6, 8, 14, 40, 45)—
Dagiti linteg, bilbilin, ken 
ordinansa

Kessayan (b. 2)—Ikkatan iti
ania man a banag

Kimmanunong (b. 4)—
Agtalinaed a nasinged

Asideg (b. 7)—Asideg

Annadam ti
bagim/Aluadanyo dagiti
bagbagiyo (b. 9, 15, 23)—
Agannadkayo iti aramidenyo

Aluadam (b. 9)—Agan-annad

Horeb (b. 10)—Sabali pay 
a nagan ti Bantay Sinai

Maguyugoyka (b. 19)—
Maiturongka

Idiay (b. 29)—Dayta a lugar

Pagpaglan (b. 30)—
Pakaburiboran

Baybay-an (b. 31)—Panawan

Iti ballasiw ti Jordan nga
agpaleggakan ti init
(bb. 41, 47)—Iti daya ti
Karayan Jordan

Deuteronomio 4

“Annadam ti Bagim”

kayatda nga agbalinkayo a natalna iti bagbagiyo tapno maikari-
kayo a makiranud iti sakramento iti tunggal lawas. No naibaga ti
amin ket naaramid, nupay kasta, dakayo laeng ti makaammo no
agbibiagkayo met laeng a napudno kadagiti katulaganyo nga ina-
ramidyo iti Dios” (iti Conference Report, Abr. 1993, 7; wenno
Ensign, Mayo 1993, 8).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agbalin a Misionario

Kuna ti gayyemmo a saan a miembro ti Simbaan a nasken nga
usaren laeng dagiti Kristiano ti Biblia para iti nasantuan a kasu-
ratan. Tapno mapaneknekanna ti sasawenna, adawenna kenka ti
Apocalipsis 22:18–19. Sapulem dagitoy a bersikulo ket idiligmo
dagitoy iti Deuteronomio 4:2. Suratam ti gayyemmo nga ilawla-
wag no kasano nga agpada dagitoy dua a nasantuan a kasura-
tan ken no ania ti mapasamak no inusarmo ti Deuteronomio iti
isu met la a wagas a panangusarna iti Apocalipsis 22. Kasta met
nga ilawlawagmo no ania ti talaga a kayat a sawen dagitoy a
nasantuan a kasuratan.

Kitaen ti Maysa a Pagtuladan kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Sapulen ken markaam ti maipada a ragup dagiti balikas iti
Deuteronomio 4:9, 15, 23. Kasano a makatulong kadatayo dagitoy
tallo a bersikulo a makaawat no asino ti agsungbat iti panangsali-
metmettayo kadagiti bilin? (Kitaen pay ti palawag manipud ken
ni Elder Ballard iti benneg a “Pannakaawat kadagiti Nasantuan a
Kasuratan” para iti no kasano a mayaplikar daytoy a balakad.

Usaren ti Nasantuan a Kasuratan Tapno 
Matulongan ti Maysa a Tao a Nagbasol

Usarem dagiti kapanunotan iti Deuteronomio 4:25—31 tapno
mangted iti balakad ken namnama iti maysa a tao a nayaw-awan
iti no ania ti ammona a rumbeng. Isuratmo ti balakadna iti kua-
dernom.

Aglaon ti Deuteronomio 5 iti panangsubli a
panangadal ni Moises iti Sangapulo a Bilin
nga immuna a nairekord iti Exodo 20.
Inyunay-unay ni Moises a napateg dagitoy

a Sangapulo a Bilin iti tunggal kaputotan dagiti Israelita
gapu ta dagitoy ti pundasion ti kinalinteg kadagiti natu-
lagan a tattao ti Dios.

Deuteronomio 5

Dagiti Sangapulo a Bilin

C

B

A
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Addaanka kadi iti nasantuan a kasuratan a nangnangruna
a nangpapigsa ken nangtarabay kenka? Apay nga adda
daytoy nga impluwensia? Kasano ti kasansan a pananglag-
lagipmo iti daytoy? Kasano ti kasansan ti panangiburaymo
iti daytoy kadagiti dadduma?

Aglaon ti Deuteronomio 6 iti binatog a maysa kadagiti ka-
sansanan a naadaw a nasantuan a kasuratan dagiti Judio.
Daytoy a binatog ket ti aw-awagan pay ni Jesus iti “umuna
ken dakkel a bilin” (Mateo 22:38; kitaen met kadagiti bb.
36–37). Bayat ti panangsapul ken panangbasam iti daytoy a
binatog, saludsodem iti bagim no apay a dakkel a bilin day-
toy. Apay a daytoy ti “umuna ken dakkel a bilin” idinto ta
naited daytoy ginasgasut a tawen kalpasan dagiti Sangapulo
a Bilin? Iraman pay ti Deuteronomio 6 dagiti panangilawla-
wag ni Moises maipanggep iti no kasano ti nasken a pa-
nangsurot dagiti Israelita iti daytoy a bilin ken no apay.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Deuteronomio 6

Deuteronomio 6:4–5—Ti Umuna ken Dakkel a Bilin
Iti Hebreo ti balikas a dumngeg ket shema. Gapu iti dayta, inawa-
gan dagiti Judio ti Deuteronomio 6:4–5 iti Shema. Idi masaludsod
no ania ti kadakkelan a bilin iti amin a linteg, inadaw ni Jesus ti
Shema (kitaen iti Mateo 22:36–38). Ni Presidente Ezra Taft Benson,
Presidente ti Simbaan, inlawlawagna no apay a nasken a daytoy
ti umuna: “No unaentayo ti Apo, amin a banag ket maikabilda iti
umno a lugarda wenno mapukawda iti biagtayo. Ti ayattayo iti
Apo ket mangituray kadagiti akuentayo para iti panagayattayo,
ti naidawat iti panawentayo, dagiti paggugusto a magun-odtayo,
ken ti urnos dagiti ipangpangrunatayo”(iti Conference Report,
Abr. 1988, 3; wenno Ensign, Mayo 1988, 4).

Deuteronomio 6:8–9—Kasano nga Inyaplikar 
dagiti Israelita Daytoy a Sursuro?
Iti panawen ni Jesus, adu a Judio ti nangyulog iti Deuteronomio
6:8–9 iti literal a wagas wenno letra por letra a panagipatarus.
Insuratda dagiti bersikulo 4–5 iti babassit a nalukot a papel, im-
panda dagiti nalukot a papel iti babassit a kahon a maawagan
kadagiti “filacteria,” ket insingdanda ti maysa a kahon kadagiti
takiagda ken ti sabali pay iti lawlaw dagiti uloda tapno ti kahon

Pannakabedbed ti baet dagiti
matam (b. 8)—Maysa a ban-
dana wenno laso a naibedbed
iti muging

Taginayonennatayo (b. 24)—
Isalakan

Deuteronomio 6

Ti Dakkel a Bilin

ket adda iti rabaw dagiti muging. Inkabilda pay ti maysa kada-
gitoy nalukot a papel iti maysa a bassit a pagikkan a maawagan
iti “mezuzot” ket inlansada ti mezuzot iti kanawan a baotek da-
giti pagtaenganda.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Idasig iti Pagibasaran

Isuratmo ti pagibasaran a Mateo 22:35–38 a sumaruno iti
Deuteronomio 6:4–5 (ti Shema). Basaem dagiti bersikulo iti
Mateo ket gupgopem no ania ti kinuna ni Jesus maipapan iti
Shema.

Kasano a Malagipmo?

1. Ilistam dagiti banag nga imbaga ni Moises kadagiti tao nga
aramidenda iti Deuteronomio 6:7–9 tapno nasaysayaat a ma-
lagipda ken matungpalda dagiti bilin kadagiti bersikulo 4–5.

2. Isuratmo maipapan kadagiti wagas a sika ket malagipmo a
nasaysayaat daytoy isu met la a bilin. Pumilika ket usarem ti
uray maysa laeng kadagiti kapanunotan a mapanunotmo. 

Mangisuratka iti Saludsod

Mangisuratka iti no ania ti panagkunam a maysa a napateg,
napnuan kaipapanan a saludsod a mabalin a sungbatan ti
Deuteronomio 6:24.

Napalalo ti kinadangkes dagiti tattao iti daga ti Canaan.
Gapu iti kinadangkesda, binilin ti Apo dagiti Israelita tapno
naan-anay a dadaelenda ida. Irekord ti Deuteronomio 7 nga
inlawlawag ni Moises ti napateg unay a gapu no apay a nas-
ken a suroten dagiti Israelita daytoy a bilin ken no kasano a
bendisionan ida ti Apo iti kasta a mapannubok nga aramid.

Deuteronomio 7

Agkallaysa iti Katulagan

C

B

A

Mezuzot
Filacteria
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania Koma ti Makunam?

Nagkiddaw kenka ti maysa a gayyem iti balakad iti pannakikal-
laysa iti maysa a tao a saan a miembro ti Simbaan. Isuratmo no
kasano a mausarmo ti Deuteronomio 7:1–6 a pangbalakad iti
gayyemmo. 

Ni Elder Spencer W. Kimball, idi miembro isuna ti Korum
dagiti Sangapulo-ket-dua nga Apostol, kinunana: “No kitaem
iti diksionario ti kapatgan a balikas, ammom kadi no ania day-
toy? Mabalin a daytoy ti ‘laglagipen.’ Gapu ta nagaramid-
kayo amin iti katulagan … ti kadakkelaan a kasapulantayo ket
laglagipen” (Circles of Exaltation [bitla kadagiti religious
educators, 28 Hunio 1968], 8). Salaysayen ti Deuteronomio 8
no ania ti imbaga ni Moises kadagiti natulagan a tattao ti
Israel maipapan kadagiti banag a kasapulanda a manglaglagip
ken no apay. Imbagana pay kadakuada no ania ti mapasamak
no nalipatanda dagita a banag.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Deuteronomio 8

Deuteronomio 8:2—Sumagmamano a Panggep ti
Panagdaliasat iti Uppat-a-pulo a Tawen iti Let-ang
Idiligmo ti Deuteronomio 8:2 iti Abraham 3:24–25 a nangilawla-
wagan ti Apo ti panggep ti biag iti daga. Ti panagdaliasat ti Israel
iti let-ang ket maysa a kita wenno simbolo ti mortal a biagtayo.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Mensahe?

Ikeddengmo dagiti kangrunaan a kapanunotan ti mensahe ni
Moises iti Deuteronomio 8 babaen ti panangkitam iti sumaga-
nad a ragup dagiti bersikulo ken panangpilim iti maysa a
kangrunaan a balikas manipud iti tunggal ragup a mariknam

A

Umadukayo (bb. 1, 13)—
Dumakkel iti bilang

Pannusa (b. 5)—Aturen ken
disiplinaen

Pagkurangan (b. 9)—Mapan
nga awanan, panagbisin

Pamulinawen (b. 15)—
Nakatangtangken a dakkel
a bato

Deuteronomio 8

Laglagipen!

A

a mangilasin iti kapatgan a kapanunotan iti dayta a ragup.
Ilawlawagmo biit no apay a pinilim ti balikas nga inara-
midmo. Mangaramidka iti sumaganad a tsart iti kuadernom
a makatulong kenka a mangurnos iti impormasion.

Maysa kadagiti kangrunaan a gapu ti panagkedked a
sumrek dagiti immuna a kaputotan dagiti Israelita iti na-
ikari a daga ket gapu ta mabutengda kadagiti tattao nga
agnanaeden sadiay. Salaysayen ti Deuteronomio 9–10
nga impanamnama ni Moises kadagiti Israelita a tulo-
ngan ti Apo ida a mangdadael kadagiti Cananeos ken
sumrek iti naikari a daga. Nupay kasta, binallaagan ni
Moises dagiti Israelita a saanda nga agpannakkel maipa-
pan iti tulong nga awatenda.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Deuteronomio 10:12–22

Deuteronomio 9:3–6—Apay a Kinabaelan dagiti
Israelita a Pinapanaw dagiti Cananeos iti Daga?
Kitaen iti 1 Nephi 17:32–38.

Awan idaddumana a tattao
(b. 17)—Tratuen ti amin ba-
baen kadagiti isu met la a
pagbatayan

Agala iti panuksok (b. 17)—
Agawat kadagiti pasuksok

Kumpetkanto (b. 20)—
Kumpet a naimbag

Threescore and ten (b. 22)—
Pitupulo

Deuteronomio 9–10

Tumulongto ti Apo

Panangilawlawag
Kangrunaan a

Balikas
Dagiti

Bersikulo

1

2

3

4–6

7–10

11–17

18–19

20
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Indawat ti Apo?

1. Ania ti kinuna ti Apo nga idawatna a kasapulan ti Israel, ken
apay? (kitaen iti Deuteronomio 10:12–22).

2. Ilistam no ania ti nasursurom maipapan iti Dios kadagitoy
a bersikulo a makatulong kenka nga agtarigagay a mangara-
mid iti no ania ti idawatna.

Ti Pannakatnag ken ti Pannubbot ket nangtaginayon iti kina-
waya nga agpili ti amin a sangkataw-an (kitaen iti 2 Nephi
2:25–27). Naindaklan a bendision ti kinawaya nga agpili,
ngem adda dagiti peggad a masapul gapu ta mangidawat a
nasken nga awaten ken agsungbattayo kadagiti bunga dagiti
pangngeddengtayo. Kuna ti Deuteronomio 11 nga inkabil ni
Moises iti sango ti Israel ti “bendision ken lunod” (b. 26). Iti
sabali a pannao, imbaga ni Moises kadagiti annak ti Israel a
makaawatda kadagiti bendision wenno lunod depende iti no
kasano ti panangpilida nga agnaed iti naikari a daga. Adda
kadakuada ti pagbanagan.

Aglaon ti Deuteronomio 12–13 iti ballaag ni Moises kada-
giti Israelita maipapan iti panagrukbab kadagiti palso a dios.
Nasken a maidumduma dagiti natulagan a tattao iti amin a
dadduma pay a pagilian ken nasken a liklikanda saan laeng
a dagiti dakes nga aramid no di ketdi pay ti nalawag a pan-
nakiramanda kadagiti dakes nga aramid. Iti kapitulo 22 im-
baga ni Moises kadagiti Israelita a liklikanda dagiti lugar a
pagrukbaban kadagiti palso a dios ken binallaaganna ida
maipapan iti panagtulad kadagiti aramid dagiti palso a reli-
hion. Iti kapitulo 13 binallaagan ni Moises dagiti Israelita
maipapan kadagiti tao a makiraman wenno makaiturong
kadakuada iti panagrukbab kadagiti palso a dios.

Deuteronomio 12–13

Liklikan dagiti 
Aramid a Dakes

Deuteronomio 11

Dagiti Bendision wenno 
dagiti Lunod—Pumilika

A

Aglaon ti Deuteronomio 14–17 kadagiti palagip maipapan
kadagiti immuna a bilin ti Apo. Aglaon ti kapitulo 14 kada-
giti linteg maipanggep iti taraon (kitaen met iti Levitico
11). Aglaon ti kapitulo 15 kadagiti bilin maipanggep iti
pannakawayawaya dagiti utang ken adipen iti tunggal mai-
kapito a tawen (kitaen iti Levitico 25). Irekord ti kapitulo
16 ti palagip ti Apo kadagiti Israelita maipapan iti kinapa-
teg ti pannakiraman kadagiti dadakkel a fiesta: Fiesta ti
Paskua, Pentecostes (ti Fiesta dagiti Lawas) ken dagiti
Tabernakulo. Dagiti bilin a maipanggep kadagitoy a fiesta
ket immuna a naited iti Exodo 12, 23; Levitico 23;
Numeros 28. Aglaon ti kapitulo 17 kadagiti pangiturong
para kadagiti nalawag nga aramid a mainaig iti sakripisio,
para iti pannakipulapol kadagitay agrukbab kadagiti palso
a dios, ken para iti panangkeddeng kadagiti dadduma.
Mangted pay ti kapitulo 17 kadagiti pangiturong kadagiti
masakbayan nga Israelita no ikeddengda ti maaddaan iti
maysa nga ari. Iti tunggal maysa kadagitoy a kapitulo,
amin a pangiturong nga inted ti Apo ket makatulong a
mangyadayo kadagiti Israelita kadagiti nainlubongan nga
aramid.

Adu a tattao a Cananeos ti namati iti adu a panagan-anito.
Dagiti kasta a panagan-anito ket masansan a makapaguyu-
goy kadagiti tao gapu ta dagitoy nga aramid ket manmano a
maidawat iti ania man a pagrukodan ti ugali ken masansan
a mangikari kadagiti resulta kas iti nainlubongan a balligi
wenno pannakapaimbag babaen ti “mahika” nga awan
ti ania man a panagkagumaan iti biang ti indibidual.
Salaysayen ti Deuteronomio 18 no kasano a binallaagan ni
Moises dagiti Israelita a saanda a sumurot iti ania man kada-
gitoy nga aramid. Binalakadan pay ida ni Moises a ti pudno
a pagtaudan ti pannarabay ket ti pudno ken sibibiag a Dios
nga agsao babaen kadagiti propetana—saan a babaen ti
maysa a didiosen wenno agar-aramid iti mahika wenno arte
a mainaig iti mistiko. Imbagana kadagiti tao no kasano a ma-
ilasinda ti maysa a pudno a propeta.

Deuteronomio 18

Dagiti Pudno ken 
Palso a Propeta

Deuteronomio 14–17

Dagit Aramid dagiti 
Tattao ti Dios
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Aglaon ti Deuteronomio 19–25 kadagiti nalawag a linteg
ken bilin maipanggep iti adu a nadumaduma a tay-ak ti
inaldaw a panagbiag, agraman ti panagtalon, panaglalangen
ti pamilia, pannakigubat, kinadalus a mainaig iti relihion,
ken panagnegosio. Mabalin a mangngegan a kasla ganggan-
naet ti sumagmamano kadagitoy a linteg, ngem maibasar ti
tunggal maysa iti sumagmamano a pagbatayan a kayat ti
Apo a laglagipen ti Israel. Babaen ti panangtedna kadagitoy
nga annuroten ken bilin, nangipaay ti Apo kadagiti agtul-
tuloy, inaldaw no dadduma, a palagip maipapan kadagiti
pagbatayan a kayatna a sursuruen dagiti Israelita. Kas pa-
garigan, iti Deuteronomio 22:9 imbaga ti Apo kadagiti
Israelita a saanda a mulaan ti maysa a bangkag iti dua nga
aggidiat ti klasena a bukbukel. Ti panagmula kadagiti buk-
bukel ket maysa a napateg a paset ti biag, ken apaman nga
agmulada maipalagip kadakuada a kas Israelita, masapul a
saanda nga ilaok dagiti bukelda iti sabali a bukbukel, wenno,
iti sabali a pannao,a masapul a saanda a makikallaysa iti
ruar ti katulagan. Sumagmamano kadagiti pagbatayan iti li-
kudan dagiti linteg iti Deuteronomio 19–25 ket mabalin a
narigrigat a kitaen ngem iti dadduma, ngem no basaentayo
dagitoy a kapitulo ket sapulentayo ti pagbatayan a magun-
od manipud iti tunggal nalawag a panangaramid, mabalin a
masarakantayo a dagitoy a paglintegan ket saanda unay a
ganggannaet—nangnangruna kadagiti tao a “nabuntog a
manglagip iti Apo a Diosda” (Mosiah 13:29).

Makaala kadi ti Apo iti sumagmamano a pagimbagan no ag-
bayadtayo iti apagkapullotayo? Apay a kiddawenna kadatayo
nga agbayadtayo? Ania ti maaramid kadatayo ti panagbayad
iti apagkapullo? Ania iti panagkunam ti paggidiatan dagiti
tao a sitatallugod nga agbayad iti apagkapulloda ken dagiti
tao a saan a natallugod nga agbayad iti apagkapulloda?
Panunotem maipapan kadagitoy a saludsod bayat ti panang-
basam iti no ania ti insuro ni Moises kadagiti annak ti Israel
iti Deuteronomio 26.

Deuteronomio 26

Ti Utangtayo iti Dios

Deuteronomio 19–25

Dagiti Nalawag a Linteg para 
kadagiti Napili a Tao

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Deuteronomio 26

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agaramid iti Listaan

Manipud iti Deuteronomio 26 ilistam no ania ti kinuna ni
Moises nga inaramid ti Apo para iti Israel.

Agsurat iti Surat a Panagyaman

Ibilangmo ti amin nga inaramiden ti Apo para kenka. No kasa-
pulam ti tulong iti panangpanunot iti sumagmamano kadagiti
bendisionna, basaem ti Mosiah 2:21–25. Isuratmo no kasano a
maipakitatayo ti panagyamantayo iti Apo kadagiti bendisionna
kadatayo.

Iti Levitico 26 in-
ted ti Apo iti sa-
ngo ti Israel dagiti
bendision a maba-
linda nga awaten
no agtulnogda ka-
dagiti bilinnna ken
dagiti pannusa
nga awatenda
no agsukirda.
Salaysayen ti
Deuteronomio

27–28 no kasano nga insarita ni Moises kadagiti Israelita ti
maipapan kadagitoy isu met la a bendision ken bilin gapu ta
ubbingda pay iti panawen dayta a pagteng iti Levitico 26.
Nupay kasta, iti daytoy a panawen, nangted ni Moises iti ad-
adu pay a detalyado a pangiturong ken nagusar iti “adalen a
banag.” Nairugi ti adalen a banag [object lesson] babaen ti
bilin a mapan iti dua a bantay iti daga ti Canaan, Bantay
Ebal ken Bantay Gerizim, nga aggaasidegda a sangapada.
Natudingan ti innem a tribu iti maysa a bantay a nakaiba-
gaan kadakuada nga ipakdaarda dagiti naikari a bendision
idinto ta nagtakder dagiti dadduma pay nga innem a tribu
iti sabali pay a bantay ket simmungbatda babaen ti panangi-
pakdaarda kadagiti lunod. Daytoy a pagteng ket makatulong
a mangipalagip kadagiti annak ti Israel nga adda pribille-
hioda a pumili iti masakbayanda babaen ti panagtulnogda.

Deuteronomio 27–28

Dagiti Bendision ken Lunod

B

A

Ipudnok (b. 3)—Ipakdaar
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Panunotem ti maipapan iti sumaganad a palawag ni
Presidente Joseph F. Smith, Presidente idi ti Korum dagiti
Sangapulo-ket-dua nga Apostol, bayat ti panangbasam iti
Deuteronomio 28: 

“Dagitoy dagiti kari nga inaramid ti Apo iti Israel idi pu-
nganay, no dumngegda kadagiti balikasna ket agtungpal
kadagiti lintegna. 

“Ita, kayatko nga ibaga kadakayo nga awan ti ania man a
panagduadua … a dagiti balikas [iti Deuteronomio 28:1–13]
ket mayaplikarda kenka kas iti pannakayaplikarda idi kada-
giti annak ti Israel. Sika ti kabaruanan nga Israel ket isuda
ti nagkauna nga Israel. Ti isu met la a Dios ti nagsao ba-
baen ti katulonganna a ni Moises nga agsao ita babaen ti ka-
tulonganna [ti propeta]. Ti panagtungpal kadagiti linteg ti
Dios ket mangpataudto kadagiti isu met la a bunga ita kas
iti inaramidna idi punganay” (iti Conference Report, Okt.
1899, 45).

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Deuteronomio 28

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti uray dua laeng kadagiti sumaganad nga aktibidad
(A–D) bayat ti panangadalmo iti Deuteronomio 28.

Kasano a Mayaplikar Daytoy iti Agdama?

Salaysayen ti Deuteronomio 28:1–13 dagiti bendision nga awa-
tento ti Israel no napudnoda. Ibagam no ania iti panagkunam ti

A

Bunga ta bagim (bb. 4, 11, 
18, 53)—Annak

Bunga ti dagam (bb. 4, 
11, 18)—Apit dagiti mula

Bunga dagiti an-animalmo
(bb. 4, 11)—Annak dagiti 
bakam

Aglaplapusanan (b. 11)—
Maaddaan iti adu

Pannakariribuk (b. 20)—
Pannakatikaw ken pannaka-
paay

Babalaw (b. 20)—
Pagsawsaw-an, ungtan

Angol (b. 21)—Didigra, sakit

Ikapetnanto, kumpetdanto
(bb. 21, 60)—Agtalinaed nga
asideg

Sarut (b. 22)—Sakit

Letteg (b. 22)—Bimsog

Eppes (b. 22)—Sakit ti mula

Mangbugtak (b. 26)—
Magbutbuteng

Agkarkarawakanto (b. 29)—
Magnaka a siaannad nga
usarem dagiti imam a ma-
ngarikap iti sanguanam gapu
ta dika makakita

Makitulagkanto (b. 30)—
Agaramid iti tulag a makikal-
laysa

Maysa a proverbio ken 
barengbareng a balikas
(b. 37)—Maysa a banag nga
umsien ken pagang-angawan
dagiti tao

Tartaripatuemto (b. 39)—
Aywanan

Narungsot ti langana
(b. 50)—Nakabutbuteng ti la-
ngana

Lakubennakanto (b. 52)—
Darupen

Mabayag (b. 59)—Napaut

kaipapanan ti tunggal bendision para kadagiti tao iti agdama,
ket irekordmo dagitoy iti kuadernom iti maysa a tsart kas iti
maysa iti baba.

Ania Ditoy ti Kayatmo?

Manipud iti listaan dagiti bendision iti ngato, isuratmo no ania
ditoy ti kayatmo nga awaten ket ilawlawagmo no apay.

Ibilangmo dagiti Lunod

Aglaon ti Deuteronomio 28:15–68 iti atiddog a benneg maipapan
kadagiti lunod. Bayat ti panangbasam kadagitoy, pumilika iti dua
a nakitamon a napasamak kadagiti tao a saan nga agtungtungpal
kadagiti bilin ti Dios, ket isuratmo maipapan kadagitoy. Mabalin
nga aggapu dagiti pagarigam kadagiti tao nga am-ammom
wenno ammom a naggapu kadagiti nasantuan a kasuratan.
Saan a nasken nga inaganam dagiti tao nga am-ammom.

Aktibidad a Mabalin nga Aramiden No Kayat

No ay-ayatennatayo ti Dios, apay a nasken nga agsagabatayo no
saantayo nga agbabawi? (kitaen iti DkK 19:17). Mabalin a matu-
longannaka dagiti sumaganad a nasantuan a kasuratan a mang-
sungbat iti daytoy a saludsod: Alma 39:7; 42:16–24; Helaman
12:2–3; Dokrtina ken Katulagan 90:36; 95:1–2.

Deuteronomio 29–30

Panagsubli iti Apo

D

C

B

No Kasano a 
Mayaplikar ti
Pagbatayan iti

AgdamaTi Bendision

Ikabil a naipadpaduma ka-
dagiti isu amin a nasnasion

Bendision iti ili ken away

Bendision iti bunga ti bagi,
daga, an-animal

Bendision iti labba ken 
paggamayan

Bendision no sumrekka ken
rummuarka

Masalakniban manipud 
kadagiti kabusor

Bendision iti amin nga 
aramiden ken pakaseknan

Mabangon a kas maysa a
nasantuan a tattao

Maawagan iti nagan ni 
Jehova [Apo]

Luktanto ti Apo ti nasayaat
a gamengna

Aramidenna ti ulo saan 
nga ipus

Bersikulo 

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13
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Aglaon ti Deuteronomio 29–30 iti panggibus a bitla ni
Moises kadagiti Israelita. Intuloyna nga inlawlawag dagiti
bendision a sumangbay manipud iti panagtulnog ken dagiti
lunod a ssumangbay manipud iti panagsukir. Salaysayen ti
Deuteronomio 30 no ania ti aramiden ti Apo para kadagiti
Israelita no natnagda nga immadayo kenkuana ket kalpa-
sanna nagbabawida, ken no ania ti nasken nga aramidenda
no nagtarigagayda a maawatda manen kenkuana. Manipud
iti daytoy a kapitulo masursurotayo a ti Apo ket manangnga-
asi unay ken nainnayad nga agpungtot kadagiti annakna.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Deuteronomio 30

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mangaramid iti Maysa a Tsart

Aglaon ti Deuteronomio 30:1–10 iti balakad ti Apo kadagiti
Israelita maipapan iti no ania ti aramidenda no ken kaano nga
umay kadakuada dagiti lunod a nasao iti Deuteronomio 28.
Kitaen nga adda dagiti sumagmamano a banag a kinuna ti Apo
a nasken nga aramiden dagiti tao ken sumagmamano a kari no
ania ti aramiden ti Apo.

Mangaramidka iti dua a da-
sig iti maysa a panid ti kua-
dernom. Markaam ti maysa
a dasig iti “No,” ken ti sabali
pay a dasig iti “Kalpasanna.”
Iti baba ti “No,” ilistam dagiti
banag a kinuna ti Apo a nas-
ken nga aramiden dagiti
Israelita iti nailunod a 
kasasaadda (kitaen kadagiti
bb. 1–2, 6, 8, 10). Iti dasig a
“Kalpasanna” ilistam no ania
ti inkari ti Apo nga arami-
denna para kadagiti Israelita
(kitaen kadagiti bb. 3–7, 9).

Yaplikar dagitoy a Pannursuro

Ania kadagiti bersikulo nga usarem manipud iti Deuteronomio
30 a pangtulong iti maysa a tao a nakabasol ken immadayon ma-
nipud iti Simbaan? Ilawlawagmo no kasano ti panangusarmo
kadagiti bersikulo.

B

Kalpasanna No 

A

Laglagipemto ida (b. 1)—
Saan a liplipatan ida

Pannakakayawmo (b. 3)—
Pannakaadipen

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Deuteronomio 32

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mangsapul iti Paulo ti Maysa a Kanta

Ti Deuteronomio 32 ket maawagan iti “kanta ni Moises.” Bayat
ti panangbasam iti kapitulo, sapulem dagiti ragup ti balikas a
panagkunam a mabalin a napintas a paulo ti maysa a himno.
Mangilistaka iti uray uppat laeng a paulo.

Kasano a Matulongannaka ti Musika nga
Agtalinaed a Nalinteg?

1. Iti amin a mabalin nga inted koma ti Apo kadagiti Israelita,
apay iti panagkunam nga inikkanna ida iti maysa a kanta a
makatulong kadakuada a manglaglagip kenkuana ken tapno
agbalin a maysa a pammaneknek kadakuada?

B

A

Agtinnagto (b. 2)—Bumaba

Ipakumityo (b. 3)—
Panangbigbig

Panupapakyo (b. 6)—
Supapakan

Bedbeddeng (b. 8)—
Pagpatinggaan

Jesurum (b. 15)—Maysa a na-
gan a kayatna a sawen “ti
maysa a nalinteg,” a mangi-
tudtudo iti Israel kas sangka-
maysa a tattao

Kinagurana (b. 19)—Dina
paggugusto unay

Kinaubbawda (b. 21)—
Panagserbi iti bagi, dagiti ara-
mid a managimbubukod

Dagiti dakes (b. 23)—
Riribuk, dakes

Awanan (b. 28)—Awan kai-
papanan

Apro (b. 32)—Napait

Pammales (bb. 35, 41, 43)—
Panangeddeng

Panggunggona (b. 35)—
Bayad a supapak

Barengbareng (b. 47)—Maysa
a banag a bassit ti pategna

Kalpasan ti panangisuro ni Moises iti daytoy baro a kaputo-
tan dagiti Israelita kadagiti linteg ti Dios ken dagiti bunga ti
panagtulnog ken panagsukir kadagita a linteg, nakasaganan
isuna a mangpanaw kadakuada. Nupay kasta, sakbay a pim-
manaw, inallukoyna ida ken ti baro a panguloda, ni Josue,
nga ayaten ken tungpalenda ti Dios a naipangpangruna iti
amin a banag. Iti daytoy a kanito, impaltiing ti Apo ken ni
Moises ti maysa a kanta a nasken nga isurona kadagiti
Israelita (kitaen iti Deuteronomio 32:1–43). Ti kanta ti mang-
tulongto kadakuada a manglaglagip iti Apo ken dagiti bilin
nga insuro ni Moises kadakuada.

Deuteronomio 31–32

Ti Kanta ni Moises
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2. Isuratmo iti kuadernom dagiti balikas ti maysa a himno ti
Simbaan a mangtulong kenka nga agtarigagay a mangsalimet-
met kadagiti bilin ken manglaglagip iti Apo. No saanmo a ma-
yulo dagiti balikas, padasem a sursuruen dagitoy itoy a lawas
tapno makantam mismo ti kanta iti oras ti panagkasapulan.

Aktibidad a Mabalin nga Aramiden No Kayat

1. Kitaen no namin-ano a nausar ti balikas a bato iti kanta ni
Moises. Segun iti Taga-Corinto 10:1–4, ania ti Bato?

2. Ilista no ania ti kuna daytoy a kanta maipapan iti Bato.

Kas iti inaramid ni Jacob (Israel) iti Genesis 48–49, binen-
disionan ni Moises ti tunggal maysa kadagiti tribu ti Israel
sakbay a pinanawanna ida. Ti bendision para iti putot ni
Jose (Efraim ken Manases) ket nangnangruna a makaay-
ayo (kitaen iti Deuteronomio 33:13–17). Ti bendision dagiti
tribu ni Jose ket ibagana maipapan iti masakbayan a panag-
rang-ayda ken ti akemda iti panangiduronda a sangapada
kadagiti nabati pay nga annak ti Dios “agingga iti pung-
pungto ti daga” (b. 17). Kas paset ti pannakaiwaraswaras ti
Israel, naiwaraswaras dagiti annak ni Jose iti amin a paset
ti daga. Iti panawentayo maum-ummongdan a maisubli iti
Simbaan ni Jesucristo, iti kasta maipatungpal daytoy nap-
ropetaan a bendision ni Moises.

Deuteronomio 33

Dagiti Bendision 
Para iti Tunggal Tribu

C

Naipatungpal ti Maysa a Katulagan
Ti libro ti Josue ket nainagan iti kangrunaan nga agak-akem, ni
Josue. Salaysayen ti libro ti estoria maipapan iti no kasano nga
impatungpal ti Dios ti katulaganna nga ited kadagiti annak ti
Israel ti naikari a dagada iti Canaan.

Iti Hebreo, ti “Josue” kayatna a sawen “isalakan ti Apo” wenno
“ited ti Apo ti balligi.” Iti porma a Griego a naipatarus daytoy a
nagan iti Ingles ket “Jesus.” Addaan daytoy a nagan iti makaay-
ayo a simbolismo gapu ta ti libro ti Josue ket kasuratan ni Josue
a mangidaulo kadagiti annak ti Israel nga agturong iti naikari a
dagada, ken idadauluannatayo ni Jesucristo nga agturong iti
“naikari a daga” ti agnanayon a biag.

Maysa a Libro dagiti Gubat
Mangted ti libro ni Josue iti adu a pakasaritaan no kasano nga im-
patungpal dagiti annak ti Israel dagiti katulagan ti Apo babaen ti
panangparmek kadagiti kabusor iti gubat. Mabalin a masdaaw-
tayo no kasano a maibaga ti Dios kadagiti tao, “Dika mamapatay,”
ket kalpasanna ibagana kadagiti isu met la a tattao a dadaelenda ti
intero a populasion dagiti masinunuo a siudad. Idinto a ditay

Nasakupmon ti nasurok a tallugasut a panid iti Biblia nga in-
surat ni propeta Moises, nga ad-adu pay ngem iti insurat ti
asino man a propeta iti Daan a Tulag. Kuna ti Deuteronomio
34 a natay ni Moises; nupay kasta, kas iti naisurat a nasap-
sapa (kitaen iti p. 87), isuro kadatayo ti Alma 45:19 a saan a
natay ni Moises ngem ketdi naipan iti langit. Kitaen ti
“Moises” iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan para
iti ad-adu pay a pakaammo maipanggep iti pannakaipan ni
Moises iti langit.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mangisurat ti Maysa a Balabala [Sketch] 
ti Biag

No pumusay dagiti nalatak a tattao, gagangay nga agaramid
dagiti pagiwarnak iti ababa a pakasaritaan ti biag, wenno “bala-
bala,” a mangbalabala kadagiti banag a napasamak iti biagtayo,
a mangyunay-unay kadagiti nalatak a naturpos wenno balligi.
No sika ti mannurat iti pagiwarnak iti panawen ni Moises, ania
koma ti iramanmo iti balabala ti biag ni Moises? Iramanmo no
ania ti nakaawisan ti riknam bayat ti panangadalmo iti biag ken
dagiti pannursuro ni Moises.

A

Deuteronomio 34

Panagpakada ken ni Moises

ammo a naan-anay ti panunot ti Dios kadagitoy a banag, saantayo
nga ammo ti sumaganad:

1. Napasamak dagiti pagteng iti libro ti Josue iti maysa a panawen
idi nagraranget dagiti nasion iti nagan ti diosda. Idi nagballigi
dagiti Israelita kadagiti Cananeos babaen ti bileg ti Apo, ti balli-
gida ket saksi nga isu ti pudno ken sibibiag a Dios. Madlawyo a
dumani amin a pakasaritaan kadagiti libro ni Josue ken Uk-
ukom ket mangipakita no kasano a nangabak dagiti Israelita
kadagiti pannakigubatda iti maysa a namilagruan a wagas, a
nangtulong kadagiti agpada nga Israelita ken dagiti kabusorda a
mangammo a ti Apo a Dios ti nangabak iti gubat, saan a ti asino
man wenno estratehia. Kas mainayon, saan nga impalubos ti
Apo a bumaknang ti Israel babaen ti panagalada kadagiti sani-
kua dagiti tao a pinarmekda (kas iti panangbasamto iti Josue 7).

Masansan a pinalagipan ti Apo dagiti Israelita a kukuana ti
daga, ngem naited kadakuada nga agpaay nga usarenda kas
tattaona. Ti pannakadadael dagiti nadangkes ken managan-
anito a nasion ti Canaan ken maysa a leksion iti amin a tao a
daytoy ket maysa a wagas a mabalin a pangdusaan ti Apo ka-
dagiti nadangkes, ken daytoy ti mangipalagip kadatayo iti
nakaro a pannakadadael dagiti nadangkes a mapasamakto iti
panawen ti panangukom.

Ti Libro ti Josue
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2. Insuro ni Propeta Nephi a ti Apo “saan nga agaramid iti ania
man malaksid ti pagimbagan ti lubong” (2 Nephi 26:24).
Inrekord ni propeta Ezequiel a saan a maragsakan ti Apo iti
ipapatay dagiti nadangkes (kitaen iti Ezequiel 18:32; 33:11).
Ngarud, idi binilin ti Apo dagiti Israelita a papanawen wenno
dadaelenda dagiti Cananeos, ar-aramidenna no ania ti kasa-
yaatan a pagimbagan iti amin a maseknan, a maibatay kada-
giti kasasaadda.

3. Naan-anayen ti kinadakes dagiti Cananeos (kitaen iti Levitico
18:3, 24–25; Deuteronomio 18:10–12; 1 Nephi 17:32–35).
Daytoy a kinaan-anay kayatna a sawen a natallugodda a pu-
matay kadagiti propeta ken dagiti Santo (kitaen iti 2 Nephi
26:3). Idinto ta manamnama nga agbiag dagiti Santo iti amin
nga aldaw kadagiti wagas a maigidiat iti lubong iti lawlawda,
iti daytoy a kasasaad, narigat unay para kadagiti Israelita ti
agbiag iti nalinteg a biag nga indawat kadakuada ti Apo no
asidegda unay tapno sipipigsa a maaringanda iti nakaam-
amak a kinadangkes dagiti Cananeos. No nakaro unayen ti
kinadangkes ti maysa a sosiedad wenno kagimongan nga
awan ti gundaway dagiti tumantanor a kaputotan tapno pi-
lienda ti agbiag a nalinteg, kalpasanna siaasi a dadaelen ti
Dios ti kagimongan manipud iti daga para iti pagsayaatan
dagiti masakbayan a kaputotan. Nasursurotayo daytoy mani-
pud iti estoria ni Noe ken ti Layus. 

4. Ditay wagas dagiti wagas ti Apo (kitaen iti Isaias 55:8–9). No
ibilangtayo a daytoy ti aramidna “a mangipatungpal iti saan
nga ipapatay ken agnanayon a biag ti tao” (Moises 1:39) ken
isu ti Namarsua ken adda bilegna kadagiti pinarsuana, agra-
man ti kabaelanna a mangisalakan kadakuada, ngarud maba-
lintayo ti maaddaan iti pammati a dagiti aramid ti Dios ket
makatulong a mangipatungpal iti aramidna. Gapu ta limitado
ti pannakaawattayo, ditayo kabaelan a makita dagiti banag
manipud iti pannirigan ti Dios. 

Panagsagana a Mangadal iti Josue
Maysa kadagiti nagkauna a tema ti libro ti Josue ket ti naiget a
panangsurot kadagiti pangiturong ti Apo. Idi nagtungpal dagiti
buyot ti Israel, nagballigida. Idi saanda a nagtungpal, napaayda.
Dagiti bunga ti panagtungpal ket nangtulong kadagiti Israelita
a mangamiris a ti tulong ti Apo ti nangted kadakuada iti balligi.

Mabalin a mabingay ti libro ti Josue iti tallo a sapasap a benneg:

• Ti panangparmek iti Canaan

• No kasano a biningay ni Josue ti daga

• Dagiti maudi a pangiturong ken pammaneknek ni Josue

Ibilangmo no kasano ti kinakurang ken kinanumo ti maba-
lin a narikna ni Josue idi naawagan isuna a mangidaulo 

Josue 1

“Bumilegka ken Umingelka”

kadagiti annak ti Israel kalpasan ni Moises—maysa kada-
giti kaindaklanan a propeta iti pakasaritaan. Bayat ti pa-
nangbasam iti Josue 1, sapulem no ania ti imbaga ti Apo
ken ni Josue a mangallukoy kenkuana iti baro nga awagna.
Panunotem no kasano a mayaplikarmo daytoy a balakad
kadagiti awag nga it-ited ti Apo kenka ken kadagiti pa-
dasmo iti biag.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Josue 1

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) bayat
ti panangadalmo iti Josue 1.

Agbalin a Nabileg ken Maingel

1. Sapulem dagiti bersikulo a nangibagaan ti Apo ken ni Josue a
bumileg ken umingel. Mabalin a kayatmo a marisan dagitoy
kadagiti nasantuan a kasuratam. 

2. Mangisuratka maipapan iti no kasano a bumileg ken umingelka.

Scripture Mastery: Ti Kinapateg ti
Panagpannuray kadagiti Nasantuan a
Kasuratan

Iti kuadernom, mangidrowingka iti maysa a poster nga ipa-
panmo a kasayaatan a mangibagi iti mensahe ti Josua 1:8.
Penkem nga iraman iti poster no ania ti nasken nga aramiden-
tayo kadagiti nasantuan a kasuratan (ti libro ti linteg) ken no
ania dagiti bendision a maikari no aramidentayo.

Kasano ti Riknam?

1. Kasano ti kinapateg iti maysa a propeta a kanunongan isuna
dagiti taona?

2. No kabaelam a kasao iti apagbiit ti maysa a propeta ti
Simbaan ita, ania koma ti ibagam maipapan iti panangpa-
dasmo a panangkanunong kenkuana?

C

B

A

Katulongan (b. 1)—Adipen,
kabadangan

Baddekennanto (b. 3)—
Pagnaen

Makagawayto (b. 5)—
Parmeken, abaken, wenno su-
katan

Baybay-an (b. 5)—Panawan

Dinto umadayo yanta ngi-
watmo (b. 8)—Kanayon yanta
ngiwatmo

Pampanunotemto (b. 8)—
Panunotem 

Agbuteng (b. 9)—Maupay

Iti ballasiw ti (bb. 14–15)—
Daya ti

Bumallasiwkayo a siiigam
amin dagiti lallaki a napigsa
ken maingel (b. 14)—
Pagmartsaen dagiti naindak-
lan a soldado iti sango dagiti
tao a siiiggem kadagiti
igamda.
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Insuro ni Alma a ti pammati
ket panagtalekmo iti Dios
(kitaen iti Alma 36:3). Bayat
ti panagbasam iti Josue 2,
sapulem dagiti wagas a naka-
ipakitaan dagiti tao iti pam-
matida iti daytoy a kapitulo.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Josue 2

Josue 2:1—Apay a Nagtalinaed dagiti Agsimisim
iti Pagtaengan ti Maysa a Balangkantis
No mabasatayo ti maysa a banag iti Biblia a kasla awan kaes-
eskanna, nasken a laglagipentayo no ania ti ammotayo maipa-
pan iti Apo ken dagiti pannursurona. Kas pagarigan, indawatna
kadatayo nga agbalin a natarnaw ken liklikantayo dagiti kasa-
saad ken tattao a mangallukoy kadatayo nga agbalin a narugit.
Iti pannakaammo iti kinapudno, masiguradotayo a ti “balang-
kantis” kayatna a sawen ti maysa a banag malaksid iti gagangay

Balangkantis (b.1)—
Agputputa

Saanko a naammuan no 
tagaanoda (b. 4)—Saan nga
ammo no sadino ti nagga-
puanda

Ruangan (b. 5)—Maysa a
pagserkan iti pader ti siudad

No sadino (b. 5)—Nudtoy

Ammo (b. 5)—Ammo

Suroten, nagkamat, dagiti
kumamat (bb. 5, 7, 16, 22)—
Kamaten, kinamat, dagiti
agkamkamat

Dagiti puon (b. 6)—
Atitiddog a rineppet

Ti dalan nga agturong iti
Jordan agingga kadagiti pag-
ballasiwan (b. 7)—Kadagiti
lugar a mabalin a pagballasi-
wan ti maysa iti Karayan
Jordan

Mabutengkami a gapu kada-
kayo (b. 9)—Kabutengdakayo

Balay (b. 12)—Pamilia

Tanda (b. 12)—Pagilasinan a
salimetmetamto ti balikasmo

Ti biagmi maipaay iti
biagmo (b. 14)—Insalakanmo
ti biagmi ket isalakanminto ti
biagmo kas supapak.

Tali (b. 15)—Galut

Nalabaga (b. 18)—Nalabaga

Ti darana addaanto iti rabaw
ti ulona (b. 19)—Isunto ti ag-
sungbat iti bukodna a panna-
katay.

Ti darana adda iti rabaw ti
ulomi (b. 19)—Datayonto ti
agsungbat iti ipapaptayna.

Dikamto (b. 20)—Nawaya iti

Napasamakda (b. 23)—
Napasamak 

Josue 2

Dagiti Agsimisim iti Jerico

a pampanunotentayo wenno nakapagbabawin daytoy a balang-
kantis. No ania ti napasamak iti daytoy nga estoria ket mangpa-
pati kadatayo nga isu ket nasayaat a babai nga adda pammatina
iti Dios. Nasken pay nga ibilangtayo ti kasasaad dagiti agsimi-
sim. Nalabit a madlaw dagiti tao dagiti ganggannaet nga agin-
deg iti pagtaengan dagiti balangkantis ngem iti no agyan dagiti
ganggannaet iti maysa a lugar.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti aktibidad A wenno B bayat ti panangadalmo iti
Josue 1.

Ni Rahab a Naimbag

Kalpasan ti panangbasam iti Josue 2; Hebreo 11:30–31; Santiago
2:24–25, ipapanmo a maysaka kadagiti agsimisim ket isuratmo
ti maysa a panangilawlawag iti panangted iti pakakitaan ti no
kasano nga impakita ni Rahab ti pammati ken ilawlawagmo
no apay iti panagkunam a nasken nga isalakan isuna dagiti
Israelita no parmekenda ti Jerico.

Tali a Nalabaga

Ania iti panagkunam ti ibagian ti tali a nalabaga? Ania ti inara-
mid dagiti Israelita idi addada iti Egipto a maipada iti daytoy
tali a nalabaga? (kitaen iti Exodo 12:7, 13).

Ania ti makatulong kenka a maaddaan iti pammati ken pa-
nagtalek kadagiti sibibiag a propeta ken apostoltayo? Apay
a napateg ti maaddaan iti pammati ken panagtalek kada-
kuana? Irekord ti Josue 3–4 no ania ti inaramid ti Apo a
nangsaksi kadagiti nagtarigagay a mangammo nga adda
isuna ken ni Josue a kas iti kaaddana idi ken ni Moises.

Josue 3–4

Panagballasiw iti 
Karayan Jordan

B

A
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Josue 3

Josue 4

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) bayat
ti panangadalmo iti Josue 3–4.

Mangaramid iti Maysa nga Iserrek iti Diurnal

Ipapanmo a buybuyaem dagiti Levitas a mangaw-awit iti la-
kasa. Mangisurat iti iserrek iti diurnalmo iti dayta nga aldaw a
nailadawan iti Josue 3–4. Iramanmo no kasano ti riknam maipa-
pan ken ni Josue kas maysa a propeta ti Dios.

Kasano a Mapasamak Daytoy iti Agdama?

Iti ania a wagwagas a pakaipatalgedan ti tulong ti Apo kadatayo
iti agdama a ti Presidente ti Simbaan ket maysa a propeta ti Dios?

Maysa a Pakalaglagipan

Iti Josue 4 binilin ti Apo ni Josue nga agaramid kadagiti batbato
a pakalaglagipan. Isuratmo iti kuadernom no ania iti panagku-
nam ti mabalin nga isurat iti plake a naikabil iti pakalaglagipan.

Josue 5

Maysa a Naisangsangayan 
a Sangaili

C

B

A

Tengnga (bb. 3, 5, 8–10, 18)—
Tengnga

Pagdagusanyo, nagdagu-
sanda (bb. 3, 8)—Paginanaan,
pagkampuan

Nagbisngayda (b. 7)—
Nagsardeng

Nagdarasda (b. 10)—Nagalisto

Insaadda (b. 20)—Isimpa,
ikabil

Pakarso (b. 2)—Kampo

Siaawit (b. 3)—Panangibaklay

Agballasiw (b. 6)—
Agballasiw iti Karayan
Jordan

Itan-ok (b. 7)—Aramiden a
naindakalan

Igid (b. 8)—Ngarab

Ditoy (b. 10)—Babaen daytoy

Dagiti dandanum ti Jordan
agbisngaydanto, dagiti met
laeng dandanum a sumalog
manipud surong (b. 13)—Ti
Karayan Jordan ket agsar-
dengto nga agayus a sumalog
iti karayan.

Agintekdanto iti sangkagab-
suon (b. 13; kitaen met iti
b. 16)—Ti danum nga aggapu
iti surong ti karayan ket ag-
sardengto ket ngumatonto,
lugar a maluktanto a pagbal-
lasiwan dagiti buyot ti Israel
iti Karayan Jordan.

Igid (b. 15)—Ngarab

Nagsardengda (b. 16)—
Nalapdan

Batog ti (b. 16)—Asideg
unay iti

Nalpasda (b. 17)—Naan-anay

Irekord ti Josue 5 ti sumagmamano a pagteng a napasamak
idi adda ti kampo ti Israel iti naikari a daga iti laud a ba-
ngir ti Karayan Jordan. Impakita dagiti Israelita ti panag-
kumitda iti Apo, ket impakitana kadakuada nga adda isuna
pay laeng kadakuada bayat ti panangsangoda iti sumaruno
a karitda—ti panangparmek iti daga ti Canaan.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Josue 5:10–15

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Prinsipe ti Buyot ni Jehova [Apo]

1. Saan a nalawag no asino ti “prinsipe ti buyot ni Jehova [Apo]”
iti Josue 5:13–15, ngem ibaga ti bersikulo 14 kadatayo a ni
Josue “nagpakleb iti daga ket nagdaydayaw.” Nagtignay dagiti
dadduma pay a tao kadagiti nasantuan a kasuratan kas iti ina-
ramid ni Josue: ni Cornelio, iti panangsabetna ken ni Pedro
(kitaen iti Dagiti Aramid 10:25–26); ni Juan, sinarungkaran ti
maysa nga anghel (kitaen iti Apocalipsis 19:10; 22:9); ken dagiti
kakabsat a lallaki ni Nephi iti pannakilangenda ken ni Nephi
(kitaen iti 1 Nephi 17:55). Basaen met iti Exodo 3:1–6 a nakaki-
taan ni Moises iti Apo. Kasano a maipada dagitoy a pagteng iti
napasamak ken ni Josue ken “ti prinsipe”? Ania ti mabalin nga
isuro kadatayo dagitoy a pagteng maipapan iti no asino ti sim-
marungkar ken ni Josue?

2. Apay iti panagkunam a napateg ken ni Josue a maaddaan iti
daytoy a padas iti daytoy a gundaway?

Aktibidad a Mabalin nga Aramiden No Kayat

Mangisuratka maipapan iti maysa a gundaway idi inikkannaka
ti Apo iti nayon a pigsa bayat ti panagsangom iti maysa a karit.

Iti Josue 2 nabasatayo maipapan no kasano a nagsiim ti dua
nga Israelita iti Jerico, ni Rahab ket nasalakniban, ket kal-
pasanna insublida ti damagda ken ni Josue. Salaysayen ti
Josue 6 no kasano a pinarmek ti buyot nga Israelita ti siu-
dad ken no kasano ti pannakaisalakan ni Rahab kas iti
inkari dagiti agsimisim.

Josue 6

Narpuog dagiti Bakud

B

A

Kinirog (b. 11)—Pinamaga

Nagsardeng (b. 12)—
Namingga

Iti sangona (b. 13)—Iti sango ni

Kumabusorka (b. 13)—Dagiti
kabusor

Buyot (b. 14)—Buyotan
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Josue 6

Josue 6—Pito
Kitaen no namin-ano a daras a nausar ti numero a pito iti day-
toy nga estoria. Iti Hebreo, ti pito (sheva) kayatna a sawen ti
“naan-anay, kumpleto, wenno perpekto.” Babaen ti panangusar
iti numero a pito inyunay-unay ti Apo a no naan-anay a salimet-
metan ti Israel dagiti bilinna ken dagiti katulaganda kenkuana,
agbalinda a naballigian.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Iladawan ti Gubat iti Jerico

Iladawan biit ti gubat iti Jerico, a penken nga iraman dagiti bali-
kas a mapalawlawan, tangguyob, pito, lakasa, ken Rahab.

Kasano ti Nariknada? Ania ti Napanunotda?

Mangisuratka iti maysa a banag a panagkunam a pinanunot
wenno narikna dagiti sumaganad a tattao kas paset ti pannaka-
parmek ti Jerico: maysa a padi nga Israelita nga adda tanggu-
yobna, maysa a soldado iti buyot, maysa a kasinsin ni Rahab, ken
maysa nga umili ti Jerico. Ti Jerico ket umuna a siudad a ginubat
dagiti buyot ti Israel kalpasan ti iseserrekda iti daga ti Canaan.
Ania iti panagkunam ti nasken koma a nasursuro dagiti annak ti
Israel manipud iti no kasano ti panangabakda iti daytoy a gubat
a nakatulong kadakuada bayat ti panangituloyda iti panangpar-
mekda iti naikari a daga?

B

A

Naimbag (b. 1)—Nasayaat

Tattao a maingel (b. 2)—
Dagiti nasanay a soldado ken
mannakigubat

Iti sango ti (b. 4)—Ipan iti
sango ti

Panagibagak kadakayo
(b. 10)—Ibagak kadakayo a

Maipaay, naipaay
(bb. 17–18)—Naan-anay a 
dinadael ti Dios

Kakabagianna (b. 23)—
Pamilia

Ruar (b. 23)—Ruar

Matayto ti anakna nga ina-
una (b. 26)—Babaen ti panna-
kapukawna iti inauna nga
anakna a lalaki iti patay

Matayto ti anakna nga ina-
udi (b. 26)—Babaen ti panna-
kapukawna iti inaudi nga
anakna a lalaki iti patay 

Naisaknap (b. 27)—
Napagsasaritaan

Ania ti mapasamak no agbasoltayo ket padasentayo nga ilem-
meng daytoy? (kitaen iti DkK 121:37). Nupay mabalin a di
ammo dagiti dadduma a tao nga ilemlemmengtayo dagiti ba-
soltayo, asino ti makaammo? Ania ti mapasamak iti naesipiri-
tuan a panagdur-astayo no padasentayo nga ilemmeng dagiti
basoltayo? Irekord ti Josue 7 no kasano a nasursuro dagiti an-
nak ti Israel ti nakapatpateg unay ken makaawis rikna nga
adalen maipapan iti kinapateg ti panagtungpal ken no kasano
nga aringanna dagiti dadduma, ken saantayo a mailemmeng
ti kinasukirtayo iti Apo.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Josue 7

Josue 7:22–26—Kadua Kadi ni Acan ti Pamiliana
a Napapatay?
Saan nga inlawlawag ti pagsasao ti Josue 7 no kadua ni Acan ti
pamiliana a napapatay wenno naidawat kadakuada a mangkita
bayat ti pannakapapatayna ket kalpasanna napuoran dagiti nai-
paay a samsam. Nupay kasta, posible a napapatayda, nangruna
no tinulonganda ni Acan a nagilemmeng kadagiti banag nga in-
nalana. Nabilin ti sibubkel a kampo a saanda a mangala iti ania
man a banag manipud iti siudad.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Dagiti Bunga 

1. Kinuna ni Elder Dean L. Larsen, “Awan ti kasta a banag a mai-
lemmeng a basol” (iti Conference Report, Abr. 1983, 49; wenno
Ensign, Mayo 1983, 35). Iti ania a wagwagas a pakaipakitaan ti
estoria ni Acan iti daytoy a kinapudno? Kas pagarigan, kasano

A

Panaglabsing (b. 1)—Basol

Banag a naipaay (bb. 1,
11–13, 15)—Dagiti banag nga
imbilin ti Dios a madadael

Nangpatayda (b. 5)—Pinatay

Pinigisna (b. 6)—Rinay-ab

Malem (b. 6)—Sardam

Napnekkami (b. 7)—
Napennek

Sanctificarem (b. 13)—
Pagbalinen a nadalus ken na-
santuan

Alaennanto, naala (bb.
14–18)—Pilien, pinili

Kastoy ( b. 20)—Dagitoy 
dagiti banag.

Samsam (b. 21)—Dagiti 
material a sanikua a nabati
kalpasan ti pannakadadael
dagiti tao

Siclo (b. 21)—Pedaso 
(kitaen iti Bible Dictionary,
s.v. “weights and measures”)

Inagumak ida (b. 21)—
Tinarigagayak ida

Josue 7

Panangparmek iti Siudad ti Ai
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nga inapektuan ti basol ni Acan ti tallupulo-ket-innem nga
Israelita ken ti pamiliada? Iramanmo iti sungbatmo no kasano
nga inapektuan ti basolna ti amin a kampo ti Israel, agraman ni
Josue, ken no kasano nga inapektuan daytoy ti pamilia ni Acan.

2. Panunotem ken mangisuratka maipapan iti kabaruanan a pag-
wadan ti no kasano a pudno a makaapekto iti adu a dadduma
pay ti kasla agbalin a “mailemmeng a basol” ti maysa a tao? 

Irekord ti Josue 8 no kasano a binilin ti Apo ni Josue tapno
agsubli ket dadaelenna ti siudad ti Ai kalpasan ti panagri-
sutna iti kasasaad a pinarnuay ti basol ni Acan. Isalaysay
pay ti Josue 8 no kasano a naipatungpal ni Josue ti bilin a
naited iti Deuteronomio 27 nga isao ti Israel dagiti bendi-
sion ken lunod a mabalin nga umay kadakuada.

Iti panawen dagiti pagteng iti Josue 9, nagwaras ti nasayaat a
pakasaritaan dagiti Israelita iti intero a daga. Maysa a ragup
dagiti tattao, dagiti Gabaonitas, ket inkeddengda ti mangalli-
law kadagiti Israelita babaen ti pannakikappiada kadakuada.
Saanda a dinawat ti pananganamong ti Apo, nagaramidda iti
tulag kadagiti Israelita. Nagpungtotda idi natakuatanda nga
inallilaw ida dagiti Gabaonitas, ngem dinayawda pay laeng ti
nagtulagan. Narikna dagiti tao a ti panangdayaw iti maysa a
kari ket napateg unay. Ti napasamak a pannakitulag ket na-
ngisuro kadagiti Israelita nga ad-adda pay ti panangyuman
iti Apo iti amin nga aramidenda (kitaen met iti Alma 37:37).

Josue 10

Agsardeng ti Init ken Bulan

Josue 9

Inallilaw dagiti Gabaonitas

Josue 8

Panangparmek iti Ai

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Josue 10

Dagiti Panagsakup ti Militar ni Josue

Sidon

Hazor

Bantay Hermon

MeromAcsaf

Bantay 
Carmelo

Bantay Gilboa
Bantay
Tabor

Simron

Gilgal

JericoBethoron
Gazer

Gabaon
Jerusalem

Bantay
Nebo

Maceda

Laquis
Hebron

Asdod

Libna

Gat
Eglon

Debir

Taaw Mediterranean

Dika kukuten ta imam ka-
dagiti ad-adipenmo (b. 6)—
Saanka a tumallikud iti
panangtulong kadakami

Tattao nga agkakamaingel
(b. 7)—Dagiti nasanay a sol-
dado ken mannakigubat

Batbato (b. 11)—Tudo

Saan a nagdaras (b. 13)—
Saan a nadagdagus

Mangaywan (b. 18)—
Mangbantay

Kabilenyo ti taraudida
(b. 19)—Darupenyo ti liku-
danda

Palubosan (b. 19)—Palugodan

Nasarikedkedan nga il-ili
(b. 20)—Dagiti siudad a na-
tibker ti pannakaaladna

Mangkuti iti dilana (b. 21)—
Nagsao

Agkullayaw (b. 25)—
Maawan namnama, maupay

Tiniddana (bb. 28, 30, 33, 37,
39–40)—Agtalinaed a sibibiag

Ti damag maipapan iti inaramid dagiti Israelita iti daga
ket nagtultuloy a nagwaras. Salaysayen ti Josue 10 maipa-
pan iti no ania dagiti sumagmamano a grupo dagiti tao a
nanggandat nga agaramid tapno pagsardengen dagiti tao
ti Apo. Mabasatayo pay maipapan iti no ania ti inaramid
ti Apo a nangtulong kadagiti taona a nangparmek kadagiti
kabusorda. Bayat ti panagbasam, panunotem no asino da-
giti “kabusormo” bayat ti panangpadasmo a manggun-od
iti agnanayon a biag. Iti ania a wagwagas a pakasurotam
iti pagwadan ni Josue? Iti ania a wagwagas a pakaidiligam
iti no ania ti inaramid ti Apo para ken ni Josue iti no ania
ti maaramid ti Apo para kenka?
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Nayon a Tulong manipud iti Apo

1. Ania dagiti dua a nakaskasdaaw a tignay a nangigapu iti pa-
nangtulong ti Apo kadagiti Israelita a nanggubat kadagiti
kabusorda?

2. Ania a tulong ti adda kadatayo ita tapno masarkedan dagiti
sulisog ken kinadakes? (Mabalin a kayatmo a basaen ti 1 Nephi
14:12–14 para iti sumagmamano a kapanunotan.)

Aramatem dagiti Nasantuan a Kasuratan iti
Bagim

1. Basaem ti Josue 10:24–25 ket idiligmo no ania ti nabasam iti
kinuna ti Apo iti 1 Taga-Corinto 15:21–26; Doktrina ken
Katulagan 76:58–62, 101–6; 103:5–8. Iladawam no ania ti im-
baga ni Josue kadagiti kapitan nga aramidenda ken no ka-
sano a simbolo daytoy ti no ania ti aramidento ni Jesus para
kadagiti taona.

2. Kasano a maisaganatayo ti bagbagitayo nga agbalin a maikari
iti tulong ken salaknib ti Apo?

Iladawan ti Josue 11 ti ad-adu pay a pannakigubat a nangaba-
kan ni Josue ken dagiti Israelita. Dakamaten pay ti kapitulo
11 a dagiti Israelita ket “nabayag a nakigubgubat” kadagiti
sumagmamano nga ari. Ditayo ammo no apay a napapaut ka-
dagiti Israelita ti panangparmekda kadagitoy maitudtudo a
siudad ngem iti panangparmekda iti sumagmamano nga
umuna a siudad a ginubatda. Aglaon ti Josue 12 iti listaan
dagiti siudad ken ari a dinadaelda, ket aglaon ti Josue 13:1–14
iti listaan dagiti sumagmamano a siudad ken ari a saanda a
dinadael wenno pinagtalaw. Ditayo eksakto nga ammo no
apay a saan a nadadael wenno napagtalaw dagitoy a grupo.

Mangrugi iti Josue 13 ken agtultuloy agingga iti Josue 21
mabasatayo maipapan iti no kasano a nabingay ti daga iti
nagbabaetan dagiti tribu ti Israel. Kitaem ti benneg ti mapa
iti Pangiwanwan a Kasuratam tapno makitam dagiti ma-
pattapatta a beddeng ti daga nga inawat ti tunggal tribu
(kitaen ti mapa 3 iti likud ti kopiam a Pangiwanwan iti
Nasantuan a Kasuratam).

Josue 11–21

Nagtultuloy ti 
Pannakaparmek ti Canaan

B

A

Sakbay a naipan iti langit, nangted ni Moises iti daga iti
akindaya a bangir ti Karayan Jordan iti tribu ni Ruben, ti
tribu ni Gad, ken kagudua ti tribu ni Manases no tulo-
nganda dagiti dadduma pay a tribu a manggun-od iti daga
iti akinlaud a bangir ti Karayan Jordan. Naipatungpal day-
toy iti panawen dagiti pagteng iti Josue 22.

Salaysayen ti Josue 22 ti maipapan kadagitoy dua ket kagu-
dua a tribu a nagsubli nga umawat iti tawid a daga iti
akindaya a paset ti Jordan. Saan a naawatan dagiti dad-
duma a tribu ti maysa a banag nga inaramidda iti dalanda
kas panaglabsing iti linteg ni Moises ken dumani naadda-
anda iti gubat. Ngem nagguummong dagiti dadaulo dagiti
tribu ket rinisutda ti problema a sitatalna. Kas kadagiti
nagkauna a tattao, nasken nga ammuentayo ti sibubukel
nga estoria sakbay a kedngantayo dagiti dadduma.

Kas maysa nga agtutubo a lalaki, naggapu ni Josue iti
Egipto ken maysa a katulongan ken ni Moises. Nasaksianna
dagiti didigra iti Egipto, dagiti milagro iti let-ang, ken da-
giti panagdayengdeng ken panagalsa dagiti Israelita. Iti ka-
maudiananna, indauluanna dagiti buyot ti Israel kadagiti
namilagruan a balligida kadagiti siudad ken dagiti ari ti
Canaan. Irekord ti Josue 23–24 ti kaudian a sermon daytoy
naindaklan (ken lakayen) a dadaulo ti Israel. Iti pannakaadal
iti bassit maipapan iti biagna ken kadagiti padasna, ania iti
panagkunam ti kangrunaan a tema ti saritana?

Josue 23–24

“Agpilikayo Ita nga Aldaw”

Josue 22

Panagindeg iti Akindaya 
a Bangir ti Jordan

101



Salaysayen ti libro dagiti Uk-ukom ti pakasaritaan ti Israel iti
nagbaetan ti ipapatay ni Josue ken ti pannakapili ni Samuel
kas maysa a propeta. Idinto nga aglaon ti libro ti Uk-ukom ka-
dagiti estoria manipud iti pakasaritaan ti Israel, dagitoy nga
estoria ket saan a kasapulan a makita iti napagsasaganad nga
urnos ti pakasaritaan ken awan duadua a saan a kumpleto iti
panangisalaysay iti pakasaritaan ti Israel. Aglaon ti Uk-ukom
kadagiti estoria maipapan iti panagrukbab iti didiosen ken ki-
naawan linteg nga adda pakaipadaanna iti kagimongantayo
iti agdama. Sumagmamano kadagiti estoria ket karkarna, na-
kaam-ames, wenno aglaonda kadagiti makauppapay nga ele-
mento, ken masdaawtayo iti napalalo a kinadangkes dagiti
Israelita. Ngem makitatayo met ti ima ti Apo bayat ti panang-
tulongna iti Israel—nupay kaaduanna a naespirituan a nakap-
sutda a tattao kabayatan dagita a panawen.Ti libro dagiti

Uk-ukom ket pammaneknek a ti Apo ket matulongannatayo
iti pagkapsutantayo no umasidegtayo kenkuana.

Asino dagiti “Uk-ukom”?
Dagiti “uk-ukom” ket maitudtudo kadagiti dadaulo kadagiti
tribu ti Israel a pinili ti Dios wenno dagiti tao a nangisalakan
kadagiti Israelita manipud kadagiti kabusorda. Dagiti uk-ukom
ket ad-adda a maipada kadagiti pangulo ti militar ngem kada-
giti talaga nga ukom a mangtengtengngel kadagiti isyu ti linteg.
Inaramid dagiti tao ida a bannuar, nupay pinadas dagiti nalin-
teg nga uk-ukom nga isuro a ti Apo ket isu ti pudno a pangulo
ti Israel (kitaen iti Uk-ukom 8:23; 11:27).

Ti Libro dagiti Uk-ukom

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Josue 23

Josue 24

Karayan (bb. 2–3, 14–15)—Ti
Karayan Jordan

Pinaaduk dagiti putputotna
(b. 3)—Immadu ti bilang ti
pamiliana

Imbaonko idi dagiti alimbu-
buyog iti sanguananyo
(b. 12)—Impalubosko ti repu-
tasionmo a mangbutbuteng
kadagiti sabali.

Runawennakayto (b. 20)—
Dadaelen

Iruknoyyo (b. 23)—Unnaten

Nangikabil kadakuada kada-
giti al-alagaden ken linlinteg
(b. 25)—Nangted kadakuada
kadagiti linteg a maawat ba-
baen kadagiti katulagan

Pagtalawennanto (b. 5)—
Iduron

Kumpetkayo (bb. 8, 12)—
Iggaman a naimbag

Kitaenyonto a nalaing
(b. 11)—Mangikaso wenno
dumngeg a nasayaat

Natda kadagitoy a pagpaga-
rian (b. 12)—Dagiti nagbiag
kadagiti nasion ti Canaan

Pagbaut nga agpaay kadagiti
bakrangyo (b. 13)—Dagiti
sugat, kas bunga ti maysa a
saplit

Magnaakon iti dalan ti isu
amin a daga (b. 14)—Matay

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Dayagram ti Balakad ni Josue

Agaramidka iti dua a dayagram iti kuadernom kas kadagiti adda
iti baba a mangibagi iti no ania ti imbaga ni Josue kadagiti
Israelita iti Josue 23. Iti umuna a dayagram, ilistam iti baba ti
“Dagiti Tignay” no ania ti imbaga ni Josue ken Israel nga arami-
denna: kalpasanna ilistam iti baba ti “Dagiti Bunga” dagiti bendi-
sion a naikari. Iti maikadua a dayagram, ilista iti baba ti “Dagiti
Tignay” no ania ti imbaga ni Josue iti Israel a saanna nga arami-
den, ket kalpasanna ilistam iti baba ti “Dagiti Bunga” no ania ti
mapasamak gapu iti kinasukirda. 

Scripture Mastery—Josue 24:15

1. Ilistam dagiti wagas a nakabendisionan ti Apo kadagiti
Israelita a nadakamat iti Josue 24:1–13.

2. Gapu iti amin nga inaramid ti Apo para iti pamilia ti Israel,
ania ti indawat ni Josue kadakuada nga aramidenda kadagiti
bersikulo 14–15?

3. Kasano a mabendisionan ti balakad ni Josue iti bersikulo 15 ti
biagmo ita nga agdama?

B

Dagiti Tignay
Josue 24:6–8, 11

Dagiti Bunga
Josue 24:9–10

Dagiti Tignay
Josue 24:12, 16

Dagiti Bunga
Josue 24:15–16

A
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Kangrunaan a Tema
Kalpasan nga indauluan ti Apo dagiti Israelita nga agturong iti
naikari a dagada nga addaan iti namilagruan a bileg, saanda
a nagtultuloy a dimmur-as iti pammati ken panagkumitda.
Saanda a pinagtalaw amin dagiti Cananeos ket rinugianda
ketdi a sinurot ti sumagmamano a dakes nga aramid dagiti
Cananeos. Gapu iti dayta, napukaw dagiti annak ti Israel ti pa-
nagkaykaysada ket nawarawarada kadagiti tribu ken pamilia.
Naaramid ti panagsasaruno dagiti pasamak [cycle] ti ikakalilis
ken pannakaisalakan a naulit-ulit iti libro dagiti Uk-ukom (ki-
taen ti pannakailadawan iti baba). Nangrugi daytoy a panagsa-
saruno dagiti pasamak idi dagiti tao a pinaraburan ti Dios ket
nalipatanda isuna ket nakiramanda kadagiti aramid nga ipar-
paritna, kas kadagiti relihion dagiti Cananeos. Adda dagiti bu-
nga ti nagbanagan a basol ken kinadangkes. Maysa a napateg a
bunga ket ti pannakapukaw dagiti Israelita iti salaknib wenno
proteksion ti Apo a maisuppiat kadagiti kabusorda ken nai-
panda iti pannakaadipen. Iti kamaudiananna, kalpasan ti na-
pudno a panagpakumbaba ken panagbabawi, insalakan ti Apo
dagiti tao ket pinagrang-ayna manen ida. 

A Ania ti Masursurotayo manipud iti Libro
dagiti Uk-ukom
Apay nga impalubos dagiti Israelita ti bagbagida a makapadas iti
kastoy a maulit-ulit a siklo (cycle) dagiti pasamak—naminsanga-
pulo-ket-dua nga ulit iti libro dagiti Uk-ukom laeng? Tunggal
maysa wenno ragragup dagiti tao iti panawentayo ket makapadas
met iti kastoy a maulit-ulit a siklo dagiti pasamak. Kinuna ni
Presidente Spencer W. Kimball: “Sumagmamano a tattao ti sia-
ammo ken sipapanunot a nangpili a mangtallikud iti Dios ken
dagiti bendisionna. Imbes, masursurotayo manipud kadagiti
nasantuan a kasuratan a gapu ta ti pannakaaramat ti pammati ket
kanayon a kasla narigrigat ngem iti panagpannuray kadagiti ba-
nag a maited a dagus, kinaay-ayo ti nailubongan a tao a yakar ti
panagtalekna iti Dios kadagiti material a banag. Ngarud, iti amin
a panawen no natnagen dagiti tao iti bileg ni Satanas ket napuka-
wanen isuna iti pammati, inkabilda iti lugarna ti maysa a nam-
nama iti ‘takiag ti lasag’ ken iti ‘didios a pirak’ ken balitok, ken

Ania ti Inaramidda?

Pinatayna ti kabusor ti ari

Maysa a babai a mammadto a nangparegta
kadagiti buyot ti Israel

Nagpannuray iti Apo a nangidaulo iti Israel iti
panagballigi a bassit ti buyotna

Pinili dagiti tao a mangidaulo iti Israel iti pa-
nagballigi, ngem nagaramid iti maag a kari

Naordenan sakbay a naipasngay para iti nain-
daklan nga aramid ngem sinayangna dagiti
sagutna

Asino?

Aod

Debora

Gedeon

Jefte

Samson

suer, landok, kayo, ken bato, isuda a di makakita, makangngeg,
wenno makaammo’ (Dan. 5:23)— nga adda, kadagiti palso a dios”
(“The False Gods We Worship,” Ensign, Hunio 1976, 4). Sapulem
daytoy a siklo dagiti pasamak bayat ti panangbasam iti libro da-
giti Uk-ukom.

Aglaon ti umuna a bersikulo dagiti Uk-ukom iti pangrugian
a saludsod ti libro: “Asino kadakami ti umunanto a sumang-
at a makigubat a maibusor kadagiti Cananeos?” Manipud iti
nabasatayo iti libro ti Josue, nasken a nalawag ti sungbat: ti
Apo. Kas iti kinuna ni Presidente Kimball iti adaw a masara-
kan iti ngato: Ti pannakaaramat ti pammati ket kanayon a
kasla narigrigat ngem iti panagpannuray kadagiti banag a
dagus.” Awan duadua a kasla pudno daytoy iti libro dagiti
Uk-ukom. Kimmapuy ti pammati dagiti Israelita ket sina-
pulda dagiti mortal a tao ken buyot—imbes a ti Apo—a
mangisalakan kadakuada. 

Yam-ammo ti Uk-ukom ti sabali pay a kangrunaan a kapa-
nunotan iti libro dagiti Uk-ukom babaen ti panangibagana
kadatayo maipapan kadagiti grupo dagiti tao a saan a napag-
talaw dagiti tribu ti Israel. Imbes a pinagtalaw ken dinada-
elda dagitoy a tao, kuna ti Uk-ukom 1 a nagaramid kadagiti
pannakitulag dagiti Israelita kadakuada. Ipakita ti tsart iti
panid 104 no kasano nga umuna nga addang daytoy iti
panangpanaw iti Dios ken panangawat iti panagrukbab iti
didiosen.

Uk-ukom 1

Asinonto ti Makiranget 
para Kadatayo?

Siklo dagiti Pasamak ti Ikakalilis
Kinapudno ken
Panagtungpal

Pannakadadael
ken

Pannakairurumen

Talna ken Panagrang-ay

Kinadangkes

Pannakaisalakan

Panagbabawi
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Iti panangsurot iti pagtuladan ti tsart iti ngato, iladawan
ti Uk-ukom no kasano a pinagtalaw dagiti Israelita dagiti
Cananeos ket kalpasanna no kasano a nagaramidda kada-
giti pannakitulag kadakuada. Iladawan ti Uk-ukom 2–3 no
kasano a natnag dagiti annak ti Israel iti panagrukbab iti
didiosen gapu iti pannakikallaysada kadagiti Cananeos.
Nagtultuloy ti siklo dagiti pasamak ket iti kamaudianan
nagin-awaanda babaen iti tulong ti maysa nga ukom a
managan iti Aod.

Sumagmamano a gundaway iti Uk-ukom 2–3 mabasatayo
a “napagpungtot” dagiti Israelita ti Apo. Kinapudnona,
masursurotayo a “sumged” ti pungtot ti Apo (kitaen iti
Uk-ukom 2:14, 20; 3:8). Idinto a mabalin a nagubsang ti
panangdengngeg iti daytoy, ti panangammo iti bassit mai-
papan kadagiti dios, mabalin a matulongannatayo da Baal
ken Astarot a makaawat no apay a nagpungtot unay ti
Apo. Ni Baal ti lalaki a dios ti kinabunga ken ni Astarot ti
babai a kaduana ken ti dios ti kinabunga. Ti “panagruk-
bab” iramanna dagiti nainlubongan a panaglabsing iti
linteg ti kinadalus ti dayaw. Nadadagsen a basol ken
makadadael iti espiritualidad ti amin a panaglabsing iti
linteg ti kinadalus ti dayaw, ngem ti panangaramid kada-
gitoy iti nagan ti panagrukbab ket nangnangruna a maka-
durmen iti Nailangitan nga Ama. 

Uk-ukom 2–3

Isalakan ni Aod ti Israel

Panangpalubos kadagiti Cananeos nga
agtalinaed iti daga

Dagiti pannakitulag, pammadayaw, 
ken panagpabus-oy

Panagkallaysa iti ruar ti katulagan

Panagrukbab iti didiosen

Ti Kinasukir Nangiturong iti Panagrukbab iti Didiosen

Salaysayen dagiti Uk-ukom 4–5 ti maipapan no kasano a
naisalakan ti Israel manipud iti panangadipen dagiti kabu-
sorda babaen ti panangiturong ti maysa a babai a managan
iti Debora, nga agpada a maysa nga ukom ken babai a
mammadto. Impadtona a dadaelen ti maysa a babai dagiti
pangulo dagiti kabusor. Natungpal ti padto idi pinapatay ti
maysa a babai a saan nga Israelita nga agnagan iti Jael ti
pangulo ti buyot a kabusor. Nasursuro dagiti tao a no agta-
lekda iti Apo, isalakanna ida.

Aglaon ti Uk-ukom 5 kadagiti balikas ti maysa a kanta a ki-
nansion dagiti Israelita maipapan iti daytoy napateg a pasa-
mak. Ti musika ket mabalin a nabileg a wagas ti panagdayaw
(kitaen met iti DkK 25:12).

Salaysayen ti Uk-ukom 6–8 ti estoria maipapan iti naindak-
lan nga ukom a managan iti Gedeon a pinatanor ti Apo
tapno mangisalakan kadagiti Israelita kalpasan ti pannakat-
nagda manen iti ikakalilis.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Uk-ukom 6

Ima (bb. 1–2, 9, 14)—Bileg

Nangartap (b. 2)—
Nagtalinaed iti bileg

Makamulada (b. 3)—
Nagmula kadagiti apiten

Taraon (b. 4)—Kanen

Napangpanglaw ti kasta
unay (b. 6)—Marigrigat unay

Namarigat (b. 9)—Naidadanes

Agsaksaksak iti trigo (b. 11)—
Ikkaten dagiti bukel ti trigo
manipud kadagiti taep

INapasamak (b. 13)—
Napagteng 

Urbon a kalding (b. 19)—
Urbon a kalding

Efa (b. 19)—Basbassit ngem
iti salop [35 hectolitres]

Lasag (bb. 19–21)—Karne

Nangrunaw (b. 21)—Naan-
anay a napuoran

Nakitana (b. 22)—Naamirisna

Uk-ukom 6–8

Gedeon

Uk-ukom 4–5

Ni Debora ti 
Babai a Mammadto
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Uk-ukom 6:17—“Ikkannak iti Pagilasinan”
Bilinennatayo ti Apo a ditay agsapul kadagiti pagilasinan; ngem
ketdi nasken nga aramatentayo ti pammati ken panagtungpal
sakbay ti panangawat iti maysa a saksi (kitaen iti Ether 12:6;
DkK 63:7–12). Iti daytoy a kasasaad, saan unay a nagkiddaw ni
Gedeon iti pagilasinan gapu ta padpadasenna nga ikeddeng no
pudno met laeng a mensahero ti mensahero a simmarungkar
kenkuana, gapu ta nagbibiag isuna iti aldaw ken panawen dagiti
palso a relihion ken panagrukbab ken dina kinayat ti paallilaw
iti maysa a mensahero manipud iti maysa a palso a naggapuan.

Uk-ukom 7

Uk-ukom 8

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti tallo kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–E) bayat
ti panangadalmo iti Uk-ukom 6–8.

Unaem dagiti Naipangruna a Banag

1. Segun iti Uk-ukom 6:25–32, ania ti umuna a banag nga inara-
mid ni Gedeon bayat ti pananggandatna nga isalakan dagiti
Israelita manipud kadagiti Madianitas?

2. Apay iti panagkunam a binilin ti Apo ni Gedeon nga arami-
denna daytoy nga umuna?

Ania iti Panagkunam?

Apay iti panagkunam a pinabassit ti Apo ti bilang ti buyot ti
Israel sakbay a napanda nakigubat?

B

A

Rininggorda (b. 1)—
Makisinnuppiat

Panagbanban-a (b. 2)—No
ania ti nabati kalpasan ti pa-
nagburas wenno panagapit

Panagburas (b. 2)—
Kasasayaatan nga ubas

Ti pungtotda kenkuana kim-
mapuy (b. 3)—Nagsardengda
a nagpungtot.

Nabannoganda (bb. 4–5)—
Nabannog ken nabisinan

Natalged (b. 11)—Awan ti
atap a madarup

Riniribukna (b. 12)—
Inabakna

Sinamsamda (b. 24)—Dagiti
banag a tinakaw

Efod (b. 27)—Maysa a pedaso
ti kawes a mayusong nga
apagisu iti tengnged, abaga,
ken barukong (kitaen iti Bible
Dictionary, s.v. “ephod”)

Nagbalangkantisda idiay 
a maipuon iti dayta
(bb. 27, 33)—Panagrukbab iti
maysa a banag imbes nga iti
Dios

Naparmek (b. 28)—
Narimbawan

Naputotda iti bagina
(b. 30)—Pinutotanna

Kamalalana (b. 31)—Maysa a
babai a katulongan ken naki-
asawa pay iti amona

Nagpakarsoda (b. 1)—
Nagkampo

Agtangsit (b. 2)—
Agpannakkel

Tartaraon (b. 8)—Abasto a
makan ken mainum

Intiddada (b. 8)—
Sinalimetmetanda

Natuang (b. 13)—Narpuog

No saan (b. 14)—Malaksid

Kabuyotan (bb. 16, 20)—
Grupo

Gorgorita (bb. 16, 19)—Banga

Pangrugian ti nagtengnga a
panagbantay iti rabii (b. 19)—
Kalpasan ti alas dies ti rabii

Leppasem Dagitoy a Binatog

Leppasem dagitoy a binatog iti bukodmo a balikas babaen ti
panangusarmo no ania ti nasursurom iti Uk-ukom 7.

1. Pinili ni Gedeon ti 300 a lallaki a …

2. Imbaga ti maysa a lalaki ken ni Gedeon maipapan iti tagai-
nepna a …

3. Inusar dagiti lallaki iti buyot dagiti gorgorita ken tanggu-
yobda tapno …

Maysa nga Ari?

1. Ipapanmo a napilika a mangpili ken ni Gedeon kas maysa
nga ari ti Israel. Ania koma ti isaritam maipapan kenkuana a
pangallukoy kadagiti dadduma nga isu ket agbalin a nasa-
yaat nga ari?

2. Mangisuratka iti ipapanmo a sawen koma ni Gedeon kalpa-
san ti panangpilim kenkuana (kitaen iti Uk-ukom 8:22–23).

Ania ti Adal?

Kasano a maysa a pagarigan ti Doktrina ken Katulagan 1:19 ti
estoria ni Gedeon iti Uk-ukom 6–8?

Uk-ukom 11–12

Ti Estoria ni Jefte

Salaysayen ti Uk-ukom 9 ti maipapan ken ni Abimelech,
anak ni Gedeon, a nanggundaway iti kinalatak ti amana
ket nagbalin nga ari ti Sequem. Tulongannatayo ti estoria
a mangkita kadagiti problema iti saan a panangikankano iti
Apo ken panangted iti panagtalektayo laeng iti tao a ma-
ngidaulo ken mangituray kadatayo.

Irekord ti Uk-ukom 10 nga intultuloy ti Israel ti panagruk-
bab kadagiti didiosen. Gapu iti dayta, napukawda ti salak-
nib ti Apo ket pinarmek ida dagiti kabusorda. Kalpasanna
nangrugida nga umararaw iti Apo para iti tulong. Iti day-
toy a kasasaad, siiinget a binabalaw ti Apo dagiti tao idi
immararawda iti tulong. Imbagana kadakuada a mapanda
“umasug kadagiti” didiosen a pinagrukbabanda ket kita-
enda no dagita a didiosen ket makaispal kadakuada (kitaen
iti Uk-ukom 10:13–14).

Uk-ukom 9–10

Agtultuloy ti Siklo 
dagiti Pasamak

E

D

C
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Iti panangsurot iti pagtuladan dagiti pangulo iti libro dagiti
Uk-ukom, ni Jefte ket saan a masinunuo nga agballigi a pa-
ngulo. Anak isuna ti maysa a balangkantis ket apaman a
dimmakkel, isu ket pinagtalaw manipud iti pamilia ken pag-
taenganna ti kabsatna a lalaki iti ama. Nupay kasta, inara-
mat ti Apo daytoy a tao a naggapu iti nanumo a kasasaad,
tapno ispalenna ti Israel manipud kadagiti kabusorna. Adda
pammatina iti Dios ken inadaywanna dagiti didiosen, a nang-
ted kenkuana iti pigsa ti Apo kadagiti panagkagumaanna.

Nadamagmo kadin kadagiti nagannak kenka ti maipapan
kadagiti pasamak a nanglikmut iti pannakayanakmo? Ania
dagiti kapanunotanda bayat ti panagsaganada nga umawat
kenka iti biagda? Ania dagiti namnamada para kenka bayat
ti panagdakkelmo? Salaysayen ti Uk-ukom 13 ti maipapan
kadagiti pasamak iti pannakayanak ni Samson, Bayat ti pa-
nagbasam, sapulem no ania ti napanunot ken ninamnama
dagiti nagannak ni Samson kabayatan dayta a panawen a
nanglikmut iti pannakayanakna.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Uk-ukom 13

Agsikogkanto (bb. 3, 5, 7)—
Agbalin a masikog

Narugit a banag (b. 4)—
Maisuppiat iti linteg ni
Moises

Ti pangiskis dinto umay iti
rabaw ti ulona (b. 5)—Saan a
maputdan ti buokna.

Rupa (b. 6)—Langa

Nakakigkigtot unay (b. 6)—
Panangparnuay iti rikna ti ki-
napakumbaba ken panagraem
iti sangaili

Nazareo (b. 7)—Maysa a nai-
sangsangayan nga awag iti
babaen ti linteg ni Moises
(kitaen iti Numeros 6:1–21)

Agdawatak (b. 8)—Agkararag

Ania ti maibilinto maipapan
iti ubing? (b. 12)—Babaen ka-
dagiti no ania nga annuroten
ken bilin a nasken a pangpa-
tanorantayo iti ubing?

Tungpalennanto (b. 13)—
Ikkan iti naisangayan a pana-
ngikaso wenno tungpalen

Tungpalenna (b. 14)—
Aramiden

Mangtaktak kenka
(bb. 15–16)—Pagurayenka

Kalding nga urbon (bb. 15,
19)—Urbon a kalding

Agaramid kenka iti panag-
dayaw (b. 17)—Padayawanka

Uk-ukom 13

Ti Pannakaipasngay 
ni Samson

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Maysa a Naisangsangayan nga Awag

Iladawam no kasano nga adda pakainaigan dagiti sumaganad
a balikas iti naisangsangayan a pannakaipasngay ken awag ni
Samson: lupes, uminum, pangiskis, anghel, mapuoran a daton.

Agsurat iti Maysa a Surat

Ipapanmo nga ikitnaka wenno ulitegnaka ni Samson ket addan
ni Samson kadagiti tawen a panagbaritona. Maibatay iti no ania
ti nabasam iti Uk-ukom 13, suratam ni Samson iti maysa a surat
tapno matulongam a maawatanna nga anian a nagsayaat a na-
gannak dagiti dadakkelna.

Nupay naipasngay ni Samson nga addaan kadagiti nain-
daklan a kari ken bendision, salaysayen ti Uk-ukom 14–15
no kasano a dina inusar iti nasayaat dagiti inted ti Dios a
sagutna. Dagiti naikari a bendison ni Samson ket kas met
laeng kadagiti bendision a naikari kadatayo iti bendision-
tayo iti kinapatriarka: maipatungpal laeng dagiti kari ken
bendision no agbiagtayo a maikari kadagitoy (kitaen iti
DkK 130:20–21). Bayat ti panagbasam, panunotem ti
maipapan iti no ania ti isuro kadatayo dagiti tignay ni
Samsom maipapan iti ipamaysana iti biag.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Uk-ukom 14

Uk-ukom 15

Uk-ukom 14:6, 19; 15:14—“Ti Espiritu ni Jehova
Immay a Sipipigsa Unay Kenkuana”
Kadagitoy a pagarigan, no mabasatayo a “ti Espiritu ti Apo” ket
adda ken ni Samson, kayatna a sawen nga iti maysa a panawen 

Siledna (b. 1)—Kuarto

Al-aluten (bb. 4–5)—Dagiti
aluten

Ibaleskonto (b. 7)—Agibales

Siiirut (b. 13)—Nairut

Tiempo (b. 4)—Gundaway
a makiranget

Agturayda (b. 4)—Agari,
agturay

Pinisangna (b. 6)—Pinigis

Bangkay (bb. 8–9)—Natay
a bagi

Impalawag, nangipalawag
(bb. 14, 19)—Ilawlawag,
inlawlawag

Ay-aywem (b. 15)—
Allukoyen, uyotan

Samsam (b. 19)—Sanikua

Uk-ukom 14–15

Maysa a Biddut 
Kalpasan ti Sabali

B

A
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nagbiag isuna a maikari a maaddaan iti Espiritu, a napukawna
gapu ta nagbalin isuna aa natangig ken nasukir.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Problema?

1. Agaramidka iti maysa a tsart kas iti sumaganad iti kuader-
nom, ket suratam daytoy iti impormasion a nasursurom ma-
nipud iti pagibasaran a nasantuan a kasuratan a nakalista:

2. Isuratmo no ania iti panagkunam ti kadakkelan a biddut nga
inaramid ni Samsom (kitaen iti Uk-ukom 14–15).

Kalpasan ti pa-
nangbasam iti 
Uk-ukom 13–15,
ania dagiti adal
nga ipapanmo a
nasursuro koma ni
Samson manipud
kadagiti padasna?

Bayat ti panangbasam iti Uk-ukom 16, kitaem no talaga
a nasursurona dagita nga adal.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Uk-ukom 16

Linakubda (b. 2)—
Pinalawlawanda

Kalabag ti lungtot (b. 9)—
Piraso ti sag-ut wenno tali

Naaramid nga inaramid
(b. 11)—Naaramat

Nariribuk (b. 16)—Saanen a
naanus

Am-ammo (b. 20)—Ammo

Kawkawar (b. 21)—Dagiti
kadena

Naggilgiling (b. 21)—
Agaramid iti arina manipud
iti bukbukel

Ay-ayam (bb. 25, 27)—
Pagkatawaen dagiti tao

Nagsadag (b. 29)—Iniggaman

Uk-ukom 16

Da Samson ken Delila

Apay 
Ania ti Inaramid ni

SamsonPagibasaran

Uk-ukom 14:5–6

Uk-ukom 14:19

Uk-ukom15:1–5

Uk-ukom 15:6–8

A

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Yaplikar dagiti Balikas dagiti Kabaruanan a
Propeta ken Apostol

Kasano koma a nairanud ni Samson manipud iti sumaganad a
balakad? Isuratmo ti sungbatmo iti kuadernom. 

Kinuna ni Presidente N. Eldon Tanner ti Umuna a Panguluen:
“Kayatko nga ibaga manen kadakayo, laglagipenyo dagitoy tallo
a balikas: salimetmetanyo dagiti katulagan. Ket panagkunak na-
talgedak iti panangisaok kadakayo a no salimetmetanyo ken ti
pamiliayo dagitoy a katulagan, agragsakkayonto, agballigika-
yonto, marespetokayonto, maaddaankayonto kadagiti nasayaat a
pamilia a maikuyogyonto nga agssubli iti imatang ti Nailangitan
nga Amatayo. Ti nasken nga aramidenyo amin ket manglaglagip
kadagiti tallo a balikas: salimetmetan dagiti katulagan, dagiti ob-
ligasion nga inawatyon iti bagiyo, dagiti kari nga inaramidyo.
Salimetmetanyo dagiti katulagan” (iti Conference Report, Okt.
1966, 99).

Saan Unay a Natulnog

Basaem ti Numeros 6:1–9 ket ilistam dagiti naidawat iti maysa
a Nazareo. Sumaruno ti tunggal naidawat a kasapulan, isurat
ti pagibasaran a nasantuan a kasuratan manipud iti Uk-ukom
14–16 a mangipakita iti maysa a panawen idi saan a tinungpal
ni Samson dayta a naidawat a kasapulan, ket kalpasanna ilawla-
wagmo biit no ania ti inaramidna. 

Ti Uk-ukom 17–21 ket mabalin nga adda pakainaiganna iti
maysa a naisao a palawag iti Uk-ukom 17:6 ket kalpasanna
naulit a kas maudi a bersikulo ti Uk-ukom iti 21:25:
“Kadagidiay nga al-aldaw awan idi ti ari idiay Israel: ti
tunggal tao aramidenna idi daydi a nalinteg iti matana met
laeng.” Kasla impakita ti mannurat kadatayo ti kinapudno
dagitoy a bersikulo ti no ania ti insuratna iti Uk-ukom
17–21. Iladawan dagitoy a kapitulo ti sumagmamano ka-
dagiti kadadaksan a panawen iti pakasaritaan ti Israel ken
nalabit a mangisagana kadatayo tapno makaawat no apay
nga impagarup ti Israel a kasapulanda ti maysa nga ari
(a mapasamak a nasapa iti sumaruno a libro, 1 Samuel).
Daksanggasat ta saan a naamiris ti Israel a naaramidda
koma nga arida ti Apo ken naitedna koma kadakuada ti
talna ken impaayanna ida iti maysa a wagas a pakarisutan
dagiti problemada a naipasango kadakuada. Iti daytoy a
kasasaad, nasken a makasursurotayo kadagiti biddut ti
Israel imbes a kadagiti balligida. 

Uk-ukom 17–21

Agsagaba ti Israel 
gapu iti Kinasukir

B

A
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Napasamak daytoy ababa, napnuan pateg nga estoria kabaya-
tan ti panawen ti libro dagiti Uk-ukom. Saan a kas iti kaaduan
dagiti estoria iti libro dagiti Uk-ukom, nupay kasta, daytoy ket
napnuan iti namnama, napnuan iti pammati, ken naragsak ti
paggibusanna.

Ti Pammati ti Maysa a Napasurot 
Nagnangruna a makaay-ayo nga ammuen a saan a maysa nga
Israelita ni Ruth idi nayanak no di ketdi maysa a Moabita.
Nagasawa ni Ruth iti maysa nga Israelita ti tribu ni Juda a na-
gindeg iti Moab bayat ti panagbisin. Manipud iti libro ti Ruth
masursurotayo maipapan iti pammati ti maysa a napasurot
[convert] iti pudno nga ebanghelio. Masursurotayo pay a ti ayat
ken kaasi ti Apo ket maited kadagiti agtarigagay iti daytoy, uray
no dimmakkelda iti ruar ti katulagan.

Maysa a Natakneng a Kaputotan
Mabalin nga interesadoka a mangammo a dagiti an-annabo ni
Ruth ket iramanna ni David, a maysa nga ari iti Israel, ken ti
Apo Jesucristo. Bayat ti panagbasam, sapulem no ania ti inara-
mid ni Ruth a nangipakita tapno agbalin isuna a maikari a ka-
puonan ti Mangisalakan.

Ania ti kapatgan a banag nga insukom gapu iti panagku-
mitmo iti pudno nga ebanghelio? Bayat ti panangbasam iti
Ruth 1, panunotem no ania ti insuko ni Ruth.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ruth 1

Naggangannaet (b. 1)—
Nagnaed

Natda (b. 3)—Agmaymaysa,
nabalo

Nabaybay-an idi kadagiti
dua nga annakna (b. 5)—
Napukawan iti dua nga an-
nak iti patay

Panangsarungkar (b. 6)—
Napagasatan

Agsublikayo (b. 11)—Agsubli

Urayenyo (b. 13)—Urayen

Kimpet (b. 14)—Kimmadua

Tarigagayan (b. 16)—
Kiddawen

Sadinoman (b. 16)—Nudtoy

Agnaedakto, pagnaedam
(b. 16)—Agindeg, agyan

Nabileg ti nakemna (b. 18)—
Determinado unay

Nagderraaw a gapu kada-
kuada (b. 19)—
Nagsasaritaanda iti
bagbagida

Pinaladingitnak (b. 21)—
Pinagsagabanak

Ruth 1

“Sadinoman a 
Papanam Umayakto”

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Panangsango kadagiti Karit

1. Mangilistaka iti uray tallo laeng a pannubok a nakaipasa-
nguan dagiti tao iti Ruth 1.

2. Mangpilika iti maysa a pannubok a maipada iti maysa a na-
kaipasanguamon, ket iladawam iti apagbiit daytoy.

3. Ania ti masursurom maipapan iti panangsangom kadagiti
pannubok manipud kadagiti pagarigan iti daytoy a kapitulo?

Kinuna ni Presidente Spencer
W. Kimball, “Ikaskasonatayo ti
Dios, ket bambantayannatayo.
Ngem gagangay a babaen ti
sabali a tao nga ipaayna dagiti
kasapulantayo” (“The
Abundant Life,” Ensign,
Hulio 1978, 4). Sapulem day-
toy a kapanunotan bayat ti
panangituloymo iti estoria
ni Ruth.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ruth 2

Kabagian (bb. 1, 20)—
Kapamiliaan

Agadasak, agadas (bb. 2–3,
7–8, 15–19, 23)—Agpidut ka-
dagiti dawa ti trigo a nabati
dagiti agani kalpasan ti pana-
gani

Dagiti agani (bb. 3–7, 9, 14)—
Tattao nga agani kadagiti apit
a mula

Naibatog iti (b. 3)—Napan iti

Kapamiliaan (b. 3)—Kaamaan

Dagiti binettek (bb. 7, 15)—
Garami ken dawa ti pagay

Ditoy (b. 8)—Idtoy

Agyanka (b. 8)—Agindeg

Dagiti caramba (b. 9)—
Pagikkan (iti danum)

Sinakdo (b. 9)—Sinakdoda
manipud iti bubon

Nakayanakam (b. 11)—
Nakaipasngayan

Gunggonaanna (b. 12)—
Gunggona

Paypayakna (b. 12)—Salaknib

Ditoy (b. 14)—Idtoy, ti day-
toy a lugar

Inyawatna (b. 14)—Inikkan

Napnek (bb. 14, 18)—Nabsog

Babainen (b. 15)—Panagbain

Agpaay (b. 16)— Iti panggep

Ruth 2

Makipagkita ni Ruth 
ken ni Booz

A
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Ruth 2—“Panagadas” kadagiti Talon ni Booz
Segun iti linteg ni Moises, nasken a saan nga anien amin dagiti
mannalon ti amin nga apitda, ngem nasken nga adda ibatida iti
talon tapno makapagadas dagiti napanglaw iti sumagmamano a
taraon (kitaen iti Levitico 19:9–10).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania iti Panagkunam?

Ilawlawagmo no apay a naasi unay ni Booz ken ni Ruth.

Irekord ti Ruth 3–4 ti sumagmamano a kannawidan a
maar-aramid iti agdama. Mabalin a makatulong kenka da-
giti sumaganad a pangilawlawag bayat ti panagbasam:

• Babaen ti linteg ni Moises, ti kaasitgan a kabagyan ti
akinrebbeng a mangaywan kadagiti balo a babbai, agra-
man ti panangikallaysa kadagiti makabael pay laeng nga
aganak (kitaen iti Deuteronomio 25:5–10).

• Sinurot ni Ruth dagiti masinunuo a kannawidan iti
Ruth 3 a binay-anna ni Booz a mangammo nga isu ket
sidadaan a makikallaysa. Awan ti pannakiabig a naara-
mid. Idi kiddawen ni Ruth ken ni Booz a yarpawna ken-
kuana ti “kawesna,” kunkunana ti “Pangngaasim ta
aywanannak kadi.”

• Adda maysa a lalaki nga as-asideg a kabagian ni Ruth
ngem ni Booz, ngem saan a natallugod nga umawat
kadagiti pagrebbengan a mangaywan kada Noemi ken
Ruth—nangnangruna ti pagrebbengan a mangikallaysa
ken ni Ruth. Isu nga inawat ni Booz ti pagrebbengan.

Ruth 3–4

Agkallaysa da Ruth ken Booz

A

Tubngaren (b. 16)—Lapdan
wenno ungtan

Malem (b. 17)—Bumaba ti init

Binayona (b. 17)—Pagsinaen
ti bukel ken ti taep

Efa (b. 17)—Basbassit ngem
iti bushel

Natda (b. 18)—Naireserba,
naurnong

Nagtrabahuam, nakipagtra-
bahuam (b. 19)—Napataud

Asideg a kabagiantayo
(b. 20)—Nasinged a kabagian

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ruth 3

Ruth 4

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Panangpili iti Maysa nga Asawa a Lalaki
wenno Asawa a Babai

Mangtedka kadagiti pagarigan manipud iti Ruth 1–4 a mangi-
pakita kadagiti kababalin ni Booz kas maysa nga asawa (no sika
ket maysa a babai), ken no ania dagiti kababalin ni Ruth kas
maysa nga asawa (no sika ket maysa a lalaki).

Aktibidad a Mabalin nga Aramiden No 
Kayat—Sungbatan dagiti Saludsod

1. Kasano a maipada dagiti banag nga inaramid ni Booz para
ken ni Ruth iti no ania ti inaramid ni Jesucristo (ken ar-arami-
denna) para kadatayo?

2. Kasano a dagiti tignay ni Ruth ket maysa a pagarigan ti no
ania ti maaramidtayo tapno “umasideg ken ni Cristo”?

B

A

Dumagaska (b. 1)—Panawam
ti ar-aramidem ket umayka
makisao kaniak.

Paset (b. 3)—Sangkadisso

Ibatad (b. 4)—Ipakaammo ti
maysa a banag

Subboten (b. 4–6)—Gatangen
wenno ipatungpal ti maysa a
paset ti maysa a nagtulagan

Ibangonmo koma ti nagan
daydi natay (bb. 5, 10)—
Magted kadagiti annak nga
agpaay iti maysa a kabagian
a pimmusayen

Dadaelen (b. 6)—Perdien

Unana a tiempo (b. 7)—
Punganay

Suktuenna (b. 7)—Ikkatenna

Panangsaksi (b. 7)—Ti pagi-
lasinan wenno saksi ti pormal
a panagtulag

Panagsikog (b. 13)—
Panagbalin a masikog

Mamaimbag (b. 15)—Maysa a
mangsukat wenno mangisubli
iti maysa a banag iti sigud a
kasasaadna

Manaraon (b. 15)—Maysa a
mangpakan iti sabali ken ma-
ngaywan kadagiti kasapu-
landa

Agpataep (b. 2)— Mangisina
kadagiti bukel kadagiti taep

Pagtaltagan (b. 2)—Disso a
pakaaramidan ti panagtaltag

Aglanaka (b. 3)—Bangbanglo

Kawesmo (b. 3)—Pagan-anay

Tandaanamto (b. 4)—
Ammuen

Imbilinna (b. 6)—Kiniddaw
wenno imbilin

Maikari (b. 11)—Natarnaw iti
panunot ken tignay

Ibagam (b. 11)—
Kidkiddawan

Nupay kasta (b. 12)—Uray
pay no

Pannakaibanag (b. 18)—
Pagbalinan
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Dagiti Mammadto [Propeta] wenno Ar-ari?
Mangrugi ti libro ti 1 Samuel iti estoria ti pannakayanak ni
Samuel ken aglaon iti pakasaritaan maipapan iti panagminis-
trona. Iladawan ti libro ti panagministro ti maysa a propeta ka-
dagiti ari ti Israel, isu a ti 1 Samuel ket napateg pay nga estoria
ti nasion ti Israel. Saan nga inawat dagiti Israelita ti balakad ti
Apo nga agtalekda kenkuana ken agpaiturayda kadagiti uk-
ukom ken propeta ngem ketdi nagkiddawda iti maysa nga ari. 

Panagsagana a Mangadal iti 1 Samuel
Madlaw a saan nga insurat ni Samuel ti 1–2 Samuel, gapu ta na-
basatayo maipapan iti ipapatayna sakbay ti gibus ti 1 Samuel.
Ti libro ti 1 Samuel ket insurat ti maysa a tao iti panawen ni
Ari Salomon. Para iti ad-adu pay nga impormasion, kitaen iti
Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan, “Samuel, Propeta iti
Daan a Tulag.” 

Napapateg a Tattao iti 1 Samuel

Da Eli ken Samuel

Saul

Jonatan

Da David 
ken Goliat

Kinuna ni Presidente Spencer W.
Kimball, “Maysa nga aldaw, no
maisarita ti sibubukel nga estoria
ken dagiti napalabas a dispensa-
sion, mapnonto daytoy kadagiti es-
toria maipapan iti kinatured dagiti
babbaitayo, maipapan iti kinasirib
ken kinapasnekda, kinaturedda,
gapu ta mariknatayo a nalabit, kas
iti panangyuna dagiti babbai iti ta-
nem ni Jesucristo kalpasan ti pana-
gungarna, kasta met a masansan

unay a kadawyanen kadagiti babbai a managriknada kada-
giti banag nga agnanayon ti bungana” (iti Conference
Report, Abr. 1978, 6; wenno Ensign, Mayo 1978, 5).

Awan duadua a maibilang ti ina ni Samuel, ni Anna, a
maysa kadagiti babbai a dakdakamaten ni Presidente Kimball.
Bayat ti panangbasam iti 1 Samuel 1, agsapulka kadagiti pa-
garigan a mangipakita iti kinaindaklanna. Ibilangmo no ania
ti kayat a sawen para kadagiti annak a maaddaan kadagiti da-
dakkelda a kas kada Anna ken Elcana. Ti panagsursuro mai-
papan kadakuada ket mangted kadatayo kadagiti pagwadan a
surotentayo inton agbalintayo a nagannak.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Samuel 1

Intedna … dagiti apapagda
(b. 4)—Ti linteg ni Moises ket
impalubosna iti padi [saser-
dote] a mangidulin iti sumag-
mamano a karne ti daton a
sakripisio para iti taraon.
Naisubli ti sumagmamano a
nabati ti pamilia kalpasan ti
pannakaluto ti karne iti rabaw
ti altar. Immawat ti tunggal
miembro ti pamilia kadagiti
“apapag,” wenno paset, ti no
ania ti naisubli iti pamilia.

Dua a papag (b. 5)—
Dakdakkel a paset

Kasalisalna (b. 6)—Kabusor,
kayatna a sawen ti sabali nga
asawa, a kabalubalna

Kinaritna a nakaro (b. 6)—
Intuloyna a pinadas a paayen

Pinangpapulkokna (b. 6)—
Naliday ken mariribukan

Agladingit (b. 8)—Agled-
daang

Kinapait (b. 10)—Kinaladingit

Nakaro unay (b. 10)—
Napalalo unay

Kari (bb. 11, 21)—Kari

Kinaay-ay-ay (b. 11)—
Pakarikutan wenno kinakaka-
asi

Dinto umuli ti pangiskis iti
rabaw ti ulona (b. 11)—Saan
a putden ti buokna

1 Samuel 1

“Gapu Itoy nga 
Ubing Nagkararagak”

Ti Umuna a Libro ni Samuel
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) bayat
ti panangadalmo iti 1 Samuel 1.

Kasano ti Panangsango kadagiti Karit

Manipud kadagiti pasamak a nabasam iti 1 Samuel 1, ania ti
mabalin a masursurom manipud ken ni Anna tapno ipakatmo
kadagiti bukodmo a padas iti biag?

Ania iti Panagkunam ti Panagbalin a Kas iti
Daytoy?

Iladawam no ania iti panagkunam ti panagbalin a kas iti anak
ni Anna. Iramanmo iti sungbatmo dagiti kababalin a nabasam
iti 1 Samuel a mangipakita no ania a kita ti ina ni Anna.

Kasano ti Panangidatonmo iti Bagim iti Dios?

Gapu ta indaton ni Anna ni Samuel nga agserbi iti Apo, dumak-
kel ni Samuel a kadenna dagiti papadi [saserdote] ket agtrabaho
iti tabernakulo iti unos ti panagbiagna. Madlaw a saantayo nga
idaton dagiti annaktayo iti Apo iti isu met la wagas iti agdama;
nupay kasta, ania iti panagkunam ti maaramidmo kas maysa a
naganak tapno maited kadagiti annakmo ti panagrikna a na-
rikna ni Samuel iti panagdakkelna, ti panagrikna nga isu ket
kukua ti Apo ken naipangpangruna a naidaton nga agserbi iti
Apo iti unos ti panagbiagna?

C

B

A

Kinawadwad ti ladingitko
ken ti unnoyko (b. 16)—
Nakaro a saem ken ladingit

Dawatmo (bb. 17, 27)—
Kiddaw

Rupana (b. 18)—Rupa, langa

Tinignayna ti asawana
(b. 19)—Pinagsikogna ti asa-
wana

Mapusot, panangpusot
(bb. 22–24)—Saanen a pasu-
suen iti gatas ti ina. Kadagiti

Israelita itoy a panawen, ga-
gangay a pasusuen dagiti
inna dagiti annakda iti uneg
ti tallo a tawen.

Pasingkedanna (b. 23)—
Ipatungpal

Nagbati (b. 23)—Nagian iti
pagtaengan

Tinarakenna (pinasuso)
(b. 23)—Gatas a naggapu iti
suso (ti ina)

Impaayko (b. 28)—Inted
Apay a nasken nga aturen dagiti nagannak dagiti annakda no
agaramid iti biddut dagiti annakda? Ania ti mapasamak no
saanda a maatur? Kasano ti rikna ti Apo maipapan kadagiti
annak a nabaybay-an? Mabalin a masarakan iti 1 Samuel 1 ti
nayon a pagarigan ti impluwensia dagiti nagannak iti biag
dagiti annakda.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Samuel 2

Maitan-ok (b. 1)—Maitag-ay
iti nangato, umadu

Kinapasindayag (b. 3)—
Natangig, napalangguad

Nagantingda (b. 3)—
Nakedngan

Mabariksanda (b. 4)—
Makawesan, maabbongan

Simmardengda (b. 5)—
Nagsardeng

Lupes (b. 5)—Saan a makaa-
nak

Mapaksuyan a mabannog
(b. 5)—Agkapuy

Monmon (b. 8)—Adigi
(Palagip: Daytoy ket naindani-
wan a pagsasao. Saan a pina-
nunot dagiti tao ken saan nga
isursuro ti Biblia a saan a
pudno a nakasadag ti daga
kadagiti adigi.)

Aywanannanto dagiti sak-
saka (b. 9)—Saluadan ken ay-
wanan

Mangrimbaw (b. 9)—
Pagballigian, abaken

Dagiti makisusik (b. 10)—
Dagiti kabusor

Sinapsapuanna (bb. 10, 35)—
Pinili

Nakas-angda a tattao
(b. 12)—Awan pategna, na-
dangkes a tattao

Pagadaw iti lasag
(bb. 13–14)—Ramit nga usa-
ren dagiti padi a panggaw-at
iti sakripisio ken pangikkat
kadagiti piraso ti karne.

Linaisda (b. 17)—Ginura

Nabariksan (b. 18)—
Nakawesan

Efod (bb. 18, 28)—Paset ti ka-
wes ti nangato a padi [saser-
dote] (kitaen iti Bible
Dictionary, s.v. “ephod”)

Putot (b. 20)—Annak

Pannakikaidda (b. 22)—
Maaddaan kadagiti seksual a
pannakinaig

Mangidawdawatto (b. 25)—
Agkiddaw iti kaasi

Pagtaengak (bb. 29, 32)—
Balay

Manglais (b. 30)—
Manguyaw, mangumsi

Mangdayaw (b. 30)—
Mangipateg

Putdekto ta takiagmo
(b. 31)—Dusaen babaen ti pa-
nangikkatna iti pigsam. Ti
takiag ket mangisimbolo iti
pigsa.

Mangrunaw kadagiti matam
(b. 33)—Kanayon nga adda iti
panunot ti sabali

1 Samuel 2

Dagiti Annak a Lallaki ni Eli
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1 Samuel 2:12–17, 22—Dagiti Basol dagiti Annak
a Lallaki ni Eli
Segun iti linteg ni Moises, nasken nga umawat dagiti padi
[saserdote] kadagiti masinunuo a paset ti sakripisio a kanen,
ngem maawatda laeng daytoy kalpasan ti pannakapuor ti taba
iti altar, ket nasken nga awatenda dagiti nayon pay a piraso.
Idi innala dagiti annak a lallaki ni Eli ti saan a para kadakuada
ken innalada daytoy sakbay ti nasken a pannakaitedda kada-
kuada, tinakawanda ti Dios iti daton ken kinusitda dagiti tao.
Kitaen a gapu kadagiti tignay dagiti annak a lallaki ni Eli, saan
a kinayat dagiti tao ti panangidaton kadagiti sakripisio (kitaen
iti 1 Samuel 2:17). Tapno ad-adda a dumakes dagiti banag,
kuna ti bersikulo 22 a nagbasolda iti pannakiabig kadagiti bab-
balasang a napan iti templo.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–D) bayat
ti panangadalmo iti 1 Samuel 2.

Maysa a Kanta para iti Apo

1. Pumilika iti no ania iti panagkunam a mabalin a napintas a
paulo ti kanta ni Anna iti 1 Samuel 2:1–10.

2. Pumilika iti maysa a banag a kinuna ni Anna maipapan iti
Apo iti daytoy a kanta a nakaawisan iti riknam, ket ilawla-
wagmo no apay.

Panangyaplikar iti Estoria iti Agdama

Kalpasan ti panangbasam iti 1 Samuel 2:12–17, ilawlawagmo no
ania iti panagkunam ti masursuro dagiti kabaruanan nga ad-
daan iti Aaronic Priesthood manipud iti daytoy nga estoria.
Nangnangruna nga ibilangmo no ania ti kuna ti bersikulo 17.

Agbalin nga Agus-usig nga Abogado

Natudinganka a mangipan ken ni Eli ken dagiti annakna a lal-
laki iti hustisia. Basaem ti Samuel 3:13 ket ilistam dagiti krimen
a pangidarumam kadakuada ken ti ebidensiam nga isuda ket
nakabasol.

Dagiti Pagrebbengan dagiti Nagannak

Basaem ti Mosiah 4:14–15; Doktrina ken Katulagan 68:25–31;
93:40–43 ket ilistam no ania ti imbilin ti Apo kadagiti nagannak
nga isuroda kadagiti annakda.

1 Samuel 3

Mangngeg ni Samuel ti Apo

D

C

B

A

Iti sabong dagiti tawenda
(b. 33)—Ubing pay

Ipatakderakto iti maysa a na-
talged a balay (b. 35)—

Itedkonto kenkuana ti agtul-
tuloy a kaputotan.

Agtamedto kenkuana
(b. 36)—Agdumog

Iti 1 Samuel 2 nabasatayo
a saan a naragsakan ti Apo
ken ni Eli. Imbaga ti Apo
ken ni Eli a mangpatanor
isuna iti sabali pay a pro-
peta. Isalaysay ti kapitulo 3
ti maipapan iti awag ni
Samuel a mangsukat ken ni
Eli a kas padi [saserdote]
ken kasta met a maysa a
propeta iti Israel.

Bayat ti panangbasam ma-
ipapan iti no ania ti napasamak ken ni Samuel, saludsodem
iti bagim dagiti sumaganad a saludsod: Kaano ken kasano a
maipakaammo ti Apo ti pagayatanna kadatayo? Kasano nga
agrespondeak iti pannarabay ken pammaregta nga it-itedna?

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Samuel 3

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ti Pannakaawag ti Maysa a Propeta

1. Segun iti 1 Samuel 3:1, apay a kinasapulan ti Apo nga uma-
wag iti maysa a baro a propeta?

2. Ania ti masursurotayo manipud iti pagwadan ni Samuel mai-
papan iti no kasano ti agresponde iti Apo, babaen kadagiti
katulonganna, ket awagannatayo nga agserbi?

No salimetmetantayo dagiti bilin, dumakkel ti panagtalek
ken pammatitayo iti Dios. No ditayo salimetmetan dagiti
bilin, mangrugi a mapukawtayo ti panagtalek ken pamma-
titayo ken masansan a maiturong kadagiti banag nga ag-
paay iti ruar tapno mapunnuan ti kinakurang ti akin-uneg 

1 Samuel 4–6

Ti Lakasa ti Tulag

A

Napateg (b. 1)—Manmano,
saan a mapasamak a masan-
san

Saan pay (b. 3)—Sakbay

Naawatanna (b. 8)—
Naamiris, naawatan

Kinadangkes (b. 13)—
Kinadakes

Dina ida tinubngar (b. 13)—
Saanna ida a linapdan

Magugoran (b. 14)—Maikkat,
maipanaw

Saggaysa (b. 18)—
Sangkabassit

Matnag iti daga (b. 19)—Saan
a pumudno
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Nupay biddut kadagiti Israelita ti panangusarda iti lakasa
ti tulag iti managpati a wagas, nagtalinaed a napateg a
simbolo ti relihion ti Israelita, ken tinarigagayan ti Apo a
maikabil daytoy iti tabernakulona. Ngarud, salaysayen ti
1 Samuel 5–6 ti maipapan iti no ania ti napasamak kadagiti
Filisteos kalpasan ti panangalada iti lakasa nga iti kamau-
dianan inkeddengda nga isubli daytoy kadagiti Israelita.

Kalpasan ti pannakaabakda kadagiti Filisteos babaen ti pa-
nangpadasda a mangusar iti lakasa kas maysa a simbolo ti na-
imbag a gasat, naaddaan iti dua a pagpilian dagiti Israelita. 

Mabalinda a padasen ti panangala iti sabali pay a dios a
mangisalakan kadakuada (a kas iti ar-aramiden dagiti ma-
nagpati a tattao), wenno makapagbabawi ken mausarda nga
ad-adda ti pammati ken panagtalekda iti sibibiag a Dios,
imbes a ti simbolo ti sibibiag a Dios. Bayat ti panangbasam
iti 1 Samuel 7, kitaen no ania ti imbalakad ni Samuel kada-
giti tao nga aramidenda ken no ania ti napasamak idi sinu-
rot dagiti tao ti balakadna. 

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Samuel 7

Innalada (b. 1)—Innala

Sinantifikarna (b. 1)—
Inaramidna a nadalus a ma-
yannurot iti linteg ni Moises

Nagasug ken Jehova (b. 2)—
Sinapulda ti Apo a sililiday
gapu iti napasamak kada-
kuada

Sabsabali a didios (b. 3)—
Dagiti dios a saan nga ammo
dagiti annak ti Israel

1 Samuel 7

Ti Panagbabawi 
Mangyeg iti Balligi

a pigsatayo. Adda dagiti Israelita iti dayta a kasasaad iti
1 Samuel. Isalaysay kadatayo ti kapitulo 4 a namati dagiti
Israelita a maabakda dagiti kabusorda no itugotda ti lakasa
ti tulag iti gubat. Saanda a naawatan a ti lakasa, kas iti
templo, ket maysa a simbolo nga agpaay iti ruar nga ad-
daan iti nauneg a naespirituan a kaipapanan ken mang-
bendision laeng daytoy kadagiti Israelita no napudnoda iti
Apo ken kadagiti katulaganna, nga ibagian ti lakasa. Iti sa-
bali a pannao, mabalin nga ispalen ti Apo dagiti Israelita
manipud kadagiti kabusorda no napudnoda kenkuana,
ngem ketdi nagsapulda iti simbolo kenkuana, a namatida a
ti pisikal a banag mismo ket addaan iti naidumduma a bi-
leg. Iti dakkel a pannakaupayda, saan laeng a naabak dagiti
Israelita iti pannakigubatda ngem pinalugodanda pay da-
giti Filisteos a mangtagikua iti lakasa ti tulag.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Mangisalakan?

1. Basaem ti 1 Samuel 4:3 ket ilawlawagmo no ania ti napanunot
dagiti tao a mangisalakan kadakuada.

2. Ania ti patien dagiti tao iti agdama a mangisalakanto kada-
kuada?

3. Ania ti inaramid ni Samuel iti 1 Samuel 7, ken ania ti inda-
watna nga aramiden dagiti tao tapno maisalakanda manipud
kadagiti kabusorda?

4. Iti ania a wagwagas a pakausarantayo kadagitoy isu met la a
banag tapno maparmektayo dagiti karit ken sulisog iti ag-
dama? Mangtedka iti pagarigan.

Ti panagballigi dagiti Israelita a maibusor kadagiti Filisteos
ket naisalaysay iti 1 Samuel 7. Kalpasan ti balligida, kasla
nataltallugod dagiti Israelita a mangaramid iti indawat kada-
kuada ni Samuel. Ngem nakapsutda pay laeng iti pammati.
Saan a kinayat dagiti Israelita ti sumurot ken ni Samuel.
Nagkiddawda iti maysa nga ari! Dida inawat ti Apo a kas
arida. Irekord ti kapitulo 8 ti 1 Samuel a liniwliwa ti Apo ni
Samuel, nga imbagana kenkuana a saan a di inawat dagiti
tao ni Samuel, no di ketdi saanda nga inawat ti Apo. Idi aga-
ngay, nagbalbaliwda manipud iti panamatida a ti lakasa ti
tulag ti pagtaudan ti pannakasalaknibda iti panamatida a ti
kaadda ti napigsa a pangulo ket isu ti tulbek ti balligida. 

Addaan kadagiti ari dagiti dadduma pay a nasion iti aglaw-
law. Nupay kasta, babaen ken ni propeta Moises, imbaga ti
Apo iti Israel nga isuda ket “naisalsalumina” a tattao ken-
kuana, kayatna a sawen a naipangpangrunada a napili ken
natudingan manipud iti lubong tapno agbalin a tattaona
ken tapno aramidenda ti aramid a mangisalakan kadagiti
nabati pay nga annakna. Kaaduan iti linteg ni Moises ket
nakatulong a nangipalagip kadagiti Israelita nga isuda ket
naidumdumada manipud kadagiti sabali a nasion ken ika-
rianna ida kadagiti naindaklan a bendision no agtalinaedda
a naidumduma ken saanda nga agsapul iti pannakaawat ken

1 Samuel 8

“Ikkannakami iti 
Maysa nga Ari”

A

Agsakdo ken ibukbok iti sa-
nguanan ti Apo (b. 6) Maysa
a tignay a panangpunno iti
maysa a pagianan ti danum
ken panangibukbok iti masi-
nunuo a wagas.

Inukomna (bb. 6, 15–17)—
Indauluan wenno inturayan

Naparukma (b. 13)—Inabak

Beddengna (b. 14)—
Pagpatinggaan

113



kinabaknang ti lubong. Kinapudnona ti tarigagay dagiti
Israelita nga agbalin a kas kadagiti adda iti aglawlawda ket
saan laeng a problema kadagiti nagkauna a panawen. Iti ag-
dama adda dagiti sumagmamano a miembro ti Simbaan nga
agtarigagay nga agbiag a kas kadagiti tao iti aglawlawda a
saanda a kapada iti pammati ken pagrukodan. Masansan a
dumani makaay-ayo dagiti wagas ti lubong.

No awan ti natibker a pammaneknek a sibibiag ti Dios ken
ik-kkannatayo kadagiti bilin para iti pagsayaatantayo, maba-
lin a pilientayo ti agtignay iti masinunuo a wagas gapu ta
“ar-aramiden ti tunggal maysa daytoy” ket mapukaw dagiti
bendision ti panagbalin a natulagan a tattao ti Dios. Iti
1 Samuel 8 nasuruantayo a ti pannakaay-ayo kadagiti nain-
lubongan nga aramid ket nangsulisog kadagiti Israelita ken
nangpapeggad iti saadda a kas “naisalsalumina a tattao.”

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Samuel 8

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–D) bayat
ti panangadalmo iti 1 Samuel 8.

Anianto ti Mapasamak?

Pinailawlawag ti Apo ken ni Samuel kadagiti tao no ania koma
ti mapasamak no naaddaanda iti maysa nga ari. Iti panangusar
iti 1 Samuel 8:10–18, isuratmo no ania koma ti mapasamak iti

A

Kinaagum (b. 3)—Kuarta

Pannuksok (b. 3)—Umawat
iti kuarta wenno pabor kas
bayad ti panagaramid iti
maysa a banag a maisuppiat
iti linteg wenno panagulbod
para iti maysa a tao

Ngem sika (b. 9)—Ngem

Wagas (bb. 9, 11)—
Panangukom wenno hustisia

Kataeran (b. 16)—Kapigsaan,
kasayaata

tunggal maysa kadagiti sumaganad a kasasaad no naaddaan ti
Israel iti maysa nga ari. Para iti tunggal maysa, mangtedka iti
pagibasaran a nasantuan a kasuratan a mangsuporta iti sung-
batmo.

1. Ikeddeng ti ari a kasapulanna ti ad-adu pay a katulongan ka-
dagiti taona.

2. Ti ari ket pinasakitan ti sabali pay nga ari ken ikeddengna a
mapan iti gubat tapno salaknibanna ti dayawna.

3. Ituding ti ari ti badyet para kadagiti gastuenna ket iked-
dengna a kasapulanna ti ad-adu pay a kuarta.

4. Saan a maragsakan dagiti tao iti ari ken maammuan ti ari da-
giti reklamoda.

Dagiti Pangguyugoy

1. Basaem ti 1 Samuel 8:1–9, 19–22 ket ilawlawagmo no apay a
tinarigagayan dagiti tao ti maysa nga ari.

2. Ania ti biddut iti rasonda a panagtarigagay iti maysa nga ari?

Mangisagana iti Balabala para iti Maysa 
a Bitla

Ipapanmo a nakiddaw kenka a mangtedka iti maysa a bitla mai-
papan iti no ania ti masursuro dagiti Santo iti Ud-udina nga
Aldaw manipud iti 1 Samuel 8. Mangilistaka iti tallo a kangru-
naan nga ideya a kayatmo nga iraman iti bitlam.

“Ammuen a Nawaya ti Tunggal Kararua”

Ania ti isuro kenka ti 1 Samuel 8 maipapan iti Apo, iti pannaka-
ammo a palpalugodanna pay laeng dagiti Israelita a maaddaan
ti maysa nga ari ? (Mabalin a matulongannaka ti Alma 29:4–5 iti
sungbatmo.)

Iti 1 Samuel 8 kinuna dagiti
tao ti Israel a nagtarigagayda
iti maysa nga ari, nupay bina-
lakadan ida ni propeta Samuel
a maisuppiat iti daytoy. Isuro
ti kapitulo 9 iti 1 Samuel no
kasano ti kadakkel ti panaga-
yat ti Apo kadagiti taona no
maamiristayo nga uray pay
no saan a sinurot dagiti tao ti
Israel ti balakad ti Apo, tinu-

longanna pay laeng ida babaen ti panangparegtana kadagiti
propetana a mangpili ken mangsanayda iti maysa nga ari
para kadakuada. Bayat ti panagbasam, sapulem no ania ti
masursurom maipapan kadagiti awag manipud iti Apo.

1 Samuel 9–10

Napulotan nga Ari ni Saul

D

C

B
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Samuel 9

1 Samuel 10

1 Samuel 9–10—Pumili ti Propeta iti Maysa nga
Ari ti Israel

Iti panangsurot iti isu met la a
pagtuladan nga us-usarentayo iti
Simbaan iti agdama, ni Samuel
ket inawagan ti maysa nga ad-
daan iti awtoridad manipud iti
Apo (kitaen iti Pagannurotan ti
Pammati 1:5), isu ket tinudingan
[set apart] ti maysa nga addaan iti
awtoridad, isu ket nasanay, ken

naidatag kadagiti tao para iti pangkanunong a butosda (kitaen
iti 1 Samuel 10:24).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) bayat
ti panangadalmo iti 1 Samuel 9–10.

Magisurat ti Report ti Artikulo

Ipapanmo a maysaka a napudno nga Israelita nga agiwarwaraga-
wag a nangsurot ken ni Saul babaen ti amin a padas ti 1 Samuel
9–10. Mangisuratka iti ababa nga artikulo a mangiladladawan no
apay a ni Saul ti nasayaat a pili para iti ari ti Israel. Usarem dagiti
pagibasaran a nasantuan a kasuratan a mangsuporta kadagiti ka-
panunotam.

Suratam ti Diurnalmo

Maibatay iti no ania ti nasursurom manipud iti 1 Samuel 9–10,
isuratmo no kasano iti panagkunam ti mabalin a narikna ni Saul
kalpasan ti padasna iti pannakaawag a kas ari iti Israel. Ikkam ti
espesial nga atension ti 1 Samuel 9:21; 10:6, 9, 20–27.

Panagyaplikar kadagiti Balikas dagiti
Agdama a Propeta ken Apostol

Kasano a mainaig iti 1 Samuel 10:26–27 ti sumaganad a pala-
wag nga inadaw ni Presidente Harold B. Lee: “Saan a pudno

C

B

A

Botelia (b. 1)—Pagikkan

Tanem (b. 2)—Tanem

Binaybay-anna ti panagay-
wan (b. 2)—Isardeng ti pa-
nagdanag maipapan iti

Kablaawandakanto (b. 4)—
Kablaawan

Yan ti agaywan a buyot (b.
5)—Kuta, istasion ti buyot

Pakarigrigatanyo ken paka-
palpaldaanganyo (b. 19)—
Pannubok ken pakarikutan

Naala (bb. 20–21)—Napili

Nataer, natataer (b. 2)—
Makaay-ayo, maitunos

Baybay-anna (b. 5)—
Agsardeng, pumanaw

Mapadanagto (b. 5)—
Madanagan, maburiboran

Nadadaelen (b. 7)—Awanen

Naawis (bb. 13, 22, 27)—
Naimbitaran

Nakisarita (b. 25)—Nakisao

Paunaem (b. 27)—Ituloy ti
panagdaliasat

a napasurot dayta a tao agingga a dina makita ti bileg ti Apo a
nakapannuray kadagiti dadaulo daytoy a simbaan, ken agingga
a di pagbaraen daytoy ti pusona” (iti Conference Report, Abr.
1972, 118; wenno Ensign, Hulio 1972, 103).

Kalpasan a naparmek dagiti Israelita dagiti kabusorda iti
1 Samuel 11, mabalin a nasulisog dagiti tao a nagkuna ken
ni Samuel, “Imbagamin kenka a nasayaat para kadakami ti
maysa nga ari.” Nupay kasta, nairekord iti 1 Samuel 12 no
ania ti kinuna ni Samuel kadagiti Israelita tapno masinu-
nuo a nasarkedanda daytoy a sulisog. Impalagipna iti Israel
nga insalakan ida ti Apo manipud kadagiti kabusorda—
asino man ti mortal a dadauloda. Nupay pinalubosan ida ti
Apo a maaddaan iti maysa a tao a kas arida, isu pay laeng
ti pudno nga ari ti Israel (kitaen iti 1 Samuel 12:12). Inkari
ni Samuel kadagiti tao a no agalsada a maibusor iti Apo,
mapukawda ti manangtulong nga imana—kasano man ti
kinabileg ti naindagaan nga arida.

1 Samuel 12

Ti Apo Isu pay Laeng ti Ari

Ti estoria ni Samuel a mangaw-awag ken ni Saul ken
mangidatdatag kenkuana kadagiti tao a kas dadauloda

ket maisalaysay iti 1 Samuel
9–10. Ti maika-11 a kapitulo
ti 1 Samuel ket aglaon iti sa-
laysay maipapan ken ni Saul a
sibaballigi a mangidadaulo iti
Israel a maisupiat kadagiti ka-
busorda. Gapu ta nagballigi ti
Israel, naaddaan dagiti tao iti
panagtalek kadagiti kabaelan ni
Saul a mangidaulo kadakuada.

1 Samuel 11

Idauluan ni Saul ti 
Israel a Makigubat
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Ipapanmo a maysaka kadagiti duapulo a miembro ti
Simbaan iti maysa nga isla ken dagiti priesthood holder la-
eng ket dagiti deacon iti Aaronic Priesthood. Mayannurot
ngata para kadagidiay a deacon ti mangannong iti sakra-
mento imbes a bay-anda ti amin a miembro a di umawat iti
dayta napateg nga ordinansa? Apay a saan? Iti 1 Samuel
13 mabasatayo ti maipapan iti maysa a kasasaad a kas iti
daytoy.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Samuel 13

1 Samuel 13:8—“Mayabuloy iti Nakedngan a
Tiempo a ni Samuel Tinudinganna Idi”
Iti 1 Samuel 10:8, kiniddaw ni Samuel ken ni Saul nga agkitada
idiay Gilgal, a pangidatonan ni Samuel kadagiti sakripisio para
kenkuana.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

No Maaramidna Koma Manen Daytoy

No dadduma tarigagayantayo a maisublitayo ti maysa a masinu-
nuo a kasasaad ket agpili iti sabali a wagas. Baliwan nga isurat ti
estoria iti 1 Samuel 13:1–16 tapno isalaysay daytoy ti estoria iti
wagas a no ania ti inaramid ni Saul a nangparagsak iti Apo ken
ni Samuel.

A

Agbambantay a buyot
(bb. 3–4, 23)—Kuta

Narigat a kasasaad (b. 6)—
Pakarikutan

Nariribukan (b. 6)—
Madanagan

Kablaawan (b. 10)—Saluduan

Nagdawat iti kaasi (b. 12)—
Napasnek a kararag ken pa-
nagsaksripisio

Sabali a kabuyotan (b. 17)—
Lallaki a natudingan a mang-
dadael kadagiti mula,
pagtaengan, baka, ken dad-
duma pay

Mammanday (b. 19)—Agar-
aramid iti ramit manipud iti
landok

Pagtungkik (b. 21)—Pika

Wangawangan (b. 23)—Dalan
nga aglasat iti kabambantayan

1 Samuel 13

Agtignay ni Saul a Simamaag

No nasukirtayo ken saantayo nga agbabawi, mapukawtayo
ti panangkadkadua ti Espiritu Santo. No awan ti Espiritu
Santo ad-adda a makaaramid kadagiti saan a nasayaat a
pangngeddeng. Dagiti tignay ni Saul iti 1 Samuel 14 ket
pagarigan daytoy a pagbatayan.

Ti pakaammuam iti 1 Samuel 14 ket iladawanna no kasano
a ni Saul, a mangnamnama a mangparegta kadagiti taona
ken umawat iti tulong manipud iti Dios, binilinna ti buyot
ti Israel nga agayuno iti panagsagana para iti pannakigu-
batda kadagiti Filisteos. Tapno maipatungpal ti bilin, kinuna
ni Saul nga asino man a tao a mangan ket mapapatay.
Nupay kasta, dina ammo a ti bukodna nga anak a ni
Jonatan ket awan idi intedna ti bilin. Nangraman ni
Jonatan iti sangkabassit a diro, ket nagsagana ni Saul a
mangkettel iti biag ti anakna. Nagasat ta nagpakaasi dagiti
tattao ken ni Saul ket saanna nga impatungpal daytoy mi-
namaag a bilin.

Kinuna ni Elder Bruce R McConkie, “Ti panagtungpal ti
umuna a linteg ti langit, ti panuli a bato a nakaisanggiran
ti amin a kinalinteg ken panagdur-as” (Mormon
Doctrine, 2d. ed. [1966], 539). Bayat ti panangbasam iti
1 Samuel 15, ibilangmo no ania ti isuro daytoy maipapan
iti pagbatayan ti panagtungpal.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Samuel 15

Nagsaneb (bb. 2, 5)—
Naglemmeng a nagsagana iti
idadarup

Isakit (b. 3)—Isalakan

Napalukmeg (b. 9)—Dagiti
napasayaat ti pannakatara-
kenda nga ayup

Nakas-ang ken dakes (b. 9)—
Awanan pateg ken narugit
segun iti linteg ni Moises

1 Samuel 15

Ti Kinapateg ti Panagtungpal

1 Samuel 14

Maysa a Maag a Kari
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1 Samuel 15:2–3—Apay a Naan-anay a Dadaelen
dagiti Amalecitas?
Manmano unay a panawen iti nasantuan a kasuratan nga imbi-
lin ti Dios a madadael dagiti tao. Nalaus unay ti kinadangkok
dagiti Amalecitas kadagiti annak ti Israel idi pimmanawda ma-
nipud iti Egipto (kitaen iti Deuteronomio 25:17–19). Pinilida da-
giti nakapuy, masaksakit, ken nataengan a nagkarigatan iti
likudan ti martsa ket pinatayda dagitoy a tattao nga agallaalla.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) bayat
ti panangadalmo iti 1 Samuel 15.

Mangaramid iti Pagdiligan

Idiligmo no ania ti imbaga ni Samuel ken ni Saul nga arami-
denna (kitaen iti 1 Samuel 15:1–3) iti no ania ti pudno nga inara-
mid ni Saul (kitaen iti 1 Samuel 15:4–9).

Dagiti Pambar

1. Ania dagiti pambar nga inted ni Saul para iti inaramidna im-
bes nagtungpal iti naibilin kenkuana nga aramiden? 

2. Agsuratka ken ni Saul nga ilawlawagmo no apay a saan a ma-
awat dagiti pambarna para iti saan a panagtungpal. Penkem a
makaitedka iti reaksion iti tunggal maysa kadagiti pambarna.

Ti Pudno a Gapu

1. Kamaudiananna iti 1 Samuel 15:24, impudno ni Saul no apay
nga inaramidna ti naaramidna. Mangtedka iti sumagmamano
a gapu nga it-ited dagiti tao iti agdama para kadagiti aramidda
a panagsukir. Kasano a maipada dagitoy iti sungbat ni Saul?

C

B

A

Timmaray a nagala iti sam-
sam (b. 19)—Nagdardaras a
nagala iti amin a nasayaat a
banag

Immay a siraragsak (b. 32)—
Sipapakumbaba

2. Ania iti panagkunam ti makatulong a mangpapigsa kadatayo
manipud iti pannakatnag iti sulisog tapno mangikalintegan
kadagiti tignaytayo?

Gapu iti panagsukir ni Saul, naibaga kenkuana a sabali nga
ari ti mapili para iti Israel (kitaen iti 1 Samuel 13:13–14;
15:26–28). No agpilpilika iti baro nga ari, ania koma ti bir-
birokem? Bayat ti panangbasam iti 1 Samuel 16, kitaem no
ania ti kinuna ti Apo ken ni Samuel maipapan iti panagpili
iti maysa a baro nga ari.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Samuel 16

1 Samuel 16:14–15—“Maysa a Dakes nga 
Espiritu a gapu ken Jehova”
Binalbaliwan ti Patarus ni Joseph Smith ti 1 Samuel 16:14–15
tapno ipakita a ti dakes nga espiritu ket saan a naggapu iti Apo.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Scripture Mastery—1 Samuel 16:7

Ania ti isuro kadatayo ti 1 Samuel 16:7 maipapan iti wagas a pa-
nangkita kadatayo ti Apo ken ti nasken a wagas a panangkita-
tayo kadagiti dadduma?

A

Bumalasang a baka (b. 2)—
Agtutubo a baka

Langa (bb. 7, 12)—Itsura

Nalaing (bb. 16, 18)—Masirib

Manakem (b. 18) —
Mannakaawat

Nataer (b. 18)—Naguapo

Kalding a bassit (b. 20)—
Urbon a kalding

1 Samuel 16

Pumili ti Apo iti Baro nga Ari
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Ti Bileg ti Musika

1. Ti musika ket addaan iti napigsa a bileg a mangaring kadagiti
riknatayo. Ania ti naaramid ti musika ni David para ken ni
Saul? 

2. Nasken a maammuantayo no ti inaramid ti musika ni David
para ken ni Saul ket temporario laeng. Ania ti naited dagidiay
a rikna ken ni Saul nga ad-adda a nagpaut?

3. Kasano ti panangusar dagiti tao ita nga agdama iti musika iti
isu met laeng a wagas nga inaramid ni Saul?

4. Mangdakamat iti maysa a himno wenno kanta a tumultulong
kenka a makarikna iti impluensia ti Espiritu Santo?

Ti estoria da David ken Goliat ket maysa kadagiti kalatakan
iti ania man nga estoria iti Biblia. Bayat ti panangbasam iti
estoria iti 1 Samuel iti daytoy a gundaway kitaen no ania ti
imbilang ni David a pagtaudan ti pigsa ken turedna. Kasta
met a saludsodem iti bagim dagitoy: Ania ti mabalin nga
epekto dagiti pasamak iti maika-16 kadagiti pasamak iti ma-
ika-17 a kapitulo? Apay a napateg nga inabak ni David ni
Goliat kalpasan a“nabendisionan” isuna ti propeta ti Apo?

Mabalin a makatulong kenka ti maika-17 a kapitulo ti
1 Samuel a mangpanunot kadagiti sungbat kadagitoy met
a saludsod: Ania dagiti “Goliat” nga adda iti biagmo?
Ania dagiti katulagan nga inaramidmo iti Apo a mabalin
a mangted kenka iti pigsa tapno maparmekmo dagiti
Goliatmo”? Kasano a mayaplikar kadagiti kasasaad iti
biagmo ti no ania ti inaramid ni David tapno maipakita
ti pammatina kadagiti kari ti Apo?

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Samuel 17

Urnosen ti gubat (bb. 2, 
8, 21)—Ipan dagiti buyot ka-
dagiti lugarda a makigubat

Kamaingelan (bb. 4, 51)—
Maysa a tao a mangibagi iti
sibubukel a buyot ken maki-
ranget iti pannakabagi mani-
pud iti sabali a buyot tapno
maikeddeng ti mangabak iti
maysa a dangadang

Innem a siko ket sangada-
ngan (b. 4)—Dagiti rukod ti
kinaatiddog (kitaen iti Bible

Dictionary, s.v. “weights and
measures”)

Gambang a kabal (bb. 5, 38)—
Kalasag a naaramid iti babas-
sit a pedaso ti landok a
mauksob a sangkamaysa

Siclo (bb. 5, 7)—Maysa a pag-
sukat iti dagsen (kitaen iti
Bible Dictionary, s.v. “weights
and measures”)

Agaw-awit (b. 7)—
Agibakbaklay

1 Samuel 17

Da David ken Goliat

B

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) bayat
ti panangadalmo iti 1 Samuel 17.

Ania ti Kinunada?

1. Mangisuratka iti maysa a banag a sinao ti tunggal maysa ka-
dagiti sumaganad a tattao iti 1 Samuel 17: Goliat, Isai, Eliab,
David, ken dagiti lallaki ti Israel.

2. Isuratmo no ania iti panagkunam dagiti dua a napapateg a
banag a kinuna wenno inaramid ni David iti 1 Samuel 17,
ken ilawlawagmo no apay.

Agdrowing iti Maysa a Ladawan

Usarem ti impormasion iti 1 Samuel 17 a mangidrowingka ti su-
magmamano a paset ti estoria da David ken Goliat.

Agaramid iti Listaan

1. Ilistam no ania iti panagkunam dagiti tallo a kadadakkelan a
pannulisog a sangsanguen dagiti tao a kaedadmo iti Simbaan
iti lugaryo.

2. Agaramidka iti listaan ti lima a kapanunotan wenno adaw
a sao manipud iti 1 Samuel 17 a mabalinmo nga usaren iti
maysa a bitla a napauluan iti “Panangparmek kadagiti
Bukodtayo a Karit.”

Kalpasan ti panangabak wenno panangatiwna ken ni Goliat,
nagbalin ni David a maysa a nailian a banuar. Naawis

1 Samuel 18–23

Kalikaguman ni 
Saul ti Biag ni David

C

B

A

Kariten (bb. 10, 25–26)—
Karanget, katawaan

Daydi lalaki lakayen (b. 12)—
Maibilang isuna a lakayen

Sangaefa (b. 17)—
Nasursurok bassit ngem
maysa a salup (kitaen iti Bible
Dictionary, s.v. “weights and
measures”)

Kitaem no kasano ti kasa-
saad dagiti kakabsatmo
(b. 18)—Kitaem no ania ti ar-
aramiden dagiti kakabsatmo

Mangalaka iti pakakitaan
kadakuada (b. 18)—Agsubli a
mangted iti damag maipapan
no kasano ti ar-aramidenda.

Disso dagiti luglugan
(b. 20)—Disso a paggugubatan

Pannakalais (b. 26)—
Pannakapabain

Mayalubog iti isu met laeng
a kita (b. 30)—Kas iti sigud
wenno immuna

Pinadasna ti magna (b. 39)—
Pinadas a kitaen no mabalin
daytoy

Pinadas (b. 39)—Inusar

Supot (b. 40)—Bulsa

Inumsina (b. 42)—
Ininsultona isuna gapu iti sa-
anna a pannakaikari nga
agtakder a maibusor ken-
kuana

Sarukod (b. 43)—Baston

Nagdaras (b. 48)—Nagalisto
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isuna a makipagnaed ken ni Saul, a nagtrabahuanna a naa-
sideg ken ni Saul ken nagbalinanna a nasinged a gayyem iti
anak a lalaki ni Saul a ni Jonatan. Nupay kasta, ad-adda pay
nga immapal ni Saul iti kinalatak ni David ket ginandatna a
patayen ni David iti sumagmamano a gundaway ken inna-
lana dagiti kabusor ni David a mangpatay kenkuana.

Iti 1 Samuel 18–23 kinalikaguman ni Saul a gudasen ti biag
ni David ket nagtultuloy ni David a naglibas ken naglem-
meng manipud ken ni Saul. Iti unos dagitoy a pasamak, pi-
nagtalinaed ni David ti pannakigayyemna ken ni Jonatan. Iti
sumagmamano a gundaway, timmulong ni Jonatan a nang-
salaknib ken ni David manipud iti peggad.

Manipud kadagitoy a kapitulo, makitatayo ti dumakdakkel
a pagdumaan iti nagbaetan da David, a nagkalikagum nga
agbalin a nalinteg iti Dios, ken Saul, a ti kinasukir ken ki-
namanagkedkedna nga agbabawi ket nangputed kenkuana
manipud iti impluwensia ti Dios. Ad-adda a nagbalin a da-
kes ken mammapatay ni Saul idinto a naawat ni David ti
tulong ti Apo tapno maisalakan.

Iti gibus dagitoy a kapitulo, nakagun-od ni David iti adu
a pasurot a nangur-uray iti aldaw a panagbalinna nga ari
ti Israel.

Dagiti sumagmamano a gundaway a nanggandatan ni Saul
a manggudas iti biag ni David ket naisurat iti 1 Samuel
18–23. Iti 1 Samuel 24 maisalaysay kadatayo ti maipapan iti
panawen idi naaddaan ni David iti gundaway a manggudas
iti biag ni Saul ngem saanna nga inaramid. Dagiti gapu ti
saanna a panangaramid ket makaisuro kadatayo iti napateg
nga adal maipapan iti panagdayaw ken kinapudnotayo kada-
giti inawagan ti Apo. 

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Samuel 24

Pinagladingitna (b. 5)—
Namagrikna kenkuana a nag-
basol

Inep-epna dagiti lallakina
(b. 7)—Dina pinalubosan da-
giti taona a dumarup

Apay nga impangagmo
(b. 9)—Apay a dimngegka

Nagkuna (b. 10)—
Nangparegta

Keltayen ti putotko (b. 21)—
Patayen dagiti annakko ken
dagiti annakda

Sarikedked (b.22)—Lugar ti
talged ken paglemmengan

1 Samuel 24

Panagdayaw iti 
Pinulotan ti Apo

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kasano ti Isusungbatmo?

Yaplikarmo ti gapu ni David iti saanna a panangpatay ken ni
Saul iti kasasaad ita nga agdama a panguy-uyawan dagiti ga-
gayyemmo iti maysa a lider ti Simbaan iti imatangmo. Isuratmo
no kasano ti panangsungbatmo iti daytoy.

Impakita ni David a mabalinna ti agbalin a nasayaat ken ni
Saul, a nagpanggep a mangpatay kenkuana. Iti 1 Samuel
25 naisuro ken ni David ti maipapan iti panangted kadagiti
dadduma iti isu met laeng a konsiderasion a kas iti inara-
midna ken ni Saul. Dimmawat ni David ken dagiti taona
iti kasapulan manipud iti maysa a tao nga agnagan iti
Nabal; trinato ida ni Nabal a sigugubsang. Kas sungbat,
nagsagana ni David ken dagiti taona a dumarup. Ti asawa
ni Nabal a ni Abigail nangngegna ti maipapan iti mapaspa-
samak ket nagtignay a sisisirib tapno mapengdan ni David
a dumarup ken mangpatay iti asawana. Babaen dayta a wa-
gas, nautob ni David a saan a nasayaat dagiti tignayna nga
agibales. Iti saan a nabayag, natay ni Nabal, ket narisut
met laeng ti problema. Kalpasan ti pannakatay ni Nabal in-
kallaysa ni David ni Abigail a kas maysa kadagiti asawana.

Idi inted ni Jesus ti Kaskasaba iti Bantay, imbagana kada-
giti tao nga “ayatenyo dagiti kabusoryo” ken “ikararaganyo
dagiti mangidadanes kadakayo” (Mateo 5:44). Nasurok a
sangaribu a tawen kasakbayanna, inyaplikar ni David iti
biagna dagitoy a pagbatayan iti wagas a pannakilangenna
ken ni Saul. Bayat ti panagbasam, panunoten ti maipapan
iti sumaganad a palawag ni Presidente Howard W. Hunter
ken no kasano a mabalin a mayaplikar daytoy saan laeng
nga iti daytoy a kapitulo ngem, ad-adda a napatpateg kada-
giti biagtayo iti agdama:

“Panunotem no ania ti maaramid day-
toy a pammagbaga laeng [nga ayatenyo
dagiti kabusoryo] iti sangakaarrubaanyo
ken kaniak, kadagiti komunidad a pag-
nanaedanyo ken dagiti annakyo, kada-
giti pagilian a mangbukel iti dakkel a
sangalubongan a pamiliatayo. Mautobko
a daytoy a doktrina ket mangted iti

maysa a napateg a karit, ngem awan duadua a daytoy ket
ad-adda a maanamongan a karit ngem kadagiti nakabutbu-
teng nga aramid nga inyeg kadatayo ti gubat ken kinapang-
law ken rigat nga agtultuloy a sangsanguen ti lubong.

1 Samuel 25–26

Ayatem dagiti Kabusormo

A
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“Kasano ti nasken a panagtignaytayo no napasakitan, na-
pagbiddutan, natratotayo iti saan a nainkalintegan wenno
saan a nasayaat, wenno adda nagbasol kadatayo? Ania ti
nasken nga aramidentayo no napasakitandatayo dagiti ipat-
pategtayo, wenno nalabsantayo para iti promosion, wenno
biddut a napabasol, wenno nadillaw a di nasayaat dagiti
panggeptayo?

“Bumalestayo kadi? Mangipatulodtayo kadi iti dakdakkel a
batalion? Agsublitayo kadi iti mata iti mata ken ngipen iti
ngipen, wenno…maamiristayo ngata nga iti kamaudia-
nanna daytoy ket panawannatayto a bulsek ken tuppol?”
(iti Conference Report, Okt. 1992, 23; wenno Ensign, Nob.
1992, 18).

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Samuel 26

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mangaramid iti Pagdiligan

Basaem nga umuna no ania ti ginandat ni Saul nga aramiden
ken ni David iti 1 Samuel 18:10–11; 19:9–12; 24:1–2, ket kalpa-
sanna subliem nga adalen no ania ti inaramid ni David ken ni
Saul iti 1 Samuel 24; 26. Ania ti ibaga kadatayo ti sinao ni David
iti 1 Samuel 26:23 maipapan iti no apay nga inaramidna ti naa-
ramidna iti 1 Samuel 26? Mangpanunotka iti maysa a wagas a
pakayaplikaram iti pagwadan ni David iti biagmo ket rugiam
nga aramiden daytoy ita nga aldaw.

Kalpasan dagiti pasamak iti 1 Samuel 26 saan pay laeng a
nagtalek ni David ken ni Saul. Iti 1 Samuel 27 nagtalaw ni
David ket nakipagtaeng kadagiti Filisteos iti makatawen ket
uppat a bulan. Isalaysay pay ti maika-27 a kapitulo no ka-
sano iti dayta a panawen nga inkagumaanna a maipatungpal
dagiti sigud a bilin ti Apo kadagiti Israelita a gudasen amin
dagiti managrukbab iti didiosen ken nadangkes a tattao ma-
nipud iti daga.

1 Samuel 27

Nakipagtaeng ni 
David kadagiti Filisteos

A

Lugar dagiti luglugan
(bb. 5, 7)—Nasaluadan a lu-
gar iti tengnga ti kampo

Gorgorita (bb.11–12, 16)—
Paggianan ti danum

Mabalin a ti kalidayan a paset ti biag ni Saul ket nairekord
iti 1 Samuel 28. Gapu ta saan a makaala ni Saul iti ania
man a paltiing manipud iti Dios maipapan iti no kasano
nga idauluanna ti Israel, napan iti maysa a manggagamud
tapno kitaenna no mabalin a makaala isuna iti tulong ma-
nipud kadagiti espiritista, wenno dagiti agkalikagum a
mangkontak kadagiti espiritu dagiti natay tapno agkiddaw
iti patigmaan ken pammagbaga. Iti maika-28 a kapitulo
imbaga ti manggagamud a pinagungarna ni propeta
Samuel manipud kadagiti natay. Kinuna ni Presidente
Joseph Fielding Smith a daytoy ket nalawag a dagiti nata-
yen a propeta ket saanda a sumungsungbat iti awag dagiti
manggagamud ken ti intero a pasamak ket adda iti babaen
ti impluwensia ti Diablo, nga awan duadua a naragsakan
iti no ania ti napasamak iti biag ni Saul (kitaen iti
Answer to Gospel Questions, 5 vols. [1957–66] 109).

Nairekord iti 1 Samuel 29–31 no kasano nga inkeddeng
dagiti Filisteos a dumarupda manen kadagiti Israelita.
Nariribukan amangan no agibales kadakuada ni David,
kiniddawda kenkuana a pumanaw iti dagada. Pimmanaw
ni David ken dagiti taona. Iti ipapanawna, intuloy ni
David ken dagiti taona ti nangdadael kadagiti managruk-
bab iti didiosen a kabusor ti Israel. Idi nakagun-od ni
David iti sanikua ken bakbaka, impatulodna dagiti paset
daytoy iti tunggal maysa kadagiti siudad idiay Juda. Iti
daytoy a wagas inrugi ni David ti nangipasdek iti suporta
para iti panawen nga ipapatay ni Saul ken panangidau-
lona iti Israel.

Ti libro ti 1 Samuel ket aggibus iti pannakatay ti umuna
nga ari ti Israel. Nakita ni Saul a maabakdanto iti gubat a
maibusor kadagiti Filisteos. Imbes a matay iti im-ima dagiti
Filisteos, kiniddawna iti agaw-awit iti igamna a gudasenna
ti biagna, ngem nagmadi ti agaw-awit iti igam. Isu a ni
Saul rinugmaanna ti bukodna a kampilan ket ginudasna ti
bukodna a biag.

1 Samuel 29–31

Ti Balligi ni David ken 
Pannakatay ni Saul

1 Samuel 28

Ti Naespirituan a 
Kinasipnget ni Saul
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Ti Estoria ti Maikadua nga Ari
Kas makita iti paulo daytoy a libro iti Bibliam, ti libro ti 2 Samuel
ket “Iti Sabali a Wagas Maawagan iti Maikadua a Libro dagiti
Ari.” Ti estoria ni Saul ket masarakan iti 1 Samuel a kadua ti esto-
ria ti umuna nga ari ti Israel, ket ti 2 Samuel ket ti estoria ti maika-
dua nga ari a ni David. Saan a ni Samuel ti nangisurat iti 2 Samuel
gapu ta isu ket natay sakbay ti gibus ti 1 Samuel. Para iti ad-adu
pay nga impormasion maipapan iti 1–2 Samuel, kitaen iti
Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan, “Samuel, dagiti libro ni.”

Dagiti Napateg a Tao iti 2 Samuel
Isboset— Anak a lalaki ni Saul a nagtagikua iti pagarian kalpa-
san ti ipapatay ti amana

Abner—Lider ti buyot ni Saul nga immuna a nangsuporta ken
ni Isboset ngem kalpasanna kimmadua ken ni David

Joab—Lider ti buyot ni David a nangpatay ken ni Abner

Mifiboset—Anak a lalaki ni Jonatan a nagbalin a pilay ken
pinadayawan ken sinaluadan ni David

Batseba—Ti babai a nakikamalalaan ni David

Uria—Ti asawa ni Batseba a pinapatay ni David tapno maasa-
wana ti asawana

Natan—Propeta kadagiti aldaw ni David

Ammon—Anak ni David a pinatay ti kabsatna a ni Absalom

Absalom—Anak ni David a nangpatay iti kabsatna ken nangpa-
das a mangagaw iti pagarian manipud iti amana

Iti maudi a kapitulo ti 1 Samuel, nabasatayo a kinalikagu-
man ni Saul nga allukoyen ti agaw-awit iti igamna a mang-
patay kenkuana. Idi nagmadi ti tao, rinugmaan ni Saul ti
kampilanna ket natay. Iti 2 Samuel 1 ti estoria ket insalaysay
ti maysa a lalaki a nangipapan a magun-odna ti parabur ni
David babaen ti panangibagana nga isu ket maysa kadagiti
nangpatay ken ni Saul. Daytoy pay a lalaki ti nangyeg iti sa-
nguanan ni David iti balangat ken pulseras a mangisimbolo
a ni Saul ket maysa nga ari. Idi naammuan ni David a nata-
yen da Saul ken Jonatan, nagladingit daytoy. Kasta met a pi-
napatayna ti lalaki a nangako iti pannakatay ni Saul. Dagiti
maudi a bersikulo ti 2 Samuel 1 ket balikas ti maysa a salmo,
wenno kanta, nga insurat ni David para iti okasion.

Kalpasanna inturong ti Apo ni David a mapan iti daga ti
Juda. Sadiay, pinagbalin dagiti tao isuna nga ari ti Juda.

2 Samuel 1–3

Kalpasan ti 
Pannakatay ni Saul

Kabayatan dayta isu met laeng a panawen, ti kapitan ti bu-
yot ni Saul ket timmulong a namagbalin iti anak ni Saul a ni
Isboset nga ari iti amin nga Israel. Sumagmamano a gubat
iti nagbaetan dagiti tao ni David ken tao ni Isboset ti mai-
lawlawag iti 2 Samuel 2–3. Tulongandatayo dagitoy a kapi-
tulo tapno maawatantayo a ni David ket saan a nagtarigagay
nga agibales iti wagas a maisupiat kadagiti kabusorna.

Iti 2 Samuel 4 nairekord nga
iti kamaudiananna, dagiti
lallaki nga agkalkalikagum
iti parabur manipud ken
ni David ket pinatayda ni
Isboset ket inyegda ti ulona
ken ni David. Pinapatay ni
David dagitoy a lallaki gapu
kadagiti inaramidda. Iti la-
bes ti amin a pananggandat

ni Saul nga aramiden kenkuana, inayat ken dinayaw ni
David ni Saul ken ti pamiliana. Iti pannakatay ni Isboset,
immay dagiti amin a dadaulo ti Israel ken ni David ket
kiniddawda kenkuana nga agbalin nga arida.

Ti maika-5 a kapitulo ti 2 Samuel ket salaysayenna maipa-
pan iti no kasano ti panangparmek ni David iti siudad ti
Jerusalem—maysa a siudad a kasla imposible a maparmek
kadagidiay nga aldaw gapu ta masarakan daytoy iti na-
biag a turod a napalawlawan iti tallo a nauuneg a tanap.
Nalaka unay nga idepensa ti Jerusalem gapu kadagitoy
a tanap. Ti Jerusalem ket napateg a siudad a magun-od
gapu ta iramanna ti Bantay Moria a napanan ni Abraham
a mangisakripisio ken ni Isaac. Inaramid ni David ti
Jerusalem a kabisera a siudad ti Israel.

2 Samuel 6

Umay ti Lakasa ti 
Tulag iti Jerusalem 

2 Samuel 4–5

Agbalin nga Ari ni David

Ti Maikadua a Libro ni Samuel
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Kalpasan a naala dagiti
Israelita ti lakasa ti tulag ma-
nipud kadagiti Filisteos, im-
panda ti lakasa iti natalged a
lugar ket binantayanda tapno
saan a maagaw manen day-
toy. Iti 2 Samuel 6 isalay-
sayna no kasano a binangon
ni David ti Jerusalem a kas
kabisera a siudad ti Israel ken
inkeddengna nga ibalay sa-
diay ti lakasa ti tulag a ma-
ngisimbolo a ti Apo adda
kadakuada iti kapitolioda.

Kasano ti panagriknam no pinanunot ken plinanom ti aga-
ramid iti maysa a banag para iti Apo ken ti Simbaanna
nga iti panagkunam ket naisangsangayan unay ket kalpa-
sanna naammuam a kayatna a mangaramidka iti maysa
pay a banag? Nairekord iti maika-7 a kapitulo ti 2 Samuel
a daytoy ti pudno a napasamak ken ni David. Bayat ti pa-
nagbasam, kitaem no kasano a simmungbat ni David iti
kinuna ti Apo kenkuana.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

2 Samuel 7

2 Samuel 7:11—Ania a Kita ti Balay ti Ikarkari ti
Apo a Bangonen ken ni David?
Ti “balay” a tinarigagayan ni David a bangonen para iti Apo ket
maysa a templo. Ti “balay” nga inkari ti Apo a bangonenna ken ni
David ket maysa a kaputotan—naipangpangruna a kaputotan da-
giti agturay. Nupay saan a napalubosan ni David a mangbangon

Talna (bb. 1, 11)—Kappia

Dagiti bengbeng (b. 2)—
Mabitbit a tolda, tabernakulo

Parigaten (b. 10)—Buriboren

Agtaudto ita tianmo (b. 12)—
Ti direkta nga annakmo
wenno an-annabom

Dusaen (b. 14)—Disiplinaen
para iti panggep ti naayat a
panangatur

Sarukod (b. 14)— Baston,
nalinteg a sanga, wenno
bassit a sanga

Baoten (b. 14)—Ablatan
babaen ti pagbaut

Mayannurot iti kadawyan
dagiti lallaki (b. 19)—Iti
daytoy a wagas a a makika-
duaka iti tao

Binangon (b. 24)—Naipasdek,
naaramid a sigurado

2 Samuel 7

Tarigagayan ni David ti
Mangbangon iti Templo

iti templo (kitaen ti aktibidad iti baba), nangbangon ti Apo iti ba-
lay nga inkarina ken ni David. Dagiti ari ti Juda ket an-annabo ni
David, a kas iti Ari dagiti Ari— a ni Jesucristo—a sitatarigagay a
nagkari a mangtulong iti amin a sumurot kenkuana a manggun-
od kadagiti “mansion” iti umay a lubong (kitaen iti Juan 14:1–3).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Nalawag a Pannakaawat manipud iti Sabali
a Nasantuan a Kasuratan

Basaem ti 1 Cronicas 22:7–8 ket ilawlawagmo no apay a di kina-
yat ti Apo a mangbangon ni David iti manayon a templo.

Kasano ti Panagrikna ni David?

1. Basaem manen ti pakauna iti 2 Samuel 7 ket panunotem ti ma-
ipapan iti no kasano ti panagriknam no addaka iti kasasaad a
kapada ti kasasaad ni David. Kalpasanna basaem ti 2 Samuel
7: 18–29 ket ibagam no kasano ti panagrikna ni David maipa-
pan iti no ania ti imbaga ti Apo kenkuana.

2. Isuratmo iti kuadernom ken markaam kadagiti nasantuan a
kasuratam dagiti paset dagiti bersikulo nga iti panagkunam
ket kasayaatan a mangipeksa kadagiti rikna ni David.

3. Ilawlawagmo no apay iti panagkunam a narikna ni David ti
kas iti nariknana.

Iti 2 Samuel 8, 10 ket maysa a pangiladawan iti no kasano
a nagtultuloy ni David a nangparmek iti daga nga inkari ti
Dios kadagiti Israelita. Binilin ti Apo dagiti Israelita a par-
mekenda dagiti tao iti daga a naikari kadakuada manipud
iti panawen ni Josue, ngem ni David ket maysa a nakaipa-
tungpal a naan-anay unay iti bilin iti kamaudiananna. Iti
isu met laeng a panawen, isalaysay ti kasuratan nga intu-
rayanna dagiti bukodna a tattao nga awan indaddadumana.
Naglaon ti maika-9 a kapitulo ti 2 Samuel iti naindaklan a
pagwadan ti hustisia ni David iti pakaammuan ti no ka-
sano a naipatungpalna ti karina iti anak ni Saul a ni
Jonatan nga aywananna ti pamilia ni Saul. 

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

2 Samuel 9

Pilay (bb. 3, 13)—Magna nga
addaan iti panagkarigatan

Nagrukbab (b. 6)—
Nagdayaw babaen ti panag-
tamed

2 Samuel 8–10

Politikal ken Personal 
a Balligi ni David

B

A
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania iti Panagkunam?

Apay a sumagmamano a tattao ti masmasdaawan ta naaramid
ni David no ania ti inaramidna iti 2 Samuel 9 para iti maysa ka-
dagiti an-annabo ni Saul?

Mangbirok iti Maysa a Nasantuan 
a Kasuratan

Usarem dagiti tulong iti nasantuan a kasuratam a mangbirok iti
maysa a bersikulo ti nasantuan a kasuratan a mangisursuro ka-
datayo nga agtignay a kas iti inaramid ni David iti 2 Samuel 9.
Isuratmo ti nasantuan a kasuratan iti kuadernom ket ilawla-
wagmo no apay a pinilim daytoy. Mabalinmo a mabirokan ti
maysa kadagidiay a balikas kadagiti listababa. Isuratmo ti naga-
dawan iti mardyin ti 2 Samuel 9 iti Bibliam.

2 Samuel 11–12

Dagiti Nakaam-amak 
a Biddut ni David

B

A

Ti Imperio ni David

Hamat

Soba

Siria

Damasco

Dan

Baybay ti
Cineret

Jerusalem

Beer-seba

Chipre

Ti Dakkel a
Baybay

Ammon

Moab

Edom

Nagbedngan 
ti Imperio iti
kadakkelan a
kalawana

Immun-una a
Pinarmek ni David

Pagarian ni Saul
Sinai

Amalek

Fi
lis

tia

Karayan ti Eufrates

Karayan
ti Egipto

No dadduma ditayo bigbigen ti kinapateg ti sumagmamano
kadagiti “babassit” a pangngeddeng nga aramidentayo iti
biagtayo. Nangted ni Elder Gordon B. Hinckley iti maysa a
pagarigan ti kinapateg dagiti babassit a pangngeddeng idi
insalaysayna ti maipapan iti padasna idi agtartrabaho isuna
iti maysa a kompania ti tren. Kinunana a nakaawat isuna iti
awag manipud idiay New Jersey a maysa a tren a pampasa-
hero ti simmangpet nga awanan iti pangiluganan iti bagahe.

“Natakuatanmi a ti tren ket naparubuatan a
nasayaat idiay Oakland, California, ken na-
kadanon a nasayaat idiay St. Louis.… Ngem
kadagiti arubayan ti St. Louis, maysa a
managbaybay-a a switchman ti nakagaraw
iti maysa a pedaso ti landok iti tallo laeng
a pulgada.

“Dayta a pedaso ti landok ket maysa a
switch point, ket ti tren a nasken nga adda koman idiay
Newark, New Jersey, ket adda idiay New Orleans,
Louisiana, sangapulo-ket-tallo a gasut a milia ti kaada-
yona” (iti Conference Report, Okt. 1972, 106; wenno
Ensign, Ene. 1973, 91). 

Idi damo a binasam ti maipapan ken ni David, nagparang
isuna a pagwadan para iti maysa nga ari ti Israel. Dagiti
maika-1–10 a kapitulo ti 2 Samuel ket mangirekord iti nain-
daklan a balligina a kas lider ti pagilian. Bayat ti panangba-
sam iti 2 Samuel 11–12, birokem dagiti “switch point” iti
biag ni David a nangipan kenkuana iti sabali a “dalan” a
maigidiat iti dalan a nangrugianna kadagiti tawen ti kina-
agtutubona.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

2 Samuel 11

2 Samuel 12

Agidda iti barukongna
(b. 3)—Agidda tapno matu-
rog iti abayna

Isagana, insagana (bb. 4–5)—
Mangted wenno nangted iti
kasapulan

Agpagnapagna (b. 4)—
Agbambaniaga, agbibiahe

Linais (bb. 9–10)—
Tinagibassit, tinagilag-an

Agtabbaaw (b.14)—
Mangipeksa iti nalaus a di
panagraem iti Apo ken ti reli-
hionna

Panagtuok (b. 18)—
Panagpungtot

Baba (b. 31)—Agtrabaho 
babaen ti (maysa a banag)

Nagsukat (b. 1)—Naggibus

Linakub (b. 1)—Dinarup

Nadalusanen iti kinarugitna
(b. 4)—Nadalus iti seremonia
a maibatay iti paset ti linteg
ni Moises a mainaig iti siklo ti
panagregla ken panagsikog

Nagsikog (b. 5)—
Nagdadagsen

Panawan (b. 15)—Baybay-an,
saan a tulongan

Nabilin (b. 19)—Naikkan iti
tungpalen
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2 Samuel 12:1—“Imbaon ti Apo ni Natan ken 
ni David”
No ti panagbabawi ket pudno ken natarnaw, agpudno ti nagba-
sol iti Dios, kadagiti nagbasolanna, ken iti liderna iti priesthood
no ti basol ket nadagsen a kas iti basol ni David (kitaen iti DkK
58:42–43). Nupay kasta, ti pannakisarita ni David ken ni Natan
ket napasamak kalpasan ti pannakayanak ti maladaga a pinutot
ni David ken ni Batseba. Ngarud, ti pannakisarita ket napasa-
mak mabalin a siam a bulan kalpasan ti umuna a panagbasol ni
David. Malaksid iti dayta, nasken pay nga imbaon ti Apo ni
Natan ken ni David imbes a napan ni David ken ni Natan tapno
agpudno. Ania ti masursurom maipapan iti panagladingit ken
panagbabawi ni David no, kalpasan ti kasta a nabayag a pana-
wen, nasken pay nga umay ni Natan ken ni David tapno sa-
nguenna isuna maipapan iti basolna.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Leppasem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–E) bayat
ti panagadalmo.

Dagiti “Switch Point”

Aramidem ti sumaganad a tsart iti kuadernom, ket kalpasanna
punnuen dagiti blangko iti impormasion a masursurom mani-
pud iti 2 Samuel 11 kasta met kadagiti bukodmo a kapanunotan.
Mabalin nga ad-adu pay ngem maysa nga aytem iti nagtengnga
a dasig [column].

Dagiti “Switch Point” Ita nga Agdama

Mabalin a nakitam a tunggal “switch point” ket ad-adda a nag-
yasideg ken ni David iti basol. Agsuratka iti ababa a surat a
kaska laeng agsursurat ti maysa a tao a katawenmo ket ballaa-
gam daytoy maipapan kadagiti “switch point” a patiem a
sanguemto a mabalin a mangidalan nga agturong kadagiti
dakes wenno narugit nga aramid. Ti buklet a Para iti Pigsa
dagiti Agtutubo (34285 864) ket mabalin a makaited iti sumagma-
mano a singasing. Kasta met nga usarem ti estoria ni David a
pangtulong iti daytoy a tao a mangkita kadagiti bunga dagiti
kasta a pili.

B

Ania koma ti nasken 
nga inaramid ni David

Ania ti inaramid 
ni David

Dagiti 
Bersikulo

1

2

3

4

6–8, 14–17

26–27

Dagiti Pangngeddeng a Nangbalbaliw iti Biag ni David  

A

Ipatarus ti Pangngarig

Ilawlawagmo ti pangngarig maipapan ken ni Natan iti 2 Samuel
12:1–4 a kas iti pannakayaplikarna ken ni David. Ibagam no
ania ti ibagi ti tunggal nalawag a paset ti pangngarig.

Dagiti Rikna ti Panagladingit

Naminsan kalpasan ti pannakisaritana ken ni Natan, insurat ni
David ti Salmo 51. Basaem ti Salmo 51 ket isuratmo no ania iti
panagkunam ti mabalin a sawen ni David iti maysa a tao a ma-
mati a ti basol ket di nasken a pagladingitan gapu ta kanayon a
makapagbabawika (kitaen met iti DkK 132:38–39).

Maysa a Dakkel a Panagbalbaliw

Idilig ti kita ti kinatao ni David idi kinarangetna ni Goliat iti kita
ti kinataona iti 2 Samuel 11–12 idi nakaaramid isuna iti nadadag-
sen a basol. Apay iti panagkunam nga adda kasta a paggidiatan?
Kasano a makapagbalbaliw a siraranggas dagiti tao?

Kanayon nga aringan ti basol dagiti adda iti aglawlaw-
tayo—nangnangruna dagiti pamiliatayo. Masansan a ti
pagwadan dagiti nagannak ket addaan iti epekto iti wagas a
panagtignay dagiti annakda. Ad-adda pay, no dagiti nagan-
nak ket mangipakitada iti dakes a pagwadan, ti panangatur
iti maipada a dakes nga ugali kadagiti annakda ket narigat
unay. Bayat ti panangbasam iti 2 Samuel 13–14, panuno-
tem ti maipapan iti no kasano a maipada dagiti tignay da-
giti annak ni David kadagiti tignay ti amada. Kasta met
nga ibilangmo no ania ti mabalin nga aramidem no addaka
kadagitoy a kasasaad. 

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

2 Samuel 13

Naimnas (b. 1)—Napintas

Nangrikna (b. 2)—Naupay,
narikutan unay

Nasikap (b. 3)—Saan a na-
pudno

Kumuttong (b. 4)—
Mabannog ken maburiboran

Kinamauyong (b. 12)—Biddut

Dinakto ipaidam kenka
(b.13)—Yasawanakanto kaniak

Nadumaduma (bb.18–19)—
Adu a di agkakakita

Nagkawes (b. 18)—Nagaruat

Dika koma ipapuso daytoy a
panggep (b. 20)—Dimo ipa-
kita daytoy iti publiko

Saan a naikaskaso (b. 20)—
Nalaus ti kinalidayna

Makaalimuteng (b. 25) —
Maysa a dagensen

Immud-ud (b. 27)—
Gimmuyugoy, di simmar-
deng a nagkiddaw

Kinalikaguman (b. 39)—
Tinarigagayan

2 Samuel 13–14

Ti Basbasol dagiti 
Annak ni David

E

D

C
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2 Samuel 14

2 Samuel 13—Kinagura ni Ammon ti Kabsatna a
Babai Imbes nga Ayatenna Isuna
Kinuna ni Presidente Ezra Taft Benson, 

“Awan ti agpaut a ragsak iti imoralidad.…Ti laeng kasunganina
ti pudno. Mabalin nga adda man apagkanito a rag-o.…Ngem
alisto nga umalsem ti relasion. Maipasdek ti basol ken pannaka-
ibabain.…Mangrugi a matay ti ayat. Ut-ot, imon, pungtot, ken
uray gura ket mangrugida a dumakkel. Amin dagitoy ket gaga-
ngay a bunga ti basol ken panaglabsing.

“Iti sabali a bangir, no agtung-
paltayo iti linteg ti kinadalus ti
dayaw ket pagtalinaedentayo ti
bagbagitayo a nadalus iti mora-
lidad, masagraptayonto dagiti
bendision ti dimmakkel nga
ayat ken talna, dakdakkel a pa-
nagtalek ken respeto kadagiti
assawatayo, naun-uneg a pa-
nagkumit iti tunggal maysa, ket,
ngarud, maysa a nauneg ken
addaan iti kaipapanan a pana-
ngipateg iti ragsak ken rag-o”

(“The Law of Chastity,” (iti Brigham Young University 1987–88
Devotional and Fireside Speeches [1988], 51).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Basaen ken Sungbatan

Basaem ti 2 Samuel 14:14 ket sungbatam daytoy a saludsod: Ania
“dagiti pamuspusan” (dagiti plano) a “pinanunot” (pinarsua) ti
Dios tapno matulongan dagidiay “napagtalaw” (awan iti ima-
tangna) tapno saanda a permanente a “mayadayo” (mapapanaw)
manipud kenkuana?

A

Ti puso ti Ari adda idi nga
agturong ken ni Absalom
(b. 1)—Inayat ken pinampa-
nunot ni David ti maipapan
ken ni Absalom

Agindudung-aw (b.2)—
Agpammarang

Pagladingitan (b. 5)—Dagiti
pakariribukan

Nagkabil (b. 6)—Nagranget

Pinatay (b. 6–7)—Ginudas

Agtawid (b. 7)—Maysa nga
agbiag

Iddepenyo ti beggangko
(b. 7)—Patayenyo ti apoyko
(Maysa a ragup dagiti balikas
a kayatna a sawen ket “pana-
wandak nga awanan iti nam-
nama”)

Tidda (b. 7)—Dagiti annak

Bilin (b. 8)—Maysa nga
order, paulog

Nakabasol (b. 13)—
Nagbiddut iti maipada a
banag

Pasangpeten (b. 13)—Yeg

Agpanunot (b. 14)—Agutob
ken agplano

Napagtalaw (bb. 1–14)—
Pinaadayo

Nayadayo(b. 14)—Pinapanaw

Gapuna (b. 15)—Daytoy 
ti rason

Panamaglasinna (b. 17)—
Kitaen ti paggidiatan iti nag-
baetan

Pinukisan (b. 26)—
Kinessayan iti buok

Salaysayen dagiti maudi a bersikulo ti 2 Samuel 14 no ka-
sano nga inawat a siaayat ti amana a ni David ni Absalom
idiay Jerusalem. Ti maika-15 a kapitulo ti 2 Samuel ket sa-
laysayenna no kasano a nagtignay ni Absalom tapno magun-
odna ti suporta dagiti tao a mangpadisi ken ni David a kas
ari. Idi nangngeg ni David a nagun-od ni Absalom ti tulong
dagiti tao nakitana dagiti pasamak a kas pannusa manipud
iti Dios gapu kadagiti banag a naaramidna. Pinanawanna ti
Jerusalem a sipapakumbaba, a mangnamnama a ti Apo maa-
sianto kenkuana.

Ti estoria maipapan iti gandat ni Absalom a mangitag-ay iti
bagina a kas baro nga ari ket maisalaysay iti 2 Samuel 16–17.
Inawatna ti sumagmamano a mamalbalakad ken katulongan
ni David a mangnamnama a makagun-od iti parabur iti poli-
tika. Maysa kadakuada ti nangallukoy ken ni Absalom a ma-
turog kadagiti kamalala ti amana a kas maysa a simbolo nga
isu itan ti ari. Daytoy ti nangipatungpal iti maysa kadagiti
padto ni Natan (kitaen iti 2 Samuel 12:11–12).

Iti kamaudiananna, naallukoy ni Absalom a rummuar ket
makiranget ken ni David ken dagiti tattao ni David. Ti esto-
ria maipapan iti no kasano a nasarakan ken pinatay ni Joab
ni Absalom ket masarakan iti 2 Samuel 18. Nagsangit ni
David idi nangngegna ti damag. Mabalin a maysa kadagiti
gapu ti panagsangit ni David ket ti pannakakitana kadagiti
bukodna a basol a naganninaw kadagiti biag dagiti annakna.

Mangrugi ti maika-19 a kapitulo ti 2 Samuel babaen ti pa-
nangisalaysay iti nagtultuloy a panagladingit ni David
gapu iti pannakatay ni Absalom. Kinuna ni Joab ken ni Ari
David nga adu a tattao ti matiktikaw ta isu ket nagsangit iti
pannakatay ti maysa a tao a nanggandat a mangpadisi ken-
kuana a kas ari ken nakigubat a maibusor kenkuana. Kinuna
ni Joab a ni David ket maipakita nga ay-ayatenna dagiti ka-
busorna ken kagurgurana dagiti gagayyemna. Isalaysay ti
dadduma pay a paset ti 2 Samuel 19 no kasano nga inawat
ni David ti patigmaan ni Joab ken nagpanggep a makila-
ngen a nasayaat kadagiti agpada a gagayyem ken sigud a

2 Samuel 19–20

Dagiti Nagtultuloy 
a Parikut ni David

2 Samuel 15–18

Kalikaguman ni Absalom 
ti Agbalin nga Ari
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mannurat iti gibus ti 2 Samuel a manggupgop iti sumagma-
mano a banag a maipapan ken ni David ken ti pagarianna.
Ti maika-22 a kapitulo ti 2 Samuel ket maysa a salmo ni
David. Isalsalay ti maika-23 a kapitulo ti maipapan kadagiti
“maingel a lallaki,” wenno dagiti lallaki iti buyotna.

Ti maika-24 a kapitulo ket maudi a kapitulo ti 2 Samuel; ire-
kord daytoy a ni David ket nangikeddeng a mangnumero,
wenno mangbilang, kadagiti tao iti Israel. Kuna ti rekord a
ti Apo ket saan a maragsakan kenkuana gapu iti panangara-
midna iti daytoy. Madlaw a kasla bilbilangen ni David da-
giti tao tapno makita no kasano ti pudno a kinaballigina a
kas maysa nga ari. Nupay kasta, ti Apo ti nangted ken ni
David iti pigsa tapno maparmekna dagiti kabusor ti Israel.
Ti basol ni David ket isu ti panangtagikuana iti pammada-
yaw gapu iti balligi ti Israel.

Iti maudi a paset ti 2 Samuel 24, gimmatang ni David iti
maysa a pagtaltagan manipud iti maysa a tao. Iti rabaw
dayta a pagtaltagan nangidaton ni David iti sakripisio iti
Apo para kadagiti basolna. Daytoy a pagtaltagan ti naikan-
nawidan a lugar a nangidatonan ni Abraham iti anakna a
ni Isaac, ken lugar a nangbangonan ni Salomon nga anak
ni David iti templo. Ita nga agdama maysa a moske ti
Muslim ti nakatugaw iti daytoy a lugar ken maaw-awagan
daytoy iti “Simborio ti Bato.”

2 Samuel 24

Adu pay Maipapan 
kadagiti Biddut ni David

kabusor. Kas pagarigan, ti tribu ni Juda a ti kaaduan ket
simmuporta ken ni Absalom.

Inawis ni David ti Juda a sumuporta manen kenkuana ken ki-
nunana nga ipanna ti maysa kadakuada a mangimaton iti bu-
yotna. Nupay kasta, daytoy ti namagpungtot ken ni Joab ken
dagiti dadduma pay a tribu ti Israel. Maysa a yaalsa dagiti
dadduma pay a tribu iti Israel bayat ti panagpanggepda a ma-
ngipan iti sabali a tao a kas ari ket nairekord iti 2 Samuel 20.
Dagiti tattao ni David nga indauluan ni Joab ti nanglapped
iti yaalsa—kalpasan ti panangpatay ni Joab iti tao a dinuto-
kan ni David a mangimaton iti buyot.

Ibatiannatayo dagiti maika-19–20 a kapitulo ti 2 Samuel iti
impresion nga idinto a gagangay a nasayaat dagiti tarigagay
ni David, ti masirib a pangeddeng nga adda idi kenkuana a
kas maysa nga agtutubo a lalaki ket awanen kenkuana.

Ti estoria iti 2 Samuel 21 ket mabalin a saan a naipatarus a
nasayaat wenno mangipakita a ni David ket pudno a nat-
nag iti ikakalilis iti kinapudno. Di kaano man anamongan
ti Dios ti panangpapatay kadagiti appoko ti maysa a tao
gapu iti maysa a banag nga inaramid ti lelongda. Ti kapa-
nunotan a ti Dios ket nagkiddaw iti tao a maisakripisio
tapno magibusan ti maysa a panagbisin ket palso a doktrina
a kas iti panagrukbab iti didiosen.

Dagiti maika-22–23 a kapitulo ti 2 Samuel ket saan a talaga
a tuloy ti estoria ni David ngem agparang nga inkabil ti

2 Samuel 21–23

Adu pay Maipapan 
ken ni David

Ti Umuna a Libro dagiti Ar-ari
Pakagupgopan ti Libro
Ti Umuna nga Ar-ari ti maikatlo a libro iti ragup ti uppat a
libro a mangisalsalaysay iti pakasaritaan ti Israel kabayatan ti
panawen nga inturayan ida dagiti ari. Mangrugi ti libro ken ni
Salomon a napili a kas ari kalpasan ni David. Sakupenna ti ma-
pattapatta a sangagasut-ket-duapulo a tawen ti pakasaritaan,
nga aggibus iti estoria ni Ahab a maysa kadagiti nadakdakes
nga ari iti pakasaritaan ti Israel. Kinasao ti Nailangitan nga
Amatayo ni Ahab babaen ti panangipatulodna iti maysa a tao
a masirib iti dayta nga aramid, ni Elias a propeta. Masansan a
madaydayaw a kas kaindaklan a propeta ti Israel, impakita ni
Elias ti bileg ti Dios iti palso a didiosen a Baal iti naakman a
wagas iti Bantay Carmel. Nupay salsalaysayen ti 1 Ar-ari ti 
pakasaritaan iti politika, ti libro ket ad-adda a pakasaritaan 

maipapan iti no kasano a tinungpal dagiti lider iti politika da-
giti katulagan nga inaramid ti Dios iti Israel, nangnangruna ti
maipapan iti panagrukbab kadagiti didiosen. Ti dakkel a pokus
ket maiturong kadagiti ari a kalatakan iti panagtungpal wenno
panagsukir iti katulagan ken kadagiti propeta a nangasaba ka-
dakuada. Makasursurotayo kadagiti adal manipud kadagiti ag-
pada a nasayaat ken dakes a pagwadan iti 1 Ar-ari.

Panagrukbab ken ni Baal
Ti panagrukbab iti didiosen a Baal ket nadakamat iti adu a
gundaway iti 1–2 Ar-ari. Ni Baal ti palso a dios dagiti adu a
kaarruba ti Israel. Dagiti nagrukbab kenkuana ket namati a
timmulong isuna a nangpatan-ay kadagiti mulada ken nangpa-
adu kadagiti arbanda. Daytoy palso a relihion, a pinaregta ni
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Satanas, inramanna dagiti imoral nga aktibidad iti panagruk-
babna ken nadakamat dagiti propeta daytoy a kas “ti pakaiba-
bainan” (kitaen iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan,
“Baal”). Iti nadumaduma a panawen, adu nga Israelita ti nang-
tallikud iti Dios ket rinugitanda ti bagbagida babaen daytoy a
relihion imbes a nagrukbabda iti pudno ken sibibiag a Dios.

Bayat ti panaglakay ni David, adu ti nagtarigagay a maka-
ammo no asino ti sumukat kenkuana no pumusay daytoy.
Salaysayen ti umuna a kapitulo ti 1 Ar-ari ti maipapan iti
maysa kadagiti annak a lallaki ni David, ni Adonia (ading
a lalaki ni Absalom), a nagtarigagay unay nga agbalin a 

1 Ar-ari 1–2

Ti Pannakatay ni David

Linia ti Panawen para iti 1 Ar-ari

1060 S.C. Agbalin ni Saul nga ari

1013 S.C. Agbalin ni David nga ari

990 S.C. Agbalin ni Salomon nga ari

970 S.C. Mabangon ti templo idiay Jerusalem

940 S.C. Magudua ti pagarian ti Israel

920 S.C. Agturay ni Asa a kas ari idiay Juda

876 S.C. Ni Ahab ket ari ti Israel, mangasaba ni Elias

853 S.C. Nabaliwan ni Elias

1050

1000

950

900

850

Palagip: Pattapatta ti amin a petsa

sumaruno nga ari. Adda kenkuana ti suporta ni Joab, lider
ti buyot ni David, ken ni Abiathar, ti saserdote. Ngem in-
kari ni David ken ni Salomon (anak a lalaki ni Batseba) nga
isunto ti sumaruno nga ari. Ni propeta Natan, a kaduana ni
Batseba, ket impalagipna ken ni David maipapan iti daytoy
ket inallukoyna isuna nga ibagana iti publiko a ni Salomon
ti sumaruno nga ari ti Israel. Addaan daytoy iti naisangsa-
ngayan a pakaammo a ni David ket pagsakayenna ni
Salomon iti mulo a kas maysa a pagilasinan kadagiti tao
nga isu ti kasukat ni David.

Idi naammuan ni Adonia ti maipapan iti pannakapulot ni
Salomon iti publiko, isu ket nagbuteng ta amangan no pata-
yen isuna ni Salomon. Nupay kasta, inkari ni Salomon ken
ni Adonia a dinanto dangran daytoy. Iti 1 Ar-ari 2 pinadas
manen ni Adonia ti agbalin nga ari babaen ti panagkalika-
gumna a mangasawa iti maysa kadagiti asawa ni David
kalpasan ti ipapatayna. Gapu iti daytoy nga aramid a pa-
nangliput isu ket napapatay.

Ti pakaammuan maipapan iti pannakatay ni David ket
adda pay iti 1 Ar-ari 2. Sakbay a natay ni David, inikkanna
ni Salomon kadagiti bilin, agraman kadagiti pangiturong a
mangdusa ken ni Joab gapu kadagiti inosente a biag a ginu-
dasna ken ni Abiathar gapu iti panangsuportana ken ni
Adonia a kas ari.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mangisagana iti Maysa a Bitla

Ipapanmo a natudinganka nga agsarita maipapan iti “Dagiti
adal a masursurotayo manipud iti biag ni Ari David.”
Mangnaganka iti uppat a topiko nga ipanmo iti bitlam.
Kalpasan ti tunggal topiko, mangnaganka iti maysa nga esto-
ria iti biag ni David (ken no sadino ti pakasarakan iti daytoy
kadagiti nasantuan a kasuratan) nga usarem tapno maisuro
dayta a topiko.

No adda maysa a banag a matarigagayam nga aggapu iti
Apo, ania koma ti kiddawem? Apay? Irekord ti maika-3 a
kapitulo ti 1 Ar-ari a naaddaan ni Salomon iti daytoy a
gundaway. Kitaem no kasano a maidilig ti tarigagayna iti
bukodmo a tarigagay.

1 Ar-ari 3

Ania ti Itedkonto Kenka?

A
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Ar-ari 3

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kasakbayan, Kabayatan, ken Kalpasan

Iti 1 Ar-ari 3, naaddaan ni Salomon iti naisangsangayan a padas
iti Apo iti maysa a tagtagainep. Sungbatam dagiti sumaganad a
saludsod maipapan iti daytoy a padas.

Kasakbayan. Ania ti napasamaken a mangipakita ken ni Salomon
no kasano ti rigat ti agbalin nga ari?

Kabayatan. Apay iti panagkunam a nagkiddaw ni Salomon iti
mannakaawat a puso imbes nga ania man a banag? Ania dagiti
banag a mabalin a pakaragsakan ti Apo a saan a kiniddaw ni
Salomon?

Kalpasan. Kasano nga impakita ni Salomon a naawatnan day-
toy naespirituan a sagut iti punganay ti panagturayna?

Kasano a Mapadur-asko ti Sirib?

Basaem dagiti sumaganad a nasantuan a kasuratan ket ilistam
no ania ti isalaysayda a mabalinmo nga aramiden tapno
mapadur-as ti sirib ken pannakaawatmo: Alma 37:35–37;
Doktrina ken Katulagan 89:18–21; 136:32–33.

Iti 1 Ar-ari 4 maited ti ababa a pangiladawan maipapan iti
no kasano a binukel ni Salomon ti gobierno ti pagarianna
iti sangapulo-ket-dua a distrito. Mangted pay ti maika-4 a
kapitulo iti sumagmamano a pangiladawan maipapan iti
kinabaknang ken panagrang-ay ni Salomon ken ti Israel
kadagidiay nga aldaw. Nagbalin a nalatak unay ti sirib ni
Salomon ken ti Israel ta dagiti lider ti adu a nasion ket im-
mayda kinalikaguman ti sirib ken pammalakad ni Salomon.

1 Ar-ari 4

Buklen ni 
Salomon ti Pagarian

B

A

Al-alagaden (bb.3, 14)—
Dagiti paglintegan

Adipenmo (b. 7)—Siak 
(maiturong iti bagi)

Ilasin (bb. 9, 11)—Ibaga ti
paggidiatan

Nangipasngayak iti maysa
nga anak (b. 17)—Naganak

Adipenmo (b. 20)—Siak 
(maiturong iti bagi)

Pasusoek ti anakko (b. 21)—
Taraonak ti anakko

Pusona naibuyog (b. 26)—
Napigsa dagiti emosion

Gapu ta isu ket maysa a tao ti gubat, saan a pinalubosan ti
Apo ni David a mangbangon iti templo. Nupay kasta, inkari
ti Apo ken ni David, a ti anakna a lalaki ket agturayto iti
kappia ken mangbangon iti templo (kitaen iti 1 Cronicas
22:8–10). Salaysayen dagiti maika-5–7 a kapitulo ti 1 Ar-ari
maipapan iti panangbangon iti dayta a templo, a naam-
ammo a kas templo ni Salomon.

Iti 1 Ar-ari 5 naisalaysay kadatayo ti maipapan iti katulagan
a naaramid iti nagbaetan da Salomon ken Hiram nga ari ti
Tiro. Nangala ni Salomon iti kayo a kantingen manipud iti
Lebanon (paset ti daga a nagturayan ni Hiram) a kas sukat ti
trigo ken lana manipud iti Israel. Mainayon pay, mabasatayo
a ni Salomon ket nagaramid iti “buis iti panagtrabaho” a na-
magkasapulan kadagiti lallaki iti Israel a mangbubos iti husto
nga oras idiay Lebanon a mangisagana iti kayo a kantingen
tapno maipan iti Jerusalem para iti templo.

Iti 1 Ar-ari 6 ket maysa a pangiladawan iti sumagmamano
nga alikamen ti templo ken dagiti banag [material] a nakaa-
ramidanda. Irekord pay ti kapitulo ti kari ti Apo ken ni
Salomon a no agtungpal dagiti tao kadagiti paglintegan a
mainaig iti templo, makipagnaedto kadakuada iti balayna.

Dakamaten ti maika-7 a kapitulo ti 1 Ar-ari a ni Salomon
ket nangbangon met iti maysa a balay para kenkuana a nag-
kasapulan iti sangapulo-ket-tallo a tawen a panangileppas,
ngem ti templo ket naileppas laeng iti pito. Uliten met a yu-
nay-unay ti maika-7 a kapitulo ti kapanunotan a ti kapinta-
san unay nga aramid ket naipan iti templo. Ti kasta met
laeng ket pudno iti agdama. Ti wagas a panagbangontayo
iti balay ti Dios ket maysa a panangyanninaw iti no kasano
nga agrukbabtayo iti Apo.

1 Ar-ari 5–7

Mangbangon ni 
Salomon iti Templo
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Kinuna ni Presidente Joseph Fielding Smith, “No idaton-
tayo ti maysa a templo iti Apo, ti nasken nga aramidentayo
ket ti panangidaton iti bagbagitayo iti panagserbi iti Apo,
nga addaan iti katulagan nga usarentayonto ti balay iti wa-
gas a kalkalikagumanna a pannakausarna” (“Hyrum Smith
Honored By Pres. Smith,” Church News, 12 Peb. 1972, 4).

Iti aldawtayo, tunggal templo a binangon ti Simbaan ket
maidaton babaen ti maysa a kararag nga ited ti maysa a
miembro ti Umuna a Panguluen. Babaen ti pammaregta,
insagana ni Propeta Joseph Smith ti umuna a kararag iti
panagidaton iti dispensasiontayo ket binasana ti kararag
iti pannakaidaton ti Templo ti Kirtland. Nairekord ti kara-
rag iti maika-109 a benneg ti Doktrina ken Katulagan.
Manipud iti dayta a panawen, sinurot dagiti Presidente ti
Simbaan ti pagtuladan nga intuding ni Propeta Joseph.

Ti pannakaidaton ti templo a nabangon babaen ti panangi-
turong ni Salomon ket masarakan iti 1 Ar-ari 8. Bayat ti
panagbasam, mangsapulka kadagiti binatog a mangisuro
kadatayo iti maipapan iti kinapateg dagiti templo. 

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Ar-ari 8

Orakulo (bb. 6, 8)—Akin-
uneg, kasagraduan a lugar iti
templo ni Salomon

Dagiti assiw (bb. 7–8)—
Dagiti tekken a mausar tapno
makarga ti lakasa (kitaen ti
ladawan iti p. (p 64).

1 Ar-ari 8

Maidaton ti Templo

1 Ar-ari 8:12—“Kinuna ti Apo nga Isu Agnaed
Koma iti Napuskol a Sipnget”
Dagiti balikas nga Hebreo a naipatarus a kas “napuskol a sip-
nget” ket balikas a mangibagi iti naabbongan a Gloria ti Dios
(kitaen iti R. Laird Harris, ed. Theological Workbook of the Old
Testament, 2 vols. [1980], 2:698 [1701b]. Iti sabali a pannao, inkari
ti Apo nga isu ket makipagnaed nga asideg kadagiti taona
ngem saan a makita isuna.

1 Ar-ari 8:22–54—Dagiti Bendision ti Templo
Ti kararag ni Salomon a naited a pangidaton iti templo ket masa-
rakan iti 1 Ar-ari 8:22–54. Inkararag ni Salomon a ti templo ket
agbalin koma a bendision kadagiti tao iti sumagmamano a mai-
tudo a wagas. Adu kadagitoy a wagas ti mayap-aplikar pay laeng
kadagiti templotayo ita nga agdama. Kinuna ni Presidente Ezra
Taft Benson, “Ikarik kadakayo a babaen ti umad-adu nga idadar-
ayyo kadagiti templo ti Dios, makaawatkayonto iti ad-adu pay a
bukod a paltiing a mangbendision iti biagyo bayat ti panangben-
disionyo kadagiti pimmusayen” (iti Conference Report, Abr. 1987,
108, wenno Ensign, Mayo 1987, 85).

Kinuna ni Presidente Howard W. Hunter, 

“Awisek dagiti Santo iti Ud-udina nga Aldaw a kumita iti tem-
plo ti Apo a kas naindaklan a tanda ti kinamiembroyo…

“Amin dagiti panagkagumaantayo iti panangiwaragawag iti
ebanghelio, panangpaan-anay kadagiti Santo, ken panangsubbot
kadagiti natay ket mangidalan nga agturong iti templo. Daytoy
ket gapu ta dagiti ordinansa ti templo ket napategda unay-unay;
saantayo a makapagsubli iti imatang ti Dios no awan dagitoy”
(iti Conference Report, Okt. 1994, 8, 118; wenno Ensign, Nob.
1994, 8, 88).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mangisurat Maipapan iti Pasamak a Sika a
Mismo ti Nakasaksi

Ipapanmo a napilika a mangisurat iti pakaammuan maipapan
iti nasaksiam a pannakaidaton ti templo para iti lokal a pagi-
warnakyo. Gapu ta limitado iti espasio, ti artikulom ket nasken
a limapulo a balikas wenno nakurkurang. Isuratmo ti artikulo
iti kuadernom.

Dagiti Bendision ti Templo

Mangilistaka iti uray uppat laeng a bendision nga inkararag ni
Salomon nga umay koma kadagiti tao gapu iti templo (kitaen iti
1 Ar-ari 8:22–54).

B

A

Aluadan (b. 25)—Agannad

Ipalubosmo (b. 26)—
Mapasamakto

Kiddaw (bb. 28, 30, 33, 45, 49,
52, 59)—Napakumbaba a
kararag

Parigatem (b. 35)—
Pakumbabaem

Saranayem (bb. 45, 499, 59)—
Tulongam

Sidadangkes (b. 47)—
Sibibiddut

Pagruknoyenna (b. 58)—
Pasublienna, paasitgenna,
allukoyenna

Sinantif ikaran (b. 64)—
Inaramid a sagrado
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Aktibidad a Mabalin nga Aramiden no Kayat
— Impluensia ti Templo

Agsuratka maipapan iti kapintasan a padasmo nga adda pakai-
naiganna iti templo. Ibilangmo ti panangalam iti ladawan ti
templo a kaasitgan kadakayo ket isab-it daytoy iti lugar a paka-
kitaam a kanayon iti templo.

Kinuna ni Presidente Heber J. Grant, “Adda maymaysa la-
eng a dalan ti kinatalged kadagiti Santo iti Ud-udina nga
Aldaw, ket dayta ti dalan ti pagrebbengan. Saan a pamma-
neknek, saan a dagiti nakaskasdaaw a parangarang, saan a
pannakaammo a pudno ti Ebanghelio ni Jesucristo,… ti ma-
kaisalakan kadakayo ken siak, ngem daytoy ti panagtungpal
kadagiti bilin ti Dios, ti panagbiag iti biag ti maysa a Santo
iti Ud-udina nga Aldaw” (“The President Speaks: Excerpts
from the Utterances of Heber J. Grant,” Improvement
Era, Nob. 1936, 659).

Naaddaan ni Salomon ken dagiti Israelita kadagiti naindak-
lan a naespirituan a padas iti pannakaidaton ti templo,
ngem dagiti naespirituan a padas ket saan a manggarantia
wenno mangpatalged iti pannakaisalakan (kitaen iti DkK
3:4). Irekord ti maika-9 a kapitulo ti 1 Ar-ari no ania ti im-
baga ti Apo ken ni Salomon maipapan kadagiti idawat a ka-
sapulan ti Apo tapno makaduana dagiti taona. Sapulem
dagitoy a naidawat a kasapulan bayat ti panagbasam.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Ar-ari 9:1–9

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Lasinen dagiti Bilin ken dagiti Bunga

Agaramid iti tsart a kas iti ma-
kita ditoy ket punnuen daytoy
iti no ania ti imbaga ti Apo ken
ni Salomon iti 1 Ar-ari 9:1–9.

Ket No 

A

Sinantifikaran (bb. 3, 7)—
Naaramid a sagrado

Agnanayon (b. 3)—Awan
patinggana

Maysa a proverbio ken
maysa a barengbareng
(b. 7)—Maysa a banag a
pagsasaritaan dagiti tao ken
pagang-angawan

Agsanamtek (b. 8)—Agsao
nga addaan kinabastos
wenno insulto

1 Ar-ari 9

Agparang ti Apo 
ken ni Salomon

C

No maysa a tao manipud iti sabali a pagilian ti immay sim-
marungkar kenka ket binuyanaka kadagiti inaldaw nga ara-
midmo, maaddaan ngata wenno maawanan iti interes isuna
iti Dios ken iti relihionmo? Iti 1 Ar-ari 10 masursurotayo ti
maipapan iti naisangsangayan a sangaili (ti reyna ti Seba)
nga immay simmarungkar ken ni Salomon gapu ta dina
patien ti amin a naindaklan a banag a nangngeganna mai-
papan kenkuana. Kalpasan ti panangsarungkarna ken ni
Salomon, naawis unay ti rikna ni Seba, nangnangruna iti
sirib ken dagiti kinabaknangna. Ti dadduma pay a paset ti
maika-10 a kapitulo ket mangiladawan kadagiti banag a
nalabit a nakita ken nadlaw ni Seba a namagbalin ken ni
Salomon a makangayangay nga ari.

No makasursurotayo iti ania man a banag manipud kada-
giti estoria dagiti immuna a dua nga ari ti Israel, mabalin
a daytoy: kasano man ti kinasayaat wenno pannakapara-
burmo iti rugi nasken nga agibturka agingga iti panung-
palan. Daytoy a kinapudno ti mamagbalin iti estoria ni
Salomon nga ad-adda a kasla di nakappapati. Apay a saan
nakaibtur a sipupudno isuna agingga iti udina? Bayat ti
panangbasam iti 1 Ar-ari 11, kitaem no ania ti napasamak
gapu iti saan a kinapudno ni Salomon iti Apo.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Ar-ari 11

Ganggannaet (bb. 1, 8)—Taga
sabali a pagilian

Nadekket (b. 2)—Nagbalin a
nasinged

Dagiti kamalala (b. 3)—
Babbai a nayasawa iti mai-
tudo a lalaki ngem addaan iti
nababbaba a kasasaad ngem

iti “legal nga asawa a babai,”
a gagangay nga agar-aramid
iti kas kadagiti ar-aramiden a
pagrebbengan dagiti katulo-
ngan iti sangakabbalayan

Pisangen (bb. 11–13)—
Pigisen

1 Ar-ari 11

Tallikudan ni Salomon ti Apo

1 Ar-ari 10

Sumarungkar ti Reyna ti Seba
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kallaysa iti Ruar ti Katulagan

1. Iti 1 Ar-ari 3:1 mabasatayo a ni Salomon ket nagasawa iti saan
nga Israelita. Isu ti anak a babai ti Faraon nga Egipcio. Ti pa-
nangasawa iti anak ti Faraon ket kasla masirib nga aramiden
gapu ta ti maysa nga ari ket gagangay unay a saanna a rauten
ti sabali nga ari a nayasawa iti anakna. Iti Deuteronomio 7:1–4
nangted ti Apo iti balakad maipapan iti panagasawa iti ruar ti
katulagan. Kasano a mayaplikar ti balakad iti Deuteronomio
ken ni Salomon iti 1 Ar-ari 11:1–8?

2. Mangtedka iti maysa a pagarigan ti no kasano a mayaplikar
ita nga agdama daytoy a pagbatayan iti ragup a katawenmo.

Ania dagiti Bunga?

Mangnaganka iti uray dua laeng a banag a napasamak gapu ta
ti puso ni Salomon ket timmallikud manipud iti Apo (kitaen iti
1 Ar-ari 11:11–40).

Iti 1 Ar-ari 11 mabasatayo
a ni propeta Ahias ket im-
bagana iti maysa a lalaki
nga agnagan iti Jeroboam,
iti tribu ni Efraim a nag-
trabaho a nasinged ken ni
Salomon, a ni Jeroboam ket
agbalinto nga ari dagiti sa-
ngapulo a tribu ti Israel.
Ammo ni Salomon ti mai-

papan iti yaalsa ni Jeroboam ket ginandatna a gudasen ti
biagna, ngem naglibas ni Jeroboam.

Idi natay ni Salomon, ti anakna a ni Rehoboam ket nagba-
lin nga ari. Iti panawen a pannakatay ni Salomon, adu a
tattao idiay Israel ti saan a naragsakan maipapan iti adu a
buis nga impataw kadakuada ni Salomon. Nagur-urayda a
mangsuporta ken ni Rehoboam agingga nga imbagana ka-
dakuada no ania ti aramidenna maipapan kadagiti buis.
Daytoy ket idi mapagteng dagiti pasamak iti 1 Ar-ari 12.

1 Ar-ari 12

Maysa a Nagudua a Pagarian

B

A

Ngem (bb. 13, 22, 34)— 
Laeng

Kabusor (bb. 14, 23, 25)—
Kalaban, karanget

Taraon (b. 18) —Makan

Binusor (b. 25)—Kinagura

Dadael (b. 27)—Ti babaet ti
diding a di pay nalpas

Nagaget (b. 28)—Maysa a
nasayaat a trabahador

Insibbo (b. 29) Inkawes

Iti 1 Ar-ari 12 dimmawat ni Rehoboam iti balakad mani-
pud iti nadumaduma a grupo ti tattao maipanggep iti no
ania ti nasken nga aramidenna. Asino dagiti naduma-
duma a tattao iti biagmo a mangmangted kenka iti panna-
rabay? Akinbalakad ti dengdenggem, ken apay? Bayat ti
panagbasam, padasem nga arapaapen nga addaka iti lugar
ni Rehoboam. Akinbalakad ti piliem ken apay? Asino ti
asitgantayo para iti pannarabay ken pammaregta iti inal-
daw a panagbiagtayo?

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Ar-ari 12

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Nasken nga Aramidenna?

1. Agaramidka iti tsart a kas iti maysa a naipakita ditoy ket
punnuen daytoy tapno salaysayenna ti estoria a masarakan iti
1 Ar-ari 12:1–20.

2. Apay iti panagkunam
nga inkeddeng ni
Rehoboam ti agtung-
pal iti patigmaan da-
giti agtutubo a lallaki?

3. Ania a grupo ti tattao
ti mangpadpadas a
mangaring kadagiti
pangeddengmo?
Kasano ti panangpilim
iti balakad a suroten?
Apay a kasapulan
unay ti kararag iti pro-
seso ti panagaramid iti
pangeddeng? (kitaen
iti DkK 30:1–2).

Ania Koma ti Aramidem?

1. Iti estora iti 1 Ar-ari 12:25–33, ania ti pakaburiboran ni
Jeroboam?

2. No agnanaedka idiay Israel iti dayta a panawen, ania koma
ti rumbeng a banag nga aramiden, ken apay?

B

Dagiti problema 
( kitaen kadagiti bb.
1–5)

Patigmaan manipud
kadagiti 
“lallakay” (kitaen 
kadagiti bb. 6–7)

Patigmaan manipud
kadagiti “agtutubo 
a lallaki” (kitaen 
kadagiti bb. 9–11)

Ania ti inaramid ni 
Rehoboam (kitaen iti 
1 Ar-ari 8, 12–15)

A

Sangol (bb. 4, 9–11, 14)—
Dagensen

Nadagsen (b.4)—Narigat

Nakiuman (bb. 6, 9)—
Dimmawat iti balakad

Binay-anna (b. 8)—Dina 
inawat

Lomo (b. 10)—Siket

Sinaplit (bb. 11, 14)—
Dinisiplina

Matda (b. 23)—Dagiti dad-
duma, ti agtalinaed a paset

Pinarbo (b. 33)—Inaramid iti
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Iti 1 Ar-ari 13–14 maibaga kadatayo no kasano nga agpada
nga inturong da Jeroboam ken Rehoboam dagiti tattaoda iti
basol. Ti nakaay-ayat, agpada dagiti maika-13–14 a kapi-
tulo a naglaon kadagiti pakaammuan maipapan kadagiti pa-
das ni Jeroboam a nakatulong koma kenkuana a nangbigbig
iti bileg ti Dios. Nupay kasta, mabasatayo a ni Jeroboam ket
“saan a naglikud iti dakes a dalanna” (1 Ar-ari 13:33).

Naglaon pay ti maika-13 a kapitulo ti 1 Ar-ari iti estoria ti
maysa a propeta a makatulong kadatayo a makaawat iti ki-
napateg ti panagtungpal.

Iti 1 Ar-ari 14 masursurotayo a, kas ken ni Jeroboam, pinalu-
bosan met ni Rehoboam ti panagrukbab iti didiosen iti daga.
Iti pannakapukawna iti manangsaluad nga ima ti Apo gapu
iti panagsukirna, saan a nabaelan ni Rehoboam a manglap-
ped iti ari ti Egipto iti pananggamgam ken panangipanawna
kadagiti gameng manipud iti templo idiay Jerusalem.

Salaysayen dagiti maika-15–16 a kapitulo ti 1 Ar-ari ti
maipapan kadagiti ari idiay Israel ken Juda kalpasan da
Jeroboam ken Rehoboam. Maysa laeng ti nadakamat a saan a
nadangkes—ni Asa, ti Ari ti Juda. Kabayatan ti panawenna,
dinadaelna dagiti didiosen iti daga, agraman ti didiosen ti
bukodna nga ina. Nupay kasta, saanna met a naikkat dagiti
“nangato a disdisso.”

Iti 1 Ar-ari 15 mabasatayo pay ti maipapan iti pannakatung-
pal ti padto maipanggep ken ni Jeroboam: nadadael ti amin
nga an-annabona ket naggibus ti kaputotanna.

Iti gibus ti 1 Ar-ari 16 mayam-ammotayo iti maysa nga ari
idiay Israel a managan iti Acab. Saan laeng a pinalugodan
ni Acab ti panagrukbab kadagiti didiosen ngem inasawana
pay ti maysa a babai a saan nga Israelita nga agnagan iti
Jezabel a maysa nga agrukrukbab iti didiosen. Ti ari ti Israel
ket nangrugi a nagrukbab ken ni Baal, a maysa kadagiti ka-
ririmonan iti amin a palso a didiosen iti imatang ti Dios.

1 Ar-ari 15–16

Dagiti Baro nga Ari, 
dagiti Daan a Parikut

1 Ar-ari 13–14

Nadoble a Parikut

No saanto a dumngeg dagiti
tao iti mensahe dagiti katu-
longan ti Apo, no dadduma
mangusarto ti Apo iti
maysa a banag a nakaal-
alingget tapno mayasidegda
iti panagbabawi. Iti gibus ti
1 Ar-ari 16, nasursurotayo
a ti Israel ket nagbalin na-
dangdangkes, indauluan ti

maysa a nadangkes nga ari, ken saan a dimngeg kadagiti ka-
tulongan ti Dios a mangaw-awis kadakuada nga agbabawi.
Iti 1 Ar-ari 17, masursurotayo ti maipapan iti maysa a pro-
peta a managan iti Elias nga impatulod ti Dios nga addaan
iti bileg a mangrikep kadagiti langit ken namag-igaaw iti
Israel (tapno masursuro ti ad-adu pay maipapan ken ni pro-
peta Elias, kitaen iti Pangiwanwan iti Nasantuan a
Kasuratan, “Elias”).

Nagsurat ni Presidente Spencer W. Kimball iti maysa a libro
a napauluan iti Faith Precedes Miracle (1972). Mangted ti
1 Ar-ari 17 iti sumagmamano a naindaklan a pagarigan
dayta a pagbatayan. Agpada da Elias ken ti maysa a balo a
nangaramat iti pammati iti maysa a wagas sakbay a nakapa-
dasda iti maysa a milagro kalpasanna. Sapulem dagiti mi-
lagro bayat ti panagbasam.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Ar-ari 17

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Dagiti Panangipakita iti Pammati

Ti milagro iti panangpagungar iti maysa nga agtutubo a lalaki
manipud kadagiti natay iti 1 Ar-ari 17:17–23 ket maysa kadagiti
manmano unay ken makapangayangay a milagro kadagiti na-
santuan a kasuratan. Dagidiay a kita ti pasamak ket mapagteng

A

No saan laeng a mayannurot
iti saok (b. 1)—Malaksid no
sawek

Lasag (b. 6)—Karne

Taraonannaka (b. 9)—
Pakanen ken padagusennaka

Poronggo (bb. 12, 14)—
Kapetera

Naibusan (bb. 12, 16)—Awan
nagianna

Makurangan (bb. 12, 16)—
Maawanan iti nagian

1 Ar-ari 17

Ni Elias a Propeta
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laeng no dakkel ti pammati ti amin a mairaman ken no mayan-
nurot ti pasamak iti pagayatan ti Dios. Ipakitatayo ti pammati-
tayo no agtungpaltayo iti no ania ti ibaga kadatayo ti Dios ken
dagiti katulonganna gapu ta mamatitayo iti no ania ti ibagada
kadatayo—nupay saantayo a makita wenno maawatan a naan-
anay no apay a nasken wenno kasano nga agbalin a pagsayaa-
tantayo dagiti masinunuo a tignay. Daytoy a pagbatayan ket
kasayaatan a maipakita ni Nephi iti 1 Nephi 3:7.

1. Agsurat iti maipapan kadagiti wagas a nakaipakitaan ni Elias
iti pammatina iti Apo.

2. Agsuratka maipapan kadagiti wagas a nakaipakitaan ti balo
iti pammatina iti Apo.

3. Mangilistaka kadagiti wagas a nakataripatuan wenno naka-
bendisionan ti Apo ken ni Elias ken dagiti wagas a nakatari-
patuan wenno nakabendisionanna iti balo.

Usaren dagiti Pagbatayan

Ibilangmo ti sumaganad nga agdama a kasasaad: Saanda a miem-
bro ti Simbaan ti pamilia Jones. Nakurapayda unay ket masansan
nga agkarigatanda a mangipaay kadagiti kangrunaan a kasapu-
landa. Idi naisuro kadakuada ti ebanghelio, nariknada ti Espiritu
ket tinarigagayanda ti makasursuro iti ad-adu pay ken agkameng
iti Simbaan. Kalpasanna insuro dagiti misionario kadakuada ti
maipapan iti apagkapullo, ket naupayda gapu ta nariknada a sa-
anda a kabaelan a bayadan daytoy.

1. Ania dagiti pagbatayan ti ebanghelio a maisuroyo iti daytoy
a pamilia?

2. Panunotem ti maysa a panawen a sika wenno ti maysa a tao
nga am-ammom ket nasken nga agpannuray iti pammati
nga agtungpal iti maysa a bilin, ket agsuratka ti maipapan
iti daytoy.

Ti tallo a tawen nga igaaw ket kasla di namaglukneng iti
puspuso ni Ari Acab wenno dagiti Israelita. Iti 1 Ar-ari 18
mabasatayo ti maipapan iti maysa a naakman a pasamak a
ti Apo, babaen ken ni Elias, sibibileg a nangipakita nga isu
ket maysa a sibibiag a Dios, a maikontra iti awan bilegna a
didiosen a Baal a pinagrukbaban ti kaaduan kadagiti tattao.

Addaan iti naisangsangayan a pateg iti daytoy nga estoria
ket ti kapanunotan a ni Baal ti makuna koma a dios ti ki-
nadameg, kaipapananna nga isu ti dios a mamagdakkel ka-
dagiti mula babaen ti panangted iti tudo, init, nasayaat a
daga, ken dadduma pay. Nabaelan koma ni Baal ti nangi-
patulod kadagiti tao iti tudo, ngem dina nabaelan agsipud
ta isu ket palso a dios ken awanan iti bileg (kitaen iti DkK
29:28–29). Isu nga awan ti tudo iti uneg ti tallo a ta-
wen—a kas iti kinuna ni Elias. Ti pasamak iti daytoy a

1 Ar-ari 18

Ni Elias kontra iti 450 
a Mammadles ni Baal

B

kapitulo idi nagsasarak da Elias ken dagiti saserdote ni
Baal iti Bantay Carmelo ket pudno a maysa a wagas a
nangipakita a ti Apo—saan a ni Baal—ti addaan iti bileg
kadagiti elemento.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Ar-ari 18

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Biddut iti Daytoy a Saludsod?

1. Ania ti masursurotayo maipapan ken ni Acab manipud iti
saludsod a dinamagna ken ni Elias iti 1 Ar-ari 18:17?

2. Mangtedka iti pagarigan maipapan iti no kasano iti panagku-
nam a sumagmamano a tattao ita nga agdama ket addaan iti
tignay a kas iti impakita ni Acab.

“Agpapan Kaano ti Panagallaallayo iti Dua
a Panunot?”

1. Ania ti makaawis unay iti riknam iti daytoy nga estoria a
masarakan iti 1 Ar-ari 18:19–46?

2. Kas iti inaramid ni Elias, kiniddaw kadatayo dagiti kabarua-
nan a propeta nga agpilitayo iti nagbaetan dagiti wagas ti
Apo ken dagiti wagas ti lubong nga awanan iti bileg a mangi-
salakan kadatayo. Mangtedka iti tallo a pagarigan dagitoy
nga isyu a nangkiddawan kadatayo dagiti kabaruanan a 

B

A

Ubbog (b. 5)—Pusuak ti da-
num manipud iti daga

Asherah (b. 19)—Lugar a
pagrukbaban kadagiti palso
a didiosen babaen kadagiti
immoral nga aramid

Panagallaalla (b. 21)—
Lumabas

Baka (bb. 23, 25–26)—Lalaki
a baka

Binarikesanna dagiti lomona
(b. 46) —Insuksokna ti bala-
balna iti barikesna tapno na-
parpardas ti panagtarayna
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propeta nga agpili iti nagbaetan dagiti wagas ti lubong ken
dagiti wagas ti Apo.

Naallukoy?

Kitaem ti reaksion dagiti tao iti 1 Ar-ari 18:39. Agsuratka mai-
papan iti no ania ti nakaallukoy unay kenka a “Ni Jehova, isu
ti Dios.”

Nalabit a dagiti pasamak a nairekord iti 1 Ar-ari 18 ket ma-
ngallukoy iti asino man a tao a nakasaksi wenno nakang-
ngeg maipapan kadagitoy a ti Dios ni Elias ket isu ti pudno
a Dios. Nupay kasta, saan a tunggal maysa ket naallukoy,
gapu ta ti pudno a pannakapasurot[conversion] ket mapasa-
mak laeng babaen ti Espiritu Santo—saan a babaen dagiti
nabileg a milagro. Ti Espiritu ket mabalin nga adda kada-
giti pasamak iti 1 Ar-ari 18, ngem dagiti laeng nakarikna
iti daytoy ti naaddaan iti panagbalbaliw iti puso. Ti panag-
balbaliw iti puso ket saan a mapasamak gapu iti apuy ma-
nipud iti langit ngem ketdi gapu iti natalna a panagbara iti
puso. Sapulem no kasano a pinalagipan ti Apo ni Elias ma-
ipapan iti daytoy a pagbatayan iti 1 Ar-ari 19.

Bayat ti panagbasam mabalin a kayatmo pay nga ibilang no
kasano ti panagriknam no nakaaramidka iti nasayaat a banag
ngem kalpasanna agsagabaka gapu iti pangngeddengmo. No
nariknamon a kasla nagsagabaka a di nainkalintegan, maba-
linmo nga inaig daytoy ken ni Elias iti 1 Ar-ari 19. Kitaem
iti 1 Ar-ari 19 no kasano ti panangisuro ti Apo ken ni Elias
idi kimmapsut ti pakinakemna. Nalabit a ti pannakaammo iti
estoria ni Elias ket makatulong kenka iti panawen nga agtak-
derka para iti nasayaat ngem mariknam a kasla agtaktak-
derka nga agmaymaysa.

1 Ar-ari 19

Maammuan ni Elias ti Ad-adu
pay maipapan iti Espiritu Santo

C

Ti Wagas ti Apo

“Agpapan kaano ti
panagallaallayo iti
dua a panunot?”
(1 Ar-ari 18:21).

Ti Wagas 
ti Lubong

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

1 Ar-ari 19

1 Ar-ari 19:11–12—Ania ti Kabilegan a
Panagparangarang ti Apo?
Kimmapsut ti pakinakem ni Elias ta dagiti milagro iti Bantay
Carmelo ket saan a nangpagbaliw ti puspuso da Jezabel ken ti
adu a dadduma pay. Kalpasanna insuro ti Apo ken ni Elias a da-
giti padas iti naespirituan a panagbalbaliw iti puso ket awan iti
“napigsa nga angin,” wenno “ginggined” wenno “apuy,” wenno
dadduma pay a napigsa ken pisikal a bambanag ngem ketdi iti
“maysa a bassit a naalumamay a timek” (1 Ar-ari 19:11–12)

Insuro ni Elder Boyd K. Packer “Ti Espiritu saanna nga alaen ti
imatangtayo babaen ti panagpukkaw wenno panangalamano
kadatatayo iti nadagsen nga ima. Ngem ketdi agarasaas daytoy.
Siaannayas unay a kumarinyo daytoy a no adu ti pakasikuran-
tayo mabalin a ditayo marikna daytoy” (“The Candle of the
Lord,” Ensign, Ene. 1983, 53).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) bayat
ti panangadalmo iti 1 Ar-ari 19.

Pannakauppapay

Kitaem iti 1 Ar-ari 19:1–4, 9–10 ket ilawlawagmo no apay a na-
uppapay ni Elias.

Panangrimbaw iti Pannakauppapay

1. Agsuratka maipapan iti uray tallo laeng a banag nga inara-
mid ti Apo iti 1 Ar-ari 19 a makatulong a mangparegta ken
ni Elias manipud iti pannakauppapayna.

2. Para iti tunggal banag nga ilistam, ilawlawagmo no kasano iti
panagkunam a nangparegta daytoy ken ni Elias iti maysa a
wagas. Kadagiti ania a wagas a tumultulong ti Apo kadatayo
a mangrimbaw kadagiti bukod a pannakauppapay ken pan-
nakapaaytayo ita nga agdama?

Ania ti Nasursurona?

Kasano a nakatulong ken ni Elias ti padasna iti 1 Ar-ari 19 tapno
maawatanna no apay a dagiti banag ket saan a napagteng a kas iti
ninamnamana kalpasan dagiti pasamak iti maika-18 a kapitulo?

C

B

A

No kasano (b. 1)—Amin a
maipapan

Naimon (bb. 10, 14)—
Napagura

Kagay (bb. 13, 19)—Kawes a
kasla abito a nagbalin met a
tanda ti turay ken bileg

Ar-aruaten (b. 21 )—Dagiti
alikamen a pagtalon
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Ti estoria ti pannakatay ni Acab ket masarakan iti 1 Ar-ari
22. Saan a makapasiddaaw, napasamak ti pannakatay ni Acab
gapu ta nagkedked isuna a mangsurot iti balakad ti maysa a
pudno a propeta, a nangibaga kenkuana a saan a mapan ma-
kigubat. Imbes a dumngeg iti propeta, dimngeg ketdi ni Acab
iti uppat a gasut a palso a propeta a nangibaga ken ni Acab iti
ania man a napanunotda a kayatna a denggen.

Iti daytoy a topiko maipapan iti panangsurot kadagiti pro-
peta, kinuna ni Elder Harold B. Lee, “Mabalin a diyo ka-
yat no ania ti aggapu iti agturay[authority] ti Simbaan.
Mabalin a kontraenna dagiti panniriganyo iti politika.
Mabalin a kontraenna dagiti panniriganyo iti pannakipu-
lapol. Mabalin a bianganna ti panagbiagyo iti kagimo-
ngan. Ngem no dumngegkayo kadagitoy a banag, a kas
nagtaud iti ngiwat ti Apo a mismo, nga addaan kinaanus
ken pammati, ti kari ket ‘saanto nga agballigi kenka dagiti
ruangan ti impierno; wen, ket paksiatento ti Apo a Dios
dagiti bileg ti kasipngetan iti imatangmo, ket padayyegen-
nanto dagiti langit nga agpaay iti pagimbagam, ken iti da-
yag ti naganna’ (DkK 21:6)” (iti Conference Report, Okt.
1970, 152–53).

1 Ar-ari 22

Ni Propeta Micheas

Iti 1 Ar-ari 20 mabasatayo ti maipapan kadagiti gubat ni
Acab ken ti Israel iti Siria ken ti dadauloda a ni Ben-adad.
Tinulongan ti Apo ni Acab ken ti Israel a nangabak kadagiti
gubat. Nupay kasta, kalpasan ti pannakatiliw ni Ben-adad,
nakitulag ni Acab ken ni Ben-adad imbes a patayenna, a kas
iti imbilin ti maysa a propeta nga aramidenna. Kas nagba-
naganna, naibaga ken ni Acab a madusanto gapu iti dina
panagtungpal.

Ti sabali pay nga estoria maipapan iti no kasano ti kina-
dangkes da Acab ken Jezabel ket masarakan iti 1 Ar-ari 21.
Tinarigagayan ni Acab ti maysa a sanikua a kukua ti maysa
nga Israelita a madi a mangilako iti daytoy kenkuana.
Inkeddeng ni Jezabel nga alaenna ti sanikua para ken ni
Acab babaen ti panagbayadna kadagiti palso a saksi nga ag-
paneknek a maibusor iti akinkukua iti sanikua iti korte ket
pakednganna daytoy a matay. Napasamak amin daytoy, ket
natagikua ni Acab ti sanikua. Kalpasanna nagkitada ken ni
Elias a nangibaga kenkuana a mapadasannanto ti isu met
laeng a kita ti ipapatay a kas iti tao nga impapatayna.

1 Ar-ari 20–21

Ti Nagtultuloy a 
Panagsukir ni Acab

Ti libro ti 2 Ar-ari ti maikapat ken maudi a libro iti serye dagiti
libro a mangisalsalaysay iti pakasaritaan dagiti Israelita kabaya-
tan ti panawen a naaddaanda kadagiti ari. Iti 2 Ar-ari mabasatayo
ti pannakatnag ken pannakaparmek nga agpada ti Israel (Akin-
amianan a Pagarian) ken ti Juda (Akin-abagatan a Pagarian).

Dagiti Naladingit a Panaggibus
Pinarmek dagiti Asirio ti pagarian ti Israel iti mapattapatta a
725–20 S.C. ket innalada ti kaaduan dagiti tao a nagpaamianan a
nagturong iti Asiria. Kalpasan daytoy a “pannakasayyasayya”
dagiti sangapulo a tribu ti Israel, awanen ti rekordtayo maipa-
pan iti no ania ti napasamak kadakuada malaksid ti reperensia
iti Libro ni Mormon nga agkuna a ti Mangisalakan ket simma-
rungkar iti sumagmamano kadakuada (kitaen iti 3 Nephi 17:4).
Naam-ammoda a kas napukaw a sangapulo a tribu ti Israel.
Kalpasanna gibusan ti 2 Ar-ari babaen ti pakaammuan dagiti
Babilonios a nangparmek iti pagarian ti Juda ken nangipanaw

kadagiti tao tapno agbalinda nga adipen iti Babilonia. Ti panna-
kaadipen iti Babilonia ket napasamak iti mapattapatta a nagbae-
tan ti 605–587 S.C.

Agsagana a Mangadal iti 2 Ar-ari
Gapu ta ti libro ti 2 Ar-ari ket salsalaysayenna ti maipapan ti
pannakatnag, pannakigubat, ken pannakaadipen dagiti annak iti
katulagan ti Apo, nasken nga ikkantayo iti naisangsangayan a
pasnek bayat panangbasatayo iti no ania ti nangiturong kadagiti
Israelita kadagitoy a riribuk tapno maliklikantayo ti makaaramid
kadagiti isu met laeng a biddut. Kas pagarigan, ania ti insuro ka-
dakuada dagiti propetada? Dimngeg ken nagtungpalda kadi?
Ania ti isuro kadatayo dagiti propetatayo iti agdama? No saan-
tayo a dumngeg ken agtungpal, mapasamakto kadi dagiti isu
met la a banag kadatayo a kas iti napasamak kadagiti Israelita?
Napateg dagitoy a saludsod nga ibilang bayat ti panagbasam
ken panagadalmo.

Ti Maikadua a Libro dagiti Ar-ari
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Ti estoria maipapan iti no kasano a nasugatan ni Ocozias,
nga anak ni Acab, ken dimmawat iti balakad manipud iti
maysa a didiosen ket masarakan iti 2 Ar-ari 1. Imbaga ti
Apo ken ni Elias no ania ti mapaspasamak. Kalpasanna
nakipagkita ni Elias kadagiti katulongan ti ari, inungtanna
ida ken ni Ari Ocozias gapu iti saanda a panagdawat iti
balakad manipud iti sibibiag a Dios babaen kadagiti pro-
peta, ken impadtona a matay ni Ocozias. Nangngeg ni
Ocozias ti maipapan iti padto ket nangipatulod kadagiti
soldado a mangtiliw ken ni Elias. Kamaudiananna, maysa
a kapitan ti limapulo a soldado ti nagsardeng a nangpadas
a mangtiliw ken ni Elias ngem saan sakbay a pinatay ti

2 Ar-ari 1

Dumawat ti Ari iti Tulong 
manipud kadagiti Didiosen

Pagarian ti Juda

Maika-12 a kapitulo—Natarimaan ti
templo

Maika-16 a kapitulo—Nakipag-alyansa
ti Juda iti Asiria

Maika-18–20 a kapitulo—Nalinteg a
panagturay ni Ezequias; dimmawat iti
pammagbaga manipud ken ni propeta
Isaias

Maika-21 a kapitulo—Naisubli ti 
panagrukbab kadagiti didiosen

Maika-22–23 a kapitulo—Nagturay ni
Josias iti kinalinteg; dagiti nasantuan a
kasuratan a nasarakan iti templo ket 
nakatulong kadagiti tao nga agbabawi

Maika-24–25 a kapitulo—Inadipen 
dagiti Babilonios ti Juda

Pagarian ti Israel

Maika-2 a kapitulo—Nabaliwan ni
Elias; dagiti milagro ni Eliseo

Maika-4 a kapitulo—Pinagungar ni 
Eliseo ti maysa a natay nga ubing 

Maika-5 a kapitulo—Pinaimbag ni 
Eliseo ti maysa a heneral a Sirio

Maika-6–9 a kapitulo—Pannakigubat 
iti Siria; nakiranget ti Apo kadagiti
gubatda ket sinaluadanna ni Eliseo

Maika-13 a kapitulo—Pannakatay ni
Eliseo

Maika-17 a kapitulo—Inadipen ti Asiria
ti Israel

Balabala dagiti Dadakkel a Pasamak iti 2 Ar-ari Apo ti sangagasut a soldado bayat ti panangpadasda a ma-
ngipatungpal iti bilin ni Ocozias. Kas naipadto, saan a pu-
los nalaingan ni Ocozias iti sugatna, ket natay.

Idi damotayo a maam-ammo ni Elias iti 1 Ar-ari 17, adda-
anen isuna iti bileg ken turay a mangiserra kadagiti la-
ngit, a mangparnuay iti igaaw idiay Israel. Ngem saan a
kas kada Isaias, Jeremias, wenno dadduma pay a nalatak
a propeta, awan ti imbati ni Elias a kasuratan nga am-
motayo a mangibaga iti ad-adu pay maipapan kenkuana.
Ammotayo a kinuna ni propeta Malakias nga umayto ni
Elias sakbay “ti dakkel ken nakakigkigtot nga aldaw ni
Jehova” (Malakias 4:5) tapno isaganana dagiti tao para
iti yaay ti Mesias.

Gapu iti padto ni Malakias, da-
giti tattao iti sumagmamano a
dadduma a pammati ita nga ag-
dama ket agur-urayda pay laeng
iti yaayna. Nupay kasta, naire-
kord iti Baro a Tulag, a ni Elias
a kas nabaliwan a tao ket nagpa-
rang iti maysa a tuktok ti bantay
kada Pedro, Santiago, ken Juan,
a tallo kadagiti Apostol ni Jesus
(kitaen iti Mateo 17:1–4).
Mainayon pay, ni Elias a kas na-
gungar a tao ket nagparang iti

dispensasiontayo idi 3 Abril 1836 iti Templo ti Kirtland kal-
pasan laeng ti pannakaidaton daytoy. Kinunana nga immay
isuna a mangipatungpal iti padto ni Malakias, ket insub-
lina dagiti tulbek ti bileg a pangilantip iti daga a kas panag-
sagana para iti yaay ti Apo (kitaen iti DkK 110:13–16).

Awan ti tao a mapagungar agingga a di bimmangon ni
Cristo manipud iti tanem. Isu a ni Elias, tapno maaramid
ti naisangsangayan a misionna, kasapulanna ti mabali-
wan. Ti pannakabaliw ket kaipapananna ti pannakabaliw
iti wagas a ti bagiyo ket saanen nga agsakit, matay, wenno
makarikna iti ut-ot iti bagi. Ti pannakabaliw ket saan a pa-
nagungar. Daytoy a kasasaad ket palubosanna dagiti tao
nga agtultuloy nga agaramid kadagiti naespirituan a pa-
nagserbi nga agkasapulan iti pisikal a bagi, kas iti pana-
ngipatay kadagiti dakulap para iti turay ti priesthood. Iti
di mabayag, dagiti nabaliwan a tao ket “mabaliwandanto”
manen tapno makapagungar. Iti 3 Nephi 28:36–40, ilada-
wan ni Mormon dagiti Nephite a nabaliwan. Iti 2 Ar-ari 2
mabasatayo ti estoria ni Elias a nabaliwan.

2 Ar-ari 2

Naingato ni Elias iti Langit
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

2 Ar-ari 2

2 Ar-ari 2:8–15—Maipan ti Kagay ni Elias ken
ni Eliseo
Ti kagay ni Elias ti nangisimbolo iti bileg ken turayna. Daytoy a
padas ket kasapulan gapu ta maysa a naindaklan a propeta ni
Elias ken kinasapulan dagiti tao ti nayon a tulong a makaawat a ni
Eliseo ti mangsukat kenkuana. Ti kasta met la a kasasaad ket na-
pasamak iti dispensasiontayo. Kalpasan ti pannakatay ni Propeta
Joseph Smith, adda sumagmamano a pannakatikaw maipapan iti
no asino ti mangidaulo iti Simbaan. Iti maysa a miting idiay
Nauvoo, imbaga ni Brigham Young iti Simbaan a dagiti tulbek ti
turay ket adda kadagiti sangapulo-ket-dua nga Apostol. Bayat ti
panagsaritana, adu ti nagpaneknek a ti uni ti bosesna—ken uray
pay ti langana—pumada iti uni ti boses ken langa ni Propeta
Joseph. Daytoy a padas ket naisangsangayan a pammaneknek ka-
dagiti dimmar-ay a ti “kagay” ket naikabil ken ni Brigham Young.

2 Ar-ari 2:9—“Ti Mamindua a Kapaset ta 
Espiritum Maaddada Koma Kaniak”
Idi agdawat ni Eliseo iti “mamindua a kapaset” ti espiritu ni
Elias, kidkiddawenna a maawatna koma ti isu met laeng a bileg
ken turay ni Elias tapno agtignay a propeta kadagiti tao. Ti naisao
a “mamindua a kapaset” ket maitudo iti kapanunotan a ti anak a
lalaki iti kinainauna ket umawat iti mamindua a tawid manipud
iti amana para iti panggep a mangaywan iti kaputotan ti amana.

2 Ar-ari 2:23–24—“Sumang-atka, Kalbo”
Ti ad-adu a detalye iti estoria iti 2 Ar-ari 2 ket ad-adda a makatu-
long unay. Dagiti nasao nga “ubbing” ket awan a pulos ti panag-
dayawda iti natudingan a katulongan ti Apo, nga ibagbagada
kenkuana a pumanaw. Makita nga inlunod laeng ida ni Eliseo iti
nagan ti Apo, a maipalubos nga aramiden dagiti katulongan ti
Apo (kitaen iti DkK 24:15–16), ket kalpasanna ti Apo ti mangi-
keddeng iti pannusa.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti aktibidad A wenno B bayat ti panangbasam iti
2 Ar-ari 2.

“No Addaankayo kadagiti Tarigagay”

1. Mangisuratka iti uray dua laeng a banag a mangipakita no
kasano a tinarigagayan ni Eliseo ti agserbi iti Apo iti wagas
nga inaramid ni Elias.

A

Agtalnakayo (bb. 3, 5)—
Dikayo agsao maipapan iti
daytoy.

Kagay (bb. 3, 5)—Kapa wenno
akinruar a roba a mangisim-
bolo iti propeta wenno ti turay
ti propeta

Namagsina kadakuada a dua
(b. 11)—Napan iti nagbae-
tanda

Dakes (b. 19)—Di nasayaat

Nakebbetan (bb. 19, 21)—
Di makapagpadakkel kada-
giti banag

Putik (b. 20)—Pagseldan, 
pagianan

2. Mangilasinka kadagiti kababalin ti kinadadaulo a makitam iti
biag ti Mangisalakan wenno ti propeta ket ilawlawagmo no
apay a napateg dagitoy a kababalin.

Panagdayaw kadagiti Katulongan ti Apo

1. Ania ti isuro kadatayo ti estoria iti 2 Ar-ari 2 maipapan iti
Apo ken dagiti katulonganna?

2. Mangnaganka iti uray tallo laeng a banag a maaramidmo a
mangipakita iti panagdayaw ken panagraem kadagiti pinili
ti Apo a katulonganna.

Paneknekan dagiti nasantuan a kasuratan a ti Apo ket maysa
a Dios dagiti milagro (kitaen iti Mormon 9:10–11, 15–20).
Gapu iti dayta, dagiti mangibagi kenkuana ket makaaramid
met kadagiti milagro no adda pammatida ken agtignayda a
mayannurot iti pagayatan ti Apo. Maysa ni propeta Eliseo a
ti panagtungpal ken pammatina ket nangipalubos kenkuana
a makiraman iti adu a milagro. Nabasayo ti maipapan iti su-
magmamano a milagro ni Eliseo iti 2 Ar-ari 1, ken mabasa-
yonto ti maipapan iti sumagmamano pay kadagiti
sumarsaruno a kapitulo.

Bayat ti panangbasam kadagitoy a kapitulo, kitaem dagiti
panagkagumaan ni Eliseo iti panangaramatna iti pamma-
tina ken no kasano a nausar dagiti milagro tapno mabendi-
sionan ken maisuro dagiti napudno a mangpalubos iti Apo a
tumulong kadakuada. Laglagipen a dagiti milagro ket man-
mano a makapagbalbaliw ngem ketdi mangpatalged iti nam-
nama dagiti mamati ken mangbendision kadagiti napudno
iti naisangsangayan a pannakaibukbok ti grasia manipud
iti maysa a managayat a Dios (kitaen iti DkK 63:7–12).

Ti estoria maipapan iti no kasano a nakaaramid ni Eliseo iti
maysa a milagro tapno makatulong a mangted iti danum ka-
dagiti nagtitipon a buyot ti Israel, Juda, ken Edom ket mai-
salaysay iti 2 Ar-ari 3. Ti maika-4 a kapitulo ti 2 Ar-ari ket
naglaon iti sumagmamano a milagro.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

2 Ar-ari 4

Agpapautang (b. 1)— Maysa
a tao nga agpabpabulod iti
kuarta iti dadduma

Tagabo (b. 1)—Katulongan ti
sabali tapno mabayadan ti
utangna

Dagiti burnay (bb. 3–6)—
Dagiti paggianan

2 Ar-ari 3–4

Dagiti Milagro

B
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Dagiti Bendision iti Priesthood ni Eliseo

1. Agaramidka iti tsart iti kuadernom a kas iti adda iti baba.
Basaem dagiti sumaganad a reperensia manipud iti biag ni
Cristo ket ibagam no kasano a maipadada iti maysa a banag
a napasamak iti 2 Ar-ari 4:

2. Iti panangibilangmo iti aktibidad a kalkalpasmo laeng, ka-
sano ti panangibati ni Eliseo iti pammaneknek para kadagiti
masakbayan nga Israelita a ni Jesus ti Mesiasda?

Ania ti maysa a “bassit a banag” nga addaan iti potensial a
mangpadur-as a nasayaat iti biagmo no rugiam nga aramiden
daytoy iti gagangay a wagas? Apay a saanmo pay a rinu-
gian? Kinuna ni Elder Rex D. Pinegar, “Ti naindaklan nga
aramid ti Apo ket kangrunaan a maipatpatungpal babaen
kadagiti babassit, manangngaasi a tignay a mangipagwadan
kadagiti kangrunaan a pannursuro ti ebangheliona” (iti

2 Ar-ari 5

Ti Panangpaimbag 
ken ni Naaman

Dagiti Bendision iti Priesthood ni
Eliseo iti 2 Ar-ari 4

Dagiti Banag 
nga Inaramid 

ni Jesus

Mateo 14:15–21

Lucas 7: 11–16

Juan 2:1–11 
(kitaen met iti PJS)

A

Iti matda (b. 7)—Maipapan
iti no ania ti mabati

Nangipapilit (b. 8)—
Ginuyugoy

Agdagasto idiay (bb. 8–10)—
Agsardengto idiay

Maawatak (b. 9)—Ammok
ken mariknak

Sagumbi (bb. 10–11)—Siled

Naaluad (b. 13)—Nerbioso
nga agaramid iti dakkel a
trabaho

Iti daytoy a tiempo, intono ti
tiempo agbaliw (b. 16)—
Maipapan iti daytoy a pana-
wen iti umay a tawen

Umarakupkanto (b. 16)—
Tenglen (a kas iti maladaga)

Naaramid (b. 18)–Napasamak

Dagiti agani (b. 18)—Dagiti
tattao nga agapit

Paginayaden (b. 24) —
Nabuntog

Ibilin (b. 24) –Ibaga

Idiay (b. 25)—Sadiay

Naladingit (b. 27)—Naliday

Bariksam dagita lomom
(b. 29)—Agaruat nga agsa-
gana para iti panagbaniaga

Agkablaaw (b. 29)—Sabten

Dua (b. 33)—Agpada

Manglutoka iti sidaen
(b. 38)—Mangluto iti sopas

Tagabo (b. 43)—Katulongan

Conference Report, Okt. 1994, 106; wenno Ensign, Nob.
1994, 80).

No dadduma dagiti babassit a bilin ket isu dagiti saan nga
ikankano wenno mabaybay-an iti panagbiagtayo, nga iti ki-
naagpaysona dagita dagiti bilin a makaaramid iti dadakkel a
pakaidumaan iti biagtayo. Ti maika-5 a kapitulo ti 2 Ar-ari
ket naglaon iti maysa nga estoria a mangiladawan iti day-
toy a pagbatayan.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

2 Ar-ari 5

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Babassit a Tattao, Dakkel a Pammati

No dadduma ipagaruptayo a ti aramiden ken sawentayo ket
saan a talaga a makaaramid iti pakaidumaan gapu ta saantayo
a napateg unay. Kasla adda dua a banuar iti estoria ni Naaman.
Ti maysa ket ti balasitang ket ti sabali isu ti katulongan ni
Naaman. Saantayo nga ammo ti nagnagan dagitoy a tao ngem
ti pammatida ti nangbendision iti biag ni Naaman.

1. Idilig ti pammati ti balasitang, nga adda iti ganggannaet a
daga, iti pammati ti ari ti Israel.

2. Idilig ti reaksion ni Naaman ken ni Eliseo iti balakad ti katu-
longanna.

3. Agsuratka ti maipapan iti maysa a panawen idi tinulongannaka
ti maysa a tao a saan unay a napateg iti dakkel a wagas, wenno
ilawlawagmo no kasano a ti estoria ni Naaman ket maysa a pa-
garigan ti pagbatayan a masarakan iti Alma 37:6–7, 46.

4. Mangnaganka iti dua a banag nga indawat dagiti kabaruanan
a propetatayo nga aramidentayo a mabalin nga ibilang a bas-
sit, ket ilawlawagmo no kasano a talaga a makaaramidda iti
dakkel a pakaidumaan.

A

Buyot (b. 1)—Nabukel a
grupo dagiti soldado

Panagballigi (b. 1)—
Panangabak kadagiti kabusor

Napigsa (b. 1)—Natured

Agkukutel; Kukutel (bb. 1, 3,
6–7, 27)—Makaakar a sakit
(kitaen iti Pangiwanwan iti
Nasantuan a Kasuratan,
“Kukutel”).

Nagserserbi (b. 2)–Maysa a
babaonen idi

Amangan koma (b. 3 )—
Tarigagayak

Pagpelles (b. 5)—Aruaten

Pinigis (bb. 7–8)—Rinay-ab
(kas tanda ti panagpungtot)

Nagluksaw (b. 11)—Nagunget

Siluluksaw (b. 12)—Rikna a
makaunget

Binilin (b. 13)—Binaon,
minando

Sagut (b. 15)—Bayad wenno
regalo

Daga nga awit dagiti dua a
mulos (b. 17)—Ti kaadu ti ru-
git a makarga ti dua a mulos

Pakawanen (b. 18)—
Pakawanen ti basol

Inliklik (b. 20) —Inyadayona
iti pannakaibabain gapu ta
saan a naawat ti sagutna

Indulinna ida (b. 24)—
Inyadayona ida
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No dadduma ti panagtalek iti balakad dagiti propetatayo
ken panagtungpal kadagiti pannursuroda ket agkasapulan
iti dakkel a pammati. Iti 2 Ar-ari 6–7 maikkantayo kadagiti
pagarigan ti no kasano a mangted ti Apo iti bileg kadagiti
propetana ken mangpasamak iti pannakaipatungpal dagiti
balikasna. Bayat ti panagbasam, kitaem no ania ti mapaspa-
samak kadagiti mamatpati kadagiti propeta ket idiligmo
kadagiti agduadua iti propeta ti Apo.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

2 Ar-ari 6

2 Ar-ari 6:16–17—“Dagiti Adda Kadatayo”
Kadagiti kanito ti kinarigat masansan a ditay makita daytoy a
kinapudno nga “ad-aduda dagiti adda kadatayo ngem kadagiti
adda kadakuada” (kitaen met iti DkK 38:7; 84:88).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Usaren dagiti Nasantuan a Kasuratan a
Pangrisut kadagiti Problema

Ibilangmo dagiti sumaganad a kasasaad ket agsuratka maipa-
pan iti no kasano a ti maysa a banag manipud iti 2 Ar-ari 6 ket
makatulong iti tunggal kasasaad:

1. Addaka iti maysa a mision ket sadiay nakaad-adu ti sumup-
supiat iti trabahom. Nganngani awan ti miembro nga agna-
naed iti lugar ket kasla tunggal maysa a makasaom ket
sumupsupiat iti Simbaan.

2. Saannaka a magustuan ti maysa a tao iti eskuelayo wenno iti
sangakaarrubaanyo ken masansan a saan a nasayaat kenka.
Iti manmano a gundaway, adda panawenmo a makaibales
kadakuada.

A

Sadiay (b. 2)—Idiay

Troso (bb.2, 5)—Poste a kayo

Tutuangenna (b. 5)—
Pukpukanenna

Linakub (bb. 1–15)—Linawlaw

Linakub (b. 24)—
Pinalawlawan ken awan ti
ania man a makastrek wenno
makaruar

Cab (b. 25)—Agarup maysa
ket kagudua a litro

Ania aya ti agkurang kenka
(b. 28)—Ania ti pakaburibo-
ram

Nakersang a lupot (b. 30)—
Addaan iti dutdot ti kalding,
nangisit ti kolorna, ken ar-
aruaten dagiti agladladingit

Sakbay (b. 32)—Umuna
ngem ti amin

2 Ar-ari 6–7

Agtalek iti Propeta

3. Kayatmo a tungpalen dagiti pagrukodan ti Simbaan ngem na-
rigat unay ti panangaramidmo iti daytoy gapu ta maysaka
kadagiti manmano laeng a miembro ti Simbaan iti lugaryo.

Ti nagtultuloy a kinasayaat ni Eliseo iti babai a Sunamita a
ti anakna a lalaki ket pinagungarna manipud kadagiti natay
ket maisalaysay iti 2 Ar-ari 8. Aglaon pay ti maika-8 a kapi-
tulo iti sumagmamano nga ababa a panangilawlawag mai-
papan kadagiti panagbalbaliw iti panangidaulo idiay Siria,
Israel, ken Juda. Tulongannatayo ti nagsurat a mangammo a
dagitoy a pagilian ket indauluan dagiti nadangkes a tattao a
nangiturong kadagiti tattao iti nakarkaro pay a kinadangkes.

Iti 2 Ar-ari 9–10 mabasatayo ti pakaammuan maipapan iti
padto a naipatungpal manen. Iti daytoy a panawen ti padto
ket isu ti inted ni Elias maipapan kada Acab, Jezabel ken da-
giti an-annaboda. Dagitoy naparbeng a kapitulo ket mangi-
paneknek iti nakabutbuteng a naggibusan dagiti nakiranget
a maibusor iti Dios. Nupay kasta, ti pannakatungpal ti
padto ket kasla awanan iti ninamnama nga epekto kadagiti
tao. Ni Ari Jehu, ti lalaki a nangtungpal iti padto babaen ti
panangpapatay kadagiti an-annabo da Jezabel ken Acab, pi-
natayna pay dagiti saserdote ni Baal a di timmallikud kada-
giti didiosen ni Jeroboam, ti umuna nga ari ti nagudua nga
Israel. Natungpal ngarud dagiti padto ni Elias, ngem nag-
tultuloy ti Israel iti maysa a kita ti panagrukbab kadagiti
didiosen nupay maiduma daytoy iti panagrukbab ni Baal.

2 Ar-ari 11–14

Ad-adu pay a Nadangkes 
nga Ar-ari, Umuna a Paset

2 Ar-ari 9–10

Nadadael dagiti 
An-annabo ni Acab

2 Ar-ari 8

Kinalinteg iti Baet ti 
Nakaro a Kinadangkes
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Ti estoria dagiti ari idiay Israel ken Juda ket agtultuloy iti
2 Ar-ari 11–14. Ti ababa a pakasaritaan ti tunggal ari ket ma-
ngisalaysay laeng iti maysa wenno dua nga ababa nga estoria
a mangted iti agbasbasa iti maysa a kapanunotan maipapan
iti no ania ti langa ti pagarianna. Makita a ti libro dagiti 
Ar-ari ket di kaano man agsalaysay maipapan iti maysa nga
ari ti Israel a naan-anay nga immadayo iti panagrukbab iti
didiosen. Iti sabali a bangir, adda sumagmamano nga ari
idiay Juda nga am-ammo gapu iti kinalintegda—ngem apag-
biit laeng. Kas pagarigan, iti 2 Ar-ari 12 nadaydayaw ni Joas
gapu iti programana a nagtarimaan kadagiti paset ti templo.
Nupay kasta, mabasatayo pay nga innalana ti sumagmamano
kadagiti kanginaan a banag manipud iti templo a naaramid
iti balitok ken pirak ket intedna iti ari ti Siria a kas paset ti
maysa a panagtulag.

Ti pannakatay ni propeta Eliseo ket nailadawan iti 
2 Ar-ari 13.

Iti 2 Ar-ari 15–16 agtultuloy ti pakaammuan maipapan
kadagiti nadumaduma nga ari idiay Israel ken Juda iti 
panaglabas dagiti tawen ken maipada kadagiti uppat nga
immun-una a kapitulo. Addaan iti naisangsangayan a pa-
kaammo kadagitoy dua a kapitulo ket ti panangrugi ti pa-
gilian nga Asiria nga agbalin a pagbutbutngan kadagiti

2 Ar-ari 15–16

Ad-adu pay a Nadangkes 
nga Ar-ari, Maika-2 a Paset

WANTEDWANTED
A righteous king for Israel or Judah.

Idol worshipers need not apply.

KKASAPULASAPULANAN
Maysa a nalinteg nga ari para iti Israel wenno Juda. Saan a
nasken nga agaplay dagiti agrukrukbab kadagiti didiosen.

dua a pagarian. Dagiti ari ti Juda ket nagbayadda kadagiti
Asirios tapno saanda a rauten ken dadaelen ida (kitaen
iti 2 Ar-ari 15:17–20; 16:5–9). Ni Ari Acaz (kitaen iti
2 Ar-ari 15:16) ket nangala pay kadagiti napapateg a
banag manipud iti templo ket intedna dagitoy iti ari ti
Asiria a kas bayad ti pannakasalaknibda.

Iti pagarian ti Israel, rimmaut ti Asiria ket innalada nga
impanaw ti adu a tao manipud iti akin-amianan a paset
ti Israel a kas balud (kitaen iti 2 Ar-ari 15: 27–29).

Adda maysa nga estoria ti dua nga agtutubo a lallaki a na-
kasakay iti maysa a magagaudan a bilog nga agpabpababa
iti karayan. Nupay nalinak ti karayan a pagtaptapawanda,
umas-asidegda iti lugar nga umap-apres ken pumigpigsa ti
danum bayat ti panagturongna iti nasang-at unay ken na-
kangatngato a pagtappuakan ti danum.

Maysa a lalaki iti sang-at ti nakakita kadagiti dua a lallaki
iti karayan ket impukkawna, “Hoy! Masanguananyon ti
kaapresan a paset ti karayan ket sumarunon ti pagtappua-
kan ti danum!”

Nangngeg dagiti agtutubo a lallaki ti ballaag, ngem riknada
ti nasayaat maipapan iti ar-aramidenda ken nalaka laeng a
makontrol ti bilog. Intuloyda ti nagkatkatawa ken naginna-
ngaw, a saanda nga inkankano ti lalaki iti sang-at wenno ti
peggad a masanguanan.

Impukkaw manen ti lalaki iti sang-at nga addaan iti panag-
dardaras, “Asidegkayon iti kaapresan a paset ti danum ken
pagtappuakan ti danum!”

Akin-amianan a Pagarian

Akin-abagatan a
Pagarian ti Juda A

2 Ar-ari 17

Naadipen ti Akin-amianan a 
Pagarian (Sangapulo a Tribu) 

140



Kasla di latta mangipangpangag dagiti dua a lallaki. Nupay
kasta, bayat ti panangrugi ti danum nga umapres, nagdanag
dagiti lallaki ket pinadasda nga impaigid ti bilog. Ngem nala-
dawen. Napigsa unay ti ayos, ket natayda iti pagtappuakan ti
danum. Nalapdanda koma ti napasamak kadakuada no dim-
ngegda iti mangbalbalballaag (kitaen iti David O. McKay,
Gospel Ideals [1953], 912).

Daytoy a parnuay ti isip nga estoria ket kas iti kasasaad da-
giti Israelita iti 2 Ar-ari 17, nangnangruna ti sasaaden ti
Akin-amianan a Pagarian, a, kas iti nabasam iti 1–2 Ar-ari,
talaga a tunggal ari iti bukodna a wagas ket mangitandudo
iti panagrukbab kadagiti didiosen. Manipud iti panawen
a pannakagudua ti dua a pagarian kalpasan ni Salomon
agingga kadagiti panawen dagiti pasamak iti 2 Ar-ari 17
ket agarup dua gasut a tawen. Iti sabali a pannao, ti Apo
ket nangted iti Israel iti dua gasut a tawen nga agbalbaliw
ken ipangpangrunada ti Apo ken dagiti paglinteganna
ngem iti amin a dadduma pay a banag, ngem saanda nga
inaramid. Awan duadua a ti Apo ket manangngaasi iti pa-
nangipalubosna iti kasta a kabayag a panawen a panagba-
bawi dagiti Israelita. Iti maika-17 a kapitulo ti 2 Ar-ari ket
pakabasaantayo pay no kasano a pinalugodan ti Apo dagiti
Asirios a nangadipen kadagiti Israelita, a nangipanaw ka-
dakuada manipud iti naikari a dagada.

Dagiti Asirios ti maysa kadagiti karanggasan iti amin a
mangparparmek a pagarian iti pakasaritaan. Trinatoda dagiti
naadipen a baludda iti sumagmamano a kaulpitan a wagas
nga ammo ti tao. Mainayon pay, tapno mapalawa ti bukodda
a pagarian ken kultura, inaramidda ti amin a kabaelanda
tapno isina dagiti nabaludda manipud iti kulturada. Gapu iti
dayta, idi tiniliw dagiti Asirios ti rinibribu nga Israelita ma-
nipud iti Akin-amianan a Pagarian, ditayo pulos naammuan
no ania a talaga ti napasamak kadakuada. Nupay sumagma-
mano ti nagtalinaed iti Siria ken nakiasawa kadagiti Asirios
a nangbalud kadakuada, kaaduan kadakuada ti “napukaw”
manipud iti pannakaammotayo ket naam-ammoda a kas
“napukaw a sangapulo a tribu ti Israel.”

Bayat ti panagbasam, sapulem dagiti gapu no apay a napu-
kaw dagiti Israelita ti salaknib ti Apo ken inadipen ida da-
giti Asirios.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

2 Ar-ari 17

Yaalsa (b. 4)—Plano nga ag-
balin a traidor

Linakub (b. 5) —Linawlaw
daytoy, a pinawilan iti ania
man a banag a sumrek wenno
rumuar

Dagiti pagal-alagadan (bb. 8,
15, 34, 37) Dagiti paglintegan

Nasnasion (bb. 8, 11, 15) —
Dagiti saan nga agrukrukbab
iti pudno a Dios

Kinaubbaw (b. 15)—Dagiti
banag nga awanan iti agna-
nayon a pateg

Naubbaw (b. 15)
Nakaitalimudok iti bukod a
bagi ken kadagiti banag ti lu-
bong imbes a dagiti banag
nga addaan iti agnanayon a
pategna

Binilin (bb. 15, 35)—Inikkan
iti banag a tungpalen

2 Ar-ari 18:5–18—Rinaut dagiti Asirios ti Israel
ket Naikkat
Iti Simbaan sarsaritaentayo ti maipapan kadagiti “napukaw a
sangapulo a tribu” (kitaen iti Pagannurotan ti Pammati 1:10).
Dagitoy a napukaw a tribu ket maitudo iti Akin-amianan a
Pagarian ti Israel, a pakairamanan dagiti dagdaga a tinawid
dagiti sangapulo a naan-anay a tribu. Iti 2 Ar-ari 18 masursu-
rotayo no apay ken mano dagiti naipan iti Asiria ken awanen
ti damag pay maipapan kadagita a tattao. Um-ummongen ti
Apo ti balay ti Israel kadagiti ud-udina nga aldaw. Tapno ma-
sursuro ti ad-adu pay maipapan kadagiti sangapulo a tribu,
kitaen kadagiti nasantuan a kasuratan a masarakan iti
Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan, “Israel.”

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) bayat ti
panangadalmo iti 2 Ar-ari 17.

Natungpal ti Maysa a Ballaag

Idi damo nga inikkan ti Apo dagiti Israelita iti naikari a dagada,
nangted kadakuada iti sumagmamano a ballaag:

1. Gupgopem ti padto nga inted ti Apo iti Israel iti
Deuteronomio 4:24–28.

2. Kadagiti ania a wagas a nakaipatungpalan ti padto iti 2 Ar-ari
17? Aramidem a nalawag dagiti sungbatmo.

Bay-annak a Mangbilang kadagiti Wagas

1. Ilistam dagiti wagas a nakapagbasolan ti Israel a maibusor iti
Apo (kitaen iti 2 Ar-ari 17:7–23).

2. Basaem ti Doktrina ken Katulagan 1:14–16 ket iladawam no
kasano a maibilang a nagbasol dagiti tao iti aldawtayo kada-
giti isu met la a basol dagiti annak ti Israel.

Napukaw, ngem Saan a Nalipatan

Basaem ti Deuteronomio 4:29–31, ket gupgopem ti kari nga inara-
mid ti Apo kadagiti tao ken dagiti an-annaboda a nasayyasayya.

Iti panawen a rebrebbeken ti Asiria ti Israel, nagbalin nga ari
ti Juda ni Ezekias. Kinabaelanna nga indauluan dagiti tao a

2 Ar-ari 18–19

Nalinteg nga Ari Ezekias

C

B

A

Ladladawan a sinukog
(b. 16) Dagiti didiosen nga
inaramid ti tao

Panagbuybuyon (b. 17)—
Panangala iti palso a paltiing
babaen ti pannakisao kadagiti
dakes nga espiritu

Panagbagbaglan (b 17)—
Maipagarup nga engkanto ti
mahiko

Agsamsam (b. 20)—Dagiti
kabusor nga agtakaw ken
agdadael
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mangsurot iti nalaus a kinalinteg, nalabit a gapu ta nakitada
no ania ti mapaspasamak iti Israel ken nagbutengda iti
pangta dagiti Asirios iti bukodda a pagilian. Nupay kasta,
kas iti masansan a mapasamak kadagiti tumallikud iti ba-
solda tapno surotenda ti kinalinteg, pinasubok ni Ezekias ken
ti Israel ti panagkumitda. Kas pagarigan, no ti maysa a tao a
di nakapagbayad iti apagkapullo ket mangrugi a bayadanna
daytoy, mabalin a dumtengto ti maysa a bulan a di makapag-
bayad wenno dina kabaelan a bayadan ti naan-anay nga
apagkapullona. Mabalin a nasken a saludsoden ti tao,
“Mapagtalkak ngata ti Apo tapno agtuloyak ket bayadak ti
apagkapullok ket agtalekak a bendisionannakto iti ania man a
kasapulak?”Basaen ti Ether 12:6. Kitaen ti wagas a pangitu-
rongan kadatayo ti Apo a mangsurot kadagiti kasta a manag-
karit a panawen.

Ti pannakasubok iti pammati ni Ezekias ken ti pagarianna
ket maisalaysay iti 2 Ar-ari 18–19. Bayat ti panagbasam,
ibilangmo no kasano koma ti panagriknam no addaka iti
kasasaad ni Ezekias, agpada a kabayatan ken kalpasan ti
pannakasubok ti pammatina.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

2 Ar-ari 18

2 Ar-ari 18:26—Agsaoka “iti Sao ti Siria”
Agsasao dagiti Asirios iti Hebreo iti ruar dagiti pader ti Jerusalem
tapno maawatan ti amin nga adda iti uneg ti mensaheda. Dagiti
lallaki a Judio iti pader ket nagkiddawda kadagiti Asirios nga ag-
saoda iti pagsasao ti Siria. Dida kayat nga adu ti tao a makaawat
iti nakakigkigtot a mensahe ti maysa a grupo dagiti managtalek a
soldado nga iti dayta a panawen isuda ti kabilgan a buyot iti
lubong.

2 Ar-ari 19

Pinigis (b. 1 )—Rinay-ab

Nakersang a lupot (bb. 1–2)—
Nangisit ti kolorna a lupot a
naaramid manipud iti lalat ti
kalding ken mausar a kagay
kadagiti panawen ti panagla-
dingit

Babalaw (b. 3)—Pannusa

Umsi, inumsi (bb. 3, 22)—
Mangipeksa iti nalaus a kaa-
wan panagraem wenno
respeto iti Dios

Mangkarit (bb. 4, 16, 22–23)—
Aguyaw, agsao nga awanan
iti respeto

Tubngaren (b. 4)—Aturen

Tidda (bb. 4, 30–31)—Nabati,
ti surok

Espiritu (b. 7)—Panunot

Agsaadka iti ngato dagiti
querquerubin (b. 15)—
Reperensia iti lakasa ti 
tulag iti Nasantuan dagiti
Nasantuan ti templo, a ma-
ngisimbolo iti lugar a pagna-
naedan ti Dios

Linais (b. 21)—Saan a kayat

Kinatawaannaka a rinabngis
(b. 21) —Linaisnaka

Kimpet (b. 6—Nagbalin a
naasideg unay

Agsubli (b. 14 )—Mapan iti
naggapuanna

Inkeddengna (b. 14)—
Binuisanna

Tanke (b. 17)—Bassit a kanal
a pagayusan ti danum

Barengbareng (b. 20)—Dagiti
balikas nga awanan iti pateg
ken di mapasamak

Salda (b. 23)—Kuarta a nai-
bayad para iti pannakasaluad

Tanke (b. 31)—Lugar a
pagurnongan iti danum

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) bayat
ti panangadalmo iti 2 Ar-ari 18–19.

Maysa a Pormula para iti Balligi

Kasano nga iladawan ti 2 Ar-ari 18:1–8 ti kinapudno ti
Proverbio 3:5–6?

Kadagiti Bukodmo a Balikas

Gupgopem ti estoria a masarakan iti 2 Ar-ari 18–19 babaen ti
panangisuramot kadagiti bukodmo a balikas.

1. Ania ti imbaga ni Rabsaces kadagiti tagabo ni Ezekias (kitaen
iti 2 Ar-ari 18:19–35).

2. Reaksion ni Ezekias kadagiti balikas ni Rabsaces (kitaen iti
2 Ar-ari 19:1–5).

3. Mensahe ni Isaias ken ni Ezekias ( kitaen iti 2 Ar-ari 19:6–7).

4. Ania ti kinuna ni Isaias ken Ezekias a kas sungbat iti kararag
ni Ezekias (kitaen iti 2 Ar-ari 19:20–34).

5. Ania ti napasamak kadagiti Asirios (kitaen iti 2 Ar-ari 19:35–37).

Kasano ti Pannakapasamak Daytoy Ita 
nga Agdama?

Ania nga adal ti mabalin a masursuro dagiti kabaruanan nga
Israelita manipud iti estoria iti 2 Ar-ari 18–19? Bayat ti panagsu-
ratmo, ibilangmo dagiti sumaganad a saludsod: Iti ania a wag-
wagas a pakariknaam a kasla addaka iti saad ni Ezekias ken
dagiti tattao ti Jerusalem? Kasapulan kadi ti pammati tapno pa-
tien a sumagmamano kadagiti banag nga ibagbaga kadatayo
dagiti propeta ket pudno a mapasamakto? Kasano ti pannakai-
naig ti estoria ni Ezekias kadagitoy a kapitulo iti Ether 12:6?

Iti 1 Ar-ari 20 mabasatayo maipapan iti panawen a dumani
matayen ni Ezekias. Nagkararag isuna a sipapammati nga
agbiag koma iti sumagmamano pay a tawen, ket pinatgan ti
Apo ti tarigagayna. Isalaysay pay ti maika-20 a kapitulo no

2 Ar-ari 20

Adu pay maipapan 
ken ni Ezekias

C

B

A

Kaadaywan iti pagdagu-
sanna (b. 23)—Kaadaywan a
beddeng

Nagkullayaw (b. 26)—
Nagbuteng

Nariribukda (b. 26)—
Naibabain

Nagkesset (b. 26)—Nadadael

Panagpungtot (bb. 27–28)—
Gura

Kinakuspag (b. 28)—
Kinatangig

Regta (b. 31)—Napigsa a
rikna

Turod (b. 32)—Gabsuon ti
rugit a mangipalubos iti ka-
busor a makauli iti pader
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kasano nga impakita ni Ezekias iti ari ti Babilonia dagiti
gameng iti templo. Imbaga ni Isaias a daytoy ket maysa a
biddut gapu ta kadagiti masakbayan a tawen malagipto da-
giti Babilonios dagiti adu a kinabaknang iti uneg ti templo,
umaydanto a mangparmek iti Jerusalem, ket alaendanto
dagidiay a napapateg a banag.

Iti 2 Ar-ari 21 mabasatayo ti maipapan iti anak ni Ezekias
a ni Manases a, kalpasan ti nalinteg a panagturay ti
amana, nagturay a kas maysa kadagiti kadangkesan a tura-
yen iti pakasaritaan ti Juda. Ti ungto ti maika-21 a kapitulo
ket isalaysayna kadatayo a ti anak ni Manases a ni Amon
ket nagturay laeng iti ababa a panawen sakbay a napapatay.
Nasarakan ket pinatay dagiti tao dagiti lallaki a nangpatay
ken ni Amon ket kalpasanna nangipatugawda iti sabali nga
ari nga agturay. Isingasing daytoy a pasamak a no talaga a
tinarigagayan dagiti tao, naparmekda koma ti nadangkes a
ni Manases ket nangipatugawda iti maysa a nalinteg nga
ari a sukatna. Nadangkes unay ti panagturay ni Manases
gapu ta impalugod dagiti tao ti kindangkesna ken nadang-
kesda met a mismo. Ti maysa a nadangkes a lalaki nga ag-
turay ket makaaramid iti adu a pakadangran. Nupay kasta,
no kaaduan kadagiti tao ti nalinteg, makaisangbayda iti adu
a nasayaat, uray iti baet ti kinadangkes.

Iti Libro ni Mormon, binilin ti Apo ni Nephi a mangala ka-
dagiti pinanid a gambang ket ipaayna ti biagna iti panagsu-
rat iti Umuna a Libro ni Nephi ken ti Maikadua a Libro ni
Nephi. Daytoy ti mangiladawan no kasano ti panagrikna ti
Apo maipapan iti kinapateg dagiti nasantuan a kasuratan.

Kasano koma ti pakaidumaan ti biagmo no saanmo pay pulos
a binasa dagiti nasantuan a kasuratan wenno naammuan
man lang ti maipapan kadagitoy? Ania ti pakaidumaan nga
ar-aramidenda iti inaldaw a panagbiagmo itan?

Iti 2 Ar-ari 22 maitudo dagiti nasantuan a kasuratan a kas
“libro ti linteg.” Bayat ti panangbasam iti daytoy a kapi-
tulo, ibilangmo no ania ti padpadasen nga isuro kadatayo
ti mannurat maipapan iti kinapateg dagiti nasantuan a

2 Ar-ari 22–23

Ti Bileg ti Balikas ti Dios

2 Ar-ari 21

Nadangkes nga Ari Manases

kasuratan, ken kitaem no ania ti epekto dagiti nasantuan a
kasuratan nga adda ken ni Ari Josias ken dagiti taona.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

2 Ar-ari 22

2 Ar-ari 23

2 Ar-ari 22:8—Ti Libro ti Linteg a Nasarakan 
iti Templo
Awan dagiti pagimalmalditan iti panawen ti 2 Ar-ari 22. Tunggal
kopia ti maysa a libro ket nasken a maisurat babaen ti ima. Gapu
iti dayta, adda sumagmamano laeng a kopia; ti pannakasarak iti
libro ti linteg, wenno dagiti nasantuan a kasuratan, iti templo ket
maysa a dakkel a pannakatakuat. Iti aldawtayo, ti pananggun-od
iti maysa a kopia dagiti nasantuan a kasuratan ket nalaklaka nga
amang. Ti karittayo ket saan a panangsapul kadagiti nasantuan a
kasuratan no di ketdi panangammo pay no ania ti ibagbagada.
Insuro ni Presidente Spencer W. Kimball ti maipapan iti estoria
dagiti nasantuan a kasuratan a masarakan iti panawen ni Josias
ket kalpasanna kinunana, “Mamatiak a tunggal maysa kadatayo,
iti maysa a panawen iti biagtayo, ket nasken a takuatentayo da-
giti nasantuan a kasuratan para iti bagbagitayo—ken saan la a
takuatentayo ida iti maminsan, no di ketdi ulit-ulitentayo a ta-
kuaten manen ida” (“How Rare a Possession—the Scriptures!”
Ensign, Sept. 1976, 4).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ti Bileg ti Balikas ti Dios

Aramidem ti tallo kadagiti sumaganad nga uppat nga aktibidad:

1. Ania ti reaksion ni Ari Josias idi nangngegna dagiti balikas ti
libro ti linteg? (kitaen iti 2 Ar-ari 22:11, 19; 23:4–14, 21, 24–25).

2. Ania ti reaksion dagiti tao idi binasa ni Ari Josias dagiti isu
met laeng a balikas kadakuada? (kitaen iti 2 Ar-ari 23:1–3).

3. Agsuratka maipapan iti panawen idi adda napateg nga
epekto dagiti nasantuan a kasuratan iti biagmo.

4. Basaem ti 2 Timoteo 3:15–17; 1 Nephi 15:23–24; 2 Nephi 32:3;
Alma 31:5; Helaman 3:29–30, ket mangaramidka iti listaan
manipud kadagitoy a nasantuan a kasuratan maipapan iti
bileg dagiti nasantuan a kasuratan iti biagtayo.

A

Tantanem (bb. 16, 30)—Dagiti
pagitabonan kadagiti bang-
kay dagiti natay

Buis (b. 33) —Kuarta a mai-
ted iti agturay tapno malap-
dan ti panangrautna kenka

Eskriba (b. 3)—Maysa nga es-
kribiente wenno sekretario iti
ari, ti nangato a saserdote,
wenno ti siudad (iti daytoy a
panawen ti pakasaritaan)

Pukpoken (b. 4)—Alaen amin

Pannakabilang (b. 7)—
Panangilawlawag

Nakisao (b. 14)—Nakisarita

Maiddep (b. 17)—Mapnek
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tao iti ballaag ni Lehi. Mangrugi ti Libro ni Mormon iti
“umuna a tawen ti panagturay ni Sedekias” (1 Nephi 1:4),
a nadakamat iti 2 Ar-ari 24:17–20). 

Pimmudno dagiti padto ni Lehi ken dagiti dadduma pay, nag-
subli ni Nabucodonozor ti Jerusalem ket naan-anay a “dina-
daelna” ti siudad (kitaen iti 2 Ar-ari 25). Nadadael (nabulsek)
dagiti mata ni Sedekias kalpasan ti pannakapilitna a mang-
saksi iti pannakatay dagiti annakna a lallaki. Irekord ti Libro
ni Mormon a maysa kadagiti annak a lallaki ni Sedekias a
managan iti Mulek ket naisalakan ken nagbaniaga a kaduana
ti maysa a grupo a nagturong iti akinlaud a kontinente. Iti di
nabayag natakuatan dagiti Nephite dagiti an-annabo dagitoy
a “Mulekita” ket inawaganda ida iti tattao ti Zarahemla.

Ti pakaammuan maipapan iti panangadipen dagiti nadang-
kes a Babilonios kadagiti napili a tattao ti Apo ket naisurat
iti 2 Ar-ari 25. Nagrugi ti “naragsak ken narang-ay” a pa-
nawen ti Israel idi indauluan ida ni Moises a rummuar iti
pannakabalud iti Egipto ken nagaramidda kadagiti sag-
rado a katulagan iti Apo. Naggibus daytoy iti panangadi-
pen ti Asiria ken pannakasayyasayya ti Akin-amianan a
Pagarian, ken ti panangadipen ti Babilonia iti Akin-abagan
a Pagarian kalpasan ti panagtultuloy dagiti Israelita a nag-
balin a nadangkes. Iti kasta makitatayo nga agpada a dagiti
Akin-amianan ken Akin-abagatan a Pagarian ti Israel ken
Juda ket narebbek a kas impadto dagiti propeta ti Apo. Iti
mapattapatta nga innem a gasut a tawen, ti Israel ket
pudno a nawaya a tattao, nakapagrukbabda iti Dios dagiti
ammada a da Abraham, Isaac, ken Jacob. Ngem tinalliku-
danda ti Diosda ket naadipen ken naisayyasayyada kadagiti
saan a nagrukbab iti pudno ken sibibiag a Dios.

Iti maudi a sumagmamano a bersikulo ti 2 Ar-ari 23, naba-
satayo a ti anak a lalaki ni Josias ket maysa a nadangkes
nga ari, a nangiturong kadagiti tao a nagsubli iti kinadang-
kes. Kabayatan dayta a panawen, pinilit dagiti Egipcio dagiti
ari ti Juda nga agbayad kadakuada iti kuarta para iti pan-
nakasaluadda. Addaanda iti kasta nga impluensia ta nangi-
patugawda iti baro nga ari para iti Juda idinto a sibibiag
pay ti sigud nga ari.

Iti rugi ti 2 Ar-ari 24 ad-adda a kimmapsut ti bileg ti Egipto
ngem iti maysa a tumantanor a bileg ti lubong—ti Babilonia.
Indauluan ni Ari Nabucodonosor, rinaut dagiti Babilonios
ti Jerusalem ket inadipenda dagiti adu a nababaknang, edu-
kado, ken nabibileg a pamilia idiay Jerusalem. Irekord ti ma-
ika-24 a kapitulo ti 2 Ar-ari ti “nangrugian ti naggibusan”
para iti Juda.

Kabayatan daytoy a panawen binallaagan ni propeta Lehi
dagiti tao maipapan iti naan-anay a panangdadael dagiti
Babilonios iti Jerusalem. Ti pannakaammo a sibaballigi a
nangraut ni Nabucodonozor iti Jerusalem sakbay ti rugi ti
1 Nephi iti Libro ni Mormon ket mangaramid a kasla ad-
adda pay a makapasiddaaw iti saan a panangawat dagiti

2 Ar-ari 24–25

Inadipen ti Babilonia ti Juda

Iti mapattapatta a 540–35 S.C., inabak ti Media ken Persia ti
Babilonia ket nagbalinda a dakkel a puersa iti Nangtengnga a
Daya ken Asia. Iti di nabayag kalpasan ti pannakaisaadna nga ag-
turay, ni Ciro, nga ari ti Persia, ket inawisna dagiti Judio nga ag-
subli kadagiti daga a nakayanakanda kalpasan ti nasurok a
limapulo a tawen a pannakaadipenda iti Babilonia. Dagiti libro ti
1–2 Cronicas ket naisuratda iti maysa a panawen kalpasan ti pa-
nagsubli dagiti Judio. Sigud a maysa laeng a libro ti 1–2 Cronicas,
ngem iti di nabayag, pinagsina ida dagiti agipatpatarus tapno ag-
balin a dua. 

Panagsagana a Mangadal iti 1–2 Cronicas
Kinalikaguman dagiti mannurat ti Cronicas nga isalaysayda ma-
nen ti pakasaritaan dagiti Judio kabayatan ti panawen dagiti ari,
isu a sakupen ti Cronicas ti isu met laeng a panawen a sinakup ti
1–2 Samuel ken 1–2 Ar-ari. Kinaagpaysona, sumagmamano a pa-
set ti Cronicas ti kasla naadaw laeng manipud kadagidiay a libro.
Nupay kasta, masansan a yunay-unay ti Cronicas dagiti naduma-
duma a punto. Kas pagarigan, iraman ti Cronicas ti ad-adu pay a
detalye maipapan kadagiti artikulo ti templo ken paspasamak ti

templo manipud pay iti panawen a naisurat ti Cronicas nga adda
templo dagiti Judio ngem awan ti arida.

Gapu ta adu unay iti Cronicas ti naglaon iti impormasion a naa-
dalmon, daytoy a pangiwanwan iti panagadal ket saan a mangi-
lawlawag iti tunggal kapitulo. Umawatkanto laeng kadagiti
tulong iti panagbasa para iti 2 Cronicas 15:20 gapu ta aglaonda
kadagiti estoria a di masarakan iti 1–2 Ar-ari. Para kadagiti dad-
duma pay a napili a paset ti 1–2 Cronicas, ileppasmonto laeng
dagiti aktibidad.

1 Cronicas 22:5–19

Panagsagana a 
Mangbangon iti Templo

Dagiti Umuna ken Maikadua a Libro dagiti Cronicas
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ni David ken ti Templo

1. Ilistam no ania ti isalaysay ti 1 Cronicas 22:5–19 nga inaramid
ni David tapno agsagana para iti panangbangon iti templo.

2. Segun kadagiti bersikulo 5–9, apay a di napalubosan ni David
a mangbangon iti templo?

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kasano a Makatulong Daytoy?

Kasano a matulongannaka ti 1 Cronicas 29:29 a mangsungbat iti
maysa a tao a mangdildillaw iti Libro ni Mormon babaen ti pa-
nagkunana nga amin a sinurat dagiti propeta ti Dios ket masa-
rakan iti Biblia ken awan dagiti mabalin a sabali pay a libro ti
nasantuan a kasuratan?

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Pateg Daytoy a Lugar?

1. Segun iti 2 Cronicas 3:1, sadino ti nangbangonan ni Salomon
iti templo?

2. Apay iti panagkunam a nasayaat a lugar daytoy para iti templo?

A

2 Cronicas 3:1

Mangrugi ni Salomon a
Mangbangon iti Templo

A

1 Cronicas 29:29

“Dagiti Ar-aramid 
ni Ari David”

A

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agsurat iti Maysa a Pakaammuan ti Saksi

Ipapanmo a reporterka ti maysa a pagiwarnak. Aramatem ti
impormasion manipud iti 2 Cronicas 7:1–12, agsuratka iti esto-
ria para iti akinsango a panid maipapan iti no ania ti napasa-
mak kalpasan ti pannakaidaton ti templo ni Salomon a kasla
addaka sadiay.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ibagam no Asino, Sadino ken Apay

No agsina iti dua a pagilian ti Israel, gagangay a makunatayo a
dagiti tribu da Juda ken Benjamin ket addada iti Akin-abagatan a
Pagarian, ket dagiti dadduma pay a sangapulo a tribu ket addada
iti Akin-amianan a Pagarian, ket dagiti Levita naiwarasda kada-
giti intero a tribu. Ngem ammotayo a ni Lehi iti Libro ni Mormon
ket saan a naggapu iti tribu ni Juda wenno ti tribu ni Benjamin,
ngem nagnaed isuna idiay Jerusalem. Basaem ti 2 Cronicas
11:13–17 ket ilawlawagmo no asino ti napan iti Jerusalem iti pa-
nawen a nagsina dagiti pagarian ken no apay a napanda sadiay.

No mangted ti propeta iti balakad, kasano ti isusungbatmo?
Ania no ti balakadna ket nasken nga agaramidka iti maysa

2 Cronicas 15

Tungpalen ni Asa ti 
Balakad ti Propeta

A

2 Cronicas 11:13–17

Agsubli dagiti Levita

A

2 Cronicas 7:1–12

Ti Dayag ti Apo
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a banag a di nalatak? Ti maika-15 a kapitulo ti 2 Cronicas
ket isalaysayna no ania ti inaramid ni Asa, nga ari ti Juda,
idi makangngeg iti balakad manipud iti maysa a propeta ti
Dios. Bayat ti panagbasam, ibilangmo no ania ti masursu-
rom manipud iti sungbat ni Asa.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

2 Cronicas 15

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Dagiti Parikut ken Pangrisut

Agaramidka iti maysa a
simple a tsart a kas iti
maysa a naipakita a ma-
ngibaga no ania ti ki-
nuna ti propeta Azarias
a dakes nga inaramid
dagiti tao ti Juda ken no
ania ti maaramidda
tapno maatur ti kasa-
saad. Masarakamto ti
impormasion a pang-
punno iti tsart iti 
2 Cronicas 15:1–7.

Kasapulan ti _______ tapno Masurot ti Propeta

1. Ania a balikas iti 2 Cronicas 15:8 ti mangiladawan iti no ania
ti masansan a maidawat a kasapulan tapno masurot ti bala-
kad ti propeta?

2. Ania ti inaramid ni Asa ken dagiti tao a nangipakita no ka-
sano ti kadakkel ti panagtarigagayda a mangsurot iti Apo?

3. Iladawam ti sumagmamano a nalawag a wagas a pakapagba-
linam nga ad-adda a kas ken ni Asa ken dagiti taona. Kasano
a makapagbalin dagiti miembro ti Simbaan a gagangay nga
ad-adda a kas kenkuana?

2 Cronicas 20

Ti Anak ni Asa a ni Josafat 

B

Ania ti Nasken
nga Aramiden

dagiti Tao

Dagiti 
Parikut idiay

Juda

A

Pannakariribuk, Riribuken
(bb. 5–6)—Panagparikut, pag-
parikuten

Pimmanaw iti Israel a na-
wadwad (b. 9)—Impanda ti

bagbagida iti babaen ti pana-
ngidaulona

Samsam (b. 11)—Dagiti sani-
kua a nagun-odda babaen ti
gubat

Iti 2 Cronicas 20 masarakantayo ti sabali pay a pagarigan
dagiti bendision ti panagtalek iti Apo ken kadagiti prope-
tana. Iti daytoy a panawen mapasamak ti estoria bayat ti
panagturay ni Ari Josafat ti Juda. Ti pakabuklan ti estoria
ni Josafat kadagiti nasantuan a kasuratan ket masarakan iti
2 Cronicas 17–20.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

2 Cronicas 20

2 Cronicas 20:7–9—Ti Kari ti Panagkararag iti
Templo
Nupay ammotayo a dumngegto ti Dios kadagiti kararagtayo sa-
dino man ti pagkarkararagantayo kenkuana, iti 2 Cronicas 20:7–9
nagkiddaw ni Josafat para iti pannakatungpal dagiti naisangsa-
ngayan a kari a masarakan iti kararag ti pannakaidaton ti templo
ni Salomon (kitaen iti 1 Ar-ari 8:37–40, 44–45).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kasano ti Umawat iti Tulong ti Apo

Agaramidka iti listaan dagiti banag nga inaramid ni Josafat ken
dagiti taona tapno makaawat iti tulong ti Apo idi maipasango
iti dakkel a karit.

Mangted iti Pagarigan

Mangisuratka iti kabaruanan a pagarigan maipapan iti no ka-
sano a sika wenno maysa a tao a nabasam, nalabit a kadagiti
nasantuan a kasuratan, ket nangyaplikar iti 2 Cronicas 20 ken
nakasursuro maipapan iti kinapudno daytoy.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Problema?

1. Apay a nakaala iti kukutel ni Ari Uzzias?

A

2 Cronicas 26:14–21

Agbalin nga Agkukutel 
ni Uzzias

B

A

Nasnasion (b. 6)—Dagiti saan
nga agrukbab iti pudno a Dios

Santuario (b. 8)—Templo

Agkullayaw (bb. 15, 17)—

Agbuteng

Agsaneb (b. 22)—Kellaat nga
idadarup

Ikisap (b. 23)—Naan-anay a
dadaelen
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2. Kasano a mabalintayo a yaplikar ti balakad ni Ezekias iti
2 Cronicas 29:9–11 tapno rumang-aytayo a kas tattao iti sa-
nguanan ti Apo? (kitaen met iti DkK 97:10–21).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Pagdiligen ti Dua nga Aggidiat a Libro ti 
Nasantuan a Kasuratan

Iti 2 Cronicas 36:11–16 maisalaysay ti maipapan iti panawen idi
adda ni Lehi idiay Jerusalem. Kasano nga agpada dagiti bersi-
kulo 11–16 ken 1 Nephi 1?

A

2 Cronicas 36:11–16

Kinadangkes idiay Jerusalem

2. Ania ti isuro kadatayo ti wagas a panangdusa ti Apo ken ni
Uzzias maipapan iti panagrikna ti Apo kadagiti tulbek ken
turay ti priesthood?

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agaramid iti Listaan

1. Ilistam no ania ti kinuna ti Apo wenno maipapan kadagiti su-
maganad a ragup iti 2 Cronicas 29:1–11: dagiti Levita, “dagiti
ammatayo,” ken “dagiti annakko.”

A

2 Cronicas 29:1–11

“Saankayo Koma a Naliway”

Manipud iti mapattapatta
nga 605–586 S.C. rinebbek
dagiti Babilonios ti pagilian
a Judio ket innalada nga
adipen dagiti Judio iti
Babilonia. Kabayatan
daytoy a pannakaadipen
(kitaen iti Dagiti Salmo
137:1–4), sinalungasingda
dagiti katulaganda iti Dios
ket nakita a napukawdan

dagiti bendision a naikari kadakuada a kas paset ti katulagan ni
Abraham.

Baro a Namnama
Agarup limapulo a tawen kalpasan ti iraraut ti Babilonia, nag-
kaykaysa dagiti Medos ken Persos iti panangabakda kadagiti
Babilonios ket nagaramidda iti imperio idiay Asia ken iti
Nangtengnga a Daya [Middle East]. Daytoy nga imperio a
Media-Persia ket indauluan iti maysa nga ari a managan iti Ciro
a nagaramid kadagiti pagannurotan a nangipakita iti kinasayaat
kadagiti sakupna, agraman dagiti Judio idiay Babilonia. Nabiit
kalpasan ti panangrebbek iti Babilonia idi 539 S.C., inwaraga-
wag ni Ciro a dagiti Judio idiay Babilonia ket mabalindan ti ag-
subli iti Jerusalem ket bangonenda manen ti temploda (kitaen iti
2 Cronicas 36:22–23; Esdras 1). Daytoy a waragawag ti nangyeg
iti dakkel a ragsak iti adu a Judio a sibabalud. Kas iti insurat ti

Salmista, “No lipatenka koma, O Jerusalem, malipatan koma toy
imak a kanawan ti kinasigona” (Dagiti Salmo 137:5; kitaen met iti
137:6). Naipasngay ti baro a namnama iti puspuso dagiti Judio.

Adda tallo a dadakkel a panagsubli iti Jerusalem: ti maysa ti
mapattapatta a 538 S.C. babaen ti panangiturong ni Zorobabel,
ti maikadua ket mapattapatta nga 465–25 S.C. babaen ti pana-
ngiturong ni Esdras, ket ti maikatlo ket 444 S.C. babaen ti pana-
ngiturong ni Nehemias.

Panagsubli manipud iti Nakapadisian

Carcemis Haran
Nineve

Arbela
Arpad Alepo

Hamat
Tadmor

SiparDamasco

Jerusalem

Babilonia
Nipur

Susa

Nagusar ni Esdras iti napeggad a ruta nga awanan iti kadua a militar
Panagsubli babaen da Esdras ken Nehemias (457–28 S.C.)
Panagsubli dagiti napadisi kadagiti aldaw da Sesbassar ken Zorobabel (537–15 S.C.
Nagtipontipon dagiti napadisi a Judio iti aglawlaw ti Nipur

Karayan Eufrates

Karayan Tigris

Ti Libro ni Ezdras
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Panagsagana a Mangadal iti Esdras
Maysa a saserdote ni Esdras ken an-annabo ni Aaron, ti kabsat
ni Moises. Maawagan pay isuna nga eskriba, a maysa a tao a
nagadal, nagsurat, ken nangisuro kadagiti nasantuan a kasura-
tan nga addaan iti dakkel a pannakaammo. Indauluan ni Esdras
ti maikadua a dakkel a grupo dagiti Judio a nagsubli iti
Jerusalem iti maysa a panawen agarup 465–25 S.C.

Sumagmamano ti nangawag ken ni Esdras iti “ama” ti kaba-
ruanan a Judaismo gapu iti panangyunay-unayna iti panaga-
dal iti linteg (dagiti nasantuan a kasuratan). Indauluanna
dagiti Judio iti maysa a panawen idi rugianda ti ad-adda a 
panangipamaysa iti panagbalin a maysa a simbaan imbes a
maysa a pagilian. Nalawag nga insurat ni Esdras ti sumagma-
mano iti libro ni Esdras wenno direkta nga inadaw ti orihinal
a mannurat manipud iti maysa a rekord nga insurat ni Esdras
gapu ta iti maudi nga uppat a kapitulo, agsasao ni Esdras iti
umuna a persona (“Kinunak,” “Impatulodko ida,” ken dad-
duma pay.)

Kalpasan ti panangisalaysay manen iti estoria ni Ciro a ma-
ngipalpalubos kadagiti Judio nga agsubli iti Jerusalem (sigud
a naisalaysay iti 2 Cronicas 36), isalaysay ni Esdras ti estoria ti
maysa a grupo, nga indauluan ni Zorobabel, a nagsubli ken
nagkalikagum a mangbangon manen iti templo ken mangi-
pasdek manen ti wagas ti panagbiag dagiti Judio. Naupay
daytoy a grupo ngem iti agangay ket pinaregta ida da propeta
Haggeo ken Zacarias tapno ileppasda ti templo. Ti templo ket
maysa kadagiti dua a napateg a tema a mayunay-unay iti
Esdras. Ti maikadua a kapanunotan ket ti kinapateg ti linteg,
wenno dagiti sagrado a rekord nga aw-awagantayo kadagiti
nasantuan a kasuratan. Pinadas ni Esdras a tulongan dagiti
Judio nga agbalin a nalinteg manipud iti kaunggan agingga iti
ruar babaen ti panangisuro kadakuada iti linteg. Para iti ad-
adu pay nga impormasion maipapan ken ni Esdras, kitaen iti
Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan, “Esdras.”

Isalaysay kadatayo ti Esdras 1 a saan laeng nga inallukoy
ni Ciro dagiti Judio nga agsubli iti Jerusalem, ngem ketdi
insublina pay ti amin a banag nga innala ni Nabucodo-
nozor manipud iti templo ken impanna kadagiti templo ti
Babilonia. Narikna ni Ciro a parparegtaen isuna ti Dios a
mangaramid iti daytoy a Paulo a bilin. Daytoy a paulog a
bilin ni Ciro ket nangipatungpal kadagiti padto nga inara-
mid da Isaias ken Jeremias (kitaen iti Isaias 44:28–45:1).

Esdras 1

Ipatungpal ni Ciro ti Padto

Linia ti Panawen para ken ni Esdras

586 S.C. Naparmek ti Jerusalem; kaaduan a Judio ti naadipen iti Babilonia

539 S.C. Pinarmek ni Ciro ken dagiti Medos-Persos ti Babilonia

538 S.C. Imbilin ni Ciro a mabalin dagiti Judio ti agsubli iti Jerusalem ket mangbangon iti templo

537 S.C. Nagsubli iti Jerusalem ti umuna a ragup dagiti Judio 
536 S.C. Nangrugi ti panangbangon manen iti templo

530 S.C. Naisardeng ti panangbangon iti templo

522 S.C. Nagbalin ni Darius nga ari ti Persia

520 S.C. Nagipadto da Haggeo ken Zacarias, nangrugi manen ti panangbangon iti templo

516 S.C. Nalpas ken naidaton ti templo

486 S.C. Nagbalin ni Xerxes nga ari ti Persia

465 S.C. Nagbalin ni Artaxerxes nga ari ti Persia

458 S.C. Napan ni Esdras iti Jerusalem

445 S.C. Napan ni Nehemias iti Jerusalem, naileppas ti pader

580

540

530

520

480

470

460

450

440

Palagip: Napattapatta dagiti petsa
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Ited ti Esdras 2 ti bilang dagiti tao a nagsubli iti Jerusalem
iti babaen ti panangidaulo ti maysa a lalaki a managan iti
Zorobabel, a maysa nga an-annabo dagiti ari ti Juda ken nag-
balin a gobernador ti daga idi nagsubli dagiti Judio. Dagiti
tao a nailista iti daytoy a kapitulo ket nagrupo-grupoda a
mayannurot iti siudad a naggapuanda idiay Israel ket kalpa-
sanna mayannurot iti pamilia iti dayta a siudad. Ipakaammo
pay ti Esdras 2 a dagiti saserdote a nagsubli ket kasapulan a
sukisokenda ti pakasaritaan ti pamiliada tapno mapanekne-
kan nga isuda ket Levita ken makaimatonda iti priesthood.

Iti Esdras 3 mabasatayo no kasano a nangrugi dagiti nag-
subli a Judio, babaen ti panangiturong da Zorobabel ken
Jesua (ti dadaulo dagiti saserdote), a nangbangon manen iti
templo. Nangrugida iti altar tapno maannongda dagiti sak-
ripisio a naibilin iti linteg ni Moises. Kalpasanna inrugida
ti pundasion. Idi maileppas ti pundasion nagrarambakda.
Dagiti nakalagip iti templo ni Salomon ket nakasangitda idi
makitada daytoy a templo gapu ta ammoda a daytoy ket
saan a kas iti kapintas ti templo a nalagipda.

Kinuna ni Presidente Brigham Young, “Nakaileppastayo iti
templo idiay Kirtland ken idiay Nauvoo; ket nagbatingting
kadi dagiti kampana ti impierno iti amin nga oras a pa-
nangbangonmi kadagitoy? Nagbatingtingda, iti tunggal la-
was ken iti tunggal aldaw” (Journal of Discourses, 8:356).
Ipakita ti Esdras 4 ti kinapudo dayta a palawag. Maysa a
grupo dagiti tattao a naawagan iti Samaritano ti nagtariga-
gay a tumulong kadagiti Judio a mangbangon manen iti
templo. Saan nga inawat dagiti Judio ti tulongda, a namag-
pungtot kadagiti Samaritano. Manipud iti dayta a panawen
inaramid dagiti Samaritano ti amin a kabaelanda tapno ma-
lapdanda ti panangbangon iti templo. 

Ti Samaritano ket an-annabo dagiti nagindeg nga
Asirios ken Israelita. Ibilang dagiti Judio a saan a
nadalus dagiti Samaritano gapu iti pannakiasa-
wada iti uneg ti pamilia.

Esdras 3–6

Ti Panangbangon iti Templo

Esdras 2

Asino ti Nangisubli?

Salaysayen ti Esdras 5–6 ti estoria maipapan iti no kasano a
nagun-od manen dagiti Judio ti pammalubos a mangituloy iti
pannakabangon manen ti templo idiay Jerusalem kalpasan ti
naballigian a panangpasardeng dagiti Samaritano iti mabang-
bangon a proyekto. Inallukoy da propeta Haggeo ken Zacarias
dagiti tao nga ituloyda ti panagbangon nupay naikiddawen
kadakuada a mangisardeng (kitaen it Esdras 5:1–2). Dinamag
dagiti saan a Judio iti pagilian no adda met laeng pammalu-
bos kadagiti Judio nga agbangon, ket idi dakamaten dagiti
Judio ti paulog a bilin ni Ari Ciro a kas pammalubosda iti pa-
nagbangon, nagsurat dagiti saan a Judio ken ni ari Darius ket
kiniddawda kenkuana a kitaenna no pudno ti paulog a bilin
ni Ciro. Nairekord iti Esdras 6 a nasarakan ti paulog a bilin
ket impalubos ni Darius a maituloy ti panagbangon.

Iti gibus ti Esdras 6 mabasatayo a naileppas ken naidatonen
ti templo. Ti pannakaidaton ti templo ket nangisangbay iti
rag-o kadagiti tao gapu ta napapigsada a mangituloy iti
aramid ti balay ti Dios (kitaen iti b. 2). Kitaen a dagiti na-
raragsak a pasamak kadagitoy dua a kapitulo ket bunga ti
kinatallugod dagiti tao a nagtungpal iti balakad da propeta
Haggeo ken Zacarias.

Ti maika-7 a kapitulo ti Esdras ket mangyam-ammo ken ni
Esdras a saserdote, a maysa pay nga eskriba, wenno maes-
tro. Ibaga kadatayo ti listaan dagiti nagan iti umuna a
lima a bersikulo ti maika-7 a kapitulo a ni Esdras ket
maysa a direkta nga an-annabo ni Aaron, a kabsat ni
Moises. Masursurotayo pay manipud iti daytoy a kapitulo
a pinalubosan ni Artaxerxes ni Esdras a mangipan iti
maysa a grupo dagiti Judio iti Jerusalem manipud iti
Babilonia. Maysa pay, nangted ni Artaxerxes iti kuarta
para iti templo ken pinaalana ken ni Esdras dagiti gameng
manipud iti templo idiay Babilonia ket pinaisublina dagi-
toy iti templo idiay Jerusalem. Mabasatayo pay a naikkan
ni Esdras iti bileg a mangdutok kadagiti ukom kadagiti tao
nga agserbi kadagiti lokal a gobierno dagiti Judio.

Esdras 7

Esdras—Maestro ti Linteg

Baybay

Altar
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ti Pagtaudan ti Pigsa ni Esdras

1. Segun iti Esdras 7:10, ania dagiti tallo a banag nga inaramid
ni Esdras? (“Ti Linteg ni Jehova [Apo]” ket maitudo kadagiti
nasantuan a kasuratan.)

2. Ilawlawagmo ti uray dua laeng a pagimbagan a naawat ni
Esdras gapu kadagitoy a banag.

3. Mangtedka iti pagarigan maipapan iti no kasano a maara-
midmo ti tunggal maysa kadagitoy a banag.

Aglaon daytoy umuna a paset ti Esdras 8 iti listaan dagiti
grupo dagiti tao a kimmuyog ken ni Esdras a napan iti
Jerusalem manipud Babilonia ken ti bilang dagiti tao iti tung-
gal grupo. Kalpasanna salaysayen ti maika-8 a kapitulo ti es-
toria ti panagbaniaga dagiti Judio a nagturong iti Jerusalem,
agraman ti maipapan iti no kasano ti panagayuno ken panag-
kararagda para iti pannakasaluad iti dalan ken no kasano a
dinengngeg ken sinungbatan ti Apo dagiti kararagda.

Nalabit a ti kadakkelan a gapu ti pannakasayyasayya ken pan-
nakaadipen ti Israel ket ti panagrukbabda kadagiti didiosen.
Pinadas ni Esdras ken ti dadduma pay a dadaulo a Judio nga
inyadayo dagiti tao manipud iti panagaramid kadagiti isu met
laeng a biddut bayat ti panagsublida iti naikari a dagada.
Ngem, kas iti mabasamto iti Esdras 9–10, adu a Judio ti nag-
kallaysa iti ruar ti katulagan, a nangpadakkel iti pannakasuli-
sog nga agrukbab kadagiti didiosen dagiti assawada. Bayat ti
panangbasam kadagitoy dua a kapitulo, ibilangmo no kasano
a mabalinmo a yaplikar ti isuro dagitoy a sinurat maipapan
iti pannakikallaysa iti uneg ti katulagan.

Esdras 9-10

Pannakikallaysa kadagiti 
Saan nga Israelita nga 

Assawa a Babbai

Esdras 8

Panagbaniaga a 
Nagturong iti Jerusalem

A

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Esdras 9

Esdras 10

Esdras 10:9—“Agpigergerda a Gapu Itoy a 
Panggep, ken Gapu iti Dakkel a Tudo”
Ti pasamak a nailadawan iti Esdras 10:9 ket napagteng kabaya-
tan ti kalam-ekan, katuduan a panawen ti tawen. Nagpigerger
dagiti tao gapu iti lamiis ken kasta met a nariknada a naupay ti
Apo gapu iti basbasolda.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kainnuman ni Esdras

Ipapanmo a maysaka a reporter ti pagiwarnak iti panawen dagiti
pasamak iti Esdras 9. Mangpilika iti tallo a saludsod a damagem
koma ken ni Esdras, ket isuratmo no kasano iti panagkunam a
masungbatanna a maibatay iti no ania ti mabasam iti Esdras 9.

Ilasin dagiti Pagbatayan ti Panagbabawi

1. Dimngeg dagiti tao ken ni Esdras ket adu ti nagkagumaan
nga agbalin a nalinlinteg. Isuratmo iti kuadernom ken uge-
dam kadagiti nasantuan a kasuratam dagiti tallo a pagbata-
yan ti pudno a panagbabawi a masarakam iti Esdras 10.

2. Ibagam no apay a napateg ti tunggal pagbatayan a nasara-
kam iti ngato iti proseso ti panagbabawi.

B

A

Pinagsapatana (b. 5)—
Pinagkari

Mapukaw amin a kukuana
(b. 8)—Ti sanikua ket saanen
a kukua ti tao.

Pakaay-aywan (b. 11)—
Nakem

Kinarimon (bb. 1, 11, 14)—
Dagiti banag a dakes iti ima-
tang ti Dios

Nasantuan a bin-i (b. 2)—
Tattao iti katulagan

Nailaok (b. 2)—Nakiasawa

Dagiti agturay iti daytoy a
panaglabsing (b. 2)—Dagiti
dadaulo wenno lider iti pana-
garamidda iti dakes

Agmalmalanga (bb. 3–4)—
Masmasdaawan ken maladla-
dingitan

Panagpakumbabak (b. 5)—
Nadagsen nga awit

Mabibinegak (b. 6)—
Mapabainan

Kinadangkes (bb. 6–7, 13)—
Basbasol

Kanito (b. 8)—Paset ti pana-
wen

Bang-ar (bb. 8–9)—Namnama

Makisinggalut (b. 14)—
Nasinged a pannakirelasion
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Ituloy ti libro ni Nehemias ti estoria a nangrugi iti Esdras.
Kadagiti kaunaan a nasantuan a kasuratan dagiti Judio, ti Esdras
ken ti Nehemias ket maymaysa a libro. Para iti makatulong
nga impormasion maipapan ken ni Nehemias ken ti libro ni
Nehemias, kitaen ti pakauna iti Esdras iti daytoy a pangiwanwan
iti panagadal ken iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan,
“Nehemias.”

Panagsagana a Mangadal iti Nehemias
Bayat ti panagbasam, ibilangmo ti simbolismo dagiti pader ti
Jerusalem a nagtrabahuan a nasayaat ni Nehemias tapno maba-
ngon. Apay a napateg unay ti mangbangon kadagitoy a pader?
Kasano a maipada dagiti pader kadagiti Judio?

Kasano ti reaksionmo no mangngegmo ti maipapan kadagiti
parikut a sangsanguen dagiti tao iti lugaryo wenno iti na-
dumaduma a paset ti lubong? Irekord ti Nehemias 1 no
ania ti inaramid ni Nehemias idi nangngeganna ti maipa-
pan iti panagsagaba dagiti dadduma.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Nehemias 1

Nakalapsut a natda
(bb. 2–3)—Nakalasat

Nabati (b. 3)—Dagiti nakala-
sat

Pannakaparigat (b. 3)—
Parikut

Pannakaumsi (b. 3)—Di pan-
nakaanamong

Umimdeng (bb. 6, 11)—
Dumngeg a nasayaat

Kaadaywan (b. 9)—
Kaatiddogan a distansia

Daytoy a lalaki (b. 11)—Ti ari

Nehemias 1

Ti Kararag ni Nehemias

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Sapulen dagiti Napateg a Balikas

Pumilika iti no ania iti panagkunam dagiti uppat a kapapatgan
a balikas iti Nehemias 1. Penkem a makapilika iti uray maysa
laeng a balikas a mangiladawan kadagiti tignay ni Nehemias
ken maysa a napateg iti no ania ti kinunana. Ilawlawagmo no
apay a pinilim ti tunggal balikas.

Ti kararag ni Nehemias a sinungbatan ti Apo ket naire-
kord iti Nehemias 1. Isalaysay ti Nehemias 2 a naaddaan
ni Nehemias iti gundaway a mangibaga ken ni Ari
Artaxerxes no apay nga isu ket maladingitan ken no apay
a limmukneng ti puso ti ari kenkuana. Kalpasanna, pina-
lubosan ti ari ni Nehemias nga agsubli iti Jerusalem
tapno tumulong iti panangbangon manen kadagiti pader
ti siudad. Nangted pay ni Artaxerxes iti tulong a kuarta
ken nangpaited ken Nehemias iti sursurat kadagiti gober-
nador kadagiti probinsia tapno mangipakita a ni
Nehemias ket addaan iti pammalubos ti ari. Babaen ti
pammalubos ni Ari Artaxerxes, nagbaniaga ngarud ni
Nehemias a nagturong iti Jerusalem, inutobna ti kasa-
saad, ket naamirisna a nasken a tumulong isuna a mang-
bangon kadagiti pader ti Jerusalem.
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Maysa a Pagarigan ti Pammati

1. Ania ti kinuna ni Nehemias a mangallukoy kadagiti tao?

2. Kasano a simmungbat dagiti tao?

3. Kasano a simmungbat ni Nehemias kadagiti “mananglais”?

4. Kasano a mayaplikartayo ti inaramid ni Nehemias no padpa-
dasentayo ti mangileppas iti maysa a banag nga idawat ti
Apo wenno dagiti katulonganna nga aramidentayo?

Ilista ti Nehemias 3 ti nagnagan ken dagiti grupo ti tattao
a nagtrabaho iti panangbangon manen kadagiti pader ti
Jerusalem ken salaysayenna no ania a paset ti pader a
trinabahoda.

Nehemias 3–4

Maipasango iti Isusupiat 
dagiti Agbangbangon

A

Ti Jerusalem iti Panawen ni Nehemias

Ruangan ti ikan
Ruangan ti karnero

Lugar ti
Templo

Ruangan a
pagtitiponan

Akindaya 
a ruangan

Ruangan 
ti kabalio

Ruangan ti tanap

Ruangan ti ubbog
Dagiti agdan nga agpababa
manipud iti Siudad ni David

Salaysayen ti Nehemias 4 no kasano nga intuloy ni
Sanballat, gobernador dagiti Samaritano, ti nanguyaw ken
nangsupiat iti panangbangon manen kadagiti pader ti
Jerusalem. Idi natakuatanna a dina mapasardeng ti trabaho
babaen ti pananguyaw kadagiti tao, ginandatna a darupen
ken dangran dagiti trabahador tapno mapasardengna ida.
Ngem nagkararag ni Nehemias ken dagiti tao tapno agpa-
tulong ti Apo ken “pinagbantayna” ti kagudua dagiti tra-
bahador. Sinaluadan ida ti Apo tapno maituloyda dagiti
trabahoda. Dakkel ti pammati iti Apo dagitoy a Judio uray
iti baet ti Simmatanas a pannkauyaw ken pannakasupiat
dagiti nasayaat nga aramidda.

Salaysayen ti Nehemias 5 no kasano nga indauluan ni
Nehemias, a kas ken ni Ari Benjamin iti Libro ni Mormon
(kitaen iti Mosiah 2), dagiti taona a saanna a siningir ti
buisda. Nagaramid pay kadagiti linteg a nanglapped kada-
giti Judio iti panagsingir iti gagangay a nangato wenno
agsursurok a patubo iti tunggal maysa kadagiti pautang
(maawagan iti “paanak”), a nangpasardeng iti ugali da-
giti Judio iti panangadipen kadagiti padada a Judio a na-
kautang kadakuada.

No dadduma mabalin a narigat ti mangibaga no asino a ta-
laga ti agtarigagay iti no ania ti kasayaatan para kadatayo.
Dagiti tao nga addaan kadagiti dakes a panggep ket mabalin-
datayo nga ulboden tapno makagun-odda mismo manipud iti
pannakapaaytayo. Nupay kasta, no managtungpaltayo iti
Dios ken agtalektayo iti pannarabay ti Espiritu, maliklikan-
tayo ti pannakaallilaw. Isalaysay kadatayo ti Nehemias 6 no
ania ti inaramid ni Nehemias iti maysa a kasasaad a nang-
gandatan kenkuana dagiti dadduma tapno dangranda isuna
ken singaen ti trabahona.

Nehemias 6

Ileppas ni Nehemias 
dagiti Pader

Nehemias 5

Nehemias: Maysa a 
Naindaklan a Dadaulo
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Nehemias 6

Nehemias 6: 10–13—Apay a a Di Mapan ni 
Nehemias iti Templo?
Nalawag a kasla paset ti maysa a plano ni Semaias tapno mang-
pasardeng kadagiti aramid ni Nehemias, ket ni Semaias a “naipu-
pok” iti balayna ket paset ti plano. Inaramid ni Semaias a kasla
agpeggad ti biag ni Nehemias ket imbagana ken ni Nehemias a
nasken a mapan isuna iti templo, rabsutenna dagiti sara ti altar,
ket ipakaasina a masaluadan koma ti biagna, a maysa a tignay a
nasao iti linteg ni Moises (kitaen iti Exodo 21:14; 1 Ar-ari 1:50–51;
2:28; 2 Ar-ari 11:15). Nabigbig ni Nehemias ti plano a maibusor
kenkuana ket pinilina ti agtalek iti Apo para iti pannakasaluad.
Maysa pay a gapu no apay a saan a napan ni Nehemias iti tem-
plo ket gapu ta isu ket saan a saserdote. Ninamnama ni Semaias
ken dagiti dadduma pay a mangdadael iti reputasion ni
Nehemias kadagiti tao, ngem napaayda.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Liklikan ti Allilaw

1. Mangibagaka iti nagnagan dagiti tao iti Nehemias 6 a nang-
padas a mangaramid iti pakadangran ni Nehemias, ken ilaw-
lawagmo no kasano.

2 Ania dagiti banag nga inaramid ni Nehemias tapno malikli-
kanna ti pannakatnag kadagiti “palab-ogda”?

3. Isuratmo no ania ti ibaga dagiti sumaganad a nasantuan a ka-
suratan maipapan iti no ania ti maaramidtayo tapno malikli-
kan ti pannakaallilaw: Helaman 3:29–30; Doktrina ken
Katulagan 43:2–6; 46:7–8; Joseph Smith—Mateo 1:37.

Ti Nehemias 7 ket maysa a rekord dagiti tao nga immay iti
Jerusalem a kaduada ni Zorobabel (kitaen iti Esdras 2). Kas
iti Esdras, irekord ti Nehemias 7 a dagiti saan a nakaipakita
babaen ti kapupuonda nga addada iti umno a puli ket saan
a napalubosan a maaddaan iti priesthood.

Nehemias 7

Ti Nagnagan dagiti Nagsubli

A

Gutbaw (b. 1)—Abut,
blangko

Dakes (b. 2)—
Pannakadangran

Pinarbom (b. 8)—
Aginkukuna, agpammarang

Naawatanda (bb. 12, 16)—
Nautob

Maumsidak (b. 133)—
Padaksen

Napalidayda unay kadagiti
matada (b. 16)—Naupay

Naaramid (b 16)—Manipud iti
Kasano ngata ti pakaidumaan
ti biagmo no dimo kaano man
nangngegan, nabasa, wenno
naaddaan man lang iti kopia
dagiti nasantuan a kasura-
tan? Kadagiti aldaw ni
Nehemias, naisurat babaen ti
ima dagiti nasantuan a kasu-
ratan kadagiti pergamino, iti
kasta, kasapulan ti dakkel a
trabaho ken sakripisio tapno

makagun-od iti maysa. Asino man nga addaan iti kumpleto
a kopia ket maibilang a nagasat. Dagiti tao iti aldaw ni
Nehemias ket saanda a nabasa wenno nangngegan dagiti na-
santuan a kasuratan iti sumagmamano a tawen. Bayat ti pa-
nangbasam iti Nehemias 8, idiligmo no ania ti narikna ken
inaramid dagiti tao idi nangngeganda dagiti nasantuan a
kasuratan iti no ania ti marikna ken aramidem no maadda-
anka iti gundaway a mangbasa wenno makangngeg kada-
giti nasantuan a kasuratan.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Nehemias 8

Nehemias 8:13–18—Nabasada kadagiti
Nasantuan a Kasuratan nga Agnaedda Koma 
kadagiti “Sapaw”

Dagiti Judio iti panawen ni
Esdras ket natakuatanda kada-
giti nasantuan a kasuratan ti
maysa a bilin nga “agnaedda
kadagiti sapaw.” Ti bilin ket
maitudo iti Fiesta dagiti
Tabernakulo, a maysa a sag-
rado a parambak nga immuna
nga inted ti Apo ken ni Moises
ken dagiti annak ti Israel (ki-
taen iti Levitico 23:33–44).

Siiimdengda (b. 3)—
Dimngeg a nasayaat

Silalawag (b. 8)—Awan bid-
dutna

Kababagasna (b. 8)—
Kaipapananna

Gobernador (b. 9)—Dadaulo
ti probinsia

Dagiti apag (b. 10)—
Sumagmamano a paset

Mapaldaang (v. 11)—
Mapaladingitan

Nehemias 8

Basaen ni Esdras dagiti
Nasantuan a Kasuratan 

kadagiti Tao
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agsapul kadagiti Napateg a Balikas

1. Basaem ti Nehemias 8:2–12 ket agaramidka iti listaan dagiti
balikas nga iti panagkunam ket kasayaatan a mangiladawan
no kasano ti panagrikna dagiti tao maipapan iti pannakang-
ngegda ken ni Esdras a nangbasa ken nangilawlawag kada-
giti nasantuan a kasuratan kadakuada. Mabalin a kayatmo
a marisan dagitoy a balikas kadagiti nasantuan a kasuratam.

2. Mangpilika iti maysa kadagiti balikas nga insuratmo iti lis-
taam ket salaysayem ti maipapan iti maysa a panawen a na-
kariknaam iti kasta met la a wagas, wenno, pumilika iti maysa
kadagiti balikas iti listaan ket ibagam no apay nga iti panag-
kunam a simmungbat dagiti tao iti wagas nga inaramidda idi
insuro ni Esdras dagiti nasantuan a kasuratan.

3. Ania dagiti balikas iti Nehemias 8:2–12 nga iti panagkunam
ket mangiladawan iti no ania ti inaramid ni Esdras tapno ma-
katulong kadagiti tao a maaddaan iti naindaklan a padas ka-
dagiti nasantuan a kasuratan?

Mabasatayo iti Libro ni Mormon a “ ti pangikasaba iti bali-
kas…ket nabilbileg nga amang ti ibungana iti panunot dagiti
tao ngem iti espada, wenno ania man a banag” (Alma 31:5).
Aglaon ti Nehemias 9–10 kadagiti pagarigan daytoy a ki-
napudno.

Iti Nehemias 9 mabasatayo a gapu ta nangngeganda ti balikas
ti Dios (kitaen iti Nehemias 8), nagayuno dagiti tao, nagkum-
pisar iti basbasolda, ken nagrukbabda iti Apo. Kalpasanna
nangted dagiti saserdote iti pakagupgopan ti pakasaritaanda
manipud iti panawen ni Abraham, a mangipakpakita no ka-
sano ti panangngaasi ti Apo kadakuada agingga iti aldawda.

Iti Nehemias 10 mabasatayo a nagaramid dagiti saserdote ka-
dagiti katulagan tapno naan-anay a matungpal dagiti bilin.
Sinurotti nabati kadagiti tao ti pagwadan dagiti saserdoteda
ken inaramidda met daytoy a katulagan. Dagiti pasamak a
nairekord kadagiti maika-9–10 a kapitulo ket ipakitada ti su-
magmamano kadagiti bendision ti panagbasa, panagadal, pa-
nagutob, ken panangyaplikar kadagiti nasantuan a kasuratan
iti biagtayo.

Nehemias 9–10

Ti Bileg ti Balikas

A

Ited ti Nehemias 11 ti nagnagan dagiti dadaulo dagiti tao
idiay Israel ken no asino kadakuada ti natudingan nga ag-
naed idiay Jerusalem. Dakamaten pay ti maika-11 a kapi-
tulo dagiti dadduma pay a natudingan nga agnaed kadagiti
dadduma pay a siudad iti daga.

Aglaon ti umuna a benneg ti Nehemias iti nagnagan dagiti
saserdote ken Levita (dagiti priesthood holder) a nagsubli iti
Jerusalem iti grupo ni Zorobabel (bb. 1–9). Aglaon ti suma-
runo a benneg iti nagnagan dagiti saserdote ken Levita iti
panawen ni Nehemias, nga an-annabo ti sigud a grupo (bb.
10–26). Salaysayen ti nabati pay a paset ti kapitulo ti maipa-
pan iti pannakaidaton dagiti pader ti Jerusalem (bb. 27–47).

Iti maysa a panawen kalpasan ti pannakaidaton dagiti pader
ti Jerusalem, nagsubli ni Nehemias tapno makipagkita ken
ni Ari Artaxerxes idiay Babilonia. Isalaysay ti Nehemias 13
ti estoria maipapan iti no ania ti natakuatanna idi nagsubli
isuna iti Jerusalem. Tallo a banag ti nangupay unay ken-
kuana: (1) maysa a ganggannaet, a di mamati iti Dios ti
Israel ti napalubosan nga agindeg iti balay ti Apo, (2) saan
a ngilngilinen dagiti tao ti aldaw a Panaginana [Sabbath],
ken (3) dagiti tao—uray pay dagiti saserdote ken Levita—
ket makikalkallaysada iti ruar ti katulagan. Inallukoy ni
Nehemias dagiti tao nga agbalin a napudno iti Apo babaen
ti panagtungpal kadagitoy a bilin. Ipakitatayo met ti kina-
pudnotayo iti Dios ita nga agdama babaen ti pannakaikari a
dumar-ay iti templo, panangngilin ti aldaw ti Sabbath, ken
pannakikallaysa iti uneg ti katulagan.

Nehemias 13

Ituloy ni Nehemias ti 
Mangikasaba iti Panagbabawi

Nehemias 11–12

Ti Pannakaidaton ti Pader
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Ti Estoria ti Maysa a Banuar a Babai 
a Judio
Saan nga insurat ni Ester ti libro ni Ester, ngem masarakan ti si-
bubukel nga estoriana iti libro. Napasamak ti estoria iti maysa
a panawen idi adu a Judio ti adda idiay Persia (mapattapatta
nga 460–30 S.C.) ken isalaysayna no kasano nga insalakan da-
giti natured a tignayna dagiti taona manipud iti pannakada-
dael. Ramrambakan pay laeng dagiti tao a Judio daytoy
nakakaskasdaaw a pasamak babaen ti naragsak a piesta nga
aw-awaganda iti Purim. Uliten dagiti Judio a basaen daytoy
nga estoria; sumagmamano a tao ti agpalakpak ken agdir-i para
kadagiti banuar ken ilunodda dagiti nadangkes. Gapu ta maysa
nga estoria ti libro ni Ester, dagiti benneg ti “Pannakaawat ka-
dagiti Nasantuan a Kasuratan” ken “Panagadal kadagiti
Nasantuan a Kasuratan” ket sakupenda ti sibubukel a libro.
Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan iti libro ni
Ester, kitaen iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan,“Ester,
libro ni.”

Panagsagana a Mangadal iti Ester
Ni Ciro ti umuna nga ari ti Imperio ti Persia. Sinukatan isuna
ti anakna a ni Cambises, a nagturay iti ababa a panawen.
Kalpasan ti pannakatay ni Cambises, maysa a lalaki a managan
iti Darius ti nagari iti adu a tawen. Kalpasan ti pannakatay ni
Darius, nagturay ti anakna a ni Xerxes a kas maikapat nga ari ti
Imperio ti Persia. Ni Xerxes, a naganna iti Griego, ket maam-
ammo iti libro ni Ester babaen ti naganna iti Persos nga Asuero. 

Nupay sumaruno ti Ester kalpasan ti Nehemias iti Bibliam, dagiti
pasamak iti Ester ket pudno a napasamak agarup tallo-a-pulo a
tawen sakbay dagiti pasamak iti Nehemias. Ni Xerxes, wenno
Asuero, ti ari iti panawen ni Nehemias ket kasla mannakigayyem
unay ken ni Nehemias ken kadagiti Judio. Nalabit a daytoy ket
gapu iti napasamak iti libro ni Ester. No saan a gapu kadagiti pa-
samak iti Ester, mabalin nga awan koma ti libro ni Nehemias!

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ester 1

Naturpos (b. 5)—Naileppas

Aggigidiatda (b. 7)—
Sabasabali

Nawadwad (b. 7)—Dakkel a
kantidad

Mapilpilit (b. 8)—Mapuersa

Pakaay-aywan (b. 8)—
Tarigagay

Agaywan iti siled
(bb. 12, 15)—Mangimaton iti
interes ti ari

Mamasiribda a lallaki, a na-
kaammo kadagiti tiempo
(b. 13)—Dagiti agipadpadles
babaen kadagiti bituen

Dumtengto iti ruar (b. 17)—
Maam-ammonto

Uyaw (b. 18)—Di panagda-
yaw

Pungtot (b. 18)—Suron

Mabalbaliwan (b. 19)—
Masukatan

Kasasaad (b. 19)—Saad ken
dagiti sanikua

Ester 2

Ester 3

Ester 4

Ester 5

Kiddaw (bb. 6–8)—Tarigagay

Pungtot (b. 9)—Suron

Minedmedan (b. 10)—
Kinontrol

Awan gunggonana kaniak
(b. 13)—Awan pagsayaatanna
kaniak

Pagbitayan (b. 14)—Maysa a
lugar a pangpatayan iti
maysa a tao babaen ti bitay

Napaladingit (b. 4)—
Nalidayan wenno napasaki-
tan unay

Kumitan (b. 8)—Bilinen

Agpakaasi (b. 8)—Agkiddaw
a sipapakumbaba

Setro (b. 11)—Maysa a kasla
baston a tanda ti turay

Agtalnaka a maminpinsan
(b. 14)—Dika agsao iti ania
man a banag

Pinanunotna a pakauyawan
(b. 6)—Dina inawat ti singa-
sing

Naggiginnasanggasatda
(b. 7)—Maysa a banag a ma-
ngipalubos kenka a pumili
iti maysa a numero babaen ti
pannakigasanggasat, a kas
iti dice.

Maisupadi (b. 8)—Maigidiat

Panagibtur (b. 8)—Ipalubos,
bay-an

Mangaluad iti aramid ti ari
(b. 9)—Mangipatungpal iti
tignay

Alaenda ti samsam kada-
kuada a maipaay a maysa a
tinukmaan (b. 13)—Alaen ti
sanikuada a kas gunggona

Agpangpangngadua (b. 15)—
Matiktikaw, mariribukan

Pungtot (b. 1)—Suron

Naglinak (b. 1)—Nagtalna

Panaggugor (bb. 3, 9, 12)—
Panangagas tapno maaramid
a napimpintas dagiti babbai

PInyallatiwna (b. 9)—
Pinaboran

Impakaammo ti ilina uray iti
kabagianna (bb. 10, 20)—
Imbagana no ania a ragup ti
tattao ti pakaibilanganna

Inkumit (bb. 10, 20)—Binilin

Nagpungtotda (b. 21)—
Nakasuronda

Ikabil dagiti imada (b. 21)—
Pumatay

Nangiparangarang (b.
22)–Nangibaga

Panagpalutpot (b. 23)—
Imbestigasion

Ti Libro ni Ester
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Ester 6

Ester 7

Ester 8

Ester 9

Ester 10

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Usaren ti Pagwadanda

Agsuratka maipapan iti no ania iti panagkunam a masursuro ti
maysa a tao a katawenmo manipud kadagiti pagwadan ti tunggal

A

Pagpabuis (b.1)—Kuarta nga
ibayad iti gobierno

Pannakatungpalda (b. 1)—
Pannakaaramid

Maisupadi (b. 1)—Kasungani
ti wagas a pannakaaramidna

Inkeddengda (b. 27)—
Pinasingkedanda

Pinasingkedan (bb. 31–32)—
Pinatibker

Panangeddeng (b. 31)—Bilin

Gimmawawa (b. 3)—
Dimmawat nga addaan iti
nakalikagum a rikna)

Ranggas (b. 3)—Nadangkes
a plano

Gandat, ginandat (b. 3)—
Plano, plinano

Ikanawada ti biagda (b. 11)—
Salaknibanda ti bagbagida

Mangsillong (b. 11)
Mangdarup nga adda pang-
gep a mangdangran

Samsam (b. 11)—Dagiti
sanikua

Tinukmaan (b. 11)—
Gunggona

Mangpennek (b. 5)—
Mangpanunot

Nagbaaw (b. 10)—Nagtalna

Pagkawes (bb. 8–11)—Aruaten Kawesan (b. 9)—Lupotan, 
baduan

maysa kadagiti sumaganad a tallo a tattao iti libro ni Ester: Reyna
Vasti, Mordoceo, ken Ester. Para iti tunggal tao, mangtedka kada-
giti nalawag a pagarigan ken reperensia manipud kadagiti nasan-
tuan a kasuratan a kas paset ti panangilawlawagmo.

Maysa a Napateg a Bersikulo a 
Laglagipen

1. Basaem ti Ester 4:14 ket kalpasanna isuratmo daytoy kadagiti
bukodmo a balikas.

2. Ti saludsod ni Mordoceo ken ni Ester iti Ester 4:14 ket maba-
lin a masaludsod kadakayo ita nga agdama. Nakatulong ni
Presidente Ezra Taft Benson a nangsungbat iti saludsod idi ki-
nunana: “Iti agarup innem a a ribu a tawen, inreserbanaka-
yon ti Apo tapno makapagpakitakayo kadagiti ud-udina nga
aldaw sakbay ti maikadua a yaay ti Apo. Sumagmamano a
tattao ti tumallikud nga umadayo; ngem ti pagarian ti Dios
ket agtalinaedto a sibubukel tapno siraragsak a sumabat iti
panagsubli ti pangulona—ni Jesucristo. Nupay ti kaputotan-
tayo ket maidiligto iti kinadangkes kadagiti aldaw ni Noe, idi
dinalusan ti Apo ti daga babaen ti layus, adda dakkel a pakai-
gidiatan iti daytoy a panawen. Isu dayta ti panangisalakan ti
Dios para iti ud-udina nga aldaw iti sumagmamano kadagiti
kapigsaan nga annakna, a tumulongto a mangitag-ay iti paga-
rian a sibaballigi. Dayta ti sumrekanyo, gapu ta dakayo ti ka-
putotan a nasken a maisagana a sumabat iti Diosyo” (The
Teachings of Ezra Taft Benson, [1988], 104–5). 

Kinuna pay ni Presidente Benson, “Iti amin a panawen nai-
matangan dagiti propeta ti panaglabas ti panawen agingga iti
aldawtayo. Binilion kadagiti pimmusayen ken dagiti maipas-
ngayto pay ti kumitkita kadatayo. Dikayo agaramid iti biddut
maipapan iti daytoy—maysakayo a naisangsangayan a kapu-
totan. Awan pay iti kaano man ti ad-adu pay a manamnama
kadagiti napudno iti kasta ti kaababana a panawen ngem iti
adda kadatayo” (Teachings of Ezra Taft Benson, 105). Agsuratka
iti diurnalmo iti klaseyo a pangibagaam no apay a napateg a
lagipenda nga immayda iti pagarian “para iti dayta a pana-
wen a kas itoy.”

B

Apay a Mapasamak dagiti Dakes a Banag
kadagiti Nasayaat a Tao?
Tunggal aldaw, mabalin a sumangbay ti trahedia ken panagsa-
gaba iti biag dagiti tao. Pumusay dagiti ipatpateg wenno per-
manente a dinangran ida ti sakit, aksidente, wenno natural a
kalamidad. Apay nga ipalubos ti Dios a mapasamak dagitoy a
banag? Apay a mapasamak dagitoy uray pay kadagiti agserbi iti
Dios a sipapasnek? Ti Dios kadi ti mangparnuay iti amin dagi-
toy a panagsagaba, panagladingit, ken pannakatay?

Iti panagsaritana maipapan kadagi-
toy a kita ti saludsod, kinuna ni
Presidente Spencer W. Kimball,
“Sungbatanyo no kabaelanyo. Diak
kabaelan, ta nupay ammok a ti Dios
ket addaan iti dakkel nga akem iti
biagtayo, diak ammo no kasano a
parnuayenna tapno mapasamak ken
no kasano nga ipalubosna a mapag-
teng. Ania man ti sungbat iti daytoy
a saludsod, adda sabali a mariknak
a siguradoak iti daytoy.

Ti Libro ni Job
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“Malapdan kadi ti Apo dagitoy a trahedia? Ti sungbat ket, Wen.
Mannakabalin ti Apo, addaan iti amin a bileg a mangkontrol iti
biagtayo, mangisalakan kadatayo iti saem, manglapped iti amin
nga aksidente, mangmaneho iti amin nga eroplano ken kotse,
mangtaraon kadatayo, mangsaluad kadatayo, mangisalakan ka-
datayo manipud iti panagbannog, panagikarigatan, panagsakit,
uray pay manipud iti pannakatay, no pagayatanna. Ngem saan-
nanto nga aramiden” (Faith Precedes the Miracle [1972], 96). 

Apay a dinatayto saluadan ken isalakan ti Apo manipud iti
amin a rigat ken supiat dagiti padas iti biag? (kitaen iti
Abraham 3:25). Ti panangaramid iti dayta ket mangpapigsa
wenno mangpakapsut kadi kadatayo?

Mainaig ti libro ni Job kadagiti narigat a saludsod. Isalaysay ti Job
ti estoria ti maysa a nalinteg a tao a nagsagaba iti kasta unay. No
kasano a sinangona ti rigatna ken no ania ti nasursurona manipud
kadagiti padasna ket makaisuro kadatayo iti napapateg nga adal
maipapan iti panagsagabatayo ken dagiti pagladingitan dagiti
adda iti aglawlawtayo. Inusar ti Apo ti estoria ni Job tapno isuro
ken ni Propeta Joseph Smith maipapan iti dakkel a rigat iti pana-
wen nga adda ti Propeta iti Liberty Jail ken nagpanunot no apay
nga isu ket agsagsagaba (kitaen iti DkK 121:1–33). Bayat ti pa-
nangbasam iti Job, ibilangmo no ania ti masursurom maipapan iti
plano ti Nailangitan nga Ama ken no ania ti panggep ti panagsa-
gaba iti dayta a plano.

Panagsagana a Mangadal iti Libro ni Job
Nupay bassit unay ti ammotayo maipapan ken ni Job (maibali-
kas iti Jõb), mabalin a nagbiag isuna iti panawen dagiti pa-
triarka (Abraham, Isaac, ken Jacob). Naipan ti librona iti benneg
ti “daniw” ti Biblia gapu ta ti estoria ket maisalaysay iti porma
ti daniw, a nalabit a nangaramid iti daytoy a maysa kadagiti na-
rigrigat a basaen ken maawatan a libro ti Daan a Tulag. Nupay
kasta, makatulong ti daniw iti estoria tapno mabasa daytoy a
buyogan ti nalaus a rikna. Nupay naisangrat a basaen ti daniw
iti napigsa, mabalin a kayatmo a basaen iti napigsa ti sumagma-
mano a bersikulo a paggugustom ket kitaem no ti panangara-
midmo iti kastoy ket makatulong kenka a makaawat iti rikna
ken kaipapanan ni Job. Para iti pakagupgopan ti libro, kitaen iti
Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan, “Job, libro ni.”

No maysa a banag a dakes ti mapasamak kenka, kasano ti pa-
nangsangom iti daytoy? Kasano ti panagriknam iti Dios?
Sabali kadi ti riknam iti Dios wenno iti bagim no maysa a ba-
nag a dakes ti napasamak kenka ken “awan ti inaramidmo a
dakes”? Isalaysay ti Job 1 no kasano a sinango ni Job ti napa-
samak kenkuana. Ibilangmo no kasano koma a sumangoka iti
maipada a kasasaad.

Job 1

Mapukaw ni Job ti Amin, 
Malaksid…

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Job 1

Job 1:6–12—Pudno Kadi nga Agaramid iti 
Katulagan ti Dios ken ni Satanas?
Agpayso nga adda bileg ti Dios a mangparmek ken ni Satanas
ken dina kasapulan ti “makitulag” kenkuana. Iti Job 1:6–12 ma-
sursurotayo a naragsakan ti Apo iti wagas ti panagbiag ni Job
ngem pinalubosanna pay laeng ni Satanas a mangsulisog ken
mangparnuay kadagiti pannubok para ken ni Job. Aglaon ti Job
2 iti maipada a kasasaad. Makita nga iti agpada a gundaway ket
nasubok ni Job, nangituding ti Apo kadagiti “pagannurotan”
para iti mabalin ken saan a mabalin nga aramiden ni Satanas.
Makariknatayo ti panagtalek iti pannakaammo nga agingga a
napudnotayo iti Apo, dinanto kaano man palubosan ni Satanas
a mangparnuay iti ad-adu pay a pannubok para kadatayo ngem
iti kabaelantayo a rimbawan (kitaen iti 1 Taga-Corinto 10:13).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mangisurat iti Maysa a Rekomendasion
para ken ni Job

No agap-aplay ni Job iti trabaho ket indawatna kenka nga aga-
ramidka ti surat iti rekomendasion maipapan iti kita ti kinata-
ona, ania ngata ti masaom maipapan kenkuana a maibatay iti
nabasam iti Job 1?

Agpada wenno Aggidiat?

Iladawam no kasano a sinango ni Job ti napasamak kenkuana
ken no kasano a maidilig ti reaksionna iti wagas a panagkunam
a nasken a panangsango dagiti nalinteg a tao.

Job 2

Ad-adu pay a Pannubok 
para ken ni Job

B

A

Nalinteg (bb. 1, 8)—Nasayaat

Liniklikanna, liklikanna
(bb. 1, 8)—Linisianna, lisianna

Sinantifikarna (b. 5)—
Naaramid a nadalus iti sango
ti Dios babaen dagiti ordi-
nansa

Awan kapapay-anna (b. 8)
Awan pagbalinanna a nasa-
yaat

Alad (b. 10)—Kas iti bakud a
naaramid a pangsaluad

Nagkatloda a kapangen
(b. 17)—Nangbukel iti tallo a
ragup

Rinay-abna ti lambonna
(b. 20)—Pinigisna ti robana

Impabasol (b. 22)—Inakusaan
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Nalasat ni Job ti pannubok a naited kenkuana iti Job 1,
ngem pinalubosan ti Apo ni Satanas a mangted iti ad-adu
pay a sagabaen ken ni Job. Ipakitanto ti Job 2 no kasano a
sinango ni Job dagiti pannubokna.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Job 2

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Itedmo ti Kapanunotam

Iti amin a napasamak ken ni Job iti Job 1–2, agsuratka iti maipa-
pan iti maysa a banag a karigatan a mapadasamto ket ilawla-
wagmo no apay nga iti panagkunam a daytoy ket narigat unay.

Nupay saan a pinabasol ni Job ti Dios gapu kadagiti pari-
kutna, mangted kadatayo ti Job 3 iti maysa a kapanunotan
maipapan iti no kasano a napukawan isuna iti namnama.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Job 3

Agtalinaed (b. 6)—Iggaman

Aglupes (b. 7)—Agmaymaysa

Mangbangon (b. 8)—
Mangriing

Job 3

Apay a Nayanakak pay?

A

Salimetmetanna pay laeng ti
kinatarnawna (b. 3)—
Nagtalinaed a napudno

Kuppokuppona (b. 7)—
Ti tuktok ti ulona

Ribak (b. 8)—Pedaso ti nabu-
rak a banga

Ti bagina (b. 8)—Iti sibubu-
kel a bagina

Salimetmetam ti kinatar-
nawmo (b. 9)—Agtalinaedka
a napudno

Isu dida nabigbig (b. 12)—
Dida nailasin isuna

Lidayna (b. 13)—Kinaladingit
ken nakaro a panagladingit

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mangsapul kadagiti Balikas a Mangisimbolo

Agaramidka iti listaan ti tallo a balikas iti Job 3 nga iti panagku-
nam ket mangiladawan no kasano ti mabalin a narikna koma ni
Job, ken ilawlawagmo no apay a pinilim dagita a balikas.

Aglaon ti Job 4–31 iti panagsasarita iti nagbaetan ni Job ken
dagiti tallo a gagayyemna nga immay nangkita kenkuana (ki-
taen iti Job 2:11–13). Imbaga ti tunggal gayyem ken ni Job, iti
bukodna a wagas, a dusdusaen ti Dios dagiti managbasol, isu
a mabalin a nagbasol ni Job. Nupay kasta, ammom manipud
iti nasusurom iti Job 1, a saan a nagbasol ni Job. Idi padasen
ni Job a salakniban ti bagina ken ti kinalintegna, inakusaan
isuna dagitoy a “gagayyem” iti kinapang-as. Inlawlawag ni
Job nga adu ti am-ammona a nadadangkes a tattao a saan a
nakapadas iti kita ti pannusa a naawatna. Simmungbat dagiti
“gagayyem” babaen ti panangallukoyda kenkuana nga agba-
bawi tapno ikkaten ti Dios dagiti pannubokna. Ngem intuloy
ni Job ti nagrason nga isu ket inosente iti panagbasol.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Scripture Mastery—Job 19:25–26

1. Basaem ti Job 14:14, sapulem ti maysa a saludsod ni Job, ket
isuratmo ti saludsod iti kuadernom. Kalpasanna basaem ti
Job 19:23–27 ken gupgopem no kasano a sinungbatan ni Job
ti saludsod idi agangay.

2. Apay iti panagkunam a ti pammaneknek ni Job iti Job 19:25–26
ket napateg unay kenkuana iti panawen nga insaona daytoy?

Aglaon ti Job 32–37 kadagiti balikas ti maysa a lalaki nga ag-
nagan iti Eliu. Saantayo a sigurado no kaano ti ikakappengna
iti ragup, ngem nalawag a dimngeg isuna iti saritaan ni Job

Job 32–37

Maikapat a Gayyem

A

Job 4–31

Balakadan dagiti 
Gagayyem ni Job Isuna

A
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ken dagiti sabali pay a tallo a lallaki. Saan a nagsasao gapu ta
isu ket ub-ubing ken addaan isuna iti respeto kadagiti in-ina-
una ngem isuna (kitaen iti Job 32:4). Idi napili ni Eliu tapno
agsarita iti kamaudiananna, dinillawna ni Job gapu ta imbaga
ni Job nga inosente isuna. Namati ni Eliu nga isingsingasing
ni Job a saan a nainkalintegan wenno saan a perpekto ti Dios
tapno ipalubosna nga agsagaba isuna babaen ti panagkunana
nga isu ket inosente. Dinillaw pay ni Eliu dagiti gagayyem ni
Job gapu ta saanda a talaga nga impaayan ni Job iti sungbat
no apay nga isu ket agsagsagaba malaksid iti pananghusgada
kenkuana a kas maysa a managbasol. Nangted ni Eliu iti mai-
katlo a pannirigan. Insawangna ti kinaindaklan ti Dios ken ti
saan a pannakabael ti tao a makaawat iti panunot ti Dios iti
maysa a wagas a mangipaay iti pannakailawlawag ti amin a
banag a mapasamak. Insingasingna a ti panagsagaba ket saan
a kanayon a pannusa gapu iti basol, ngem gapu ta agar-ara-
mid ti Dios kadagiti nasayaat a banag para kadagiti annakna,
ti panagsagaba ket makapasayaat iti tao iti sumagmamano a
wagas.

Iti kamaudiananna sinungbatan ti Apo dagiti kararag ni
Job. Nupay kasta, dina sinungbatan dagiti saludsod a dina-
mag ni Job ken dagiti gagayyemna, a kas iti: Apay nga ag-
sagsagaba ni Job? Imbes a kasta, nangted ti Apo kadagiti
sungbat iti kita ti ad-adu pay a saludsod. Dagiti sungbat
kadagiti saludsod ti Apo ti mangmangted kadatayo kadagiti
pannirigan maipapan iti Dios ken ti biag a napateg unay
kadagiti tao a sumangsango kadagiti pannubok iti biagda.

Iti panagsaritana maipapan kadagiti pannubok ti biag,
kinuna ni Elder Richard G. Scott, “No maipasangokayo
iti rigat, maiturongkayo nga agdamag iti adu a saludsod.
Sumagmamano ti agserbi iti nasayaat a panggep; dagiti dad-
duma ket saan. Ti agsaludsod iti, Apay a mapasamak kaniak
daytoy? Apay a nasken a sagabaek daytoy itan? Ania ti naa-
ramidko a nakaigapuan daytoy? ket mangiturong kadakayo
kadagiti nasipnget a dalan. Pudno nga awan ti maaramidna a
nasayaat ti panagdamag kadagiti saludsod a mangipakita iti
isusupiat iti pagayatan ti Dios. Ngem ketdi saludsodem ti,
“Ania ti nasken nga aramidek? Ania ti nasken a masursurok
manipud iti daytoy a padas? Ania ti nasken a balbaliwak?
Asino ti nasken a pagpatulongak? Kasano a malagipko ti
adu a bendisionko iti panawen ti pannubok?….

“Daytoy a biag ket maysa a padas iti nalaus a panagtalek—
panagtalek ken ni Jesucristo, panagtalek kadagiti pannursu-
rona, panagtalek iti kabaelantayo bayat ti panangiturong
kadatayo ti Nasantuan nga Espiritu nga agtungpal kadagita
a pannursuro.…Ti agtalek ket kaipapananna ti agtungpal
a sitatallugod a di ammuen ti gibus ti rugi (kitaen iti Dagiti

Job 38–39

Agsao ti Apo

Proverbio 3:5–7). Tapno makita dagiti bunga, nasken a ti
panagtalekyo iti Apo ket nabilbileg ken naan-andur pay
ngem ti panagtalekyo kadagiti bukodyo a rikna ken padas”
(iti Conference Report, Okt. 1995, 18–19; wenno Ensign,
Nob. 1995, 17).

Mangted kadatayo ti Job 38–39 iti maysa a kapanunotan a
nakatulong koma ken ni Job a naaddaan iti ad-adu pay a
panagtalek iti Apo tapno ad-adda a naan-anay nga agtalek
isuna nga ania man dagiti pannubok a napasaranna ket ag-
paay iti pagsayaatanna.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Job 38

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Sungbatan dagiti Saludsod ti Apo

1. Kasano a sungbatam dagiti saludsod a dinamag ti Apo ken
ni Job?

2. Isalaysaymo no ania iti panagkunam ti nasursuro ni Job bayat
ti panangsungbatna kadagiti saludsod ti Apo?

No sipupudnoka a mangrugi a makaawat iti kinaindaklan ti
Dios, kasano ti panagriknam?

Irekord ti Job 40 dagiti sungbat ni Job kadagiti saludsod ti
Apo idi nakitana ti gundaway a sumungbat biit iti Apo
(kitaen iti Job 38–39). Insawang laeng ni Job ti kinapa-
kumbabana a kas sungbat ti kinuna ti Apo kenkuana.
Kalpasanna intuloy ti Apo ti nangisuro ken ni Job
agingga iti gibus ti maika-41 a kapitulo. Ti mensahe

Job 40–42

Malasatan ni Job ti Pannubok

A

Bariksam ita dagita lomom
(b. 3)—Isaganam ti bagim

Agkiddawakto (b. 3)—
Agdawat

Timpuar (b. 8)—Immay

Kawesna (b. 9)—Aruaten 
(ti daga)

Barikes (b. 9)—Abbong a ma-
iputipot kadagiti maladaga

Agingga ditoy (b. 11)—Ditoy

Maitaengto (b. 11)—
Mapasardengto

Bannawag (b. 12)—
Isisingising ti init

Naawatam ti kaakabana
(b. 18)—Naawatam ti kadak-
kelna

Akintian (b. 29)—Naganak iti

Pleiades, Orion, Mazzaroth,
Osa (bb. 31–32)—Dagiti ra-
gup dagiti bituen

Pagturayan (b. 33)—Kontrol
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaritam Daytoy kadagiti Bukodmo a Balikas

Isuratmo ti Job 42:5 kadagiti bukodmo a balikas, kalpasanna
mangisuratka iti maysa a parapo a mangisalaysay iti no ania iti
panagkunam a mabalin a kayat a sawen koma ni Job idi kinu-
nana no ania ti inaramidna.

Ania ti Nasursurona?

Ania iti panagkunam a naawatan ni Job babaen ti padasna?
Sakbay a sungbatam, ibilangmo dagiti sumaganad a saludsod
ken palawag:

• Kaano ti pannakagin-awa ni Job manipud kadagiti pannu-
bokna? Ania ti immuna a nabaliwan, dagiti kadi banag iti
ruar ni Job wenno iti unegna?

• Kasano a maidilig dagiti nagun-od ni Job idi agangay iti
biagna (kitaen iti Job 42:10–17) kadagiti adda kenkuana ka-
sakbayanna (kitaen iti Job 1:2–3)? Ania ti mabalin nga isim-
bolo ti panagdur-asna?

• Kinuna ni Elder Richard G. Scott: “Paneknekak nga adda-
ankayo iti Nailangitan nga Ama a mangipatpateg kada-
kayo. Saksiak nga inted ti Mangisalakan ti biagna para iti
pagragsakanyo. Am-ammok Isuna. Maawatanna ti tunggal
kasapulanyo. Awan duadua nga ammok a no awatenyo ti
pagayatanda nga awanan iti dayengdeng, bendisionan ken
tulongandakayonto” (iti Conference Report, Okt. 1995, 21;
wenno Ensign, Nob. 1995, 18).

B

A

ti Apo ket kas iti mensahe dagiti maika-38–39 a kapitulo,
a ti Apo ket mapengdanna ti amin a banag ken amin a ba-
nag ket agpaaydanto a parabur para kadatayo ken paka-
ragsakantayo no agpakumbaba ken agtungpaltayo.

Irekord ti Job 42 a nagsao manen ni Job ket inyebkasna no
ania ti nasursurona manipud iti Apo ken no ania ti narik-
nana maipapan iti nasursurona. Kalpasanna imbaga ti Apo
kadagiti gagayyem ni Job nga agbabawida. Salaysayen da-
giti maudi a sumagmamano a bersikulo no ania ti napasa-
mak ken ni Job iti kamaudiananna.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Job 42

Job 42:6—Rumbeng Kadi a Guraem ti Bagim?
Idi kinuna ni Job a ginurana ti bagina iti Job 42:6, yebyebkasna
iti naindaniwan a wagas nga isu ket maladladingitan unay gapu
kadagiti napalabas a managpannakkel a tignayna. Daytoy a pa-
nagladingit ket napateg a paset ti panagbabawi ken panagdur-
as tapno agbalin nga ad-adda a kas iti Dios.

Tubengen (b. 2)—lapdan,
abbengan

Binalikasko (b. 3)—Sinao

Guraek (b. 6)—Kasuron, 
kapungtot

Ti ungetko bumara (b. 7)—
Makapungtotak unay

Kinamaagyo (b. 8)—Aramid
a minamauyong

Imbaw-ingna ti pannakaka-
yaw (b. 10)—
Winayawayaanna manipud
iti panagsagaba

Liniwliwada (b. 11)—
Nagpakita iti pannakaseknan

Maysa a Nagkauna a Libro ti Himno
Ti libro dagiti Salmo ket maysa a koleksion dagiti sagrado a da-
niw a pagdaydayaw ken kararag iti Dios. Ti paulo daytoy a libro
iti Hebreo, a Telhillim, ket kaipapananna ti “pagdaydayaw.” Ti pa-
ulo daytoy a libro iti Griego ket Dagiti Salmo, a kaipapananna ti
“kankanta.” Kaaduan kadagiti daniw iti daytoy a libro ket naisu-
rat a kas kankanta ken naisangrat a makanta nga adda kompa-
niar ti dekuerdas a pagtokaran. Ti panagkanta ket paset dagiti
serbisio a pagdaydayaw iti templo ken pasken iti publiko, kas
iti punpon, kasar, ken dadduma pay a parambak.

Kas nadakamat iti ngato, adu a salmo ti naisurat a pagdaydayaw
laeng iti Apo. Kas mainayon, makasarakkayonto kadagiti salmo a
nalawag a maipapan iti linteg, ti templo, ti lubong, wenno dagiti
pasamak iti pakasaritaan. Sumagmamano kadagiti kapintasan
ken kapatgan a salmo ket mangisursuroda maipapan iti Mesias,
ni Jesucristo. Ti libro dagiti Salmo ket nadakamat iti Baro a Tulag
a namin-ad-adu ngem iti ania man a dadduma pay a libro iti
Daan a Tulag.

Ditayo ammo ti awtor ti amin a salmo, nupay adu ti mangibaga
no asino ti awtor. Kaaduan a madakdakamat a ni Ari David ti

nagsurat kadagiti nadumaduma a salmo. Madakdakamat met
dagiti dadduma: da Moises, Salomon, Asaf (musikero ni David),
ken dagiti saserdote a Levita (dagiti annak a lallaki ni Cora). No
dadduma di am-ammo ti nagsurat.

Ti Libro dagiti Salmo
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Panagsagana a Mangadal kadagiti Salmo
Ti pannakaawat iti bassit maipapan kadagiti dandaniw a Hebreo
ket makatulong kadakayo para iti nasaysayaat a pannakaawat ka-
dagiti Salmo. Kaaduan a dandaniw ket naisurat iti lengguahe ti
emosion. Saan a padasen dagiti mannaniw ti “agipadamag” kada-
giti pasamak agingga a dida mayebkas dagiti riknada. Tapno ma-
yebkas ti bagbagida, masansan nga agusarda iti mangisimbolo a
pagsasao ket mabalin a makapaglablabesda. Mainayon pay, maba-
linda pay a padasen a yebkas dagiti riknada wenno awisenda ti
rikna dagiti agbuybuyada babaen ti panangusar iti sumagma-
mano a kita ti pagtuladan wenno ritmo.

Mangparnuay dagiti dandaniw a Hebreo iti kaipapanan ti ritmo
babaen ti panangulit kadagiti kapanunotan iti maysa nga estilo a
maawagan iti “paralelismo.” No dadduma ibaganto ti mannurat
ti isu met laeng a kita ti banag iti agduduma a wagas, idinto a ka-
dagiti dadduma a gundaway mangipanto iti dua a kapanunotan
a maisupiat iti tunggal maysa. Ibilangmo ti sumaganad a pagari-
gan manipud iti Salmo 1. Daytoy a salmo ket naisurat iti baba
tapno dagiti maulit a kapanunotan ket maragup a sangkamaysa.
Makita a no dadduma, dagiti kapanunotan ket mainayon a paga-
rigan ti umuna a kapanunotan, idinto a kadagiti sabali a gunda-
way iti agangay, dagiti kapanunotan ket kasungani ti immuna.

• Ti Salmo 1:1–2 ket maysa a pagarigan ti agkasungani nga es-
tilo ti paralelismo:

“Nagasat ti tao a saan a magna iti patigmaan dagiti nadang-
kes, ken saan nga agtalinaed iti dalan dagiti managbasol, ken
saan nga agtugaw iti tugaw dagiti managsabsabrak.

“Ngem ti pakaragsakanna adda iti linteg ni Jehova, ket iti lin-
tegna imutektekanna iti aldaw ken rabii.”

• Ipakita ti Salmo 1:3–4 ti pagsasao a mangisimbolo iti agpada
nga agsupadi:

Kapanunotan. “Ket isu kaslanto iti maysa a kayo a naimula iti
sibay dagiti ayayus ti danum, nga ipaltuadna ti bungana iti
karbenganna, a ti bulongna met saan a malaylay; ket isu amin
nga aramidna rumang-ayto.”

Kasupadi a kapanunotan. “Dagiti nadangkes saanda a kasta:
ngem isuda kas iti taep nga ipalais ti angin.”

• Ti Salmo 1:5 ket maysa a pagarigan ti naulit a kapanunotan:

“Ket iti kasta dagiti nadangkes saandanto nga agtakder iti pan-
nakaukom, uray dagiti managbasol iti gimong dagiti nalinteg.”

• Ti Salmo 1:6 ket sabali pay a pagarigan ti agsupadi a parale-
lismo:

“Ta ni Jehova ammona ti dalan dagiti nalinteg; ngem ti dalan
dagiti nadangkes mapukawto.”

Makita iti pagarigan iti ngato a ti mannurat ket nagusar kadagiti
imahe a kasla mangipimpinta kadagiti ladawan babaen kadagiti
balikas. Mangted daytoy a kita ti panagsurat iti dakdakkel a bileg
kadagiti kapanunotan. Mabalin a sawentayo laeng a ti tao a na-
diosan ken agragsak kadagiti linteg ti Dios ket mabendisionanto.
Ngem ti Salmista ket nangted ketdi iti imahe ti maysa a kayo, a
naimula iti asideg unay ti maysa a karayan, nga umaw-awat iti
kanayon a pannakataraon ken pannakapalangto ken agtultuloy a
rumang-ay ken mangted iti bunga. Mangisangbay dayta nga
imahe iti ad-adu pay a bileg iti panunot ken puso ti agbasbasa
wenno dumdumngeg ngem iti panangisao laeng a nagasat ti tao.

No basaem ti libro a Dagiti Salmo a pampanunotem dagitoy a ka-
panunotan maipapan iti dandaniw a Hebreo, maammuamonto
nga ad-adda a makaay-ayo dagiti salmo ken sumangbayto dagiti
pannursuroda a nabilbileg dita pusom.

Gapu ta saan a mabalin nga adalen ti sibubukel a libro ti Dagiti
Salmo, daytoy a pangiwanwan iti panagadal ket mangiturongto
kenka iti sumagmamano kadagiti napapateg a salmo nga inadaw
dagiti mannurat iti Baro a Tulag, dagiti salmo a maipapan iti
Mangisalakan, wenno dagiti salmo nga addaan iti naisangsanga-
yan a pannakaawat iti nalawag maipapan iti napateg a doktrina
ti ebanghelio. Ngem maawiska a mangbasa iti amin a salmo.
Nalabit a maysa a salmo a saan a nadakamat iti daytoy a pangi-
wanwan iti panagadal ket agbalinto a maysa kadagiti paggugus-
tom.

Aglaon ti Salmo 22 kadagiti balikas a sinao wenno kinanta ni
Ari David a kas sungbat iti kasla agtultuloy a panangraut da-
giti kabusorna. Sapulem dagiti wagas a nangipadtuan daytoy
a salmo iti no ania ti mapasamak iti Mangisalakan idi immay
isuna iti lasag.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Salmo 22

Binaybay-annak (b. 1) —
Immadayo manipud kaniak
ket pinanawannak nga ag-
maymaysa

Agtalinaed (b. 3)—
Makipagnaed

Naibabain (b. 5)—Nakarit

Nakababain (b. 6)—Inumsi

Karurod (bb. 6, 24)—Kagura

Pagang-angawan (b. 7)—
Laisen

Aglibbida (b. 7)—Manginsulto

Sinalimpukokdak
(bb. 12, 16)—Linawlawdak

Nanglikmut kaniak (b. 12)—
Nanglawlaw kaniak

Ingangada (b. 13)—Ungapen
ti ngiwat iti dakkel

Umalun-on (b. 13)—
Nadarasudos wenno di naan-
nad a pannangan

Ribak (b. 15)—Pedaso ti na-
burak a banga

Kumpet (b. 15)—Dumket

Paggiginnasatanda (b. 18)—
Agay-ayam iti pustaan

Pagan-anay (b. 18)—Kawes

Agdaraska (b. 19)—
Agalistoka

Inumsi (b. 24)—Di kayat a
pulos

Leddaang, mapaldaangan
(b. 24)—Riribuk, mariribukan

Bayadakto dagiti karkarik
(b. 25)—Tungpalekto dagiti
karik

Dagiti Salmo 22

Salmo a Maipapan 
ken ni Jesucristo
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Sapulen dagiti Banag maipapan iti 
Mangisalakan

1. Mainayon iti Salmo 22, basaem ti Mateo 27:27–50.
Agaramidka iti tsart iti kuadernom a kas iti naipakita ditoy
ket irekordmo no kasano a naipatungpal dagiti bersikulo ma-
nipud iti Salmo iti biag ni Jesus kas nairekord iti Mateo 27.

2. Mangrugi iti maika-19 a bersikulo ti Salmo 22, impeksa ni
David dagiti ad-adda a mangnamnama a rikna. Dagiti maika-
19–31 a bersikulo ket kapada ti maysa a kararag, ngem agla-
onda kadagiti napapateg a kinapudno. Pumilika iti maysa a
banag kadagiti maika-24–31 a bersikulo a mangilawlawag no
apay nga “iparangarang” (b. 22), “idaydayaw” (bb. 22–23),
“padayagan” (b. 23), wenno “agamak[tayo]” (b. 23) iti
Mangisalakan gapu iti panagsagabana iti wagas a nailada-
wan kadagiti maika-1–18 a bersikulo.

Ti Salmo 23 ket maysa a na-
latak a salmo a nagadawan
para kadagiti balikas ti
“The Lord Is My Shepherd,”
maysa a himno iti libro a
pagkantaan ti Santo iti Ud-
udina nga Aldaw (blg. 108)
a mangisursuro kadatayo
maipapan iti naayat a pana-
ngaywan ti Apo.

Salmo 23

“Ni Jehova Isu ti Pastorko”

Dagiti Reperensia 
iti Mateo 27

Ania ti 
Napasamak

Dagiti 
Bersikulo 
iti Salmo

1

6–8

16

18

A

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Salmo 23

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ilawlawag dagiti Ladawan

Sika ti maysa kadagiti karnero ti Apo iti Salmo 23. Ilawlawagmo
kadagiti bukodmo a balikas no ania iti panagkunam ti kaipapa-
nan dagiti sumaganad a ragup dagiti balikas iti daytoy a salmo:
“Ni Jehova isu ti pastorko” (b. 1), “Ipaiddanak kadagiti nalas-
bang a pagaraban” (b. 2), “Pabaroenna toy kararuak” (b. 3),
“ti barasmo ken sarukodmo, mamakiradda kaniak” (b. 4), ken
“ti malukongko agliplipias” (b. 5).

Pumilika iti Paggugustom a Ragup dagiti
Balikas

Pumilika iti maysa a ragup dagiti balikas manipud iti Salmo 23
a mangipeksa no kasano ti panagriknam maipapan iti Apo.
Ilawlawagmo ti pilim.

Ti Salmo 24 ket maipapan iti pannakikadua iti Apo inton
umay.

Salmo 24

Ti Rag-o ti Yaay ti Apo

B

A

Pagkurangak (b. 1)—
Pagkasapulak

Ti barasmo ken sarukodmo
(b. 4)—Ti natunong ken adda
pagkaw-itna iti murdong a
sarukod nga us-usaren dagiti
pastor
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Salmo 24

Salmo 24:6, 10—Ania ti “Selah”?
Ti balikas a Hebreo a naipatarus a selah kadagiti salmo ket nag-
gapu manipud iti maysa a ramut ti balikas a kaipapananna ti
“itag-ay.”

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Pakaidumaan nga Aramidenna?

Iladawam no ania a pakaidumaan iti panagkunam a maaramid
no ti maysa a tao ket talaga a mamati iti kinapudno a naipeksa
iti Salmo 24:1.

Scripture Mastery—Dagiti Salmo 24:3–4

1. Agaramidka iti listaan ti no ania ti kuna ti Salmo 24:4 a nas-
ken nga aramidentayo tapno makastrek iti balay ti Apo ken
iti imatangna. Iladawam kadagiti bukodmo a balikas ti tung-
gal balikas wenno ragup dagiti balikas nga inlistam.

2. Basaem ti Doktrina ken Katulagan 97:15–17 ket salaysayem
no ania ti kuna dagiti bersikulo maipapan iti no kasano a ma-
kapantayo iti imatang ti Apo. Mabalin a kayatmo nga isurat ti
reperensia iti mardyin dagiti nasantuan a kasuratam a kaabay
ti Salmo 24:3–4.

Tulong manipud iti Patarus ni Joseph Smith

Ania dagiti napateg ken nalawag a pannakaawat nga innayon ti
Patarus ni Joseph Smith iti Salmo 24: 7–10?

Dagiti Napili a 
Bersikulo manipud 

iti Dagiti Salmo
Ti sumaganad a benneg ti panagadal ket makatu-
longto kenka a makasursuro iti sumagmamano a

nalawag ken napateg a bersikulo manipud kadagiti
nadumaduma a salmo. Dimo kasapulan a basaen ti
tunggal salmo, nupay mabalin a kayatmo nga ara-

miden daytoy.

C

B

A

Amin nga adda kenkuana
(b. 1)—Amin a banag nga
adda iti daytoy

Umulinto (b. 3)—Agpangato

Kinaulbod (b. 4)—Awan kai-
papananna, di agpaut ken
awan pannakapnekna

Nagsapata iti pangallilaw
(b. 4)—Nagulbod

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti uray uppat laeng kadagiti sumaganad nga aktibidad
(A–F) para iti Dagiti Salmo.

Pagdiligen dagiti Kapanunotan

1. Basaem ti Dagiti Salmo 8:3-4; Moises 1:8–10. Kasano a mai-
pada ti padas ni Moises iti padas ti mannurat iti Salmo 8?

2 Agsuratka maipapan iti no ania ti tumulong kenka a ma-
ngammo iti kinaindaklan ti Dios ken mangallukoy kenka
nga agbalin a napakpakumbaba.

3. Sungbatam dagiti saludsod iti Salmo 8:4.

Maysa a Padto maipapan ken ni Cristo

Ilawlawagmo no kasano a naipatungpal dagiti kapanunotan
ken rikna iti Salmo 41:9 iti biag ni Jesus (kitaen iti Mateo
26:14–16; Juan 13:18–26).

Ilawlawag ti Kaipapanan Segun iti Propeta

Basaem ti Salmo 118:22, kalpasanna basaem ti Dagiti Aramid
4:10–12. Isurat iti bukodmo a balikas no ania ti kayat a sawen ni
Pedro iti Salmo 118:22.

Ti Bileg ti Balikas

1. Ilistam dagiti amin a wagas a kinuna ti mannurat ti Salmo
119:97–105 a nagsayaatanna gapu ta adda kenkuana ti balikas
ti Apo ken ammona dagiti pannursurona.

2. Isalaysaymo ti maipapan kadagiti wagas a panagkunam a ti
balikas ti Apo ket “pagsilawan” kadagiti sakam ken “silaw”
iti dalanmo. Basaem ti 1 Nephi 17:13.

Dagiti Nagan ken Pangiladawan iti Dios

1. Agaramidka iti listaan ti uray laeng lima a nadumaduma a
nagan ti Dios a masarakam iti Dagiti Salmo (adda duapulo-
ket-pito).

2. Apay iti panagkunam a mangted ti Dagiti Salmo iti adu nga
agduduma a nagan?

3. Mangilistaka iti uray lima laeng nga agduduma a ragup da-
giti balikas a mangiladawan iti Dios iti Dagiti Salmo (adda
tallopulo-ket-dua).

4. Pumilika iti maysa a ragup dagiti balikas manipud iti listaan
a kaar-aramidmo a kasayaatan a mangiladawan kadagiti rik-
nam maipapan iti Apo.

Agsapul iti Adaw a Sao

Agsapulka iti sumagmamano a salmo a napilim. Agsapulka iti
kapanunotan nga iti panagkunam ket nasayaat a pagsasao nga
ikabil iti poster. Isuratmo ti ragup dagiti balikas ket ilawlawagmo
no apay a pinilim daytoy.

F

E

D

C

B

A
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Ti proverbio ket ababa a pagsasao a mangisuro iti umno ken
nasayaat a kababalin. Ad-adda a mangted ti libro ti Dagiti
Proverbio iti mausar a balakad para iti panagbiag ti maysa a
tao iti relihionna ken panagtignay iti umno, nasayaat a wagas.
Mairanudtayo amin iti panangsurottayo iti balakad a naited iti
daytoy a libro.

Panagsagana a Mangadal iti Dagiti 
Proverbio
Mabasatayo iti 1 Ar-ari 4:32 a nagsao ni Salomon iti adu a pro-
verbio; kuna ti Dagiti Proverbio 1:1 a ni Salomon ti awtor ka-
dagiti proverbio iti daytoy a libro, nupay nadakamat dagiti
dadduma pay nga awtor (kas pagarigan, kitaen ti Dagiti
Proverbio 30:1; 31:1).

Aglaon ti Dagiti Proverbio kadagiti pagsasao maipapan iti agdu-
duma a topiko. Mabalin a ti maysa a bersikulo ket awan ti pakai-
naiganna iti bersikulo (proverbio) a sinaruno wenno mangsaruno
iti daytoy. Kaaduanna dagiti proverbio ti naisurat iti estilo ti da-
niw iti Hebreo a nailadawan iti pakauna ti libro ti Dagiti Salmo.

Adalem ti libro ti Dagiti Proverbio kas iti inaramidmo iti libro ti
Dagiti Salmo. Imbes nga adalem ti tunggal kapitulo, adalem ken
ibilangmo ti sumagmamano a napateg a bersikulo.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti innem kadagiti sangapulo-ket-dua nga aktibidad
(A–L) bayat ti panangadalmo iti libro ti Dagiti Proverbio.

Agaramid iti Paulo

1. Sumagmamano a tao ti makarikna a ti Dagiti Proverbio 1:7;
9:10 ket dagiti tema ti libro ti Dagiti Proverbio. Basaem dagitoy
a proverbio. Maibatay iti no ania ti nabasam, mangisuratka iti
paulo ti libro ti Dagiti Proverbio. (Palagip: Ti balikas a “panag-
buteng” a nausar kadagitoy a bersikulo ket kaipapananna ti 
panagrukbab wenno nalaus a panagraem para iti Dios.)

2. Manipud iti napadasam ken nasursurom, ilawlawagmo a no
ania ti isuro a pudno dagitoy dua a bersikulo.

Scripture Mastery—Dagiti Proverbio 3:5–6

1. Mangdrowingka it maysa a banag a mangibagi iti kaipapanan
ti Dagiti Proverbio 3:5–6. Kas pagarigan, mabalinmo ti agdro-
wing iti dayagram wenno ladawan nga addaan iti ababa, na-
laka a malagip a ragup dagiti balikas. Ipakitam ti drowingmo
iti pamiliam ket kitaem no maawatanda ti kaipapananna, kal-
pasanna basaem ti nasantuan a kasuratan ket ilawlawagmo ti
kaipapananna kadakuada.

B

A

Dagiti Proverbio

Maysa a Pakagupgopan

2. Asino ti nabasamon iti Daan a Tulag a maysa a pagarigan ti
Dagiti Proverbio 3:5–6? Ilawlawagmo no apay.

Mangted iti Pagarigan

Iti Dagiti Proverbio 3:11–12 ti balikas a “tubngarenna” ket tapno
madusa para iti panggep a mangatur. Agsuratka maipapan iti
ababa a kasasaad wenno estoria a mangipakita iti kinapudno
daytoy a proverbio.

Agaramid iti Tsart

Agaramidka iti tsart kas iti maysa nga adda iti baba ket pun-
nuem daytoy iti impormasion manipud iti Dagiti Proverbio
6:16–19 ken manipud kadagiti bukodmo a kapanunotan ken
padas maipapan iti no ania ti “kagurgura” ti Apo (adda pito a
kababalin a nailista iti Dagiti Proverbio).

Mangted iti Balakad iti Maysa a
Gayyem

Ipapanmo a tumultulongka iti maysa a tao a mangikarkarigatan
no apay a nasken a tungpalenna ti linteg iti kinadalus ti dayaw.
Ania dagiti bersikulo iti Dagiti Proverbio 6:23–33 ti ibasam ken-
kuana? Para iti tunggal bersikulo a piliem, ibagam no kasano ti
panangilawlawagmo iti no ania ti isuro ti bersikulo. Kas pagari-
gan, no piliem ti maika-32 a bersikulo, mabalin a saludsodem,
“Ania a pannakaawat a panagkunam a pagkurangan ti tao a
makikamkamalala?”

Padasem Daytoy

Padasem a tungpalen dagiti pagbatayan a naisuro iti Dagiti
Proverbio 15:1, 18; 16:32 iti dua wenno nasursurok nga aldaw,
ket isuratmo iti kuadernom maipapan iti padasmo.

Isuratmo Daytoy kadagiti Bukodmo a Balikas

Isuratmo ti Dagiti Proverbio 27:12 kadagiti bukodmo a balikas.
Kasano a mayaplikar ti maika-12 a bersikulo iti pammagbaga a
maalatayo manipud kadagiti propeta iti buklet a Para iti Pigsa
dagiti Agtutubo (34285 864)?

Isuratmo ti Kasupadi

Baliwam nga isurat ti Dagiti Proverbio 30:11–14 tapno mangi-
peksa dagiti bersikulo kadagiti kapanunotan a kasupadi dagiti

H

G

F

E

Apay iti Panagkunam 
a Kagurgurana Dagitoy

Dagiti Kababalin 
a Kagurgura ti Apo

D

C

Dagiti Proverbio
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Biag nga Awan ti Pannakaammo maipapan
iti Plano
Kasano ngata ti pakaidumaan dagiti kapanunotan ken ugalim
no namatika a daytoy a biag ket isu laeng ti panagbiagtayo—
nga awan ti sungsungbatan iti biagtayo kalpasan ti pannakatay?

Insurat ti mannurat iti Eclesiastes ti kaaduan iti librona a kasla
namati isuna a daytoy a biag ket adda amin. Babaen ti panagsu-
rat manipud iti dayta a pannirigan, impakitana no kasano ti ma-
balin a pannakapaay ti biag no awan ti ebanghelio. Iti maudi a
kapitulo inaklon ti mannurat a pudno a namati isuna a ti biag
ket agtultuloy kalpasan ti ipapatay ket gapu ta ti biag ket agtul-
tuloy iti kinaagnanayon, ti biag ket awanan iti agnayon a kaipa-
panan wenno kinaragsak malaksid no agserbitayo iti Dios ken
agsagana para iti Panangukom—nga amin ket kasla “kinaba-
rengbareng” (saan nga agbayag ken saan a makapnek) ket ma-
kitanto no ania ti pudno a nakaisangratanda.

Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan iti Eclesiastes,
kitaen iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan, “Ecclesiastes.”

Eclesiastes 1–2

“Amin ket Barengbareng”

Irekord ti Eclesiastes 1–2 no
ania ti insalaysay ti “ma-
ngaskasaba” (a kas iti panga-
wagna iti bagina) maipapan
iti panagsukisokna tapno
makasapul iti agpaut a rikna
ti rag-o ken ragsak. Bayat ti
panagbasam, panunotem ti

maipapan ti panagriknam maipapan kadagiti banag a nakita
ken inaramidna ken no ania ti kinalikagumanna.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Eclesiastes 1

Kinabarengbareng (b. 2, 14)—
Awan kaipapananna, tempo-
rario ken saan a makapnek

Gunggona (b. 3)—Supapak

Aramidenna (b. 3)—Kueenna

Iti baba ti init (bb. 3, 9)—Iti
rabaw ti daga

Agdaras (b. 5)—Agalisto

Dagiti agibawanna (b. 6)—
Dagiti pagtuladanna

Iti (b. 7)—Sadino

Sadiay (b. 7)—Idiay

Mairuamda kenkuana
(b. 13)—Masanayda kenkuana

Panagagawa (bb. 14, 17)—
Pannakakumikom

Pagkurangan (b. 15)—
Kasapulan tapno agbalin a
naan-anay

Nagun-od (b. 16)—Natawid

Kinamauyong ken kinamaag
(b. 17)—Kinasalawasaw

Eclesiastes wenno, ti Mangaskasaba

masarakan iti nasantuan a kasuratan. Isu nga imbes nga isalay-
say dagiti bersikulo maipapan iti saan a nalinteg a kaputotan,
salaysayendanto ti maipapan iti nalinteg a kaputotan dagiti
Santo iti Ud-udina nga Aldaw. Ania ti maaramidmo tapno ma-
katulong a mangpadur-as iti daytoy nalinteg a kaputotan?

Para kadagiti Naindaklan a Babbai

Mangted ti Dagiti Proverbio 31:10–31 iti ladawan ti maysa a ma-
ikari a babai. Ilistam ti lima nga iti panagkunam a kangrunaan a
kababalin a nadakamat, ket ilawlawagmo no apay a ti tunggal
maysa a pinilim ket napateg.

No Masiribka Unay…

Ni Salomon ti maipagarup a nagsurat iti kaaduan kadagiti
proverbio. Ibilangmo no ania ti ammom maipapan iti biag ni
Salomon, mangbirokka iti maysa a proverbio nga iti panagku-
nam a nangisalakan kenkuana manipud kadagiti parikut a dim-
teng idi agangay iti biagna.

J

I

Dagiti Proverbio Maipapan kadagiti 
Kinabaknang

Basaem dagiti sumaganad a proverbio ket gupgopen no ania ti
ibagada maipapan kadagiti kinabaknang: 11:4, 28; 13:7–8; 15:16;
19:17; 21:6, 17; 22:1–2, 4, 7, 9, 16, 22–23; 28:6, 8, 11, 20, 22, 27; 30:7–9.

Dagiti Proverbio maipapan iti Trabaho

Basaem dagiti sumaganad a proverbio ket gupgopem no ania ti
ibagada maipapan iti trabaho: 6:6–11; 10:4, 26; 12:24, 27; 13:4;
14:23; 19:15; 20:4, 13; 21:25–26; 24:30–34; 26:13–16; 28:19.

L

K
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Eclesiates 2

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agaramid iti Listaan

Mangilista iti uray lima laeng a banag manipud iti Eclesiastes
1–2 a kinuna ti mannurat a nasken koma a nakapagparagsak
kenkuana ngem saan. Kalpasan ti tunggal banag iti listaam, isu-
rat ti reperensia ti bersikulo a nakabirokam iti daytoy. Mabalin a
kayatmo a marisan kadagiti nasantuan a kasuratan dagiti lima a
banag a pinilim nga ilista.

Umanamongka Kadi wenno Di Umanamong?

Basaem ti Eclesiastes 1:18. Suratam ti maysa a mangaskasaba
ket ibagam kenkuana no apay nga umanamong wenno dika
umanamong iti sinaona idiay.

Isalaysay ti Eclesiastes 3 no kasano nga addaan kadagiti pan-
nakapaay ti biag; dagiti nadangkes ken dagiti nalinteg ken da-
giti masirib ken dagiti maag ket addaanda amin iti nasayaat
ken dakes a mapasamak kadakuada. Igibus ti maika-3 a kapi-
tulo a nupay nasayaat ken dakes a panawen ket mapasamak
iti amin, ti maysa a tao ket naragragsak no isu ket agbibiag iti

Eclesiastes 3

Aramidem ti Kasayaatan iti 
Biag Agingga a Kabaelam

B

A

Padasenkanto (b. 1)—
Suboken ti kapanunotan nga
awan ti banag no di laeng ki-
nabarengbareng iti lubong

Panagragsak (bb. 1–2)—
Angaw, rag-o a mapar-nuay
manipud kadagiti nararagsak
nga aktibidad a kadua dagiti
dadduma

Ania ti aramidenda? (b. 2)—
Ania ti nasayaat a maara-
midna?

Panangparagsak ti arak iti
lasagko (b. 3)—
Panageksperimento tapno
makita no ti arak ket nangna-
yon iti kalidad ken kaipapa-
nan iti biag

Ti puso pay laeng ti mangi-
dalan kaniak a sisisirib
(b. 3)—-Agpadpadas pay la-
eng a makasursuro iti sirib

Panangpetpetko iti kina-
maag (b. 3)—Agaramid iti
minamauyong a bambanag

Nangnangruna (b. 7)—Ad-
adu ngem

Biangko (bb. 10, 21)—Sueldo
wenno bayad

Pinataud (bb. 11, 17)—
Inaramid

Kinamauyong (bb. 12–13)—
Kinasalawasaw

Rimbawanna (b. 13)—
Abakenna

Nasaripatpatan (b. 14)—
Naamiris

Maysa a banag a napasamak
kadakuada amin (b. 14)—
Adda dagiti banag a mapasa-
mak iti tunggal tao, kasano
man ti kinasirib wenno kina-
maag ti tao.

Nadagsen (b. 17)—Dakes

Panagbannog (bb. 23, 26)—
Panagtrabaho

Ladladingit (b. 23)—Kinaliday

Gabsuonenna (b. 26)—
Idulinna

nasayaat a biag ken agsapsapul iti rag-o—uray pay no dayta
a rag-o ket saan nga agpaut. Kadagiti sabali a pannao, no ma-
pasamak ti nasayaat ken dakes iti amin, mabalintayo ngarud
a nanamen ti nasayaat bayat panagpautna.

Ti Eclesiastes 3:1–8 ket sumagmamano kadagiti kasansanan
a madakamat a bersikulo iti Eclesiastes. Nupay kasta, ma-
balin a saanda a maawatan. Babaen ti panagkuna a tunggal
banag ket adda nakedngan a panawenna, sasawen ngarud ti
mangaskasaba nga adda dagiti masinunuo a pagteng a ma-
pasamak iti amin. Saanna nga isingsingasing nga amintayo
ket addaan iti panawen a pumatay wenno panawen a gu-
mura wenno agaramid kadagiti dadduma pay a di nasayaat
a banag. Awan iti kaano man ti mayannatup a panawen
tapno agsukir kadagiti bilin.

Adda kadi wagas ti biag a makapagparagsak kadagiti tao
uray no saanda a mamati wenno awaten dagiti kinapudno
maipapan iti Dios, dagiti bilinna, ken ti agnanayon a biag?
Uray pay nakakita ti mangaskasaba iti adu unay a “kinaba-
rengbareng” iti lubong, iti Eclesiastes 4–5 inaklonna nga
adda pay laeng dagiti banag a nasayaat nga aramiden a ma-
ngiturong iti dakdakkel a kinaragsak iti lubong nga awan
unay kaipapanan kenkuana iti dadduma a wagas (nga awa-
nan iti pannakaawat iti plano ti Dios). 

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Eclesiastes 4

Eclesiastes 5

Dika pagdarasudusen ti ngi-
watmo (b. 2)—Dika agsao iti
nagubsang

Agdaras (b. 2)—Agalisto

Kaadu dagiti ar-aramid
(b. 3)—Dagiti trabaho wenno
aramid

Mangikari (bb. 4–4)—
Mangted namnama

Adu a sasao (b. 7)—
Agduduma

Maipapilit a pannakaikkat
(b. 8)—Nakabutbuteng a pan-
nakatiritir wenno panangbal-
baliw

Pammarigat (b. 1)—Dagiti
dakes a banag a mapasamak
kadagiti tao

Bannog (bb. 4, 6, 8)—Negosio,
trabaho

Inaguman ti kaarrubana
(b. 4)—Ti kaarrubana ket
agimon kenkuana

Dumaerdanto (b. 12)—
Abaken

Patigmaan (b. 13)—
Panangisuro ken panangatur

Eclesiastes 4–5

Ania ti 
Mangparparagsak Kenka?
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agsapul iti Nasayaat a Balakad

Nangdakamat ti Eclesiastes iti sumagmamano nga aramid nga
adda pay la kaes-eskanna nga aramiden uray no ti “amin ket ki-
nabarengbareng.” Agsuratka maipapan iti dua a banag a naba-
sam maipapan iti Eclesiastes 4–5 a nasayaat a balakad uray iti
maysa a tao a di mamati iti Dios. Ilawlawagmo ti balakad a
kasla it-itedmo daytoy iti maysa a tao a di mamati iti Dios.

Aglaon ti Eclesiastes iti adu pay a pagarigan no kasano a
dagiti kinabaknang, dayaw, ken annak ket saanda a naan-
anay a makayeg iti kinaragsak. Igibus ti kapitulo a no nain-
lubongan a kinabaknang, pammadayaw, ken kaputotan ket
adda amin sadiay, ngarud ti biag ket awanan iti kaipapanan.

Iti panagkuna nga “amin ket kinabarengbareng,” wenno
awan ti pudno a makayeg iti naan-anay a rag-o, inusar ti
mangaskasaba ti Eclesiastes 7–11 tapno ibagana no ania ti pa-
nagkunana a makayeg iti maysa a tao iti di agpaut a kinarag-
sak. Uray pay ti “amin ket kinabarengbareng,” inkasabana
nga adda pay laeng sumagmamano a wagas ti panagbiag a
mangyeg iti ad-adu a kinaragsak ngem iti dadduma.

Eclesiastes 7–11

Panagbirok iti Pannakapnek 
iti Biag

Eclesiastes 6

Amin ket Kinabarengbareng 
Pay Laeng

A

Dika masdaaw (b. 8)—Dika
maklaat

Mangikankano (b. 8)—
Mangkitkita

Gunggona (b. 9)—
Kinabaknang

Kinawadwad (bb. 10, 12)—
Dakkel a bilang

No di laeng (b. 11)—
Malaksid no

Mapasamak (b. 14)—
Maaramid

Naimbag (b. 18)—Rumbeng

Apagna (bb. 18–19)—
Gunggona wenno nagun-
odna

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Gupgopen dagiti Pannursuro

Basaem dagiti sumaganad a bersikulo manipud iti Eclesiastes
7–11 ket gupgopen no ania ti kinuna ti mangaskasaba a nasken
a maammuan wenno aramiden ti maysa a tao tapno maaddaan
iti ragsak ken pannakapnek iti biag: 7:1, 11–12, 17–22; 8:12–13;
9:4–10; 10:8, 12–14; 11:1, 8–10.5

No naammuam a matayka iti makalawas manipud ita nga
aldaw, ania ti aramidem kadagiti maudi nga aldawmo?

Aglaon ti Eclesiastes 12 iti pangigibus a mensahe ti mangas-
kasaba. Pinalagipanna dagiti agtutubo nga agbiag a nasayaat
kabayatan ti pannakabaelda pay, gapu ta dumtengto ti aldaw
a mataydanto. Mangted kadatayo dagiti dua a maudi a bersi-
kulo ti Eclesiastes 12 iti umuna a pudno a kapanunotan a pi-
natina iti agnanayon a kasasaad ti biag. Isingasing dagitoy a
bersikulo a kadagiti napalabas a sangapulo-ket-maysa ken
kagudua a kapitulo pinadas ti mangaskasaba tapno panek-
nekanna a ti biag nga awanan iti Dios ket bassit ti kaipapa-
nanna, ngem ti panagbiag iti nasayaat a biag ket adda pay
laeng kaipapananna. Ti panagbiag iti nasayaat a biag ket dak-
dakkel ti kaipapananna no ammotayo nga agnanayon ti biag
ken iti maysa nga aldaw agtakdertayto iti sango ti Dios ket
makedngan. Gapu iti daytoy, dagiti maudi a dua a bersikulo
ti Eclesiastes 12 ket pudno a mensahe ti libro.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Eclesiastes 12

Yaadani (b. 1)—Yaasideg

Agaywan (b. 3)—Agbantay

Agpigerger (b. 3)—Aglakay
wenno agbaket

Agsabongto (b. 6)—
Maumsinto

Awiten (b. 5)—Kargaen

Agnanayon a pagtaenganna
(b. 5)—Pannakatay

Bubon (b. 6)—Pagsakduan

Nagpakinakem (b. 9)—
Dimngeg

Inurnosna (b. 9)—Insuratna

Pagduyok (b. 11)—Natadem,
natirad a pagtudok

Mabalakadanka (b. 12)—
Maballaagan ken masursu-
ruan

Maysa a bantot ti lasag
(b. 12)—Mangpabannog
kenka

Eclesiastes 12

Ti Paggibusan

A
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Ti Kanta ni Salomon

Ti Libro ni Isaias
Ti libro ni Isaias ket nakaawat iti ad-adu nga atension ken pam-
madayaw manipud kadagiti dadduma a mannurat ti nasantuan
a kasuratan ngem iti ania man sabali pay a libro. Inusar ni Nephi
dagiti sinurat ni Isaias tapno “ad-adda a magutugot [dagiti ka-
kabsatna] a mamati iti Apo a Mannubbotda” (1 Nephi 19:23), ket
kinunana “ta magustuan ti kaunggak dagiti balikasna” (2 Nephi
11:2). Maysa pay, kinuna ni Nephi a dagiti balikas ni Isaias ket
maallukoyna dagiti tao a “maitag-ay dagiti pusoda ket agrag-
oda para iti amin a tao” (2 Nephi 11:8). Ti kabsat ni Nephi a ni
Jacob ket insurona a dagiti adda iti balay ti Israel ket nasken a
yarigda dagiti balikas ni Isaias iti bagbagida (kitaen iti 2 Nephi
6:5; 11:8). Ti Mangisalakan a mismo ket nangted iti kaindaklan
a pammadayaw kadagiti sinurat ni Isaias.

“Naindaklan dagiti Balikas ni Isaias”
Ad-adda a masansan a maadaw dagiti sao ni Isaias iti Baro a
Tulag ngem ti asino man a sabali pay a propeta. Inadaw wenno
inted kaipapanan dagiti mannurat ti Libro ni Mormon wenno ti 35
a porsiento ti libro ni Isaias. Ti Doktrina ken Katulagan ket nanga-
ramid iti mapattapatta a sangagasut a reperensia iti Isaias babaen
ti panangadaw, panangted kaipapanan, wenno panangyulog ka-
dagiti pannursurona. Iti panawen a sinarungkaran ni Cristo dagiti
Nephite kalpasan ti Panagungarna, imbaga ni Jesus kadagiti tao a
rumbeng nga “amirisenyo dagitoy a banag a sireregta, agsipud ta
napapateg dagiti balikas ni Isaias” (3 Nephi 23:1).

Napateg a Pakaammo iti Isaias
Nagbiag ken nagipadto ni Isaias manipud iti agarup 740–700
S.C. Kabayatan dayta a panawen, pinarmek dagiti Asirios ti
Akin-amianan a Pagarian ti Israel. Ti Akin-abagatan a Pagarian
ti Juda, a nagnaedan ni Isaias, ket adda iti babaen ti pammuis
ti Asiria ken naipasango met iti pannakadadael. Nupay kasta,
naisalakanda gapu ta tinungpal ni Ari Ezekias ti balakad ni
Isaias. Binallaagan ni Isaias ti Juda a nasken nga agtultuloyda
nga agbabawi wenno madadaelda met—ngem babaen ti
Babilonia imbes a ti Asiria.

Kitaen iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan, “Kanta ni
Salomon.”

Nagsao ni Isaias maipapan iti umuna ken maikadua a yaay ni
Jesucristo nga ad-adu pay ngem iti asino man a propeta iti Daan
a Tulag. Addaan isuna iti naidumduma, naparegta a wagas ti
panangisuro; adu kadagiti padtona ti mayaplikar saan laeng
nga iti panawenna, ngem iti panawen ni Jesucristo, agingga iti
aldawtayo, ken iti masakbayan. No dadduma uray ti maipada a
bersikulo wenno ragup dagiti bersikulo ket mayaplikar iti nasu-
rok a maysa a panawen.

Kasano ti Panangbasa iti Isaias
Ni Isaias ket maysa a propeta ti Dios, nasagudayan a mannurat,
ken mannaniw kadagiti tribu ti Israel. Gapu iti daytoy, sumag-
mamano kadagiti sinuratna ket mabalin a narigat a maawatan
no naipatarus iti dadduma a pagsasao manipud iti Hebreo.
Laglagipem no ania ti nasursurom maipapan kadagiti danda-
niw iti Hebreo iti pakauna ti Dagiti Salmo (kitaen kadagiti pa-
nid 160–61). Dagiti kapanunotan a naipakaammo sadiay a
kadua ti Espiritu Santo ket makatulongto kenka a makaawat iti
libro ni Isaias. Babaen ti panagusar kadagiti imahe ken simbolo,
sibibileg nga insuro ni Isaias ti mensahena. Mabasamto ti mai-
papan iti bulan a mababain, maysa a daga a nalaus ti ragsakna

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agaramid iti Poster

1. Agaramidka iti poster (uray kas kadakkel laeng ti maysa a
panid iti kuadernom) maipapan iti no ania ti ibaga ti
Eclesiastes a dagup a rebbeng ti tao.

A

2. Segun iti Eclesiastes 12:13–14, ania ti gapu idiay a maam-
muan ken aramidentayo daytoy “dagup a rebbeng”?
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gapu ta dagiti kayo ket agpalpalakpakda, ken maysa a libro nga
agsasao manipud iti tapok. No agbasaka iti labes dagitoy ken
dadduma pay nga imahe tapno maawatam maipapan kadagiti
rikna ken pagbatayan nga insurat ni Isaias, dagiti balikasna ket
maaddaandanto iti dakdakkel a kaipapanan. Bayat ti panagkali-
kagummo iti tulong ti Espiritu Santo, maammuamto a ti Isaias
ket maysa kadagiti kangrunaan a makaparegta ken kabilgan a
libro iti amin a nasantuan a kasuratan.

Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan ken ni propeta
Isaias ken dagiti sinuratna, kitaen iti Pangiwanwan iti Nasantuan
a Kasuratan, “Isaias.”

Saantayo a sigurado no insurat ni Isaias dagiti kapitulo iti
librona iti urnos a pannakaiparangda iti Biblia. Nupay
kasta, kasla naannad ti pannakaurnos dagiti kapitulo tapno
kasayaatan a maipakaammo ti naan-anay a mensahe ni
Isaias. Ti Isaias 1 ket kasla pakauna iti libro ni Isaias a ma-
ngisakbay a mangipakita ken manggupgop iti intero a libro
babaen ti panangibagana iti: (1) ania ti inaramid dagiti tao a
maibusor iti Apo (bb. 1–19), (2) apay nga iti panagkunada a
dida kasapulan ti agbabawi (bb. 10–15), (3) ania ti inkari ti
Apo no agbabawida (bb. 16–19, 25–27), ken (4) ania ti ma-
pasamak no saanda a nagbabawi (bb. 20–24, 28–31).

Bayat ti panagbasam, laglagipem ti balakad da Nephi ken
Jacob: Gapu ta addatayo iti balay ti Israel, nasken a yarigtayo
dagitoy a balikas iti bagbagitayo (kitaen iti 1 Nephi 19:23;
2 Nephi 6:5). Adu kadagiti pannursuro ken padto ni Isaias ti
mayaplikar kadatayo a kas isasaona dagitoy ita nga agdama.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 1

Nagtarakenak (b. 2)—
Nagaywan iti, nangtaraon,
nangaruat

Nagbaklay iti kinadakes
(b. 4)—Nangkarga iti nadag-
sen a basol

Isaias 1

Awagan ni Isaias ti 
Israel tapno Agbabawi

Pakagupgopan ti Isaias
Dagiti
Sapasap 
a Tema

Reperensia

Dagiti
Topiko

1:1 13:1 24:1 28:1 36:1 40:1 49:1 58:1 66:24

Juda Dagiti
pagilian

Aldaw
ti Apo

Panan-
gukom 

ken dagiti
bendision

Nataginayon ti
Jerusalem
manipud iti

pannakadadael;
nayatiddog ti

biag ni Ezekias

Pannakaisa-
lakan ti
Israel

Mangisa-
lakan iti
Israel

Nada-
yag a

masak-
bayan 
ti Israel

Dagiti Panangukom Paset ti
Pakasaritaan Kari ti Maysa a Mesias

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ti Israel ket Kas Iti…

1. Basaem ti Isaias 1:2–9, 21–22, 30–31 ket ilistam ti amin nga
imahe, wenno simbolo, nga inusar ni Isaias a mangiladawan
kadagiti tao ti Juda ken dagiti basolda.

2. Ania kadagiti basol ti Juda ti basbasol dagiti tao ita nga ag-
dama?

Scripture Mastery—Isaias 1:18

Nupay ti Apo ket naiget ken nagusar iti nabileg a pagsasao ka-
dagiti Israelita, mariknatayo ti ayatna iti wagas a panangawisna
kadakuada nga agbabawi. Dagiti pangrisut ti Apo kadagiti ba-
sol ken parikuttayo ket mabalin a saan a kanayon nga alisto
wenno nalaka, ngem mangteddanto kadatayo iti agpaut a risut. 

1. Gupgopen ti pangrisut ti Apo para kadagiti parikut ti Juda
(kitaen iti Isaias 1:16–19).

2. Basaem ti Doktrina ken Katulagan 58:42–43 ket isalaysaymo
no kasano nga inaramid ti Apo ti isu met laeng a kari nga ina-
ramidna iti Isaias 1:18 ken no ania ti nasken nga aramidentayo
a mangipatungpal iti dayta a kari.

Ti Maikadua a Yaay ni Jesucristo ket mangyegto iti sangaribu
a tawen a panawen ti kappia iti rabaw ti daga a maawagan iti
Milenio. Madadaelto dagiti nadangkes iti panawen ti Yaay ti
Apo, ngem dagiti nakasagana nga umawat kenkuana ket ma-
isalakanto ket makipagrag-onto kenkuana. Ania ti nasken nga

Isaias 2

Umaykayo iti Bantay ti Apo

B

A

Agaramid a sibaballikug
(b. 4)—Managbasol

Inuy-uyawda (b. 4)—
Pinagpungtot, pinasakitan

Kinasalun-at (b. 6)—Adayo
iti pannakasugat wenno sakit

Babbaro a sapsaplit (b. 6)—
Nakaungap, kasugsugat

Aglangalang (b. 7)—
Madadael

Maysa a kalapaw iti minuyo-
ngan dagiti pepino (b. 8)—
Maysa a di agbayag a
pagnaedan

Ili a nalakub (b. 8)—Siudad a
madardarup

Tidda (b. 9)—Nabati a ragup
ti tattao

Asino ti nagkiddaw iti day-
toy kadagiti imayo a badde-
kenyo dagiti paraanganko?
(b. 12)—Asino ti nangawis
kadakayo iti balayko?

Datdaton nga ubbaw (13)—
Awan kaipapananna a sagsa-
gut

Itayagyo dagiti imayo
(b. 15)—Agkararagkayo

Saranayenyo dagiti mapari-
gat (b. 17)—Mangted nam-
nama kadagiti madagensenan

Rugit (b. 22, 25)—Lati

Talipupusen (b. 25)—Dalusan

Mangiddep (b. 31)—
Mangpatay iti apuy
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aramidentayo tapno makapagsagana? Iti maysa a nalatak
unay a padto, imbaga ni Isaias iti nagkauna ken kabaruanan
nga Israel no ania ti nasken nga aramidenda tapno agsagana
a sumabat iti Apo ket agbiag iti Milenio. Daytoy a padto ket
“dualistic,” kaipapananna a mayaplikar daytoy iti nasursurok
ngem maysa a panawen ken lugar. Iti kasta, ti padto ket saan
laeng a mangisursuro kadagiti sapasap a pagbatayan maipa-
pan iti no ania ti nasken nga aramiden ti nagkauna nga Israel
tapno maipasdek ti pagarianna no di ketdi mangisingasing
pay iti nalawag a disso dayta a pagarian kadagiti ud-udina
nga aldaw sakbay ti Maikadua a Yaay ken ti Milenio.

Iti Libro ni Mormon, inadaw ni Nephi dagiti maika-2–14 a
kapitulo ti Isaias. Ti panangidilig kadagitoy a kapitulo ka-
dagiti adda iti 2 Nephi ket makatulongto kenka nga ad-adda
a makaawat iti no ania ti basaem.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 2

Isaias 2:2–4—Ti Bantay ni Jehova [Apo]
Ti “bantay ni Jehova” ket maitudo iti templo. Iti Isaias 2:2–4, im-
padamag ni Isaias ti maysa a parmata ket nangaramid iti padto
a naipatungpalen iti adu a wagas. Kinunana nga inton umay ti
panawen a dagiti tao ti Apo ket ipangpangrunadanto isuna ken
ti balayna a nangatngato ngem iti amin a banag, ken no sigaga-
netgetda a dumawat iti balakad manipud kenkuana babaen ti
ipapanda iti balayna, maipasdekto ti Sion kadakuada ket maad-
daandanto iti kappia ken ti kari ti agnanayon a biag. Insuro ka-
datayo dagiti kabaruanan a propeta ti isu met laeng a doktrina.
Kinuna ni Presidente Howard W. Hunter, “Aramidentayo ti
templo, nga addaan panagrukbab iti templo ken dagiti katula-
gan iti templo ken kallaysa iti templo, ti kangrunaan a panggep
a tun-oyen iti daga ken ti kangatuan a padas kas mortal” (iti
Conference Report, Okt. 1995, 118; wenno Ensign, Nob. 1994, 88).

Maibayogto (bb. 2, 11, 17)—
Mabangonto iti ngato

Kedngannanto (b. 4)—
Husgaan wenno aturennanto
ida

Managbuyon (b. 6) —Tattao
a mangipadto iti masakbayan
babaen kadagiti tanda ken
partaan

Kinatan-ok (bb. 10, 19, 21)—
Kinaindaklan ken bileg

Napalangguad (b. 11, 12) —
Nangato, natangig

Kinatangsit (bb. 11, 17)—
Kinatangig

Rukib (b. 21)—Ab-abut

Ti sabali pay a pannakaipatungpal daytoy a padto ket adda pa-
kainaiganna iti balay ti Apo a nabangon iti “rabaw dagiti ban-
tay” (Isaias 2:2). Saan laeng a ti kaadda ti padto iti naisimbolo
a pagibasaran a pangipangpangrunaantayo iti templo a kanga-
tuan a lugar iti biagtayo, ngem ketdi addaan pay daytoy iti 
literal a pannakaipatungpal ti disso dagiti kuartel ti Simbaan ka-
dagiti ud-udina nga aldaw. Maipanggep iti daytoy a padto ni
Isaias, kinuna ni Elder Bruce R. McConkie, “Addaan daytoy iti
nalawag a pagibasaran iti Templo ti Salt Lake ken kadagiti dad-
duma pay a templo a nabangon iti rabaw ti Rocky Mountains,
ken addaan daytoy iti sapasap a pagibasaran iti templo a maba-
ngonto pay laeng iti Baro a Jerusalem iti Jackson County,
Missouri” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 539). 

Insuro ni Elder B. H. Roberts ti kinapateg ti linteg nga um-umay
manipud iti Sion idi kinunana, “Para kaniak dayta ket, iti paset,
ti linteg ti Sion—ti kangrunaan a pagbatayan ti linteg a sibil ti
daga—maysa a pagbatayan ti linteg nga um-umay manipud iti
Sion—ti linteg a sibil a maipasdekto iti rabaw daytoy nagasat
a daga ti wayawaya, ket dayta, iti kamaudiananna, direktanto
wenno saan a direkta a mangbendision ken mangaramid a na-
waya ti tunggal daga iti sangalubongan” (iti Conference Report,
Abr. 1908, 108).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agaramid iti Maysa a Drowing wenno
Sketch

Mangdrowingka iti panangibagi dagiti kapanunotan iti Isaias
2:2–3.

Mangted iti Kabaruanan a Pagarigan

Ti kangrunaan a mensahe ti Isaias 2:2–4 ket maipasdekto ti Sion
inton ipangruna ti Israel ti templo ken dagiti ordinansa ken lin-
tegna a nangatngato ngem iti amin a banag iti biagda.

1. Basaem ti Isaias 2:6–9 ket ilistam no ania ti kinuna ti Apo a
manglaplapped kadagiti tao iti panangawat kadagiti bendi-
sion ti templo iti dayta a panawen. Mangtedka iti kabaruanan
a pagarigan ti tunggal banag a nailista. (Siguraduem a pagdi-
ligen ti maika-9 a bersikulo ken ti 2 Nephi 12:9).

2. Segun iti Isaias 2:10–22 ania ti mapasamakto iti Maikadua a
Yaay ni Jesucristo, kadagiti amin a saanto nga umawat ken-
kuana gapu iti kinatangigda?

Aglaon ti Isaias 3 iti nayon pay a pangiladawan ni Isaias iti
nadangkes a kasasaad ti Israel ken Juda iti aldawna ken no
ania ti mapasamak gapu iti kinadangkesda. Inusar ni Isaias
ti maysa kadagiti kalaingan a pangiladawan dagiti imahe ba-

Isaias 3

Dagiti Padto a Maibusor 
kadagiti Natangig

B

A
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yat ti panangidiligna iti balay ti Israel kadagiti natangig a
babbai a naan-anay a naarkosan kadagiti kaudian nga estilo
ti moda ti panawen. Dagitoy a babbai, a maseknan unay iti
panangipakitada a napintasda iti ruar, ket binaybay-anda ti
pudno nga akin-uneg a kinaespirituan. Maituladtayo dagitoy
a pannursuro iti bagbagitayo a kas maysa a ballaag ti no ania
ti mapasamakto kadatayo no natangig ken nadangkestayo.

Umakem ti Isaias 4 a kas kasupadi ti maika-3 a kapitulo ba-
baen ti panangisalaysay iti no ania ti mapasamak no umasi-
deg ti Israel iti Dios a sipapakumbaba.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 4

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ipatarus dagiti Imahe

Kitaen a nasayaat dagiti imahe a pinarnuay ni Isaias iti daytoy
ababa a kapitulo. Saan a kas kadagiti babbai iti gibus ti Isaias 3,
napakumbaba dagiti babbai a nailadawan iti Isaias 4.

1. Segun kadagiti maika-2–6 a bersikulo, ania dagiti bunga da-
giti napakumbaba a tignay dagitoy a babbai?

2. Ania ti maaramidtayo tapno agbalintayo a kas kadagiti bab-
bai tapno mayadayotayo iti pannakaibabain, madalusan ma-
nipud iti rugit, agbalin a “napintas ken nagloriaan” a tattao,
ken matarabay ken masaluadan ti Apo? (kitaen iti bb. 5–6).
Mabalin a kayatmo a kitaen dagiti sumaganad a nasantuan a
kasuratan sakbay a sumungbatka: 2 Nephi 31:13, 17; 32:1–3;
Alma 7:14–15; Moises 6:52, 57.

A

Pannakaibabain (b. 1)—
Pannakaumsi

Guguranna (b. 4)—
Dalusanna

Gimgimongda (b. 5)—Dagiti
tao nga agtataripnong a sang-
kamaysa

Abbong a paglinongan (b.6)—
Pagkamangan

Pagsalindegan (b. 6)—Lugar
ti kappia ken talged a naisina
manipud iti napeggad wenno
di nasayaat a kasasaad

Paglinongan (b. 6)—Lugar a
pagkamangan

Isaias 4

Dagiti Bendision para 
kadagiti Napakumbaba

Aglaon ti Isaias 5 iti agtultuloy a panangiladawan ni Isaias
kadagiti basol ti Israel ken dagiti bunga dagidiay a basol.
Bayat ti panagbasam, ibilangmo no kasano a dagiti basol
dagiti tao iti aldaw ni Isaias ket kas kadagiti basol dagiti tao
iti aldawtayo ken no ania ti kinuna ti Apo a mapasamakto
kadagiti agkedked nga agbabawi.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 5

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti aktibidad A wenno B bayat ti panangadalmo iti
Isaias 5.

Ipatarus ti Pangngarig para Ita nga Aldaw

Ti pangngarig iti Isaias 5:1–7 ket maipapan kadagiti nakaitedan ti
ebanghelio. Ania ti mensahe ti pangngarig kadagiti miembro iti
aldawtayo? Mabalin a kayatmo nga ibilang ti Doktrina ken
Katulagan 1:27; 82:3; 105:6 bayat ti panangisuratmo iti sung-
batmo.

A

Maipapan (b. 3)—Nagbaetan

Bakud (b. 5)—Alad, pader

Mapayatpayatto (b. 5)—
Mapagnaanto

Saanto a maparaspasan ket
di met magabion (b. 6)—
Mabaybay-an

Kaskasumba (b. 6)—
Mulmula a siitan

Kinahustisia (b. 7)—
Kinalinteg, kinasayaat

Adtoy (b. 7)—Nakita

Pammarigat (b. 7)—
Panagayus ti dara

Asi pay (bb. 8, 11, 18, 20–22)
—Kinaliday, wenno kalami-
dad

Agongaongto (b. 9)—Awan
naggianna

Agnaed (b. 9)—Maysa a tao
nga agnaed iti masinunuo a
lugar

Lima a litro (bath), sanga-
pulo a salup (ephah) (b. 10)—
Dagiti yunit ti pagsukat
(kitaen iti Bible Dictionary, s.v.
“weights and measures”)

Naitan-ok (b. 16)—
Naipangato, naital-o

Dagiti disso a langalang da-
giti nalukmeg (b. 17)—Dagiti
daga a pagaraban dagiti ayup
ket madadaelto.

Manakem (b. 21)—Naannad
ken addaan nasayaat a pana-
ngeddeng

Inuyawda (b. 24)—
Tinallikudanda, ginurada

Wagayway (b. 26)—Bandera
nga ummongen dagiti buyot
iti baba ken agmartsada iti li-
kud

Isaias 5

Dagiti Basol ti Israel
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Asi pay!

Ilistam amin dagiti tao a kuna ti Apo a makapadasto iti “asi
pay” segun iti Isaias 5:8–25, ket iladawam ti tunggal grupo da-
giti tattao kadagiti bukodmo a balikas.

Isalaysay ti Isaias 6 no kasano a naawagan a propeta ni
Isaias ken no ania ti kinuna ti Apo maipapan iti misionna
a kas propeta. Aglaon ti umuna ken maika-5 a bersikulo iti
pammaneknek ni Isaias a nakitana ti Apo.

Isalaysay ti Isaias 7–8 ti maipapan iti nalawag a pasamak ti
pakasaritaan iti pagarian ti Juda, ngem ti padto ket saan la-
eng a nayaplikar idi ngem impadlesna pay ti pannakayanak
ni Jesucristo nasurok a pito a gasut a tawen kalpasanna.

Ilawlawag ti Isaias 7 a ti ari ti Israel (ti Akin-amianan a
Pagarian, a maawagan pay iti Efraim) ken ti ari ti Siria ket
nagtiponda a sangkamaysa para iti dakdakkel a puersa ti bu-
yot. Sangkamaysada a nangnamnama a mangparmek iti pa-
garian ti Juda (kitaen kadagiti bb. 1–2, 5–6). Dagiti tignayda
ti namagbuteng ken ni Acaz, nga ari ti Juda (kitaen iti b. 2).
Imbaga ti Apo ken ni Isaias nga ibagana ken ni Acaz a saan
nga agbuteng gapu ta umay dagiti Asirios manipud iti amia-
nan ket parmekenda nga agpada ti Siria ken Efraim. Kinuna
ni Isaias a ti pannakatungpal daytoy a padto ket maysa a
pammaneknek iti Juda a ti Apo ket ituloyna ti mangtagina-
yon kadakuada a kas tattao. Kalpasanna inikkan ni Isaias ni
Acaz iti maysa a pagilasinan a kas pammaneknek a pudno
dagiti balikasna. Kinunana nga agsikogto ti maysa a birhen,
maaddaan iti anak a lalaki, ken managanan isuna iti
Immanuel, a kaipapananna ti “Adda kadatayo ti Dios.” Ti
nagan nga Immanuel ket mangisimbolo iti kinapudno a ti
Dios ket adda kadagiti taona iti Juda. Impadto pay ni Isaias a
sakbay nga adda nakem ti ubing a makaammo iti paggidiatan
ti nasayaat ken dakes, matiliwto dagiti Asirios dagiti ari ti
agpada a Siria ken Efraim (kitaen kadagiti bb. 14–16).

Daytoy a padto iti Isaias 7:10–16 ket addaan iti naun-uneg
a kaipapanan. Maysa a gapu a taginayonen ti Dios ti Juda
a kas tattao ket gapu ta inkarina nga ibaon ti Anakna iti

Isaias 7–8

Agtalek iti Apo

Isaias 6

Makita ni Isaias ti Apo

B daga babaen ti tribu ni Juda ken ti kaputotan ni Ari
David. Daytoy nga anak ti Dios ket isunto ti Immanuel.
Imbagbaga ni Isaias ken ni Acaz a taginayonento ti Dios
ti Juda iti agdama a karitda iti Siria ken Efraim kasta met
kadagiti adu a tawen a nangiturong iti pannakayanak ti
Mesias.

Ituloy ti Isaias 8 ti estoria a nangrugi iti Isaias 7. Imbaga
ni Isaias kadagiti tao ti Juda a saanda a madanagan maipa-
pan iti Siria ken ti Akin-amianan a Pagarian ti Israel gapu
ta dadaelento ida ti Asiria. Nupay kasta, ti baro a parikut
ket mabalin met a darupen ti Asiria ti Juda. Imbilang dagiti
tao ti Juda ti makikadua kadagiti dadduma a pagilian iti
maysa a “kompederasion” a lumaban a maibusor iti Asiria
(kitaen kadagiti bb. 9–10). Imbaga ni Isaias kadagiti tao a
no agtalekda iti Apo, isunto ti talgedda, wenno “santua-
rioda” (dagiti bb. 13–14). Binallaaganna pay ida maipanggep
iti idedengngegda kadagiti tao nga umaw-awat iti paltiing
ngem saanda nga umaw-awat iti daytoy manipud iti Dios
(kitaen kadagiti bb. 19–22).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Dagiti Padto maipapan ken ni Jesucristo

1. Usarem ti tulong iti panagadal ti nasantuan a kasuratan ket
isuratmo no sadino ken kasano a nausar ti maysa a mannurat
iti Baro a Tulag ti Isaias 7:14.

2. Basaem ti Isaias 8:13–14 ket ilawlawagmo no kasano a ni
Jesus ket agpada nga isu ti bato a pakabangonantayo iti awan
duadua a pamuon (kitaen iti Helaman 5:12) ken “bato a paka-
itibkolan” ken “bato a pakarurodan” (b. 14).

Aglaon ti Isaias 9 iti sabali pay a nalatak a padto maipapan
iti yaay ni Jesuscristo. Iladawan ti bersikulo 1 ti akin-amia-
nan a paset ti Akin-amianan a Pagarian ti Israel, nga isu ti
umuna a lugar a nadarup idi immay dagiti pagilian a kas
iti Asiria manipud iti amianan. Impadto ni Isaias a daytoy
a lugar— nga am-ammo a kas “ti Galilea”—ket saanto a
kanayon a mariribuk. Inkari ni Isaias a mangipatulodto Ti
Dios kadakuada iti lawag ken rag-o babaen ti pannakayanak
ti maysa nga ubing a mangburakto iti “sangol ti awit[da]”
(Isaias 9:4) ket maawaganto iti “Nakakaskasdaaw,
Mamagbaga, Mannakabalin a Dios, Agnanayon nga Ama,
Ti Prinsipe ti Kappia” (b. 6). Amin dagitoy a nagan ket mai-
tudo iti Mesias—ti Ari dagiti Ari—ket daytoy a padto ket
naipatungpal a naan-anay idi binubos ni Jesus ti kaaduan a
panagserbina iti daga iti daytoy a lugar ti Galilea (kitaen iti
Mateo 4:12–16). Agtultuloy a maipatungpal ti padto bayat ti

Isaias 9

Maysa a Padto maipapan 
iti Yaay ti Mesias

A
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panagtultuloy ti gobierno, wenno panagturay, ni Jesucristo
nga agtultuloy nga agsaknap iti agnanayon inton awaten da-
giti tao isuna a kas arida ket agbalinda a maikari para kada-
giti bendision ti agnanayon a biag (kitaen iti Isaias 9:7).

Iti Isaias 9, nalawag nga inaramid ti Apo a palubosanna ti
Asiria a mangparmek kadagiti annak ti Israel iti Akin-amia-
nan a Pagarian. Kasla kayat pay a sawen ti padto ni Isaias a
ti Asiria dadaelenna pay ti pagarian ti Juda. Apay a palubo-
san ti Apo ti maysa a pagilian dagiti nadangkes a di mamati
a kas iti Asiria a mangparmek kadagiti annakna iti katula-
gan?Iti Isaias 10 sinungbatan ti Apo daytoy a saludsod.
Kinunana a gapu ta nadangkes unay ken managinsisingpet
ti Israel, saannan a saluadan pay ida. Nupay kasta, silala-
wag a kinuna ni Isaias a madusanto met dagiti Asirios gapu
iti kinadangkesda. Saandanto a mapalubosan a mangdadael
a naan-anay iti Juda gapu ta nasken nga ipatungpal pay a
naan-anay ti Dios ti karina maipapan iti yaay ti “pinilina,”
wenno ti Mesias (kitaen iti Isaias 10:27–34).

Maysa a gapu a ti Isaias ket maysa a napateg a libro iti al-
dawtayo ket adu unay kadagiti napasamak iti panawen 
ni Isaias ti mapaspasamak iti bukod a panawentayo.
Agbibiagtayo pay iti nadangkes a panawen, ket ti Apo inka-
rina a mapadasanto dagiti nadangkes ti bunga dagiti ara-
midda—a kas kadagiti aldaw ni Isaias. Nupay ti aldawtayo
ken ti aldaw ni Isaias agdumada kadagiti detalye, agpapada
dagiti pagbatayan. Ti kinapateg ti Isaias 11 ket insuro ti
Propeta Joseph Smith idi kinunana, “Mainayon kadagitoy,
inadawna ti maikasangapulo-ket-maysa a kapitulo ti Isaias,
a kunkunana a dandanin maipatungpal daytoy” (Joseph
Smith—Pakasaritaan 1:40).

Dagiti mangipateg iti Apo ken agkagumaan nga agbiag a
sililinteg ket mabalin a maupayda iti panagbiag nga adu
unay ti kinadangkes. Kadagiti panawen ti pannakauppa-
pay, napateg a kumitatayo iti “dakdakkel a ladawan” ti

Isaias 11

Dagiti Mapasamak 
iti Masakbayan

Isaias 10

Dagiti Managdadael 
ket Madadaeldanto

plano ti Nailangitan nga Ama ket awaten a ti kinalinteg ag-
balliginto iti kamaudiananna ken nangted isuna iti wagas a
pakasubbotan dagiti amin a natallugod nga annakna. Ti Isaias
11 ket maipapan iti dayta “dakdakkel a ladawan” ken aglaon
iti maysa a mensahe ti namnama maipapan iti no ania ti ara-
midento ti Apo para kadagiti agkagumaan a mangammo ken-
kuana ken agaramid iti pagayatanna.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 11

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti aktibidad A wenno B bayat panangadalmo iti
Isaias 11.

Ipatarus ti Isaias babaen ti Tulong ti 
Dadduma a Nasantuan a Kasuratan

1. Segun iti Dokrina ken Katulagan 113:1–2, ania ti maipapan iti
Isaias 11:1–5?

2. Segun iti Doktrina ken Katulagan 113: 5–6, asino ti “ramut ni
Jesse” iti Isaias 11:10?

3. Segun iti Joseph Smith—Pakasaritaan 1:40, kaano ti sapasap
a pannakapagteng dagiti pasamak iti Isaias 11?

Dagiti Ud-udina nga Aldaw ken ti Milenio

Salaysayen ti Isaias 11:1–9 maipapan kadagiti pasamak a kaa-
duanna a mapagteng iti masakbayan. Isalaysay ti Isaias 11:10–16
ti maipapan iti aramidento ti Apo tapno mapagteng dagiti pasa-
mak a nasao kadagiti bersikulo 1–9.

1. Ania dagiti padto iti Isaias 11 a nakitamon a natungpalen
wenno mangrugrugi a maipatungpal?

2. Agsuratka maipapan iti maysa a pannursuro iti Isaias 11 a
mangparparegta kenka tapno agtalinaedka a napudno iti Apo.

B

A

Saringit (b. 1)—Sanga wenno
bassit a sanga

Puon (b. 1)—Bagi ti kayo

Mangipato (bb. 3–4)—
Mangatur a sitatanang iti
maysa a tao

Sililinteg (b. 4)—Addaan iti
hustisia

Napakumbaba (b. 4)—Nababa
wenno naamo

Pang-or (b. 4)—Kasla sarukod
nga iggem ti agturay a mangi-
tanda iti bilegna

Barikes ti siketna, barikes ti
lomona (b. 5)—Maysa a sin-
turon

Agsuso (b. 8)—Ubing unay

Wagayway (bb. 10, 12)—
Bandera wenno baner ti bu-
yot nga aguummong wenno
agmarmartsa

Naiwarwara (b. 12)—
Nasayyasayya

Apal (b. 13)—Imon

Mangriribuk (b. 13)—Dagiti
kabusor

Riribuken (b. 13)—Ririen

Mangsamsam (b. 14)—
Mangdadael iti maysa a lugar
ken mangala kadagiti kina-
baknang a makita sadiay

Simamaga (b. 15)—Saan a
nabasa
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Ti Isaias 12 ket maysa nga ababa a daniw a pangdaydayaw iti
Apo gapu iti ar-aramidenna tapno maisalakanna dagiti taona.
Kasla immay ti Isaias 12 a pangsungbat kadagiti naindaklan
a kinapudno a nasao iti Isaias 11 maipapan iti Mesias, ti pan-
nakaummong ti Israel kadagiti ud-udina nga aldaw, ken ti
Milenio. Dagiti pannursuro iti maika-12 a kapitulo ket maba-
lin met a yaplikar iti ania man a tao nga umay a mangammo
iti Apo, makiummong iti Simbaan ti Apo, ken umawat iti
kappia a ni laeng Jesucristo ti makaited.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Dagiti Nagan para ken ni Jesucristo

Basaem dagiti sumaganad a bersikulo manipud iti umuna a 12
a kapitulo ti Isaias, ket ilistam amin dagiti agduduma a nagan
nga inusar ni Isaias para ken ni Jesucristo: Isaias 1:24; 2:3; 3:1;
5:16; 5:24; 7:14; 8:14;9:6; 11:1; 12:2. Ibagam no ania iti panagku-
nam ti napateg maipapan iti panangusar iti nangnangruna a
nagan iti tunggal bersikulo. Ania ti yunay-unay ti nagan mai-
papan iti ugali wenno aramid ti Apo?

Kas iti Isaias 10, aglaon ti Isaias 13–14 kadagiti padto mai-
papan iti pannakadadael ti maysa a pagilian a nangrebbek
kadagiti tao iti katulagan ti Apo. Iti Isaias 10, ti padto ket
maipapan iti Asiria, ti pagilian a nangrebbek iti Akin-amia-
nan a Pagilian iti nagbaetan ti mapattapatta a 725–21 S.C.
Ti Isaias 13–14 isalsalaysayna maipapan iti pagilian a
nangrebbek iti Juda ti nagbaetan ti mapattapatta a 600–588
S.C. Ti nagkauna a Babilonia ti maysa kadagiti kabakna-
ngan ken kaaduan iti nainlubongan nga imperio iti pakasa-
ritaan. Iti kasta, inusar ti Apo ti Babilonia a kas maysa a
tanda dagiti tao a mangipamaysa kadagiti banag ti lubong
ken kas maysa a maisupadi a ladawan ti Zion ken langit. Ti
naipadto a pannakadadael ti Babilonia iti Isaias 13 ket ma-
ngisimbolo iti no ania ti mapasamakto kadagiti lumaban a

Isaias 13–14

Babilonia ken Lucifer

A

Isaias 12

Dayawen ti Apo

maibusor kadagiti tao ti Dios ken dagiti addaan iti puspuso
a naitalimudok kadagiti banag ti lubong imbes a kadagiti
banag maipapan ti Dios.

Ti Isaias 14 ket naipangpangruna a maipapan iti ari ti
Babilonia, nga indilig ni Isaias ken ni Lucifer, wenno
Satanas. Gapu kadagiti sinurat iti daytoy a kapitulo, maa-
daltayo ti ad-adu maipapan iti no kasano a nagbalin a
Satanas ni Lucifer ken kasta met ti maipapan iti no ania
ti mapasamakto kenkuana ken dagiti pasurotna.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 14

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Apay Koma a Sumurotka Kenkuana?

1. Ibaga kadatayo ti Isaias 14:12–14 ti maipapan iti no kasano a
nagbalin ni Lucifer a Satanas. Ania ti makitam a makaay-ayo
unay maipapan iti kinuna ni Isaias?

2. Basaem ti Doktrina ken Katulagan 76:25–27; Moises 4:1–4, ket
isurat ti maipapan kadagiti mainayon a konsepto a masursu-
rom maipapan iti pannakatnag ni Lucifer.

3. Segun iti Isaias 14:4–11, 15–20, ania ti mapasamakto ken ni
Lucifer iti kamaudiananna?

4. Ania ti nayon nga impormasion a masursurom manipud iti
Doktrina ken Katulagan 76:30, 33, 36–38, 44–46?

5. Maysa kadagiti gapu ti panangpadastayo a mangadal iti mai-
papan ken ni Jesucristo ket tapno masurottayo ti pagwa-
danna ken agbalin nga ad-adda a kas kenkuana. Ababa ti
panangdakamat dagiti nasantuan a kasuratan no kasano a
nagbalin ni Satanas a sairo tapno mailasintayo no ania ti nas-
ken nga aramidentayo tapno maliklikan ti panangsurot ken-
kuana. Bayat ti panangpanunotmo maipapan iti no ania ti
nabasam iti Isaias 14 maipanggep iti pannakatnag ni Lucifer,
agsuratka maipapan iti no apay a no ania ti nasursurom ket
isu ti mamagtarigagay kenka mangsurot nga ad-adda a
naan-anay iti pagwadan ni Jesucristo. Kasta met nga agsu-
ratka maipapan iti no kasano nga ad-adda a maliklikam ni
Satanas ken dagiti sulisogna gapu iti nasursurom.

A

Makikadua (b. 1)—Makitipon

Nangkayaw (b. 2)—
Nangbalud

Namarparigat (bb. 2, 4)—
Dagiti nangituray ken nang-
dangran kadagiti dadduma

Setro (b. 5)—Kasla sarukod
a mangibagi iti turay a
mangituray

Nanglapped (b. 6)—
Nangpasardeng

Pasindayag (b. 11)—
Kinatangig

Violon (b. 11)—Instrumento
iti musika

Masarsarita (b. 20)—Masasao

Babassit nga animal (b. 23)—
Dagiti ayup nga addaan nati-
tirad a payak iti likudda

Mangawawan (b. 27)—
Mangpasardeng

Pang-or (b. 29)—Armas a
pakigubat

Marunaw (b. 31—Madadael
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Aglaon ti Isaias 15–23 iti sumagmamano a padto maipapan
iti pannakadadael dagiti pagilian iti aglawlaw ti Israel.
Babaen ti panangipaltiing iti Israel ken Juda nga amin nga
aglawlaw a pagilian ket madadaelto, nangted ti Apo kada-
kuada kadagiti nasayaat a gapu tapno agtalekda kenkuana
imbes nga agtalekda iti ania man a katulagan wenno
aliansa kadagitoy kabangibang a pagilian.

Aglaon ti Isaias 15–16 kadagiti padto maipapan iti Moab.
Naipasurot iti pagilian ti nagan ni Moab, nga anak ti ina-
una nga anak a babai ni Lot (kitaen iti Genesis 19:37) ken
nagnaed iti dayta a pagilian a kaduana ti pamiliana.
Masansan a makigubat dagiti Moabitas kadagiti Israelita,
ngem iti daytoy a panawen mabalin nga imbilang dagiti
Israelita ti makikadua iti Moab a makatulong kadakuada a
mangparmek kadagiti kabusorda.

Mangted ti Isaias 17 iti maysa a padto a naiturong iti
Damasco (Siria) ken Efraim (ti Akin-amianan a Pagilian).
Nagtipon ti Damasco ken Efraim iti maysa nga alyansa
tapno marebbek ti Juda, ngem sakbay a makadarupda, im-
may dagiti Asirios manipud iti amianan ket dinadaelda da-
giti mangrebbek koma kadakuada. Inrekord ti Isaias 17 ti
maysa a padto maipapan iti pannakadadael dagitoy dua a
pagilian ken sumagmamano nga epekto ti pannakadadael
kadagiti dua a pagilian.

Makisasao ti Isaias 18 iti daga iti “labes dagiti karayan ti
Etiopia” (b. 1). Kaaduan nga agipatpatarus ti mangnagan
iti daytoy a daga iti Cush, a sumagmamano ti mangipaga-
rup a daytoy ket maysa a pagilian iti abagatan ti Egipto.
Ti maika-18 a kapitulo ket ad-adda a mangnamnama ngem
ti adu kadagiti kapitulo iti daytoy a benneg, ken adu ti saan
a panagkikinnaawatan maipapan iti no ania ti pakaituro-
ngan wenno kaipapanan ti maika-18 a kapitulo. 

CHIPRE

Carkemis

Asiria
Nineve

MEDIA

ELAM
Susa

Babilonia
Babilonia

Damasco

Karayan Eufrates

Karayan Tigris

Nalabaga a Baybay

Karayan Nilo

Tiro
Baybay ti Mediteranea

Asdod
MOAB

Jerusalem (Tanap ti Parmata)

Arabia
EDOM

EGIPTO
Etiopia-

Cush

Let-ang ti
Negev

Isaias 15–23

Dagiti Padto a Maibusor 
kadagiti Pagilian a Saan nga

Agserserbi iti Apo

Irekord ti Isaias 18 ti padto ni Isaias a nupay dagiti tao
daytoy a pagilian ket “masayyasayya ken maukisandanto”
ken “mapayatpayatdanto,” maawisdanto nga agummong iti
Bantay Zion, a mabalin a pakaawatandanto a nasayaat. Ti
maudi a bersikulo ti kapitulo ket mabalin nga addaan iti
naisangsangayan nga interes gapu ta agsasao daytoy mai-
papan iti panangted iti Apo iti maysa a “sagut” dagiti tao
a “nasayyasayya.” Ti panangummong kadagiti tao ti daga
ken panangisagana kadakuada a sumabat iti Apo ti maysa
kadagiti naindaklan a panggep ti Simbaan kadagiti ud-
udina nga aldaw.

Irekord ti Isaias 19–20 dagiti padto maipapan iti Egipto, a
maysa kadagiti kabilgan a pagilian iti lubong iti aldaw ni
Isaias. Impadto ni Isaias maipapan kadagiti wagas a pagpari-
kutan ti Egipto ken no kasano a marisutto dagiti Egipcio da-
giti parikutda babaen dagiti bukodda a kabaelan wenno palso
a didiosen. Aglaon pay ti Isaias 19 iti nalatak a padto nga iti
maysa a masakbayan a panawen, agrukbabto ti Egipto ken
Israel iti maymaysa a Dios ket paglaingento ti Apo ti Egipto.
Mainayon pay, isingsingasing ti padto a ti Asiria ket mai-
kaysanto met iti Israel ken Egipto iti panagrukbab iti Dios.

Salaysayen a silalawag ti Isaias 20 ti maipapan iti panawen
a panangadipen ti Asiria iti Egipto—a panangipakita manen
kadagiti tattao ti Juda ti gapu no apay a nasken a saanda a
makitipon iti sabali a pagilian a mangbusor iti Asiria.

Salaysayen ti Isaias 21 ti dumtengto a pannakadadael dagiti
tallo a pagilian: Babilonia (bb. 1–10), Edom (bb. 11–12), ken
Arabia (bb. 13–17).

Iti maika-10 a bersikulo kasla nalawag a makisasao ti
Apo kadagiti miembro ti balay ti Israel a maadipento iti
Babilonia iti dumani dua gasut a tawen kalpasan ti pana-
wen ni Isaias ken no asino ti agkasapulanto iti pammaregta
nga inted daytoy a padto maipapan iti pannakadadael ti
Babilonia.

Itudo ti Isaias 22 ti pannakatnag ti Jerusalem ken salaysa-
yenna maipapan iti panawen a maikkatto daytoy a “dagen-
sen,”wenno mensahe ti liday wenno sipnget ken addanto
manayon a talna iti Jerusalem. Iti daytoy a padto, saan laeng
nga inlawlawag ni Isaias no anianto ti mapasamak a kas paset
ti pannakadadael ti Israel, ngem inlawlawagna pay no apay a
madadaelto ti Jerusalem. Impakaammona a dagiti tao ket na-
tangig unay maipapan kadagiti dalan iti uneg ti daga ken ka-
nal nga inaramidda tapno marisut dagiti parikutta iti danum
ngem saanda a nagrukbab iti Agar-aramid iti danum wenno
dida binigbig nga amin a bendision ket aggapu kenkuana
(kitaen iti b. 11). Dinillawna pay ida gapu iti panangangayda
kadagiti pasken tapno rambakanda dagiti mensahe a dagiti
pagilian iti aglawlawda ket madadaelto imbes nga agtignayda
a sipapakumbaba ken sibababawi (kitaen kadagiti bb. 12–14).

Aglaon ti Isaias 22 iti ababa nga estoria ti pakasaritaan nga
addaan iti napateg a naisimbolo a kaipapanan. Ti estoria ket
maipapan ken ni Sebna, ti agay-aywan iti pagidulinan ti ki-
nabaknang iti Jerusalem, nga isu ti simbolo dagiti tignay
dagiti tao ti Jerusalem iti dayta a panawen. Pinabasol ni
Isaias ni Sebna iti panagbalinna a natangig maipapan iti 
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kinabaknang ti Jerusalem. Kalpasanna, kinuna ni Isaias a
saan laeng a makaala dagiti Asirios iti adu a kinabaknang ti
Jerusalem ngem ketdi dagiti kapintasan a kinabaknang ma-
nipud iti Jerusalem ket mabalin a “kalakaan” a banag iti ba-
lay ti Ari ti Asiria (kitaen iti b. 18). Maysa pay, kinuna ni
Isaias a maysa a lalaki a managan iti Eliakim, nga iti Hebreo
kaipapannna ti “bangonennakanto ti Dios,” ti mangsukatto
ken ni Sebna. Adda napateg a simbolo iti kaipapanan daytoy
a nagan ken estoria. Babaen laeng ti panangsukat iti pana-
gayat kadagiti kinabaknang iti panagayat iti Dios a mabalin
a masubbot ti Israel manipud iti pannakadadael. Ket inton
agsubli ti Jerusalem iti Dios, bumangonto manen daytoy a
kas maysa a nasantuan a siudad. Ti nagan nga Eliakim ket
addaan pay iti naisimbolo a kaipapanan gapu ta maitudo
daytoy iti Pannubbot. Gapu iti Pannubbot ni Jesucristo, 
bangonento ti Dios ti amin a tao ket maaddaandanto iti
gundaway a mangrimbaw iti amin a pannakadadael, panna-
kauppapay, ken pannakatay ti lubong. Iti maudi a bersikulo
ti maika-22 a kapitulo, nagpaneknek ni Isaias maipapan iti
naindaklan a bileg ti pannakasubbot, nga indiligna daytoy
iti panangipalok iti lansa “iti natalged a disso” tapno saan a
magaraw daytoy. Daytoy a ladawan ket mangisimbolo iti
agnanayon a pannakasubbot nga inted ni Jesucristo ken ti
wagas a pannakatayna ken pudno a pannakagun-odna iti
pannakaisalakan para iti amin a sangkataw-an.

Ti Isaias 23, nga aglaon iti maysa a padto maipapan iti Tiro,
maysa a siudad ti Phoenicia, ti maudi kadagiti kapitulo nga
agipadpadto iti pannakaparmek dagiti pagilian iti aglawlaw
ti Israel ken Juda. Ti Tiro ket maysa a siudad a nangipa-
maysa iti panaggatang ken panaglako kadagiti kinabaknang
ti lubong. Dagiti banag ti lubong ket kanayon a napatpateg
kadagiti agindeg iti Tiro ngem iti ania man a banag, agraman
ti Dios. Dinakamat ni Isaias ti Tiro a kas maysa a balangkan-
tis. Daytoy ket gapu ta, iti maysa a kaipapanan, dagiti tao ket
inlakoda ti bagbagida ken ti sagrado a relasionda iti Dios para
iti kuarta—a kas iti wagas a panangilako ti maysa a balang-
kantis iti sagrado a sagudayna para iti kuarta.

Kalpasan ti sumagmamano a kapitulo a nangisalaysay mai-
papan iti pannakadadael dagiti agduduma a pagilian (kitaen
iti Isaias 13–23), salaysayen ti Isaias 24 maipapan iti ad-
adu pay a sapasap a pannakadadael iti amin a daga.
Naipangruna a mayaplikar ti Isaias 24 kadagiti Israelita
ken no ania ti mapasamak kadakuada gapu iti kinadang-
kesda, ngem mayaplikar pay daytoy kadagiti ud-udina nga
aldaw sakbay ti Maikadua a Yaay. 

Nupay kasla makauppapay unay ti Isaias 24 gapu ta salay-
sayenna ti adu unay maipapan iti pannakadadael, aglaon

Isaias 24

Nadadael ti Maysa a 
Nadangkes a Lubong

pay daytoy iti bassit a mensahe ti namnama maipapan 
kadagiti nalinteg a naisalakan. Daytoy a mangnamnama a
mensahe ket napigpigsa pay kadagiti sumaruno a sumag-
mamano a kapitulo.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 24

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agadal manipud kadagiti Mainaig a 
Nasantuan a Kasuratan

1. Basaem ti Doktrina ken Katulagan 5:19; 84:96–98 ket agsu-
ratka maipapan iti no kasano ken apay nga aramidento ti
Apo ti kinunana nga aramidenna iti Isaias 24:1.

2. Basaem ti Doktrina ken Katulagan 1:17, 35–36; 45:31–35;
97:22–28 ket ilawlawagmo no kasano a maisalakan ti maysa
a tao iti baet dagiti pannakadadael a naipadto iti Isaias
24:1–12, 19–23.

3. Ilistam dagiti wagas a kinuna ti Apo a nagbasolan dagiti tao
ti daga iti Isaias 24:5. Idilig ti kinunana iti Isaias iti no ania ti
kinunana iti Doktrina ken Katulagan 1:15–16, ket ibagam no
ania iti panagkunam ti kaipapanan ti Isaias 24:5.

Paset ti Plano ti Pannakaisalakan

1. Segun iti Isaias 24:21–22, anianto ti mapasamak kadagiti na-
dadael iti panawen a mapasamak daytoy a kapitulo?

2. Segun iti Doktrina ken Katulagan 138:29–35, kasano a “masa-
rungkaranto” dagitoy a tao?

B

A

Aramidenna a langalang
(b. 1)—Dadaelenna

A no kasano (b.2)—Ania man
ti mapasamak

Kasta met (b. 2)—
Mapasamakto met

Anak ti pirak (b. 2)—Interes
a bayadan para iti inutang

Unay (bb. 3, 9)—Naan-anay

Malpes (bb. 4, 7)—Mapukaw
ti pigsa

Nangato a tattao (b. 4)—
Natangig

Narugitan (b. 5)—Naaramid
a narugit

Bilbilin (b. 5)—Dagiti sag-
rado a seremonia

Agnanayon a tulag (b. 5)—
Dagiti linteg ken kari ti
ebanghelio

Inalun-on (b. 6)—Dinadael

Nasarakan ida a nakabasol
(b. 6)—Iti kasaaad a pannaka-
dusa

Ragsak (bb. 8, 11)—Rag-o

Kinadayag (b. 14)—
Kinaindaklan

Kaadaywan (b. 16)—
Kaatiddogan a distansia

Manangliliput (b. 16)—
Manangallilaw

Silo (bb. 17–18)—Palab-og

Mapisi nga agsina (b. 19)—
Maburak

Agbarbaringringto (b. 20)—
Agsublisubli

Maitultulod (b. 20)—
Mapulpuligos a kas iti panag-
kutog wenno panangbennat

Pannakariribuk (b. 23)—
Pannakaibabain
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Irekord ti Isaias 25 ti panagyaman ni Isaias gapu iti naara-
miden ken aramidento pay ti Apo, agraman ti mabalin a
pannakadadael dagiti natangig ken nadangkes ken ti pa-
nanggunggonana kadagiti napakumbaba, napudno, ken na-
tulnog. Kinunana a dagiti “aguray” iti Apo a sipupudno
(kaipapananna nga agtalinaedda a napudno iti Apo bayat ti
panangur-urayda kenkuana a mangipatungpal iti amin a
balikasna—uray no ti panangaramid iti kasta ket kasla awan
pategna iti dayta a panawen) ket magunggonaandanto iti
dayta a panawen, ket ti gunggonada nagloriaanto.

Ania a kanta ti mabalinmo a kantaen a pangyebkas iti panag-
yamanmo iti Dios? Ti Isaias 26 ket maysa a kanta ti panag-
yaman iti no ania ti ar-aramiden ti Apo para kadagiti taona.
Ti panagungar ni Jesucristo a nadakamat iti maika-19 a ber-
sikulo ket mabalin a dakkel a gapu iti panagyamantayo.

Irekord ti Isaias 27 ti panangidilig ni Isaias iti wagas a pa-
nagtrabaho ti Apo kadagiti taona iti wagas a panangtaripato
ti maysa a tao iti maysa a kaubasan (kitaen iti Isaias 5:1–7;
Jacob 5). Iti daytoy a panangidilig inlawlawag ti Apo a da-
giti nadangkes ket kas kadagiti natay a sanga a pukanen ken
puorannanto, idinto a dagiti nalinteg ket kas kadagiti na-
pigsa a kayo nga agramut iti nauneg, agsabongto ket “pun-
nuendanto kadagiti bungbunga ti rabaw ti amin a daga”
(Isaias 27:6).

Isaias 27

Ti Apo ken ti Kaubasanna

Isaias 26

Kanta ti Pagdaydayaw 
ni Isaias

Isaias 25

Dayawen ni Isaias ti Apo

Lasinen ti Isaias 28 ti kinatangig a kas dakkel a basol dagiti
Israelita. Isina ti kinatangig dagiti tao manipud kadagiti
bendision a tarigagayan ti Apo nga ited kadakuada. Kadagiti
maika-23–29 a bersikulo, indilig ni Isaias ti pannakaammo
ti maysa a mannalon maipapan iti no kasano ti agmula ken
agani kadagiti mula iti dakdakkel pay a pannakaammo ti
Apo maipapan iti no kasano ti umno a panagtrabaho kada-
giti annakna

No dadduma pagsaludsodandatayto dagiti tao a pamiliar iti
Biblia ken saan a miembro ti Simbaan iti maysa a banag a
kas “No ti Libro ni Mormon ket maysa a napateg a paset ti
aramid ti Dios, apay a di nadakamat daytoy iti Biblia?”
Adda sumagmamano a sungbat iti dayta a saludsod, ket
maysa kadagitoy ket “Nadakamat daytoy iti Biblia!” Ti
Isaias 29 ti maysa a lugar iti Biblia a nakadakamatan iti
Libro ni Mormon, nupay saan a nadakamat daytoy iti na-
gan. Bayat ti panangbasam iti daytoy a kapitulo, birokem
dagiti padto maipapan iti idadateng ti Libro ni Mormon
ken ti parnuay daytoy a libro iti lubong.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 29

Ariel (bb. 1, 3, 7)—Jerusalem

Parigatekto (bb. 2, 7)—
Pagparikutekto

Panagdung-aw
(b. 2)–Panagladingit

Agpakarsoakto iti aglikmut
a bumusor kenka (b. 3)—
Mangisaganaakto iti buyot a
maibusor kenka

Lakubenkanto kadagiti 
naisaad a buybuyot
(b. 3)–Darupen

Kaslanto la timek ti baglan
(b. 4)—Maysa a tao nga ag-
kiddaw kadagiti natay nga
agsaoda

Nakaam-amak (bb. 5, 20)—
Dagiti maingel, nabileg, ken
nadangkes

Sarikedked (b. 7)—Kuta 

Mawaw (b. 8)—Agtarigagay
iti maysa a banag

Isaias 29

Maysa a Nakaskasdaaw nga
Aramid ken Pagsidsiddaawan

Isaias 28

Balakad a para kadagiti 
Natangig a Tao
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Isaias 29:11–12, 18–24—Ania ti Maitudtudo a
“ti Libro” iti Daytoy a Kapitulo?
Dagiti pamiliar iti napasubli nga ebanghelio ket mabalin a ma-
kitada a dagitoy a bersikulo ket maitudoda iti Libro ni Mormon
ken ti papel nga ak-akmenna iti Pannakaisubli ti ebanghelio ka-
dagiti ud-udina nga aldaw. Kinuna ni Elder Bruce R. McConkie:

“Sumagmamano a tattao iti daga, iti uneg wenno ruar man ti
Simbaan, ti nakagun-od iti parmata maipanggep iti no ania ti
maipapan iti Libro ni Mormon. Sumagmamanoda laeng kada-
giti tao a makaammo iti paset nga inakemna ken akmennanto
pay laeng iti panangisagana iti dalan para iti yaayna nga isu ket
baro a saksi.…

“… Ti Libro ni Mormon ket aringannanto dagiti tao ta ti sibubu-
kel a daga ken amin dagiti taona ket maimpluensiaan ken mai-
turayandanto babaen iti daytoy.…

“… Awan pay ti dakdakkel nga isyu a nakaipasanguan ti sang-
kataw-an kadagiti kabaruanan a panawen ngem iti daytoy: Ti
Libro ni Mormon kadi ti panunot ken pagayatan ken timek ti
Dios iti amin a tao?” (The Millennial Messiah [1982], 159, 170, 179).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Naipatungpal ti Maysa a Padto

1. Salaysayen ti Isaias 29:1–6 ti maipapan iti grupo dagiti tattao
nga “agsao manipud iti daga” kalpasan ti pannakadadael ti
Jerusalem. Kinuna ni Isaias a “masarungkarandanto…a buyo-
gan dagiti gingined, ken dakkel a daranudor, kadagiti alawig,
ken bagyo, ken ti darang ti mangrunaw nga apuy” (Isaias 29:6).
Basaen ti 2 Nephi 26:15–17; 33:13; 3 Nephi 8:2–19; Mormon 8:23,
26, 34–35, ket agsurat maipapan kadagiti wagas a pakatung-
tungpalan ti Libro ni Mormon iti padto iti Isaias 29:1–6.

2. Basaem ti Joseph Smith—Pakasaritaan 1:61–65 ket isalay-
saymo no kasano a ti nairekord a pasamak ket isu ti pannaka-
ipatungpal ti Isaias 29:11–12. Mabalin a kayatmo pay a basaen
ti 2 Nephi 26: 9–22 ket kitaem no kasano nga ilawlawag dagi-
toy a bersikulo ti ad-adu pay maipapan iti daytoy a padto.

A

Agtaktak (b. 9)—Aguray
wenno agladaw

Agibar-ibar (b. 9) —
Maikaglis bayat pannagnam

Inabbonganna (b. 10)—
Liningdanna

Agsipud (b. 13)—Gapu ta

Bilin (b. 13)—Annuroten

Mapukawto (b. 14)—
Madadaelto

Manakem (b. 14)—Masirib
ken nasaririt

Patigmaan (b. 15)—Dagiti
plano, pangeddeng

Mapatganto (bb. 16–17)—
Maibilangto

Agdamdamili (b. 16)—Maysa
a tao nga agar-aramid kada-
giti banag manipud iti naga-
may a daga

Kinalidem (b. 18)—
Kinasipnget

Naemma (b. 19)—
Napakumbaba ken natudio

Mapukaw (b. 20)—Agbalin
nga awan kaes-eskanna

Managuyaw (b. 20)—Maysa
a tao a mananglais

Agsardeng (b. 20)—
Madadael

Mangipakat iti silo (b 21)—
Mangisagana iti palab-og

Mangtubngar (b. 21)—
Mangatur

Ubbaw (b. 21)—Awan
pategna

Bumsag (b. 22)—Agkusnaw
ti marisna

Maallilaw (b. 24)—
Makaaramid iti biddut

Scripture Mastery—Isaias 29:13–14

Ti “Ikakalilis” kayatna a sawen ti “itatallikud,” ken itudotayo “ti
Ikakalilis” a kas panawen a ti pakabuklan ti ebanghelio ken ti tu-
ray ti priesthood a mangannong kadagiti ordinansa ti ebanghelio
ket naala manipud kadagiti tao iti daga. Ti “Pannakaisubli” ket
maitudo iti pannakaisubli ti pakabuklan ti ebanghelio ken turay
ti priesthood iti daga.

1. Basaem dagiti sumaganad a bersikulo iti Isaias 29 ket ibagam
no dagitoy ket maipapan iti Ikakalilis wenno ti Pannakaisubli,
kalpasanna ilawlawagmo no ania ti isuro dagiti bersikulo ma-
ipapan iti Ikakalilis wenno ti Pannakaisubli: bb. 9–10, 13–14,
15, 18–21, 24.

2. Idilig ti Isaias 29: 13–14 iti Joseph Smith—Pakasaritaan 1:18–19.
Ania iti panagkunam ti kaipapanan ti “nakaskasdaaw nga ara-
mid ken pagsidsiddaawan”? (kitaen met iti bb. 33–34).

3. Isalaysay ti Isaias 29:11–12, 18–24 maipapan iti maysa a libro
nga umakemto iti napateg a papel iti “nakaskasdaaw nga ara-
mid ken pagsidsiddaawan.” Ilistam dagiti kinapudno nga ibaga
dagiti bersikulo nga aramidento daytoy a libro, ket kalpasanna
ibagam no ania a libro iti panagkunam nga itudtudo daytoy.

Naisurat ti Isaias 30–32 idi impangta ti Asiria a mangda-
rup iti Israel kalpasan ti panangrebbekna kadagiti dadduma
pay a kaarrubana a pagilian. Sibubuteng, adu idiay Israel ti
dimmawat iti tulong ti Egipto iti panangsalaknib kadagiti
bagbagida a maibusor kadagiti Asirios. Ngem tinulongan ti
Apo dagiti annak ti Israel a nanglibas iti nadangkes nga
Egipto kadagiti panawen ni Moises; nakiranget kadagiti
gubatda ket tinulonganna ida a makagun-od iti naikari a
dagada. Ti makikadua iti Egipto iti maysa a katulagan im-
bes nga agpannurayda iti Apo a nangisalakan kadakuada iti
napalabas ti nangipakita no kasano ti kabassit ti pammati
dagiti Israelita iti Diosda. Ti balakad ni Isaias kadagiti ma-
ika-30–32 a kapitulo ket isu ti panagtalek iti Apo, saan nga
iti Egipto, para iti pannakaisalakan. Imbaga pay ni Isaias
kadagiti annak ti Israel maipapan kadagiti bendision a maa-
watda no agtalekda iti Apo ken nangballaag maipapan ka-
dagiti bunga ti saanda a panagtalek kenkuana.

Kasano ti panangeddengmo no agtalekka wenno saan iti
maysa a tao? Nagtalekka kadin iti maysa a tao ket binay-am
a ginundayawannaka? Asino ti nasken a pagtalkantayo?
Ad-adda kadi nga agbutengtayo iti no ania ti mabalin nga
aramiden dagiti dadduma ngem ti agtalektayo a ti Dios
bendisionannatayto gapu iti panagbalintayo a napudno
kenkuana? Agtalektayo kadi iti bukodtayo a pigsa a mang-
risut kadagiti parikut imbes a padasen ti wagas ti Apo?
Dagitoy ket mabalin a kasla minamaag a saludsod, ngem

Isaias 30–32

Agtalek iti Apo

B
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gapu ta ipapan ti adu a tao a dagiti bilin ket “narigat
unay” wenno saanda a makita dagiti madagdagus a gung-
gona iti panagtungpal kadagiti bilin, agtalekda iti bukodda
a pigsa ken pangeddeng, wenno ti bileg ken pangeddeng da-
giti dadduma, ket dida ikankano dagiti bilin.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 30:15–21

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kadagiti Bukodmo a Balikas

Iti Isaias 30:15–21, inlawlawag ti Apo kadagiti Israelita no apay
a nasken nga agtalekda kenkuana imbes a kadagiti bukoddda a
pigsa, iti pigsa dagiti dadduma, wenno kadagiti banag a naara-
mid a makatulong iti pannakilaban. Kalpasan a mabasam dagi-
toy a bersikulo, sungbatan dagiti sumaganad a saludsod kadagiti
bukodmo a balikas:

1. Ania ti kinuna ti Apo a mapasamak no dagiti Israelita agta-
lekda iti bukodda a pigsa? (bb. 16–17).

2. Ania ti nasken a pagtalkan dagiti Israelita? (b. 15).

3. Maibatay kadagiti bersikulo 18–21, ania ti kiniddaw ti Apo
kadagiti tao, ket kalpasanna ania ti mabalin nga aramiden ti
Apo para kadakuada?

4. Iti ania a kita ti kasasaad iti panagkunam a mabalin a maka-
tulong daytoy a balakad ita nga agdama?

No panunotem ti maipapan iti Maikadua a Yaay ni
Jesucristo, kasano ti panagriknam? Pasungadem kadi
daytoy, wenno mabutengka? Irekord ti Isaias 33 dagiti
balikas ni Isaias nga adda dagiti nasken nga agbuteng iti
Maikadua a Yaay gapu iti kinadangkesda ken gapu ta sa-
anda pay a nakasagana nga umasideg iti Apo. Nagsao pay
ni Isaias maipapan kadagiti mabalin a makipagnaed iti
Apo ken inladawanna no ania ti pakayaspinganda. Dagiti
agtarigagay a makipagnaed iti Apo ket agaramidda iti na-
sayaat tapno maipamaysada dagitoy a kababalin ken agka-
gumaanda a mangpadur-as kadagitoy.

Isaias 33–34

Ti Maikadua a Yaay 
ni Jesucristo

A

Mangkamat (b. 16)—
Mangtiliw

Parola, wagayway (b. 17)—
Pagilasinan, bandera

Pammarigat, pammaldaang
(b. 20)—Pannubok ken riribuk

Agingga iti daytoy a paset, ti Isaias 34 ti kasla kagubsa-
ngan kadagiti amin a kapitulo a mangisalaysay maipapan
iti pannakadadael. Iladawan ti kapitulo 34 dagiti pannaka-
ukom dagiti nadangkes a pudno a mapasamak, nga agpada
iti panawen ni Isaias ken iti sakbay laeng ti Maikadua a
Yaay. Nupay kasta, nasken a laglagipentayo a daytoy naka-
butbuteng a panangukom ket umay laeng kadagiti naballa-
agan ken nupay kasta, pinilida ti agbalin a nadangkes.
Saan a tarigagayan ti Apo a mapasaran ti asino man kada-
giti annakna dagitoy a kita ti pannusa (kitaen iti 2 Nephi
26:23–28), ngem dagiti bunga ti nalabsing a linteg ket
nasken a maipatungpal (kitaen iti DkK 63:33–34).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agaramid iti Listaan

1. Basaem ti Isaias 33:14–17 ket agaramidka iti listaan dagiti kita
ti tattao a kinuna ni Isaias a makalasat iti pannakadadael iti
panawen ti Maikadua a Yaay ni Cristo.

2. Ibagam no ania ti kayat a sawen ti tunggal maysa kadagiti
banag.

3. Segun iti bersikulo 17, ania pay dagiti mapasamakto kadagi-
toy a tao?

Sumagmamano kadagiti napalabas a kapitulo ket addaan iti
naliday a mensahe maipapan iti pannakadadael. Ngem in-
leppas ni Isaias daytoy a benneg dagiti sinuratna babaen ti
mangnamnama a kapitulo maipanggep kadagiti bendision a
sumangbay kadagiti tao a napudno iti Apo. No ibilangtayo
dagiti naindaklan a bendision nga it-ited ti Apo kadagiti
nalinteg, makagun-odtayo iti pigsa a kasapulantayo tapno
magnatayo iti dalan ti panagbabawi ken tapno marimba-
wantayo dagiti masakbayan a sulisog.

Kaaduan iti Isaias 36–39 ti nganngani kas iti 2 Ar-ari
18–20. Ti laeng napateg a paggidiatan ket maysa a “salmo”
ni Ezekias a nairekord iti Isaias 38. No kayatmo a sublien

Isaias 36–39

Ti Estoria ni Ari Ezekias

Isaias 35

Maysa a Mensahe 
ti Namnama

A
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nga adalen no ania ti napasamak kadagiti maika-36–39 a ka-
pitulo, mabalinmo a basaen dagiti kapitulo iti Isaias ket ki-
taen ti pangtulong iti daytoy a pangiturong para iti 2 Ar-ari
18–20 kadagiti panid p.142–43).

Kalpasan ti panangirekord kadagiti pasamak iti pakasaritaan
kadagiti maika-36–39 a kapitulo, nagsubli ni Isaias iti maika-
40 a kapitulo kadagiti napropetaan ken ad-adda a naindani-
wan nga estilona iti panagsurat. Adu kadagiti bersikulo iti
Isaias 40 ti nagbalin a balikas kadagiti nakaskasdaaw nga
aramid ti musika gapu ta daytoy a kapitulo ti sibabaknang a
nagiladawan iti bileg ti Apo ken no kasano a subbotennanto
dagiti taona. Kalpasan ti masansan a panagipadto ni Isaias
ken dagiti dadduma pay a propeta maipapan iti pannakada-
dael, ti Isaias 40 ket maysa a naindaklan, mangnamnama a
mensahe kadagiti agtalekto iti Apo. Dagiti padto iti maika-40
a kapitulo ti mangipadles nga agpada kadagiti umuna ken
maikadua a yaay ti Mesias. No “ipadistayo” dagiti pannur-
suro iti maika-40 a kapitulo kadagiti bagitayo, makapagba-
linda a napintas ken nabileg a pammaneknek maipapan iti
Apo ken ti bilegna kadagiti bukodtayo a biag.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 40

Palanasenyo iti tay-ak
(b. 3)—Iti literal a kaipapa-
nan, agaramid iti pagnaan a
nasimpa; iti addaan tanda a
kaipapanan, isagana ti pag-
naan kasakbayanna. (Daytoy
a “panagpalanas” ket gaga-
ngay a maaramid tapno mai-
sagana ti pagnaan para iti
napateg a tao a kas iti ari.)

Magango, malaylay
(bb. 7–8)—Matay

Damdamag (b. 9)—Dagiti im-
pormasion maipapan kada-
giti pasamak

Nangrukod (b. 12)—
Nangsukat

Dangan (b. 12) —Kaakaba ti
imana

Nangiturong (b. 13)—
Nagrukod

Umanay (b. 16)—Husto

Kinaubbaw (bb. 177, 23)—
Awan kaes-eskanna

Ladawan a kinitikitan
(bb. 19–20)—Didiosen a naa-
ramid babaen dagiti ima ti
tao ken ramit

Napanglaw (b. 20)—Nanumo

Mangirukbab (b. 20)—
Mangidaton (Iti daytoy a ber-
sikulo, ti daton ket iruknoy iti
palso a didiosen).

Nalaing (b. 20)—Eksperto

Pannakabangon (b. 21)—
Pannakairugi

Stock (b. 24)—Tree trunk

Puon (b. 24)—Bagi ti kayo

Isaias 40

Ti Bileg ken 
Kinaindaklan ti Apo

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramiden ti dua kadagiti tallo nga aktibidad (A–C) bayat pana-
ngadalmo iti Isaias 40.

Tulong manipud iti Baro a Tulag

Basaen ti JSP, Lucas 3:4–11 iti “Dagiti Napili manipud iti
Patarus ni Joseph Smith iti Biblia” iti Pangiwanwan iti Nasantuan
a Kasuratan.

1. Iladawan no ania ti kinuna ni Lucas a pakayaplikaran ti Isaias
40:3–5.

2. Ania ti mainayon nga impormasion a masarakan iti Patarus
ni Joseph Smith?

Mabalin a kayatmo nga isurat daytoy a reperensia a kaabay ti
Isaias 40:3–5.

Yaplikar Daytoy iti Bagim ken kadagiti 
Dadduma

1. Kadagiti ania a wagas a mabalinmo a yaplikar iti bagim ti
mensahe iti Isaias 40:3?

2. Iladawam ti maysa a wagas nga iti panagkunam a talaga a
maipatungpalto ti Apo ti Isaias 40:4. Mabalin a kayatmo a
basaen ti maika-5 a bersikulo ket ibilangmo no kasano nga
amin a lasag ket “makitadanto amin.”

3. Iladawam ti maysa a wagas nga iti panagkunam a pakaipa-
tungpalan wenno pakaipatungpalanto ti maika-4 a bersikulo
iti naespirituan ken ad-adda a kabukbukodan a wagas.

4. Kasano a mabalin a mayaplikar dagitoy a bersikulo iti maysa
a tao a maburiboran no ti kinalinteg ket napateg a panagka-
gumaan, no isuda ket makasublida mismo a makipagnaed iti
Dios, wenno ania ti mapasamakto iti masakbayan?

Sungbatan dagiti Saludsod iti Nasantuan
a Kasuratan

Aglaon ti Isaias 40: 12–31 iti adu a saludsod a mabalin a ti Apo
wenno ni Isaias ti nangsungbat gapu ta nalawag dagiti sungbat.
Basaem dagiti sumaganad a bersikulo ket sungbatam dagiti sa-
ludsod iti bagim: 12, 13, 14, 18, 21, 25, 27, 28. Isuratmo no ania
iti panagkunam ti mensahe ni Isaias kadagitoy a bersikulo.

Isaias 41–47

Mannubbot ti Israel

C

B

A

Punget (b. 24)—Ababa a pa-
set ti mula nga agtalinaed
kalpasan ti pannakapukan
wenno pannakauramna

Saan a kumapuy (b. 28)—
Napigsa latta

Nakapuy (bb. 29–31)—
Agbalin a nakapsut iti bagi,
nabannog, wenno napaksu-
yan

Agpangatodanto (b. 31)—
Mapan iti ngato
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Mabalin a ti panagrukbab kadagiti didiosen ti makaparurod
unay ken nalawag a basol dagiti annak ti Israel iti aldaw ni
Isaias. Isalaysay ti Isaias 41–47 no kasano a nagsao ti Apo
kadagiti taona maipapan iti no apay a nasken nga agtalek
ken agrukbabda kenkuana imbes a kadagiti didiosen.
Impaneknekna kadakuada a, malaksid kadagiti adu a dad-
duma pay a napateg a titulo ken nagan, isu ti Mannubbotda
(kaipapananna ket maysa a tao a mabalin a mangsubbot ka-
dakuada manipud iti naespirituan a pannakabalud babaen ti
makasubbot a sakripisiona (kitaen iti Isaias 41:14; 43:1, 14;
44:6, 24; 47:4), ti Mangisalakanda (kitaen iti Isaias 43:3, 11;
45:15, 21), ken ti Namarsuada (kitaen iti Isaias 42:5; 43:1,
7, 15, 21; 44:24; 45:9, 11, 18). Kadagiti annak iti katulagan
inyunay-unayna:

”Siak ni Jehova a Diosyo,… ti Mangisalakanyo…

“… Ti Mannubbotyo…

“… Ti Nasantuanyo… ti Ariyo” (Isaias 43:3, 14–15).

Nupay awagan dagitoy a kapitulo dagiti annak ti Israel nga
agbabawi ken agsubli iti Apo, napnuanda iti namnama iti
kari a mabalin nga awaten ida ti Apo no pilienda ti sumu-
rot kenkuana ken addaan isuna iti pannakabalin a mangisa-
lakan ken mangsubbot kadakuada manipud kadagiti basol
ken sagsagabaenda.

Nupay dagiti mensahe dagitoy a kapitulo ket pudno a ma-
yaplikartayo iti aldawtayo, addaanda iti naisangsangayan a
kaipapanan kadagiti Judio a nabalud idiay Babilonia agarup
150 a tawen kalpasan ti pannakatay ni Isaias. Isuda ket na-
adipenda gapu ta, kas tattao, nagkedkedda nga agbabawi iti
panagrukbabda kadagiti didiosen. Kinasapulanda ti mangi-
salakan ken mangsubbot a bileg nga indaton ti Apo, ken
naisangsangayan a nakaalada iti tured iti kari ni Ari Ciro ti
Persia a kas mannubbotda (kitaen iti Isaias 45) ken iti nai-
padto a pannakadadael ti Babilonia (kitaen iti Isaias 47).

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 42:1–7

Isaias 47:5–10

Anak a babai dagiti Caldeos
(b. 5)—Tattao ti Babilonia

Apo dagiti pagpagarian
(b. 5)—Ti kaindaklanan kada-
giti pagarian

Nagunget (b. 6)—Nagpungtot

Lakay (b. 6)—Nataengan a
tattao

Impataymo ti sangolmo
(b. 6)—Nangipan iti dagensen

Impapuso dagitoy a bamba-
nag (b. 7)—Pinanunot ti mai-
papan iti kasasaad ti maysa
a tao

Linagip ti maud-udi a pag-
tungpalanna (b. 7)—
Pinanunot maipapan iti
masakbayan

Sika a mayawat (b. 8)—
Maallukoy, magargari

Yegnanto ti kinalinteg
(bb. 1, 3)—Aturennanto dagiti
biddut, yegnanto ti hustisia

Agikkis (b. 2)—Agpukkaw

Maisaadna ti kinahustisia
(b. 4)—Inaturna, pinennekna
a naikkan iti hustisia

Isaias 45:1—Asino ni Ciro?
Kas iti immuna a nabasam iti Daan a Tulag, pinarmek dagiti
Babilonios ti Juda iti nagbaetan ti 600–586 S.C. Iti mapattapatta
a 540 S.C., ti imperio a Medos-Persiano, babaen ti panangitu-
rong ni Ari Ciro, rinebbekna dagiti Babilonios. Kalpasan laeng
daytoy, nagaramid ni Ciro iti bilin a namalubos kadagiti Judio
nga agsubli iti Jerusalem ken mangbangon manen iti temploda.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–D) bayat
ti panangadalmo iti Isaias 41–47.

Asino Daytoy?

1. Basaem ti Isaias 42:1–7; Mateo 12:14–21 ket ibagam no asino ti
adipen a dinakamat ni Isaias.

2. Mangilistaka iti dua a konsepto manipud iti Isaias 42:1–7 a
nangnangruna a nakaawisan ti riknam a kas maysa a pangila-
dawan iti daytoy nga adipen, ket ilawlawagmo no apay nga
inawisda ti riknam.

Tulong manipud iti Patarus ni Joseph Smith

1. Basaem ti PJS para iti Isaias 42: 19–23, nangnangruna dagiti
maika-19–20 a bersikulo iti “Dagiti Napili manipud iti Patarus
ni Joseph Smith iti Biblia” iti Pangiwanwan iti Nasantuan a
Kasuratan, ket agsurat maipapan iti no ania ti kinuna ti Apo
nga aramidenna para kadagiti tao a bulsek ken tuleng kadagiti
banag a naespirituan.

2. Mangtedka iti pagarigan maipapan iti no kasano a mapaspa-
samak daytoy iti agdama.

Agsurat iti Ababa a Surat para iti Maysa
a Gayyem

Agsuratka iti ababa a surat nga ti uray dua laeng a kinapudno
nga adda iti Isaias 43:1–7 a mabalin a makayeg iti namnama iti
maysa a tao a maup-upay.

Sapulen ti Problema

Idiligmo ti Isaias 47:5–10 ti Babilonia iti maysa a reyna a napu-
kawna ti daegna, ken ilawlawagna no apay a natnag daytoy.

1. Mangilistaka iti uray dua laeng a ragup ti balikas a mangila-
dawan no apay a natnag daytoy a “babai.” Isalaysaymo kada-
giti bukodmo a balikas no ania ti kayat a sawen dagitoy dua a
ragup dagiti balikas.

2. Agsuratka maipapan iti maysa a kasasaad ita nga agdama a
mabalin a pakaaramidam ti maysa a tao kadagiti maipada a
biddut a kas iti “babai,” ket ibagam no ania iti panagkunam
dagiti bunga daytoy.

Palagip: Daytoy a kapitulo ti rugi dagiti sumagmamano a kapi-
tulo a napagsasaganad nga inadaw dagiti nagsurat iti Libro ni
Mormon. Mabalin a kayatmo nga idilig no ania ti naisurat iti
Libro ni Mormon iti naisurat iti Isaias, a kitaen dagiti ania man
a nabaliwan ken no kasano a mabalin a makainayon iti kaipapa-
nan ti nabaliwan. 

D

C

B

A

Panagan-anito, kinabaglan
(bb. 9, 12)—Dagiti aramid
maipapan iti arte ti mahiko,
pannakilangen kadagiti palso

nga espiritu, ken panagpadles
a maibatay kadagiti tanda,
garaw dagiti bituen, ken dad-
duma pay
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Tulongannatayo ti Isaias 48 a makaawat no kasano a maki-
langlangen ti Apo kadagiti nakaaramiden iti katulagan ken-
kuana ngem saanda a napasnek kadagitoy a katulagan ken iti
kinamiembroda iti Simbaan. Baya ti panagbasam, ibilangmo
no ania ti isursuro kadatayo daytoy a kapitulo maipapan iti
pannakaseknan ti Apo kadagiti umadayo manipud kenkuana.
Panunotem pay maipapan iti no kasano a mabalinmo nga
usaren dagitoy a pannursuro tapno mapagtalinaed ti bagim
a napudno iti pammati ken matulongam dagiti dadduma nga
agkarigatan iti panagkumitda iti Apo.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 48

Agsapata (b. 1)—Agkari

Bambanag manipud idi
damo (b. 3)—Dagiti napasa-
mak iti napalabas

Piskel (b. 4)—
Mamagreppeng kadagiti la-
sag ken tulang ken
tumultulong iti panaggaraw
dagitoy

Saan a nanipud iti (b. 7)—
Di pay nabayag a napalabas

Sililiput (b. 8)—
Panagtraydor wenno di pa-
nangtungpal iti kari,
mangallilaw

Pagtantanek (b. 9)—Itantan,
iladaw

Gawidak (b. 9)—Lapdan

Ginugoran (b. 10)—
Panangikkat iti narugit a ba-
nag manipud iti landok
babaen ti panangipan iti day-
toy iti apuy nga addaan iti
nangato unay a temperatura

Isaias 48

Maysa a Panangawis 
nga Agsubli

Nakadakamatanda iti 
Libro ni Mormon

1 Nephi 20

1 Nephi 21

2 Nephi 7

2 Nephi 8

2 Nephi 8: 24–25; kitaen met iti
3 Nephi 20:36–38

Mosiah 15:18, 29–31; 
kitaen met iti 3 Nephi 16:17–20;
20:40

3 Nephi 20:41–45

Mosiah 14

3 Nephi 22

Kapitulo iti Isaias

48

49

50

51

52:1–2

52:7–10

52:11–15

53

54

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) bayat
ti panangadalmo iti Isaias 48.

Kitaen dagiti Binaliwan

1. Idiligmo ti Isaias 48:1–2 iti 1 Nephi 20:1–2. Kasano nga aggi-
diatda?

2. Iti inaramidmo a panangidilig, asino iti panagkunam ti kasa-
sao ti Apo kadagitoy a bersikulo?

Pumili iti maysa a Balikas

Iti Isaias 48 imbaga ti Apo kadagiti Israelita no apay nga isu ket
nakarurod kadakuada. Para iti tunggal maysa kadagiti sumaga-
nad a bersikulo, mangisuratka iti maysa a balikas nga iti pa-
nagkunam ket kasayaatan a mangiladawan iti kinuna ti Apo
maipapan kadagiti Israelita; 4, 6, 8. (Nasken a saan nga aggapu
dagiti balikas kadagiti bersikulo.)

Kasano a Tultulongan ti Apo dagiti Taona?

1. Agaramidka iti listaan manipud iti Isaias 48:9–22 maipapan
kadagiti kari nga inaramid ti Apo kadagiti agallaalla nga
Israelita.

2. Mangtedka iti pagarigan ti no kasano nga ipatungpal ti Apo
dagitoy a kari para kadagiti tao ita nga agdama.

3. Isuratmo kadagiti bukodmo a balikas no ania ti kinuna ti Apo
a nasken nga aramidentayo tapno maaddaantayo iti kappia
ken ragsak (kitaen iti Isaias 48:16–22).

Iti 1 Nephi 19:23, kinuna ni Nephi nga imbasana ti sumag-
mamano a sinurat ni Isaias kadagiti kakabsatna “tapno ad-
adda a magutogotko ida a mamati iti Apo a Mannubbotda.”
Sinurot ni Nephi daytoy a sao babaen ti panangisuratna iti
Isaias 48–49 kadagiti “babassit a pinanidna” manipud ka-
dagiti pinanid a gambang (kitaen iti 1 Nephi 20–21). Ti pa-
lawag ni Nephi maipapan iti no ania ti kaipapanan dagiti
maika-48–49 a kapitulo ket masarakan iti 1 Nephi 22. No
basaem ti 1 Nephi 22 ad-adda a maawatamto ti mensahe ti
Isaias 48–49.

Iti pannakaammo nga imbasa ni Nephi dagitoy a sinurat
tapno ad-adda a magutogotna dagiti kakabsatna a mamati

Isaias 49

Maysa a Mensahe iti 
Nasayyasayya nga Israel

C

B

A

Isaknapna (b. 13)—Nasukat
babaen ti ima (kaipapananna,
pinarsuana daytoy)

Kadakuada (b. 14)—Dagiti
diosen, palso a dios 

Dinengngeg (b. 18)—
Impangag ken tinungpal

Ibaga (b. 20)—Isao

Pinisi (b. 21)—Bineltak
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ken ni Jesucristo ket mangted kadatayo kadagiti pagpug-
tuan iti no ania ti kitaentayo no basaentayo. Bayat ti pa-
nangbasam iti Isaias 49 kasta met dagiti maika-50–53 a
kapitulo, sapulem dagiti pannursuro a mangpapigsa iti
pammatim iti pangisalakan a bileg ni Jesucristo.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 49

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad nga aktibidad (A–C) bayat
ti panangadalmo iti Isaias 49.

Sapulem dagiti Banag a Mangisuro Kenka
maipapan ken ni Jesucristo

Pumilika kadagiti bersikulo iti Isaias 49 nga iti panagkunam a
kasla mangiladawanda ken ni Jesucristo—ti panagserbina, ti
pannakabalinna, wenno ti panagayatna—ket ilawlawagmo
no apay a pinilim dagidiay a bersikulo.

Maysa a Napateg a Mainayon

1. Adda napateg unay a mainayon iti Isaias 49 manipud iti
1 Nephi 21:1. Basaem ti 1 Nephi 21:1 ket isuratmo no asino
ti kasasao ti Apo iti daytoy a kapitulo.

2. Kadagiti ania a wagas iti panagkunam ti pakayaspingan ti pa-
nangiladawan kadagitoy a tao kadagiti tao iti aldawtayo?

Panangsubbot iti Israel

Ti kangrunaan a tema ti Isaias 49 ket ti pannakaummong, wenno
pannakasubbot ti Israel. Mangsapulka iti bersikulo (wenno da-
giti bersikulo) a mangsungbat kadagiti sumaganad a saludsod 

C

B

A

Orongan (b. 2)—Pana

Taguban (b. 2)—Paggianan
dagiti pana a maisab-it iti ba-
rikes wenno likud ti tao

Awan (b. 4)—Ubbaw

Kinaubbaw (b. 4)—Awan
pagsayaatanna

Naigaga (b. 6)—Naisalakan a
sibibiag

Gentil (b. 6)—Dagiti saan a
kameng ti kaamaan ti Israel

Um-umsien (b. 7)—Lalaisen,
di pagan-ano

Guraen (b. 7)—Kasuron

Nalangalang a tawid, agla-
ngalang a disso (bb. 8, 19)—
Awan nagianna a luglugar

Daldalan (bb. 9, 11)—Dagiti
kalsada

Naladingit (b. 13)—
Agkarigatan

Maladaga nga agsuso
(b. 15)—Maladaga a matarao-

nan babaen ti panagsusona iti
ina

Imburikka (b. 16)—
Inkitikitka

Agpardas (b. 17)—Agalisto

Nangrakrak (b. 17, 19)—
Nangdadael

Adaywankanto (b. 17)—
Panawankanto

Arkos (b. 18)—Dekorasion

Nailet (b. 19)—Bassit, nakipet

Mangalun-on kenka (b. 19)—
Mangrebbek kenka

Agtawtawataw (b. 21)—
Agallaalla

Wagayway (b. 22)—Baner,
bandera, tanda

Samsam (bb. 24–25)—Tiniliw
(Ti samsam ket gagangay a
maus-usar a pangiladawan
iti no ania a banag ti naala iti
rinebbek wenno ginubat a
lugar.)

maipapan iti pannakasubbot iti Israel: Asino? Kasano? Apay?
Isuratmo dagitoy a saludsod iti kuadernom ket isurat dagiti bersi-
kulo a mayaplikar kalpasan ti tunggal saludsod. Mabalin pay a
kayatmo nga ugesan dagitoy a bersikulo kadagiti nasantuan a ka-
suratam ket isuratmo no ania a saludsod ti masungbatan ti tung-
gal bersikulo iti mardyin a kaabay ti bersikulo.

Laglagipem a bayat ti masansan a panagsasaritatayo maipapan
iti pannakaummong ti Israel a kas maysa a grupo, nasken a ma-
ammuantayo a mapasamak ti pannakaummong bayat ti bukod
a pannakayummong ti tunggal tao iti Apo ken iti Simbaanna.
Makitatayo ti pannakaummong ti Israel manipud kadagiti ka-
busorda kadagiti nagkauna a panawen a kas maipada iti bukod-
tayo a pannakayummong iti Apo manipud iti pannakaadipen iti
basol ken kinadakes.

Ituloy ti Isaias 50 dagiti isu met laeng a kapanunotan a na-
irugi iti Isaias 49.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 50

Isaias 50:6—“Intayak…dagiti Pingpingko
Kadakuada nga Agparparut iti Buok”
No tarigagayan ti maysa a tao a pabainan ti sabali a tao, maba-
linna a pungoten ti barbas ti maysa a tao as kas tanda ti saan a
panagdayaw.

Isaias 5:10—Asino ti Pudno a Makasurot iti Apo
ken Saanto a Mabendisionan ken Naragragsak
Ti awis iti Isaias 50 a mangsurot iti Dios ket maipada iti inted ni
Ari Benjamin kadagiti taona iti Mosiah 2:41.

Surat (b. 1)—Legal a doku-
mento

Dagiti nakautangak (b. 1)—
Tattao nga agpabpabulod iti
kuarta

Panangtubngar (b. 2)—Timek

Lupot a nakirsang (b. 3)—
Nangisit a lalat ti kalding a
mayusok iti panawen ti pa-
nagladingit

Mangkabil (b. 6)—Tattao a
mangdangran kadagiti dad-
duma a tao

Maibabain (b. 7)—Ipan iti
pakaibabainan

Pamulinawen (b. 7)—Maysa
a natangken a bato nga uma-
puy no madugsol iti landok

Mangpalinteg kaniak (b. 8)—
Mangipakdaar a diak nag-
biddut

Makisusik kaniak (b. 8)—
Makisupiat kaniak

Kabusor (b. 8)—Kalaban, 
karanget

Agsanggir (b. 10)—
Agpannuray

Lawlawen (b. 11)—Libuten

Isaias 50

Agsubli iti Apo
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Leppasem ti aktibidad A wenno B bayat ti panangadalmo iti
Isaias 50.

Ania ti Masursurom maipapan ken ni 
Jesucristo?

Basaem ti Isaias 50:5–7; 1 Nephi 19:9; Doktrina ken Katulagan
19:16–19 ket isuratmo no ania ti isuro kenka dagitoy a binatog ti
nasantuan a kasuratan:

1. Ania ti naibturan ti Mangisalakan tapno maipatungpalna ti
Pannakasubbot?

2. Ania ti nangallukoy kenkuana tapno aramidenna ti kasta ti
karigat ken kaut-otna a banag?

Mangted iti Pagarigan

1. Mangiladawanka iti dua a kita ti tattao a nasao ni Isaias kada-
giti bersikulo 10–11.

2. Mangpanunotka iti maysa a kasasaad a sinango dagiti tao a
katawenmo. Mangted iti pagarigan ti no kasano a mabalin
nga agtignay iti dayta a kasasaad ti tunggal maysa kadagiti
dua a kita ti tao nga inladawan ni Isaias.

Iti panangsurot iti isu met laeng a mangnamnama a tema
dagiti napalabas a kapitulo, napno kadagiti makaparegta a
balikas ti Isaias 51–52 para kadagiti agtalek iti Apo. Kadagiti
maika-51–52 a kapitulo mabasatayo ti maipapan iti naindak-
lan a bileg ti Apo iti amin a banag—ngem nangnangruna
kadagiti kabusor ti Israel. Dagiti tao nga adipen ti basol ket
mabalinda a yasping dagitoy a nasantuan a kasuratan kada-
giti bagbagida tapno maawatda daytoy a mensahe: ti Apo ket
mangtedto iti nabileg a tulong kadagiti annakna a nayaw-
awan ngem itan agtalekda kenkuana ken agtungtungpalda
kadagiti bilinna.

Isaias 53

Naipadto ti Panagsagaba 
ni Jesucristo

Isaias 51–52

Agriingkayo! Ket 
Umasidegkayo Kenkuana

B

A

Magustuan ken adawen ti adu
a tao ti Isaias 53 gapu iti ma-
katignay a pammaneknek day-
toy maipapan iti mision ni
Jesucristo. Aglaon daytoy a ka-
pitulo iti padto ni Isaias maipa-
pan iti Mesias a mangisalakan
kadagiti taona, saan a babaen ti
espada ken gubat, ngem babaen
ti napakumbaba a panagsagaba.
Basaem a nasayaat ti Isaias 53
ket riknaem no ania ti padpa-

dasen ni Isaias tapno matulongannatayo a makarikna ken
makaawat maipapan iti Mesias.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 53

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Scripture Mastery—Isaias 53:3–5

Agaramidka iti tsart iti kuadernom a kas iti adda iti p. 185.
Kalpasan ti panangbasam kadagiti bersikulo a nadakamat iti
maikadua a dasig, mangsapulka iti bersikulo iti Isaias 53 a
kasla mangipadpadto iti pasamak a nabasam. Iti maikatlo a
dasig, ilawlawagmo iti ababa no apay a pinilim ti bersikulo
manipud iti Isaias 53 ken no ania ti ibagana maipapan iti
Mangisalakan.

A

Naganus (b. 2)—Ubing

Buyana (b. 2)—
Makangayangay a langa

Sayaatna (b. 2)—Daegna

Liday (bb. 3–4, 10)—Sakit

Naum-umsi a kas iti maysa
a tao (b. 3)—Di imbilang a
napateg

Inturedna (b. 4)—Kinarga ba-
baen dagiti abaga wenno, likud

Impatotayo (b. 4)—
Imbilangtayo

Nasaplit (bb. 4, 8)—Nadusa

Dusa (b. 5)—Kastigo

Dagiti saplitna (b. 5)—Dagiti
sugatna

Naparigat (b. 7)—
Nagundawayan

Mangpukis (b. 7)—Dagiti
tao a mangputed iti dutdot
ti karnero

Panangallilaw (b. 9)—
Panagsao iti saan a pudno,
kinaulbod

Panagrigat (b. 11)—
Panagsagaba

Palintegennanto (b. 11)—
Aturennanto

Awiten (b. 11)—Kargaen

Samsam (b. 12)—Dagiti ba-
nag wenno sanikua

Panangibabaet (b. 12)—
Panagtignay para iti sabali
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Kasano ti Panamagriknana Kenka?

Kalpasan ti panangbasam iti amin a nasantuan a kasuratan iti
ngato ken ti amin iti Isaias 53, agsuratka iti maysa wenno dua a
parapo maipapan iti no ania ti kangrunaan a nakaawisan iti rik-
nam iti maika-53 a kapitulo ken no kasano ti panagriknam mai-
papan iti no ania ti naaramiden ti Mangisalakan para kenka ken
iti amin a sangkataw-an.

Iti pannakisaona kadagiti nasayyasayya ken naadipen nga
annak ti Israel iti Isaias 54, indilig ti Apo ti relasiona kada-
kuada iti relasion iti kallaysa. Nupay nagsinada iti maysa a
panawen, inkarina nga awatenna ida nga addaan asi ken
ayat ken agbalinto nga “asawa[da] a lalaki” iti agnanayon
(Isaias 54:5). Daytoy a kari ket mabalin met a maala a kas
bukod a mensahe ti namnama para kadagiti tao a sibabasol
a mangipagarup a ti Apo dinanto kaano man alaen ida nga
isubli uray pay no agbabawida.

Isaias 55

Maysa nga Awis 
manipud iti Apo

Isaias 54

Ti Naasi nga Asawa a Lalaki

B

PalawagPannakaipatungpal

Mateo 13:54–58

DkK 19:16

Lucas 22:54–62

Juan 1:11

Mateo 26:36–46

Mosiah 3:7

2 Nephi 9:21

Alma 7:11–13

Marcos 15:25–28

Juan 19:4–12

Juan 19:38–42

DkK 45:3–5

Bersikulo 
iti Isaias 53

Ti Isaias 55 ket sabali pay nga
awag manipud iti Apo nga uma-
sideg kenkuana. Iti maika-55 a
kapitulo mangted isuna iti ad-
adu pay a gapu no apay a ti na-
sayyasayya nga Israel ken datayo
amin ket agtarigagay nga agta-
lek ken sumurot kenkuana. Ti
umuna unay a balikas nga “o,”
ket awag para iti maysa a tao

tapno dumngeg ken umasideg. Ti “O” ket gagangay a buyo-
gan ti panangipayapay iti ima a pangawis tapno umasideg.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 55

Isaias 55:3–4—Apay nga Agsasao Isuna 
maipapan ken ni David?
Ti “David” ditoy ket awan duadua a maitudo ken ni Jesucristo,
nga isu ti mayannurot iti linteg nga agtawid iti trono ni David.
Ti makaay-ayo, ti nagan a David iti Hebreo ket kaipapananna ti
“ipatpateg unay.” Gagangay nga idi dakamaten dagiti naud-udi
a propeta iti Daan a Tulag ti David, ibagada maipapan iti trono
ni David ken agsaoda maipapan iti Mesias.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kadagiti Bukodmo a Balikas

1. Idiligmo ti Isaias 55:1–2 iti 2 Nephi 9:50–51 a kasla pangus-
usaran ni Jacob kadagiti balikas ni Isaias. Iti bukodmo a bali-
kas, ilawlawagmo no ania ti kaipapanan dagitoy a bersikulo
kenka.

2. Kasano iti panagkunam a “makagatang” ken “makapangan”
ti maysa a tao iti taraon nga it-ited ti Apo kadagitoy a bersi-
kulo? Bayat ti panangisuratmo iti sungbatmo, basaem ti Juan
4:10–14 wenno Juan 6:29–35, 47–51 para iti tulong.

Scripture Mastery—Isaias 55:8–9

1. Agdrowingka iti dayagram a mangibagi iti mensahe dagitoy
dua a bersikulo.

2. Kasano a maysa a maipapan iti liwliwa ti mensahe dagitoy a
bersikulo?

3. Basaem ti Jacob 4:8 ket ibagam no kasano a maawatan dagiti
pampanunot ken wagas ti Dios.

B

A

Ngarud (b. 2)—Apay

Yallingagyo ti lapayagyo
(b. 3)—Dumngeg

Nawadwad (b. 7)—
Siwawaya, iti dakkel a bilang

Idiay (b. 10)—Lugar a nagga-
puan

Awan ti pagmamay-anna
(b. 11)—Ubbaw, awanan iti
panggep
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Irekord ti Isaias 56 a kinuna ti Apo nga isalakanna dagiti
annak ti Israel ken kasta met a mangted kadagiti isu met
laeng a bendision iti asino man nga agtarigagay kadagitoy.
Kitaen ti “dagiti annak a lallaki ti gangannaet” iti maika-6
a bersikulo ken “dagiti sabsabali” iti maika-8 a bersikulo.

Iti maudi nga uppat a bersikulo ti Isaias 56, inrugi ni Isaias
ti natarus a pannakisaona kadagiti tao maipapan iti basba-
solda. Nagtultuloy dagiti ballaagna agingga iti maika-59
a kapitulo. Irekord ti Isaias 57 dagiti napigsa a balikas nga
insaona a maibusor kadagiti managrukbab iti didiosen.
Nagusar manen isuna iti simbolo ti kallaysa a mangibagi iti
relasion iti katulagan iti nagbaetan ti Israel ken ti Apo. No
dagiti nagaramid iti katulagan iti Apo ket addaan iti sim-
bolo a nakikallaysa kenkuana, ngarud dagiti Israelita a nag-
rukbab kadagiti sabali a dios ket”mannakikamalala.” Nagsao
ni Isaias maipapan kadagiti mapasamakto kadakuada gapu
kadagiti basolda ken impakitana a no dadduma madusatayo
iti kas kadakkel dagiti basoltayo a kas iti kadakkeltayo para
kadagitoy. Ti panagtalinaed a napudno iti dayta a panawen
ket narigat gapu ta kaaduan kadagiti tao ket timmallikuddan
iti Dios, ket ti sibubukel a pagilian marikriknadan dagiti bu-
nga. Iti kasta, ti Apo inusarna dagiti balikas a kas iti “bia-
gek” (b. 15), “agasakto” (bb. 18–19), ken “liwliwa” (b. 18.

Sakbay ken bayat ti panangbasam iti Isaias 58, panunotem
ti maipapan kadagiti sumaganad a saludsod: Ania ti pang-
gep ti panagayuno? Ania ti kapatgan a panagayuno a 

Isaias 58

Panagayuno ken ti Aldaw 
a Panaginana [Sabbath]

Isaias 57

Addaan ti Apo iti Bileg 
a Mangpaimbag 

Isaias 56

Ti Apo Isalakanna ti 
Amin a Pagilian

napasaram? Apay? Ania ti panggep ti panangngilinmo a
nasantuan iti Aldaw a Panaginana [Sabbath]? Ania dagiti
bendision a naawatmon manipud iti panangngilinmo a na-
santuan iti aldaw ti Sabbath?

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 58

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agaramid iti Tsart

Iti kuadernom, agaramidka iti tsart a kas iti adda iti baba, ket
punnuen daytoy iti no ania ti mabirokam iti Isaias 58:3–12.

Mangted kadagiti Pagarigan

1. Iti Isaias 58:13–14 ket nangted kadatayo ti Apo kadagiti pag-
batayan a tumulong kadatayo a mangammo no kasano a ngi-
linen a nasantuan ti aldaw a Panaginana [Sabbath]. Basaem ti
Doktrina ken Katulagan 59:9–14 ket inayonmo iti listaam dagiti
pagbatayan ti panangngilin a nasantuan iti aldaw ti Sabbath.

B

Dagiti Bendision nga 
Ikarkari ti Apo para iti 
Panagayuno iti Wagas 

nga Imbilinna

Ania ti Nasken a 
Liklikantayo no 
Agayunotayo

Ania ti Nasken nga
Aramidentayo No

Agayunotayo

A

Medmedan (b. 1)—Dimo
palusposan

Dika inkaskaso (b. 3)—
Di nadlaw

Lidda (b. 5)—Natayag a ruot,
runo

Sangol (bb. 6, 9)—Kayo
wenno landok a ramit a mai-
singkaw iti lawlaw ti tengnged
ken abaga ti dua nga ayup a
tumulong kadagitoy a ma-
magtipon iti pigsada tapno
maguyod ti karison wenno
arado. Ti “sangol” iti daytoy a
bersikulo ket addaan iti sim-
bolo a mangibagi kadagiti
awiten, kas iti kinapanglaw
wenno basol.

Iwaras (b. 7)—Ibinglay

Lasagmo (bb. 7)—Pamiliam

Sidadangkes (v. 9)—
Panagsao maipapan iti bid-
dut dagiti sabali

Kararuam mangngaasi
(b. 10)—Mangted

Bussogem (bb. 10—11)—
Mangted iti pagimbagan

Narba (b. 12)—Ungaong,
nadadael

Gutbaw (b. 12)—Naburak

No ibaw-ingmo ta sakam
(b. 13)—No isardengmo mga
ibaddebaddek dagiti sakam

Tawid (b. 14)—Dagiti bendi-
sion
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2. Para iti tunggal pagbatayan nga inlistam, mangtedka iti pa-
garigan no kasano a makasurot ti maysa a tao iti dayta a
pagbatayan maipapan iti Sabbath. Kalpasanna mangtedka
iti pagarigan no kasano a mabalin a salungasingen ti maysa
a tao dayta a pagbatayan maipapan iti Sabbath.

3. Ilistam dagiti bendision nga inkari ti Apo gapu iti panangngi-
lin a nasantuan iti aldaw ti Sabbath segun iti Isaias 58:13–14.

Masansan a madusatayo babaen kadagiti basoltayo a maina-
yon iti pannakadusa gapu kadagitoy gapu ta amin a basol
ket adda bungada. Iti Isaias 59:1–15, imbaga ti Apo iti Israel
dagiti basolda ket inlawlawagna nga agingga nga agtultu-
loyda iti panagbasol saanna a matulongan ida; nasken nga
agtultuloyda a makapadas kadagiti bunga dagita a basol. Iti
sabali a bangir, kadagiti maika-16–21 a bersikulo, nagsao ti
Apo maipapan iti tulong nga itednanto kadagiti nalinteg.

Impadto ni Elder Boyd K. Packer: “Iti intero a lubong, dagiti
umay itan iti pinulpullo a rinibribu ket saandanto a mapak-
pakadaan nga umay a kas layus iti lugar a natalged ti pami-
lia. Ditoy [iti Simbaan] agrukbabdanto iti Ama iti nagan ni
Jesucristo, babaen ti sagut ti Espiritu Santo, ket maammuan-
danto a ti ebanghelio ti naindaklan a plano ti kinaragsak ti
pannakasubbot” (iti Conference Report, Abr. 1994, 26–27;
wenno Ensign, Mayo 1994, 21).

Isaias 60

Pagraniagem ti Lawagmo

NAMNAMA ITI
AGNANAYON

A BIAG

PANAGKAL-
LAYSA ITI
TEMPLO

NADALUS A
KONSENSIA

PANNAKAITAL-O
ITI PRIESTHOOD

NASALUN-AT
A BAGI MISION

DAGITI ENDOWMENT 
ITI TEMPLO

NAPIGSA A
PAMMANEKNEK

Isaias 59

Dagiti Basol ken Bunga

Ti padto ni Elder Packer ket
kas iti maysa iti Isaias 60.
Iti maika-60 a kapitulo,
nagsao ni Isaias maipapan
iti aldaw ti kinasipnget iti
daga inton mabangon ma-
nen ti Zion, ket agtakderto
a kas naraniag a lawag, ket
pagdayawennanto kenkuana
dagiti amin a pagilian ti
daga ken kumita kenkuana
para iti panangidaulo.

Ti Isaias 61 ket sabali pay a kapitulo a mangisalaysay maipa-
pan kadagiti bendision a mabalin a sumangbay kadagiti tao ti
Dios no napudnoda kenkuana. Kadagiti tallo nga umuna a
bersikulo, nagsao ni Isaias maipapan iti misionna a mangitag-
ay ken mangbendision iti balay ti Israel. Nupay kasta, ti mi-
sion ket ad-adda a naan-anay a mayaplikar iti Mangisalakan,
ket ni Isaias ti nangibagi laeng kenkuana kadagiti tao.
Dagitoy a bersikulo ket makatulongda a mangiladawan iti mi-
sion dagiti amin a maawagan a mangibagi iti Mangisalakan.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 61:1–3

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ilawlawag ti Pannakaipatungpal

1. Basaem ti Lucas 4:16–21 ket ilawlawagmo no ania ti kinuna ni
Jesus maipapan iti Isaias 61:1–3.

A

Damdamag (b. 1)—Maipapan
iti ebanghelio

Naemma (b. 1)—
Napakumbaba

Mamatapat (b. 1)—
Pagimbagen

Aldaw ti ibabales (b. 2)—
Aldaw a ti Dios dusaenna da-
giti nadangkes ken gunggo-
naanna dagiti nalinteg

Balangat iti lugar ti dapo
(b. 3)—Maiturong iti kauga-
lian a panangibukbok iti
dapo iti ulo ti maysa a tao a
maladladingitan unay. Inkari
ti Apo ditoy ti maysa a napin-
tas a balangat, a kaipapa-
nanna a saanton nga
agladingit dagiti tao.

Isaias 61

Ti Mision ti Apo ken 
dagiti Katulonganna
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2. Agsuratka maipapan kadagiti wagas nga ammom a nakatung-
palan ti Mangisalakan kadagiti padto kadagitoy a bersikulo
wenno dagiti wagas a pangitultuloyanna a tungpalen dagitoy
a padto.

Iladawan manen ti Isaias 62 dagiti bendision nga umayto
iti balay ti Israel iti aldaw a pannakasubbotda. Dagitoy a
kari ket mayaplikar met kadagiti tao a nagbabawin ken na-
yummong ken ni Jesucristo ken ti Simbaan—dagiti bendi-
sion ket agpada.

Isuro pay iti Isaias 62 a ni Isaias ken dagiti dadduma pay
a katulongan ti Apo ket saandanto nga agsardeng a ma-
ngasaba, agbannog, ken agtrabaho para kadagiti tao ti
Apo agingga a maaramid amin dagiti bendision a naisaon
(kitaen kadagiti bb. 1, 6–7, 10).

Isalaysay ti Isaias 63 maipapan kadagiti pasamak a mapag-
tengto ti panawen ti Maikadua a Yaay ni Jesucristo.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 63:1–9

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agbirok iti Impormasion maipapan iti
Maikadua a Yaay

Basaem met ti Doktrina ken Katulagan 133:45–53 ket sapulem ti
sungbat kadagiti sumaganad a saludsod maipapan iti Maikadua
a Yaay:

A

Kawes (bb. 1–2)—Aruaten

Panagibales (b. 4)—
Panangukom

Pungtot (bb. 5–6)—Unget

Impaay (b. 7)—Imparabur

Ladingit (b. 9)—Parparikut
ken ut-ot

Sinubbotna (b. 9)—
Nagsagaba tapno mawaya-
wayaan ti maysa a tao
manipud iti pannakaadipen

Isaias 63

Ti Maikadua a 
Yaay ni Jesucristo

Isaias 62

Ti Pannakasubbot ti 
Balay ti Israel

1. Kasanonto ti panagkawes ti Apo?

2. Apay nga agkawesto iti kastoy a wagas?

3. Ania ti sawento ti Apo?

4. Ania dagiti rikna a mariknanto ti Apo?

5. Ania ti sawento dagiti “nasubbot” inton umay isuna?

Naisurat ti Isaias 64 iti porma ti maysa a kararag. Yebkas
ti kararag ti panagtarigagay nga umay ti Apo ket dadae-
lenna dagiti nadangkes ken gunggonaanna dagiti nalinteg.
Tulongannatayo ti Doktrina ken Katulagan 133:38–45 a
makaawat a dagiti katulongan ti Apo idatondanto daytoy
a kararag kadagiti ud-udina nga aldaw.

Maysa kadagiti gapu a naindaklan unay dagiti sinurat ni
Isaias ket ilawlawagda ti adu unay maipapan iti naindaklan
a plano ti Dios ken ti kapatgan nga akem ni Jesucristo a kas
Mangisalakantayo iti dayta a plano. Iti Isaias mabasatayo
ti maipapan kadagiti pasamak a napagteng iti biag sakbay
daytoy a biag kasta met dagiti mapasamakto kabayatan ti
Milenio. Salaysayen ti Isaias 65–66 maipapan iti Milenio.
Nupay kasta, kadagiti maika-1–16 a bersikulo ti Isaias 65,
ginibusan ti Apo ti mensahena kadagiti Israelita iti aldaw
ni Isaias. Imbagana kadakuada nga adda a kanayon isuna a
madadaan a tumulong ken mangsubbot kadakuada (kitaen
kadagiti bb. 1–2, 12) ngem pinilida ketdi ti kinadangkes
(kitaen kadagiti bb. 3–4, 11).

Gapu ta impatpateg ti Apo dagiti Israelita, inkarina a di-
nanto naan-anay a dadaelen ida (kitaen kadagiti bb. 8–10).

Isaias 65

Ti Milenio

Isaias 64

Ti Kararag dagiti Nalinteg
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Inkarina pay nga ikagumaanna ti mangted kadagiti isu
met laeng a bendision a pinagkedkedanda para kadagiti
masakbayan a kaputotan dagiti Israelita ken kasta met ka-
dagiti dadduma (kitaen kadagiti bb. 13–15). Uray iti pa-
nangdusana iti Israel, makitatayo ti naindaklan nga ayat
ti Apo para kadakuada ken para iti amin a tao.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isaias 65:17–25

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Adalen maipapan iti Milenio

1. Ilistam no ania ti masursurom manipud iti Isaias 65:17–25
maipapan iti Milenio.

A

Manipud (b. 20)—Nangrugi
ket nagtultuloy

Agnaed (bb. 21–22)—
Agindeg idiay

2. Manipud iti insuratmo, ania iti panagkunam ti kayatmo unay
a mapadasan no addaka pay laeng a sibibiag kabayatan ti
Milenio? Apay?

Gupgopen ti Isaias 66 ti mensahe ti Apo babaen ken Isaias:
No napudnokayo, dumtengto ti aldaw a magunggonaan-
kayo, uray pay agsagabakayo iti panangidadanes ken pan-
nubok iti daytoy a panawen. Urayenyo ti Apo ket dakayo
ken ti sibubukel a lubong maammuanyonto ti aldaw a ti
amin a banag ket maaramid a nasayaat—madusanto dagiti
nadangkes ket magunggonaanto dagiti nalinteg.

Isaias 66

Ti Namnama ti Sion

Nangrugi ti mision ni Jeremias iti mapattapatta nga 626 S.C.
Maysa isuna kadagiti sumagmamano a propeta a nagserbi kaba-
yatan ti panagturay ni Ari Josias (kitaen iti 2 Ar-ari 22–23).

Ti Pangrugian ken ti Paggibusan
Kabayatan ti naespirituan a panagserbi ni Jeremias, pinarmek
dagiti Babilonios dagiti Asirios ket nagbalinda a kapigsaan a bi-
leg iti lubong. Dagiti dadaulo ken tattao ti Juda ket nadanaganda
amangan no parmeken met ti Babilonia ti bassit a pagilianda, isu
a tapno masaluadanda ginandatda ti mangbukel iti pannakial-
yansa iti Egipto. Binallaagan ni Jeremias ti pagilian nga agba-
bawi ket dumawat iti pannakaisalakan manipud iti Apo imbes
a manipud iti Egipto wenno ania man a sabali a pagilian.

Kadagiti agsasaruno nga idadarup iti
adu a tawen, innala nga inyadayo da-
giti Babilonios ti adu a Judio manipud
iti naikari a dagada ket impanda
ida iti Babilonia. Maibilang kadagiti
naipanaw da propeta Daniel ken
Ezequiel. Binallaagan ti Apo ni Lehi
ken ti pamiliana a pumanaw iti
Jerusalem tapno malisianna ti panna-
kadadael a dumanin mapasamak ka-
dagiti ima ti buyot ti Babilonia. Kas
maysa a punto ti interes, dagiti pina-

nid a gambang nga intugot ti pamilia ni Lehi ket naglaonda kada-
giti padto ti propeta Jeremias (kitaen iti 1 Nephi 5:13). Intuloy ni 

Jeremias nga inkasaba ti panagbabawi, ngem ti panangasabana
ket bassit laeng ti epektona kadagiti tao. Ti maudi nga ari idiay
Jerusalem, ni Zedekias, ket saanna a kinayat dagiti mensahe
ni Jeremias ket pinatiliw ken pinabaludna daytoy. Idi immay
dagiti Babilonios iti maudi a gundaway ket dinadaelda ti
Jerusalem ken innalada nga imbalud ni Zedekias, naglibas ni
Jeremias tapno saan a mapapatay ket nagnaed idiay Egipto.

Agsagana a Mangadal iti Jeremias
Kas ken ni Isaias, ni Jeremias ket maysa a manangipeksa unay a
mannurat, a nagusar iti adu a dandaniw ken simbolismo kada-
giti pannursurona. Kas ken ni propeta Mormon iti Libro ni
Mormon, naaddaan ni Jeremias iti narigat a mision iti panangi-
tedna kadagiti mensahe ti pammallaag ken kari ti pannakada-
dael kadagiti tao a madi nga agbabawi ken dumanin madadael.
Naidadanes unay ni Jeremias gapu iti panangaskasabana.

Nupay ti mensahe ni Jeremias ket kasla nalidem iti kaaduan a pa-
nawen, nagsao met isuna maipapan iti namnama ken ayat ti Dios
kadagiti annakna iti katulagan. Kalpasan ti pannakaipatungpal
dagiti panangukom nga impadto ni Jeremias, inkari ti Apo nga
isu ket maasianto manen kadagiti annakna iti katulagan ket um-
mongennanto manen ida nga agsubli kenkuana, a dayta ti pagtu-
ladan a sinurot ti Apo agingga iti daytoy nga aldaw.

Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan ken ni Jeremias
ken ti libro ni Jeremias, kitaen iti Pangiwanwan iti Nasantuan a
Kasuratan, “Jeremias.”

Ti Libro ni Jeremias
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Sumagmamano a mision ti Simbaan no idilig ket naaddaan
iti bassit laeng a bilang ti napasurot a nabuniagan iti napa-
labas a 150 a tawen. Kasano ti reaksionmo no naawaganka
nga agmision iti maysa a lugar a bassit unay ti tao a dum-
ngeg kenka ken mapasaram iti adu a panangidadanes ken
adu a pannubok ken bassit ti namnamam nga agballigi?
Ania ti makaparegta kenka a mangileppas iti daytoy a mi-
sion? Irekord ti Jeremias 1 no ania ti imbaga ti Apo ken ni
Jeremias maipapan iti misionna. Bayat ti panagbasam, ibi-
langmo no kasano ti panagriknam no addaka iti sasaaden ni
Jeremias. Maaddaanka pay iti panawen a mangpanunot
maipapan iti no ania ti inyawag ti Apo nga aramidem ken
ti panagsagana a nasken nga aramidem tapno agballigi.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Jeremias 1

Jeremias 1:5—“Kasanguanan ti
Pannakaipasngaymo Sinantifikarka”
Insuro ni Propeta Joseph Smith, “Tunggal tao nga addaan iti ta-
kem nga agserbi a naespirituan kadagiti agnaed iti lubong ket
naordenan iti dayta met laeng a panggep iti Dakkel a Konseho
ti langit sakbay a nabukel daytoy a lubong” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 365).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Scripture Mastery—Jeremias 1:4–5

Naipasakbay a naordenan [natudingan sakbay a naipasngay]ni
Jeremias nga agbalin a propeta. Ti naipasakbay a pannakaor-
den[foreordination] ket maysa a napateg a pagbatayan a tumu-
long kadatayo a makaawat iti biag sakbay daytoy a biag ken no
kasano ti pakainaiganna iti daytoy a biag. Basaem ti Jeremias
1:4–5; Alma 13:3; Abraham 3:22–23 ket isuratmo ti panagawatmo
maipapan iti naipasakbay a pannakaorden.

A

Sinantifikaranka (b. 5)—
Pinatalgedanka

Sanga (b. 11)—Sarukod
wenno baston

Salukagak toy saok (b. 12)—
Mangted iti pammallaag a
timek

Bariksam dagita lomom
(b. 17)—Agsagana

Agkullayaw (b. 17)—
Agbuteng

Di la ket (b. 17)— Wenno no

Upayenka (b. 17)—Tikawen
ken pagbutengenka

Nasarikedkedan (b. 18)—
Napaderan

Gambang (b. 18)—Tans

Jeremias 1

Ti Awag ni Jeremias

Sakbay nga Immaytayo iti Daga

1. Narigat ti takem ti Jeremias, ngem ania ti nasursurona maipa-
pan iti takemna? (kitaen iti Jeremias 1:5).

2. Ania ti mabalin nga epekto ken ni Jeremias ti pannakaammona
nga isu ket napili idin sakbay a naipasngay? Iti mardyin ti na-
santuan a kasuratam mabalin a kayatmo nga isurat ti palawag ni
Propeta Joseph Smith a masarakan iti benneg ti “Pannakaawat
kadagiti Nasantuan a Kasuratan” iti kanigid a dasig.

3. Kasano a makatulong kenka ti bendision ti kinapatriarka ken
dagiti pannursuro dagiti propeta a makakita iti no ania ti nai-
pasakbay nga aramidem?

Dagiti Kari manipud iti Apo

1. Ania ti sungbat ni Jeremias iti awagna manipud iti Apo?
(kitaen iti Jeremias 1:6).

2. Sapulen ken iladawam no ania ti kinuna ti Apo ken ni
Jeremias iti Jeremias 1:7–11, 17–19 nga iti panagkunam naka-
tulong kenkuana a nangrimbaw kadagiti pagdandanaganna
maipapan iti panangikasaba iti ebanghelio. Kasano a maka-
tulong daytoy iti kabaruanan a misionario nga addaan iti isu
met la a pagdandanagan?

Irekord ti Jeremias 2–3 no ania ti kinuna ti Apo ken ni
Jeremias a sawenna kadagiti tao kalpasan a naawagan isuna
a mangasaba kadakuada. Adu kadagiti kinuna ti Apo ken ni
Jeremias a sawenna ket mainaig kadagiti wagas a nakabaso-
lan dagiti annak ti Israel iti imatang ti Apo. Kasayaatan
nga inladawan ti Jeremias 2:13 dagiti parikutda: saanda la
a naglikudan dagiti nabiag a dandanum (ti sibibiag a Dios),
ngem dagiti tankeda (pagianan ti danum), a simbolo dagiti
naespirituan a biagda, adda dagiti lussok kadagitoy ket sa-
anda a makatengngel iti danum. Iti sabali a balikas, dagiti
biagda ket napnuan unay iti basol ta saanda a makaawat
kadagiti bendision ti Apo.

Aglaon ti Jeremias 3 iti sabali pay a pagarigan ti Apo a na-
ngusaranna iti kallaysa a kas simbolo ti pakainaiganna kada-
giti taona iti katulagan. Kinunana a ti Israel ken Juda ket
agkabsatda nga agpada a mangisimbolo iti pannakikallaysa iti
Apo. Saan a napudno ti Israel iti asawana (ti Apo), isu nga
insinana (wenno saanna nga inawat) (kitaen iti b. 8). Ti bal-
laag iti Jeremias 3 ket maiturong iti “kabsat” ti Israel, ti Juda,
a kasla saan a makasursuro manipud kadagiti biddut ti Israel.

Aglaon pay ti Jeremias 3 kadagiti kari a ti Apo alaennanto
nga isubli ti Israel ken Juda no agbabawida ken ipakumba-
bada ti bagbagida iti sangona. Daytoy a panagsubli ti aw-
awagantayo iti panaguummong ti Israel (kitaen kadagiti bb.
14–25). No agsubli ti Israel—no ipakumbabada ti bagba-
gida ket agbalin a napudno kadagiti katulaganda iti “kal-
laysa”—ikari ti Apo a “pagimbagenna” ida.

Jeremias 2–3

Dagiti Basol ti Juda ken ti
Mensahe ni Jeremias

C

B
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Maysa kadagiti karit a sinango ni Jeremias iti panangasabana
kadagiti tao ti Juda ket ti panangipagarupda a nalintegdan
ken saandan a kasapulan ti agbabawi. Nakiramanda kadagiti
nadumaduma a kita ti panagrukbab kadagiti didiosen, ken na-
gidatonda pay kadagiti sakripisio ken nagaramidda kadagiti
dadduma pay nga “akinruar” a paset ti pudno a relihionda.
Gapu ta tinungpalda dagiti paset ti relihionda, imbilangda
dagiti bagbagida a nalinteg ken inkalinteganda a ti Apo ket
saanna nga ipalubos ti ania man a banag a mapasamak kada-
giti nalinteg a tao.

Babaen ken ni Jeremias, imbaga ti Apo iti Juda a saan a ma-
ragsakan kadakuada ket inwaragawagna ti panangdadael ka-
dakuada gapu iti wagas a panagpammarangda a nalinteg.
Makabirokkanto kadagiti pagarigan dagiti kinuna ni Jeremias
maipapan kadagiti managinsisingpet nga aramid iti relihion
dagiti Judio iti dayta a panawen iti Jeremias 4:2, 14; 5:3, 12;
6:14–15, 20. Kaaduan kadagiti nabati a paset dagiti maika-
4–6 a kapitulo ket salaysayenda ti maipapan kadagiti pana-
ngukom ti Dios nga umayto iti Juda gapu kadagiti basolda.

No tarigagayam a makadennam ti pamiliam iti agnanayon
ken masagrapyo ti agnanayon a biag, nasken nga agkallay-
saka iti templo. Nupay kasta, ti panagkallaysa laeng iti templo
ket saan a mangipatalged kadatayo iti lugar iti celestial a pa-
garian a kadenna ti Nalangitan nga Ama ken dagiti pamilia-
tayo. Nasken nga agtungpaltayo kadagiti bilin ken katulagan
a kasapulan a paset dayta napateg nga ordinansa ken nasken
nga agibturtayo a sipupudno agingga iti panungpalan.

Namati dagiti Judio iti aldaw ni Jeremias a ti pannakiraman
kadagiti ordinansa iti templo ken dadduma pay a seremonia
iti relihion ket kaipapananna nga isuda ket nalinteg, ania man
dagiti inaramidda kadagiti biagda. Bayat ti panagbasam, ki-
taem no ania ti kinuna ni Jeremias a mangilawlawag iti kai-
papanan ti pudno a kinalinteg.

Jeremias 7

Ti Sermon ni Jeremias 
iti Templo

Jeremias 4–6

“Saanmi a Kasapulan 
ti Agbabawi”

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Jeremias 7

Jeremias 7:3–4—“Ti Templo ti Apo”
Saan nga imbaga ni Jeremias kadagiti tao a saan a napateg ti tem-
plo; narikna dagiti tao a gapu ta nagdaydayawda iti templo na-
palintegda iti sango ti Dios ania man ti inaramidda. Insuro ni
Elder Bruce R. McConkie: “Kalpasan a nabuniagantayo, kalpasan
a nagkallaysatayo iti templo, kalpasan a naaramidtayo amin da-
gitoy a katulagan, nasken nga agtungpaltayo kadagitoy. Tunggal
kari nga awatentayo ket maikondition kalpasan ti kinapudno-
tayo” (iti Conference Report, Okt. 1950, 16–17).

Jeremias 7:12–14—Sadino ti Silo?
Ti Silo ket lugar a yan ti tabernakulo ken ti lakasa ti tulag kadagiti
aldaw dagiti ukom. Idi nagbalin a nadangkes dagiti saserdote
ken dagiti tao kadagiti aldaw ni Eli, ti saserdote, pinalubosan ti
Apo dagiti Filisteos a mangdadael iti tabernakulo ken mangala iti
lakasa. Iti saan a nabayag, nangbangon dagiti Israelita iti Akin-
amianan a Pagarian iti templo iti Silo para iti panagrukbab iti di-
diosen a dinadael dagiti Asirios. Babaen ken ni propeta Jeremias
kinuna ti Apo a mabalin nga ipalubosna a madadael ti templo
idiay Jerusalem no dagiti tao ket saanda nga agbabawi. Kitaen
ti benneg ti mapa iti Bibliam tapno mabirokam ti Silo.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Maikari a Dumar-ay iti Templo

1. Ilistam no ania ti kinuna ni Jeremias iti Jeremias 7:1–22 a nas-
ken nga aramiden dagiti tao tapno maikarida a dumar-ay iti
templo.

2. Ania dagiti kasapulan nga aramiden tapno maikari a sumrek
iti templo ita nga agdama? (Agsaludsod iti maysa kadagiti li-
dermo no saanmo nga ammo.)

3. Segun iti Jeremias 7:8–15, ania ti kinuna ti Apo a mabalin a
mapasamak no agtultuloy dagiti tao a dumar-ay a saan a mai-
kari iti templo? Kinuna ni Elder J. Ballard Washburn: 

“Saantayo a makapan a saan a maikari iti nasantuan a balay
[ti Apo] a ditay mayeg iti bagbagitayo dagiti panagukom
ti Dios.…

A

Pasayaaten (bb. 3, 5)—Baliwan

Agaramidkayo a naan-anay
iti kinahustisia (b. 5)—
Makilangenkayo a nasayaat

Saanyo nga irurumen
(b. 6)—Diyo tratuen iti dakes

Makaited iti gunggona
(b. 8)—Agaramid iti nasayaat

Naruk-atan (b. 10)—Natalged,
maawat iti imatang ti Dios

Kinarimon (bb. 10, 30)—
Dagiti tignay wenno aramid 
a mangparurod iti Dios

Ibabaet (b. 16)—Pakaasi para
iti sabali

Maiddep (b. 20)—Mapatay

Intimud ti lapayagda
(b. 24, 26)—Dimngeg a nasa-
yaat

Agunnoy (b. 29)—Agsao a 
silaladingit ken sibababawi

Dagiti bangkay (b. 33)—
Dagiti natay a bagi

Rag-o (b. 34)—Kinaragsak

Langalang (b. 34)—Awan 
nagianna
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“… No ti maysa a tao a saan a napudno iti bukodna a biag, a
kas maiturong iti asawana ken dagiti annakna wenno dagiti
pannakilangenna iti negosio, ket mapan iti templo, isu ket
agibunton iti pannakailunod iti bukodna a kararua ket kasa-
pulanna unay ti panagbabawi” (iti Conference Report, Abr.
1995, 12–13; wenno Ensign, Mayo 1995, 11–12).

Ania a Talaga ti Kayat ti Apo

1. Nagidaton dagiti tao ti Juda kadagiti sakripisio iti templo,
ngem saanda a tinungpal ti Apo kadagiti inaldaw a panag-
biagda. Impalagip kadatayo ni Elder J. Ballard Washburn
nga “intayo iti templo tapno agaramid kadagiti katulagan,
ngem agawidtayo nga agtungpal kadagiti katulagan nga
inaramidtayo” (iti Conference Report, Abr. 1995, 13; wenno
Ensign, Mayo 1995, 12). Segun iti Jeremias 7:21–28, ania da-
giti basol ti Juda?

2. Ania ti kayat ti Apo nga aramiden dagiti Judio a mainayon iti
panagdaydayaw iti templo?

3. Yaplikarmo daytoy a pagbatayan iti miting ti sakramento. Ania
iti panagkunam ti talaga a kayat ti Apo manipud kadatayo a
mainayon iti idadar-aytayo iti miting ti sakramento? (kitaen iti
DkK 33:12–14).

Salaysayen ti Jeremias 8 ti ad-adu pay maipapan kadagiti pa-
nangukom a dumteng kadagiti tao ti Juda, nangnangruna
kadagiti nadangkes a dadauloda. Kas kadagiti dadduma pay
a kapitulo, isuro ti maika-8 a kapitulo a maysa kadagiti ka-
dakkelan a parikut iti Juda ken dagiti dadaulona ket isu ti pa-
namatida nga awan ti basolda, ken masaluadanda manipud
kadagiti kabusorda.

Sumagmamano ti nangawag ken ni Jeremias nga “agsangsa-
ngit” a propeta gapu iti naladingit a mensahe nga insaona
ken gapu ta nakitana a naipatungpal dagiti padtona mai-
panggep iti pannakadadael dagiti annak ti Juda. Kas kadagiti
amin a lallaki ti Dios, inayat ni Jeremias dagiti tao ken pina-
dasna a lapdan ti pannakadadaelda, ngem dina napengdan ti
panangibagana kadakuada iti kinapudno maipapan iti no
ania ti mapasamak no saanda nga agbabawi. Ti Jeremias 9

Jeremias 9–10

Agsangit ni Jeremias ken
Agkararag para iti Juda

Jeremias 8

Adu pay a Panangukom 
a Maibusor iti Juda

B

ti maysa a pagarigan ti “panangsangit” ni Jeremias iti umas-
asideg a pannakadadael ti Juda gapu ta intultuloyda ti nag-
rukbab ken nagtalek kadagiti didiosen. Aggibus ti Jeremias
10 iti maysa a kararag ti kinaladingit. 

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Mangparagsak iti Apo?

1. Segun iti Jeremias 9:23–24, ania ti “ipaspasindayag” ti adu a tao?

2. Ania ti kinuna ti Apo nga ipaspasindayag wenno pakaragsa-
kanna? Kasano a maaramidtayo daytoy nga agbalin a pasin-
dayag ken pakaragsakantayo?

Nupay kasla inulit laeng ni Jeremias ti mensahena maipa-
pan iti panangukom ti Dios iti Juda, tunggal kapitulo
wenno sermon ket aglaon iti bassit laeng ti pakaiduma-
anna a kapanunotan wenno pannursuro maipapan kadagi-
toy a panangukom.

Ti Jeremias 11 ket maipapan iti kinapateg ti panagaramid
kadagiti katulagan iti Apo. Impalagip ti Apo kadagiti tao ti
Juda a nagaramid kadagiti naisangsangayan a katulagan
kadakuada a kas tattao manipud iti panawen ni Moises a
nangidaulo kadakuada a rimmuar iti Egipto. Gapu ta in-
tultuloyda a linabsing dagita a katulagan, madusadanto.
Aggibus ti Jeremias 11 iti pannakadakamat kadagiti tao iti
nakayanakan nga ili ni Jeremias a nagtarigagay a mangpa-
tay kenkuana gapu iti mensahena. Kinuna ti Apo a nai-
pangpangruna a maipasango iti pannakaukom dagita a tao.

Salaysayen ti Jeremias 12 no kasano nga inlawlawag ti Apo
ken ni Jeremias no apay a no dadduma kasla rumangrang-ay
dagiti nadangkes. Impatalged ti Apo kenkuana a ti hustisia
iti kamaudiananna ket umayto kadagiti nadangkes. Kas mai-
nayon, kinunana a dagiti nalinteg iti kamaudiananna ket
magunggonaandanto met gapu kadagiti aramidda.

Ti estoria maipapan iti Layus kadagiti aldaw ni Noe ket
makaisuro kadatayo a dagiti tao ket makapagbalinda a na-
dangkes unay ta dagiti basolda ti “mangpungo” kadakuada
(2 Nephi 26:22), a mamagbalin kadakuada a saanda a ma-
kapagbalbaliw. Salaysayen ti Libro ni Mormon maipapan
kadagiti tao a nagkedked nga agbabawi agingga a “nala-
bes unayen ti kinaladawna” (Helaman 13:38). Iggem ti
Jeremias 13 ti kangrunaan a mensahe a gapu ta dagiti tao
ket “nairuamen nga agaramid iti dakes” saandan a kabae-
lan a balbaliwan dagiti nadangkes a wagasda, kas iti maysa
a leopardo a saan a makabael a mangbalbaliw kadagiti la-
bangna (kitaen iti Jeremias 13:23).

Jeremias 11–15

Dagiti Panangukom ti Dios

A
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Irekord ti Jeremias 14 dagiti nalaus a rikna ni Jeremias para
kadagiti taona bayat ti panagpakaasina iti Apo para kada-
kuada. Salaysayen dagiti maika-1–6 a bersikulo no ania ti na-
sursuro ni Jeremias manipud iti Apo maipapan iti no apay
nga addaanda iti “tikag” (panagbisin) iti daga. Irekord dagiti
maika-7–9 a bersikulo dagiti pakaasi ni Jeremias iti Apo nga
ikkatenna ti panagbisin, ket dagiti maika-10–12 a bersikulo
ket mangtedda iti sungbat ti Apo. Agsarita ni Jeremias iti
maika-13 a bersikulo, ket ti Apo agsarita manen kadagiti
maika-14–18 a bersikulo. Irekord dagiti maudi nga uppat 
a bersikulo ti maika-14 a kapitulo dagiti balikas ni Jeremias,
a kasla maysa a kararag.

Iggem ti Jeremias 15:1–14 ti waragawag ti Apo maipapan 
kadagiti pannakadadael nga umay iti Juda. Nagdanag ni
Jeremias ta nairaman isuna kadagiti panaghusga nga inlada-
wan ti Apo. Kadagiti maika-15–18 a bersikulo, imbagana iti
Apo no kasano ti kinapudnona. Kadagiti maika-19–21 a bersi-
kulo, imbaga ti Apo ken ni Jeremias a naawaten ti biagna
ngem nasken a saanna padasen nga ikanawa dagiti taona.

Ginasgasut a tawen sakbay ti
panawen ni Jeremias, ti Apo,
babaen kadagiti propetana,
nagpakaasi kadagiti annak ti
Israel nga agtalek ken ag-
tungpalda kenkuana, nga in-
karina a bendisionanna ida
iti kappia ken panagdur-as.
Nupay kasta, pinilida ti kasla
nalaklaka ken dagiti ad-adda a

nainlubongan a wagas ti panagrukbab iti didiosen ken dad-
duma pay a palso a relihion. Intuloy ti Apo nga inikkan dagiti
Israelita iti pakapaneknekan ti bilegna, kas idi nakipagkita ni
Elias kadagiti mammadles ni Baal iti Bantay Carmelo (kitaen
iti 1 Ar-ari 18). Ngem dagiti tao ket saanda pay laeng a naan-
anay a masurot ti Apo; kasla narigat unay dagiti wagasna. Ti
saanda a maamiris ket ti wagasna ket isu ti kakaisuna a wa-
gas ti kappia ken pannakaisalakan. Daksanggasat ta dimte-
ngen ti panawen a ti laeng wagas a pakaipakitaan ti Apo
kadagiti tao nga isu laeng ti pudno ken sibibiag, mannakaba-
lin unay a Dios ket isu ti panangitulokna a mapaksiatda iti
lugar a nasken a pagtalkanda kadagiti palso a diosda para iti
pannakaisalakan, nga ammoda a dagiti diosda ket saan a ma-
kaisalakan iti ania man gapu ta awananda iti biag wenno bi-
leg. Inkari ti nga usarenna daytoy a wagas iti Jeremias 16.

Nupay kasta, saan a negatibo amin ti mensahe iti Jeremias
16. Inkari ti Apo nga awatennanto manen ti Israel kadagiti
ud-udina nga aldaw ket tulongannanto ida a mangammo

Jeremias 16

Namnama kadagiti 
Ud-udina nga Aldaw

nga isu ti Diosda. Ti pannakaummong ti Israel ket maysa a
banag a mabalintayo a pakiramanan ita nga agdama.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Jeremias 16

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania? ken Apay?

Maysa a gangannaet iti Israel ti mapan iti daga a pinanawan da-
giti Judio idi naipanda iti Babilonia. No saludsodenna kenka no
ania ti napasamak ken apay, ania ti ibagam kenkuana? Kitaem iti
Jeremias 16:10–13 para iti tulong.

Scripture Mastery—Jeremias 16:16

1. Basaem ti Jeremias 16:14–16 ket ibagam no ania ti inkari ti Apo
nga aramidenna kadagiti ud-udina nga aldaw para iti Israel.

2. Segun kadagitoy isu met laeng a bersikulo, kasano a makaa-
wis rikna daytoy a tignay ti Apo kadakuada?

3. Asino iti panagkunam dagiti “mangngalap” ken “mangnga-
nup” iti maika-16 a bersikulo?

4. Apay iti panagkunam a nagusar ti Apo kadagiti balikas a
“mangngalap” ken “mangnganup” tapno iladawanna no
ania ti aramidenna?

Irekord ti Jeremias 17 a nagsarita ti Apo ken ni Jeremias
maipapan iti no ania ti nangikkat iti Juda iti pannakapara-
burna iti imatang ti Dios. Kasla patinayon a nairemremen
dagiti tao iti basol (kitaen kadagiti bb. 1–4), saanda nga ag-
talek iti Apo (bb. 5–8), ken saanda a nginilin a nasantuan
ti Aldaw a Panaginana [Sabbath] (bb. 19–27). Inkararagan
ni Jeremias dagiti tao (bb. 12–18).

Jeremias 17

Dagiti Basol ti Juda

B

A

Nasaem nga ipapatay (b. 4)—
Makapatay a sakit

Sugatenda met laeng dagiti
bagbagida wenno kiskisan ti
uloda (b. 6)—Dagiti wagas a
panagladingit kadagiti natay
no dadduma

Pangliwliwa (b. 7)—
Pananglinglingay iti maysa a
tao nga agladladingit

Supapakakto (b. 18)—
Gunggonaakto

Tinulawan (b. 18)—Rinugitan

Nakarurrurod (b. 18)—
Nakasursuron

Kamang (b. 9)—Natalged a
paginanaan a lugar
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Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Jeremias 17:5–8, 19–27

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agdrowing iti Ladawan

Agdrowingka iti maysa wenno ad-adu pay a ladawan a mangi-
bagi iti no ania ti sawen ti Jeremias 17:5–8 maipapan kadagiti
agtalek iti Apo ken dagiti saan.

Mangisurat iti Maysa a Binatog

Usarem dagiti sumaganad a balikas a mangisurat iti maysa a bi-
natog tapno manggupgop iti no ania ti insuro ti Apo iti Jeremias
17:19–27 maipapan iti panangngilin a nasantuan iti Aldaw a
Panaginana [Sabbath]: awiten, trabaho, naannad, ngilinen.

Masansan nga agusar ni Jeremias kadagiti banag[object]
iti panangisurona iti mensahena. Inusarna ti maysa iti
tunggal maysa kadagitoy dua a kapitulo. Iti maika-18 a ka-
pitulo, naibaga ken ni Jeremias a mapan isuna iti balay ti
agdamdamili. No makaaramid ti agdamdamili iti maysa
a banag a saan a kaasping ti kayatna, ipuruakna ti pila
iti nabunton a daga ket padasenna manen ti agaramid.
Kinuna ti Apo nga amin a tao ket maipada iti pila a suksu-
kogen ti maysa nga agdamdamili ken balbaliwanna manen
a trabahuen dagiti tao ti Juda.

Salaysayen ti Jeremias 19 ti maipapan iti maysa a nalpa-
sen a pedaso ti damili. Kalpasan ti panangilawlawag ni
Jeremias kadagiti basol ti Juda ken no ania ti mapasamak
gapu kadagidiay a basol, binurakna ti maysa a pedaso ti
damili. Insurona kadagiti tao a ti Apo “burakenna” ida
ken kas met laeng iti kinaimposible a panangsukog manen
iti naburak a damili ken panangisubli daytoy a banag iti
sigud a langana, saanto a maisubli daytoy a naipangruna
a kaputotan ti Juda kas tattao kadagiti dagada wenno iti
relasionda iti Apo.

Jeremias 18–19

Panagdamili ken Juda

B

A

Pagbalinenna ti lasag a tak-
iagna (b. 5)—Agtalek iti pigsa
ti maysa a mortal a tao

Natikag (b. 6)—
Nakamagmaga

Agbuteng (b. 8)—Agsiput
wenno agbalin a maseknan

Ngilinen (bb. 22, 24, 27)—
Aramiden a nasantuan

Kaaduan kadagiti libro ni Jeremias ti naglaon kadagiti
padtona. Nupay kasta, bassit ti isalaysay kadatayo ti
Jeremias 20 maipapan iti biagna. Maammuantayo a gapu
kadagiti padtona, naikabil ni Jeremias iti tul-ong, maysa
a kuadro a kayo nga adda dagiti abutna a pangyusokan iti
ulo, ima, gurong, ken saka ti maysa a tao a napabasol
wenno nakedngan iti basol.

Namadto ni Jeremias a maibusor iti
tao a nangikabil kenkuana iti tul-
ong, ngem nagsao pay kadagiti ba-
nag a kasla nangpakapsut iti
pakinakemna maipapan iti kasasa-
adna. Inaramidna ti kayat ti Apo
nga aramidenna ken insaona ti ka-
yat ti Apo a sawenna, ngem nag-
sagsagaba gapu iti panagtungpalna.

No dadduma dagidiay sumurot iti Apo amin a pusoda ket
maipasango iti kastoy a pannubok. Masursurotayo ti maipa-
pan iti kinaindaklan ti kinatao ni Jeremias no mabasatayo nga
isu ket saan a nagsardeng a nagikasaba gapu ta kinunana a ti
balikas ti Apo ket “kas sumsumged nga apuy a narikpan ka-
dagiti tultulangko” (Jeremias 20:9). Inkeddeng ni Jeremias
nga intuloy ti panagtalekna iti Apo ket inkasabana ti balikas
ania man dagiti bunga daytoy. Ti kinaturedna ket maysa a
pagwadan para kadatayo amin.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania iti Panagkunam?

Saan a nasayaat ti rikna ni Jeremias gapu kadagiti pannubokna.
Isu ket nagsagsagaba gapu iti panangaramidna iti ammona a
rumbeng. Isuratmo no ania ti panagkunam kenkuana iti daytoy
a panawen a makaliwliwa ken makapapigsa iti pakinakemna.

Irekord ti Jeremias 21–22 dagiti padto nga inaramid ni
Jeremias a para kadagiti ari ti Juda; saanda a naisurat iti

Jeremias 21–22

Dagiti Padto para kadagiti 
Dua nga Ari

A

Jeremias 20

Dagiti Parikut ni Jeremias
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napagsasaganad a pakasaritaan. Ti maika-21 a kapitulo
ket para ken ni Sedekias, ti kaudian nga ari ti Juda sak-
bay a dinadael ti Babilonia ti Jerusalem ken ti templo ken
innalada a balud dagiti tao. Ti maika-22 a kapitulo ket
para kada Sallum ken Joakim, nga annak ni Ari Josias, ti
ari iti panawen nga inrugi ni Jeremias ti naespirituan a
panagserbina. Kas iti ammotayo, saan a kaano man nag-
balin a maysa nga ari ni Sallum, ngem nagbalin koma
nga ari no saan nga imbalud dagiti Babilonios isuna.

Ti mensahe ken ni Sedekias iti maika-21 a kapitulo ket ti
saan a mapakpakadaan a panagdadael ti Babilonia. Awan
ti “no” a nairaman iti padto. Ti laeng pagpilian nga inted
ni Jeremias kadagiti Judio ket agtalinaedda idiay Jerusalem
ket matayda kadagiti ima dagiti Babilonios wenno puma-
nawda iti siudad ket maadipenda.

Nairekord ti Jeremias 22 sumagmamano a tawen a nasapsapa
ken aglaon iti mensahe a ti pannakaisalakan ket posible pay
laeng a magun-od ti sumagmamano a Judio no la ketdi agba-
bawida. Nalabit nga isuro kadatayo ti urnos ti dua a kapitulo
a dagiti naiget unay a panangukom ti Apo ket simmangbay
laeng kalpasan ti adu a tawen ken adu a gundaway tapno ag-
babawi. Iti nasapsapa, inted ti Apo ti posibilidad para iti pan-
nakaisalakan, ngem idi nagkedked dagiti tao nga agbabawi,
naipatungpal dagiti panangukom.

No panunotentayo maipapan kadagiti propeta, gagangay a
malagiptayo ti Presidente ti Simbaan wenno dagiti nain-
daklan a lallaki kadagiti nasantuan a kasuratan a nangisuro
iti balikas ti Apo. Amin a propeta ket mannursuro. Nupay
kasta, adda met dagiti palso a propeta wenno mannursuro a
saan a mangisursuro iti kinapudno. Salaysayen ti Jeremias
23 a nagsao ti Apo maipapan kadagiti palso a propeta kada-
giti tao. Inlatakna dagiti palso a pannursuroda ken nagsao
maipapan iti no kasano nga inturong dagitoy a palso a pro-
peta dagiti tao nga agbasol ken mamati kadagiti palso a ka-
panunotan. Maadaltayo pay manipud iti daytoy a kapitulo
maipapan kadagiti paggigidiatan iti nagbaetan dagiti
pudno ken palso a propeta.

Kinuna ni Presidente Ezra Taft Benson, “Ibaga kadatayo ti
propeta no ania ti nasken a maammuantayo, saan a kanayon
a no ania ti kayattayo a maammuan” (“Fourteen Funda-
mentals in Following the Prophet,” iti Brigham Young 
University 1980–81 Devotional and Fireside Speeches
[1981], 28). Kitaen no kasano a mayaplikar daytoy a palawag
kadagiti pannursuro ni Jeremias iti daytoy a kapitulo.

Napateg unay ti Jeremias 23:5–8 gapu ta nagipadto ni
Jeremias maipapan iti Mangisalakan.

Jeremias 23

Dagiti Palso a Propeta

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Jeremias 23

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kasano a Maibagam ti Palso a Propeta?

1. Basaem ti Jeremias 23:1–2, 9–11, 13–14, 16–27, 29–32 ket ilis-
tam no ania ti kinuna ti Apo nga ibagbaga ken ar-aramiden
dagiti palso a propeta.

2. Pumilika iti maysa a banag nga inlistam ket ilawlawagmo no
apay a dayta a tignay wenno pannursuro ket makaaramid iti
maysa a tao a palso a propeta.

3. Apay iti panagkunam a sumurot dagiti tao kadagiti palso a
propeta?

4. Apay a nasken a maammuan ken sumurot iti pudno a pro-
peta? Kasano a mabigbigmo ti palso a propeta? (kitaen iti
Deuteronomio 18:20–22; DkK 42:11–12; 46:7). 

Ti Pangrisut para kadagiti Palso a Propeta

Ania ti kinuna ti Apo iti Jeremias 23:3–8 nga aramidenna para
kadagiti inyaw-awan dagiti dadauloda idiay Juda? (Kitaen a
daytoy a padto ket maipatungpalto ti kaaduanna kadagiti ud-
udina nga aldaw.)

B

A

Dagiti paspastor (bb. 1–2)—
Gagangay a dagitoy “dagiti
pastor,” ngem iti daytoy a
kasasaad kayatna a sawen
“dagiti dadaulo”

Natda (b. 3)—No ania ti
nabati no amin a banag ket
awanen

Pagaponanda (b. 3)—
Natalged, naaladan a luglu-
gar a pangyaponan kadagiti
karnero

Agkullayaw (b. 4)—Agbuteng

Agaramid, maaramidna
(bb. 5, 20)—Agtungpal

Lunod (b. 10)—Sapata

Minamaag (b. 13)—Awan
kaes-eskanna a bambanag

Agsubli (bb. 14, 20)—
Umadayo

Ajenjo (b. 15)—Kinapait

Apro (b. 15)—Napait a likido,
sabidong

Kinaubbaw (b. 16)—
Agpanunot a nasaysayaatka
ngem iti pudno a kinataom

Pammagbagaan (bb. 18, 22)—
Iti Hebreo, “konseho”—
maysa a ragup a
naguummong tapno agsisin-
nuro wenno agaramid kada-
giti pangngeddeng.

Makakita (b. 18)—
Makaimatang

Makangngeg (b. 18)—
Dimngeg iti

Asideg (b. 23)—Kadenna

Ulbod (b. 26)—Saan a pudno

Ubbaw a panagpapasindayag
(b. 32)—Agtignay a di unay
agpanunot, darasudos

Aw-awiten (bb. 36, 38)—
Mensahe

Tiniritir (b. 36)—Binaliwan,
binaliktad

Pannakaumsi (b. 40)—
Pannakaibabain

Agnanayon (b. 40)—Awan
patinggana
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Salaysayen ti Jeremias 24 no kasano a nagisuro ti Apo,
babaen ken ni Jeremias, babaen ti ladawan ti maysa a ku-
ribot dagiti nasayaat a higos ken maysa a kuribot dagiti
dakes a higos, a sumagmamano a Judio ti maadipento iti
Babilonia para iti pagsayaatanda ket kalpasanna maka-
pagsublidanto iti nakayanakanda a daga iti masakbayan a
panawen. Dagiti dadduma ket maibabain ken madadaelto
gapu iti kinadangkesda.

Ti Jeremias 25–26 ket pumada iti urnos ken tema ti Jeremias
21–22. Iti maika-25 a kapitulo, impadto ni Jeremias nga
awan duadua a parmekento ti Babilonia ti Juda gapu ta sa-
anda nga inawat dagiti balikas ni Jeremias ken ti dadduma
pay a propeta (a kas ken ni Lehi). Maysa pay, impadto ni
Jeremias nga agserbinto ti Juda iti Babilonia iti pitupulo
a tawen, nga iti dayta a panawen sabali pay a pagilian ti
mangparmek iti Babilonia. Ti dadduma pay a paset ti kapi-
tulo ket maipapan iti pannakadadael dagiti dadduma pay a
nadangkes a pagilian. Isuro daytoy a kapitulo a dusaen ti
Apo dagiti saan a nalinteg a tao, ania man a pagilian ti
yanda wenno naggapuanda.

Irekord ti Jeremias 26 dagiti pasamak kasakbayanna ken tu-
mulong a mangilawlawag iti pakasaritaan ti maika-25 a
kapitulo. Salaysayen ti maika-26 a kapitulo no kasano nga
impadto ni Jeremias a nasken nga agbabawi dagiti tao wenno
maadipenda. Gapu iti daytoy a mensahe, a nangibati iti su-
magmamano pay a namnama iti pannakaisalakan babaen ti
panagbabawi, tinarigagayan dagiti dadaulo idiay Juda a ma-
papatay ni Jeremias. Mabasatayo pay ti maipapan iti propeta
nga agnagan iti Urias a napapatay gapu iti panangtedna iti
maipada a padto. Tumulong daytoy a kinapudno a mangi-
lawlawag no apay nga awan duadua ti panangukom iti
maika-25 a kapitulo.

Jeremias 25–26

Mangiturong iti 
Pannakaadipen ti Saan a 

Panangawat kadagiti Propeta

Jeremias 24

Nasayaat ken Dakes a Bunga

Maysa nga estoria ti Jeremias 27–28. Babaen ti panangitu-
rong ti Apo, nagaramid ni Jeremias iti sangol ket impanna
daytoy iti tengngedna. Ti sangol ket maysa a banag a mai-
kabil iti tengnged para iti panggep a panangawit kadagiti
dagsen (kitaen ti ladawan iti baba). Ti sangol ket mangi-
simbolo iti pannakabalud wenno pannakaadipen. Insuro
ni Jeremias kadagiti tao a ti Juda ken dagiti pagilian iti 
aglawlawna ket maipandanto iti babaen ti “sangol” ti
Babilonia. Imballaagna pay a mabalin a mangisuro dagiti
palso a propeta, ngem ti pannakaadipen ket awan duadua 
a mapasamak. Kinuna ni Jeremias ken ni Ari Sedekias a 
no isu ken dagiti tao sipapakumbabada nga agruknoy iti
“sangol” ti Babilonia, saandanto a madadael. Kas maysa a
pagilasinan a maipatungpalto dagiti balikasna, impadtona
a ni Nabucodonozor, nga ari ti Babilonia, ket alaennnanto
amin dagiti kinabaknang ken nasantuan a bambanag ma-
nipud iti templo. Naipatungpal ti padto.

Salaysayen ti Jeremias 28 maipapan iti sabali pay a lalaki nga
agnagan iti Hananias, a nangibaga met nga isu ket propeta.
Impadtona a burakento ti Dios ti sangol ti Babilonia iti uneg
ti dua a tawen. Kinuna ni Jeremias a ti panawen ti mangpa-
neknek no isu ket pudno wenno ulbod. Nupay kasta, pina-
regta ti Apo ni Jeremias tapno ibagana ken ni Hananias a
dagiti padtona ket saan a pudno ken isu ket dumanin matay.
Natay ni Hananias kalpasan laeng ti panagsao ni Jeremias.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kasano a Maibagam?

Mangted ti Jeremias 27–28 iti maysa a pagarigan ti maysa
a pudno a propeta ken maysa a palso a propeta. Basaem ti
Deuteronomio 18:20–22; Doktrina ken Katulagan 42:11–12; 46:7;
Pagannurotan ti Pammati 1:5. Kalpasanna ibagam no kasano a
maammuantayo no ti maysa a tao ket pudno a naipatulod ma-
nipud iti Apo tapno mangasaba.

Jeremias 29

Ti Surat ni Jeremias 
kadagiti Naadipen

A

Jeremias 27–28

Ti Sangol ti Babilonia
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Aglaon ti Jeremias 29 iti maysa a surat manipud ken ni
Jeremias kadagiti tao ti Juda a naadipen ken nagindeg iti
Babilonia. Imbagana kadakuada a mangbangonda iti balba-
lay, agmulada kadagiti minuyongan, ken agsaganada nga
agbiag sadiay ken agragsakda iti Babilonia iti amin a kabae-
landa. Kinunana manen nga agyanda sadiay iti uneg ti
pitupulo a tawen. Inkarina kadakuada a no sapulenda ti
Apo iti amin a puspusoda (kitaen iti b. 13; Deuteronomio
4:26–31), isublinto ti Apo ida iti Jerusalem.

Inlunod ni Jeremias dagiti adda pay laeng idiay Jerusalem
ken agtalek kadagiti pannursuro dagiti palso a propeta a
nagkari iti madagdagus a pannakaisalakan manipud kada-
giti Babilonios. Inlunodna pay ti maysa a palso a propeta
nga agipatpatulod kadagiti palso a mensahe kadagiti Judio
idiay Babilonia.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kasano a Makatulong Daytoy?

Basaem ti Jeremias 29:11–14 ket agsuratka maipapan iti no
kasano a daytoy a mensahe kadagiti Judio a naadipen idiay
Babilonia gapu iti saanda a kinapudno ket mabalin a mausar
a kas maysa a mensahe ti namnama iti maysa a tao ita nga ag-
dama a naadipen iti basol.

Iti panawen a pinarmek dagiti Babilonios ti pagarian ti
Juda ket inadipenda ida, impagarup dagiti tao ti Juda no ti
Dios ket binaybay-annan ida ken ti katulagan nga inara-
midna ken ni Abraham nga itedna kadakuada ti daga ti
Canaan ken agbalinda a bendision iti intero a lubong ba-
baen kadagiti kinapudno ken bendision nga intedna kada-
kuada. Sinaludsodda pay no naglikudannan ti katulagan
nga inaramidna tapno maibangon dagiti an-annabo ni
David a kas ar-ari idiay Israel (kitaen iti 2 Samuel 7:13).
Aglaon ti Jeremias 30–33 iti pammatalged ti Apo kadagiti
annak ti Israel a nasayyasayya ken naadipen a saanna a
binaybay-an ida wenno dagiti katulaganna.

Naibaga ken ni Jeremias nga isuratna imbes nga isaona
ti padto iti Jeremias 30–33. Gapu ta adda ni Jeremias iti
pagbaludan iti dayta a panawen, ti naisurat a balikas ket
palubosanna pay laeng dagiti balikas ti propeta a duma-
non kadagiti tao. Kasta met, nupay saan a dimngeg dagiti
tao ken ni Jeremias iti dayta a panawen, naited daytoy a
paltiing, ta no naisurat daytoy, kadagiti tao a nakabalud

Jeremias 30

Ikari ti Apo ti Tulong

A

ket mabalin a nalaklaka a masuruan ken mabasada daytoy
iti sumaruno a gundaway. Kasta met nga ammuen a ti
padto ket naiturong iti agpada a Juda ken Israel. Naala
dagiti Asirios ti Israel nasurok a 120 a tawen sakbay ti
panawen nga inted ti Apo ken ni Jeremias ti mensahe iti
daytoy a kapitulo.

Bayat ti panangbasam iti Jeremias 30, sapulem no ania ti ki-
nuna ti Apo maipapan iti pannakaadipen ti Juda ken no ania
ti maaramidna para kadakuada no agtalekda kenkuana.
Daytoy a mensahe ket mayaplikar met iti maysa a tao nga
adipen iti basol a makakrikna a napukaw iti Dios. Mabalin a
mariknana a ti Apo nalipatanna metten isuna. Bayat ti pa-
nagbasam, agsapulka pay iti maysa a bukod a mensahe a ma-
balin nga alaen ti maysa a tao manipud iti daytoy a kapitulo.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Jeremias 30

Jeremias 30: 12–13—Kasano a Matulongan Ida ti
Apo No dagiti Dunorda ket “Saan a Maagasan”?
Tulongannatayo ti Patarus ni Joseph Smith iti Biblia a makaawat
a ti maika-12 a bersikulo ket ibagana a ti dunor ket saan a di ma-
agasan, nupay daytoy ket dakes unay. Ket iti maika-13 a bersi-
kulo ti Patarus ni Joseph Smith iti Biblia, dinakamat manen ti
Apo a dagiti dunor ti Juda ket saan a di maagasan, ngem impa-
garup dagiti tao a maagasan dagitoy.

Jeremias 30:9—Asino nga Ari David ti Pagserbian
dagiti Tao?
Daytoy a “David” ket maitudo iti Mesias ken Ari nga inkari
ti Dios nga agbalinto nga an-annabo ni David. Naipatungpal
ti kari iti yaay ni Jesucristo ket maipatungpalto manen iti
Maikadua a Yaay.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ilista dagiti Bunga

1. Basaem ti Jeremias 30:5–7, 12–15 ket iladawam no ania ti na-
pasamak kadagiti Israelita gapu ta nalipatanda ti Diosda ket
nagrukbabda kadagiti didiosen.

A

Pagsubliekto ti pannakaka-
yaw (bb. 3, 18)—Isubli mani-
pud iti pannakaadipen

Agpasikal (b. 6)—Makarikna
iti panaganak

Agkullayaw (b. 10)—
Agaburido, agbuteng

Maiparbeng (b. 11)—Hustisia

Panangdusa (b. 14)—
Panangatur

Mangalun-on, maalun-
ondanto (b. 16)—Mangrebbek
ken mangdadael

Mangdadael (b. 16)—
Mangperdi

Turod (b. 18)—Dagiti rebba

Napalabas (b. 20)—
Kasakbayan

Addaan tured (b. 21)—
Nagkari
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2. Kasano a maipada dagiti bunga ti panagrukbab iti didiosen
kadagiti bunga ti basol ita nga agdama?

Agaramid iti Pagdiligan

Basaem ti Jeremias 30:8–11, 16–17. Kasano a no ania ti inkari ti
Apo nga aramidenna para iti Juda iti pannakaadipen ket kas iti
no ania ti maaramidna a mangtulong iti ti maysa a tao a naadi-
pen iti basol?

Ituloy ti Jeremias 31 ti mensahe a nairugi iti maika-30 a
kapitulo. Aglaon ti maika-31 a kapitulo kadagiti naindaklan
a kari maipapan iti pannakaummong ti Israel, nga agpada
dagiti pannakaummonng ti Jerusalem manipud iti panna-
kaadipen kadagiti nagkauna a panawen ken ti pannakayum-
mong ken ni Jesucristo ken ti Simbaanna kadagiti ud-udina
nga aldaw manipud iti amin a lugar iti lubong a nakasay-
yasayyaan ti Israel.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Jeremias 31

Natidda (b. 2)—Dagiti
nakalasat

Inyasidegka (b. 3)—
Inyummongka

Maarkosan (b. 4)—
Madekorasionan

Pandereta (b. 4)—Dagiti
instrumento iti musika

Ti matda iti Israel (b. 7)—
Dagiti Israelita a di nadadael,
nasayyasayya, wenno naba-
lud

Panagpakaasi (b. 9)—Dagiti
kararag ti panagpakaasi

Sinubbotna, inispalna
(b. 11)—Bayad para iti panna-
kawayawaya ti maysa a tao
manipud iti pannakaadipen

Pinennek (bb. 14, 25)—
Pinaragsak

Raquel (b. 15)—Asawa ni
Jacob [Israel] ken ina da Jose
ken Benjamin

Medmedam (b. 16)—Isardeng

Saan a nairuam (b. 18)—Di
nasanay

Mariroak (b. 19)—Matikawak

Sinagabak ti pannakaumsi
(b. 19)—Ibaklayko ti panna-
kaibabain

Pusok (b. 20)—Dagiti riknak

Dagiti pagtandaanan (b. 21)—
Dagiti tanda iti kalsada

Lawlawen (b. 22)—Likmuten

Pagnaedan (b. 23)—Balay

Mannalon (b. 24)—
Agsuksukay iti daga

Pinunno (b. 25)—Niliwliwa

Imula (b. 27)—Itukit

Mangparut (bb. 28, 40)—
Mangguyod nga ipangato,
mangpag-ot

Dagiti ngipen maalinoda,
dagiti ngipen maalinodanto
(bb. 29–30)—Maalino

Alagaden (bb. 35–36)—
Gagangay a tignay

Suminada iti masanguanak
(b. 36)—Maikkat

Jeremias 31

Ti Pannakaummong ti Israel

B

Jeremias 31—Ti Pannakaummong ti Israel
Ti intero a kapitulo ti Jeremias 31 ket maipapan iti pannakaum-
mong ti balay ti Israel. Naummong ti Israel iti dua a wagas: pi-
sikal ken naespirituan. Para kadagiti tunggal miembro ti balay ti
Israel, dagiti dua a pannakaummong ket mabalin a mapasamak
iti agpada a panawen, wenno mabalin a mapasamakda nga ag-
sina. Gapu ta dagitoy dua a pannakaummong ket napasamak iti
agduma a panawen iti amin a pakasaritaan ken mapasamak-
danto pay laeng iti masakbayan, dagiti nasantuan a kasuratan
maipapan iti pannakaummong ti balay ti Israel ket mabalin a
makatikaw. Ti Jeremias 31:1–30 ket pudno a mayaplikar iti pisi-
kal a pannakaummong ti pamilia ti Israel manipud kadagiti
daga a nakasayyasayyaan ken nakabaludanda nga agturong ka-
dagiti naikari a daga. Ngem dagitoy a bersikulo ket mabalin
met a mayaplikar kadagiti naespirituan a nayummong iti Apo
ken ti Simbaanna. Ti Jeremias 31:31–34 ket kasla naisangsanga-
yan a pannakayaplikarna iti naespirituan a pannakaummong
(kitaen iti DkK 45:56).

Jeremias 31:9—“Ni Efraim ti Inauna nga Anakko”
Ni Efraim ket saan a talaga nga inauna nga anak ti Israel gapu
ta isu ket apoko ni Jacob, ti anak ni Jose nga immawat iti karbe-
ngan ti kinainauna manipud ken ni Jacob, wenno Israel (kitaen
iti Genesis 48–49). Ti reperensia iti Jeremias 31:9 ken ni Efraim a
kas inauna nga anak ket maitudo iti daytoy a saad ti agtawid iti
karbengan ti kinainauna.

Jeremias 31: 31–34—Ti “Baro a Katulagan”
Inlawlawag ni Elder Dallin H. Oaks ti sumaganad maipapan iti
“baro a katulagan”: 

“Ti ‘baro a katulagan,’… ket isu ti katulagan nga adda iti Libro
ni Mormon ken kadagiti ‘sigud a bilin’ [kitaen iti DkK
84:57].…Dagitoy sigud a bilin ket mabalin a dagiti immun-una
a paltiing ti Apo, a kas adda iti Biblia (dagiti Daan ken Baro a
Tulag) ken kadagiti kabaruanan a paltiing a naiteden kadagiti
Santo.…

“Ti katulagan a nailadawan [kadagiti] nasantuan a kasuratan, a
naaramid a baro babaen ti pannakapabaro ken pannakapatal-
gedna kadagitoy ud-udina nga aldaw ket maitudo iti relasion-
tayo iti katulagan ken ni Jesucristo. Itiponna ti pakabuklan ti
ebanghelio.…

“…Ti ‘baro a katulagan’ a linaon ti Libro ni Mormon ken dagiti
sigud a bilin ket isu ti kapatgan a kari ti ebanghelio, a nagra-
mut iti pannubbot ken panagungar ni Jesucristo, a mangmang-
ted kadatayo iti pammatalged maipapan iti imortalidad ken ti
gundaway para iti agnanayon a biag no agbabawitayo kadagiti
basoltayo ken agaramid ken agtungpaltayo iti katulagan iti
ebanghelio iti Mangisalakantayo. Babaen iti daytoy a wagas,
ken babaen iti paraburna, maamiristayo ti naindaklan a kari 
‘a babaen ti Pannubbot ni Jesucristo, maisalakan amin a sang-
kataw-an, babaen ti panagtungpal kadagiti paglintegan ken or-
dinansa ti Ebanghelio’ (Pagannurotan ti Pammati 1:3)” (Dallin
H. Oaks, “Another Testament of Jesus Christ” [CES fireside
address, 6 ti Hunio 1993], 4–5).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Idrowing ti Maysa a Kapanunotan

Mangidrowingka iti maysa a ladawan wenno agaramidka iti
maysa a kita ti dayagram a mangibagi iti maysa a kapanunotan

A
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a mabasam maipapan iti Jeremias 31:1–30. Mangisuratka iti
ababa a palawag para iti ladawan wenno dayagrammo.

Iladawan ti Paggidiatan

1. Segun iti Jeremias 31: 31–34, kaano nga inaramid ti Apo ti
daan a katulagan iti balay ti Israel?

2. Iladawam no kasano ken apay a maigidiat ti baro a katulagan
iti daan a katulagan.

Irekord ti Jeremias 32 a tapno maayawismo a maisuro a da-
giti annak ti Israel ket maummongdanto a maisubli kada-
giti naikari a dagada, uray iti kalpasan ti panagdadael ti
Babilonia, binilin ti Apo ti nakabalud a Jeremias a guma-
tang iti daga. Kalpasanna imbagana ken ni Jeremias nga
idulinna ti titulo iti natalged a lugar a kas pakakitaan iti
daytoy a padto. Ti bileg dagiti Babilonios ti nangaramid iti
daytoy a kasla imposible, ngem iti Dios awan ti imposible
(kitaen iti b. 27). Nasken a laglagipen a kadagiti mortal adu
a banag ti kasla imposible, ngem iti mannakabalin iti amin
a Dios ket mayaplikar ti “Adda aya ania man a banag a
nasulit kaniak?” (Jeremias 32:27).

Aglaon ti Jeremias 33 iti sumagmamano a naisangsanga-
yan a kari maipapan iti Jerusalem a saan pay a naan-anay a
naipatungpal. Salaysayen ti maika-33 a kapitulo maipapan
iti naindaklan nga aldaw ti kappia idiay Jerusalem inton
amin a tao nga agnanaed sadiay ket agrukbabdanto iti Apo.
Saan pay a naipatungpal daytoy a padto, ngem kinuna ni
Jeremias a daytoy ket mapasamakto kadagiti aldaw a “ti
Sanga” (Jesucristo)ket agturay a kas Ari iti trono ni David
(kitaen kadagiti bb. 15–16). Iti sabali a pannao, saanto ka-
ano man nga ammo ti Jerusalem ti naan-anay a kappia ken
talged agingga a saan nga awaten ti amin nga agindegna ni
Jesucristo a kas Arida.

Jeremias 33

Kappia idiay Jerusalem

Jeremias 32

Gumatang ni Jeremias iti Daga

B

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Masursurom maipapan ken ni
Jesucristo?

Basaem ti Jeremias 33: 15–18. Salaysayen dagitoy a bersikulo
nga iti maysa a masakbayan a panawen saanto a “tarigagayan”
(agkurang wenno agkasapulan) ti Israel ti maysa a tao nga agtu-
gaw ken agturay iti trono ni David, kasta met a saandanto a
“tarigagayan” dagiti tao nga agaramid kadagiti sakripisio.
Kadagiti ania a wagas ti pakatungpalan iti agnanayon ni
Jesuscristo kadagiti takem ti ari, saserdote, ken sakripisio para
kadagiti taona? (kitaen iti Lucas 1:32–33; Juan 18:36–37; Hebreo
2:17; 7:11, 22–27; 8:1–6; 9:11–15; 10:10–17; 3 Nephi 9:19–20).

Aglaon ti Jeremias 34 kadagiti padto nga inaramid ni
Jeremias maipapan iti no ania ti mapasamak ken ni Ari
Sedekias ken kasta met a maipapan iti mapasamak kadagiti
tao ti Juda. Iti Jeremias 34 nalawag nga inlunod ti Apo da-
giti tao ti Juda gapu ta addaanda kadagiti tagabo ken adi-
pen a Judio ken gapu iti panangsalungasingda iti bilin a
naited iti linteg ni Moises a wayawayaanda dagiti amin a
tagabo ken adipen tunggal maikapito a tawen.

Irekord ti Jeremias 35 dagiti pagteng a pudno a napasamak
sumagmamano a tawen sakbay dagiti tawen kadagiti
napalabas a kapitulo. Ammotayo daytoy gapu ta ni Joakim
(nadakamat iti b. 1) ket isu ti ari sakbay ni Sedekias (nada-
kamat kadagiti maika-33–34 a kapitulo). Daytoy a kita ti
“itataldiap iti napalabas” ket mapasamak iti sumagmamano
a gundaway iti libro ni Jeremias.

Salaysayen ti Jeremias 35 ti maipapan iti maysa a grupo
dagiti tao a maawagan iti Recabitas. Nagnaedda iti ruar da-
giti siudad kadagiti tolda ken saanda a nagtalinaed iti may-
maysa a lugar. Sinurot dagiti Recabitas dagiti nalawag a
kannawidan nga inted ti dadaulo ti grupoda. Dagitoy a
kannawidan ket saan a paset ti relihionda, ngem sinurotda
a sipupudno unay dagiti paglintegan ken kannawidanda.

Jeremias 35

Dagiti Recabitas

Jeremias 34

Panangilunod ken ni 
Sedekias ken dagiti Judio
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Inaramat ti Apo dagitoy a tao a kas maysa a banag nga
adalen. Ti adal ket daytoy: sipupudno a nagtungpal dagiti
Recabitas kadagiti kannawidan ti tao, ngem saan a matung-
pal dagiti tao ti Juda dagiti bilin ti sibibiag a Dios—dagiti
bilin nga addaan kadagiti pudno ken agnanayon a bendi-
sion a naitipon kadagitoy. Inkari ti Apo a bendisionanna
dagiti Recabitas gapu iti kinapasnek ken kinapudnoda.

Irekord ti Jeremias 36 nga imbaga ti Apo ken ni Jeremias
nga isuratna amin dagiti padto nga inaramidna a maibusor
iti Israel, Juda, ken dadduma pay a pagilian. Gapu ta ni
Jeremias ket sidadaan a matiliw, maysa nga eskriba nga ag-
nagan iti Baruc ti nangisurat iti amin a padto ni Jeremias
ket kalpasanna binasana dagitoy kadagiti tukad ti templo.
Sumagmamano kadagiti tao ti ari ti nakangngeg kadagiti
padto, innalada dagiti sinurat, ket imbasada dagitoy iti ari.
Imbilin ti ari a puoranda dagiti sinurat ket kinalikagu-
manna a mapapatay da Jeremias ken Baruc, ngem inlem-
meng ida ti Apo. Nagaramid pay ni Jeremias iti maysa a
padto ket impatulodna daytoy iti ari. Ti padto ket awan ti
an-annabo ni Joakim nga agbalinto nga ari—maysa a padto
a napasamak.

Salaysayen ti Jeremias 37 a ti buyot ti Egipto ket nagna a
nagturong iti Juda iti panawen a dagiti Babilonios (no dad-
duma maawaganda iti Caldeos kadagitoy a kapitulo) rebreb-
bekendan ti daga ti Juda. Idi nangngeg dagiti Babilonios
nga umayen dagiti Egipcio, pimmanawda iti apagbiit.
Daytoy a panagsanud ti nangted iti Juda iti palso a nam-
nama a maisalakan ida ti Egipto. Imbaga ni Jeremias ken ni
Sedekias a saanto a mapasamak daytoy. Gapu iti daytoy a
padto, naipan ni Jeremias iti pagipupokan iti uneg ti daga.
Iti di nabayag, pinalubosan isuna ni Sedekias a makaruar,
ngem agtalinaed latta isuna a sidadaan a matiliw.

Irekord ti Jeremias 38 nga impagarup dagiti dadaulo idiay
Jerusalem a masarkedanda dagiti Babilonios. Saanda a ka-
yat ti agtultuloy a mensahe ni Jeremias a nasken a palubo-
sanda ti bagbagida a maalada iti Babilonia ket agbalinto a
nasayaat ti amin. Impagarupda a ti mensahe ket dakes unay

Jeremias 37–44

Rebbeken ti Babilonia ti Juda

Jeremias 36

Ni Baruc nga Eskriba

para iti panagtalek iti bagi dagiti makirangranget a lallaki,
isu nga impuruakda ni Jeremias iti pagipupokan iti uneg ti
daga a namadmadi ngem ti immuna. Maysa nga Etiope a
eunuco nga agnagan iti Ebed-melec ti nangpairuar ken ni
Jeremias manipud iti pagipupokan iti uneg ti daga, ket
nagpakita manen ni Jeremias iti sanguanan ti Sedekias.
Impalagipna iti ari a no isu ket managtungpal, nasayaat
koma ti amin. Ngem saan a dimngeg ti ari iti balakad.

Salaysayen ti Jeremias 39 ti maipapan iti pannakadadael ti
Jerusalem, ti pannakatiliw ni Ari Sedekias, ti pannakapapa-
tay dagiti annak a lallaki ni Sedekias iti imatangna, ken ti
pammarparigat a napasaran ni Sedekias idi ikkaten dagiti
rimmubbuot a Babilonios dagiti matana. Manipud iti Libro
ni Mormon maammuantayo a maysa kadagiti annak ni
Sedekias ti naispal. Ti grupo a nakaisalakan kenkuana ket
nagbaniaga a nagturong iti Deppaar a Laud ken gagangay
nga am-ammo ida a kas tattao ti Zarahemla iti Libro
ni Mormon (kitaen iti Omni 1:14–19; Helaman 8:21).
Nasayaat ti panangtrato dagiti Babilonios ken ni Jeremias.
Iti ungto ti maika-39 a kapitulo, inkari ti Apo a bendisio-
nanna ni Ebed-melec gapu iti kinasayaatna ken ni Jeremias.

Irekord ti Jeremias 40 a naan-anay a winayawayaan dagiti
Babilonios ni Jeremias. Insingasingda a mapan makipagnaed
ken ni Gedalias, a tinudinganda a mangituray iti daga, ket
inaramid dayta ni Jeremias. Dagiti Judio kadagiti aglawlaw a
daga ket nangrugida a naguummong iti Mizpa, a nagnaedan
ni Gedalias. Maysa a lalaki nga agnagan iti Johanan ti naka-
takuat a sumagmamano a Judio ti nagplano a mangpatay ken
ni Gedalias, ngem di intulok ni Gedalias a makaaramid ni
Johanan iti ania man a banag tapno malapdan ti plano.

Salaysayen ti Jeremias 41 no kasano a pinatay ti maysa a
lalaki nga agnagan iti Ismael ni Gedalias. Pinatay pay ni
Ismael ken dagiti taona dagiti amin a nakipagnananaed ken
ni Gedalias, Judio wenno Babiloniosda man. Nangbukel ni
Johanan iti buyot ket dinarupda dagiti tao ni Ismael, pinapa-
tayda ti adu, innalada a balud dagiti dadduma, ken winaya-
wayaanda dagiti dagiti balud a natiliw iti pannakadarup ni
Gedalias. Madanagan maipapan iti tignay dagiti Babilonios
kadagiti Judio gapu iti napasamak, pimmanaw dagiti amin a
Judio manipud iti Mizpa ket nagturongda iti lugar nga asi-
deg ti Betlehem a maawagan iti Geruth-kimham. Manipud
sadiay pinangggepda ti mapan iti Egipto para iti talged.

Dakamaten ti Jeremias 42 ni Jeremias a maibilang iti grupo a
napan iti Geruth-kimham. Napan ni Johanan ken ni Jeremias
ket dinamagna no makapagsaludsod isuna iti Apo maipapan
kadagiti planoda a mapan iti Egipto. Inkarida nga ania man
a sawen ti Apo, aramidenda. Kinuna ni Jeremias a nasken a
dida mapan iti Egipto. Kinunana a no agtaengda iti daga ti
Juda, saluadan ida ti Apo, ngem no mapanda iti Egipto, ma-
tayda babaen ti espada, panagbisin, wenno babaen ti sumag-
mamano a dadduma pay a didigra.

Salaysayen ti Jeremias 43 a ni Johanan ken dadduma pay a
natangig a dadaulo daytoy a grupo dagiti Judio ket saanda
a namati iti balakad ni Jeremias. Napanda latta iti Egipto,
ket inkuyogda ni Jeremias a kas maysa a balud. Idi nakada-
nonda sadiay, impadto ni Jeremias a ni Nabucodonozor, ti
ari ti Babilonia, rebbekennanto met ti Egipto.
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Irekord ti Jeremias 44 nga imbaga ni Jeremias kadagiti Judio
a madadaeldanto iti Egipto gapu ta intultuloyda nga impa-
tungpal dagiti kita ti panagrukbab iti didiosen ken gapu ta
saanda nga agtungpal iti Apo; bassit laeng ti makalasat ken
makasubli iti Juda a kas saksi a naipatungpal ti balikas ti
Apo. Naipatungpal daytoy a padto iti maysa pay a grupo da-
giti Judio a nakaawat koma kadagiti bendision iti ima ti Apo
no tinungpalda ti propetana. Ngem ketdi nagtalekda iti bu-
kodda a pangngeddeng.

Ti Jeremias 45 ket maysa a paltiing ken ni Baruc, ti eskriba
a nangisurat kadagiti paltiing ni Jeremias ken nangibasa
kadagitoy kadagiti tukad ti templo kadagiti aldaw ni Ari
Joakim. Nalawag a kasla ninamnama ni Baruc nga ikkaten
ti Apo dagiti pannubok ken pakaburiboranna gapu ta inara-
midna ti trabaho ti Apo. Nupay kasta, inkari ti Apo ken-
kuana a di makalasat isuna kadagiti pannubok, malaksid
laeng ti saanna a pannakatay iti asideg a masakbayan. 

Nasken a laglagipentayo met a saantayo a manamnama a
gapu laeng ta agbibiagtayo a nasayaat ikkaten ti Dios dagiti
pannubok, panangidadanes, ken dadduma pay a narigat a
padas. Kas kadagiti nagbalin a napudno ken natulnog iti
Apo manipud idi punganay ti panawen, nasken nga agba-
lintayo a natulnog kadagiti nasayaat ken narigat a panawen.

Irekord ti Jeremias 46–51 dagiti padto maipapan iti pannaka-
dadael ti sumagmamano a pagilian iti aglawlaw ti Israel ken
no apay a madadael ti tunggal maysa. Impadto ni Jeremias a
ti Egipto (kitaen iti Jeremias 46), Filistea (kitaen iti Jeremias
47), Moab (kitaen iti Jeremias 48), Ammon (kitaen iti
Jeremias 49:1–6), Edom (kitaen iti Jeremias 49:7–22),
Damasco (kitaen iti Jeremias 49:23–27), Kedar (kitaen iti
Jeremias 49:28–29), Hazor (kitaen iti Jeremias 49:30–37),
Elam (kitaen iti Jeremias 49:34–39), ken Babilonia (kitaen
iti Jeremias 50–51) ket madadaeldanto amin.

Nalabit a ti panggep para iti amin dagitoy a mensahe ti
pannakadadael ket tapno isuro, nangnangruna ti balay ti
Israel, a saanto laeng a dusaen ti Apo ti kinadangkes dagiti

Jeremias 46–51

Pannakadadael dagiti Pagilian

Jeremias 45

Addaan Met dagiti Nalinteg 
kadagiti Pannubok 

taona, dusaennanto pay ti kinadangkes ti amin a tao, ania
man ti pagilianda. Ti naimbag a damag para iti Israel ket
nupay dadaelento ti Apo amin dagitoy a pagilian, inkarina
a taginayonenna dagiti taona ken saanna a naan-anay a da-
daelen ida (kitaen iti Jeremias 46:27–28). Dagiti mensahe ti
pannakadadael ket simbolo pay ti pannakadadael dagiti na-
dangkes kadagiti ud-udina nga aldaw.

Ti Jeremias 52 ket mayannatup a gibus ti libro ni Jeremias.
Mangted ti maika-52 a kapitulo iti pakaammuan maipapan
iti no kaano a pinarmek ti Babilonia ti Jerusalem, ti kabisera
ti Juda, ken no pinapatayda wenno inadipenda ti dakkel a
bilang dagiti tao ti Juda.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Jeremias 52

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ilista dagiti Pasamak nga Agsasaganad

Isalaysay ti Jeremias 52 dagiti pasamak iti pannakatnag ti
Jerusalem. Ibilangmo dagiti sumaganad a pasamak ket usa-
rem no ania ti nabasam iti kapitulo a mangilista kadagitoy
nga agsasaganad: naikkat dagiti mata ni Ari Sedekias; linakub
ni Nabucodonozor ti siudad; rinibribu a Judio ti naadipen; na-
dadael ti templo; nadadael dagiti pader ti Jerusalem. Kalpasan
ti tunggal pasamak, itedmo ti bersikulo a mangiladawan iti
pasamak.

A

Nagpakarsoda a maibusor
kenkuana (b. 4)—
Nagkampoda iti aglawlaw
tapno agsagana

Nalakub (b. 5)—Nalawlaw
ken awan ti ania man ken
asino man a makaruar wenno
makastrek

Natda (b. 15)—Nabati

Agaywan kadagiti kaubasan
(b. 16)—Tattao a mangtari-
pato iti kaubasan

Agtalon (b. 16)—Tattao nga
agtrabaho ken mangaywan
kadagiti talon a namulaan

Dagiti monmon a gambang,
batay, baybay a gambang,
kaldero, pangarsang, kopa,
pagikkan iti apuy, paratok a
gambang (bb. 17–22)—Dagiti
napateg a banag manipud iti
templo

Eunoco (b. 25)—Agturay 

Kapitan (b. 25)—
Kangrunaan, pangulo

Agummong (b. 25)—
Mangilista kadagiti tao iti
buyot

Jeremias 52

Dagiti Maudi a 
Sinurat ni Jeremias
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Ti balikas nga un-unnoy ket kaipapananna ti panagdung-aw
wenno panagsangit nga addaan iti nalaus a panagladingit.
Maibatay iti kannawidan, nagsurat ken nagkanta dagiti Judio
kadagiti un-unnoy para kadagiti asideg a kabagian ken gagay-
yem a pimmusay. Daytoy bassit a libro ket aglaon kadagiti un-
unnoy ni Jeremias, a naisurat iti porma ti daniw, a para iti
Jerusalem, ti templo, ken dagiti tao ti Juda. Bayat ti panagba-
sam, mabalin a makitam dagiti sumaganad a punto:

• Saantayo a makapagbasol nga awan dagiti bunga.

• Ti dumngeg kadagiti palso a propeta ket masansan a nalak-
laka ngem ti dumngeg kadagiti pudno a propeta.

• Minamaag ti mangpanunot a dagiti bileg ti lubong ket maka-
tulong kenka a manglisi iti pannusa ti Dios.

• Masansan a mapanunot dagiti managbasol a madusdusa a
saan a nalinteg ti Dios.

• Ti pudno a panagladingit ket gagangay laeng a dumteng kal-
pasan ti sumagmamano a panawen ti panagsagaba.

• Umay ti namnama manipud iti panangbibig kadagiti basoltayo.

• Gapu iti ayat ken asi ti Dios, adda panawen ti pammakawan
ken pannakapabaro para iti amin nga agbabawi.

Para iti ad-adu pay nga impormasion, kitaen iti Pangiwanwan iti
Nasantuan a Kasuratan, “Dagiti Un-unnoy, libro ti.”

Kinuna ni Elder Theodore M. Burton, “Isuro kadatayo da-
giti nasantuan a kasuratan ken pangiturong manipud 

Dagiti Un-unnoy 1

Dagiti Bunga ti Basol

kadagiti naespirituan a dadaulotayo no kasano a malisian-
tayo ti panagladingit a kanayon nga agbanag manipud iti
basol” (iti Conference Report, Okt. 1985, 81; wenno
Ensign, Nob. 1985, 64).

Dagiti Un-unnoy 1, kasta met dagiti amin a kapitulo iti
Dagiti Un-unnoy, ket mangtedda kadagiti pagarigan ti pa-
nagladingit a nasao ni Elder Burton. Dagiti naimpapusuan
a panagladingit ken panagbabawi ket paset ti panagbasol a
masansan a ditay makita wenno mapanunot no masulisog-
tayo nga agaramid iti basol.

Bayat ti panagbasam, panunoten ti maipapan iti no kasano
a dagiti balikas iti umuna a kapitulo ket mabalin a kas ka-
dagiti balikas dagidiay nangsayang kadagiti aldawda iti
daga ket ita addadan iti lubong dagiti espiritu a sumangsa-
ngo iti agnanayon a bunga dagiti saan a nasayaat a pili nga
inaramidda iti daga.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Dagiti Un-unnoy 1

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Apay?

Iti Un-unnoy 1:1–11 nagsao ni Jeremias a kas isuna. Kadagiti
maika-12–22 a kapitulo nagsao a kas isu ti sibubukel a pagilian

A

Panagwaywayas (b. 1)—
Panagmaymaysa

Probinsia (b. 1)—Lugar a kas
kadagiti estado wenno ili

Paiturayan (b. 1)—Adipen,
pasakup iti dadduma

Sigugulib (b. 2)—Sililiput

Panagserbi (b. 3)—
Panagbalin nga adipen

Nasnasion (bb. 3, 10)—Dagiti
saan a makaammo ken ag-
rukrukbab iti Dios

Nailet a daldalan (b. 3)—
Dagiti agrigrigat

Nabaybay-an (bb. 4, 13, 16)—
Agmaymaysa, awanan iti pigsa

Dagiti kabusor (bb. 5, 7, 17)—
Dagiti kalaban

Ugsa (b. 6)—Atap nga ayup a
nagsara

Maud-udi a kasasaad (b. 9)—
Masakbayan

Santuario (b. 10)—Templo

Nakakaasi (b. 11)—Awanan
iti pateg

Inatiwna (bb. 13, 16)—
Inabakna, nagballigi

Naisiglot (b. 14)—Nailaga a
sangkamaysa

Inawanna (b. 15)—Nagnaanna

Mangpaulila (b. 20)—
Mangipanaw iti ipatpateg

Dagiti Un-unnoy ni Jeremias

Mangisurat iti Pannakailawlawag

Agsuratka kadagiti tao ti Juda a naadipen sadiay Babilonia.
Ilawlawagmo no apay a nadadael ti siudadda ken no apay a na-
adipenda. Mangtedka iti uray dua laeng a nasayaat a gapu iti

B tunggal maysa para iti pannakadadael ken pannakaadipen da-
giti Judio, ket mangtedka iti reperensia ti nasantuan a kasuratan
para iti tunggal sungbat.
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ti Juda. Pumili iti uppat a ragup dagiti balikas manipud kadagiti
balikas ni Jeremias (bb. 1–11) nga iti panagkunam ket makailaw-
lawag no apay nga isu ket “nagunnoy.”

Dagiti Un-unnoy 2–4 ket pangyebkas iti ladingit iti no ania
ti napasamak kadagiti tao ti Juda. Dagiti Un-unnoy 2 ket
nalawag a mangdakamat a ti Apo dinusana dagiti taona
gapu kadagiti basolda ken para iti pagsayaatanda. Dagiti
Un-unnoy 3 ket aglaon kadagiti inyebkas dagiti tao a naka-
rikna a binaybay-an idan ti Apo ngem agtalekda pay laeng
ken agsapsapulda iti namnama iti panangpanunot a saanna
a binaybay-an ida iti agnanayon. Ti Un-unnoy 4 inrekordna
ti panagladingit ni Jeremias bayat panangidiligna iti wagas a
panagbiag ti Israel a kas nalinteg a tattao iti no ania ti nag-
balinanda kalpasan ti panangrebbek ti Babilonia.

No agbasolka, mapukawmo ti panangkadkadua ti Espiritu
Santo, ket mariknam ti liday nga umay manipud kadagiti
bunga ti basol ken pannakaisina manipud iti Apo, a dua
laeng ti pagpiliam. Maysa a pili ket kalubam dagiti basolmo.
Gagangay a kalubantayo dagiti basoltayo babaen ti panang-
pabasol kadagiti dadduma, a ditay iraman ti bagbagitayo iti

Dagiti Un-unnoy 5

Pakaasi ni Jeremias

Dagiti Un-unnoy 2–4

Apay A Nadusa ti Juda

pagrebbengan, wenno babaen ti panagbalin a naulbod ken
ilibaktayo a nakaaramidtayo iti biddut. Ti sabali pay a pili
ket ipakumbabatayo ti bagbagitayo, agbabawi, ket mangrugi-
tayo a makitunos iti Apo.

Aglaon ti Un-unnoy 5 iti unnoy ti panagpakumbaba. Iti
daytoy kasla kararag nga unnoy, agsao ni Jeremias para ka-
dagiti tao a nakautob kadagiti basolda ket tinarigagayanda
ti pammakawan.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Dagiti Un-unnoy 5

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kasano ti Panangibagam?

Mangilistaka kadagiti balikas ken ragup dagiti balikas manipud
iti Jeremias 5 a mangipakita a dagiti tao ket pudno a nagbabawi.
Ilawlawagmo no apay a pinilim ti tunggal balikas wenno ragup
dagiti balikas.

Ania ti Maaramidmo?

Basaen ken utobem ti maikadua a Pagannurotan ti Pammati.
Nupay kasta, adda paggidiatan ti pannakadusa gapu kadagiti
basoltayo ken panagsagaba a kas bunga dagiti basol ti sabali a
tattao. Ania ti maaramidmo no matakuatam ti bagim kadagiti
kasasaad a nailadawan iti maika-7 a bersikulo, ken kasano a
matulongannaka ti doktrina a naipalawag iti maikadua a
Pagannurotan ti Pammati?

B

A

Peggad (b. 9)—Peligro

Pinilit (b. 11)—Inabuso

Gilingan (b. 13)—Maysa a
paris ti nagbukel a dippig a
bato a pangrumek iti bukel

Pakaumsianmi (b. 1)—
Pakaibabainanmi

Tawid (b. 2)—Daga, balbalay,
ken aruaten

Gangannaet (b. 2)—Taga sa-
bali a pagilian

Inawitmi dagiti kinadakesda
(b. 7)—Nagsagabakami gapu
kadagiti basolda

Maysa a Propeta a Naadipen
Rinaut dagiti Babilonios ti Juda iti tallo a dadakkel a gundaway.
Ti maikadua ket mapattapatta a 597 S.C. Ni Ezequiel ket naiku-
yog iti maysa a grupo a naadipen iti Babilonia. Agarup lima a
tawen kalpasanna naawagan isuna nga agbalin a propeta kada-
giti Judio a naadipen. Pinadasna a tinulongan dagiti tao a maka-
sursuro manipud kadagiti biddutda.

Ti Wanawan iti Tore
Idinto nga inyararaw ni Jeremias ti panagbabawi idiay
Jerusalem, nakipagtrabaho ni Ezequiel kadagiti tao a naadipen
idiay Babilonia. Pinadas ni Jeremias nga isalakan dagiti tao ma-
nipud iti pannakadadael ket pinadas ni Ezequiel a tinulongan
dagiti taona a makaawat a ti pannakaadipenda ket bunga ti ki-
nadangkesda. Insuro dagiti agpada a propeta nga adda gapu

Ti Libro ni Ezequiel
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para iti namnama iti masakbayan bayat ti panagsubli dagiti
tao iti Apo. Ni Ezequiel ti agbalin a maysa a wanawan wenno
agbambantay iti tore, maysa a takem a mailawlawagto iti
maika-33 a kapitulo. 

Panagsagana a Mangadal iti Ezequiel
No nasken nga agpilitayo iti kangrunaan a tema ti libro ni
Ezequiel, daytoy ket mabalin nga iti kamaudiananna amin
a tao ket maammuandanto a ti Apo ket Dios. Daytoy a 
pagbatayan, nga impakita ti ragup dagiti balikas a kas “ket 
mabigbigdanto a siak ti Apo,” ket makita iti nasurok a 
mamin-innem-a-pulo-ket-lima a gundaway iti Ezequiel.

Ipakita ti sumaganad a balabala ti innem a dadakkel a topiko iti
libro ni Ezequiel:

1. Ti awag ni Ezequiel nga agbalin a propeta (kitaen iti
Ezequiel 1–3)

2. Dagiti padto a mangilunlunod kadagiti basol dagiti tao iti
daga ti Israel, nangnangruna idiay Jerusalem (kitaen iti
Ezequiel 4–11, 20–24)

3. Dagiti padto a mangaw-awag kadagiti Judio idiay Babilonia
nga agbabawi (kitaen iti Ezequiel 12–19)

4. Dagiti padto maipapan iti pannakadadael dagiti pagilian nga
aglawlaw iti Israel a kabusorda (kitaen iti Ezequiel 25–32)

5. Dagiti padto maipapan iti pannakaummong ti Israel ken dad-
duma pay a pasamak iti panagsagana para iti Maikadua a
Yaay (kitaen iti Ezequiel 33–39)

6. Maysa a panangiladawan ti parmata ni Ezequiel maipapan iti
templo a mabangon idiay Jerusalem iti maysa a masakbayan
a panawen (kitaen iti Ezequiel 40–48)

Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan iti libro ni
Ezequiel, kitaen iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan,
“Ezequiel.”

Kalpasan ti ababa a pakauna, iladawan ti Ezequiel 1 ti par-
mata ni Ezequiel maipapan iti Dios ken ti dayagna. Gapu ta
ti dayag ti Dios ken langit ket narigat unay nga iladawan iti
pagsasao dagiti mortal, masansan nga agusar dagiti propeta

Ezequiel 1

Parmata ni Ezequiel maipapan 
iti Dayag ti Dios

Dakkel a Baybay

Jerusalem Jeremias
Babilonia

Ezequiel

Gulpo ti Persia590 S.C.Nalabaga a
Baybay

kadagiti addaan iti simbolona a balikas ken imahe tapno ila-
dawan no ania ti nakitada. Sumagmamano a tao ti nangpa-
das a mangilawlawag no ania ti ibagian dagiti tanda, ngem
kinuna ti Propeta Joseph Smith, “No mangted ti Dios iti
parmata maipapan iti maysa nga imahe, wenno ayup, wenno
pigura iti ania man a kita, isu a kanayon ti akinrebbeng a
mangted iti paltiing wenno patarus ti kaipapanan daytoy, ta
no saan, saantayo nga agrebbeng wenno agsungbat iti pam-
matitayo iti daytoy. Saankayo nga agbuteng a mailunod
gapu iti saanyo a pannakaammo iti kaipapanan ti maysa a
parmata wenno pigura, no ti Dios ket saan a nangted iti pal-
tiing wenno patarus maipapan iti banag” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 291).

Uray no ditayo naan-anay a maawatan ti kaipapanan ti na-
kita ni Ezequiel, ti nainpeksaan a panangiladawanna ket
makaited pay laeng kadatayo iti rikna a di nakappapati ti
parmata ken pudno a naindaklan ti dayag ti Dios.

Mangrugi ti Ezequiel 2–3 a mangirekord iti kinuna ti Dios
ken ni Ezequiel a kas paset ti parmatana maipapan iti dayag
ti Dios (kitaen iti Ezequiel 1). Iti maysa a wagas, dagitoy a
kapitulo ket aglaon iti “awag[na] nga agmision.” Bayat pa-
nangbasam iti wagas a panangiladawan ti Apo iti mision ni
Ezequiel ken dagiti tao a nakaawaganna a suruan, ibilang
no kasano nga awagan ti propeta ti Dios ti maysa a misiona-
rio ita nga agdama.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ezequiel 2

Ezequiel 2:9–10; 3:1–3—Kiniddaw ti Apo ken ni
Ezequiel a Mangan iti Lukot a Libro
Ti panangiladawan ken ni Ezequiel a mangmangan iti lukot a
libro ket maysa a tanda a mangibagi iti akemna a mangisuro iti

Nasabrak (b. 4)—Natangig

Madidanto (bb. 5, 7)—
Agkedked a dumngeg ken
agtungpal

Kalkalunay ken kaskasumba
(b. 6)—Siitan a ruruot (maysa
a tanda para kadagiti agpari-
kut a tao nga itedda koma
ken ni Ezequiel inton itedna
dagiti mensahena)

Manggagama (b. 6)—Nagita
a parsua (maysa a tanda da-
giti nadangkes a tao a kasaba-
ento ni Ezequiel)

Agkullayaw (b. 6)—Agbuteng

Un-unnoy, sangsangit, ay-ay
(b. 10)—Ladingit

Ezequiel 2–3

Ti Awag ni Ezequiel 
nga Agserbi
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balikas ti Apo babaen ti literal a panangaramidna iti balikas ti
Dios a paset ti kinataona. Ti libro ti Apocalipsis inrekordna ti
maysa a panawen idi naaddaan ti Apostol Juan iti maipada a
padas (kitaen iti Apocalipsis 10).

Ezequiel 3

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan
Aramidem ti dua kadagiti sumaganad a tallo nga aktibidad
(A–C) bayat ti panangadalmo iti Ezequiel 2–3.

Gupgopen ti Mision ni Ezequiel

Tapno magupgop ti mision ni Ezequiel, ilawlawag ti kaipapa-
nan dagiti sumaganad a balikas ken ragup dagiti balikas: “na-
sabrak nga annak” (Ezequiel 2:4; kitaen met iti 3:7); kalkalunay,
kaskasumba, ken manggagama (2:6); ti lukot a libro (2:9–10;
3:1–3); agbantay (3:17–21); mangbabalaw (3:26).

wenno

Mangidrowingka iti uray uppat laeng a ladawan iti kuadernom
a mangibagi kadagiti kapanunotan a nailista iti ngato.

Maysa a Narigat a Mision

1. Sukisokem ti Ezequiel 2–3 ket ilistam dagiti gapu a mapanu-
notmo a ni Ezequiel ket maaddaan iti narigat a mision, ma-
ngilista ti bersikulo a mangsuporta iti kapanunotam.

2. Ilistam no ania ti kinuna ti Apo a misionto ni Ezequiel iti
Ezequiel 2–3 ken no ania ti nangallukoy ken ni Ezequiel a
nangipatungpal iti misionna.

Ti Agbambantay

1. Basaem ti Ezequiel 3:17–21 ket iladawam ti akem ti agbam-
bantay.

2. Mangnaganka iti maysa nga“agbambantay” iti Simbaan ita
nga agdama ket ilawlawagmo no apay a pinilim daytoy.

3. Ania ti isursuro kadatayo ti Ezequiel 3:17–21 maipapan iti ki-
napateg ti panangipatungpal kadagiti akemtayo? Mabalin a
kayatmo nga ibasar dagitoy a bersikulo iti Jacob 1:19.

C

B

A

Denggen, ipangag (bb. 6–7)—
Dumngeg ken agtungpal

Pudot (b. 14)—Pungtot

Agbantay (b. 17)—Maysa a la-
laki nga agtaktakder iti rabaw
ti pader ti maysa a siudad nga
agwanwanawan kadagiti ka-
busor ken mangbalballaag ka-
dagiti tao iti siudad

Ngem ti darana sapulekto iti
imam (bb. 18, 20)—Sikanto ti
agsungbat gapu kadagiti ba-
solna

Maispal (bb. 19, 21)—
Maisalakan

Ikabilko ti pakatibkolan iti
sanguananna (b. 20)—Siak ti
gapu ti nakatnaganna

Ipadekket (b. 6)—Idekket

Agumel (b. 26)—Di maka-
pagsao

Mangbabalaw (b. 26)—
Maysa a mangatur iti sabali

Kas ken ni Jeremias, pinagusar ti Apo ni Ezequiel kadagiti
banag ken pisikal a tanda tapno isuro dagiti tao kadagiti
wagas a nalaklaka a makita ken malagipda. Irekord ti
Ezequiel 4–5 dagiti tanda nga imbaga ti Apo ken ni Ezequiel
nga usarenna a mangibagi iti kinadangkes ti Israel wenno ti
pannakadadael ti Jerusalem.

Aglaon ti Ezequiel 6–7 iti nasamay a mensahe ti Apo maipa-
pan iti no ania ti mapasamak iti daga ti Israel no rebbeken ti
Babilonia. Naipan ni Ezequiel iti Babilonia sakbay ti naan-
anay a pannakatnag ken pannakadadael ti Jerusalem, isu nga
insaona daytoy a mapasamakto iti masakbayan. Kadagiti
padto iti maika-6–7 a kapitulo, impangruna ti Apo nga inlu-
nod ti panagrukbab iti didiosen ti Israel ken kinunana a ma-
dadael ti Jerusalem tapno dagiti Judio “maammuan[da] a
siak ti Apo” (6:14). Dagiti makalasat ket makapagpaneknek-
danto a ti Dios ket pudno nga isu ti sibibiag a Dios ken nai-
patungpal dagiti balikasna.

Ezequiel 6–7

Basol ken Pannakadadael

Ezequiel 4–5

Dagiti Padto maipapan iti 
Pannakadadael ti Jerusalem
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Aglaon ti Ezequiel 8–11 iti pakaammuan maipapan iti par-
mata nga inted ti Apo ken ni Ezequiel. Ni Ezequiel ket
maysa kadagiti adu a Judio a naadipen idi immun-una nga
idadarup ti Babilonia iti Juda. Nakatulong ti parmata kada-
giti naipanaw (dagiti tao a nabalud idiay Jerusalem) tapno
maammuanda no ania ti napasamak iti Jerusalem ken no
apay a napasamak daytoy.

Salaysayen ti Ezequiel 8 ti maipapan iti kinadangkes dagiti
tao ti Jerusalem, agraman dagiti dadauloda iti relihion.
Irekord ti Ezequiel 9 a ti Apo ket addaan iti mensahero nga
anghel a “nangmarka” kadagiti nalinteg tapno masalua-
danda manipud iti pannakadadael (kas iti Paskua[Passover]
idiay Egipto). Ilawlawag ti Ezequiel 10 a ti Apo impalu-
bosna ti pannakadadael ti Israel. Mangted ti Ezequiel 11 iti
namnama kadagiti masakbayan a henerasion babaen ti
panangipadto a ti Apo ummongennanto nga isubli dagiti
taona kadagiti naikari a dagada ket pabaruennanto ti rela-
sionda iti katulagan.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ti Pannakaummong

1. Biroken dagiti balikas a kas iti “[siak]to” ken “[itdek]to” iti
Ezequiel 10:16–20 a tumulong kenka a mangaramid iti lis-
taan ti kinuna ti Apo nga aramidenna para kadagiti taona iti
katulagan.

2. Kasano a pasetnaka ti nasao kadagitoy a bersikulo, wenno ka-
sano nga ipatpatungpal ti Apo dagitoy a kari ita nga agdama?

Ilawlawag dagiti Ragup dagiti Balikas

Basaem ti Ezequiel 11:19 ket iladawan no ania iti panagkunam ti
paggidiatan iti nagbaetan ti tao nga addaan iti “bimmato a puso”
ken ti tao nga addaan iti “baro nga espiritu” ken “puso a lasag.”

Ezequiel 12–17

Apay Pannakaadipen?

B

A

Ezequiel 8–11

Apay Narebbek ti Jerusalem

Aglaon ti Ezequiel 12–17 kadagiti paltiing ti Apo ken ni
Ezequiel nga addanto ad-adu pay nga iraraut ti Babilonia iti
Jerusalem ken ad-adunto pay a Judio ti maadipen. Impaltiing
pay ti Apo no apay a mapagteng dagitoy a pasamak ken im-
bagana ken ni Ezequiel nga ikasabana ti panagbabawi kada-
giti naadipen.

Ipatalged ti Ezequiel 12 nga ad-adunto pay a Judio ti
maadipen.

Salaysayen ti Ezequiel 13 nga inlunod ti Apo dagiti palso a
propeta a nagpammarang a nagsao babaen iti naganna ken
dadduma pay a nangiturong kadagiti tao nga umadayo ken-
kuana iti nadumaduma a wagas.

Irekord ti Ezequiel 14 nga immay dagiti dadaulo a Judio ken
ni Ezequiel a nagdawat iti balakad. Imbaga ti Apo kadakuada
a saanna ida a balakadan agingga a dida agsardeng a du-
mawdawat kadagiti sungbat manipud kadagiti didiosen.
Ingunamgunamna a tunggal tao ket nasken nga agbalin a na-
linteg tapno maanduranna dagiti dumteng a panangukom
ken saanda nga agpannuray iti kinalinteg dagiti dadauloda.

Aglaon ti Ezequiel 15 iti pagdiligan ti nagbaetan dagiti annak
ti Israel ken ti nauram a kayo ti ubas, nga awan ti pakaiser-
bianna. Adu a dadduma pay a panawen kadagiti nasantuan a
kasuratan, indilig ti Apo dagiti annak ti Israel iti ubas wenno
kaubasan (kitaen iti Isaias 5; Jacob 5).

Ti Ezequiel 16, kas kadagiti dadduma a lugar iti Daan a
Tulag, ket aglaon iti pagdiligan ti nagbaetan ti pakainaigan
ti Apo iti Israel ken ti katulagan iti kallaysa. Idetalye ti ma-
ika-16 a kapitulo no kasano a nagbalin a di napudno ti Israel
(Jerusalem) iti “asawa[na]” ken no apay a maikari iti pan-
nusana.

Iraman ti Ezequiel 17 ti maysa a pangngarig nga impaltiing
ti Apo ken ni Ezequiel a nangisuro kadagiti tao a nasken a
dida dumawat iti pannakaisalakan manipud iti Egipto bayat
ti pannakabaludda ngem ketdi agpaiturayda kadagiti
Babilonios ket ti Apo iti kamaudiananna subbotennanto ida.

Kadagiti ania a wagas a maipada wenno maigidiatka kada-
giti nagannak kenka? Apay?

Pudno a no dadduma “dagiti inosente ket maaramidda nga
agsagaba gapu kadagiti basol ti nagbasol” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 34). Nupay kasta, sumagmamano a
tattao ti agtultuloy a mangpabasol kadagiti nagannakda
wenno dagiti dadduma gapu kadagiti banag a dida kabaelan
a baliwan. Narikna dagiti annak ti Israel dagiti pannusada

Ezequiel 18

Pagrebbengan para iti Basol
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a bunga ti basbasol dagiti ammada. Addaanda pay iti gaga-
ngay a pagsasao maipapan iti panagsagaba gapu iti basbasol
dagiti nagannak kadakuada a masarakan iti Ezequiel 18:2. Ti
proverbioda (pagsasao) ket adda kinaagpaysona. Saan nga in-
suro dagiti amma a nasayaat dagiti annakda kadagiti wagas
ti Apo kasta met a dida nangparnuay iti aglawlaw a pakapa-
tan-ayan koma dagiti annakda nga agbalin a natulnog kada-
giti paglintegan ti Dios.

Iti tunggal kaputotan, nupay kasta, mangipatulod ti Apo
kadagiti propeta a mangisuro iti kinapudno ken mangisuro
iti tattao kadagiti wagas a nasken a pakapagbabawyanda.
Tunggal kaputotan ket addaan iti gundaway nga agpili no
dumngeg ken agtungpal kadagiti balikas dagiti propeta
wenno sumurot iti kannawidan dagiti nagannak kada-
kuada. Nalawag nga insuro ti Apo daytoy nga elemento ti
pagbatayan ti kinawaya nga agpili iti daytoy a kapitulo.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ezequiel 18

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Yaplikar dagiti Nasantuan a Kasuratan

Kasano a mausarmo ti Ezequiel 18:1–18 a mangtulong iti maysa
a tao nga agnanaed iti pagtaengan a saan a maal-allukoy isuna
kadagiti nalinteg nga aktibidad? Mabalin a kayatmo nga ibatay
dagitoy a bersikulo iti maikadua a Pagannurotan ti Pammati.

Lasinen dagiti Napateg a Pagbatayan

Basaem ti Ezequiel 18:19–32 ket sapulem no ania ti insuro ti Apo
maipapan iti basol, panagbabawi, agibtur agingga iti panungpa-
lan ken no kasano ti riknana maipapan kadagiti sibabasol.
Mangisuratka iti uray uppat laeng a palawag iti saggaysa ti bi-
natog [one-sentence statements] tapno manggupgop kadagiti
pagbatayan a naisuro kadagitoy a bersikulo.

B

A

Dagiti ngipngipen naalinoda
(b. 2)—Marikna iti ngipen no
mangan iti naalsem

Nangan iti rabaw dagiti
bambantay (bb. 6, 11, 15)—
Nakiraman iti panagrukbab
kadagiti didiosen

Tinulawan (bb. 6, 11, 15)—
Nagbalin nga immoral wenno
dakes

Inasitgan (b. 6)—Naaddaan
iti seksual a pannakinaig

Rinanggasan (bb. 7, 16, 18)—
Trinato a di nalinteg, inikkan
iti dagensen

Salda (bb. 7, 12, 16)—Kuarta
nga ipabulod ti maysa a tao

Nagpaanak (bb. 8, 13)—
Nagsingir iti interes ti naipa-
utang a kuarta

Nalabes (b. 8)—Di nainkalin-
tegan a kantidad ti kuarta a
singiren

Inaramidna (bb. 8, 17)—
Impatungpalna

Awiten (bb. 19—20)—
Kargaen, agsungbat

Padapada (bb. 25, 29)—
Rumbeng, nainkalintegan

Ti Ezequiel 19–20 ket naipangruna a naisurat ken maipapan
kadagiti dadaulo a Judio. Iti maika-19 a kapitulo, nagusar ti
Apo iti dua a pangngarig tapno maisuro a dagiti dadaulo
nga addaan iti dakkel a potensial ket mapukawda dagiti ben-
dision gapu iti kinamaagda. Salaysayen ti maika-20 a kapi-
tulo no kasano a tinarigagayan ti sumagmamano a dadaulo
dagiti Judio idiay Babilonia (a nagnaedan ni Ezequiel a naa-
dipen) nga umawat iti pangiturong manipud iti Apo babaen
ken Ezequiel. Inawagan ida ti Apo nga agbabawi gapu iti
panagkalikagumda iti Apo bayat panagkalikagumda pay iti
paltiing manipud kadagiti dadduma pay a dios. Iti Ezequiel
20:33–34 inkari ti Apo a mangted iti masakbayan a henera-
sion dagiti Israelita iti sabali a gundaway a maiturongda
manipud iti pannakabalud ken mangammo nga isu ti Apo
ken Diosda, a kas iti inaramidna idi immuna nga indau-
luanna dagiti annak ti Israel a pimmanaw iti Egipto. Nupay
kasta, iti daytoy a panawen inkarina nga ummongenna ti
Israel manipud iti amin a pagilian a nakasayyasayyaanda. 

Dagiti nalatak a pasamak a nadakamat a kas paset ti panna-
kaummong kadagitoy a bersikulo ket saan a naan-anay a
napasamak kadagiti nagkauna nga aldaw. Ti naan-anay a
pannakatungpalda ket mapasamakto iti maudi nga aldaw
bayat ti pannakaummong dagiti annak ti Israel iti pudno a
Simbaan, madalusanda manipud iti basol, ken agserbida iti
Apo iti “nasantuan a bantay[na]” (ti templo). Kalpasanna
sipupudnodanto nga umay a mangammo iti kinasiasinoda
ken asino ti Apo ken Diosda (kitaen iti bb. 42, 44).

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ezequiel 20:33–44

Ezequiel 20:37—“Paglasatenkayto iti Baba ti
Sarukod”
Ti sarukod iti Ezequiel 20:37 ket isu ti sarukod ti pastor. Ti “ag-
lasat iti baba ti sarukod” ket maitudo iti yaay babaen ti pana-
ngaywan ti Pastor, wenno kas iti pannakaisaona iti Ezequiel, “iti
singgalut ti tulag.” Sumagmamano ti nangisingasing a ti panag-
lasat iti baba ti sarukod ket adda met pakainaiganna iti wagas
a panangted dagiti pastor iti apagkapullo dagiti karneroda, a

Ima a nabileg, siuunnat a
takiag (bb. 33–34)—Dagiti
tanda ti bileg

Gugoran (b. 38)—Dalusan

Pagnaedanda (b. 38)—Agnaed
iti lugar a dimo pudno a pag-
taengan

Datdaton (b. 40)—Dagiti sak-
ripisio

Umsien (b. 43)—Guraen

Ezequiel 19–20

Dagiti Dadaulo a Di Dumngeg
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markaanda ti tunggal apagkapullo iti maysa babaen ti sarukod
ket ipaayda daytoy iti Apo.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Gupgopen nga Usaren dagiti Pagibatayan
a Kapanunotan

Salaysayen ti Ezequiel 20:33–44 a ti Apo ummongennanto ti
Israel ket isublidanto dagiti pusoda kenkuana. Ilawlawag ti
mensahe dagitoy a bersikulo babaen ti panangiladawan kadagiti
sumaganad a pagibatayan a kapanunotan kadagiti bukodmo a
balikas: ima a nabileg (b. 33); tiponen (b. 34); rupanrupa (b. 35);
tabbaawan (b. 39); nasantuan a bantayko (b. 40); madaydayaw
(b. 41); malagip (b. 43); mabigbig (bb. 38, 42, 44).

Iti Ezequiel 21–23 intuloy ti Apo ti nangilawlawag no apay
a madadaelto ti Jerusalem. Ilawlawag ti Ezequiel 21 a su-
magmamano kadagiti nalinteg ket agsagabanto met iti day-
toy a pannakadadael. Daytoy a panagsagaba, nga ipapan ti
sumagmamano a tattao a saan a nainkalintegan, mapasamak
gapu ta ti Apo dayawenna ti kinawaya nga agpili dagiti an-
nakna. Mabalin nga agsagabanto met dagiti nalinteg iti su-
magmamano kadagiti pannusa dagiti ud-udina nga aldaw,
ngem inkari ti Apo ti dakkel nga agnanayon a gunggona ka-
dagiti napudno (kitaen iti DkK 58:2).

Ti sabali pay a makaay-ayo a padto iti maika-21 a kapitulo
ket masarakan kadagiti maika-25–27 a bersikulo a nangipad-
tuan ni Ezequiel maipapan iti pannakapadisi ti ari ti Juda, a
nagkunaanna nga awanto ti sabali agingga nga umay day-
diay nga “akinrebbeng,” a kaipapananna ni Jesucristo, nga
agturay (b. 27). Manipud iti panawen a balud dagiti Judio
idiay Babilonia saanda a binangon manen ti pagarianda.
Ninto laeng Jesucristo ti agbalina kakaisuna nga arida iti
masakbayanda.

Ilawlawag ti Ezequiel 22 dagiti adu a basol a gapu ti naka-
dadaelan ti Jerusalem. Ti pannakakita kadagidiay a basol a
nakaigapuan ti Apo a namalubos kadakuada a madadael ket
makatulong kadatayo a makaawat no ania ti makaparurod
iti imatangna.

Ti Ezequiel 23 ket sabali a kapitulo a nangiturongan ti Apo
kadagiti pagilian ti Israel (Samaria) ken Juda (Jerusalem) a
kas babbai a pinilida ti agbalin a balangkantis. Ipakita kada-
tayo ti pagdiligan no kasano ti kinapigsa ti panagrikna ti
Apo maipapan kadagiti taona iti katulagan nga agrukrukbab
kadagiti sabali a dios.

Ezequiel 21–24

Mangiturong ti Kinadangkes 
iti Pannakadadael 

A

Irekord ti Ezequiel 24 a nagusar ti Apo iti imahe ti agburbu-
rek a kaldero ti karne tapno iladawanna dagiti Judio a “pag-
bubureken” dagiti Babilonios. Isalaysay met ti maika-24 a
kapitulo ti maipapan iti pannakatay ti asawa ni Ezequiel.
Imbaga ti Apo ken ni Ezequiel a saan ng agladingit para
kenkuana a kas tanda kadagiti Judio a nasken a dida pagla-
dingitan ti pannakadadael ti Jerusalem ken ti pagarian ti
Juda gapu ta ti nakaro a kinadangkes ti Juda ti namagbalin
kadagiti dusana a maikari ken nainkalintegan.

Kas kada propeta Isaias ken Jeremias, immuna a nagsao ni
Ezequiel a maibusor kadagiti Israelita ket kalpasanna mai-
busor iti kinadangkes dagiti aglawlaw a pagilian ket impad-
tona ti pannakadadaelda. Aglaon ti Ezequiel 25–32 kadagiti
padto maipanggep kadagitoy a pagilian: Ammon, Moab,
Edom, ken Filistia (kitaen iti Ezequiel 25); Tiro ken Sidon
(Ezequiel 26–28); ken Egipto (Ezequiel 29–32).

Ezequiel 33

Dagiti Agbambantay iti Torre

Egipto

Sidon

Tiro

Ammon

Moab

Edom

Can
aa

n

Fil
ist

ia

Naipadto a Pannakadadael dagiti Daga

Ezequiel 25–32

Ti Pannakadusa dagiti 
Sabali a Pagilian
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Apay a maseknan unay dagiti nagannak ken dadaulo
iti tunggal lebel ti gobierno ti Simbaan maipapan iti 
panangisuro kadagiti tao ken al-allukoyen ida nga agbabawi?

Iti intero a pakasaritaan nasken nga agbantay dagiti tao a
maibusor iti idadarup manipud kadagiti kaarruba a tribu
wenno pagilian. Kas paset ti planoda para iti pannakasaluad
nagaramidda kadagiti pader dagiti siudadda ket nangipanda
kadagiti agbantay kadagiti tore tapno mawanawananda da-
giti umas-asideg a kabusor. No saan a dumngeg dagiti tao
kadagiti agbambantay, ipanda ti bagbagida iti dakkel a peg-
gad. Iti maipada a gundaway, no saan nga aramiden dagiti
agbambantay ti pagrebbenganda, mabalin a madadael ti in-
tero a siudad. Inrekord ti Ezequiel 33 ti pannakaidilig dagiti
dadaulo kadagiti agbambantay.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ezequiel 33

Ezequiel 33:30–32—Ti Wagas a Panangtrato 
dagiti Judio kadagiti Propetada
Ti maaddaan iti propeta ket dakkel a bendision—ngem no ag-
tungpaltayo laeng iti balakadna. Kadagitoy maudi a bersikulo ti
Ezequiel 33, imbaga ti Apo ken ni Ezequiel a dagiti tao agsasaoda
a kasla ipatpategda ti propeta ken magagaranda a dumngeg ken-
kuana nga agsarita, ngem kalpasanna saanda a tungpalen no ania
ti insuro ti propeta kadakuada. Ti ungto ti maika-31 a bersikulo

Nagtengngaanda (b. 2)—
Beddeng

Ti darana (bb. 4–6, 8)—Ti pag-
rebbengan

Mapakapsut (b. 10)—
Maawanan pigsa

Ipulangna ti salda (b. 15)—
Bayadanna ti utangna

Linlinteg (b. 15)—Dagiti
pagannurotan

Padapada (bb. 17, 20)—Patas

Kasakbayan (b. 22)—Immuna

Narakrak (bb. 24, 27)—
Nadadael a lugar

Mangankayo iti dara
(b. 25)—Maiturong iti pa-
nangsalungasing iti linteg,
a nagkuna a di kanen ti dara
dagiti karne

Tulawan (b. 26)—Agaramid
iti imoral

Langalang (bb. 28–29)—
Awan nagianna

Kinatangsit (b. 28)—
Kinatangig

Gunggonada (b. 31)—Apalda

ket kas iti pangiladawan nga inted ti Apo iti Propeta Joseph
Smith maipapan kadagiti tao a kimmalilis (kitaen iti JS—P 1:19).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Risuten ti Parikut nga Usaren dagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ilawlawag ti Ezequiel 33:1–9 ti akem ken pateg ti maysa nga ag-
bambantay. Umaw-awag ti Apo kadagiti propeta, dadduma pay
a priesthood leader ken dadaulo iti Simbaan, ken nagannak
tapno agbalin nga agbambantay kadagiti taona. Ibilangmo da-
giti sumaganad a kasasaad ket sungbatam dagiti saludsod iti
ungto ti tunggal maysa a maibatay kadagiti pagbatayan a nai-
suro iti Ezequiel 33:1–9.

1. Maysa kadagiti paggugusto nga aramiden dagiti agtutubo ket
agbuya iti sine iti video. Dagitoy a video ket masansan a na-
babbaba kadagiti pagrukodan ti Simbaan. Ania ti nasken nga
aramiden dagiti nagannak? Ti bishop? Dagiti presidente ti
Young Men ken Young Women? Dagiti agtutubo? Sika?

2. Kas mainayon kadagiti dadduma pay nga oras ti panagsanay,
inyeskediul ti soccer coach ti panagsanay ti bunggoy tunggal
agsapa ti Domingo. Mangnamnama a makiraman ti tunggal
agay-ayam. Ania ti nasken nga aramiden dagiti nagannak?
Ti bishop? Dagiti agtutubo iti bunggoy?

Irekord ti Ezequiel 34 dagiti mainayon a pagrebbengan da-
giti dadaulo ti Simbaan. Ti Apo iti daytoy a panawen ket
indiligna dagiti dadaulo kadagiti pastor dagiti karnerona
(dagiti tao). Kabayatan ti panagserbina iti daga, inawagan
ti Apo ti bagina iti “naimbag a pastor” (Juan 10:14). Bayat
ti panangbasam iti Ezequiel 34, sapulem no ania ti kinuna
ti Apo nga ar-aramidenna a mamagbalin kenkuana a naim-
bag a pastor ken no ania ti kinunana nga inaramid dagiti
dadaulo ti tattao a namagbalin kadakuada a saan a nasayaat
a pastor. Sapulem pay no ania ti kinunana maipapan kada-
giti karnero.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ezequiel 34

Samsam (bb. 8, 22, 28)—
Maysa a banag a maanup
para iti taraon

Sapulekto dagiti karnerok iti
imada (b. 10)—Pagbalinek
ida nga agsungbat para iti
pangen

Ezequiel 34

Dagiti Pastor ti Israel

A
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Ezequiel 34:23–24—“Ni Adipenko a David”
Ti “David” kadagitoy a bersikulo ket maitudo iti Mesias. Ti nagan
a David iti Hebreo ket kaipapananna ti “ipatpateg.” Dagiti naka-
kaskasdaaw a kasasaad nga iladladawan dagitoy a bersikulo ket
dumtengto inton awaten dagiti Judio ti ipatpateg ti Dios nga Anak
a kas Mesiasda. Kitaen met iti Isaias 9:6–7; Apocalipsis 22:16.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Mamagbalin iti Naimbag a Dadaulo?

1. Segun iti Ezequiel 34:1–10, 18–19, apay a dagiti dadaulo ti
Israel ket saan a nasayaat a “pastor” dagiti tao ti Apo?

2. Ilistam dagiti kababalin ti maysa a nasayaat a pastor a masa-
rakan iti Ezequiel 34:11–16, ket ilawlawagmo no kasano a ma-
yaplikar ti maysa a tao nga agserserbi iti panguluen ti maysa
a korum ti Aaronic Priesthood wenno klase ti Young Women
ti tunggal kababalin iti takemna.

Ti Ezequiel 35 ket sabali pay a kapitulo a maipapan iti pa-
nangukom a naited iti Edom, maawagan pay iti Bantay
Seir ken Idumea, maysa a pagilian iti aglawlaw ti Israel.

Nupay naibabain dagiti Israelita iti imatang dagiti amin
nga aglawlaw a pagilian, kinuna ti Apo iti Ezequiel 36
a pinalubosanna ida a maibabain a kas pammaneknek a
dinanto ipalubos dagiti annakna a manglais kenkuana ken

Ezequiel 36

Maysa a Mensahe 
ti Namnama

Ezequiel 35

Pannakadadael ti Edom

A

Pagapunan (b. 14)—
Naaladan a lugar a paggia-
nan dagiti ayup

Tidda (b. 18)—Dadduma, 
no ania ti mabati

Libegen, linibeg (b. 18, 19)—
Rugitan

Ar-arbis (b. 26)—Tudo

Bungtolek dagiti balonet ti
sangolna (b. 27)—Ikkatek ti
pannakaadipen, pannakaba-
lud, ken dagensenda 

Pagmulaan a maipaay a
dayaw (b. 29)—Nabunga
wenno narang-ay

dagiti katulagan nga inaramidda kenkuana. Aglaon ti
maika-36 a kapitulo iti maysa a kari a—kas maysa a pam-
maneknek iti lubong nga isu laeng ti pudno ken sibibiag a
Dios—ti Apo mangummongto iti masakbayan a henerasion
dagiti Israelita nga agsubli iti dagada ken iti pakainaiganda
iti katulagan kenkuana. Inkarina a dalusannanto ida mani-
pud kadagiti kinadakesda ken ikkannanto ida iti “baro a
puso” ken “baro nga espiritu” (kitaen iti b. 26), ken saan a
kas iti adu a tawen sakbay ti panawen ni Ezequiel, tungpa-
lendanto dagiti bilin ti Apo.

Maysa kadagiti napintas a banag maipapan iti naparegta a
panangisuro babaen ti tanda ket mabalin nga addaan day-
toy iti nasursurok ngem maysa a kaipapanan ken mayapli-
kar iti nasursurok ngem maysa a panawen wenno kasasaad.
Ti Ezequiel 37 ket maitudo a nasayaat a pagarigan nga ad-
daan iti adu a kaipapanan. Inikkan ti Apo ni Ezequiel iti
dua a “banag nga adalen” maipapan iti pannakaummong ti
Israel iti maika-37 a kapitulo. Dagitoy a banag nga adalen
ket mangisuro ken agpaneknekda pay maipapan kadagiti
naindaklan a kinapudno a mainaig iti plano ti Dios ken ti
pagarianna kadagiti ud-udina nga aldaw.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ezequiel 37

Dagiti pennet (b. 6)—Dagiti
piskel a mamagreppeng ka-
dagiti lasag ken tulang ken
tumulong kadagiti panagga-
rawda

Nasnasion (b. 21)—Dagiti
saan a mamati iti Dios

Tulawan (b. 23)—Aramiden a
narugit

Makarurrurod (b. 23)—
Makapasuron

Santuario (bb. 26, 28)—Templo

Tabernakulo (b. 27)—Lugar a
pagnanaedan ti Dios

Ezequiel 37

Dua a Parmata maipapan 
iti Pannakaisubli
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Ezequiel 37:15–20—Ti Sarukod ni Juda ken ti
Sarukod ni Efraim
Kinuna ni Elder Boyd K. Packer, “Iti nagkauna nga Israel dagiti
rekord ket naisurat kadagiti tabla ti kayo wenno pergamino
(papel) a nailukot kadagiti natunong a sanga ti kayo.…Ti saru-
kod wenno rekord ni Juda—ti Daan ken ti Baro a Tulag—ken ti
sarukod wenno rekord ni Efraim—ti Libro ni Mormon, a maina-
yon a pammaneknek ken ni Jesucristo—ket.…kinaagpaysona
maysa nga adda kadagiti imatayo. Ita ket natungpalen ti padto
ni Ezequiel” (iti Conference Report, Okt. 1982, 73; wenno
Ensign, Nob. 1982, 51, 53).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Biroken ti Tanda

1. Ti parmata ni Ezequiel a nairekord iti Ezequiel 37:1–14 ket na-
indramaan nga intandana ti kari ti Apo nga ummongenna
dagiti annak ti Israel. Pumili iti balikas wenno ragup dagiti
balikas nga ipapanmo a mangibagi kadagiti sumaganad a tao
wenno kasasaad: dagiti annak ti Israel, ti naespirituan a na-
pukaw a kasasaad dagiti annak ti Israel, ti impluwensia ti
Espiritu Santo kadagiti annak ti Israel, ti in-inut a pannaka-
ummong dagiti annak ti Israel

2. Kasano a paneknekan ti Ezequiel 37:1–14 ti maipapan iti sa-
bali pay, a dakdakkel pay a “pannakaisubli” dagiti annak ti
Israel? (kitaen met iti Alma 11:42–45; DkK 138:16–17).

Scripture Mastery—Ezequiel 37:15–17

1. Mangdrowingka iti ladawan wenno dayagram dagiti banag
kadagitoy a bersikulo ti scripture mastery.

2. Ti agpada a dua a sarukod, wenno dagiti rekord, a nasao ni
Ezequiel ket nadakamat iti 2 Nephi 3:11–12. Ilista no ania ti
kuna ti Libro ni Mormon a mapasamakto gapu iti “panagti-
pon” dagitoy dua a sarukod.

3. Bayat ti panangbasam iti Ezequiel 37 agingga iti maika-22 a
bersikulo maamirismo a dagitoy dua a “sarukod” ket napateg
iti pannakaummong ti Israel. Ilawlawagmo no kasano iti pa-
nagkunam a makatulong ti panagtipon ti Biblia ken ti Libro
ni Mormon a mangummong iti balay ti Israel. Iti sungbatmo
ibilang ti mensahe ti nayon a paulo ti Libro ni Mormon:
Mainayon a Pammaneknek ken ni Jesucristo.
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Salaysayen ti Ezequiel 38–39 ti maipapan iti dakkel a gubat a
mapasamakto idiay Israel kadagiti “ud-udina nga aldaw” ket
daytanto ti mangiraman kadagiti tao manipud iti “Magog”
nga idauluan ti maysa nga ari nga agnagan iti Gog.
Inladawan ni Ezequiel daytoy a gubat a mairugi ken maara-
mid kadagiti “bambantay ti Israel” a maibusor kadagiti annak
ti Israel a naguummong kadagitoy a daga. Kinuna pay ti Apo
ken ni Ezequiel a namilagruanto nga isalakanna dagiti taona
manipud kadagiti buyot ti Magog tapno amin a pagilian
“maammuan[da] a siak ti Apo” (Ezequiel 38:23). Gapu kada-
gitoy a panangiladawan, kasla iladladawan ni Ezequiel ti dak-
kel a gubat sakbay ti Maikadua a Yaay a gagangay nga
ammotayon a kas “Armagedon.”

No ania ti makatikaw ket isu ti panangiladawan ni Juan a
Mammaltiing iti maysa a gubat iti nagbaetan ti nasayaat
ken dakes iti panaggibus ti Milenio a kas gubat ti Gog ken
Magog (kitaen iti Apocalipsis 20:7–9). Isu nga adda dua a
gubat a maitudo a kas Gog ken Magog, ti umuna ket sak-
bay laeng ti Maikadua a Yaay ket ti sabali iti panaggibus ti
Milenio. Agpadada ta dagitoy ket dadakkel a gubat a paka-
parnuayan ti dakkel a pannakadadael a naan-anay a mang-
dadael kadagiti kabusor ti Dios ken mangaramid kadagiti
napateg a panagbalbaliw iti daga.

Aglaon ti Ezequiel 40–42 iti detalyado a panangiladawan
ni Ezequiel iti panaglibotna iti uneg ti templo iti “daga ti
Israel”(40:2). Ti nangiturong kenkuana, maysa a naila-
ngitan a mensahero, rinukodna ti tunggal paset ti templo,
isu a ti panangiladawan ni Ezequiel ket iramanna ti ka-
dakkel dagiti siled, dagiti pader, dagiti ridaw, ken dad-
duma pay. Ti templo nga inladawanna ket kas iti templo
ni Salomon. Ditayo ammo no kaano wenno no maba-
ngonto ti templo a nakitana.

Ezequiel 40–42

Parmata ni Ezequiel 
maipapan iti Templo

Ezequiel 38–39

Ti Gubat ti Gog ken Magog
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Kasano ti panagriknam no kumitaka kadagiti ladawan ti
maysa a templo wenno sumarungkarka iti maysa ket mag-
naka a manglawlaw iti daytoy wenno mapanka iti uneg?

Irekord ti Ezequiel 43 a nakita ni Ezequiel ti dayag ti Apo a
simrek iti templo ket inaramidna daytoy a nasantuan ken
sagrado. Naibaga ken ni Ezequiel a ti Apo ket agnaed iti
nagbabaetan dagiti taona iti templo. Naibaga pay kenkuana
nga ibagana kadagiti tao no ania ti nakitana tapno mabai-
nanda maipapan kadagiti kinadakesda (kitaen iti b. 11) ken
matulongan ida a maaddaan iti tarigagay nga agsubli iti
Apo ket maikarida a mangsagrap kadagiti bendision ti tem-
plo, maysa a pribilehio a napukawda gapu kadagiti di na-
pagbabawian a basolda.

Yeg ti Ezequiel 44 ti nalawag a bilin ti Dios nga awan ti
narugit a banag a makastrek ken makapagrukbab iti templo
a nakita ni Ezequiel. Inted ti Apo ti maipada a pagrukodan
para kadagiti sumrek kadagiti templo iti aldawtayo (kitaen
iti DkK 97:15–17).

Ezequiel 45–46

Adu Pay maipapan iti Templo

Ezequiel 43–44

Ti Dayag ti Dios 
Pinunnona ti Templo

Urno
Kasagra-
duan a
Lugar

Santuario

Dagiti
Siled
dagiti

Saserdote

Dagiti
Siled
dagiti

Saserdote

Kusina 
(iti amin nga
uppat a suli)

Altar

Akinruar a
Korte

Akin-uneg a Korte

A

Urno

Aglaon ti Ezequiel 45–46 iti mainayon a panangiladawan
ti Apo maipapan kadagiti seremonia a mainaig iti templo,
kas iti sumagmamano kadagiti ordinansa nga inannong da-
giti Judio kadagiti temploda a dida umno a naannong iti
panawen a pannakaadipenda iti Babilonia.

Ited ti Ezequiel 47 ti sirmata ni Ezequiel maipapan iti no
kasano nga agayus ti danum manipud iti sirok ti templo
idiay Jerusalem ket agayus daytoy nga agturong iti daya,
a dumakdakkel a dumakdakkel agingga nga agbalin daytoy
a karayan ti danum. Agayusto ti karayan iti Natay a
Baybay ket “biagenna” manen daytoy iti ikan ken muymu-
yong. Kinuna ti Propeta Joseph Smith, “Nasken nga ag-
subli ti Juda. Nasken a mabangon manen ti Jerusalem, ken
ti templo, ket pumsuak ti danum manipud iti sirok ti tem-
plo, ket dagiti danum ti Natay a Baybay maimbagan.
Atiddog a panawen ti kasapulan tapno mabangon manen
dagiti pader ti siudad ken ti templo, . . .ket amin dagitoy
nasken a maaramid sakbay ti panagpakita ti Anak ti Tao”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 286).

Daytoy a pasamak ket simbolo pay ti naespirituan a panna-
kapabaro ken pannakaipasngay manen a sumangbay kadagiti
tao ken pamilia bayat ti pannakiramanda kadagiti sagrado,
makaitag-ay, ken makapabileg nga ordinansa ti templo nga
umay manipud ti paggapuan dagiti “nabiag a danum,” uray
pay ni Jesucristo.

Iti panaggibus ti Ezequiel 47, inladawan ni Ezequiel ti pa-
naguummong ti Israel kadagiti nakayanakanda a daga.
Irekord ti Ezequiel 48 a nakisao ti Apo iti tunggal tribu
nga immawat iti nalawag a lugar a kas tawidda ket ti Apo
agnaed iti nagbabaetanda.

Ezequiel 48

Aguummong ti Israel ket ti 
Apo Adda Kadakuada

Ezequiel 47

Dagiti Makapaimbag 
a Danum ti Templo
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No addaka iti ganggannaet a pagilian a di mayaplikar ti reli-
hionmo, kasano nga agbalinka a nalaka a napudno iti relihionmo?
Ania no ti panangyaplikar iti relihionmo ket kasapulam ti manga-
ramid kadagiti banag a di am-ammo wenno maikaniwas iti pag-
lintegan dayta a daga?

Maysa a Natured nga Agtutubo a Lalaki
Sinango ni Daniel dagitoy a kasasaad. Maysa nga agtutubo ni
Daniel, a kaduana dagiti dadduma a Judio, a naadipen iti immuna
a panangrebbek ti Babilonia iti Juda (mapattapatta a 605 S.C.).
Gapu ta natured ken napudno iti pammatina ni Daniel, binendi-
sionan isuna ti Apo iti sagut ti panagipadto ken impluensia kada-
giti dadaulo iti maysa a ganggannaet a daga. Ti pagwadanna ket
pammaregta ken pagarigan kadatayo iti aldaw a makariknatayo
kadagiti pammilit a kas iti nariknana ken no tarigagayantayo ti
maaddaan iti nasayaat nga impluensia nga adda kenkuana.

Panagsagana a Mangadal iti Daniel
Daniel—Insuratna ti libro. Agtutubo isuna idi rugianna ti libro
ken walopulo wenno nasursurok ti tawenna idi malpas ti libro.

Sidrac, Misac, Abdenago—Tallo kadagiti pada ni Daniel a Judio
a napudno iti relihionda.

Nabucodonosor—Ari ti Imperio ti Babilonia manipud iti ma-
pattapatta nga 604 S.C. agingga iti pannakatayna iti mapatta-
patta a 561 S.C. Isu ti ari a nangrebbek iti Juda ken nangala iti
adu a Judio iti Babilonia tapno maadipen. Para iti ad-adu pay
nga impormasion, kitaen iti Pangiwanwan iti Nasantuan a
Kasuratan, “Nabucodonosor.”

Belsasar—Anak a lalaki ni Nabucodonosor a nagturay kalpasan
ti amana ken sakbay ti panangrebbek dagiti Persos iti Babilonia.
Para iti ad-adu pay nga impormasion, kitaen iti Pangiwanwan iti
Nasantuan a Kasuratan, “Belsasar.”

Ciro ken Darius—Dagiti agturay ti Imperio a Medos-Persos a
nangrebbek iti Babilonia iti mapattapatta a 539 S.C. Immuna a
nagturay ni Ciro. Isu ti ari a nangipaulog a makapagsublin
dagiti Judio iti nakayanakanda a daga ket bangonenda manen
ti temploda.

Dagiti Kangrunaan a Pasamak iti Libro 
ni Daniel
• Nagkedked ni Daniel ken ti dadduma pay a Judio a mangan

iti taraon a mamagsalungasing kadakuada iti linteg ni Moises
(kitaen iti Daniel 1).

• Ipatarus ni Daniel dagiti tagtagainep ken dagiti tanda a naited
kadagiti ari (kitaen iti Daniel 2:4–5).

• Tallo a natured a lallaki ti maipan iti umap-apuy a horno
(kitaen iti Daniel 3).

• Maipuruak ni Daniel iti rukib dagiti leon (kitaen iti Daniel 6).

• Ipadto ni Daniel dagiti masakbayan a pasamak manipud iti
panawenna agingga iti gibus ti lubong (kitaen iti Daniel 7–12).

Namati dagiti Babilonios nga addaan iti pannakabalin dagiti
salamangkero ken mammadto a mangammo iti masakbayan.
Ni Nabucodonosor, ti ari ti Babilonia, ket inkeddengna a
makita no makapagsanay isuna kadagiti agtutubo a naadi-
pen nga Israelita tapno makitada ti masakbayan. Bayat ti
panagbasam, kitaen no kasano a nakayeg kadagiti bendision
ti Apo ti kinapudno ti sumagmamano kadagitoy nga agtu-
tubo a lallaki ken namagsiddaaw iti ari.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Daniel 1

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Yaplikar ti Pagwadanda

Nangted ni Daniel ken dagiti dadduma pay nga agtutubo a lal-
laki iti naindaklan a pagwadan ti panagbalin a napudno iti
pammati ken no kasano a bendisionan ti Apo dagiti napudno
kenkuana. Ibilang dagiti sumaganad a kasasaad ket mangisi-
ngasing iti pangrisut a maibatay iti nabasam iti Daniel 1:

1. Adda masungad nga eksamenyo kadagiti kaklasem.
Sumagmamano kadakuada ti umin-inom kadagiti pildoras
tapno makapagtalinaedda a siririing tapno makapagadalda
iti mabaybayag. Indiayaandaka iti pildoras. Ania ti arami-
dem wenno sawem?

2. Kaserserrekmo laeng iti umuna a trabahom. Kayatmo ti aga-
ramid iti nasayaat nga impresion. Iti maysa a napateg a pas-
ken ti opisina manamnama a makipagtagay iti arak ti tunggal
maysa iti amo. Ania ti aramidem?

A

Linakub (b. 1)—Dinarup

Eunuco (bb. 3, 9, 11)—
Mapagtalkan nga adipen ti
sangakabbalayan

Pannakatulaw (b. 8)—
Mangan wenno uminom iti
iparit ti Dios

Ipeggadyo koma toy ulok
(b. 10)—Isagmak ti biagko

Padasem dagiti adipenko,
dawatek kenka (b. 12)—
Pangngaasim subokennakami

Rupami (b. 13)—Dagiti langa,
ti wagas nga ikikitada

Impangagna (b. 14)—
Immanamong

Nagsao (b. 19)—Nagsarita

Nagtaengda iti saklang ti ari
(b. 19)—Nagbalinda nga adi-
pen iti ari

Baglan (b. 20)—Dagiti tao
nga agpampamarang a maka-
ipadto iti masakbayan babaen
ti ikikita kadagiti bituen

Daniel 1

Dagiti Napudno nga 
Agtutubo nga Israelita

Ti Libro ni Daniel
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Dagiti Pisikal ken Naespirituan a Bendision

1. Ilistam dagiti wagas a na-
kabendisionan ni Daniel
ken dagiti gagayyemna
gapu iti kinapudnoda iti
Apo.

2. Kasano a maipada dagiti
bendision a naawat dagi-
toy nga agtutubo a lallaki
kadagiti bendision a nai-
kari kadagidiay agtungpal
iti Word of Wisdom
[Nainsiriban a Balikas] iti
aldawtayo? (kitaen iti DkK
89:18–21).

Adu a tao iti lubong ti magagaran a mangted kadatayo iti
balakad. Isuro ti Daniel 2 a ni Ari Nabucodonosor dimma-
wat kadagiti salamangkero ken baglanna iti balakad, ngem
adda laeng maysa a makaibaga kenkuana iti kinapudno.
Kitaen no kasano a maipada daytoy nga estoria iti napasa-
mak ken ni Jose idiay Egipto iti Genesis 41:14–43.

Ti tagtagainep ni Nabucodonosor ket addaan iti naisangsa-
ngayan a kinapateg kadatayo gapu ta ipadtona ti pannakai-
patakder ti pagarian ti Dios kadagiti ud-udina nga aldaw.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Daniel 2

Ti turogna napukawna
(b. 1)—Saan a makaturog

Dagiti magos, baglan, mana-
ganito, Caldeos (b. 2)—Dagiti
tao nga agpampamarang a

makaaramid iti mahiko ken
makaammo iti masakbayan
ken ti kaipapanan dagiti tag-
tagainep

Daniel 2

Ti Tagtagainep 
ni Nabucodonosor

Dagiti Wagas a
Nakabendisionan ni Daniel

ken dagiti Gagayyemna

B

Daniel 2:45—“Ti Bato Natagaan iti Bantay a
Saan a Gapuanan dagiti Ima”
Inlawlawag ni Daniel a saan a kas kadagiti dadduma a paga-
rian, ti pagarian ti Dios nga ibagi ti bato ket bangonento ti Dios.
Ti “saan a gapuanan dagiti ima” kaipapananna ti saan a gapua-
nan dagiti ima ti tao.

Ti Tagtagainep ni Nabucodonosor

DAGITI PAGARIAN A NAIBAGI

Ulo a naaramid iti napintas a balitok
Imperio ti Babilonia

Barukong ken taktakiag a naaramid iti pirak
Imperio ti Media ken Persia

Tian ken lupluppo a naaramid iti gambang
Imperio ti Macedonia

Dagiti gurong a naaramid iti landok
Imperio ti Roma

Dagiti saka ken ramramay ti saka a 
naaramid iti pila
Dagiti pagarian a timmanor kalpasan ti 
pannakatnag ti Imperio ti Roma

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ileppas Dagitoy a Binatog

1. Sakbay a maipatarus dagiti baglan ken magos ti tagtagainep
ni Nabucodonosor, kinunana a nasken nga umuna nga…

2. Naammuan ni Daniel ti kaipapanan ti tagtagainep ti ari…

3. Imbaga ni Daniel iti ari a naalana ti patarus…

4. Kalpasan ti panangibaga ni Daniel iti ari iti patarus…

A

Palabasenyo ti panawen
(b. 8)—Agsardeng iti sumag-
mamano nga oras

Taep (b. 35)—Ti akinruar nga
ukis ti bukel (kas iti trigo
wenno barley)

Nababbaba (b. 39)—Saan a
kas kangato

Agdekket iti maysa ken
maysa (b. 43)—Agreppeng a
sangkamaysa

Ibusen (b. 44)—Mangsukat iti
lugar ti

Mangipaayda iti daton ken
bangbanglo (b. 46)—
Mangted iti sakripisio iti Dios
ken napuoran nga insenso

Nagtaeng iti ruangan ti ari
(b. 49)—Nakipagnaed iti ari a
kas mamalbalakad
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Scripture Mastery—Daniel 2:44–45

1. Isimbolo ti Daniel 2:44–45 ti Simbaan kadagiti ud-udina nga
aldaw, nga isu ti pagarian ti Dios iti daga. Agdrowingka iti
maysa a disenyo para iti poster a mangibagi kadagiti kapanu-
notan kadagitoy dua a bersikulo. Mangisuratka iti panangi-
lawlawag ti drowingmo iti likudan ti poster.

2. Basaem ti Doktrina ken Katulagan 65:1–2, 5–6 ket isuratmo
maipapan iti no kasano a maipada ti Simbaan iti bato a nakita
ni Daniel ken maipapan iti napasamak iti Simbaan manipud
panangrugina nga adda iti innem a miembrona idi 1830.

3. Usarem ti dayagram iti benneg ti “Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan” iti ngato, mabalin a kayatmo a mar-
kaan dagiti kaipapanan dagiti simbolo kadagiti nasantuan a
kasuratam.

Immasidegkayo kadin iti
apuy a dikayo nakarikna
iti gin-awa? Wenno na-
padasanyo kadin ti nasi-
nit wenno nauram? No
kasta, maawatanyo no
kasano a nakabutbuteng
ti maipuruak iti apuy.
Ngarud panunotem ti
kita ti pammati nga
adda kenka tapno sitata-
ludonka a magna nga
agturong iti horno ti
apuy imbes a salungasi-
ngem ti insuro ti Dios
kenka. Addaan iti kastoy
a pammati da Sidrac,
Misac, ken Abdenago.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Daniel 3

Innem a pulo a siko (b. 1)—
Kangato ti balitok nga imahe a
pinaaramid ni Nabucodonosor

Siko (b. 1)—Kaadayo

Tangguyob, fluta, arpa, saca-
buche, salterio, sinfonia (bb.
5, 7, 10, 15)—Nadumaduma
nga instrumento iti musika

Daniel 3

Tallo a Natutured nga 
Agtutubo a Lallaki

B

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ilawlawag ti Parikut

1. Ania ti imbilin ni Nabucodonosor nga aramiden ti tunggal
maysa, ken apay a dakes daytoy? (kitaen iti Exodo 20:1–6).

2. Ania ti mapanunotmo a mabalin a nasao dagiti saan unay
napudno a Judio kada Sidrac, Misac, ken Abdenago sakbay
a naipanda iti umap-apuy a horno? Ania iti panagkunam ti
masao dagiti tallo a kas sungbat?

Mangted iti Kabaruanan a Pagarigan

No dadduma manamnama nga
agtamed dagiti kabaruanan a
miembro ti Simbaan kadagiti
bambanag ti lubong, wenno iti
sabali a pannao, ibabada dagiti
pagrukodanda tapno maawat
kadagiti imatang ti lubong.
Mangtedka iti maysa a pagari-
gan iti tunggal maysa kadagiti
sumaganad a kasasaad nga iti
panagkunam ket pakaipakitaan
dagiti miembro ti Simbaan iti
agdama iti pammati da Sidrac,
Misac, ken Abdenago: (1) iti es-
kuela, (2) iti komunidad, ken
(3) kadagiti gagayyem.

Kadagiti Bukodmo a Balikas

1. Isurat kadagiti bukodmo a balikas no ania ti kinuna dagiti
tallo nga agtutubo a lallaki iti Daniel 3:17–18.

2. Ania ti saan a masinunuo dagiti agtutubo a lallaki, ken ania ti
masinunuoda?

3. Maibatay kadagiti kinuna ken inaramid da Sidrac, Misac, ken
Abdenago, ania ti makunam a kapatgan ken kabilgan nga ele-
mento dagiti pammaneknekda?

4. No makasaom koma da Sidrac, Misac, ken Abdenago, ania
dagiti saludsod a damagem kadakuada, ken apay?

C

Panangipakita iti
Pammatik

Iti eskuela

Iti komunidad

Kadagiti gagayyem

B

A

Inkankano (b. 12)—Tinungpal

Saan a masapul (b. 16)—Saan
a madanagan

No kasta (b. 17)—No maipu-
ruakkami iti horno

Bado (b. 21)—Napuskol a ka-
wes, aruaten, wenno pagi-
meng

Naganat (b. 22)—Nasken a
maaramid a dagus

Nasdaaw (b. 24)—Nakigtot

Nasiraman (b. 27)—Nauram

Inyawatda dagiti bagida
(b. 28)—Impanda ti biagda iti
peggad

Iti kastoy (b. 29)—Iti daytoy
a wagas
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Irekord ti Daniel 4 a gapu ta nagbalin manen a natangig ni
Nabucodonosor, inikkan ti Dios iti sabali manen a tagtagai-
nep. Impatarus manen ni Daniel ti tagtagainep. Sinuruan
ti Apo ni Nabucodonosor nga isu ket ari iti dakkel nga im-
perio gapu laeng ta pinalubosan ti Ari ti Langit nga agba-
lin isuna a kasta.

Iti nagbaetan ti Daniel 4–5, nasurok a duapulo a tawen ti
napalabas, ket adda baro nga ari idiay Babilonia nga agna-
gan iti Belsasar. Maysa met isuna a nakatangtangig ken
linaisna ti Dios ti Israel kabayatan ti dakkel a parambak
iti palasiona. Maysa nga ima ti nagpakita ket nagsurat iti
pader. Impatarus ni Daniel ti sinurat, a nagkuna a mat-
nagto ti Babilonia. Iti dayta a rabii pinarmek dagiti Medos
ken Persos ti Babilonia.

Naisurat ti Daniel 6
idi mapattapatta nga
agtawen ni Daniel
iti walupulo. Nupay
nagbalin a mamag-
baga ni Daniel kada-
giti ari ti Babilonia,
nagbalin met isuna
a mamagbaga kada-
giti ari ti Imperio a
Medos-Persos a
nangparmek iti
Babilonia. Kitaen no

kasano a pinadas dagiti kabusor ni Daniel a dadaelenda
isuna ken no kasano nga intuloy ti Dios a binendisionan
isuna gapu iti kinapudnona.

Daniel 6

Ni Daniel iti Rukib 
dagiti Leon

Daniel 4–5

Dua a Natangig nga Ari

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Daniel 6

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Isalaysay Manen ti Estoria

Isuratmo ti estoria ti Daniel 6 tapno maawatan ti bassit nga
ubing daytoy.

Ket Iti Kasta Makitatayo

1. Subliem nga adalen
amin ti Daniel 6 ket
sapulem no ania ti
inaramid ti ari, no
ania ti inaramid da-
giti dadduma pay a
pangulo ken prin-
sipe, ken no ania ti
inaramid ni Daniel.
Agsuratka maipapan
iti no ania ti napasa-
mak iti tunggal
maysa kadakuada
gapu kadagiti pang-
ngeddengda.

2. Basaem ti 1 Nephi 1:20; Alma 30:60. Iti asino ken kasano a
mayaplikar dagiti pagbatayan kadagitoy a nasantuan a kasu-
ratan iti estoria iti Daniel 6?

Daniel 7–12

Dagiti Napropetaan 
a Tagtagainep ken 
Parmata ni Daniel

Dagiti Pangngeddeng 
iti Daniel 6

Ania ti inaramid ti ari

Ania ti inaramid dagiti dadduma pay a
presidente ken prinsipe

Ania ti inaramid ni Daniel

B

A

Agipadamag (b. 2)—Mangted
pakaammo

Nagbirbirokda iti puon ti
darum a maibusor ken ni
Daniel (b. 4)—Pinadasda a ti-
liwen isuna nga agar-aramid
iti maysa a banag a dakes

Mamangon iti maysa a naa-
rian a linteg, ken mangara-
mid iti maysa a napigsa a
bilin (7)—Allukoyen ti ari
nga agaramid iti linteg

Agdawat (bb. 7, 12)—
Agpatulong

Idi (b. 10)—Kasakbayan

Agpakpakaasi (b. 11)—
Dumawdawat iti tulong

Sello (b. 17)—Timbrean ba-
baen ti tanda ti turay a naiki-
tikit iti daytoy

Nakaladladingit (b. 20)—
Timek ti tao a marigrigatan 

Kinaawan basol (b. 22)—
Awanan iti inaramid a dakes

Pagturayan (b. 26)—Pagarian
ti ari

Saan a magaraw (b. 26)—
Mapagpannurayan
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Nagtaudan ti Pakasaritaan
Nupay ditay husto nga ammo no kaano a nagbiag ken nanga-
saba ni Oseas, isingasing dagiti sinuratna nga isu ket nagbiag iti
nagbaetan ti mapattapatta a 760–20 S.C. Kaipapanan daytoy a
nagbiag isuna iti panawen a panagbiag da Isaias, Mikias, ken
mabalin a ni pay Amos. Ti mensahena ket sapasap a naiturong
iti Akin-amianan a Pagarian a rinebbek ken impanaw dagiti
Asirios idi 722 S.C. Dagiti tao ti Akin-amianan a Pagarian ket
kimmaro ti kinadangkesda—nangnagruna iti panagrukbabda iti
didiosen a ni Baal. Daytoy relihion a managrukbab kadagiti di-
diosen ket nadangkes unay ta inramanna pay dagiti imoral
wenno narugit nga aramid a kas paset dagiti “sagrado” a sere-
monia. Dagitoy nga aramid ket makapagura unay iti Dios, ket
mabalin nga inusar ni Oseas dagiti nabileg ken naindramaan a
tanda ken pannursuro a kas bunga dagitoy nga aramid.

Maysa nga Estoria maipapan iti Ayat
Mangrugi ti libro ni Oseas
iti kallaysa. Nupay saan a
kas iti namnamaentayo
amin ti kallaysa, maisalay-
say ti estoria a makitatayo
a ti ayat ket naipakita iti
pudno a naisangsangayan
a wagas. Sawen ti estoria a
ni Oseas ti asawa a lalaki,
ngem ti “pudno” nga
asawa a lalaki ket ti Apo,
ket dagiti annak ti Israel ti
asawa a babai. Ti kallaysa
ket mangibagi iti katulagan

ti Apo kadagiti taona. Nalabit a ti estoria ti kadramatikuan a pa-
nangilawlawag iti amin a nasantuan a pakasaritaan maipapan
iti ayat ti Apo kadagiti annakna ken ti panagkumitna kadagiti
katulagan nga aramidenna kadakuada. Iladawanna pay ti pag-
rebbengan dagiti annak ti Israel nga agtungpal kadagiti katula-
ganda iti Dios ken kadagiti amin a kita ti panagrukbab kadagiti
didiosen, idi un-unana ken ita nga agdama.

Panangisuro babaen kadagiti Simbolo
Nagusar ni Oseas iti adu nga imahe ken simbolo tapno mangi-
suro ti mensahena. Kas pagarigan, inusarna ti maysa nga asawa
a lalaki, maysa nga ama, maysa a leon, maysa a leopardo,
maysa a babai nga oso, lennaaw, ken tudo a kas dagiti simbolo
ti Apo. Ken inusarna ti maysa nga asawa a babai, maysa a ma-
sakit a tao, maysa a kayo ti ubas, dagiti ubas, dagiti kayo ti
olibo, maysa a babai nga agpaspasngay, angep iti agsapa, ken
dadduma pay a simbolo a mangibagi iti Israel. Uray ti nagan
nga Oseas ket adda simbolona. Naggapu daytoy iti maipada a
ramut ti balikas a Hebreo a kas iti Josue, a nagan iti Hebreo para
iti Jesus. Mayannatup ti nagan ni Oseas gapu ta makatulong ti
mensahena kadatayo a mangsursuro ken mangrikna iti nalaus
ti Pannubbot ni Jesucristo. Dagiti dadduma pay a nagan iti
libro, a kas kadagiti nagan dagiti annak ni Oseas, ket addaan
pay kadagiti naisimbolo a kaipapanan.

Kas iti inaramidna iti biag da Jeremias ken Ezequiel, inusar
ti Apo ti biag ni propeta Oseas tapno addaan iti simbolo a
maisurona ti maysa a nabileg nga adalen. Aglaon ti Oseas
1–3 iti maysa nga estoria a ti kaipapananna ket nasaysayaat
a maawatam no malagipmo a ti Apo indiligna ti relasionna
iti katulagan iti Israel iti maysa a relasion iti kallaysa. Ti pa-
nagidilig a naaramid iti libro ni Oseas ket naipangruna a
mayannatup gapu ta ti panagrukbab kadagiti didiosen nga
inaramid dagiti Israelita ket pakairamanan pay dagiti imoral
nga aramid kadagiti balangkantis. Ti panangkita kadagiti

Oseas 1–3

Maysa a Katulagan 
iti Kallaysa

Ti Libro ni Oseas

Aglaon ti Daniel 7–12 iti rekord dagiti sumagmamano a
parmata ni Daniel maipapan iti no ania ti mapasamak ka-
dagiti taona, ti balay ti Israel, ken ti lubong. Kas iti ipakpa-
kita ti tsart iti baba, sumagmamano kadagiti parmata ni
Daniel ti addaan iti agpapada a kaipapanan a kas iti tagta-
gainep ni Nabucodonosor iti Daniel 2. Saan nga impaltiing
kadatayo ti Apo ti kaipapanan ti amin a nakita ni Daniel.

Dagiti Pagarian iti Parmata ni Daniel

Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 Daniel 11–12

Babilonia Ulo a balitok
Kitaen kadagiti bb.
32, 37–38.

Leon
Kitaen iti b. 4.

Media-Persia Barukong ken dagiti
takiagna a pirak Kitaen
kadagiti bb. 32, 39.

Oso
Kitaen iti b. 5.

Karnero a lalaki Kitaen
kadagiti bb. 3–4; 20.

Kitaen iti 11:1–2.

Griego-Macedon Tian ken dagiti luppona
a suer Kitaen kadagiti
bb. 32, 39.

Leopardo
Kitaen kadagiti bb. 6–7.

Kalding a lalaki Kitaen
kadagiti bb. 5–8; 21–22.

Kitaen iti
11:3–20.

Roma Dagiti gurong a landok
Kitaen kadagiti bb.
33, 40.

Nakakigkigtot nga ayup
Kitaen kadagiti bb. 7, 19.

Adu a Pagarian Dagiti saka ken ramay
ti sakana a landok
wenno damilia Kitaen
kadagiti bb. 33, 41-43. 

Sangapulo a sara Kitaen
kadagiti bb. 7–8, 20.

Pagarian ti Dios
kadagiti Ud-udina
nga Aldaw

Bato Kitaen kadagiti
bb. 34–35, 44–45.

Da Adan ken Jesucristo
Kitaen kadagiti bb. 9–14,
22–28.

Kitaen iti 12:1–3.

Ti Bileg ti 
Anti-Cristo

Bassit a sara manipud
kadagiti sangapulo a sara
Kitaen kadagiti bb. 8;
20–22.

Sara a bassit manipud
kadagiti uppat nga ulo
Kitaen kadagiti bb.
9–12.

Kitaen iti
11:21–45.
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listababa para kadagiti kaipapanan ti sumagmamano a na-
gan ken dadduma pay a balikas ken ragup dagiti balikas iti
daytoy nga estoria ket makatulongto pay kenka a makaawat
iti mensahe ti Apo babaen ken ni Oseas. 

Bayat ti panagbasam, ipanmo ti bagim iti lugar ni Oseas
ket panunotem no ania ti masapul tapno maaramidmo ti
inaramidna. Mabalin pay a kayatmo ng ipapan no ania ti
pampanunotem no sika ni Gomer. Laglagipem a ni Oseas
ket mangibagi iti Apo, ket ni Gomer ti mangibagi iti Israel.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Oseas 1

Oseas 1:2–3—Pudno kadi a Kinuna ti Apo ken ni
Oseas a Mangasawa iti Balangkantis?
“Maawat man ti patarus ti mannurat maipapan kadagiti pannaki-
asawa ni Oseas wenno sumagmamano a dadduma pay, nalawag
dagiti kaipapanan iti relihion dagiti maika-1–3 a kapitulo. Dagiti
assawa ni Oseas ket mangibagi iti Israel, ti saan a napudno ken
balangkantis nga asawa ni Jehova, a mangtuding a malaksid no
tallikudan ti Israel dagiti kinabalangkantisna ket agbalbaliw mai-
pasangonto isuna iti naiget a tignay. Gapu kadagiti nadagsen a
basolna, mapalutpot ken madusanto isuna ket iti kasta maam-
muannanto iti pannubok ti napait a padas a ti asawana ket napat-
pateg kenkuana ngem iti immuna a panangipagarupna” (Sidney
B. Sperry, The Voice of Israel’s Prophets [1952], 282).

Tapno sipupudno a maawatan ti mensahe ti libro ni Oseas, nas-
ken nga ibilangtayo no ania a kita ti pigsa ti adda ken ni Oseas
tapno aktual a maaramidna ti nailadawan iti estoria.

Oseas 2

Oseas 3

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ipatarus ti Simbolismo

1. No ni Oseas ti mangibagi iti Apo, ket ni Gomer ti mangibagi
iti Israel, ania ti mensahe ti Oseas 1?

A

Homer (b. 2)—Maysa a yunit
ti pagrukod 

Efod, terafin (b. 4)—Iti day-
toy a banag, dagiti banag a
mainaig iti panagrukbab ka-
dagiti didiosen

Bakud (b. 6)—Bangen

Makamatan (b. 7)—Maabutan

Kinaderrep (b. 10)—Narugit
nga aramid

Ragsak (b. 11)—
Pagraragsakan, katkatawa

Sulisogen (b. 14)—Awisen
babaen ti panangted iti
maysa a banag a nasayaat

Makiasawa (bb. 19–20)—
Ti katulagan a serkan ti
maysa a tao a makikallaysa

Nagsikog (bb. 3, 6, 8)—
Nagdadagsen

Ibales (b. 4)—Mangted iti na-
inkalintegan a pannusa gapu

iti maysa a banag (iti daytoy
a banag, para iti panangpatay
ni Jehu ken ni Jezrael)

2. Ilawlawag ti Oseas 2:5 no apay a napan sinurot ni Gomer da-
giti didiosenna. Kasano a dagitoy a gapu ket kas kadagiti ba-
nag nga it-ited dagiti tao a pangsalungasing kadagiti
katulaganda ita nga agdama?

3. Ilawlawagmo no apay iti panagkunam a napateg ti kinuna ni
Gomer iti Oseas 2:7 nangnangruna ta mainaig daytoy iti
maysa a tao nga adda iti basol ita nga agdama (kitaen iti
Alma 30:60; 41:10).

4. Salaysayen ti Oseas 2:1–13 no ania ti aramidento ti Apo iti
wenno para iti Israel (Gomer) gapu iti inaramidna. Ilistam da-
gidiay a kari ket ilawlawagmo no kasano a maysa a pangyeb-
kas dagitoy iti ayatna kenkuana (kitaen iti DkK 95:1).

“Umaykayo Kaniak”

1. Kinuna ni Elder Spencer W. Kimball, “Ti ladawan ti maysa a
managayat, manangpakawan a Dios ket umay a silalawag ka-
dagiti mangbasa ken makaawat kadagiti nasantuan a kasura-
tan. Gapu ta isu ti Amatayo, gagangay a tarigagayanna nga
itag-aynatayo, saannatayo nga iduron a bumaba, tulonganna-
tayo nga agbiag, saan a tapno pasamakenna ti naespirituan
a pannakataytayo” (The Miracle of Forgiveness [1969], 344).
Pumilika iti dua a nalawag a pagarigan manipud iti Oseas
2:14–23 a mangiladawan iti kinapudno ti kinuna ni Elder
Kimball, nga ilawlawagmo no ania ti nakaawisan iti riknam
maipapan kadagiti bersikulo a napilim.

2. Manipud iti Oseas 2:14 mangilistaka iti sumagmamano a na-
lawag a wagas nga ammom a pangal-allukoyan kadatayo ti
Dios nga umasideg kenkuana.

3. Iti estoria ni Gomer, kasla dagiti biddut a naaramidna ti na-
ngikabil kenkuana iti pannakabalud wenno pannakaadipen.
Isu, a no uray tinarigagayan ni Gomer (Israel) ti agsubli ken
ni Oseas (ti Apo), saanna a kinabaelan. Dayta ket pudno met
kadagiti naglabsing iti basol. Iti bukodda, saanda a kabaelan
a wayawayaan ti bagbagida manipud iti pannakaadipen ti
basol. Segun iti Oseas 3:2–5, ania ti inaramid ni Oseas para
ken ni Gomer a mangisimbolo iti ar-aramiden ti Apo para ka-
dagiti taona?

4. Basaem met ti 1 Taga Corinto 6:19–20; 1 Pedro 1:18–20 ket iba-
gam no kasano a mainaig dagiti bersikulo iti inaramid ni
Oseas para ken ni Gomer.

5. Segun iti Oseas 3:3–5, ania koma ti aramiden ni Gomer tapno
maawatna ti inaramid ni Oseas para kenkuana?

6. Segun iti Lucas 10:25–27 ken Mosiah 2:21–24, ania ti nasken
nga aramidentayo tapno maawattayo ti naaramiden ti Apo
para kadatayo? (kitaen iti DkK 59:8).

Dagiti maika-4–5 a kapitulo ti Oseas ti mangitanda no sa-
dino ti nangilasinan ti Apo iti basbasol dagiti annak ti Israel.
Inawaganna ti Akin-amianan a Pagarian iti “Efraim” a 

Oseas 4–5

Dagiti Basol ti Israel ken Juda

B
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maibatay iti tribu a nangidaulo kadakuada, ket inawaganna
ti Akin-abagatan a Pagarian iti “Juda” a maibatay iti tribu
ti arida.

No dadduma ipagarup dagiti tao a makapagbasolda ket kalpa-
sanna agaramidda iti sumagmamano a banag nga agpaay iti
ruar, a kas iti panagdawat iti pammakawan, agkararag sagpa-
minsan, agbayad iti apagkapullo, ken dumar-ay iti amin a mi-
ting ti Simbaan, tapno mapakawanda kadagiti basolda. Idinto
a pudno a napateg dagitoy, ti panagbabawi ket naun-uneg
nga amang a maysa a proseso. Ti panagbabawi ket nasneban a
puso ken napnuan babawi nga espiritu a mangisangbay iti
nalaus a panagladingit gapu kadagiti basoltayo (kitaen iti
3 Nephi 9:20). No sipupudnotayo nga agbabawi iti kastoy
a wagas ket pabaruentayo dagiti katulagantayo iti Apo, ti
Espiritu ket dalusannatayto, mangisangbay kadatayo iti
talna ti konsensia, tulongannatayo a mangpukaw iti tariga-
gay nga agbasol, mangisuro kadatayo no kasano a maituloy-
tayo ti umasideg iti Apo, ken mangted kadatayo iti pigsa
tapno matungpal dagiti katulagan nga inaramidtayo.

Ti Oseas 6:1–3 ket kasla pangyebkas dagiti annak ti Israel
maipapan iti no kasano ti kaalistoda a mangnamnama a
makapagbabawi. Itden dagiti dadduma iti daytoy a kapitulo
ti sungbat ti Apo nga addaan pannakauppapay kadagiti tig-
nayda. Yebkas ti maika-6 a bersikulo ti tarigagay ti Apo
para iti akin-uneg a kinalinteg kasta met ti akinruar a pa-
nangipakita iti relihion.

Irekord ti Oseas 7–10 a nakisao ti Apo iti Efraim (ti Akin-
amianan a Pagarian ti Israel) maipapan kadagiti basolda.
Nagusar isuna iti adu a banag a kas pagidiligan iti kasasa-
adda, kas iti “bibingka a di mabalikid” (7:8), “maysa a
nanengneng a kalapati” (7:11), “asno nga atap nga awan
kaduana” (8:9), “dagiti ubas iti let-ang” (disierto; 9:10),
ken “narukbos nga ubas” (10:1).

Ti kangrunaan a mensahe ti Apo ket dagiti tao ti Efraim
(Akin-amianan a Pagarian ti Israel) nagaramidda kadagiti

Oseas 7–10

Anien ti Israel No 
Ania ti Immulana

Oseas 6

Tarigagayan ti Dios ti 
Napudno a Panagbabawi

dios ket nagrukbabda kadakuada, nupay saanda a maisala-
kan isuda. Iti pannakaamirisda nga awan bileg dagiti dios,
immasideg ni Efraim iti pudno a Dios ket ninamnamana a
maisalakanna ida, ket idi mabayag ti itutulongna, kinunada
nga isu ket saan a nabileg a Dios, nupay isuda ti nangi-
sangbay iti panagladingit ken pannakadadael iti bagbagida
babaen ti panangtallikudda kenkuana. Kitaen iti Oseas
10:13 para iti nasayaat a pannakagupgop ti mensahe ti Apo.

Aglaon ti Oseas 11 iti palagip ti Apo iti Efraim (ti Akin-
amianan a Pagarian) maipapan iti no kasano a siaasi a si-
nubbotna ida manipud iti Egipto kadagiti aldaw ni Moises.
Nupay kasta, saanda a naan-anay a simmurot kenkuana,
ket ita sumagmamano ti agtarigagay nga agsubli iti Egipto
para iti pannakasaluad manipud iti Asiria imbes nga agta-
lekda iti Apo a nangidaulo kadakuada a rimmuar iti Egipto
tapno masaluadanda. Uray no nangliputda, kinuna ti Apo
nga ituloyna ti mangted kaasi kadakuada. Kinunana a pa-
lubosanna ti Asiria a mangadipen iti Efraim ngem saanna
a naan-anay a dadaelen ida.

Ti Oseas 12–14 dagiti maudi a kapitulo dagiti sinurat ni
Oseas. Kadagiti maika-12–14 a kapitulo intuloy ti Apo ti
nagsao maipapan kadagiti basol ti Efraim ken dagiti naladi-
ngit a bungada. Nupay kasta, ti maudi a mensahe ti Apo
ket maysa nga addaan iti namnama ken ayat para kadagiti
annakna a sibabasol (kitaen iti Oseas 13:9–14; 14).

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Oseas 13:9–14

Babai nga agpasikal (b. 13)—
Babai nga aganak

Oseas 12–14

Maysa nga Awag 
Tapno Agsubli iti Apo

Oseas 11

Pakakitaan iti 
Panagayat ti Dios
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Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Kangrunaan a Mangawis iti Riknam?

Agsuratka maipapan kadagiti ragup ti balikas, bersikulo, wenno
kapanunotan a kangrunaan a makaawis iti riknam iti Oseas
13:9–14;14 maipapan iti no kasano ti agbabawi ken ania ti ara-
midento ti Apo no agbabawitayo.

A

Oseas 14

Idatagminto kas bakbaka a
daton dagiti bibigmi (b. 2)—
Itedmi dagiti balikasmi,
wenno panagdayaw, a kas
sakripisio 

Mapaungar (b. 7)—
Dumakkel a sibibiag

Ni Joel ket maysa a propeta ti Juda. Ti libro ni Joel ket maysa a
padto a mangipanamnama kadagiti tao a babaen ti panagbabawi
maawatdanto manen dagiti bendision ti Dios. Bassit laeng ti am-
motayo maipapan ken ni propeta Joel. Salaysayen kadatayo ti
Joel 1:1 ti nagan ti amana, ngem awan ti sabali nga impormasion
a naited maipapan iti bukod a biagna. Saan a mabalin a ti Joel a
nagsurat iti daytoy a libro ket isu met laeng ti Joel a nadakamat
iti dadduma a paset ti Biblia. Gapu ta ti Joel ket saan a nadaka-
mat kadagiti pagilian ti Asiria wenno Babilonia, narigat nga ibaga
no kaano ti panagbiag ken panagsuratna. Nupay kasta, kasla pa-
miliar isuna iti pagilian ti Juda, isu nga iti panagkunatayo nga isu
ket nangasaba sadiay.

“Ti Aldaw ni Jehova [Apo]”
Maisentro ti mensahe ni Joel iti aw-awaganna nga “aldaw ni
Jehova” (Joel 1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14). Ti “aldaw ni Jehova” ket
maitudo iti maysa nga aldaw wenno panawen ti panangukom
inton ited ti Apo dagiti gunggona ken panangukom. Idinto a
masansan nga itudotayo ti Maikadua a Yaay a kas aldaw ti Apo,
adda pay dagiti sabali nga aldaw ti Apo. Kas pagarigan, idi pi-
narmek dagiti Asirios ti Israel, dayta ti aldaw a panangukom ti
Apo iti Israel. Iti lebel ti tunggal tao, ti aldaw ti Apo ket mabalin
a ti aldaw no matay ti tao.

Pannakayalikar iti Ud-udina nga Aldaw
Nupay mabalin nga adda pannakayaplikar dagiti padto ni Joel
kadagiti tao iti aldaw ken panawenna, imbaga ni Moroni ken ni
Joseph Smith a maysa a binatog iti Joel 2:28–32 ti “dumanin” ma-
ipatungpal (kitaen iti JS—P 1:41). Gapu iti dayta, nasken nga ibi-
langtayo no kasano a mayaplikartayo dagiti padto ni Joel iti
aldawtayo, nangnangruna ti maipapan iti “aldaw ti Apo” a kang-
runaan nga aw-awagantayo iti Maikadua a Yaay ni Jesucristo.

Joel 1

Makasursuro manipud iti
Isusukrot dagiti Dudon

Masansan a mamagkapsut ken mangpaawan ti gawaytayo
dagiti gagangay a didigra iti pannakaipasangotayo iti naka-
butbuteng, saan a makontrol a bilegda. Aglaon ti Joel 1 iti
nabiag nga adalen nga insuro ni Joel babaen ti panagusarna
iti maysa a gagangay a didigra—maysa nga isusukrot dagiti
dudon—tapno maisuro dagiti tao maipapan iti no kasano ti
panagriknada iti kaawan gawaydanto no saanda nga agba-
bawi sakbay a dumteng ti “aldaw ni Jehova” ken maked-
nganto dagiti nadangkes. Nalawag nga indiligna ti isusukrot
dagiti dudon iti isusukrot ti maysa a buyot nga umay iti
daga ket dadaelenda dagiti tao a saan nga agbabawi a kas pa-
set dagiti panangukom ti Dios. Dagitoy a kita ti panangu-
kom ket naipadto pay para kadagiti maudi nga aldaw (kitaen
iti DkK 5:19; 45:31; 87). Insingasing ni Joel nga aguum-
mong dagiti tao iti balay ti Apo nga agayuno ken agkararag
para iti pannakaisalakan iti narigat a panawenda a kas iti
imbilin ti Apo kadagiti Santo kadagiti maudi nga aldaw nga
“agtakderda kadagiti nasantuan a lugar” (DkK 45:32).

Masansan a panunoten dagiti tao ti maipapan iti Maikadua
a Yaay ti Mangisalakan nga addaan panagbuteng. Ngem
kinuna ti Apo nga “awan ti rumbeng a pagdanagan dagiti
nalinteg” (1 Nephi 22:17). Innayon ni Joseph Fielding
Smith, “Saanto nga aldaw daytoy ti panagamak ken panag-
buteng dagiti nalinteg” (Doctrines of Salvation, comp.
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:173). Irekord ti
Joel 2 ti sumagmamano a nasipnget a padto a mamagbu-
teng iti sumagmamano a tao. Bayat ti panagbasam, sapu-
lem pay no anianto ti aramiden ti Apo kadagiti maudi nga
aldaw ken iti panawen ti Maikadua a Yaayna a mangpa-
pigsa iti pakinakemmo ken mangted kenka iti namnama.

Joel 2

Asino ti Makalasat iti Aldaw?

Ti Libro ni Joel
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Mayaplikar unay ti Joel 3 kadagiti maudi nga aldaw.
Kinaagpaysona, kasla iladawanna ti maysa a gubat a ma-
sansan a maitudo kadagiti nasantuan a kasuratan a kas
Armagedon, a mapasamakto sakbay laeng ti Maikadua a
Yaay ti Mangisalakan. Ti Armagedon ket maysa a danga-
dang wenno gubat a paggugubatanto ti amin a pagilian a
maibusor kadagiti tao ti Apo ken pakigubatanto ti Apo para
kadagiti taona tapno tumulong kadakuada nga agballigi. Ti
gubat ket paset ti panangukom ken pannakadadael dagiti
nadangkes sakbay ti Milenio.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Panangabak iti Gubat

Nasken a ditayo liplipatan a ti gubat ti Armagedon ket awan
duadua a saan laeng a panawen a pakigubatanto wenno paki-
gubgubatan dagiti tao ti Apo. Kinaagpaysona, ti pannakigubat-
tayo ken ni Satanas ket nangrugi iti biag sakbay daytoy a biag
(kitaen iti Apocalipsis 12:7–11). Napapanaw ni Satanas iti dayta
a panawen, ngem isuna ket “mangparparnuay [pay laeng] iti
gubat kadagiti santo ti Dios” (DkK 76:29). Daytoy a gubat ket
maysa nga addaan iti agnanayon a bunga, ket nasken nga am-
motayo a bayat ti yaasideg ti Maikadua a Yaay, saanto laeng a
guyugoyen ni Satanas dagiti tao iti pisikal a pannakigubat,
ngem ketdi itultuloynanto ti pannakigubatna tapno naespiri-
tuan a madadaelna dagiti annak ti Nailangitan nga Ama. Isu a
bayat ti panangsiputtayo iti Armagedon a kas maysa kadagiti
pagilasinan ti yaay ti Mangisalakan, nasken a ditayo liplipatan
a mairamramantayon iti dakkel a gubat a maibusor kadagiti
puersa ti dakes, ket nasken nga agbalintayo a natured iti daytoy
nga aramid. Basaem ti Joel 3:16–21; 1 Nephi 14:11–14; 22:16–17,
ket ilawlawagmo no kasano nga inkari ti Apo a tulonganna da-
giti taona kadagiti pisikal ken naespirituan a pannakigubat da-
giti maudi nga aldaw.

A

Joel 3

Maysa a Dakkel a Gubat

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Joel 2

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Sungbatan dagiti Saludsod ni Joel

Dagiti umuna a sanga-
pulo a bersikulo ti Joel 2
ket mangiladawan kada-
giti nakabutbuteng a pan-
nakadadael a mapasamak
iti “aldaw ni Jehova.”
Agsalsaludsod ti maika-
11 a bersikulo iti mabalin
a pagsiddaawantayo 

kalpasan ti pannakabasa kadagita a nalidem ken nakabutbuteng
a padto. Kalpasan ti panangbasam iti Joel 2:12–20; Doktrina ken
Katulagan 45:57, mangisuratka iti sungbat iti saludsod iti gibus
ti Joel 2:11.

Maysa a Padto iti Ud-udina nga Aldaw

Basaem ti Joel 2:28–32; Joseph Smith—Pakasaritaan 1:41. Kadagiti
ania a wagas a nakitamon a nakaipatungpalan daytoy a padto?

B

Asino ti Makaibtur iti 
Aldaw ni Jehova?

A

Adda iti asidegen (b. 1)—
Dumtengen iti mabiit
Aglamut (bb. 3, 5)—Naan-
anay a dadaelen
Punget (b. 5)—Dagiti babas-
sit, ababa a garami a mabati
kalpasan ti panagani
Maipaay iti gubat (b. 5)—
Naisagana ken naituding
para iti gubat
Dagiti intarda (b. 7)—Linia
dagiti soldado nga agmar-
martsa
Agdungpar (b. 8)—
Agdinnungpar, dumungpar
Manungpal (b. 11)—
Mangaramid, kitaen no adda
mapasamak

Pigisen (b. 13)—Ray-aben,
pagsisinaen

Ub-ubbing (b. 16)—Annak a
babassit

Pannakaibabain (bb. 17, 19)—
Gagangay a bunga ti panna-
kaumsi wenno panagaramid
iti maikaniwas

Kamaudina (b. 20)—Likudan

Nabangsit (b. 20)—Naangot

Lumangto (b. 22)—
Dumakkel; lumasbang

Masapa ken maladaw a tudo
(b. 23)—Dua a panawen ti
tudo ti tawen iti daga ti Israel

Maysa a Propeta ti Kappia ken 
Panagrang-ay
Nagipadto ni Amos iti Akin-amianan a Pagarian agarup 760–50
S.C., nga asideg iti maipada a panawen kas ken ni propeta Oseas.
Iti dayta a panawen, nakapadas ti Akin-amianan a Pagarian ti
Israel iti kappia ken panagrang-ay. Nupay kasta, saan a nakasag-

rap ti amin iti panagrang-ay, gapu ta adda dagiti nagbalin a na-
baknang unay babaen ti saan a panangikankano kadagiti linteg
ti Apo idinto nga ad-adda a pimmanglaw dagiti dadduma.
Mainayon pay, kaaduan iti pagilian, agraman dagiti ari, ti nakira-
man iti panagrukbab kadagiti didiosen, ken bassit laeng ti ag-
tungtungpal kadagiti bilin. Impatulod ti Apo ni Amos tapno
bilinenna dagiti tao nga agbabawi kadagitoy a basbasolda.

Ti Libro ni Amos
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Ababa a Pakaammo
Ni Amos ket maysa a nanumo a pastor manipud iti bassit nga ili,
ngem addaan isuna iti nabileg ken napateg a mensahe maipapan
iti panangyaplikar kadagiti pagbatayan ti ebanghelio iti panag-
biagtayo, ken maipapan kadagiti panangukom ti Dios kadagiti
natangig. Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan ken ni
Amos, kitaen iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan, “Amos.”

Inrugi ni Amos dagiti padtona kadagiti mensahe ti panangi-
lunod ti Apo kadagiti sumagmamano a pagilian iti aglawlaw
ti Israel: Siria (mailasin babaen ti kabiserana a Damasco; ki-
taen iti Amos 1:3–5), Filistia (mailasin babaen kadagiti da-
dakkel a siudad ti Gaza, Asdod, Ascalon, ken Ekron; kitaen
iti Amos1:6–8), Fenecia (ken ti kangrunaan a siudadna,
Tiros para iti Tiro; kitaen iti Amos 1:9–10), Edom (kitaen iti
Amos 1:11–12), Ammon (kitaen iti Amos 1:13–15, ken Moab
(kitaen iti Amos 2:1–3). Tunggal maysa ket nailunod gapu
kadagiti basolna ken gapu iti panangraut iti Israel.

Dagitoy a pannakailunod ket mabalin a nakaala iti pasnek
dagiti annak ti Israel, ken nalabit nga immanamongda ka-
dagiti paulog a bilin ni Amos, ngem inlunodna pay ti Juda
(kitaen iti Joel 2:4–5 ken ti Israel (kitaen iti Joel 2:6–16).
Impakaammo ni Amos kadagiti Israelita a ti hustisia ti Dios
ket agpapada kadagiti amin a nagbasol a maibusor ken-
kuana—madusandanto amin iti kamaudiananna. Dagiti
dadduma pay a paset ti libro ni Amos ket kaaduan a men-
sahe iti Israel a mangbalballaag kadakuada nga agbabawi.

Adu a tao iti lubong ita nga agdama ti mamati a ti
Nailangitan nga Ama ket saanen a makisasao kadagiti an-
nakna babaen kadagiti propetana. Irekord ti Amos 3 no ania
ti kinuna ni Amos maipapan iti Apo ken dagiti propeta.
Sapulem dagiti pannursurona maipapan kadagiti propeta
kasta met iti no ania ti kinuna ti Apo a mapasamakto iti
Israel no saanda a dumngeg kadagiti propetada.

Amos 3

Ti Akem dagiti Propeta

Amos 1–2

Pannakailunod ti Israel ken 
dagiti Aglawlaw a Pagilian

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Amos 3

Amos 3:7—Kanayon nga Umawag ti Apo kadagiti
Propeta a Mangisao iti Balikasna
Aglaon ti Amos 3:7 iti maysa a kinapudno a napateg unay iti
mensahe ti Pannakaisubli: Kanayon nga agtrabaho ti Dios ba-
baen kadagiti propeta tapno mangipasdek iti balikas ken dagiti
aramidna kadagiti tao. Kalpasan ti panangadawna iti Amos 3:7,
kinuna ni Elder LeGrand Richards: “Ita no maawatantayo
dayta, awan ti tao a makakita iti trabaho ditoy rabaw ti daga
a saan nga idauluan ti maysa a propeta. Saan a kaano man na-
garamid ti Apo iti maysa a trabaho a binigbigna nga awan ti
maysa a propeta a mangidaulo iti daytoy” (iti Conference
Report, Okt. 1975, 75; wenno Ensign, Nob. 1975, 50).

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Scripture Mastery—Amos 3:7

1. Iti Amos 3:3–6, nagdamag ni Amos iti pito a saludsod, a da-
giti sungbat kadagitoy ket nalawag a “saan.” Dinamagna da-
gidiay a saludsod tapno masinunuona iti maika-7 a bersikulo
a pudno ti nariknana. Ania ti kinuna ni Amos a “pudno” a
mapasamak? (Kitaen met iti 1 Nephi 22:2).

2. Mangtedka iti pagarigan ti maysa a “palimed” nga impalgak
ti Apo iti aldawtayo ken no kasano a nabendisionanna ti biag
dagiti dimngeg ken nagtungpal.

Ania dagiti Bunga?

Basaem ti Amos 3:11–15; Doktrina ken Katulagan 1:11–16 ket
isuratmo no ania ti kinuna ti Apo a mapasamakto kadagiti ag-
kedked a dumngeg ken agtungpal kadagiti propeta?

B

A

Awan ti makemmegna
(b. 4)—Saan a nakapatay iti
ania man a makanna

Silo (b. 5)—Palab-og

Gulogulo (b. 9)—Ariwawa
ken pannakatikaw

Kabusor (b. 11)—Kalaban

Dagiti sara ti altar maputed-
danto (b. 14)—Ti panagruk-
babda iti Dios ket nagbalin

nga awan bileg ken kaipapa-
nanna. (Dagiti sara ket sim-
bolo ti bileg.)

Balay a pagnaedan dagiti na-
baknang iti panawen ti lam-
ek, balay a pagnaedan iti
panawen ti pudot (b. 15)—
Dagiti pagtaengan dagiti ba-
baknang a di nangikankano
iti Dios ken dagiti propetana.
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Napadasam kadin ti nagaramid iti maysa a banag a napin-
tas para iti maysa a tao a saan a nangawat kenka ken ti in-
tedmo? Saan nga inawat ti Israel ti Dios a nangwayawaya
kadakuada manipud iti pannakaadipen iti Egipto ken nang-
ted kadakuada iti naikari a daga (kitaen iti Amos 2:9–10).
Salaysayen ti Amos 4 no ania ti kinuna ti Apo nga arami-
denna tapno maalana nga “agsubli” ti Israel kenkuana.
Sapulem no ania ti kinunana bayat ti panagbasam.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Amos 4

Amos 4:2—Kasano ti Panangala ti Apo kadagiti
Taona babaen ti “Kallawit” ken “Banniit”?
Naam-ammo dagiti Asirios gapu iti panagikabilda iti kallawit
kadagiti bibig, agong, wenno pingping dagiti kabusorda ket
pagsisilpuenda ida iti tunggal maysa babaen ti maysa a ka-
dena. Ti panamagsisilpo kadagiti adipen ket mangpalaka iti
panagbantayda ken “panangummong” kadakuada nga ipan
iti pannakaadipen.

Bakbaka ni Basan (b. 1)—Iti
pudno a kaipapanan, dagiti
baka iti lugar nga adu ti mul-
mula; iti addaan simbolo a
kaipapanan, dagiti nababak-
nang a babbai a dagiti laeng
bagbagida ti tamtamingenda

Beth-el, Gilgal (b. 4)—Dagiti
lugar a pagrukbaban a nada-
dael wenno narugitan

Nalebaduraan (b. 5)—
Naikkan iti lebadura wenno
pangpabussog (Ti panagida-
ton iti nalebaduraan a tina-
pay nga addaan iti nauram a
daton ket maiparit.)

Iwaragawagyo dagiti datda-
ton ti sibubulos a nakem
(b. 5)— Maysa a komento
maipapan iti kinalinteg ti

Israel gapu ta kinayatda ti
akinruar a panangipakita iti
relihion ngem dida kinayat ti
agbalin a managtungpal ka-
dagiti bilin ti Dios 

Ta daytoy ti makaay-ayo ka-
dakayo (b. 5)—Kayatyo nga
aramiden daytoy

Kinadalus dagiti ngipen, pa-
nagkurang iti tinapay (b. 6)—
Panagbisin

Eppes ken buot (b. 9)—
Dagiti sakit nga agdadael iti
mulmula

Panagangol (b. 10)—Maysa a
nakabutbuteng a sakit

Aluten (b. 11)—Adda apuyna
a sungrod

Amos 4

“Pinadasko a Tulonganka”

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kasano nga Agtrabaho Daytoy?

1. Iti Amos 4:6–11 inlawlawag ti Apo no ania ti naaramidnan
tapno maallukoy dagiti Israelita nga agsubli kenkuana.
Agaramidka iti listaan ti no ania ti kinunana.

2. Kasano iti panagkunam a makaimpluensia iti Israel dagiti
panangukom ti Apo tapno agsublida kenkuana? (Kitaen iti
Alma 32:13; Helaman:12:2–6).

3. Basaem ti Doktrina ken Katulagan 122:7–8 ket mangpanu-
notka iti sumagmamano a narigat a panawen a napasaramon.
Kasano nga agbalin a bendision ti maysa a napasaran?

Salaysayen ti Amos 5 no kasano a naallukoy manen dagiti
Israelita tapno sapulenda ti Apo ket agbabawida kadagiti
dakes a wagasda. Kangrunaanna, inlunod ti Apo ti kinaa-
gumda ken ti panagrukbabda kadagiti didiosen. Kinunana a
no “sapulenda ti Apo,” “agbiag[danto]” (kitaen kadagiti bb.
3–6, 14–15), ngem no saanda nga inaramid, maipanawda a
maipan iti pannakaadipen.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania iti Panagkunam?

Basaem ti Amos 5:4–6, 14–15. Gapu ta nasken a makapadastayo
amin iti pannakatay no dadduma wenno iti ania man a wagas,
ilawlawagmo dagiti wagas nga iti panagkunam “agbiagto” da-
gita a mangsapul iti Apo.

A

Amos 5

Sapulen ti Apo ket Agbiag

A
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Ti Amos 7–9 ket maipanggep kadagiti lima a parmata nga
inawat ni Amos manipud iti Apo. Impakita ti tunggal par-
mata a pinanggep ti Apo a naan-anay a dadaelenna ti paga-
rian ti Israel no saan nga agbabawi dagiti tao. Dagiti dua
nga immuna a parmata ket maipanggep kadagiti pannakada-
dael a naliklikan gapu ta nagbabawi ti Israel (kitaen iti Amos
7:1–6). Dagiti simmaruno a tallo a parmata ket impaltiingda
dagiti wagas a di nakapagbabawian ti Israel (kitaen iti Amos
7:7–9; 8:1–3; 9:1–4). Ti bunga dagitoy a basol ket ti panna-
kaparmekto ken pannakaala nga adipen ti Akin-amianan a
Pagarian ti Israel. Nupay kasta, saan nga ipalubos ti Dios a
naan-anay a madadael ti Israel. Iti maika-9 a kapitulo, inkari
ti Apo a nupay masayyasayyadanto iti amin a pagilian, ma-
ummongdanto manen kadagiti maudi nga aldaw kadagiti na-
ikari a dagada.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Aktibidad a Mabalin nga Aramiden no Kayat
—Ania ti Kaipapanan Daytoy?

1. Iladawan ti Amos 8:11–12 ti maysa nga ikakalilis. Sapulem ti
kaipapanan ti balikas nga ikakalilis ket ibagam no apay a dagi-
toy a bersikulo iti Amos ket napintas a pangiladawan iti sapa-
sap nga ikakalilis iti rabaw ti daga.

2. Usarem dagiti isu met la a simbolo para iti ebanghelio nga
inusar ni Amos iti Amos 8:11–12, agaramidka iti waragawag
a mangawis kadagiti tao a mangpulutpot iti kinapudno.
Mabalinmo nga isurat laeng no ania ti sawen ti waragawag
wenno idrowingmo no ania ti kayatmo nga ipan iti poster.

A

Adda kadi dagiti tao iti Simbaan ita nga agdama a kasla ma-
ngipagarup a maisalakandanto gapu laeng ta miembroda iti
Simbaan uray no saanda a talaga nga ay-ayaten ket pagser-
serbian ti Apo? Masansan a nakaaramid dagiti Israelita iti
biddut ti panangipagarupda a dinto pulos ipalubos ti Apo a
madadaelda—uray no saanda a nalinteg—gapu ta isuda ket
napili a tattao ti Dios (kitaen iti Deuteronomio 7:6).

Iti Amos 6 inlunod ida ti Apo gapu ta ad-adda a pinanunotda
dagiti kinabaknang ken pagnam-ayanda ngem ti maaramidda
maipapan iti kinalinteg, panangngaasi, wenno ti Diosda (ki-
taen iti 2 Nephi 28:21–24). Gapu kadagitoy a galad, kinuna ti
Apo a ti Israel ket alaento ida nga adipen dagiti kabusorda.

Amos 7–9

Dagiti Lima a 
Parmata ni Amos

Amos 6

Asi Pay dagiti Managipapan

Maysa a Mensahe ti Hustisia
Adda kadi maysa a tao a nanggundaway kadakayon idi adda-
kayo iti narigat a kasasaad? Inlunod ni Abdias ti pagilian ti Edom
gapu iti pananggundawayna iti Jerusalem. Idi rinaut ti ganggan-
naet a puersa ti Jerusalem, timmulong dagiti Edomitas a maabak
dagiti Hudio ken tinakawda dagiti sanikuada. Impadto ni Abdias
ti pannakadadael ti Edom gapu ti kinadangkokda iti in-inut a
pannakaisalakan ti Juda ken Israel iti Bantay Sion.

Ababa a Pakaammo iti Ababa a Libro
Ti nagan nga Abdias ket ka-
yatna a sawen ti “katulo-
ngan (wenno agrukbab) ni
Jehova.” Ti librona ket ma-
balin a naisurat agarup 586
S.C., nabiit laeng kalpasan ti
pannakadadael ti Jerusalem,
ken daytoy ti kababaan iti
amin a libro ti Daan a Tulag.
Para iti ad-adu pay nga im-
pormasion maipapan iti
libro ni Abdias, kitaen iti
Pangiwanwan iti Nasantuan a
Kasuratan, “Abdias.”

Juda

Moab

Edom

Ti Libro ni Abdias
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Maysa a Karkarna a Propeta ken Libro
Ti libro ni Jonas ket ti kakaisuna a libro iti benneg dagiti Propeta
iti Daan a Tulag a nangipangruna a nangirekord no ania ti napa-
samak kadagiti propeta imbes a panangirekord kadagiti paltiing
ken padtona. Nalabit a nagbiag ni Jonas kabayatan ti panawen
a ni Jeroboam II ti ari ti Israel (agarup 793–53 S.C.). Bayat ti pa-
nangbasam iti libro ni Jonas, ibilangmo no ania ti isurona kenka
maipapan iti ayat ti Dios. Kasta met a kitaem a nupay ababa ti
libro, intudo ni Jesus ti dua nga agduma a paset daytoy kabaya-
tan ti naespirituan a panagserbina iti daga (kitaen iti Mateo
12:39–41; Lucas 11:29–32). Para iti ad-adu pay nga impormasion
maipapan iti libro ni Jonas, kitaen iti Pangiwanwan iti Nasantuan
a Kasuratan, “Jonas.”

Ania koma ti masaom wenno kasano ti riknam no dagiti
lidermo ket tudingandaka (nga agmaymaysa) a mangi-
binglay iti ebanghelio iti kadangkesan ken karanggasan a
tao nga am-ammom? Salaysayen ti Jonas 1–2 no kasano
a naawagan ni Jonas a mapan iti Nineve, ti kabisera ti
Asiria, ket ballaaganna dagiti Asirios nga agbabawi. Naam-
ammo dagiti Asirios gapu iti napalalo a kinadangkes 

Jonas 1–2

Maitarayam Kadi ti Apo?

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Pakasaritaan

Abdias 1:21—“Dagiti Manangispal…Idiay 
Bantay Sion”
Intudo dagiti kabaruanan a propeta ti Abdias 1:21 a kas maysa a
padto maipapan iti aramid iti templo iti ud-udina nga aldaw a

Abdias

Panangsubbot kadagiti Natay

ken kinaranggasda ken pinarmekdan ti Siria ken ginan-
datda ti mangparmek iti Israel. 

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Jonas 1

Jonas 2

Pakarigatan (b. 2)—
Pakaburiboran

Ti layus linikmutnak (b. 3)—
Sinabbuagannak ti danum

Dariwangwang (b. 6)—
Pannakatay

Dagiti agragut iti kinaubbaw
a mangikulbo idianda ti kaa-
sida met laeng (b. 6)—Dagiti
agtalek kadagiti didiosen ma-
pukawda ti tulong ti Apo

Yawagmo ti maikaniwas
(b. 2)—Ballaagan dagiti tao
tapno agbabawi

Bagyo (bb. 4, 12)—Narungsot
nga angin

Dagiti marinero (b. 5)—
Dagiti agbambaniaga iti taaw

Imbellengda iti taaw ti nai-
lugan (Intappuakda ti karga
ti bilog iti taaw

Mapukaw (bb. 6, 14)—Matay

Naggiginnasanggasatda 
(b. 7)—Maysa a wagas a pa-
tien dagiti tao a pakaam-
muanda iti pagayatan ti Dios

(maipada iti panagbibinnunot
iti istro wenno panangibato
iti kuarta a deplata)

Akem (b. 8)—Trabaho,
mision

Dimmawel a dimmawel
(bb. 11, 13)—Rimmungsot a
rimmungsot

Dawaten (b. 14)—Kiddawen
nga addaan iti pakaasi

Nagtalna iti dawelna
(b. 15)–Limminak

Nagikarida (b. 16)—
Nagsapatada

Ti Libro ni Jonas

maannong para kadagiti natay a di pay nakangngeg iti ebang-
helio ken nakaawat kadagiti ordinansana. Kinuna ti Propeta
Joseph Smith, “Ngem kasano a makapagbalinda a mangisalakan
idiay Bantay Sion? Babaen ti panangbangonda kadagiti tem-
ploda, panangpatakderda kadagiti puente ti pagbuniaganda,
ken papan ken panangawatda iti amin nga ordinansa, panagbu-
niag, kumpirmasion, panangbuggo, panangpulot, panangorden
ken bileg ti panangilantip kadagiti uloda, a maipaay kadagiti
kapuonanda a natayen, ket subbotenda ida tapno makaumayda
iti umuna a panagungar ket maitan-okda kadagiti trono ti da-
yag a kaduada ida; ket adda ditoy ti kawar a mangibegkes iti
puspuso dagiti amma kadagiti annak, ken dagiti annak kadagiti
amma, a mangipatungpal iti mision ni Elias” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 330).
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Jonas 1:2–3—Nineve ken Tarsis
Ti Nineve ken Tarsis ket mangibagida iti dua nga agsupadi nga
ungto ti lubong ti Nagtengnga nga Akindaya ken Mediterranea.
Idi nagluas ni Jonas nga agturong iti Tarsis, nalawag a pina-
dasna ti umadayo manipud iti Nineve agingga a mabalin.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Agsapul kadagiti Detalye

1. Apay a riniing dagiti marinero ni Jonas?

2. Asino ti akinnakem ti pannakaitappuak ni Jonas iti baybay?

3. Ania ti insagana ti Apo a mangalun-on ken ni Jonas?

Ania ti Panagkunam?

Agsuratka maipapan iti no apay a makarikna ti maysa a tao a
kasla kayatna nga itarayan ti kayat ti Dios nga aramidenna wenno
dina kayat ti umawat kadagiti takem iti Simbaan. Ania ti masur-
surotayo manipud iti padas ni Jonas iti Jonas 1 maipapan iti pa-
nangpadasna nga itarayan ti Apo? (kitaen iti Moises 4:12–16).

Maysa a Kita ti Mangisalakan

Kasano ti kabayag ni Jonas iti tian ti ikan? Basaem met ti Mateo
12:38–41 ket isuratmo no kasano a maipada ti padas ni Jonas iti
napasamak iti Mangisalakan.

Ti Nineve, ti kabisera ti Asiria, ket maysa a nakadakdakkel a
siudad iti dayta a panawen. Daytoy ket agarup 96 a kilometro
(60 a milia) iti aglawlaw ken addaan iti populasion nga aga-
rup 120,000 (kitaen iti Jonas 4:11). Naam-ammo ti Nineve a
nadangkes unay a siudad. Irekord ti Jonas 3–4 no ania ti ara-
miden dagiti tao no ibaga kadakuada ni Jonas a madadael-
danto gapu iti kinadangkesda, ken no kasano ti reaksion ni
Jonas kadagiti sungbatda. Kitaen no ania ti aramidenda ken
no ania met ti masursuro ni Jonas manipud iti misionna.

Jonas 3–4

Ni Jonas iti Nineve

C

B

A

Pinanggep a Panagbaniaga nga Agturong iti Tarsis

Tarsis
EUROPA

Nineve
ASIA

AFRICA

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Jonas 3

Jonas 4

Jonas 3:9–10—Kasapulan Kadi ti Dios ti 
Agbabawi?
Kitaen iti “Dagiti Napili manipud iti Patarus ni Joseph Smith iti
Biblia” iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan, iti Amos 7:3.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mangisurat iti Maysa a Waragawag

Salaysayen ti Jonas 3:5–8
nga idi mangngegan ti
ari ti mensahe ni Jonas
nagaramid isuna iti
maysa a waragawag ka-
dagiti tao. Maibatay iti
nabasam iti Jonas 3, isu-
ratmo no ania iti panag-
kunam ti mabalin a
kinuna ti waragawag
ken no ania ti ammom
maipapan kadagiti tao
ti Nineve.

Ania ti Pinampanunotna?

Iladawam no kasano ti mabalin a narikna ni Jonas maipapan iti
inaramid ti Dios iti Jonas 3:10 ken no apay nga iti panagkunam
a nakarikna iti kasta.

Ania ti Mensahe?

Ibagam no ania iti panagkunam a mensahe ti libro ni Jonas (ma-
balin a pumilika iti ad-adu pay ngem maysa).

C

B

Maysa a Waragawag kadagiti
Tao ti Nineve

A

Saan a daytoy daydi kinu-
nak (b. 2)—Kinunak kadi nga
aramidem daytoy

Managparabur, manangnga-
asi (b. 2)—Manangpakawan,
babaen ti bileg ti Pannubbot

Ispalenna iti dakes a kasasa-
adna (b. 6)—Pasayaatenna ti
panagriknana

Nagango (b. 7)–Natay

Napudot (b. 8)—Nabara unay

Kinailalaan (b. 10)—
Nakarikna iti panagladingit

Sangagasut ket duapulo a
ribu (b. 11)—Bilang dagiti
agindeg iti Nineve

Dida ammo ti makanawan
ken makanigid (b. 11)—Dida
ammo ti nasayaat manipud
iti dakes

Ti paibaga nga imbilinko
kenka (b. 2)—Ti mensahe nga
impatulodko nga itedmo

Tallo nga aldaw a pagnaen
(b. 3)—Mangbubos iti tallo
nga aldaw a pannagna

Lupot a nakirsang (bb. 5,
6, 8)—Nakersang a kawes a

mayaruat tapno ipakita ti pa-
nagpakumbaba wenno pa-
nagladingit

Nagtugaw iti dapo (b. 6)—
Maysa a pagilasinan ti panag-
pakumbaba wenno
panagladingit
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Maysa a Padto maipapan iti Mesias
Ti nagan a Mikias ket kaipapananna ti “asino ti kas ken ni Jehova.”
Naggapu ni Mikias manipud iti maysa a bassit nga ili iti akin-
abagatan a Juda (kitaen iti Mikias 1:1) ken nagipadto iti nagbaetan
ti mapattapatta a 740–697 S.C. kabayatan dagiti panagturay da
Jotam, Acaz, ken Ezekias, nga ar-ari ti Juda; nagipadto ni Mikias
iti agarup isu met laeng a panawen ni Isaias. Ti mensahe ni
Mikias ket maiturong iti agpada nga Israel ken Juda ken aglaon
daytoy kadagiti balikas maipapan iti pannakadusa ken pana-
ngukom kasta met ti namnama ken kari maipapan iti di maba-
yag, manangngaasi a pannakaisubli dagiti tao ti Apo. Kalatakan
ni Mikias gapu iti nakaskasdaaw a padtona maipapan iti panna-
kayanak ti Mesias (kitaen iti Mikias 5:2).

Aglaon ti Mikias 1–2 kadagiti padto ni Mikias a ti Apo ket
umayto a mangukom iti agpada nga Israel ken Juda gapu
kadagiti basolda. Nalawag a dinakamatna dagiti basol mai-
papan iti panagrukbab iti didiosen ken panagtarigagay kada-
giti kinabaknang ket kalpasanna pananggun-od kadagidiay a
kinabaknang babaen ti panagranggas ken panagkusit.
Nupay kasta, saan a pinanawan ni Mikias ti Israel ken Juda
a naan-anay nga awanan iti namnama. Impadtona a kalpa-
san dagiti panangukom, maummongto manen ti Israel.

Ania a kita ti tattao ti pilien ti Apo nga agbalin a katulo-
nganna? Salaysayen ti Mikias 3 no ania ti kinuna ni
Mikias a biddut kadagiti manamnama a dadaulo ti Israel
ken dagiti katulongan ti Dios. Sapulem no ania ti kinunana
bayat ti panagbasam.

Mikias 3

Naungtan dagiti 
Nadangkes a Dadaulo

Mikias 1–2

Matnagto nga Agpada 
ti Israel ken Juda

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Mikias 3

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Pagpuligosen Daytoy

1. Ilistam no ania ti salaysayen ti Mikias 3 a biddut nga ar-
aramiden dagiti dadaulo dagiti tao.

2. Agsuratka maipapan iti maysa a lider ti Simbaan nga am-
ammom wenno mangusarka iti maysa a pagarigan iti nasan-
tuan a kasuratan ket iladawam dagiti kababalinna iti panang-
surotna iti Apo ken panangidaulona kadagiti dadduma pay.

A

Ammuen ti kinahustisia
(b. 1)—Makapangeddeng a
sililinteg

Lapgisenyo ti kudilda, ka-
nenyo ti lasag dagiti umilik,
agawenyo ti kudilda, bung-
tolenyo dagiti tultulangda,
reddekenyo ida (bb. 2, 3)—
Dagiti ragup dagiti balikas a
mangiladawan iti kinadang-
kok dagiti dadaulo ti Israel
ken Juda. Saan a pudno a kin-
nan dagiti dadaulo dagiti tao.
Inusarda ti turayda tapno
mapabaknangda ti bagbagida
babaen ti panangalada kada-
giti taraon, aruaten ken sani-
kua dagiti tao.

Dakes (b. 4)–Nadangkes

Pagbawingenda (b. 5)—
Pagbasolenda

Kumagatda kadagiti ngi-
penda,…mangisaganada pay
iti gubat a maibusor ken-
kuana (b. 5)—Dagiti palso a
propeta ket sawendanto ti
“kappia” kadagiti mangpakan
kadakuada ngem makiranget-
danto a maibusor kadagiti sa-
anto a mangpakan
kadakuada.

Agipadles (bb. 6, 11)—Ipadto
ti masakbayan nga agusar iti
wagas a saan nga inordenan
ti Dios

Ti init bumabanto iti rabaw
dagiti mammadto, dagiti
mannakakita iti masakbayan
maibabaindanto (bb. 6–7)—
Dagiti ragup dagiti balikas a
kaipapananda a dagiti pro-
peta ket mapagulimekto

Kagurayo ti kinahustisia,
ken pagkilluenyo ti amin a
kinalinteg (b. 9)—Kasuron ti
nalinteg ken padaksen no
ania ti rumbeng

Iti dara, iti kinadakes
(b. 10)—Babaen ti pammapa-
tay ken kinadangkes

Dagiti pangulo (b. 11)—
Dagiti dadaulo wenno lider

Agbalinto a bonbonton
(b. 12)—Pagbalinento a gab-
suon ti batbato

Ti bantay ti balay a kas ka-
dagiti nangato a disso ti ka-
bakiran (b. 12)—Agbalinto ti
templo a kas maysa a turod a
dimmakkelan dagiti kayo ken
mulmula.

Ti Libro ni Mikias
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Iti panangusar iti pagtuladan dagiti padto ni Mikias, suro-
ten ti Mikias 4 ti “dakes a damag” iti Mikias 3 nga addaan
iti sumagmamano a “naimbag a damag.” Dagiti umuna a
tallo a bersikulo ket kas iti padto ni Isaias maipapan iti ban-
tay ti Apo kadagiti tuktok dagiti bantay (kitaen iti Isaias
2:1–4). Kaaduan kadagiti nabati iti maika 4 a kapitulo ket
maipapan iti mabalin a pagbalinan ti Sion no sapulentayo
ti Apo ken ti Sionna.

Irekord ti Mikias 5 nga impadto ni Mikias ti umuna a yaay
ti Mangisalakan ken kadagiti maudi nga aldaw maisala-
kanto dagiti annak ti Israel manipud kadagiti kabusorda ket
agbalinda a nalinteg.

Mikias 5

Ti Yaay ti Mesias

Mikias 4

Agturayto ti Apo iti Sion

Maysa a Mensahe ti Liwliwa
Ti Nahum ket kaipapananna ti “liwliwa” iti Hebreo. Gapu ta ti
ababa a libro ni Nahum ket maysa a padto maipapan kadagiti
panangukom ti Dios iti Nineve, ti kabisera ti Asiria, mabalin a
nakaliwliwa ti mensahena kadagiti Israelita a nagsagaba kada-
giti ima dagiti Asirios.

Ababa a Pakaammo
Kas iti sumagmamano kadagiti propeta iti Baro a Tulag, bassit
laeng ti ammotayo maipapan ken ni Nahum. Ti linaon ti librona

ket iturongnatayo a mamati nga insuratna dagiti padtona iti
maysa a panawen iti nagbaetan ti 663–12 S.C., a daytoy ket
kabayatan ti panawen idi a ti Asiria ti kabilgan a pagilian iti
Nagtengnga nga Akindaya a lubong.

Dagiti padto ni Nahum maipapan iti pannakadadael ti Asiria
ket mayaplikar met iti lubong kasakbayan laeng ken iti pana-
wen ti Maikadua a Yaay.

Ti Libro ni Nahum

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kasano a Naipatungpal Daytoy?

Ti padto iti Mikias 5:2 ket naited agarup 700 S.C. Basaem ti Mateo
2:1–6; Lucas 2:1–7. Asino ti nangipatungpal iti padto ni Mikias?
Ti mainayon a nagan nga Efrata iti Mikias 5:2 ket nalabit a nausar
a mangipakita iti Betlehem idiay Judaea a maisupadi iti Betlehem
idiay Zebulun.

Irekord ti Mikias 6 nga inlunod ti Apo ti Israel gapu iti ki-
naulbod ken kinaagumda, ti kinaranggasda, ken ti panag-
rukbabda kadagiti didiosen. Patalgedan ti Mikias 7 ti kari ti
Apo a kadagiti maudi nga aldaw, inton agbabawi ken ag-
subli ti Israel iti Apo, addanto panangngaasina kadakuada.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ania ti Naidawat a Kasapulan?

1. Segun iti Mikias 6:7–8, ania ti naidawat a kasapulan tapno ag-
balin a “nasayaat” iti imatang ti Apo?

2. Naisurat ti Mikias 6:7–8 para kadagiti tao adu a tawenen ti na-
palabas. Baliwam nga isurat ti maika-7 a bersikulo nga usarem
dagiti pagarigan ti no ania dagiti mabalin nga ited dagiti tao
iti agdama a saan a “naimbag” malaksid no buyogan dagiti
kababalin a kas ken Cristo a nailista iti maika-8 a bersikulo.

A

Mikias 6–7

Dagiti Basol ti Israel ken 
ti Panangngaasi ti Apo

A
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Dagiti Saludsod ti Maysa a Propeta ken
dagiti Sungbat ti Dios
Nalawag a nagbiag ni Habacuc iti panawen idi kimmaro ti kina-
dangkes ti Juda iti baet dagiti panagkagumaan dagiti propeta a
mangbalbaliw iti naespirituan a kasasaad ti pagilian. Aglaon ti
ababa a libro ni Habacuc iti dua a saludsod a dinamagna iti Apo,
dagiti sungbat ti Apo, ken maysa a kararag nga indatonna a
mangbigbig iti awan pagkuranganna a sirib ti Apo iti wagas a
pannakilangenna kadagiti annakna. Para iti ad-adu pay nga im-
pormasion maipapan ken ni propeta Habacuc ken dagiti sinu-
ratna iti Daan a Tulag, kitaen iti Pangiwanwan iti Nasantuan a
Kasuratan, “Habacuc.”

Irekord ti Habacuc 1:2–4 a nagsaludsod ni Habacuc iti Apo
maipapan iti kinadangkes dagiti Judio ken no apay nga impa-
lubosna ti kasta a kinadangkes kadagiti taona. Sinungbatan
isuna ti Apo iti Habacuc 1:5–11, nga inlawlawagna a gapu
iti kinadangkes dagiti Judio, rebbekento ida dagiti Babilonios
iti mabiit. Iti Habacuc 1:12–17, sinaludsod ni Habacuc iti
Apo no apay nga usarenna dagiti Babilonios—dagiti tao a
nadangdangkes ngem dagiti Judio—a mangdadael kadagiti

Habacuc 1–2

Dagiti Saludsod ken Sungbat

“Kasano ti 
kaunday ti 

panagasugko,
ket dinakto 
ipangag?”

annakna iti katulagan a nagbalinen a nadangkes. Iti Habacuc
2:2–20 sumungbat ti Apo babaen ti panagkunana a madada-
elto met dagiti Babilonios gapu iti kinadangkesda—nupay
kasla rumang-aydanto iti maysa a panawen.

Aglaon ti Habacuc 3 iti maysa a kararag, a naisurat iti daniw
ti Hebreo, a nangyebkasan ni Habacuc iti pammaneknekna
maipapan iti bileg ken kinasayaat ti Dios ken ti bukodna a
panagkumit a mangsurot iti Apo uray kadagiti narigat a
panawen dagiti taona. 

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kadagiti Bukodmo a Balikas

Basaem ti Habacuc 3:17–18 a
nangyebkasan ni Habacuc iti pa-
nagkumitna a mangsurot iti Apo
uray kadagiti narigat a panawen.
Isuratmo ti bukodmo nga ababa a
palawag a mangyebkas iti panag-
kumitmo a mangsurot iti Apo.

Ti Panagkumitko a
Mangsurot iti Apo

A

Habacuc 3

Ti Kararag ni Habacuc

Impadto ni Sofonias a dumtengto ti aldaw ti Apo nga addaan iti
naindaklan a bileg kadagiti nadangkes ngem mangipaayto iti
manamnama ken napintas a masakbayan kadagiti mangsapul iti
Apo ken agbiag a sililinteg.

Maysa a Naarian a Propeta
Ti umuna a bersikulo ti Sofonias ket mangilasin kenkuana a kas
maysa a kaputotan ni Ari Ezekias, maysa a nalinteg nga ari ti
Juda a nagbiag iti mapattapatta a sangagasut a tawen sakbay a

naisurat daytoy a libro. Nagipadto ni Sofonias kadagiti aldaw ni
Ari Josias, sabali pay a nalinteg nga ari ti Juda, a kaipapananna
a nagbiag isuna iti isu met laeng a panawen a panagbiag da
Habacuc, Mikias, ken ti agtutubo a ni Jeremias.

Panagsagana a Mangadal iti Sofonias
Aglaon iti libro ni Sofonias iti dua a kangrunaan a kapanunotan:

1. Ti aldaw ti Apo. Umayto ti Apo a mangukom kadagiti tao a
nairaman iti basol ken panaginsisingpet. Mayaplikar daytoy a

Ti Libro ni Sofonias

Ti Libro ni Habacuc
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kinapudno iti pagilian ti Juda iti panawen ni Sofonias kasta
met kadagiti nadangkes iti amin a panawen, nangnangruna
kadagiti agbibiag iti panawen ti Maikadua a Yaay.

2. Pannakaisubli ken pannakapatarnaw. Yasidegto ti Dios ti bagina
ket patarnawennanto dagiti tao a mangipakumbaba iti bagba-
gida iti baet dagiti panangukomna.

Irekord ti Sofonias 1 ti padto ni Sofonias maipapan iti no
anianto ti mapasamak kadagiti tao ti Juda gapu kadagiti
basolda, a pakairamanan ti panagrukbab kadagiti didiosen,
panagaramid iti dakes iti tunggal maysa, ken panangipaga-
rup a nalintegda idinto a nagaramidda a sidadangkes.

Salaysayen ti Sofonias 2 nga impadto ni Sofonias a saan la-
eng a dadaelen dagiti Babilonios dagiti Judio no di ketdi ti
amin pay a nadangkes iti aglawlaw ti Juda agraman dagiti
Filisteos (kitaen kadagiti bb. 4–7), dagiti Moabitas ken da-
giti Ammonitas (kitaen kadagiti bb. 8–11, dagiti Etiopes (ki-
taen iti b. 12), ken dagiti Asirios (kitaen kadagiti bb. 13–15).

Ti maysa a tao a nagbasol ket mabalin a masulisog a ma-
ngisuko iti bagina ket ipagarupna nga awan ti wagas a
mabalin a “pakasublianna.” Gapu kadagitoy a rikna ti
pannakauppapay, nasken a saan laeng nga agsao iti nala-
wag maipapan iti biddut nga inaramid ti nagbasol ngem
ketdi agsao pay kadagiti balikas ti namnama a mabalin a

Sofonias 3

Dagiti Balikas ti Pammaregta

Sofonias 1–2

Aldaw ti Panangukom

pakaallukoyan ti nagbasol nga agbabawi ken kumita iti
nasaysayaat a masakbayan. Laonen ti Sofonias 3 dagiti
balikas a pammaregta ti Apo para kadagiti tao ti Juda.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Sofonias 3

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ibagam No Ania ti Makaawis iti Riknam

Iladawan ti Sofonias 3:8–20 dagiti ud-udina nga aldaw ken ti
nakaskasdaaw a wagas a panangisublinto kenkuana ti Apo ka-
dagiti taona iti katulagan kalpasan ti pannakasayyasayyada ken
pannakaadipenda gapu kadagiti basolda. Bayat ti panangbasam
kadagitoy a bersikulo, panunotem maipapan iti no kasano a
mayaplikarda kadagiti tao ita nga agkasapulan nga agsubli iti
Apo wenno maburiboran ken mabutbuteng maipapan kadagiti
maudi nga aldaw. Mangisuratka iti uray dua laeng a kinapudno
a kinuna ti Apo iti daytoy a kapitulo a makaawis unay iti rik-
nam, ken ilawlawagmo no apay.

A

Mangilupit (b. 1)—
Mananggundaway wenno
mangidadanes iti maysa a tao

Nadursok (b. 4)—Saan a na-
pasnek iti panangpanunot
maipapan wenno panagara-
mid kadagiti pagrebbengan

Manangallilaw (b. 4)—
Paglikudanna dagiti kari nga
inaramidna kadagiti dad-
duma

Binassawanganda ti santua-
rio (b. 4)—Rinugitanda ti
templo

Sinalungasing (b. 4)—
Kinontra, sinupiat

Pinadakesda dagiti amin nga
aramidna (b. 7)—Nagbasolda
iti amin nga inaramidda

Itatakderko a mangsamsam
(b. 8)—Mangdusa wenno
mangdadael kadagiti kabusor

Situtunos (b. 9)—
Sangkamaysa

Agdawdawat (b. 10)—
Agdaydayaw

Inwarak (b. 10)—
Sinayyasayyak

Sitatangsit (b. 11)—Sitatangig

Matda (b. 13)—Dagiti mabati

Pannakaukom (b. 15)—
Pannakahusga

Kumapuy (b. 16)—Mapilay
iti pannakauppapay

Pannakaumsi (b. 18)—
Pannakaibabain

Pagbaliwek (b. 20)—
Wayawayaak

Panangallukoy a Mangbangon iti Templo
Idi 538 S.C. ni Ari Ciro ti Persia (nadakamat pay iti libro ni
Esdras) ket nangipaulog iti bilin a mabalinen dagiti Judio ti ag-
subli iti Jerusalem ket bangonenda manen ti temploda a dinadael
dagiti Babilonios. Idi damona napalalo ti ragsak dagiti Judio 
maipapan iti daytoy a gundaway, ngem ti kinarigat ken gastuen

iti aramiden, ti isusupiat dagiti kabusorda, ken ti kaawan 
suporta manipud kadagiti ari a simmaruno ken ni Ciro ket 
nangpaawan namnama kadagiti Judio. Iti uneg ti sangapulo-ket-
innem a tawen dumani awan ti trabaho a naaramid iti templo.
Nagipadto ni Haggeo idi 520 S.C., a nangisuruanna kadagiti tao
nga ipangpangrunada nga aramiden ti templo ken inallukoyna

Ti Libro ni Haggeo
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ida a mangituloy iti panangbangonda manen iti templo iti baet
dagitoy a karit.

Panagsagana a Mangadal iti Haggeo
Nangted ni Haggeo iti nalawag a petsa para iti tunggal paset
daytoy ababa a librona. Naawagan dagiti bulan iti agduduma
a nagan iti Daan a Tulag ngem nabaliwandan kadagiti agdama
a nagan tapno makatulong iti pannakaawattayo.

Haggeo 1:1–15 29 Agosto 520 S.C.

Haggeo 2:1–9 17 Oktubre 520 S.C.

Haggeo 2:20–23 18 Disiembre 520 S.C.

Ti estoria maipapan iti panagsubli dagiti Judio iti Jerusalem ken ti
panangbangon iti templo ket masarakan kadagiti libro da Esdras
ken Nehemias. Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan
ken ni Haggeo, kitaen iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan,
“Haggeo.”

Insalaysay ni Elder Claudio R.M. Costa ti sumaganad
nga estoria maipapan iti maysa a tao a naam-ammona
idiay Brazil:

“Kalpasan ti pannakabuniagna a kagiddan ti pamiliana, na-
rigatan a naguray a mangkumpleto iti maysa a tawen a ki-
namiembrona iti Simbaan tapno maitugotna ti asawana ken
dagiti annakna iti templo. Adayo unay ti São Paulo Brazil
Temple manipud iti Amazon. Gagangay a kasapulan ti up-
pat nga aldaw a panagbiahe iti bilog ken uppat nga aldaw a
panaglugan iti bus tapno makadanon iti templo—agarup
makalawas a panagbaniaga. Agar-aramid daytoy a lalaki
iti aparador. Kasano a makaurnong iti makaanay a kuarta
a gastuenna para iti bagina, iti asawana, ken kadagiti
annakna? Nupay nagtrabaho a nasayaat iti uneg ti adu a
bulan, nakaurnong la iti bassit unay a kuarta.

Haggeo 1

Ileppas ti Templo

Idi dimteng ti panawen a mapanda iti templo, inlakona
amin a muebles ken alikamenna, agraman ti dekoriente a ra-
gadina ken ti kakaisuna a luganna a motorsiklo—amin a ba-
nag nga adda kenkuana—ket napan iti templo a kakuyogna
ti asawa ken dagiti annakna. Kinasapulan ti walo nga aldaw
tapno makadanon iti São Paulo. Kalpasan ti panangbubosda
iti uppat a nangayed nga aldaw iti templo a panagaramid iti
trabaho ti Apo, nasken nga agbaniaga daytoy a pamilia iti
pito manen nga aldaw tapno makasublida iti pagtaenganda.
Ngem nagawidda iti pagtaenganda a naragsak, a nakarikna-
anda a dagiti rigat ken panagkagumaanda ket awan kaibato-
ganda no maidiligda iti naindaklan a ragsak ken dagiti
bendision a napadasanda iti balay ti Apo” (iti Conference
Report, Okt. 1994, 34; wenno Ensign, Nob. 1994, 27).

Ti estoria daytoy pamilia a taga Brazil ket mangibagi i ti
pudno a kaipapanan ti mensahe ni Haggeo iti umuna a ka-
pitulo. Bayat ti panagbasam, sapulem no ania ti kuna ni
Haggeo maipapan iti kinapateg ti templo ken no ania ti 
ar-aramiden dagiti tao a mangipakita a dida ik-ikkan pateg
ti templo a kas iti nasken koma nga aramidenda.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Haggeo 1

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ti Kinapateg ti Templo

1. Ania dagiti kinuna ni Haggeo a bunga ti panangitantan iti pa-
nangbangon iti templo? (kitaen iti Haggeo 1:6, 9–11). Ibilangmo
ti epekto dagiti katulagan iti templo, ordinansa, ken bendision
iti tunggal paset dagiti biagtayo. Ania iti panagkunam ti kaipa-
panan ti panangikabilmo kadagiti natgedam wenno sueldom
“iti uneg ti supot nga addaan kadagiti lussok”?

2. Ania ti kuna ti Haggeo 1:4–6 maipapan iti panangipangpang-
runa iti templo iti biag dagiti tao?

Ti Sungbat dagiti Tao

1. Ania ti inaramid dagiti tao gapu iti mensahe ni Haggeo?
(kitaen iti Haggeo 1:12–15).

2. Kas ken ni Haggeo, imbaga ni Presidente Howard W.
Hunter kadagiti miembro ti Simbaan a “kumita iti templo
ti Apo a kas naindaklan a simbolo iti kinamiembroyo”
(iti Conference Report, Okt. 1994, 8; wenno Ensign, Nob.
1994, 8). Ilawlawagmo no kasano ti panangar-aramidmo iti
templo a simbolo ti kinamiembrom ken no kasano nga ar-
aringan ti templo ti wagas a panagbiagmo ita nga agdama.

B

A

Agwalangwalang (bb. 4, 9)—
Saan a nabangon, dadael pay
laeng

Nagmula (b. 6)—Nagitukit

Itukenda ti linnaaw (b. 10)—
Di mangpaadda iti linnaaw
(ti basa iti daga iti agsapa)

Natda (b. 14)—Bassit a bilang
a nabati manipud iti dakdak-
kel a ragup
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Nakitana iti Labes ti Aldawna
Ni Zacarias ket naggapu iti pamilia dagiti saserdote iti tribu ni
Levi. Nayanak isuna idiay Babilonia ken nagsubli iti Jerusalem
agarup 538 S.C. a kaduana dagiti Judio a napalubosan nga ag-
subli manipud iti pannakaadipen iti Babilonia. Naawagan isuna
a maysa a propeta agarup 520 S.C. (kitaen iti Zacarias 1:1), a kai-
papananna a nagbiag isuna iti isu met la a panawen a kas kada
Haggeo, ti propeta, ken Esdras, ti saserdote. Kas ken ni Haggeo,
inallukoy ni Zacarias dagiti tao nga ituloyda ti panangbangon
manen iti templo. Ngem kinaritna pay dagiti tao a mangbangon
manen kadagiti bukodda a naespirituan a biag. Managparmata
pay unay ni Zacarias. Dagiti parmatana ket agpada nga adda pa-
kainaiganda iti Mesias (ibagana ti maipapan iti Maikadua a Yaay
ti Mangisalakan) ken iti pammaltiing (ibagana ti maipapan kada-
giti maudi nga aldaw). Dagiti padto ni Zacarias maipapan ken ni
Jesucristo kadagiti maika-9–14 a kapitulo ket ad-adda a naadaw
kadagiti uppat nga Ebanghelio ti Baro a Tulag ngem kadagiti
padto ti asino man a sabali pay a propeta iti Daan a Tulag.

Irekord ti Zacarias 1–6 dagiti walo a parmata nga inted ti
Apo ken ni Zacarias maipapan iti balay ti Israel:

• Maysa a parmata maipapan kadagiti kabalio (kitaen iti
Zacarias 1:7–17), a mangisuro maipapan iti manangnga-
asi a wagas a pannakilangento ti Apo iti Jerusalem

Zacarias 1–6

Dagiti Walo a Parmata 
ni Zacarias

Naisurat ti Haggeo 2 idi narugianen dagiti tao a bangonen
manen ti templo. Maibilang kadagiti mangbangbangon ma-
nen iti templo ket dagiti Judio a nakakitan iti sigud a templo
ken makaammo no kasano ti kinapintas ken kinadayagna

Haggeo 2

Agtultuloy nga Agbangon!

• Maysa a parmata maipapan iti uppat a sara ken uppat a
mammanday (kitaen iti Zacarias 1:18–21), a maipapan
kadagiti bileg (dagiti sara) a nangwarawara iti Juda ken
no anianto ti mapasamak kadagitoy a bileg

• Maysa a parmata maipapan iti maysa a lalaki nga ad-
daan iti pagrukod a tali (maysa nga agrukrukod; kitaen
iti Zacarias 2), a mangipaneknek maipapan iti managsa-
luad a bileg ti Apo kadagiti taona

• Maysa a parmata maipapan iti nangato a saserdote
(kitaen iti Zacarias 3), a mangisimbolo no kasano a
maparmek ti Juda ni Satanas ket madalusan babaen ti
bileg ni Jesucristo (“ti Saringit” iti b. 8)

• Maysa a parmata maipapan iti kandelero ken kayo nga
olibo (kitaen iti Zacarias 4), a mangisimbolo no kasano
nga ikkan ti Apo iti bileg dagiti taona babaen ti
Nasantuan nga Espirituna

• Maysa a parmata maipapan iti sangalukot a pagbasaan
nga agtaytayab (kitaen iti Zacarias 5:1–4), a nangisuro
a nailunod dagiti naulbod iti daga

• Maysa a parmata maipapan iti maysa a babai iti basket
(kitaen iti Zacarias 5:5–11), a mangipaneknek a maik-
katto ti kinadangkes manipud kadagiti tao

• Maysa a parmata maipapan kadagiti uppat nga angin ti
langit (kitaen iti Zacarias 6:1–8), a mangisimbolo iti pa-
nangisaknap iti bileg ti Apo iti intero a daga

Aggibus ti Zacarias 6 babaen ti pannakaorden ti maysa a
lalaki nga agnagan iti Josue nga agbalin a nangato a saser-
dote a kas maysa a simbolo ti Mangisalakan nga agserserbi
para kadagiti taona.

Ti Libro ni Zacarias

daytoy. Ti templo a bangbangonenda manen ket saan a kas
dumani kadakkel wenno kapintas ti maysa a nadadael.
Daytoy a kinapudno ti nanguppapay iti adu a Judio.
Inallukoy ida ni Haggeo babaen ti dua a kapanunotan.
Umuna, imbagana kadakuada nga ituloyda ti panagbangon
ket inkarina kadakuada a kadagiti maudi nga aldaw, agara-
midto ti Apo iti maysa a templo a dakdakkel ken nadaydayag
ngem iti maysa a binangon ni Salomon, nga isu daytoy ti
nalagipda. Maikadua, impalagip ni Haggeo kadagiti tao a
manipud iti kanito nga inrugida ti panangbangon manen iti
templo, nangrugida a rimmang-ay. Ngarud, nupay ti tem-
plo ket saan a kas iti kadayag ti templo ni Salomon, mang-
yeg latta daytoy kadagiti isu met laeng a bendision manipud
iti Apo.
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Irekord ti Zacarias 7 nga inlunod ti Apo dagiti tao ti
Jerusalem iti aldaw ni Zacarias gapu iti panagpammarangda
a nalinteg babaen ti panagayuno ken panagaramidda kada-
giti ordinansa nga agpaay iti ruar a saanda a nagbalin a na-
asi, nalinteg, wenno managtulong kadagiti dadduma. Aglaon
ti Zacarias 8 iti padto ni Zacarias maipanggep iti masakba-
yan ti Jerusalem. Kinunana a no agbabawi dagiti tao ken
aguummongda iti kinalinteg iti daytoy nasantuan a siudad,
ti Apo addanto kadakuada ket bendisionannanto ida iti labes
dagiti wagas nga adda kenkuana iti napalabas.

Kinuna ni propeta Jacob iti Libro ni Mormon nga amin da-
giti nagkauna a propeta ket nagpaneknekda maipapan ken
ni Jesucristo (kitaen iti Jacob 7:11). Sumagmamano kadagi-
toy a padto ket mabalin nga awan iti Biblia (kitaen iti
1 Nephi 13:24–28), ngem ditoy iti Zacarias masarakantayo
ti sumagmamano a nataginayon para kadatayo.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Maysa a Padto a Naipatungpal

Idiligmo ti Zacarias 9:9 iti Mateo 21:1–11 ket agsuratka maipa-
pan iti no kasano a natungpal ti padto ni Zacarias.

Zacarias 10

Dagiti Kari iti 
Ud-udina nga Aldaw

A

Zacarias 9

Ti Umay nga Ari

Zacarias 7–8

Agdama ken Masakbayan 
a Jerusalem

Nasayyasayya dagiti tao ti Israel ken Juda gapu iti pa-
nagsukirda kadagiti bilin ti Apo. Salaysayen kadatayo ti
Zacarias 10 no ania ti inkari ti Apo nga aramiden para
kadakuada kadagiti maudi nga aldaw. Sapulem dagitoy
bayat ti panagbasam.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Zacarias 10

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Ti Pannakaummong ti Israel

Ti pannakaummong ti Israel ket agpada a naespirituan ken pisi-
kal. Umuna a maummong a naespirituan dagiti tao no mapasu-
rotda iti ebanghelio ket tallikudanda ti kinainlubongan. Pisikal a
maummongto met dagiti Santo kadagiti dagada a naikari inton
ibaga dagiti propeta kadakuada nga aramidenda daytoy (kitaen
iti Alma 5:57; DkK 133:12–15). Basaem ti Zacarias 10:6–12; DkK
29:7–11; 101:63–68; 115:5–6 ket isuratmo no ania ti masursurom
maipapan iti pannakaummong ti Israel ken no apay a napateg
unay daytoy.

A

Maud-udi a tudo (b. 1)—
Dagiti tudo iti panagsusulbod
a kasapulan tapno maluom
dagiti bunga ti trigo

Terafin, mammadles, mang-
liwliwada a barengbareng
(b. 2)—Dagiti palso a dios
ken palso a propeta saanda a
mabendisionan dagiti tao
wenno maparagsak ida

Pagbalinennanto ida a kas
natataraki a kabkabalio a pa-
kigubat (b. 2)—Mapagbalin
ida a kabkabalio a pagsaka-
yan ti dadaulo (gagangay a ti
kapintasan a kabalio)

Ti bato a pasuli, ti lansa, ti
bai a pakigubat (b. 4)—Dagiti
tanda a maitudo iti
Mangisalakan. Ipakita daytoy
a padto a ti kapatgan a tao iti
Israel ket rummuarto mani-
pud iti tribu ni Juda. (Mabalin
a kayatmo nga isurat ti
“Umayto ni Jesucristo mani-
pud iti tribu ni Juda” iti mar-
dyin dagiti nasantuan a
kasuratam nga abay daytoy a
bersikulo.)

Pitak (b. 5)—Daga a naluk-
neng

Mariribukdanto (b. 5)—
Maabakdanto

Sultipakto ida (b. 8)—
Awagakto ida

Sinubbot (b. 8)—Insalakan,
innala manipud iti pannaka-
balud wenno pannakaadipen

Imula (b. 9)—Iwarawara

Awanto ti masarakan a disso
(b. 10)—Awanto ti makaanay
a siled

Isu aglasatto iti tengnga ti
taaw ti ladingit (b. 11)—
Agsublinto ni Efraim babaen
ti adu a riribuk.

Kabilennanto dagiti pallong
ti taaw, dagiti kaadalman ti
Nilo agmagadanto (b. 11)—
Dagiti ragup dagiti balikas a
mangipakpakita a ti Apo pa-
lakaennanto ti panaguum-
mong dagiti taona

Babaen ti naganna agsursur-
danto (b. 12)—Tungpalen da-
giti bilin ti Dios iti amin nga
aramidenda
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Irekord ti Zacarias 11–13 dagiti padto maipapan iti masak-
bayan dagiti Judio. Iti maika-11 a kapitulo, impadto ni
Zacarias no ania ti mapasamakto kadagiti Judio gapu iti ki-
nadangkesda iti panawen ni Jesucristo. Aglaon ti Zacarias
12–13 kadagiti padto maipapan iti Maikadua a Yaay ni
Jesucristo ken no anianto ti aramidenna para kadagiti
Judio kadagiti maudi nga aldaw.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Kasano a Maipatungpalda?

1. Basaem ti Zacarias 11:12–13; Mateo 26:14–16; 27:1–10 ket iba-
gam no kasano a naipatungpal ti padto ni Zacarias.

2. Basaem ti Zacarias 12:10; 13:6; Doktrina ken Katulagan 45:47–53.
Kaano ken kasano a maipatungpalto ti padto ni Zacarias?

No panunotem ti maipapan iti Maikadua a Yaay ti
Mangisalakan, maragsakanka kadi, mabuteng, wenno du-
mani agpada? Iladawan ti Zacarias 14 ti sumagmamano
kadagiti pasamak a mapagtengto iti Maikadua a Yaay.
Bayat ti panagbasam, sapulem dagiti bersikulo a makatu-
long iti maysa a tao tapno saan unay a madanagan iti
Maikadua a Yaay ni Jesucristo, a laglagipem a “no nakasa-
ganakayo saankayo nga agbuteng” (DkK 38:30).

Zacarias 14

Ti Maikadua a 
Yaay ni Jesucristo

A

Zacarias 11–13

Dagiti Judio ken ti
Mangisalakanda

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Zacarias 14

Zacarias 14:6–7—Lawagto iti Rumabii
Idilig ti Zacarias 14:6–7 iti 3 Nephi 1:8; 15–17.

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Dagiti Pasamak sakbay ti Maikadua a Yaay

1. Segun iti Zacarias 14:1–7, ania ti dakkel a milagro nga arami-
dento ti Apo para kadagiti Judio iti Maikadua a Yaay? (kitaen
iti DkK 45:47–53).

2. Segun iti Zacarias 14:20–21, kasano a maigidiatto ti kasasaad
iti daga inton umay ti Apo?

3. Ania a paspasamak a mainaig iti padto ni Zacarias maipapan
iti Maikadua a Yaay ti makatulong kenka a manguray no kaa-
nonto manen ti yaay ti Mangisalakan? Basaem met iti Isaias
11:4–9; Doktrina ken Katulagan 29:7–13; 133:17–35 para kada-
giti mainayon a detalye maipapan kadagiti pasamak a nai-
padto iti Zacarias.

4. Basaem ti Doktrina ken Katulagan 106:4–5 ket lasinem no ania
ti maaramidmo tapno makapagsaganaka para iti Maikadua a
Yaay no dumteng daytoy iti aldawmo tapno agbalinto daytoy
a maysa a nagloriaan nga aldaw para kenka imbes a maysa a
nakabutbuteng nga aldaw.

A

Sinamsam (b. 1)–Kinabaknang

Matakawdanto (b. 2)—
Maagawdanto

Mapilitdanto (b. 2)—
Maramesdanto

Ti matda kadagiti tattao
(b. 2)—Ti mabati kadagiti
tattao

Nabiag a dandanum (b. 8)—
Mabalin a literal a kayatna a
sawen ti sariwa a danum,
mabalin simbolikal a kaipa-
pananna ti pannakaammo a
naggapu iti iti langit

Agpabaybay iti daya, agpa-
baybay iti laud (b. 8)—Ti
Natay a Baybay ken ti Baybay
ti Mediterranea

Maaramidto a kas iti Arabia
(b. 10)—Maaramidto a kas iti
nasimpa a tanap

Maingatonto ken agtaengto
iti dissona (b. 10)—Maitag-
ayto ti Jerusalem ngem sa-
anto a maikkat iti lugarna.

Aggibusto (b. 12)—
Malungsotto

Ariwawa (b. 13)—Riribuk
wenno panagbuteng

Fiesta dagiti tabernakulo
(bb. 16, 18–19)—Maysa a
piesta a panglagipan no ka-
sano a pinarang-ay ti Apo da-
giti annak ti Israel iti daga ti
Canaan kalpasan ti panangi-
turongna kadakuada sadiay
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Ti libro ni Malakias ket ti libro iti Daan a Tulag a kaudian a naisu-
rat a naibatay iti pakasaritaan. Nalabit nga insurat ni Malakias
(a ti naganna iti Hebreo ket kaipapananna ti “mensaherok”) dagi-
toy a padto agarup 430 S.C., dumani sangagasut a tawen kalpasan
nga inrugi dagiti Judio ti panagsublida iti daga ti Israel manipud
iti Babilonia. Dagiti Judio ti Daan a Tulag ket awanandana kada-
giti propeta nga am-ammotayo kalpasan ni Malakias, ngem dagiti
an-annabo ni Ama Lehi iti Akinlaud a Deppaar (dagiti Nephite)
ket naaddaanda iti adu a propeta agingga iti pannakayanak ni
Jesucristo, kas nairekord iti Libro ni Mormon.

Ti Mensahe ti Maudi a Naam-ammo a 
Propeta ti Daan a Tulag
Iti panawen a nagipadto ni Malakias, adu a Judio ti nangnam-
nama a ti Dios ket ipakitananto ti bilegna babaen ti panangwa-
yawayana kadakuada manipud iti panangituray ti Persia ket
palubosannanto ida a mapasubli ti maysa a pagarian. Kalpasan
ti sangagasut a tawen manipud iti panawen a nagsublida kada-
giti nakayanakanda a daga, adda pay laeng dagiti Judio iti ba-
baen ti kontrol ti Persia. Adu a Judio ti naawanan iti namnama
ket saanda a nagtrabaho a nasayaat tapno agbiagda a mayannu-
rot iti relihion, a namatida a nalipatan idan ti Dios wenno binay-
bay-anna idan isu nga awan ti kaimudinganna ti panagbalin a
nalinteg. Ti mensahe ni Malakias ket maipapan kadagitoy a pa-
samak. Nupay kasta, dagiti pagbatayan nga insuro ni Malakias
ket mayaplikar iti dumani ania man a panawen iti pakasaritaan,
gapu ta dagiti tao iti amin a panawen ket masulisogda nga ag-
balin a “natamnay” iti relihionda.

Ti Mensahe ni Malakias
Nagsao ni Malakias para iti Apo iti panangsungbatna kadagiti
saludsod a dinamag dagiti tao iti aldawna. Inlasinna dagiti su-
maganad a parikut, basbasol, ken karit:

• Kasano a linais ken rinugitan dagiti tao ti nagan ti Dios?
(kitaaen iti Malakias 1:6).

• Apay a saan nga inawat ti Apo dagiti daton ken kararag da-
giti tao? (kitaen iti Malakias 2:13–14).

• Kasano a binannog dagiti tao ti Apo? (kitaen iti Malakias 2:17).

• Kasano ti nasken a panagsubli dagiti tao iti Apo? (kitaen iti
Malakias 3:7).

• Kasano a takawan ti tao ti Dios? (kitaen iti Malakias 3:8).

• Kasano a nagsao dagiti tao a maibusor iti Apo? (kitaen iti
Malakias 3:14–15).

Ni Malakias ket maysa kadagiti kasansanan a maad-adaw ti
saona a propeta ti Daan a Tulag. Inadaw dagiti mannurat iti
Baro a Tulag dagiti sinurat ni Malakias, inadaw ti nagungar
a Mangisalakan ti sumagmamano kadagiti pannursuro ni
Malakias kadagiti Nephite tapno maisuratda dagitoy kadagiti
rekordda, ket inadaw ni anghel Moroni ti sumagmamano iti
Malakias iti agtutubo a Propeta Joseph Smith, a nangibagaanna
a matungpalto dagiti padto ni Malakias kadagiti ud-udina nga
aldaw.

Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan iti Malakias,
kitaen iti Pangiwanwan iti Nasantuan a Kasuratan, “Malakias.”

Kabayatan ti naespirituan a panagserbina iti daga, inlu-
nod ni Jesus dagiti dadaulo a Judio gapu ta pinadasda ti
agparang a nakalinlinteg ngem iti kinapudnona nag-
biagda a saan a nalinteg. Tulongannatayo ti libro ni
Malakias a makaawat nga adda idin daytoy a problema iti
las-ud ti uppat a gasut a tawen. Irekord ti Malakias 1 a
managtungpal dagiti dadaulo a Judio iti bilin ti Dios nga
agisakripisio, ngem imbes nga isakripisioda ti kasayaatan
kadagiti arbanda, indatonda ketdi dagiti nadunor wenno
masaksakit nga ayupda (kitaen iti Malakias 1:7–8,
12–14). Daytoy a kinamanaginsisingpet ti nangipakita iti
kaawan panagraemda iti Apo ken ti nababa a panangibi-
langda iti relihion kadagiti panagbiagda.

Ildawan ti Malakias 2 ti panangiturong ti Apo kadagiti
an-annabo ni Aaron, a saserdote para kadagiti tao iti
templo. Kinuna ti Apo a saanda a nangipakita iti nalinteg
a pagwadan para kadagiti tao kasta met a dida tinulongan
ida nga agbiag a nalinteg. Ngem ketdi, sinalungasing
dagiti saserdote dagiti katulaganda iti priesthood, nga
indilig ti Apo kadagiti katulagan iti nagbaetan ti asawa a
lalaki ken asawa a babai. Kinuna ti Apo a madusadanto
gapu iti saanda a panagtungpal.

Idi sinarungkaran ni Moroni ni Joseph Smith iti rabii ti
21 Septiembre 1823 ket imbagana kenkuana ti maipapan

Malakias 3–4

Ti Yaay ti Apo

Malakias 2

Naawagan dagiti 
Saserdote nga Agbabawi

Malakias 1

Saan a Napudno 
a Panagrukbab

Ti Libro ni Malakias
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iti Libro ni Mormon, inadawna met kenkuana dagiti su-
magmamano a nasantuan a kasuratan, agraman ti “paset
ti maikatlo a kapitulo ti Malakias ken…ti maikapat wenno
maudi a kapitulo ti isu met laeng a padto” (JS—P 1:36).
Ti Malakias 3–4 ket addaan iti dakkel a pateg kadagiti ud-
udina nga aldaw.

Ipamaysa ti Malakias 3–4 iti “dakkel ken nakakigkigtot nga
aldaw ti Apo” (Malakias 4:5), wenno ti Maikadua a Yaay.
Impaneknek ni Malakias kadagiti tao ti aldawna ken kada-
giti aldawtayo nga umayto ti aldaw ti Apo. Mainayon pay,
nupay mabalin a kasla rumang-ay dagiti nadangkes, ti al-
daw ti Apo ket aldawto ti panangukom a pakagunggona-
anto dagiti nalinteg ken pakauramanto dagiti nadangkes.

Bayat ti panangbasam kadagitoy dua a kapitulo, sapulem
no ania ti nasken nga aramidentayo tapno makapagsagana
para iti Maikadua a Yaay, no ania ti makatulong kadatayo a
sipupudno a makaandur agingga iti dayta naindaklan nga
aldaw, ken ania ti makaallukoy kadatayo a maddaan iti
pammati a dumtengto ti Maikadua a Yaay.

Pannakaawat kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Malakias 3

Malakias 4

Stubble (b. 1)—Dagiti garami
a mabati kalpasan ti panagani
iti talon. Mapupuoran dagitoy

Pagpupukan (b. 2)—
Naaladan a paggianan
dagiti ayup

Payaten (b. 3)—Paddekan

Horeb (b. 4)—Bantay Sinai

Linlinteg (b. 4)—Dagiti
alagaden

Mangibtur (b. 2)—Makalasat

Manggugor (b. 2)—Maysa a
tao a mangisina iti puro a me-
tal manipud kadagiti amin a
dadduma pay a banag

Agpapuskol ti lupot (b. 2)—
Maibilang kadagiti tao nga
aglaba kadagiti aruaten a kas
paset ti proseso

Dalusan (b. 3)—Ugasan

Managanito (b. 5)—Dagiti
tao nga agkagumaan a ma-
ngusar iti mahiko ken dakes
nga espiritu tapno aringan
dagiti dadduma

Mangilupit (b. 5)—Tratuen iti
di nalinteg

Mangmangged (b. 5)—
Trabahador, maysa a tao a
maupaan

Iti ania (bb. 7, 8)—Kadagiti
ania a wagas

Padasen (b. 10)—Suboken

Ungtan (b. 11)—Lapdan, 
paayen

Mangalun-on (b. 11)—Dagiti
banag nga agdadael

Ubbaw (b. 14)—Awan pagsa-
yaatanna

Narang-ay (b. 15)—Nadur-as

Sinulisogda ti Dios (b. 15)—
Kariten dagiti bilin ti Dios
babaen ti di panagtungpal
kadagitoy ken kitaen no
pudno nga adda pannusa

Nakalisida (b. 15)—
Naisalakanda manipud iti
pannusa

Igaga (b. 17)—Maaddaan iti
panangngaasi

Mabigbig (b. 18)—
Maammuan wenno mailasin

Panagadal kadagiti 
Nasantuan a Kasuratan

Leppasem ti tallo kadagiti sumaganad a lima nga aktibidad
(A–E) bayat ti panangadalmo iti Malakias 3–4.

Ad-adu ngem Maysa a Pannakaipatungpal

Basaem ti Mateo 11:7–11; Doktrina ken Katulagan 45:9 ket iba-
gam no asino wenno ania ti babaonen a masasao iti Malakias
3:1. Hustotayo met iti panagkunatayo a maysa a babaonen ni
Propeta Joseph Smith a nangisagana iti dalan ti Apo babaen ti
panangisublina iti Simbaan ni Jesucristo kadagitoy ud-udina
nga aldaw (kitaen iti “Dagiti Napili manipud iti Patarus ni
Joseph Smith iti Biblia” iti Pangiwanwan iti Nasantuan a
Kasuratan, Mateo 17:10–14; 2 Nephi 3).

Maysa a Pannakaipatungpal

Kitaen nga iti Malakias 3:1 mabasatayo ti maipapan iti “babao-
nek” ken “ti babaonen ti tulag.” Nailasinmo ti “babaonek” iti
aktibidad A iti ngato. Asino iti panagkunam a “ ti babaonen ti
tulag”? Apay?

Scripture Mastery—Malakias 3:8–10

1. Ilistam dagiti bendision a linaon iti Malakias 3:8–10 para
kadagiti agtungpal iti linteg ti apagkapullo. Basaem dagiti
maika-11–12 a bersikulo ket inayonmo dagiti dadduma pay
a bendision iti listaam.

2. Kasano a ti saan a panagbayad kadagiti apagkapullo ken
datontayo ket maibilang a “panagtakaw iti Dios”?

3. Basaem no ania ti kinuna ti Apo maipapan iti apagkapullo iti
Doktrina ken Katulagan 64:23. Kasano a maidilig ti kinuna ti
Dios iti mensahe ni Malakias no basaem iti Malakias 4:1?

Kadagiti Bukodmo a Balikas

1. Kadagiti bukodmo a balikas, isuratmo ti dayengdeng dagiti
tao a masarakan iti Malakias 3:14–15.

2. Ania dagiti kari nga inted ti Apo iti Malakias 3:16–18 a nang-
sungbat iti dayengdeng ken makatulong kenka kadagiti pana-
wen no kasla dika mabembendisionan para iti kinalintegmo
idinto a dagiti di agtungtungpal kadagiti bilin ket kasla awan
pakasikoranda?

Scripture Mastery—Malakias 4:5–6

1. Mabalin nga interesadoka a mangammo nga aglaon ti
Malakias 4:5–6 kadagiti kakaisuna a bersikulo a naadaw (nu-
pay saan a kada tunggal balikas) iti amin nga uppat a pagru-
kodan a libro ti nasantuan a kasuratan ti Simbaan (kitaen iti
3 Nephi 25:5–6; DkK 2; 128:17; JS—P 1:36–39). Manipud ka-
dagiti adu a nasantuan a kasuratan nga inadaw nga insao ni
Moroni iti ubing a propeta idi 1823, daytoy a padto maipa-
pan ken ni Elias nga agsubli sakbay iti Maikadua a Yaay ti
Mangisalakan ket ti kakaisuna a paset a naikabil iti Doktrina
ken Katulagan. Nakapatpateg unay ti panagsubli ni Elias a
mangisubli kadagiti sagrado a tulbek. Basaem ti Doktrina
ken Katulagan 110:13–16 ket ilawlawagmo no kaano ken ka-
sano a naipatungpal daytoy a padto.

E

D

C

B

A

236



2. Kinuna ni Presidente Joseph Fielding Smith, “Babaen ti bi-
leg daytoy a priesthood nga insubli ni Elias, mabalin a mai-
lantip dagiti agassawa, wenno makapagkallaysa para iti
kinaagnanayon, mabalin a mailantip dagiti annak kadagiti
nagannak kadakuada para iti kinaagnanayon; iti kasta maa-
ramid ti pamilia nga agnanayon, ket ti ipapatay ket saanna
a mapagsisina dagiti miembro. Daytoy ti naindaklan a pag-
batayan a mangisalakanto iti lubong manipud iti naan-anay
a pannakadadael (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R.
McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:118). Iti pannakaammom iti
daytoy a kinapudno, ilawlawagmo no ania dagiti “lunod”
nga iti panangkunam nga umayto iti daga ken kadagiti tao
ken pamilia a makaammo maipapan kadagitoy a pannur-
suro ngem saanda nga agbibiag a mayannurot kadagiti ben-
dision ken katulagan nga insubli ni Elias. Kadagiti sabali a
balikas, kasano a dagiti tulbek ti priesthood nga insubli ni
Elias ket mayadayona ti daga manipud kadagiti “lunod”?

Apay a nasken unay nga ibinglaytayo dagiti napintas a da-
mag maipapan kadagitoy a banag? Ti sumaganad nga adaw
manipud iti maysa a waragawag ti Umuna a Panguluen
ken Korum dagiti Sangapulo-ket-dua nga Apostol ket ma-
balin a makatulong kenka a sumungbat:

“Iballaagmi a dagiti tao a mangsalungasing kadagiti katula-
gan ti linteg ti kinadalus ti dayaw, dagiti mangabuso iti
asawa wenno anak, wenno mapaay a mangipatungpal kada-
giti pagrebbengan iti pamilia ket agtakderdanto iti maysa nga
aldaw nga agsungbat iti sanguanan ti Dios. Mainayon pay,
iballaagmi a ti pannakawara ti pamilia ket mangyeg kagiti
tao, komunidad, ken pagilian kadagiti didigra nga impadto
dagiti nagkauna ken kabaruanan a propeta” (Ti Kaamaan:
Maysa a Waragawag iti Lubong,” Ensign, Nob. 1995, 102).

3. Ilawlawagmo no ania iti panagkunam a maaramidmo tapno
maiturong ti pusom “kadagiti amma” (dagiti kapuonam)
wenno kadagiti annakmo kadagiti wagas a mangbendisionto
iti biagda iti agnanayon.
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