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Pambungad sa Home-Study
Seminary Program
Ang home-study seminary program ay nilayong tulungan ka na mapalalim ang
iyong pag-unawa sa ebanghelyo ni Jesucristo at maipamuhay ang mga turo nito sa
iyong buhay sa araw-araw sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga banal na
kasulatan. Para sa iyong pag-aaral sa taong ito, babasahin mo muna ang mga
reading assignment mula sa teksto ng banal na kasulatan sa kursong ito—ang
Bagong Tipan—at pagkatapos ay kukumpletuhin (babasahin at sasagutan) mo ang
bawat lesson. Magkikita kayo ng seminary titser mo isang beses bawat linggo para
ipasa ang iyong ginawa at makibahagi sa isang weekly lesson.

Ang seminary ay isang araw-araw na
religious education program. Dapat
maging araw-araw na gawain ang
mapanalanging pag-aaral ng iyong
banal na kasulatan. Kakailanganin
mong gawin ang iyong mga seminary
assignment araw-araw, kahit hindi ka
dumadalo sa isang seminary class
bawat araw. May 32 unit na
kukumpletuhin sa kursong ito.
Makikita sa chart sa pagbabasa sa pahina 000 ang mga dapat mong pag-aralan
para sa bawat unit. Tutulungan ka ng iyong titser na maunawaan kung kailan dapat
ipasa ang bawat unit. Ang mga lesson sa gabay na ito sa pag-aaral ay aabutin ng
mga 30 minuto para makumpleto, bilang karagdagan sa iyong araw-araw na
pagbabasa ng mga banal na kasulatan.

Dapat may dalawa kang scripture study journal (o dalawang notebook), bukod pa
sa iyong personal journal, kung saan isusulat mo ang mga assignment mula sa mga
aktibidad sa gabay sa pag-aaral. Sa bawat pagkikita ninyo ng iyong titser bawat
linggo, dapat mong ipasa ang scripture study journal na naglalaman ng mga
natapos na assignment mula sa mga aktibidad sa gabay sa pag-aaral na
nakumpleto mo para sa linggong iyon. Babasahin at magkokomento ang iyong
titser sa mga assigment at ibabalik sa iyo ang scripture study journal na iyon sa
susunod na linggo. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa isang papel sa
loose-leaf binder at ipasa ang mga pahinang ginawa mo sa linggong iyon.
Pagkatapos, kapag ibinalik ng iyong titser ang mga pahina, ibalik ang mga ito sa
notebook.

Paggamit ng Manwal na Ito sa Daily Seminary Program
Ang manwal na ito ay magagamit ng mga titser at mga estudyante sa daily
seminary program para mapaganda ang mga lesson o para sa make-up work.
Gayunman, hindi ito nilayon na ibigay sa bawat estudyante ng daily seminary.
Kung kailangang mag-make-up work ng isang estudyante, maaaring ipakumpleto
sa kanya ng titser ang home-study lesson na tugma sa lesson na hindi niya
nadaluhan.

ix



Paggamit ng Gabay sa Pag-aaral ng Bagong Tipan para
sa mga Estudyante ng Home-Study

Pambungad sa Teksto ng mga Banal na Kasulatan
Ang pambungad ay nagbibigay ng impormasyon at buod ng teksto ng banal na
kasulatan para sa bawat lesson.

Mga Grupo ng mga Scripture Verse at Buod ng Nilalaman
Makikita sa paggugrupo-grupo ng mga scripture verse ang mga natural break kung
saan nagaganap ang pagbabago sa pangyayari o paksa. Bawat isa nito ay
sinusundan ng isang maikling buod ng mga pangyayari o mga turo sa mga
scripture verse.

Mga Doktrina at mga Alituntunin
Kapag natukoy ang mga doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo mula sa teksto
ng banal na kasulatan, nakasulat ang mga ito sa bold letter para matulungan kang
mapansin ang mga ito.

Mga Tulong sa Pag-aaral
Ang mga tulong sa pag-aaral ay nagbibigay ng kaalaman at nagpapaliwanag ng
mga gawain na maaaring magpaibayo sa iyong pag-aaral at pag-unawa sa mga
banal na kasulatan.

Scripture Mastery
Bawat isa sa 25 scripture mastery passage na matatagpuan sa Bagong Tipan ay
nakahiwalay sa lesson kung saan ito makikita, na makatutulong sa iyo na mas
mapalalim ang iyong pagkaunawa rito.

Pagsusulat ng mga Sagot sa Manwal
Ipasusulat minsan sa iyo ang mga sagot sa manwal sa mga blankong linya o sa
isang chart.

Mga Scripture Study Journal Assignment
Ang mga scripture study journal assignment ay dapat sagutan at isulat at ibigay sa
iyong titser bawat linggo para sa feedback. Makatutulong ang mga sagot na
pinag-isipang mabuti sa pagkakaroon mo ng makabuluhang karanasan habang
iyong pinag-aaralan at ipinamumuhay ang mga katotohanan mula sa mga banal na
kasulatan.

PAMBUNGAD
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Chart sa Pagbabasa ng
Bagong Tipan

Unit
Number

Mga Assigned Chapter na
Nabasa Ko sa Linggong Ito

Mga Araw na Nagbasa Ako ng
mga Banal na Kasulatan

1 LI LU MA MI H B S

2 Mateo 1

2

3

4

5

LI LU MA MI H B S

3 Mateo 6

7

8

9

10

11

12

13:1–23

LI LU MA MI H B S

4 Mateo 13:24–58

14

15

16

17

LI LU MA MI H B S

5 Mateo 18

19

20

21

22

LI LU MA MI H B S

6 Mateo 23

Joseph Smith–Mateo 1

Mateo 25

26:1–30

LI LU MA MI H B S

xi



Unit
Number

Mga Assigned Chapter na
Nabasa Ko sa Linggong Ito

Mga Araw na Nagbasa Ako ng
mga Banal na Kasulatan

7 Mateo 26:31–75

27

28

Marcos 1

2

3

LI LU MA MI H B S

8 Marcos 4

5

6

7

8

9

LI LU MA MI H B S

9 Marcos 10

11

12

13

14

15

16

Lucas 1

2

3

4

LI LU MA MI H B S

10 Lucas 5

6

7

8

9

10:1–37

LI LU MA MI H B S

11 Lucas 10:38–42

11

12

13

14

15

16

17

LI LU MA MI H B S

CHART SA PAGBABASA
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Unit
Number

Mga Assigned Chapter na
Nabasa Ko sa Linggong Ito

Mga Araw na Nagbasa Ako ng
mga Banal na Kasulatan

12 Lucas 18

19

20

21

22

23

24

Juan 1

LI LU MA MI H B S

13 Juan 2

3

4

5

6

LI LU MA MI H B S

14 Juan 7

8

9

10

LI LU MA MI H B S

15 Juan 11

12

13

14

15

LI LU MA MI H B S

16 Juan 16

17

18

19

20

21

LI LU MA MI H B S

17 Mga Gawa 1

2

3

4

5

LI LU MA MI H B S

CHART SA PAGBABASA

xiii



Unit
Number

Mga Assigned Chapter na
Nabasa Ko sa Linggong Ito

Mga Araw na Nagbasa Ako ng
mga Banal na Kasulatan

18 Mga Gawa 6

7

8

9

10

11

12

LI LU MA MI H B S

19 Mga Gawa 13

14

15

16

17

18

19

LI LU MA MI H B S

20 Mga Gawa 20

21

22

23

24

25

26

27

28

Mga Taga Roma 1

2

3

4

5

6

7

LI LU MA MI H B S

CHART SA PAGBABASA
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Unit
Number

Mga Assigned Chapter na
Nabasa Ko sa Linggong Ito

Mga Araw na Nagbasa Ako ng
mga Banal na Kasulatan

21 Mga Taga Roma 8

9

10

11

12

13

14

15

16

I Mga Taga Corinto 1

2

3

4

5

6

LI LU MA MI H B S

22 I Mga Taga Corinto 7

8

9

10

11

12

13

14

LI LU MA MI H B S

23 I Mga Taga Corinto 15

16

II Mga Taga Corinto 1

2

3

4

5

6

7

LI LU MA MI H B S

CHART SA PAGBABASA
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Unit
Number

Mga Assigned Chapter na
Nabasa Ko sa Linggong Ito

Mga Araw na Nagbasa Ako ng
mga Banal na Kasulatan

24 II Mga Taga Corinto 8

9

10

11

12

13

Mga Taga Galacia 1

2

3

4

5

6

Mga Taga Efeso 1

LI LU MA MI H B S

25 Mga Taga Efeso 2

3

4

5

6

Mga Taga Filipos 1

2

3

4

LI LU MA MI H B S

CHART SA PAGBABASA

xvi



Unit
Number

Mga Assigned Chapter na
Nabasa Ko sa Linggong Ito

Mga Araw na Nagbasa Ako ng
mga Banal na Kasulatan

26 Mga Taga Colosas 1

2

3

4

I Mga Taga Tesalonica 1

2

3

4

5

II Mga Taga Tesalonica 1

2

3

I Kay Timoteo 1

2

3

4

5

6

LI LU MA MI H B S

27 II Kay Timoteo 1

2

3

4

Kay Tito 1

2

3

Kay Filemon 1

Sa Mga Hebreo 1

2

3

4

LI LU MA MI H B S

CHART SA PAGBABASA

xvii



Unit
Number

Mga Assigned Chapter na
Nabasa Ko sa Linggong Ito

Mga Araw na Nagbasa Ako ng
mga Banal na Kasulatan

28 Sa Mga Hebreo 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Santiago 1

LI LU MA MI H B S

29 Santiago 2

3

4

5

I Ni Pedro 1

2

3

4

5

LI LU MA MI H B S

30 II Ni Pedro 1

2

3

I Ni Juan 1

2

3

4

5

II Ni Juan 1

III Ni Juan 1

Judas 1

LI LU MA MI H B S

CHART SA PAGBABASA
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Unit
Number

Mga Assigned Chapter na
Nabasa Ko sa Linggong Ito

Mga Araw na Nagbasa Ako ng
mga Banal na Kasulatan

31 Apocalipsis 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

LI LU MA MI H B S

32 Apocalipsis 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

LI LU MA MI H B S

CHART SA PAGBABASA
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Halina’t Basahin ang
Bagong Tipan
Ano ang Bagong Tipan?
Ang Bagong Tipan ay naglalaman ng mga isinulat ng mga unang Apostol at mga
disipulo ni Jesus na nagsulat sa ilalim ng inspirasyon ng Espiritu Santo.
Naglalaman ito ng apat na Ebanghelyo, na mga patotoo nina Mateo, Marcos,
Lucas, at Juan tungkol kay Jesucristo bilang ang ipinangakong Mesiyas—ang
Tagapagligtas at Manunubos—at ang nabuhay na mag-uling Panginoon. Ang apat
na Ebanghelyo ay nagsasalaysay tungkol sa buhay ni Jesus at nagtatala ng marami
sa Kanyang mga turo. Naglalaman ang Bagong Tipan ng mga doktrina at mga
alituntunin na itinuro ng Tagapagligtas at ng Kanyang mga Apostol na
makatutulong sa iba na malaman kung paano makabalik sa piling ng Diyos Ama at
makamit ang buhay na walang hanggan. Para sa mga Banal sa mga Huling Araw,
kasama ang Biblia ng Aklat ni Mormon, Doktrina at mga Tipan, at Mahalagang
Perlas bilang banal na kasulatan (tingnan sa Ang mga Saligan ng Pananampalataya
1:8).

Ibinuod ni Elder Bruce R McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
mahahalagang nilalaman ng Bagong Tipan: “Ang Bagong Tipan … ay
nagsasalaysay ng katuparan ng mga sinaunang pangako; naghahayag ng pagsilang
at ministeryo at nagbabayad-salang sakripisyo ng Ipinangako; nagpapaliwanag sa
mga nakapagliligtas na doktrina ng kanyang walang hanggang ebanghelyo;
nagtatala sa paglago at paglaganap ng ebanghelyo noong panahong iyon;
nagpopropesiya sa malawakang pagtalikod mula sa pananampalataya na
ipinagkaloob sa mga banal; nangangako ng maluwalhating panunumbalik ng
ebanghelyo sa mga huling araw; at nagpopropesiya, sa literal at matalinghagang
paraan, ng mga pangyayaring magaganap bago, sa mismong araw, at pagkatapos
ng Ikalawang Pagparito ng Anak ng Tao. Ang pangunahing layunin nito ay
patotohanan si Cristo” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 392).

Bakit Mahalagang Pag-aralan ang Bagong Tipan?
Tulad ng lahat ng banal na kasulatan, nagtuturo at nagpapatotoo ang Bagong Tipan
tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang pagiging Diyos. Sinabi ni Apostol Juan na ang
kanyang layunin sa pagsulat ng kanyang Ebanghelyo ay “upang kayo’y
magsisampalataya na si Jesus ay ang Cristo, ang anak ng Dios; at sa inyong
pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan” (Juan 20:31).
Sa pag-aaral ng Bagong Tipan, matututuhan mo ang tungkol sa natatanging
pagsilang ng Tagapagligtas, malalaman ang Kanyang mga himala at mga
pagpapagaling, maririnig ang mga walang hanggang katotohanan ng Kanyang
ebanghelyo, at maaalala muli ang mga araw ng Kanyang nagbabayad-salang
sakripisyo, pagkapako sa krus, at maluwalhating pagkabuhay na mag-uli. Habang
pinag-aaralan mo ang buhay at mga turo ng Tagapagligtas, matututuhan mo kung
paano lumapit sa Kanya para makatanggap ng pag-asa, kapatawaran, kapayapaan,
at walang hanggang kaligayahan. Ang taos-pusong pag-aaral ng Bagong Tipan ay
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makapagpapalakas ng iyong pananampalataya kay Jesucristo at makatutulong sa
iyo na umasa sa Kanyang mga turo at Pagbabayad-sala.

Itinuro ni Elder L. Tom Perry ng Korum ng Labindalawang Apostol na ang Bagong
Tipan “ang sentro ng kasaysayan ng banal na kasulatan, katulad ng dapat ay
Tagapagligtas mismo ang sentro ng ating buhay. Dapat tayong mangako sa ating
sarili na pag-aralan at pahalagahan ito!

“May matatagpuang walang-katumbas na karunungan sa pag-aaral natin ng
Bagong Tipan” (“Ang Sabbath at ang Sakramento,” Ensign o Liahona, Mayo
2011, 6).

Ang sumusunod ay ilan sa mga walang-katumbas na katotohanan at karunungan
na matatagpuan sa Bagong Tipan:

• Si Jesucristo “ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay,” at makikila mo sa
pamamagitan Niya ang Ama sa Langit (tingnan sa Juan 14:6–7).

• Ang Espiritu Santo “ang Mangaaliw, … [na] magtuturo sa inyo ng lahat ng mga
bagay, at magpapaalaala ng lahat” (Juan 14:26).

• May responsibilidad ang mga disipulo ni Jesucristo na ipahayag ang ebanghelyo
sa buong mundo (tingnan sa Mateo 28:19).

• Patuloy na pinamamahalaan ng Tagpagligtas ang Kanyang Simbahan sa
pamamagitan ng paghahayag sa Kanyang mga piniling tagapaglingkod
(tingnan sa Mga Gawa 1:2).

• Ikaw ay lahi, o anak, ng Diyos (tingnan sa Mga Gawa 17:28–29).

• Dahil sa pagkabuhay na mag-uli ng Tagapagligtas, madadaig ng lahat ang
kamatayan at mabubuhay muli (I Mga Taga Corinto 15:21–26).

• Kung nagkukulang ka sa karunungan ay matatanong mo ang Diyos sa
panalangin, at sasagot Siya (tingnan sa Santiago 1:5–6).

• Tatanggap ng buhay na walang hanggan ang matatapat na Banal na madadaig
ang kasamaan (tingnan sa Apocalipsis 3).

Ipinakita ng isang karanasan sa buhay ni Propetang Joseph Smith ang isang
halimbawa kung paano makaiimpluwensiya at makaaapekto sa iyong buhay ang
pag-aaral ng Bagong Tipan. Noong binatilyo si Joseph, nahirapan siya na malaman
para sa kanyang sarili kung alin sa mga simbahan ang tama. Binasa niya ang Biblia,
at nabasa niya isang araw ang Santiago 1:5. Sinulat niya kalaunan: “Wala sa
alinmang sipi sa banal na kasulatan ang nakapukaw nang may higit na
kapangyarihan sa puso ng tao kaysa sa nagawa nito sa akin sa oras na ito. Tila
pumasok ito nang may malakas na kapangyarihan sa bawat himaymay ng aking
puso. Paulit-ulit kong pinagmuni-muni ito” (Joseph Smith—Kasaysayan 1:12).

Matapos basahin at pag-isipang mabuti ang mga salitang iyon mula sa Bagong
Tipan, nagpasiya si Joseph na kumilos ayon sa katotohanang nalaman niya at
nagtanong sa Diyos, tulad ng itinuro ni Santiago. Ang kanyang pasiya ay
humantong sa kanyang kamangha-manghang Unang Pangitain. Habang masigasig
mong pinag-aaralan ang Bagong Tipan, mararamdaman mo rin na aantigin ng
Espiritu Santo ang iyong puso at tutulungan ka na matukoy ang mga paraan para
maipamuhay ang mga doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo.

WELCOME
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Habang mapanalangin mong pinag-aaralan ang Bagong Tipan, kumilos ayon sa
mga pahiwatig ng Espiritu Santo. Sa paggawa nito ay mas lubos kang
makakapagbalik-loob sa Panginoon. Nangyayari ang tunay na pagbabalik-loob
kapag patuloy kang kumikilos ayon sa mga doktrina na alam mong totoo at
sumusunod sa mga utos, araw-araw, buwan-buwan, sa buong buhay mo.

Tungkol sa Bagong Tipan
Ang Biblia ay hindi iisang aklat. Koleksyon ito ng mga aklat. Ang ibig sabihin ng
salitang Griyego na pinagmulan ng salitang bible o biblia ay “ang mga aklat.” “Ang
Bibliang Cristiyano ay may dalawang bahagi, na karaniwang tinatawag na Luma at
Bagong Tipan” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Biblia,”scriptures.lds.org).
Thus the New Testament is the new covenant.

Sa konteksto ng ebanghelyo, ang tipan ay isang espesyal na kasunduan sa pagitan
ng Panginoon at ng isang tao o grupo. Ang Lumang Tipan ay ang batas na ibinigay
ng Panginoon sa Kanyang mga tao noong unang panahon. “Nang pumarito ang
Tagapagligtas noong kalagitnaan ng panahon, ipinanumbalik Niya ang ebanghelyo
sa mga Judio sa Palestina. Sapagkat tumalikod sila, maging sa batas ni Moises, ito
ay isang bagong tipan sa kanila” (Bible Dictionary, “Bible”).

Ang Bagong Tipan ay karaniwang nahahati sa mga Ebanghelyo, ang Mga Gawa ng
mga Apostol, mga sulat ni Pablo, mga pangkalahatang sulat, at ang aklat ng
Apocalipsis.

1. Ang mga Ebanghelyo. Ang mga aklat nina Mateo, Marcos, Lucas, at Juan ay
tinatawag na mga Ebanghelyo, at nakapangalan ang bawat isa sa may-akda
nito. Ang ibig sabihin ng salitang ebanghelyo ay “mabuting balita.” Bagama’t
magkakaiba ang apat na Ebanghelyo sa ilang detalye at pananaw, ang lahat ng
ito ay nagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay at ministeryo sa mundo ng
Tagapagligtas sa mga Judio. Ang apat na Ebanghelyo ay nagtuturo at
nagpapatotoo na si Jesucristo ang Anak ng Diyos at ang Tagapagligtas ng
sanlibutan. “Ang mga tala nina Mateo, Marcos, at Lucas ay nagbibigay ng tila
pare-parehong koleksyon ng mga materyal at may pagkakatulad sa gamit ng
maraming salita, pati na rin sa mga pangunahing mensahe, at dahil diyan ang
mga ito kung minsan ay tinatawag na mga ‘Synoptic Gospels’ (o ‘magkakatulad
ng nakikita’). Gayunpaman, bawat isa ay natatangi at may maraming detalye na
hindi katulad sa iba. Ang tala ni Juan ay lubos na naiiba sa tatlong nauna sa
bokabularyo, paggamit ng mga salita o mga parirala, at paglalahad ng mga
pangyayari” (Bible Dictionary, “Gospels”).

2. Ang Mga Gawa ng mga Apostol. Isinulat ni Lucas ang Mga Gawa ng mga
Apostol at ito ay tala tungkol sa paglago ng Simbahan sa ilalim ng pamamahala
ni Pedro at ng iba pang mga Apostol (tingnan sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan, “Gawa ng mga Apostol, Mga”).

3. Ang mga sulat ni Pablo. Ang mga sulat, o liham, ni Pablo ay ipinangalan sa
sangay ng Simbahan o sa tao o grupo na sinulatan. Isinaayos ang mga sulat ni
Pablo “ayon sa haba, mula sa pinakamahaba (Mga Taga Roma) hanggang
pinakamaikli (Kay Filemon). Ganito inayos ang mga sulat maliban sa sulat Sa
Mga Hebreo, na inihuli dahil sa pag-aalinlangan ng ilan kung isinulat ba ito o
hindi ni Pablo” (Bible Dictionary, “Pauline Epistles”).
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4. Ang mga pangkalahatang sulat. Ang mga aklat ng Santiago hanggang Judas
ay kadalasang tinatawag na mga pangkalahatang sulat dahil, maliban sa II at
III Ni Juan, hindi isinulat ang mga ito para sa isang partikular na tao o sangay
ng Simbahan. Ipinangalan ang mga ito sa mga may-akda nito. (Tingnan sa
Bible Dictionary, “General Epistles.”)

5. Ang aklat ng Apocalipsis. Ang aklat ng Apocalipsis ay isinulat ni Apostol Juan,
na siya ring sumulat ng Ebanghelyo at ng mga sulat na nagtataglay ng kanyang
pangalan. Ito ay ang tala ni Juan tungkol sa paghahayag na natanggap niya
mula sa Panginoon. (Tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan,
“Paghahayag ni Juan.”

Ang Pagsasalin ni Joseph Smith at ang Joseph
Smith–Mateo
Iniutos ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith na gumawa ng pagsasalin, o
rebisyon, ng King James Version ng Biblia. Ang Pagsasalin ni Joseph Smith o Joseph
Smith Translation (karaniwang pinaiikli bilang PJS o JST) ay hindi isang pagsasalin
ng Biblia mula sa isang wika patungo sa isa pa. Sa halip, naglalaman ito ng mga
pagbabago na itinuro ng Panginoon sa Propeta na gawin sa teksto ng Biblia.

Nagsimula si Joseph Smith sa kanyang pagsasalin noong Hunyo 1830 at natapos
ito noong Hulyo 1883, bagama’t nagpatuloy siya sa paggawa ng mga pagbabago sa
manuskrito hanggang sa bago siya mamatay noong 1844 (tingnan sa Gabay sa mga
Banal na Kasulatan, “Pagsasalin ni Joseph Smith”). Bagama’t nailathala ang mga
bahagi ng pagsasalin ni Propetang Joseph Smith noong nabubuhay pa siya, ang
kanyang kumpletong inspiradong pagsasalin ng Biblia ay unang inilathala noong
1867 ng Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (na kilala ngayon
bilang Community of Christ). Simula noong 1979, naglalaman ang Latter-day Saint
edition ng King James Version ng Biblia sa Ingles ng napakaraming mahalagang
talata tungkol sa doktrina mula sa Pagsasalin ni Joseph Smith sa mga footnote at
apendiks. (Tingnan sa Robert J. Matthews, “Joseph Smith’s Efforts to Publish His
Bible ‘Translation,’” Ensign, Ene. 1983, 57–64; Bible Dictionary, “Joseph Smith
Translation.”) Simula noong 2009, ang Latter-day Saint na edisyon ng Biblia sa
wikang Espanyol, ang Reina-Valera version, ay naglalaman din ng mga talata sa
mga footnote at apendiks. Noong 2015, ang Latter-day Saint na edisyon ng Biblia
ay inilathala sa wikang Portuges.

Ang Joseph Smith—Mateo, sa Mahalagang Perlas, ay isang sipi mula sa Pagsasalin
ni Joseph Smith (Joseph Smith, Matthew 23:39–24:56). Ito ay inspiradong
pagsasalin ng Mateo 23:39–24:55.

Ang Pagsasalin ni Joseph Smith ay napalawak ng ating pag-unawa sa Bagong Tipan
dahil sa pagpapanumbalik ng ilan sa malilinaw at mahahalagang katotohanan na
nawala mula sa Biblia (tingnan sa 1 Nephi 13:20–41) at pagdaragdag ng
komentaryo at paglilinaw ng Panginoon.
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Kronolohiya ng
Bagong Tipan
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Pambungad sa
Scripture Mastery
Ang Seminaries and Institutes of Religion ay pumili ng 25 scripture mastery
passage para sa bawat apat na kurso ng pag-aaral sa seminary. Ang 100 scripture
passage na ito ay nagbibigay ng mahalagang pundasyon sa banal na kasulatan para
sa pag-unawa at pagbabahagi ng ebanghelyo at para sa pagpapalakas ng
pananampalataya.

Hinihikayat ka na maging mahusay sa mga scripture passage na ito. Kabilang sa
mastery ng mga scripture passage ang mga sumusunod:

• Paghanap sa mga scripture verse sa pamamagitan ng pag-alam sa mga kaugnay
na scripture reference

• Pag-unawa sa konteksto at nilalaman ng mga talata sa mga banal na kasulatan

• Pagsasabuhay ng mga doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo na itinuro sa
mga talata ng mga banal na kasulatan

• Pagsasaulo sa mga talata ng mga banal na kasulatan

Pag-aaralan mo sa gabay sa pag-aaral na ito ang bawat isa sa 25 scripture mastery
passage na makikita sa pag-aaral ng Bagong Tipan. Kailangan ng pagsisikap mo
upang maging mahusay sa mga talata sa mga banal na kasulatan. Makatutulong sa
iyo ang regular at paulit-ulit na pag-aaral ng scripture mastery upang maunawaan
at manatiling nasa isipan ang mga katotohanan na magagamit mo sa hinaharap.
Maaari kang magpasiya na mag-ukol ng ilang minuto bawat araw sa pagrerebyu ng
mga scripture mastery passage. Maghanap ng mga pagkakataon na magamit ang
mga ito kapag ipinaliliwanag mo ang mga pangunahing doktrina ng ebanghelyo
sa iba.
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100 Scripture
Mastery Passage
Ang sumusunod ay listahan ng lahat ng 100 scripture mastery passage:

Lumang Tipan Bagong Tipan Aklat ni
Mormon

Doktrina at
mga Tipan

Moises 1:39 Mateo 5:14–16 1 Nephi 3:7 JS—K 1:15–20

Moises 7:18 Mateo 11:28–30 2 Nephi 2:25 D at T 1:37–38

Abraham 3:22–23 Mateo 16:15–19 2 Nephi 2:27 D at T 6:36

Genesis 1:26–27 Mateo 22:36–39 2 Nephi 9:28–29 D at T 8:2–3

Genesis 2:24 Mateo 28:19–20 2 Nephi 25:23, 26 D at T 10:5

Genesis 39:9 Lucas 24:36–39 2 Nephi 28:7–9 D at T 13:1

Exodo 19:5–6 Juan 3:5 2 Nephi 31:19–20 D at T 18:10–11

Exodo 20:3–17 Juan 14:6 2 Nephi 32:3 D at T 18:15–16

Josue 24:15 Juan 14:15 2 Nephi 32:8–9 D at T 19:16–19

I Samuel 16:7 Juan 17:3 Mosias 2:17 D at T 19:23

Mga Awit 24:3–4 Mga Gawa 2:36–38 Mosias 3:19 D at T 25:13

Mga Awit 119:105 Mga Gawa 3:19–21 Mosias 4:30 D at T 46:33

Mga Awit 127:3 I Mga Taga
Corinto 6:19–20

Alma 7:11–13 D at T 58:27

Mga Kawikaan
3:5–6

I Mga Taga Corinto
15:20–22

Alma 32:21 D at T 58:42–43

Isaias 1:18 I Mga Taga Corinto
15:40–42

Alma 37:35 D at T 64:9–11

Isaias 5:20 Mga Taga Galacia 5:22–23 Alma 39:9 D at T 76:22–24

Isaias 29:13–14 Mga Taga Efeso 4:11–14 Alma 41:10 D at T 76:40–41

Isaias 53:3–5 Mga Taga Filipos 4:13 Helaman 5:12 D at T 78:19

Isaias 58:6–7 II Mga Taga
Tesalonica 2:1–3

3 Nephi 12:48 D at T 82:10

Isaias 58:13–14 II Kay Timoteo 3:15–17 3 Nephi 18:15,
20–21

D at T 88:124

Jeremias 1:4–5 Sa Mga Hebreo 12:9 Eter 12:6 D at T 89:18–21

Ezekiel 37:15–17 Santiago 1:5–6 Eter 12:27 D at T 107:8

Amos 3:7 Santiago 2:17–18 Moroni 7:41 D at T 121:36, 41–42
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Lumang Tipan Bagong Tipan Aklat ni
Mormon

Doktrina at
mga Tipan

Malakias 3:8–10 I Ni Pedro 4:6 Moroni 7:45,
47–48

D at T 130:22–23

Malakias 4:5–6 Apocalipsis 20:12 Moroni 10:4–5 D at T 131:1–4

100 SCRIPTURE MASTERY PASSAGE
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Pambungad sa mga
Pangunahing Doktrina
Ang sumusunod ay listahan ng mga Pangunahing Doktrina ng ebanghelyo:

• Panguluhang Diyos

• Plano ng kaligtasan

• Pagbabayad-sala ni Jesucristo

• Dispensasyon, apostasiya, at panunumbalik

• Mga propeta at paghahayag

• Ang priesthood at mga susi ng priesthood

• Mga ordenansa at mga tipan

• Pag-aasawa at pamilya

• Mga Kautusan

Habang pinag-aaralan mo ang mga banal na kasulatan, sikaping matukoy,
maunawaan, mapaniwalaan, maipaliwanag, at maipamuhay ang mga pangunahing
doktrinang ito ng ebanghelyo. Ang paggawa nito ay makatutulong na mapalakas
ang iyong patotoo at madagdagan ang iyong pagpapahalaga para sa ipinanumbalik
na ebanghelyo ni Jesucristo. Ang pag-aaral ng mga Pangunahing Doktrina ay
makatutulong din sa iyo na mas maging handa na ipamuhay ang ebanghelyo at
ituro ang mahahalagang katotohanang ito sa iba. Bibigyang-diin din sa manwal na
ito ang iba pang mahahalagang doktrina ng ebanghelyo, kahit hindi nakalista ang
mga ito sa mga Pangunahing Doktrina.
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Mga Pangunahing Doktrina
Ang mga Pangunahing Doktrina ay dapat mabigyang-diin sa mga klase ng
seminary at institute. Dapat tulungan ng mga titser ang mga estudyante na
matukoy, maunawaan, mapaniwalaan, maipaliwanag, at maipamuhay ang mga
doktrinang ito ng ebanghelyo. Ang paggawa nito ay makatutulong sa mga
estudyante na mapalakas ang kanilang patotoo at madagdagan ang kanilang
pagpapahalaga para sa ipinanumbalik na ebanghelyo ni Jesucristo. Ang pag-aaral
ng mga doktrinang ito ay makatutulong din sa mga estudyante na mas maging
handa na ituro ang mahahalagang katotohanang ito sa iba.

Karamihan sa 100 scripture mastery passage na pinili ng Seminaries and Institutes
of Religion ay pinili para matulungan ang mga estudyante na maunawaan ang mga
Pangunahing Doktrina. Tumutukoy sa mga scripture mastery passage ang
karamihan sa mga scripture reference na nakalista sa dokumentong ito. Isinama
ang mga ito para ipakita kung paano nauugnay ang mga ito sa mga Pangunahing
Doktrina.

1. Panguluhang Diyos
May tatlong magkakahiwalay na katauhan sa Panguluhang Diyos: ang Diyos, ang
Amang Walang Hanggan; ang Kanyang Anak na si Jesucristo; at ang Espiritu Santo
(tingnan sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:15–20). Ang Ama at ang Anak ay may
mga katawang may laman at buto, at ang Espiritu Santo ay isang personaheng
espiritu (tingnan sa D at T 130:22–23). Iisa ang kanilang layunin at doktrina. Sila ay
ganap na nagkakaisa sa pagsasakatuparan ng plano ng kaligtasan ng Ama
sa Langit.

Diyos Ama
Ang Diyos Ama ang Pinuno ng sansinukob. Siya ang Ama ng ating mga espiritu
(tingnan sa Sa Mga Hebreo 12:9). Siya ay perpekto, nasa Kanya ang lahat ng
kapangyarihan, at alam Niya ang lahat ng bagay. Siya rin ay isang Diyos na lubos
na maawain, mabait, at mapagmahal.

Jesucristo
Si Jesucristo ang Panganay na Anak ng Ama sa espiritu at ang Bugtong na Anak ng
Ama sa laman. Siya ang Jehova ng Lumang Tipan at ang Mesiyas ng Bagong Tipan.

Si Jesucristo ay namuhay nang walang kasalanan at isinakatuparan ang
Pagbabayad-sala para sa kasalanan ng buong sangkatauhan (tingnan sa Alma
7:11–13). Ang Kanyang buhay ay perpektong halimbawa kung paano dapat
mamuhay ang buong sangkatauhan (tingnan sa Juan 14:6; 3 Nephi 12:48). Siya ang
unang tao sa daigdig na ito na nabuhay na mag-uli (tingnan sa I Mga Taga Corinto
15:20–22). Siya ay darating muli sa kapangyarihan at kaluwalhatian at maghahari
sa mundo sa Milenyo.

Ang lahat ng panalangin, pagbabasbas, at ordenansa ng priesthood ay dapat gawin
sa pangalan ni Jesucristo (tingnan sa 3 Nephi 18:15, 20–21).

Mga kaugnay na reperensya: Helaman 5:12; D at T 19:23; D at T 76:22–24
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Ang Espiritu Santo
Ang Espiritu Santo ang ikatlong miyembro ng Panguluhang Diyos. Siya ay isang
personaheng espiritu at walang katawang may laman at mga buto. Madalas Siyang
tinutukoy bilang ang Espiritu, ang Banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, ang
Espiritu ng Panginoon, at ang Mang-aaliw.

Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa Ama at sa Anak, naghahayag ng
katotohanan ng lahat ng bagay, at nagpapabanal sa mga nagsisisi at
nagpapabinyag (tingnan sa Moroni 10:4–5).

Mga kaugnay na reperensya: Mga Taga Galacia 5:22–23; D at T 8:2–3

2. Plano ng Kaligtasan
Sa buhay bago ang buhay sa mundo, ipinakilala ng Ama sa Langit ang isang plano
na magtutulot sa atin na maging katulad Niya at magtamo ng
kawalang-kamatayan at buhay na walang hanggan (tingnan sa Moises 1:39).
Tinukoy ng mga banal na kasulatan ang planong ito bilang ang plano ng
kaligtasan, ang dakilang plano ng kaligayahan, ang plano ng pagtubos, at ang
plano ng awa.

Kabilang sa plano ng kaligtasan ang Paglikha, ang Pagkahulog, ang
Pagbabayad-sala ni Jesucristo, at ang lahat ng mga batas, ordenansa, at doktrina ng
ebanghelyo. Ang kalayaang moral—ang kakayahang pumili at kumilos para sa
ating sarili—ay mahalaga rin sa plano ng Ama sa Langit (tingnan sa 2 Nephi 2:27).
Dahil sa planong ito, tayo ay magiging perpekto sa pamamagitan ng
Pagbabayad-sala, makatatanggap ng ganap na kagalakan, at mabubuhay nang
walang hanggan sa piling ng Diyos (tingnan sa 3 Nephi 12:48). Ang ating mga
ugnayang pamilya ay maaaring tumagal hanggang sa walang hanggan.

Mga kaugnay na reperensya: Juan 17:3; D at T 58:27

Buhay Bago ang Buhay sa Mundo
Bago tayo isinilang sa mundo, namuhay tayo sa piling ng ating Ama sa Langit
bilang Kanyang mga espiritung anak (tingnan sa Abraham 3:22–23). Sa buhay na
ito bago tayo isinilang nakibahagi tayo sa isang kapulungan kasama ang iba pang
mga espiritung anak ng Ama sa Langit. Sa kapulungang iyon, ipinaalam ng Ama sa
Langit ang Kanyang plano at nakipagtipan ang premortal na si Jesucristo na
maging Tagapagligtas.

Ginamit natin ang ating kalayaang pumili para sundin ang plano ng Ama sa
Langit. Naghanda tayo na pumarito sa mundo, kung saan magpapatuloy ang ating
pag-unlad.

Ang mga sumunod sa Ama sa Langit at kay Jesucristo ay pinahintulutang pumarito
sa mundo para makaranas ng mortalidad at pag-unlad tungo sa buhay na
walang-hanggan. Si Lucifer, na isa pang espiritung anak ng Diyos, ay naghimagsik
laban sa plano. Siya ay naging si Satanas, at siya at ang kanyang mga kampon ay
itinaboy sa langit at pinagkaitan ng pribilehiyong tumanggap ng pisikal na katawan
at makaranas ng buhay sa mundo.

Kaugnay na reperensya: Jeremias 1:4–5
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Ang Paglikha
Nilikha ni Jesucristo ang langit at ang lupa sa ilalim ng pamamahala ng Ama. Ang
mundo ay hindi nilikha mula sa wala; ito ay inorganisa mula sa mga materya
[matter] na umiiral na. Si Jesucristo ay lumikha ng mga daigdig na hindi
mabibilang (tingnan sa D at T 76:22–24).

Ang Paglikha ng mundo ay mahalaga sa plano ng Diyos. Naglaan ito ng isang lugar
kung saan magkakaroon tayo ng pisikal na katawan, para masubukan, at
magkaroon ng mga banal na katangian.

Dapat nating gamitin ang mga likas na yaman ng mundo nang may katalinuhan,
mabuting pagpapasiya, at pasasalamat (tingnan sa D at T 78:19).

Si Adan ang unang tao na nilikha sa mundo. Nilikha ng Diyos sina Eva at Adan sa
Kanyang sariling larawan. Lahat ng tao—lalaki at babae—ay nilalang sa larawan ng
Diyos (tingnan sa Genesis 1:26–27).

Ang Pagkahulog
Sa Halamanan ng Eden, iniutos ng Diyos kina Adan at Eva na huwag kainin ang
bunga ng punungkahoy ng kaalaman ng mabuti at masama; ang ibubunga ng
paggawa nito ay espirituwal at pisikal na kamatayan. Ang espirituwal na
kamatayan ay pagkawalay sa Diyos. Ang pisikal na kamatayan ay ang paghihiwalay
ng espiritu at ng katawang mortal. Dahil lumabag sina Adan at Eva sa utos ng
Diyos, sila ay pinaalis mula sa Kanyang kinaroroonan at naging mga mortal. Ang
paglabag nina Eva at Adan at ang mga pagbabago na naranasan nila bilang resulta
nito, kabilang na ang espirituwal at pisikal na kamatayan, ay tinatawag na
Pagkahulog.

Bilang resulta ng Pagkahulog, sina Adan at Eva at ang kanilang mga inapo ay
makararanas ng kagalakan at kalungkutan, malalaman ang tama at mali, at
magkakaroon ng mga anak (tingnan sa 2 Nephi 2:25). Bilang mga inapo nina Eva
at Adan, minana natin ang nahulog na kalagayan sa mortalidad. Nawalay tayo sa
piling ng Diyos at daranas ng pisikal na kamatayan. Tayo rin ay sinusubukan ng
mga paghihirap ng mortal na buhay at ng mga tukso ng kaaway. (Tingnan sa
Mosias 3:19.)

Ang Pagkahulog ay mahalagang bahagi ng plano ng kaligtasan ng ating Ama sa
Langit. Ito ay isang pagkahulog, ngunit nagdulot din ito ng pag-unlad natin.
Dagdag pa sa ibinunga nitong pisikal at espirituwal na kamatayan, binigyan tayo
nito ng pagkakataong maisilang sa mundo at matuto at umunlad.

Mortal na Buhay
Ang buhay sa mundo ay isang panahon ng pag-aaral upang makapaghanda tayo
para sa buhay na walang hanggan at mapatunayan na gagamitin natin ang ating
kalayaang pumili para gawin ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Sa buhay sa
mundong ito, dapat nating mahalin at paglingkuran ang iba (tingnan sa Mosias
2:17; Moroni 7:45, 47–48).

Sa mortalidad, magkasama ang ating espiritu at pisikal na katawan, na nagbibigay
sa atin ng mga pagkakataon na lumago at umunlad sa mga paraan na hindi posible
noon sa buhay bago ang buhay sa mundo. Ang ating mga katawan ay mahalagang
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bahagi ng plano ng kaligtasan at dapat igalang bilang kaloob mula sa ating Ama sa
Langit (tingnan sa I Mga Taga Corinto 6:19–20).

Mga kaugnay na reperensya: Josue 24:15; Mateo 22:36–39; 2 Nephi 28:7–9; Alma
41:10; D at T 58:27

Kabilang-Buhay
Kapag namatay tayo, mapupunta ang ating mga espiritu sa daigdig ng mga espiritu
at maghihintay sa Pagkabuhay na Mag-uli. Ang espiritu ng mabubuti ay
tatanggapin sa isang kalagayan ng kaligayahan na tinatawag na paraiso. Marami sa
matatapat ang mangangaral ng ebanghelyo sa mga nasa bilangguan ng mga
espiritu.

Ang bilangguan ng mga espiritu ay isang pansamantalang lugar sa kabilang-buhay
para sa mga namatay nang walang kaalaman sa katotohanan at para sa mga
sumuway sa mortalidad. Doon, ituturo sa mga espiritu ang ebanghelyo at
magkakaroon sila ng pagkakataong magsisi at matanggap ang mga ordenansa ng
kaligtasan na isinagawa para sa kanila sa mga templo (tingnan sa I Ni Pedro 4:6).
Ang mga yaong tumanggap ng ebanghelyo ay mananahan sa paraiso hanggang sa
Pagkabuhay na Mag-uli.

Ang Pagkabuhay na Mag-uli ay ang pagsasamang muli ng ating katawang espiritu
at ng ating perpektong pisikal na katawang may laman at mga buto (tingnan sa
Lucas 24:36–39). Pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, hindi na muling
maghihiwalay ang ating espiritu at katawan at tayo ay magiging imortal. Bawat
taong isinilang sa mundo ay mabubuhay na muli dahil nadaig ni Jesucristo ang
kamatayan (tingnan sa I Mga Taga Corinto 15:20–22). Ang mabubuti ay
mabubuhay na mag-uli bago ang masasama at babangon sa Unang Pagkabuhay na
Mag-uli.

Ang Huling Paghuhukom ay magaganap pagkatapos ng Pagkabuhay na Mag-uli.
Hahatulan ni Jesucristo ang bawat tao upang matukoy ang walang-hanggang
kaluwalhatian na matatanggap nila. Ang paghatol ay ibabatay sa pagsunod ng
bawat tao sa mga utos ng Diyos (tingnan sa Apocalipsis 20:12; Mosias 4:30).

May tatlong kaharian ng kaluwalhatian (tingnan sa I Mga Taga Corinto 15:40–42).
Ang kahariang selestiyal ang pinakamataas sa mga ito. Ang matatapat sa kanilang
patotoo kay Jesus at masunurin sa mga alituntunin ng ebanghelyo ay mananahan
sa kahariang selestiyal sa piling ng Diyos Ama at ng Kanyang Anak na si Jesucristo
(tingnan sa D at T 131:1–4).

Ang pangalawa sa tatlong kaharian ng kaluwalhatian ay ang kahariang terestriyal.
Ang mga yaong mananahan sa kahariang ito ay ang mararangal na lalaki at babae
sa mundo na hindi matatag ang patotoo tungkol kay Jesus.

Ang kahariang telestiyal ang pinakamababa sa tatlong kaharian ng kaluwalhatian.
Ang mga magmamana ng kahariang ito ay sila na pumili ng kasamaan sa halip na
kabutihan sa buhay nila sa mundo. Tatanggapin ng mga taong ito ang kanilang
kaluwalhatian matapos matubos mula sa bilangguan ng mga espiritu.

Kaugnay na reperensya: Juan 17:3
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3. Pagbabayad-sala ni Jesucristo
Ang magbayad-sala ay pagdusahan ang kaparusahan para sa kasalanan, sa gayon
ay tinatanggal ang mga epekto ng kasalanan mula sa nagsisising makasalanan at
nagtutulot sa kanya na makipagkasundo muli sa Diyos. Si Jesucristo ang tanging
may kakayahang magbayad-sala para sa sangkatauhan. Kabilang sa
Pagbabayad-sala ni Jesucristo ang pagdurusa para sa kasalanan ng sangkatauhan sa
Halamanan ng Getsemani, ang pagtigis ng Kanyang dugo, ang Kanyang pagdurusa
at kamatayan sa krus, at ang Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli mula sa libingan
(tingnan sa Lucas 24:36–39; D at T 19:16–19). Naisagawa ng Tagapagligtas ang
Pagbabayad-sala dahil pinanatili Niyang malinis ang Kanyang sarili mula sa
kasalanan at may kapangyarihan Siyang daigin ang kamatayan. Mula sa Kanyang
mortal na ina, namana Niya ang katangiang mamatay. Mula sa Kanyang imortal na
Ama, namana Niya ang kapangyarihang ialay ang Kanyang buhay at kunin
itong muli.

Sa pamamagitan ng biyaya, na matatamo sa pamamagitan ng nagbabayad-salang
sakripisyo ng Tagapagligtas, lahat ng tao ay mabubuhay muli at matatanggap ang
imortalidad. Maaari din nating matanggap ang buhay na walang hanggan dahil sa
Pagbabayad-sala ni Jesucristo (tingnan sa Moroni 7:41). Upang matanggap ang
kaloob na ito, dapat nating ipamuhay ang ebanghelyo ni Jesucristo, na
kinabibilangan ng pagsampalataya sa Kanya, pagsisisi sa ating mga kasalanan,
pagpapabinyag, pagtanggap sa kaloob na Espiritu Santo, at tapat na pagtitiis
hanggang wakas (tingnan sa Juan 3:5).

Bilang bahagi ng Kanyang Pagbabayad-sala, hindi lang nagdusa si Jesucristo para
sa ating mga kasalanan kundi dinala rin Niya sa Kanyang sarili ang mga pasakit,
pagsubok, karamdaman, at kahinaan ng buong sangkatauhan (tingnan sa Alma
7:11–13). Nauunawaan Niya ang ating pagdurusa dahil naranasan Niya ito. Ang
Kanyang biyaya, o kapangyarihang nagbibigay-kakayahan, ay pinalalakas tayo para
makayanan ang mga pasanin at magawa ang mga gawain na hindi natin
magagawa sa ating sarili (tingnan sa Mateo 11:28–30; Mga Taga Filipos 4:13; Eter
12:27).

Mga kaugnay na reperensya: Juan 3:5; Mga Gawa 3:19–21

Pananampalataya kay Jesucristo
Ang pananampalataya ay “[pag-]asa … sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit
totoo” (Alma 32:21; tingnan din sa Eter 12:6). Ito ay isang kaloob mula sa Diyos.

Ang pananampalataya ay kailangang nakatuon kay Jesucristo upang ito ang
umakay sa isang tao tungo sa kaligtasan. Ang ibig sabihin ng magkaroon ng
pananampalataya kay Jesucristo ay lubos na umasa sa Kanya at magtiwala sa
Kanyang walang hanggang Pagbabayad-sala, kapangyarihan, at pagmamahal.
Kasama rito ang paniniwala sa Kanyang mga turo at paniniwala na kahit hindi
natin nauunawaan ang lahat ng bagay, nauunawaan Niya ang mga ito (tingnan sa
Mga Kawikaan 3:5–6; D at T 6:36).

Higit pa sa paniniwala nang walang ginagawa, naipapakita ang pananampalataya
sa pamamagitan ng paraan ng pamumuhay natin (tingnan sa Santiago 2:17–18).
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Ang ating pananampalataya ay mapapalakas kapag tayo ay nananalangin,
nag-aaral ng mga banal na kasulatan, at sumusunod sa mga utos ng Diyos.

Ang mga Banal sa mga Huling Araw ay may pananampalataya rin sa Diyos Ama, sa
Espiritu Santo, at sa kapangyarihan ng priesthood gayundin sa iba pang
mahahalagang aspeto ng ipinanumbalik na ebanghelyo. Tinutulungan tayo ng
pananampalataya na matanggap ang espirituwal at pisikal na paggaling at lakas
para magpatuloy, maharap ang ating mga paghihirap, at madaig ang tukso (tingnan
sa 2 Nephi 31:19–20). Gagawa ng malalaking himala ang Panginoon sa ating buhay
ayon sa ating pananampalataya.

Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, ang isang tao ay maaaring
magtamo ng kapatawaran ng mga kasalanan at sa huli ay makapananahan sa
piling ng Diyos.

Kaugnay na reperensya: Mateo 11:28–30

Pagsisisi
Ang pagsisisi ay pagbabago ng puso’t isipan at nagbibigay sa atin ng panibagong
pananaw tungkol sa Diyos, sa ating sarili, at sa daigidig. Kabilang dito ang
pagtalikod sa kasalanan at pagbaling sa Diyos para sa kapatawaran. Nagagawa ito
dahil sa pagmamahal sa Diyos at sa tapat na hangaring sundin ang Kanyang mga
kautusan.

Ginagawa tayong marumi ng ating mga kasalanan—hindi karapat-dapat na
bumalik at manahan sa piling ng ating Ama sa Langit. Sa pamamagitan ng
Pagbabayad-sala ni Jesucristo, ang ating Ama sa Langit ay naglaan ng tanging
paraan para mapatawad tayo mula sa ating mga kasalanan (tingnan sa Isaias 1:18).

Kasama rin sa pagsisisi ang kalungkutang nadarama dahil sa nagawang kasalanan,
pagtatapat sa Ama sa Langit at sa iba kung kinakailangan, pagtalikod sa kasalanan,
paghahangad na ibalik at isaayos kung maaari ang lahat ng nawala at napinsala
dahil sa nagawang kasalanan, at pamumuhay nang sumusunod sa mga utos ng
Diyos (tingnan sa D at T 58:42–43).

Mga kaugnay na reperensya: Isaias 53:3–5; Juan 14:6; 2 Nephi 25:23, 26; D at T
18:10–11; D at T 19:23; D at T 76:40–41

4. Dispensasyon, Apostasiya, at Panunumbalik
Dispensasyon
Ang dispensasyon ay isang panahon kung kailan inihahayag ng Panginoon ang
Kanyang mga doktrina, mga ordenansa, at priesthood. Ito ay panahon na ang
Panginoon ay may awtorisadong tagapaglingkod sa lupa na may banal na
priesthood at may banal na tungkulin na ihayag ang ebanghelyo at pangasiwaan
ang mga ordenansa nito. Nabubuhay tayo ngayon sa huling dispensasyon—ang
dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon, na nagsimula sa paghahayag ng
ebanghelyo kay Joseph Smith.

Ang mga nakaraang dispensasyon ay nauugnay kina Adan, Enoc, Noe, Abraham,
Moises, at Jesucristo. Dagdag pa rito, mayroon pang ibang mga dispensasyon,
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kabilang ang sa mga Nephita at mga Jaredita. Ang plano ng kaligtasan at ang
ebanghelyo ni Jesucristo ay ipinahayag at itinuro sa bawat dispensasyon.

Apostasiya
Kapag ang mga tao ay hindi sumusunod sa mga alituntunin ng ebanghelyo at hindi
nagtataglay ng mga susi ng priesthood, sila ay nasa kalagayan ng apostasiya.

Nagkaroon ng maraming panahon ng pangkalahatang apostasiya sa buong
kasaysayan ng mundo. Isang halimbawa ang Malawakang Apostasiya, na naganap
matapos itatag ng Tagapagligtas ang Kanyang Simbahan (tingnan sa II Mga Taga
Tesalonica 2:1–3). Pagkamatay ng mga Apostol ng Tagapagligtas, iniba ang mga
alituntunin ng ebanghelyo at binago ang organisasyon ng Simbahan at mga
ordenansa ng priesthood nang walang pahintulot. Dahil sa laganap na kasamaang
ito, binawi ng Panginoon ang awtoridad at mga susi ng priesthood sa lupa.

Noong panahon ng Malawakang Apostasiya, walang banal na patnubay ang mga
tao mula sa mga buhay na propeta. Maraming simbahang itinatag, ngunit wala
silang awtoridad ng priesthood na maggawad ng kaloob na Espiritu Santo o
magsagawa ng iba pang mga ordenansa ng priesthood. Iniba o nawala ang mga
bahagi ng mga banal na kasulatan, at ang mga tao ay nawalan ng wastong
pang-unawa tungkol sa Diyos.

Ang apostasiyang ito ay natapos lamang nang ang Ama sa Langit at ang Kanyang
Pinakamamahal na Anak ay nagpakita kay Joseph Smith at pinasimulan ang
Panunumbalik ng kabuuan ng ebanghelyo.

Panunumbalik
Ang Panunumbalik ay ang muling pagtatatag ng Diyos ng mga katotohanan at mga
ordenansa ng Kanyang ebanghelyo sa Kanyang mga anak sa lupa (tingnan sa Mga
Gawa 3:19–21).

Bilang paghahanda sa Panunumbalik, tumawag ang Panginoon ng mararangal na
mga tao noong panahong tinatawag na Repormasyon. Sinubukan nilang ibalik ang
mga doktrina, gawain, at organisasyon ng relihiyon sa paraang itinatag ang mga ito
ng Tagapagligtas. Gayunman, hindi nila taglay ang priesthood o ang kabuuan ng
ebanghelyo.

Nagsimula ang Panunumbalik noong 1820 nang magpakita ang Diyos Ama at ang
Kanyang Anak na si Jesucristo kay Joseph Smith bilang tugon sa kanyang
panalangin (tingnan sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:15–20). Ilan sa mahahalagang
pangyayari sa Panunumbalik ay ang pagsasalin ng Aklat ni Mormon, ang
panunumbalik ng Aaronic at Melchizedek Priesthood, at ang organisasyon ng
Simbahan noong Abril 6, 1830.

Ang Aaronic Priesthood ay ipinanumbalik ni Juan Bautista kina Joseph Smith at
Oliver Cowdery noong Mayo 15, 1829. Ang Melchizedek Priesthood at ang mga
susi ng kaharian ay ipinanumbalik din noong 1829, noong iginawad ito nina
Apostol Pedro, Santiago, at Juan kina Joseph Smith at Oliver Cowdery.

Naipanumbalik na ang kaganapan ng ebanghelyo, at ang Simbahan ni Jesucristo
ng mga Banal sa mga Huling Araw ay “ang tanging tunay at buhay na simbahan sa
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ibabaw ng buong mundo” (D at T 1:30). Ang Simbahan ay pupunuin kalaunan ang
buong mundo at mananatili magpakailanman.

Mga kaugnay na reperensya: Isaias 29:13–14; Ezekiel 37:15–17; Mga Taga Efeso
4:11–14; Santiago 1:5–6

5. Mga Propeta at Paghahayag
Ang propeta ay isang tao na tinawag ng Diyos na mangusap para sa Kanya
(tingnan sa Amos 3:7). Ang mga propeta ay nagpapatotoo kay Jesucristo at
nagtuturo ng Kanyang ebanghelyo. Inihahayag nila ang kalooban at tunay na
pagkatao ng Diyos. Kinukondena nila ang kasalanan at nagbababala sa mga
ibubunga nito. Minsan, nagpopropesiya sila tungkol sa mga magaganap sa
hinaharap (tingnan sa D at T1:37–38). Maraming turo ng mga propeta ang
matatagpuan sa mga banal na kasulatan. Kapag pinag-aralan natin ang salita ng
mga propeta, matututuhan natin ang katotohanan at makatatanggap ng patnubay
(tingnan sa 2 Nephi 32:3).

Sinasang-ayunan natin ang Pangulo ng Simbahan bilang propeta, tagakita, at
tagapaghayag at ang tanging tao sa mundo na nakatatanggap ng paghahayag
upang patnubayan ang buong Simbahan. Sinasang-ayunan din natin ang mga
tagapayo sa Unang Panguluhan at ang mga miyembro ng Korum ng
Labindalawang Apostol bilang mga propeta, tagakita, at tagapaghayag.

Ang paghahayag ay pakikipag-ugnayan ng Diyos sa Kanyang mga anak. Kapag
inihahayag ng Panginoon ang Kanyang kalooban sa Simbahan, nagsasalita Siya sa
pamamagitan ng Kanyang propeta. Ang mga banal na kasulatan—ang Biblia, Aklat
ni Mormon, Doktrina at mga Tipan, at Mahalagang Perlas—ay naglalaman ng mga
paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ng mga propeta noon at ngayon. Ang
Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang
propeta ng Diyos sa mundo ngayon.

Ang bawat tao ay makatatanggap ng paghahayag na tutulong sa kanilang
partikular na mga pangangailangan, responsibilidad, at mga tanong at tutulong sa
pagpapalakas ng kanilang mga patotoo. Karamihan sa paghahayag sa mga lider at
miyembro ng Simbahan ay dumarating sa pamamagitan ng mga impresyon at
pahiwatig ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nangungusap sa ating isipan at
puso sa isang marahan at banayad na tinig (tingnan sa D at T 8:2–3). Ang
paghahayag ay maaari ding dumating sa pamamagitan ng mga pangitain,
panaginip, at pagdalaw ng mga anghel.

Mga kaugnay na reperensya: Mga Awit 119:105; Mga Taga Efeso 4:11–14; II Kay
Timoteo 3:15–17; Santiago 1:5–6; Moroni 10:4–5

6. Ang Priesthood at mga Susi ng Priesthood
Ang priesthood ang walang hanggang kapangyarihan at awtoridad ng Diyos. Sa
pamamagitan ng priesthood, nilikha at pinamamahalaan ng Diyos ang langit at
lupa. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ito tinutubos Niya at pinadadakila ang
Kanyang mga anak, na isinasakatuparan ang “kawalang-kamatayan at buhay na
walang hanggan ng tao” (Moises 1:39).
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Ipinagkakaloob ng Diyos ang awtoridad ng priesthood sa mga karapat-dapat na
lalaking miyembro ng Simbahan upang makakilos sila sa Kanyang pangalan para
sa kaligtasan ng Kanyang mga anak. Ang mga susi ng priesthood ay ang
karapatang mangulo, o ang kapangyarihang ibinibigay ng Diyos sa tao upang
pamahalaan at pangasiwaan ang kaharian ng Diyos sa lupa (tingnan sa Mateo
16:15–19). Sa pamamagitan ng mga susing ito, may awtoridad ang mga maytaglay
ng priesthood na ipangaral ang ebanghelyo at pangasiwaan ang mga ordenansa ng
kaligtasan. Lahat ng naglilingkod sa Simbahan ay tinatawag sa ilalim ng
pamamahala ng mayhawak ng mga susi ng priesthood. Sa gayon, may karapatan
sila sa lakas na kailangan nila para makapaglingkod at magampanan ang mga
responsibilidad sa kanilang mga tungkulin.

Kaugnay na reperensya: D at T 121:36, 41–42

Aaronic Priesthood
Ang Aaronic Priesthood ay kadalasang tinatawag na panimulang priesthood. Ang
mga katungkulan sa Aaronic Priesthood ay deacon, teacher, priest, at bishop. Sa
Simbahan ngayon, maaaring tanggapin ng mga karapat-dapat na lalaking
miyembro ang Aaronic Priesthood simula sa edad na 12.

Ang Aaronic Priesthood ang “may hawak ng mga susi ng paglilingkod ng mga
anghel, at ng ebanghelyo ng pagsisisi, at ng pagbibinyag” (D at T 13:1).

Melchizedek Priesthood
Ang Melchizedek Priesthood ay ang mas mataas, o mas dakila, na priesthood at
nangangasiwa sa mga espirituwal na bagay (tingnan sa D at T 107:8). Ang mas
dakilang priesthood na ito ay ibinigay kay Adan at nasa lupa tuwing inihahayag ng
Panginoon ang Kanyang ebanghelyo.

Dati itong tinatawag na “Banal na Pagkasaserdote, alinsunod sa Orden ng Anak ng
Diyos” (D at T 107:3). Nakilala ito kalaunan bilang Melchizedek Priesthood,
ipinangalan sa isang dakilang mataas na saserdote na nabuhay noong panahon ni
propetang Abraham.

Ang mga katungkulan sa Melchizedek Priesthood ay elder, high priest, patriarch,
Pitumpu, at Apostol. Ang Pangulo ng Melchizedek Priesthood ay ang Pangulo ng
Simbahan.

Kaugnay na reperensya: Mga Taga Efeso 4:11–14

7. Mga Ordenansa at mga Tipan
Mga Ordenansa
Sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ang ordenansa
ay isang sagrado at pormal na gawain na may espirituwal na kahulugan. Ang bawat
ordenansa ay ginawa ng Diyos para ituro ang mga espirituwal na katotohanan. Ang
mga ordenansa ng kaligtasan ay isinasagawa sa pamamagitan ng awtoridad ng
priesthood at sa ilalim ng pamamahala ng mga may hawak ng mga susi ng
priesthood. Ang ilang ordenansa ay kinakailangan sa kadakilaan at tinatawag na
mga nakapagliligtas na ordenansa.
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Ang unang nakapagliligtas na ordenansa ng ebanghelyo ay ang pagbibinyag sa
pamamagitan ng paglulubog sa tubig na isinasagawa ng isang taong may
awtoridad. Kailangan ang binyag para maging miyembro ng Simbahan ang isang
tao at para makapasok sa kahariang selestiyal (tingnan sa Juan 3:5).

Ang salitang baptism o pagbibinyag ay mula sa isang salitang Griyego na ang ibig
sabihin ay isawsaw o ilubog. Ang paglulubog ay simbolo ng kamatayan ng
makasalanang buhay ng tao at muling pagsilang sa espirituwal na buhay, na
nakalaan sa paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang mga anak. Simbolo rin ito ng
kamatayan at pagkabuhay na mag-uli.

Pagkatapos mabinyagan ang isang tao, isa o mahigit pang mayhawak ng
Melchizedek Priesthood ang magkukumpirma sa kanya bilang miyembro ng
Simbahan. Bilang bahagi ng ordenansang ito, na tinatawag na kumpirmasyon,
ibibigay sa tao ang kaloob na Espiritu Santo.

Ang kaloob na Espiritu Santo ay naiiba sa impluwensya ng Espiritu Santo. Bago
mabinyagan, maaaring madama ng isang tao ang impluwensya ng Espiritu Santo
paminsan-minsan at makatanggap ng patotoo sa katotohanan sa pamamagitan ng
impluwensyang iyon (tingnan sa Moroni 10:4–5). Pagkatapos matanggap ang
kaloob na Espiritu Santo, ang tao ay may karapatan na mapatnubayan palagi ng
Espiritu Santo kung sinusunod niya ang mga kautusan.

Kabilang sa iba pang mga nakapagliligtas na ordenansa ang pag-oorden sa
Melchizedek Priesthood (para sa kalalakihan), ang endowment sa templo, at ang
pagbubuklod ng kasal (tingnan sa D at T 131:1–4). Lahat ng nakapagliligtas na
ordenansa ng priesthood ay may mga kaakibat na tipan. Sa templo, ang mga
nakapagliligtas na ordenansang ito ay maisasagawa rin para sa mga patay. Ang
mga ordenansa para sa mga patay ay magkakabisa lamang kapag tinanggap ang
mga ito ng mga pumanaw sa daigdig ng mga espiritu at iginalang ang mga kalakip
na tipan.

Ang iba pang mga ordenansa, tulad ng pagbabasbas sa maysakit at pagpapangalan
at pagbabasbas sa mga bata, ay mahalaga rin sa ating espirituwal na pag-unlad.

Kaugnay na reperensya: Mga Gawa 2:36–38

Mga Tipan
Ang tipan ay isang sagradong kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang Diyos
ang nagbibigay ng mga kondisyon para sa tipan, at sumasang-ayon tayo na
gagawin ang iniuutos Niya sa atin; pagkatapos ay nangangako ang Diyos sa atin ng
mga pagpapala dahil sa ating pagsunod (tingnan sa D at T 82:10).

Lahat ng nakapagliligtas na ordenansa ng priesthood ay may mga kaakibat na
tipan. Nakipagtipan tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng binyag at sinasariwa
ang mga tipang iyon sa pakikibahagi sa sakramento. Ang mga kalalakihang
tumatanggap ng Melchizedek Priesthood ay pumapasok sa sumpa at tipan ng
priesthood. Gumagawa tayo ng iba pang mga tipan sa templo.

Mga kaugnay na reperensya: Exodo 19:5–6; Mga Awit 24:3–4; 2 Nephi 31:19–20;
D at T 25:13
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8. Pag-aasawa at Pamilya
Ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at ng isang babae ay inorden ng Diyos, at ang
mag-anak ang sentro sa Kanyang plano ng kaligtasan at sa ating kaligayahan. Ang
kaligayahan sa buhay ng mag-anak ay lalong higit na makakamit kapag isinalig sa
mga turo ng Panginoong Jesucristo.

Ang banal na kapangyarihang lumikha ay gagamitin lamang ng isang lalaki at
isang babae na ikinasal nang ayon sa batas bilang mag-asawa. Ang mga magulang
ay dapat magpakarami at kalatan ang lupa, palakihin ang kanilang mga anak sa
pagmamahal at kabutihan, at tustusan ang mga pisikal at espirituwal na
pangangailangan ng kanilang mga anak.

Ang mag-asawa ay may banal na tungkuling mahalin at kalingain ang bawat isa.
Ang mga ama ang mangungulo sa kanilang mga mag-anak sa pagmamahal at
kabutihan at maglalaan para sa mga pangangailangan sa buhay. Ang mga ina ang
may pangunahing tungkulin na mag-aruga sa kanilang mga anak. Sa mga banal na
tungkuling ito, ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang
magkasama na may pantay na pananagutan.

Ang banal na plano ng kaligayahan ng Diyos ang nagpapahintulot sa mga ugnayan
ng mag-anak na magpatuloy sa kabilang-buhay. Ang mundo ay nilikha at ang
ebanghelyo ay inihayag upang ang mga pamilya ay mabuo, mabuklod, at dakilain
sa kawalang-hanggan. (Mula sa “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo,”
Ensign, Nob. 2010, 129; tingnan din sa LDS.org/topics/family-proclamation.)

Mga kaugnay na reperensya: Genesis 2:24; Mga Awit 127:3; Malakias 4:5–6;
D at T 131:1–4

9. Mga Kautusan
Ang mga kautusan ay mga batas at mga kinakailangan na ibinibigay ng Diyos sa
sangkatauhan. Ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya sa pagsunod sa
Kanyang mga kautusan (tingnan sa Juan 14:15). Ang pagsunod sa mga kautusan ay
magdudulot ng mga pagpapala mula sa Panginoon (tingnan sa D at T 82:10).

Ang dalawang pinakapangunahing kautusan ay “iibigin mo ang Panginoon mong
Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo. … At
… iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili” (Mateo 22:36–39).

Ang Sampung Utos ay mahalagang bahagi ng ebanghelyo at ang mga ito ay mga
walang-hanggang alituntunin na kailangan para sa ating kadakilaan (tingnan sa
Exodo 20:3–17). Inihayag ng Panginoon ang mga ito kay Moises noong unang
panahon at inihayag Niyang muli ang mga ito sa mga paghahayag sa mga
huling araw.

Kabilang sa mga utos ng Diyos ang pananalangin araw-araw (tingnan sa 2 Nephi
32:8–9), pagtuturo ng ebanghelyo sa iba (tingnan sa Mateo 28:19–20), pagsunod sa
batas ng kalinisang-puri (tingnan sa D at T 46:33), pagbabayad ng buong ikapu
(tingnan sa Malakias 3:8–10), pag-aayuno (tingnan sa Isaias 58:6–7), pagpapatawad
sa iba (tingnan sa D at T 64:9–11), pagkakaroon ng ugaling mapagpasalamat
(tingnan sa D at T 78:19), at pagsunod sa Word of Wisdom (tingnan sa D at T
89:18–21).
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Mga kaugnay na reperensya: Genesis 39:9; Isaias 58:13–14; 1 Nephi 3:7; Mosias
4:30; Alma 37:35; Alma 39:9; D at T 18:15–16; D at T 88:124

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga paksang ito, pumunta sa
LDS.org, Teachings, Gospel Topics; o tingnan sa Tapat sa Pananampalataya: Isang
Sanggunian sa Ebanghelyo (2006).
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UNIT 1: DAY 1

Ang Plano ng Kaligtasan
Pambungad
Binigyang-diin ni Pangulong Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawang Apostol
ang kahalagahan ng isang maikling buod ng plano ng kaligtasan bago simulan ang
kursong pag-aaralan sa bawat taon:

“Ang maikling buod ng ‘plano ng kaligtasan’ … , kung ituturo sa simula pa lang
at pag-aaralang muli paminsan-minsan ay napakalaking tulong … sa mga
estudyante. …

“Nagtataka ang mga kabataan kung ‘bakit?’—Bakit tayo inutusang gawin ang
ibang mga bagay, at bakit tayo inutusang hindi gawin ang ibang bagay? Ang
kaalaman sa plano ng kaligayahan, kahit naka-outline lamang, ay nagbibigay ng

sagot sa mga tanong na ‘bakit’ na nasa isip ng mga kabataan” (“The Great Plan of Happiness,”
sa Teaching Seminary: Preservice Readings [Church Educational System manual, 2004], 69–70,
LDS.org; tingnan sa Alma 12:32).

Ang lesson na ito ay nagbibigay ng maikling buod ng plano ng kaligtasan at
nakapokus sa mahalagang ginagampanan ni Jesucristo at ng Kanyang
Pagbabayad-sala sa planong iyan.

Ang Tungkulin ni Jesucristo sa Buhay Bago ang Buhay
sa Mundo
Ano ang sasabihin mo kapag may nagtanong sa iyo kung bakit mahalaga sa iyo si
Jesucristo?

Malalaman mo sa lesson ngayon ang ginagampanan ni Jesuscristo sa plano ng
kaligtasan ng Ama sa Langit. Sa iyong pag-aaral, alamin ang mga katotohanang
makatutulong sa iyo na mapalakas ang pananampalataya mo kay Jesucristo.

1. Idrowing ang sumusunod na chart sa iyong scripture study journal.
Magsusulat ka ng mga doktrina sa iyong chart habang

pinag-aaralan mo ang lesson na ito.

Si Jesucristo ang Sentro sa Plano ng Kaligtasan ng Ama sa Langit

Buhay Bago ang Buhay sa Mundo Buhay sa Mundo Kabilang-Buhay

Ang plano ng Ama sa Langit para sa ating kaligtasan ay binubuo ng tatlong
pangunahing yugto: ang ating buhay bago ang buhay sa mundo, na naganap bago
tayo isinilang; ang ating buhay sa mundo; at ang kabilang-buhay.
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Basahin ang sumusunod na pahayag, at markahan ang mga salita o kataga na
naglalarawan sa mga limitasyon na naranasan natin sa ating buhay bago ang buhay
sa mundo:

“Nabuhay tayo bilang mga espiritung anak ng ating Ama sa Langit bago tayo isinilang sa
mundong ito [tingnan sa Mga Gawa 17:28–29; Abraham 3:22–26]. Pero hindi tayo katulad ng
ating Ama sa Langit, ni magiging katulad Niya at makakamtan ang lahat ng biyayang mayroon
Siya kung hindi tayo mabubuhay bilang mortal na may pisikal na katawan.

“Ang buong layunin ng Diyos—Kanyang gawain at Kanyang kaluwalhatian—ay ang magawa
nating tamasahin ang lahat ng Kanyang mga biyaya [tingnan sa Moises 1:39]. Naglaan Siya ng
perpektong plano para maisagawa ang Kanyang layunin. Naunawaan at tinanggap natin ang
planong ito bago tayo naparito sa lupa. …

“… Para umunlad at maging tulad ng Diyos, dapat magkaroon ang bawat isa sa atin ng pisikal
na katawan para subukin sa panahon ng pagsubok” (Mangaral ng Aking Ebanghelyo: Gabay sa
Paglilingkod ng Misyonero [2004], 53).

Nang ihayag ng Ama sa Langit ang Kanyang plano ng kaligtasan, natutuhan natin
na kailangan ng tagapagligtas para magawa ang planong ito. Si Lucifer, na isa sa
mga espiritung anak ng Ama sa Langit, ay sumalungat sa plano ng Ama sa Langit.
Nakilala siya bilang si Satanas.

Basahin ang Moises 4:1–3, na inaalam ang hinangad ni Satanas sa Ama sa Langit.

Ano ang hinangad ni Satanas sa Ama sa Langit? ____________________

Natutuhan natin sa Moises 4:2 na si Jesucristo ang pinili mula pa sa simula na
gumawa ng kalooban ng Ama sa Langit. Sa iyong chart, sa column na “Buhay Bago
ang Buhay sa Mundo,” isulat ang sumusunod na doktrinang nalaman natin mula
sa talatang ito: Si Jesucristo ay pinili bago pa man isinilang sa mundo na
maging Manunubos ng lahat ng tao.

Matapos mapili si Jesucristo na magsagawa ng plano ng kaligtasan ng Ama sa
Langit, kailangang lumikha ng isang mundo kung saan tayo magkakaroon ng
pisikal na katawan at magtatamo ng karanasan.

Basahin ang Sa Mga Hebreo 1:1–2, na inaalam ang ginampanan ni Jesucristo sa
paglikha ng mundo.

Natutuhan natin mula sa mga talatang ito ang sumusunod na doktrina: Sa
patnubay ng Ama sa Langit, nilikha ni Jesucristo ang mundong ito. Isulat ang
doktrinang ito sa column na “Buhay Bago ang Buhay sa Mundo” sa chart mo sa
iyong scripture study journal.
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2. Isipin ang kagandahan
ng mundo at ang mga

pagkakataon kung kailan at ang
lugar kung saan talagang
pinahalagahan mo ang mga ito. Sa
iyong scripture study journal,
sagutin ang mga sumusunod:

a. Ilarawan ang isang pagkakataon
na pinahalagahan mo ang
kagandahan ng mundo.

b. Nang malaman mong nilikha ni Jesucristo ang mundong ito, ano ang
naging epekto nito sa damdamin mo tungkol sa Kanya?

Ang Tungkulin ni Jesucristo sa Buhay sa Mundo
Matapos pumarito sa mundo at magkaroon ng pisikal na katawan, nakaranas tayo
ng iba pang mga hadlang na pipigil sa atin na maging katulad ng Ama sa Langit at
makabalik sa Kanyang piling. Dalawa sa mga hadlang na ito ang pisikal na
kamatayan at espirituwal na kamatayan. Ang pisikal na kamatayan ay ang
paghihiwalay ng ating katawan at espiritu, at ang espirituwal na kamatayan ay
ating pagkawalay mula sa Diyos. Basahin ang sumusunod na pahayag, at
markahan ang mga salita o kataga na naglalarawan sa dalawang hadlang na ito na
ating nararanasan sa buhay natin sa mundo:

“Sa mortalidad daranasin natin kapwa ang pisikal at espirituwal na kamatayan. Ang Diyos ay
may perpekto, niluwalhati, at imortal na katawan na may laman at buto. Para maging tulad ng
Diyos at makabalik sa piling Niya, dapat ay mayroon din tayong imortal na katawang may laman
at buto. Pero dahil sa Pagkahulog nina Adan at Eva, bawat tao sa lupa ay may katawang mortal
na hindi perpekto at sa bandang huli’y mamamatay. Kung hindi dahil sa Tagapagligtas na si
Jesucristo, kapag namatay ang tao ay wala nang pag-asa pa ang lahat na makapiling ang Ama
sa Langit balang-araw.

“Kaakibat ng pisikal na kamatayan, ang kasalanan ang pinakamalaking hadlang na pipigil sa
atin na maging katulad ng ating Ama sa Langit at makabalik sa Kanyang piling. Sa ating mortal
na kalagayan madalas tayong natutukso, lumalabag sa mga kautusan ng Diyos, at nagkakasala.
… Kahit kung minsan ay parang kabaligtaran ang nangyayari, laging nauuwi sa kalungkutan
ang kasalanan. Nagiging sanhi ng dusa at kahihiyan ang kasalanan. Dahil sa ating mga
kasalanan, hindi tayo makababalik sa piling ng Ama sa Langit maliban kung napatawad at
nalinis muna tayo.

“… Tulad ng pisikal na kamatayan, hindi natin madadaig ang epekto ng kasalanan nang
mag-isa. Wala tayong magagawa kung wala ang Pagbabayad-sala ni Jesucristo” (Mangaral ng
Aking Ebanghelyo, 55).

Bago isinilang si Jesus sa mundo, matapos malaman ni Jose na nagdadalang-tao si
Maria, binisita siya ng isang anghel sa panaginip. Basahin ang Mateo 1:21, na
inaalam ang ipinahayag ng anghel kay Jose.
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Ang Pagbabayad-sala ni Jesucristo

Mula sa sinabi ng anghel na gagawin ni Jesus, nalaman natin na pumarito si
Jesucristo upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Isulat sa chart mo
ang doktrinang ito sa column na “Buhay sa Mundo.”

Maliligtas tayo mula sa ating mga kasalanan dahil sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo.
Kalakip sa Pagbabayad-sala ang pagdurusa, kamatayan, at Pagkabuhay na Mag-uli
ni Jesucristo.

3. Sagutin ang sumusunod
na mga tanong sa iyong

scripture study journal:

a. Ano ang dapat nating gawin
upang maligtas mula sa ating
mga kasalanan sa pamamagitan
ng Pagbabayad-sala ni
Jesucristo?

b. Ayon sa Mga Gawa 2:32, ano pa ang dapat nating gawin?

Ang Tungkulin ni Jesucristo sa Kabilang-Buhay.
Namatayan ka na ba ng minamahal na kapamilya o kaibigan?

Dahil sa ating kaalaman sa plano ng kaligtasan ng Ama sa Langit, alam natin na sa
kamatayan, ang mga espiritu ng lahat ng tao ay papasok sa daigdig ng mga
espiritu.

Basahin ang I Ni Pedro 3:18–20 at I Ni Pedro 4:6, na inaalam ang ginawa kaagad ni
Jesus matapos ang Kanyang kamatayan.

Basahin ang Doktrina at mga Tipan 138:18–19, 30–32, na inaalam ang ginawa ni
Jesucristo upang maipangaral ang ebanghelyo sa daigdig ng mga espiritu. (Ang
Doktrina at mga Tipan 138 ay isang paghahayag tungkol sa daigdig ng mga espiritu
na natanggap ni Pangulong Joseph F. Smith habang pinagninilayan niya ang
pagpunta ng Tagapagligtas sa mga espiritu ng mga namatay na habang nasa
libingan ang katawan Niya.)

Ibuod ang ginawa ni Jesucristo para maipangaral ang ebanghelyo sa daigdig ng
mga espiritu: ____________________

Nabuhay na muli ang Tagapagligtas sa ikatlong araw matapos ang Kanyang
kamatayan (tingnan sa I Mga Taga Corinto 15:4). Kapag nabuhay na muli ang isang
tao, ang espiritu at katawan niya ay muling magsasama, na hindi na kailanman
muling maghihiwalay (tingnan sa D at T 138:17).
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Ang nabuhay na muling Panginoon

Basahin ang I Mga Taga Corinto
15:20–22, na inaalam ang epekto sa atin
ng Pagkabuhay na Mag-uli ni
Jesucristo.

Sa iyong chart, sa column na
“Kabilang-Buhay,” isulat ang
sumusunod na doktrina: Dahil sa
Pagkabuhay na Mag-uli ni
Jesucristo, ang lahat ng tao ay
mabubuhay ring muli.

Basahin ang Apocalipsis 20:12, na
inaalam ang mangyayari sa atin kapag
nabuhay tayong muli.

Ang aklat ng buhay ay kumakatawan sa
iniisip at ginagawa ng isang tao sa
buhay na ito, gayundin ng mga talaang
iniingatan sa langit tungkol sa
mabubuti (tingnan sa Gabay sa mga
Banal na Kasulatan, “Aklat ng buhay”). Hahatulan tayo hindi lamang ayon sa ating
mga gawa kundi ayon din sa ating mga isipan, mga salita, at mga pagnanais
(tingnan sa Mosias 4:30; Alma 12:14; D at T 137:9).

Basahin ang Juan 5:22, na inaalam kung sino ang hahatol sa atin. (Maaari mong
isulat ang Juan 5:22 sa margin ng mga banal na kasulatan mo malapit sa
Apocalipsis 20:12.)

Sa iyong chart, sa column na “Kabilang-Buhay,” isulat ang sumusunod na doktrina:
Si Jesucristo ang hahatol sa lahat ng tao.

Ang pinakalayunin ng plano ng Ama sa Langit ay magbigay sa lahat ng Kanyang
mga anak ng pagkakataong magtamo ng buhay na walang hanggan, o ng
kadakilaan, na ibig sabihin ay makatulad ang Ama sa Langit at makapiling Siya
magpakailanman sa walang-hanggang pamilya. Isipin ang pamilya mo ngayon at
ang pamilya na nais mong magkaroon balang-araw.

4. Sa iyong scripture study journal, isulat kung bakit mahalaga sa iyo
na mamuhay magpakailanman kasama ang Ama sa Langit at ang

mga kapamilya mo.

Basahin ang Juan 3:5, 16–17, na inaalam ang dapat gawin ng bawat isa sa atin
upang matanggap ang buhay na walang hanggan.

Ang ibig sabihin ng maniwala sa Bugtong na Anak ay sumampalataya kay
Jesucristo at mamuhay ayon sa Kanyang ebanghelyo.

Sa iyong chart, sa column na “Kabilang-Buhay,” isulat ang sumusunod na
alituntunin: Kung mananampalataya tayo kay Jesucristo at mamumuhay ayon
sa Kanyang ebanghelyo, makatatanggap tayo ng buhay na walang hanggan.

5. Isipin muli ang tanong sa simula ng lesson: “Ano ang sasabihin mo
kapag may nagtanong sa iyo kung bakit mahalaga sa iyo si
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Jesucristo?” Sa iyong scripture study journal, isulat ang iyong sagot sa tanong
na ito ayon sa natutuhan at nadama mo sa iyong pag-aaral ngayon.

Maaari mong gamitin ang chart na ginawa mo sa iyong scripture study journal
upang ituro sa pamilya mo o sa iba ang tungkol sa ginagampanan ni Jesucristo sa
plano ng kaligtasan ng Ama sa Langit.

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang lesson na “Ang Plano ng Kaligtasan” at natapos ang lesson
na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 1: DAY 2

Ang Responsibilidad ng
Estudyante
Pambungad
Ang Espiritu Santo ay may mahalagang gawain, at ang titser at ang estudyante ay
may mahalagang responsibilidad sa pag-aaral ng ebanghelyo. Makatutulong sa iyo
ang lesson na ito na maunawaan ang bawat isa sa mga gawain at responsibilidad
na ito upang magtagumpay ka sa iyong pag-aaral. Kailangan mong rebyuhin palagi
ang mga alituntuning itinuro sa lesson na ito para ipaalala sa iyong sarili ang
responsibilidad mo sa pag-aaral ng ebanghelyo.

Ang Gawain ng Espiritu Santo, at ang Responsibilidad
ng Titser at ng Estudyante sa Pag-aaral ng Ebanghelyo

Magdasal Muna Bago Mag-aral
Ang taos-pusong panalangin ay tumutulong na maiayon ang ating kalooban sa kalooban ng
Diyos. Inaanyayahan nito ang Espiritu Santo sa ating buhay. Ugaliing magdasal bago mo
pag-aralan ang mga banal na kasulatan at ang mga lesson sa kursong ito sa seminary.

Isipin ang sumusunod na sitwasyon:

Nakaramdam ng inspirasyon at sigla ang isang dalagita habang pinag-aaralan niya
ang kanyang home-study seminary lessons. Nadama niya ang impluwensya ng
Espiritu Santo. Nagpapasalamat siya para sa mga bagay na kanyang natutuhan at
nag-iisip ng mga paraan para maipamuhay ang mga ito. Isa pang dalagita ang
nakatapos ng parehong mga lesson, pero madalas na naiinip siya at pakiramdam
niya ay wala siyang natututuhan sa mga ito.

1. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Ano kaya ang ilang posibleng dahilan kung bakit magkaiba ng

naramdaman ang dalawang dalagitang ito gayong pareho lang naman ang
pinag-aralan nilang lesson sa seminary?

Sa pag-aaral mo ng lesson ngayon, alamin ang mga doktrina at mga alituntunin na
makatutulong sa iyo na gawin ang iyong responsibilidad bilang estudyante sa
seminary at mapalakas ang patotoo mo sa ebanghelyo ni Jesucristo.

Tatlong indibiduwal ang may mahalagang gawain at responsibilidad sa pag-aaral
ng ebanghelyo sa isang klaseng tulad ng seminary: ang Espiritu Santo, ang titser, at
ang estudyante.

Basahin ang Juan 14:26 at Juan 16:13, na inaalam ang ilan sa mga gawain ng
Espiritu Santo.

Ang isang katotohanang malalaman natin sa mga talatang ito tungkol sa mga
gawain ng Espiritu Santo ay na nagtuturo ang Espiritu Santo ng katotohanan.
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Ayon sa naranasan mo sa buhay, paano natin malalaman na may itinuturong
katotohanan sa atin ang Espiritu Santo? (Maaaring makatulong ang Doktrina at
mga Tipan 8:2–3 sa iyo.) ____________________

Basahin ang Doktrina at mga Tipan 50:13–14, na inaalam ang responsibilidad ng
isang titser ng ebanghelyo. Pansinin na ang mga talatang ito ay ibinigay sa mga
naunang miyembro ng Simbahan na inorden na magturo ng ebanghelyo.

Ano ang responsibilidad ng titser ng ebanghelyo?

Basahin ang 2 Nephi 33:1, na inaalam ang ginagawa ng Espiritu Santo kapag
naituro ang katotohanan sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan.

Ayon sa 2 Nephi 33:1, ano ang ginagawa ng Espiritu Santo para sa atin?

Basahin ang Doktrina at mga Tipan 88:118, na inaalam kung paano tayo dapat
maghangad na matuto.

Isang paraan ng paghahangad na matuto ay sa pamamagitan ng
pananampalataya. Ipinaliwanag ni Elder David A. Bednar ng Korum ng
Labindalawang Apostol ang mangyayari habang naghahangad tayong matuto sa
pamamagitan ng pananampalataya. Matapos banggitin ang 2 Nephi 33:1, sinabi
ni Elder Bednar: “Pansinin kung paanong ang kapangyarihan ng Espiritu ang
nagdadala ng mensahe sa damdamin at hindi kinakailangang sa loob ng puso.

Ang isang guro ay maaaring magpaliwanag, magpatunay, makahikayat, at magpatotoo, at
magagawa ito na may labis na espirituwal na lakas at bisa. Gayunman sa huli, ang nilalaman ng
mensahe at ang patotoo ng Espiritu Santo ay maisasapuso lamang kung pahihintulutan ito ng
nakikinig. Ang pagkatuto sa pamamagitan ng pananampalataya ang nagbubukas ng daan
papasok sa puso” (“Maghangad na Matuto sa Pamamagitan ng Pananampalataya,” Liahona,
Set. 2007, 17).

Nalaman natin sa pahayag na ito na kung hangad nating matuto sa
pamamagitan ng pananampalataya, maaanyayahan natin sa ating mga puso
ang Espiritu Santo para magturo at magpatotoo sa katotohanan.

2. Ang pananampalataya ay hindi lamang simpleng paniniwala.
Ipinapakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng

pagkilos. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Ano sa palagay mo ang magagawa natin para matuto sa pamamagitan ng
pananampalataya?

Isipin na kunwari ay hindi ka pa kailanman nakapaglaro ng soccer, pero nangako
sa iyo ang isang titser na tuturuan ka niyang maglaro ng soccer nang mahusay para
makasali ka sa isang soccer team. Naniniwala ka sa kakayahan ng titser na magturo
at sa kakayahan mong matuto. Dinala ka ng titser sa isang soccer field.
Ipinaliwanag at ipinakita niya kung paano sumipa ng soccer ball pero hindi ka niya
hinayaang subukan mo mismo ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano
magpasa ng soccer ball at ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpasa nito sa iyo.
Gayunman, bago ka magkaroon ng pagkakataon na ipasa ito pabalik, lumapit sa
iyo ang titser at kinuha ang bola. Gayon din ang ginawa niya sa pag-inbound ng
soccer ball matapos itong lumabas sa soccer field. Nagpasalamat siya sa panahong
inukol mo at umalis.
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Pagkatapos ng ganitong uri ng lesson, gaano ka kahandang mag-try out para sa
isang soccer team? Bakit?

Bagama’t makatutulong ang matutuhan ang paglalaro ng soccer at mapanood ang
iba na naglalaro nito, kung gusto mong magkaroon ng mga kinakailangang
kasanayan sa soccer, ano ang dapat mong gawin?

Paano maaaring maiugnay ang halimbawang ito sa pag-aaral sa pamamagitan ng
pananampalataya?

Hindi sapat ang maniwala at magtiwala lamang na matuturuan tayo ng Espiritu.
Upang magkaroon ng kaalaman sa mga katotohanan ng Diyos, dapat din tayong
magsikap na matuto at gawin ang natutuhan natin. Itinuro ni Elder Bednar ang
tungkol sa paggawa nang may pananampalataya na kailangan para matuto sa
pamamagitan ng pananampalataya:

“Ang isang nag-aaral na ginagamit ang kalayaan sa pamamagitan ng pagkilos
nang naaayon sa mga tamang alituntunin ay binubuksan ang kanyang puso para
sa Espiritu Santo at inaanyayahan ang Kanyang kapangyarihan na magturo at
magpatotoo, at nagpapatunay na pagsaksi. Ang matuto sa pamamagitan ng
pananampalataya ay nangangailangan ng pagsisikap sa espiritu, kaisipan, at
katawan at hindi maluwag na pagtanggap lamang. Sa katapatan at patuloy na

paggawa nang may pananampalataya naipapakita natin sa ating Ama sa Langit at Kanyang
Anak na si Jesucristo, na tayo ay handang matuto at tumanggap ng tagubilin mula sa Espiritu
Santo. …

“… Ang matuto sa pamamagitan ng pananampalataya ay nangangailangan kapwa ng ‘puso at
may pagkukusang isipan’ (D at T 64:34). Ang matuto sa pamamagitan ng pananampalataya ay
resulta ng pagpapaunawa ng Espiritu Santo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos kapwa sa
damdamin at sa kaibuturan ng puso. Ang matuto sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi
puwedeng mailipat mula sa nagtuturo tungo sa tinuturuan sa pamamagitan ng [lecture],
pagsasalarawan, o pagsasanay; sa halip, ang tinuturuan ay dapat magkaroon ng
pananampalataya at kumilos para makamtan ang kaalaman para sa kanyang sarili”
(“Maghangad na Matuto sa Pamamagitan ng Pananampalataya,” 20).

Alalahanin ang dalagitang inilarawan sa simula ng lesson na ito na madalas mainip
at hindi madama na may natututuhan siya mula sa mga home-study seminary
lesson. Isipin na kunwari ay sinabi niya sa iyo ang bagay na ito. Mula sa mga sinabi
niya dati tungkol sa kung paano niya kinukumpleto ang mga lesson, nalaman mo
na hindi siya gaanong seryoso sa pagsagot sa mga assignment sa kanyang scripture
study journal at madalas kapag nag-aaral siya ng mga lesson ay nawawala ang
pokus niya dahil may iba siyang gustong gawin. Hindi rin siya sumasali sa mga
aktibidad ng klase o sa mga talakayan sa mga weekly class session.

3. Sa iyong scripture study journal, magsulat ng tatlo o apat na
halimbawa ng mga gawaing pang-espirituwal, pangkaisipan, at

pangpisikal na hihikayatin mong gawin ng dalagitang ito para makinabang siya
mula sa pag-aaral sa pamamagitan ng pananampalataya.

Ang mga halimbawa mula sa buhay ni Apostol Pedro ay naglalarawan kung paano
ang paghahangad na matuto sa pamamagitan ng pananampalataya ay nag-aanyaya
sa Espiritu Santo na sumapuso natin upang magturo at magpatotoo ng
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Sinabi ni Jesus kina Pedro at Andres na
sumunod sa Kanya.

katotohanan. Basahin ang Mateo 4:18–20, na inaalam ang paanyaya ng
Tagapagligtas kay Pedro at sa kanyang kapatid na si Andres.

Ano ang ipinagawa ng Tagapagligtas kina Pedro at Andres?

Paano naging halimbawa ng
paghahangad na matuto sa
pamamagitan ng pananampalataya ang
kanilang pagsunod?

Ang pagsunod ni Pedro kay Jesucristo
ay nagtulot sa kanya na makasama ang
Tagapagligtas sa buong mortal na
ministeryo nito. Nagkaroon siya ng
pribilehiyong laging marinig magturo
ang Tagapagligtas at masaksihan Siyang
gumawa ng maraming himala. Matapos
anyayahan ng Tagapagligtas, si Pedro ay
nakapaglakad pa nga sa ibabaw ng
tubig (tingnan sa Mateo 14:28–29).

Minsan, may dalawang bagay na itinanong si Jesus sa Kanyang mga disipulo.
Basahin ang Mateo 16:13–17, na inaalam ang personal na itinanong ng
Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo at kung paano tumugon si Pedro.

Pansinin na ipinaliwanag ng Tagapagligtas sa talata 17 kung paano natanggap ni
Pedro ang kanyang kaalaman. Natanggap ni Pedro ang kaalaman niya sa
pamamagitan ng paghahayag mula sa Ama sa Langit na dumating sa pamamagitan
ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Isipin kung paano nailarawan sa karanasan ni
Pedro ang mga katotohanang itinuro sa lesson na ito.

4. Kumpletuhin ang mga sumusunod na assignment sa iyong
scripture study journal:

a. Ilarawan ang isang pagkakataon na naghangad kang matuto sa
pamamagitan ng pananampalataya. Paano nagampanan ng Espiritu Santo
ang Kanyang gawain sa pag-aaral ng ebanghelyo nang gawin mo ito?

b. Ano ang gagawin mo upang matuto sa pamamagitan ng pananampalataya
at maanyayahan ang Espiritu Santo na sumapuso mo upang magturo at
magpatotoo ng katotohanan? Kung kailangan mo ng ilang partikular na
mga ideya para sa gagawin mo, maaari kang pumili ng isa o dalawa sa
sumusunod na mga hakbang na pagtutuunan:

• Pag-aralan ang mga banal na kasulatan araw-araw.

• Magkaroon ng mga kasanayan sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan,
tulad ng pagmamarka, cross-referencing, at paggamit ng mga tulong sa
pag-aaral ng mga banal na kasulatan.

• Makibahagi nang mapitagan at magpokus sa mga aktibidad sa pag-aaral
at umiwas sa mga bagay na nakagagambala.

• Seryosong kumpletuhin ang mga learning activity sa bawat lesson.
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• Magrekord ng mga impresyon, ideya, at maiikling tala sa iyong scripture
study journal.

• Ipaliwanag sa iba ang mga doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo,
magrekord at magbahagi ng mga ideya at karanasan na may kinalaman
sa mga doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo, at magpatotoo sa
katotohanan ng mga doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo.

• Ipamuhay ang mga doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo (tingnan
sa Juan 7:17).

Kapag hinahangad mong matuto sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyong
pag-aaral sa seminary, masusunod mo ang payong ito ni Pangulong Thomas S.
Monson: “Mga kabataan, hinihiling ko sa inyo na makibahagi sa seminary.
Pag-aralan ang inyong mga banal na kasulatan araw-araw. Makinig na mabuti sa
inyong mga guro. Mapanalanging ipamuhay ang natutuhan ninyo” (“Participate
in Seminary,” Ago. 12, 2011, seminary.lds.org).

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang lesson na “Ang Responsibilidad ng Estudyante” at natapos
ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 1: DAY 3

Pag-aaral ng mga Banal na
Kasulatan
Pambungad
Ang lesson na ito ay tutulong sa iyo na maunawaan ang kahalagahan ng pag-aaral
ng mga banal na kasulatan araw-araw at pagbabasa ng buong Bagong Tipan bilang
bahagi ng pag-aaral na ito. Maaari mo ring matutuhan ang mga paraan na
mapagbubuti pa ang pag-aaral mo ng mga banal na kasulatan.

Ang Kahalagahan ng Epektibong Pag-aaral ng mga
Banal na Kasulatan
Pag-isipan ang mga pahayag sa ibaba, at markahan sa scale ang sagot mo. Hindi
ipapasabi sa iyo ang mga sagot mo sa iyong titser.

Habang pinag-aaralan mo ang lesson na ito, isipin kung paano mo pagbubutihin
ang pag-aaral mo ng mga banal na kasulatan.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder David A. Bednar ng Korum ng
Labindalawang Apostol:

“Ang mga banal na kasulatan ay naglalaman ng mga salita ni Cristo at ang mga
ito ay imbakan ng tubig na buhay na nasa atin na at makaiinom tayo nang
marami at sagana. …

“Sa karaniwang gawain sa bawat araw, maraming tubig ang nawawala sa ating
katawan. Ang pagkauhaw ay reaksyon ng mga selula ng katawan, at ang tubig
sa ating katawan ay dapat sapat araw-araw. Walang saysay ang

paminsan-minsang ‘punuin’ ng tubig ang ating katawan, at magdanas ng dehydration sa
matagal na panahon. Ang ganoong bagay ay totoo rin sa espirituwal. Ang espirituwal na
pagkauhaw ay nangangailangan ng tubig na buhay. Ang palagiang pagdaloy ng tubig na buhay
ay higit na mainam kaysa paminsan-minsang pag-inom” (“A Reservoir of Living Water” [Church
Educational System fireside, Peb. 4, 2007], 2, 9, speeches.byu.edu).

Kumpletuhin ang sumusunod na alituntunin na matututuhan natin mula sa
pahayag ni Elder Bednar tungkol sa matatanggap natin mula sa pag-aaral ng mga
banal na kasulatan araw-araw: Kapag araw-araw tayong nag-aral ng mga banal
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na kasulatan, natatanggap natin ang ____________________ na
kailangan natin.

Ang Kahalagahan ng Banal na Kasulatan sa
Ating Panahon

Sa halip na basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder D. Todd
Christofferson, maaari mong panoorin ang Mormon Message video na “The

Blessings of Scripture” (3:04) sa LDS.org, na naglalaman ng pagsasalaysay ni Elder
Christofferson tungkol kay William Tyndale at payo sa kahalagahan ng mga banal
na kasulatan.

Inilarawan ni Elder D. Todd Christofferson ng Korum ng Labindalawang Apostol
ang sakripisyong ginawa ng isang tao para mabasa ng mas marami pang tao
ang Biblia:

“Noong Oktubre 6, sa taong 1536, isang kaawa-awang lalaki ang inilabas mula
sa isang bartolina sa Vilvorde Castle malapit sa Brussels, Belgium. Halos isa’t
kalahating taon na nag-isa ang lalaki sa madilim at mapanglaw na selda.
Ngayong nasa labas na ng pader ng kastilyo, ang bilanggo ay itinali sa isang
poste. Nabigkas pa niya nang malakas ang huling dasal niya, ‘Panginoon! buksan
po Ninyo ang mga mata ng hari ng England,’ at pagkatapos siya ay ibinigti.

Kaagad na sinunog ang kanyang katawan. Sino ang lalaking ito, at ano ang kasalanan niya … ?
Ang pangalan niya ay William Tyndale, at ang krimeng nagawa niya ay ang pagsalin at
paglathala ng Biblia sa wikang Ingles.

“… Sa mainitang pakikipagtalo sa isang paring tutol sa paglalagay ng banal na kasulatan sa
mga kamay ng karaniwang tao, sumumpa si Tyndale na, ‘Kung pahahabain pa ng Diyos ang
aking buhay, tutulungan ko ang batang nag-aararo na mas marami pang malaman sa mga Banal
na Kasulatan kaysa sa iyo!’ …

“Si William Tyndale ay hindi ang una, ni ang huli, sa mga taong mula sa maraming bansa at
wika na nagsakripisyo, maging hanggang kamatayan, upang ilabas ang salita ng Diyos mula sa
kadiliman. … Ano ang nalaman nila tungkol sa kahalagahan ng mga banal na kasulatan na
kailangan din nating malaman? Ang mga tao noon sa ika-16 na siglo sa England, na nagbayad
ng malalaking halaga at nanganib ang mga buhay sa pagkakaroon ng Biblia, ano ang
naunawaan nila na dapat din nating maunawaan?” (“Ang Biyaya ng Banal na Kasulatan,”
Ensign o Liahona, Mayo 2010, 32).

Sa palagay mo, bakit nagsakripisyo nang gayon kalaki ang mga tao para mabasa
ang mga banal na kasulatan? ____________________

Nagpatuloy si Elder Christofferson: “Noong panahon ni Tyndale, ang kamangmangan sa mga
banal na kasulatan ay laganap dahil walang mabasang Biblia ang mga tao, lalo na sa wikang
mauunawaan nila. Ngayon ang Biblia at iba pang banal na kasulatan ay nariyan lang, pero
dumarami pa rin ang walang alam sa banal na kasulatan dahil hindi binubuklat ng mga tao ang
mga aklat. Dahil dito, nalimutan nila ang mga bagay na alam ng kanilang mga lolo’t lola” (“Ang
Biyaya ng Banal na Kasulatan,” 33).
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Sa palagay mo, bakit ang mga tao ngayon ay hindi nagbabasa ng mga banal na
kasulatan tulad ng nararapat?

Sa huli ay sinabi ni Elder Christofferson: “Pag-isipan ang dami ng ating biyaya sa pagkakaroon
ng Banal na Biblia at mga 900 karagdagang mga pahina ng banal na kasulatan, kabilang ang
Aklat ni Mormon, ang Doktrina at mga Tipan, at ang Mahalagang Perlas. … Tiyak na kaakibat
ng pagpapalang ito ay sinasabi sa atin ng Panginoon na ang palagiang pagbaling sa mga banal
na kasulatan ay higit na kailangan ngayon” (“Ang Biyaya ng Banal na Kasulatan,” 35).

Ang isang katotohanan na matututuhan natin mula sa pahayag ni Elder
Christofferson ay mas kailangan natin ngayon ang mga banal na kasulatan
kaysa alinmang nakaraang panahon.

1. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Sa palagay mo, bakit mas kailangan natin sa panahong ito ang mga

banal na kasulatan kaysa sa alinmang nakaraang panahon?

Sumulat ng isang liham si Apostol
Pablo kung saan inilarawan niya ang
ilang kalagayan ng mundo sa mga
huling araw. Basahin ang II Kay
Timoteo 3:1–5, 13, na inaalam ang ilan
sa mga kasalanan at pag-uugali na
sinabi niyang magiging karaniwan at
laganap sa ating panahon. (You may
want to refer to the footnotes for help
in understanding difficult words and
phrases in these verses.)

Ano ang ilan sa mga kasalanan at pag-uugali na nakasaad sa mga talatang ito na
nakikita mo sa ating lipunan ngayon?

Basahin ang II Kay Timoteo 3:14–17, na inaalam kung paano tayo makahahanap ng
kaligtasan sa mapanganib na panahong ito. Maaari mong markahan ang
nalaman mo.

Mula sa mga natutuhan mo sa II Kay Timoteo 3:15–17, anong mga pagpapala ang
makakamtan natin kapag pinag-aralan natin ang mga banal na kasulatan at
ipinamuhay ang mga turo nito? Itala ang mga sagot mo sa espasyong ibinigay para
kumpletuhin ang sumusunod na pahayag: Kapag pinag-aralan natin ang mga
banal na kasulatan, makatatanggap tayo ng ____________________ na
magliligtas sa atin.

Ang pahayag na kinumpleto mo ay isang halimbawa ng isang alituntunin ng
ebanghelyo. Ang mga alituntunin at mga doktrina ng ebanghelyo ni Jesucristo ay
mga di-nagbabagong katotohanan na nagbibigay ng patnubay sa ating buhay. Ang
isa sa pinakamahahalagang layunin ng mga banal na kasulatan ay ituro ang mga
doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo. Magagawa nating mas makabuluhan
ang ating personal na pag-aaral ng mga banal na kasulatan sa pamamagitan ng
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pagsasaliksik ng mga doktrina at mga alituntunin, pag-iisip sa kahulugan nito, at
pagsasabuhay ng mga ito.

2. Tingnan ang alituntuning kinumpleto mo sa itaas. Pagkatapos ay
sagutin ang sumusunod na mga tanong sa iyong scripture study

journal: Kailan mo nadama na nakatanggap ka ng karunungan, liwanag,
katotohanan, pagwawasto, o tagubilin dahil pinag-aralan mo ang mga banal na
kasulatan?

Pagbabasa ng Bagong Tipan Araw-araw
Isa sa mga inaasahan sa seminary course na ito ay babasahin mo ang buong
Bagong Tipan. Kailangan ito para makatanggap ng diploma sa seminary. Kailangan
ng patuloy na pagsisikap para mabasa ang buong Bagong Tipan.

Nasubukan mo na bang uminom ng tubig o juice gamit ang higit sa isang istraw?
Kung may makukuha kang mga istraw, subukang uminom ng isang basong tubig o
juice gamit ang pitong istraw na magkakasama. Mahirap inumin ang lahat ng nasa
baso. Pero kung mabagal at mahinahon kang iinom gamit ang isang istraw,
malalaman mong madali mong maiinom ang lahat ng ito (at mas masaya ang
karanasang ito!).

Paano mo maiuugnay ang aktibidad na ito sa pagbabasa ng buong Bagong Tipan
bilang bahagi ng pag-aaral na ito?

Gamitin ang sumusunod na equation para matulungan kang makita kung paano
mo makukumpleto ang iyong mithiin na mabasa ang buong Bagong Tipan sa
pagbabasa ng maliit na bahagi araw-araw:

3. Sa iyong scripture study journal, magsulat tungkol sa ilang bagay na
makatutulong sa iyo na makaugalian ang pag-aaral ng mga banal

na kasulatan araw-araw para makatanggap ka ng karunungan, liwanag,
katotohanan, pagwawasto, at tagubilin mula sa mga banal na kasulatan.
Magsulat din ng mithiing maglaan ng oras araw-araw para personal na
mapag-aralan ang mga banal na kasulatan at mabasa ang buong Bagong Tipan.

Mga Paraan at Kasanayan sa Pag-aaral ng mga Banal na
Kasulatan

4. Pagyayamanin ng sumusunod na tala ng mga paraan at kasanayan
sa pag-aaral ang iyong pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Pumili

ng dalawa mula sa mga sumusunod na mga paraan o kasanayan, at subukan
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ang mga ito gamit ang mga kaugnay na mga talata sa mga banal na kasulatan.
Sa iyong scripture study journal, ipaliwanag kung paano makatutulong ang
dalawang kasanayang ito sa iyong pag-aaral ng mga banal na kasulatan
araw-araw.

Mga Paraan at Kasanayan sa Pag-aaral ng mga Banal na Kasulatan

Pagpapalit ng pangalan: Para makatulong na maiugnay ang mga doktrina at alituntunin
mula sa mga banal na kasulatan sa iyong buhay, ipalit ang iyong pangalan sa pangalang nasa
mga talata. Subukang gamitin ang kasanayang ito sa pag-aaral ng banal na kasulatan sa
pangalan ni Simon Pedro sa Mateo 16:15–17.

Sanhi at epekto: Para matulungan ka na matukoy ang mga alituntunin ng ebanghelyo sa mga
banal na kasulatan, hanapin ang “kung–sa gayon” at “dahil–samakatwid,” na mga ugnayang
may pasubali o kondisyonal. Subukang gamitin ang kasanayang ito sa Mateo 6:14–15.

Mga listahan sa mga banal na kasulatan: Ang mga banal na kasulatan ay naglalaman kung
minsan ng mga listahan ng mga bagay-bagay tulad ng mga tagubilin o babala. Kapag may
nakita kang listahan, lagyan ng numero ang bawat bagay na nakalista rito. Subukang gamitin
ang kasanayang ito sa Mga Taga Galacia 5:22–23.

Paghahambing: Ang mga banal na kasulatan ay naghahambing kung minsan ng mga ideya,
pangyayari, at tao. Ang mga paghahambing na ito ay nagbibigay-diin sa mga alituntunin ng
ebanghelyo. Tingnan ang mga paghahambing na nasa iisang talata, sa mga kabanata, at sa iba
pang mga kabanata at aklat. Subukang gamitin ang kasanayang ito sa Mateo 5:14–16.

Paglalarawan sa isip: Maghanap ng mga detalye na makatutulong sa iyo na mailarawan ito sa
iyong isip habang nagbabasa ka. Isipin na kunwari ay naroon ka sa isang pangyayari. Ito ay
magpapalakas sa iyong patotoo tungkol sa katotohanan ng nabasa mo sa mga banal na
kasulatan. Subukang gamitin ang kasanayang ito sa Mateo 8:23–27.

Simbolismo: Ang mga salitang katulad, gaya, o inihalintulad sa ay makatutulong sa iyo sa
pagtukoy ng mga simbolo. Alamin ang ibig sabihin ng simbolo sa pamamagitan ng
pagsasaliksik at pag-iisip nang mabuti sa mga katangian nito. Ang mga tulong sa pag-aaral ng
mga banal na kasulatan tulad ng mga footnote o Gabay sa mga Banal na Kasulatan ay
makatutulong sa iyo na mabigyang-kahulugan ang ilang simbolo. Subukang gamitin ang
kasanayang ito sa Mateo 13:24–30. (Maaari mong ihambing ang interprestasyon mo sa
talinghagang ibinigay sa Doktrina at mga Tipan 86:1–7.)

Mga cross-reference: Kadalasan, naipapaliwanag o nalilinaw ng isang talata sa banal na
kasulatan ang isang parirala o konsepto na nasa ibang talata. Iugnay ang mga talata sa isa’t isa
gamit ang mga footnote o Gabay sa mga Banal na Kasulatan para matulungan na malaman
ang kahulugan ng talata sa banal na kasulatan. Praktisin ang kasanayang ito sa pagbabasa ng
Juan 10:16 at pagkatapos ay pagtingin sa cross-reference sa footnote a (na makikita sa LDS
edition ng Biblia sa Ingles) sa 3 Nephi 15:21. Paano nakatulong sa iyo ang pagbabasa ng
3 Nephi 15:21 na mas maunawaan ang kahulugan ng Juan 10:16?

Pagninilay: Ang pagninilay ay pag-iisip nang malalim, pagtatanong, at pagsusuri sa nalaman at
natutuhan mo. Ang pagninilay ay karaniwang nakatutulong sa atin na maunawaan ang
kailangan nating gawin para maipamuhay ang mga alituntunin ng ebanghelyo. Pagnilayan
kung paano mo maipamumuhay ang mga katotohanan sa Mga Hebreo 12:9.

Pagsasabuhay: Kapag natukoy at naunawaan mo ang mga doktrina at mga alituntuning
matatagpuan sa mga banal na kasulatan, magkakaroon ka ng mas malalim na kaalaman sa
pamamagitan ng pagsasabuhay sa mga katotohanang natuklasan mo. Sinabi ng Tagapagligtas,
“Kung ang sinomang tao ay nagiibig gumawa ng kalooban [ng Ama sa Langit], ay makikilala
niya ang turo, kung ito’y sa Dios, o kung ako’y nagsasalita na mula sa aking sarili” (Juan 7:17).
Maghanap ng mga pagkakataon na magamit ang natutuhan mo sa pag-aaral mo ng mga banal
na kasulatan (tingnan sa 1 Nephi 19:23).
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Maghanap ng mga paraan na magawa ang bawat isa sa mga kasanayang ito sa
pag-aaral sa mga darating na linggo sa pag-aaral mo ng Bagong Tipan.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang lesson na “Pag-aaral ng mga Banal na Kasulatan” at
natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 1: DAY 4

Pambungad at Konteksto ng
Bagong Tipan
Pambungad
Ang Bagong Tipan ay tala tungkol sa buhay sa mundo, mga turo, at
Pagbabayad-sala ni Jesucristo, ang pagtatatag ng Kanyang Simbahan, at ang
paglilingkod at mga turo ng Kanyang mga disipulo noon. Sa lesson na ito,
malalaman mo ang kontekstong pangkasaysayan at pangkultura ng Bagong Tipan,
kabilang ang dahilan ng hindi pagtanggap ng maraming Judio kay Jesus bilang
Mesiyas, o Tagapagligtas. Mababasa mo rin ang tungkol sa mga taong
mapagpakumbabang tinanggap si Jesus bilang Tagapagligtas at piniling
sundin Siya.

Ang Konteksto ng Bagong Tipan

Takpan mo ng iyong kamay ang larawan sa kanan. Ayon sa nakikita mo sa larawan
sa kaliwa, ano sa palagay mo ang nangyayari sa larawan? Alisin ang takip ng
larawan sa kanan.

Paano nakatulong sa iyong pag-unawa sa nangyayari ang pagkakakita sa buong
larawan? ____________________

Ang lalaking may asul na gora o cap ay si Esteban, isang disipulo ni Jesucristo.
Basahin ang chapter heading ng Mga Gawa 7 para malaman ang pangyayaring
ipinakita sa larawang ito.
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Isipin kung paano mo maihahalintulad ang pag-aalis ng takip sa larawan sa
pag-unawa sa mga banal na kasulatan.

Ipinapakita sa aktibidad na ito ang kahalagahan ng pag-unawa sa konteksto ng
mga banal na kasulatan. Ang salitang konteksto ay tumutukoy sa mga kalagayang
nakapalibot o nagbibigay ng impormasyon sa isang talata, pangyayari, o kuwento
sa mga banal na kasulatan. Kapag naging mas pamilyar ka sa kontekstong
pangkasaysayan at pangkultura ng Bagong Tipan, mas mauunawaan at
maipamumuhay mo ang mga turo nito.

Ang mga sumusunod na bahagi sa lesson na ito ay naglalaman ng impormasyon
na makatutulong sa iyo na mas maunawaan ang konteksto ng Bagong Tipan.

Mga Pinuno ng Relihiyon ng mga Judio sa Panahon ng
Ministeryo ng Tagapagligtas
Itinala ni propetang Jacob sa Aklat ni Mormon ang propesiya na makatutulong sa
atin na maunawaan ang mga kalagayang nakapalibot sa mortal na ministeryo ni
Jesucristo. Basahin ang 2 Nephi 10:3–5, na inaalam ang mga salita o kataga na
ginamit ni Jacob para ilarawan ang espirituwal na kalagayan ng mga Judio sa
panahon ng ministeryo ng Tagapagligtas.

Ang salitang huwad na pagkasaserdote sa 2 Nephi 10:5 ay tumutukoy sa pangangaral
na naghahangad ng “yaman at papuri ng sanlibutan” sa halip ng ikabubuti ng mga
tao ng Diyos (2 Nephi 26:29). Karamihan sa mga nagkasala ng huwad na
pagkasaserdote ay masasamang pinuno ng relihiyon sa kalipunan ng mga Judio na
inililigaw ang mga tao.

Mga Idinagdag sa Batas ni Moises at Iba Pang mga
Maling Pilosopiya
Upang mas maunawaan kung paano iniligaw ng mga pinuno ng relihiyon ang mga
tao, bilugan ang sumusunod na bilog na kumakatawan sa batas ni Moises, at
pangalanan itong Oral na Batas.

Ang batas ni Moises ay tumutukoy sa
mga utos at turo na ibinigay ng Diyos
sa sinaunang Israel sa pamamagitan ni
propetang Moises. Idinagdag ng mga
gurong Judio ang kanilang mga sariling
patakaran at interpretasyon sa batas.
Kilala bilang oral na batas o oral na
tradisyon, ang mga idinagdag na
patakaran at interpretasyong ito ay
naglalayong pigilan ang paglabag sa
batas ng Diyos. Halimbawa, ayon sa
oral na batas, ipinagbabawal na
magtanggal ng buhol gamit ang
dalawang kamay kapag araw ng
Sabbath. Ang paggawa nito ay maituturing na pagtatrabaho at sa gayon ay
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paglabag sa araw ng Sabbath. Gayunman, ang pagtatanggal ng buhol gamit ang
isang kamay ay pinapayagan.

1. Sa iyong scripture study journal, isulat ang sa palagay mo ay
magiging panganib kapag dinagdagan ng mga patakarang gawa ng

tao ang mga utos ng Diyos.

Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol na
“sa mga nakaraang henerasyon at sa panahon ng ministeryo ng Panginoon,”
may ilang mga pinuno ng relihiyong Judio na “inalis ang malilinaw at mga
simpleng bagay ng dalisay na relihiyon at idinagdag dito ang marami sa kanilang
sariling interpretasyon; pinalamutian nila ito ng mga dagdag na mga rituwal at
seremonya; at inalis nila ang masaya at maligayang paraan ng pagsamba at

ginawa itong mahigpit, mapaglimita, at malungkot na sistema ng mga rituwal at seremonya.
Ang buhay na espiritu ng batas ng Panginoon ay naging patay na titik ng rituwalismong Judio sa
kanilang mga kamay” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 tomo
[1979–81], 1:238).

Ayon kay Elder McConkie, ano ang ginawa ng mga pinuno ng relihiyon ng mga
Judio sa mga batas ng Diyos na nadagdagan ng kanilang mga interpretasyon?

Ang mga Judio sa panahon ni Jesus ay nag-apostasiya. Kahit nasa kanila pa rin ang
awtoridad at mga ordenansa ng Aaronic Priesthood, marami sa mga Judio ang
tumalikod sa totoong mga ordenansa at alituntunin ng kanilang relihiyon na
inihayag ng Diyos kay Moises (tingnan sa D at T 84:25–28). Ang idinagdag na oral
na tradisyon ng mga pinunong Judio ay naging priyoridad kaysa sa dalisay na
relihiyon at sa nakasulat na salita ng Diyos.

Basahin ang Mateo 12:14, na inaalam ang nais gawin ng mga Fariseo kay Jesus
dahil hindi Niya kinilala ang mga oral na batas o tradisyon.

Pamamahala ng mga Dayuhan at Pag-asam sa Isang
Mesiyas na Magliligtas sa Israel
Dagdag pa sa mga maling tradisyon ng mga Judio, ang maling mga inaasam sa
darating na Mesiyas ay humantong sa hindi pagtanggap ng maraming Judio
kay Jesus.

2. Basahin ang sumusunod na talata, at pagkatapos ay sagutin ang
mga kaakibat na tanong sa iyong scripture study journal:

Maliban sa isang maikling panahon ng kalayaan, ang mga Judio noong
panahon ng Bagong Tipan ay nasakop sa loob ng mahigit 500 taon. Ang
pag-aaklas ng mga Macabeo, angkan ng mga makabayang Judio, ay
humantong sa kalayaan noong 160 taon bago ang pagsilang ni Cristo.
Gayunman, sa panahon ng pagsilang ni Cristo, nasakop na ng Roma ang Israel.
Si Haring Herodes, na ikinasal sa isang babae na kabilang sa angkan ng mga
Macabeo, ang hinirang ng Roma na mamahala sa Israel. Ang mga Judio ay galit
sa pamamahala ng mga Romano at sabik nilang inasam ang ipinangakong
Mesiyas na pinaniwalaan nilang magliligtas sa kanila mula sa mga Romano.
Dahil umasa ang maraming Judio sa isang Mesiyas na magliligtas sa kanila
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mula sa pananakop ng mga dayuhan, hindi nila tinanggap si Jesucristo bilang
kanilang Tagapagligtas.

a. Ano ang inasahan ng maraming Judio sa darating na Mesiyas?

b. Bakit ang maling pag-asam na ito ay humantong sa hindi pagtanggap ng
mga Judio kay Jesus bilang Mesiyas?

Maraming Judio ang Mapagpakumbaba at Tinanggap si
Jesus bilang Mesiyas o Tagapagligtas
Bagama’t hindi tinanggap ng ilang Judio si Jesucristo, ang ibang mapagpakumbaba
at nakadama ng Espiritu Santo ay nakilala si Jesus bilang ang Mesiyas, o
Tagapagligtas.

Basahin ang Lucas 2:25–33, na inaalam ang ginawa at sinabi ng isang mabuting
lalaking nagngangalang Simeon nang dinala nina Jose at Maria ang sanggol na si
Jesus sa templo.

Ayon sa Lucas 2:30–32, bakit isinugo si Jesus sa mundo?

Natutuhan natin mula sa mga talatang ito na isinugo si Jesucristo para
magbigay ng kaligtasan sa lahat ng tao.

3. Sa iyong scripture study journal, isulat ang ginawa ni Jesucristo para
mailigtas ang lahat ng tao.

Tinawag ng Diyos si Juan Bautista para
ihanda ang mga tao sa pagdating ni
Jesucristo. Sa sumunod na araw
pagkatapos niyang mabinyagan si Jesus,
nagpatotoo si Juan sa Kanya, na
sinasabing, “Narito, ang Cordero ng
Dios!” (Juan 1:36). Basahin ang Juan
1:37–42, na inaalam ang ginawa ng
dalawang alagad ni Juan matapos
marinig ang kanyang patotoo kay Jesus.

Ano ang ginawa ni Andres nang
marinig niya ang patotoo ni Juan
Bautista na si Jesus ang Mesiyas? Sa
palagay mo, bakit gustung-gusto
niyang ibalita ito sa kapatid niyang si
Simon Pedro?

Tulad ng nakatala sa Juan 1:43–44,
inanyayahan ng Tagapagligtas ang isang
lalaking nagngangalang Felipe na maging Kanyang disipulo. Basahin ang Juan
1:45–46, na inaalam ang ginawa ni Felipe matapos niyang malaman na si Jesus ang
Mesiyas.

Ano ang paanyaya ni Felipe kay Natanael?
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Batay sa mga halimbawang ito mula sa Bagong Tipan, kumpletuhin ang
sumusunod na alituntunin: Kapag lumapit tayo kay Jesucristo, magkakaroon
tayo ng mas malaking pagnanais na ____________________.

Sa palagay mo, bakit tayo magkakaroon ng mas malaking pagnanais na anyayahan
ang iba na lumapit kay Cristo kapag lumapit tayo mismo sa Kanya?

Sinabi ni Pangulong Henry B. Eyring ng Unang Panguluhan na may malaking
pagpapala tayong matatanggap kapag inanyayahan natin ang iba na lumapit kay
Jesucristo: “Kapag taos-puso ninyong inanyayahan ang mga tao na lumapit kay
Cristo, mababago ang puso ninyo. … Sa pagtulong sa iba na lumapit sa Kanya,
matutuklasan ninyo na kayo mismo ay napalapit sa Kanya” (“Lumapit Kay
Cristo,” Liahona, Mar. 2008, 52).

4. Sagutin ang sumusunod na mga tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa palagay mo, bakit ang pag-anyaya natin sa iba na lumapit kay Cristo ay
tumutulong sa atin na mas lumapit din sa Kanya?

b. Sino ang nag-anyaya sa iyo na lumapit sa Tagapagligtas at sa Kanyang
ebanghelyo? Paano napagpala ang buhay mo dahil dito?

c. Isipin kung sino ang maaanyayahan mong lumapit kay Jesucristo. Ano ang
maaari mong gawin para maanyayahan ang iba na lumapit sa Kanya?

Sa pag-aaral mo ng Bagong Tipan sa taong ito, madarama mo ang patuloy na
pag-anyaya ng Tagapagligtas na lumapit sa Kanya. Kapag tinanggap mo ang
paanyayang ito, magkakaroon ka rin ng matinding pagnanais na tumulong sa iba
na lumapit din sa Kanya.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang lesson na “Pambungad at Konteksto ng Bagong Tipan” at
natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

Ang chart sa susunod na pahina ay makatutulong sa iyo na mas maunawaan ang
konteksto ng mga tala ng buhay ni Jesucristo na pag-aaralan mo sa mga
Ebanghelyo ayon kina Mateo, Marcos, Lucas, at Juan.
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Pambungad sa Mateo
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Ilan sa pinakamagagandang talata sa Biblia ay matatagpuan sa aklat ni Mateo,
kabilang na ang Sermon sa Bundok at ang karamihan sa mga talinghaga, mga turo,
at mga himala ni Jesucristo. Ang pag-aaral ng aklat na ito ay makatutulong sa iyo
na maging pamilyar sa ministeryo at mga salita ni Jesucristo at magpapalakas ng
iyong patotoo kay Jesucristo bilang Tagapagligtas ng sanlibutan at ang
ipinangakong Mesiyas na binanggit ng lahat ng mga banal na propeta.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Si Mateo, na kilala rin bilang si Levi, na anak ni Alfeo, ang may-akda ng aklat na
ito. Siya ay isang publikano o maniningil ng buwis, bago tuluyang nabago ang
kanyang buhay nang tumugon siya sa paanyaya ni Jesucristo na sumunod sa
Kanya. (Tingnan sa Mateo 9:9; Marcos 2:14; Lucas 5:27–28; Gabay sa mga Banal na
Kasulatan, “Mateo.”) Kasunod ng kanyang pagbabalik-loob, si Mateo ay naging isa
sa Labindalawang Apostol ng Tagapagligtas (tingnan sa Mateo 10:2–4). Bilang
Apostol, nasaksihan ni Mateo ang karamihan sa mga pangyayaring inilahad niya.
Ito ay sinuportahan ng titulong ibinigay sa kanyang Ebanghelyo sa Joseph Smith
Translation: “The Testimony of St. Matthew [Ang Patotoo ni Mateo].”

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Hindi natin alam kung kailan talaga isinulat ang aklat ni Mateo, ngunit ito ay
malamang na isinulat sa huling kalahati ng unang siglo A.D. Hindi natin alam kung
saan isinulat ni Mateo ang aklat na ito.

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Tila isinulat ito ni Mateo sa mga mambabasang Judio upang ipakita na
isinakatuparan ni Jesucristo ang mga propesiya sa Lumang Tipan na ukol sa
Mesiyas (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Mateo”). Sa pagsasalaysay
niya ng buhay, mga salita, at mga ginawa ni Jesucristo, madalas na tinukoy ni
Mateo ang mga propesiya sa Lumang Tipan at ginamit ang mga katagang “upang
maganap ang sinalita” (halimbawa, tingnan sa Mateo 4:14; 8:17; 13:35; 21:4)

Sa kanyang Ebanghelyo, ginamit ni Mateo ang mga katagang “Anak ni David”
nang 12 beses bilang patotoo na si Jesucristo ang karapat-dapat na tagapagmana sa
trono ni Haring David at ang katuparan ng mga propesiya tungkol sa mesiyas. Ang
itinala sa Mateo na talaangkanan ni Jesucristo ay nagsimula kina David, Juda, at
Abraham (tingnan sa Mateo 1:1–3), na nagpakita ng karapatang mamuno ni Jesus
at ang Kanyang tungkulin sa pagsasakatupran ng mga pangako ng Diyos sa Israel.

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Bagama’t malaking bahagi ng nakasulat sa Mateo ay matatagpuan din sa Marcos at
Lucas, mga 42 porsiyento ng Ebanghelyo Ayon kay Mateo ay naiiba. Ang
pangunahing tema sa Mateo ay ang pagparito ni Jesucristo upang itatag ang
Kanyang kaharian sa lupa. Binanggit ni Mateo ang mga katagang “ang kaharian ng
langit” nang maraming beses, at siya ang tanging may-akda ng Ebanghelyo na
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isinama ang mga turo ni Jesus na bumabanggit sa “iglesia [o simbahan]” (tingnan
sa Mateo 16:18; 18:17).

Ang Ebanghelyo Ayon kay Mateo ay tumutulong din sa atin na makita ang
pagkakatulad ng mga ministeryo ni Moises at ni Jesucristo. Halimbawa, noong sila
ay mga sanggol, kapwa sila naligtas sa tangkang pagpatay sa kanila ng hari
(tingnan sa Exodo 2:1–10; Mateo 2:13–18), kapwa sila lumabas ng Egipto, kapwa
ibinigay ang batas ng Diyos sa isang bundok (tingnan sa Exodo 19–20; Mateo 5–7),
at kapwa sila dumating para iligtas ang kanilang mga tao.

Outline
Mateo 1–4. Ang Mateo ay naglalahad ng talaangkanan at kapanganakan ni
Jesucristo. Hinanap ng mga pantas na lalake ang Hari ng mga Judio. Dahil
ginabayan sa mga panaginip, dinala ni Jose si Maria at ang batang si Jesus sa Egipto
at kalaunan sa Nazaret. Ipinangaral ni Juan Bautista ang ebanghelyo ng pagsisisi at
bininyagan si Jesucristo. Ang Tagapagligtas ay tinukso sa ilang. Sinumulan Niya
ang Kanyang mortal na ministeryo sa pagtuturo at pagpapagaling.

Mateo 5–7. Ibinigay ni Jesucristo ang Sermon sa Bundok.

Mateo 8–12. Si Jesus ay nagpagaling ng isang ketongin, nagpapayapa ng bagyo,
nagpaalis ng mga demonyo, nagpabangon sa anak na babae ni Jairo mula sa
kamatayan, at nagbigay ng paningin sa bulag. Binigyan Niya ang Labindalawang
Apostol ng awtoridad na gawin ang tulad ng Kanyang ginawa at isinugo sila para
mangaral ng ebanghelyo. Inihayag ni Jesus na si Juan Bautista ay higit pa sa isang
propeta. Ang Tagapagligtas ay nagpagaling sa araw ng Sabbath.

Mateo 13–15. Nagturo si Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga. Pinatay si Juan
Bautista. Pinakain ni Jesus ang mahigit 5,000 tao. Siya ay naglakad sa ibabaw ng
Dagat ng Galilea, at si Pedro ay naglakad sa ibabaw ng dagat palapit sa Kanya.
Tinanong ng mga Eskriba at mga Fariseo si Jesus.

Mateo 16–18. Matapos magpatotoo si Pedro na si Jesus ang Mesiyas, ipinahayag ng
Tagapagligtas na ibibigay Niya ang mga susi ng kaharian ng Diyos kay Pedro at sa
Labindalawa. Si Jesucristo ay nagbagong-anyo sa bundok, kung saan tinanggap
nina Pedro, Santiago, at Juan ang mga susi ng priesthood. Tinagubilinan ni Jesus
ang Kanyang mga disipulo kung paano gabayan ang Simbahan at itinuro na hindi
tayo patatawarin ng Diyos kung hindi natin patatawarin ang iba.

Mateo19–23. Itinuro ng Tagapagligtas ang kawalang-hanggan ng kasal. Pumasok
Siya sa Jerusalem at nilinis ang templo. Sa paggamit ng mga talinghaga, inilantad
ni Jesus ang masasamang hangarin ng mga pinunong Judio na kumakalaban sa
Kanya. Nagdalamhati Siya sa mangyayaring pagkawasak ng Jerusalem.

Mateo 24–25; Joseph Smith—Mateo. Ipinropesiya ni Jesucristo ang pagkawasak
ng Jerusalem. Itinuro Niya kung paano magiging handa ang Kanyang mga
tagasunod sa Kanyang pagbabalik.

Mateo 26–27. Kinain ni Jesus ang pagkain ng Paskua kasama ang Kanyang mga
disipulo at pinasimulan ang sakramento. Siya ay nagdusa sa Halamanan ng
Getsemani at ipinagkanulo, dinakip, nilitis sa harap ng mga Judio at mga pinunong
Romano, at ipinako sa krus. Siya ay namatay at inilibing.

MATEO
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Mateo 28. Ang nabuhay na muling Tagapagligtas ay nagpakita sa Kanyang mga
disipulo. Iniutos Niya sa mga Apostol na dalhin ang Kanyang ebanghelyo sa lahat
ng bansa.

MATEO
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Haring David Abraham

UNIT 2: DAY 1

Mateo 1–2
Pambungad
Itinala ni Mateo ang talaangkanan ni Jesucristo, at isang anghel ang nagpahayag
kay Jose na si Jesus ay literal na Anak ng Diyos. Ang mga Pantas na Lalake mula sa
Silangan ay naglakbay upang hanapin at sambahin ang batang si Jesus. Sinabihan
si Jose sa panaginip na dalhin ang kanyang pamilya sa Egipto dahil gustong patayin
ni Herodes si Jesus.

Mateo 1:1–17
Ibinigay ni Mateo ang talaangkanan ni Jesus
Maghanap ka ng larawan ng iyong mga magulang at tingnan mo kung may
makikita kang anumang katangiang namana mo sa kanila. Sa mga linya sa ibaba,
ilista ang ilan sa mga katangiang ito (tulad ng kulay ng mata, kulay ng buhok, taas,
personalidad, o talino): ____________________

Sa pag-aaral mo ng Mateo 1–2, alamin ang mga katotohanang ipinahayag tungkol
sa mga magulang ng Tagapagligtas—ang Ama sa Langit at si Maria—at ang mga
katangiang namana Niya sa kanila.

Nakatala sa Mateo 1:1–17 ang mga ninuno ng Tagapagligtas. Binanggit sa talata 1
na si Jesucristo ay isang inapo ni David (na siyang pumatay kay Goliath at kalaunan
ay naging hari ng Israel) at ni Abraham (na kilala bilang ama ng mga
pinagtipanang tao ng Diyos).

“Ipinahayag sa mga propesiya sa
Lumang Tipan na ang Mesiyas ay
magmumula sa lahi ni David (tingnan
sa II Samuel 7:12–13; Isaias 9:6–7;
Jeremias 23:5–6) at na pagpapalain ng
isang binhi ni Abraham ‘ang lahat ng
bansa sa lupa’ (Genesis 22:18; tingnan
din sa Abraham 2:11)” (New Testament
Student Manual [Church Educational
System manual, 2014], 12). Nagsulat si
Mateo para sa mga mambabasang Judio
at nais niyang malaman nila na tinupad
ni Jesus ang mga propesiya sa Lumang Tipan patungkol sa Mesiyas. Ang
talaangkanan na nakatala sa Mateo 1:1–17 ay nagpapakita na si Jesus ang
ipinangakong Mesiyas at ang may karapatang magmana ng trono ni David. Sa
pag-aaral mo ng aklat ni Mateo, humanap ng iba pang halimbawa ng pagtupad ni
Jesucristo ng mga propesiya sa Lumang Tipan patungkol sa Mesiyas.

Basahin ang Mateo 1:16, na inaalam ang titulong ibinigay kay Jesus.
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Ugaliing Pag-aralan ang mga Banal na Kasulatan Araw-araw
Iilang bagay lang ang magkakaroon ng mas malakas at nagtatagal na impluwensya sa kabutihan
sa buhay mo kaysa sa matutong mahalin ang mga banal na kasulatan at pag-aralan ang mga ito
araw-araw. Maaari mong gamitin ang isang simpleng tracking system para malaman mo kung
gaano mo nagagawang magbasa ng mga banal na kasulatan araw-araw.

Ang salitang Cristo ay ang wikang Griyego ng salitang Aramaic na Mesiyas, na ang
ibig sabihin ay “ang pinahiran” o anointed. Sa buhay bago ang buhay na ito, si
Jesucristo ay pinahiran ng Ama sa Langit na maging ating “Propeta, Saserdote,
Hari, at Tagapagligtas” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Pinahiran, Ang,”
“Mesiyas,” scriptures.lds.org).

Mateo 1:18–25
Isang anghel ang nagpahayag kay Jose na si Jesus ay literal na Anak ng Diyos
Sa Mateo 1:16, sa katapusan ng kanyang tala sa talaangkanan ni Jesus, binanggit ni
Mateo na si Maria ay asawa ni Jose. Isinalaysay sa Mateo 1:18–25 ang mga
pangyayari na sinundan ng kanilang pag-aasawa at ng kapanganakan ni Jesus.

Tulad nang nakatala sa Mateo 1:18, ipinaliwanag ni Mateo na sina Jose at Maria ay
magaasawa. Nangangahulugan ito na sila ay magkatipan, o may kasunduan nang
magpakasal, at nakatali na sa isa’t isa ngunit hindi pa nagsasama bilang
mag-asawa. Gayunman, bago ang kasal, nalaman ni Jose na nagdadalang-tao
si Maria.

Basahin ang Mateo 1:19, at alamin ang balak gawin ni Jose.

Ipaliwanag na ang ibig sabihin ng “hiwalayan siya ng lihim” ay binalak ni Jose na
lutasin ang alalahanin sa pagdadalang-tao ni Maria nang hindi nito kailangang
danasin ang paghamak ng madla.

Ano ang itinuturo sa atin ng talatang ito tungkol sa pagkatao ni Jose at sa kanyang
pagmamahal kay Maria? ____________________

Basahin ang Mateo 1:20, na inaalam kung ano ang nangyari habang pinag-iisipan
ni Jose na huwag nang ituloy ang balak na pagpapakasal kay Maria.

Bakit sinabi ng anghel kay Jose na huwag matakot na ituloy ang pagpapakasal kay
Maria? ____________________

Isinulat ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
sumusunod tungkol sa pagtanggap ni Jose ng kanyang patotoo sa katotohanan:
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“Si Jose ay nagnilay-nilay at nanalangin. Nagdadalang-tao ba si Maria sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo o sa ibang paraan? At tungkol
naman sa tunay na ama ng hindi pa isinisilang na sanggol, alam ni Maria; alam
ni Elisabet; alam ni Zacarias. Natanggap nilang lahat ang kanilang patotoo sa
pamamagitan ng paghahayag, at dapat malaman iyan mismo ni Jose sa
gayunding paraan. …

“Maaari nating ipalagay na sinabi ni Maria kay Jose ang kanyang kundisyon; na pagkatapos ay
pumunta siya kay Elisabet; na ikinabalisa ito ni Jose sa loob ng halos tatlong buwan, at siya ay
matinding sinubok; na ibinalita ito ni Gabriel; na ipinasabi ni Jose kay Maria na siya ay
nagbalik-loob; na si Maria ay muling nagbalik nang mabilis at nagagalak; na kaagad isinagawa
ang pangalawang bahagi ng seremonya ng kasal” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to
Calvary, 4 tomo [1979–81], 1:332–33).

Upang maunawaan ang kahulugan ng mga salitang “dinadalang-tao ay sa
Espiritu Santo” (Mateo 1:20), basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder
McConkie: “Tulad ng si Jesus ay literal na Anak na Lalaki ni Maria, Siya rin ay
personal at literal na anak ng Diyos ang Amang Walang Hanggan. … ang
pahayag ni Mateo na, ‘ang kaniyang dinadalang-tao ay sa Espiritu Santo,’ kung
isasalin nang wasto ay dapat na ganito, ‘siya ay nagdadalang-tao sa

pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.’ (Mat. 1:18.) Naitala ni Lucas (Lucas 1:35)
ang eksaktong naganap. Lubos na nailarawan ni Alma ang paglilihi at pagsilang sa Panginoon sa
propesiya na: Si Cristo ay ‘isisilang ni Maria, … , siya na isang birhen, isang mahalaga at piniling
nilikha, na lililiman at maglilihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, at
magsisilang ng isang anak na lalaki, oo, maging ang Anak ng Diyos.’ (Alma 7:10.) Ganito rin ang
sinabi ni Nephi nang sabihin niya na sa pagdadalang-tao ni Maria, siya ‘ay natangay sa Espiritu,’
kung kaya’t ang batang isinilang sa kanya ay ‘ang Kordero ng Diyos, oo, maging ang Anak ng
Walang Hanggang Ama.’ (1 Ne. 11:19–21.)” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo
[1965–73], 1:82–83).

Ang mga turong ito ay pinagtitibay ng
sumusunod na doktrina: Si Jesucristo
ang banal na Anak ng Ama sa Langit
at ni Maria. Maaari mong isulat ang
doktrinang ito sa tabi ng Mateo 1:18–25
sa margin ng iyong mga banal na
kasulatan.

Isipin mong muli ang tiningnan mong larawan ng iyong mga magulang at ang
inilista mong mga katangiang namana sa kanila. Pagkatapos ay basahin ang
sumusunod na pahayag ni Elder James E. Talmage ng Korum ng Labindalawang
Apostol, na inaalam kung bakit mahalagang maunawaan na si Jesus ang banal
na Anak ng Ama sa Langit at ni Maria: “Ang Batang isisilang ni Maria ay
bugtong na Anak ni Elohim, ang Amang Walang Hanggan. … Ang Kanyang mga

katangian ay kakikitaan ng pinagsamang kapangyarihan ng pagiging Diyos at ng kakayahan at
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mga posibilidad ng pagiging mortal. … Ang Batang si Jesus ay magmamana ng katangiang
pisikal, mental, at espirituwal na pag-uugali, at kapangyarihan na makikita sa Kanyang mga
magulang—ang isa ay imortal at niluwalhati—Diyos, at ang isa ay mortal— babae “ (Jesus the
Christ, ika-3 ed. [1916], 81).

Ano ang minana ni Jesus mula sa Kanyang Ama? Ano ang minana Niya mula sa
Kanyang ina?

Dahil si Jesus ay Anak ng isang imortal na Ama at isang mortal na ina, may
kakayahan Siyang mabuhay nang walang hanggan kung pipiliin Niya, gayundin
ang mamatay. Dahil sa banal na katangiang ito, Siya ay naging karapat-dapat na
magdusa sa ating mga kasalanan, mamatay sa krus, at mabuhay muli (tingnan sa
Alma 34:9–10).

1. Isipin na kunwari ay may pagkakataon kang tulungan ang isang
kaibigan na hindi Kristiyano na makilala kung sino si Jesucristo.

Paano mo ipaliliwanag ang pagiging Diyos ni Jesucristo sa kaibigang ito? Isulat
ang sagot mo sa iyong scripture study journal.

Mateo 2:1–12
Ang mga Pantas na Lalake ay ginabayan patungo kay Jesus.
Sino ang nagdala ng mga regalo sa
Tagapagligtas matapos Siyang isilang?

Ang Ebanghelyo Ayon kay Mateo ang
kaisa-isang Ebanghelyo na nagsalaysay
tungkol sa mga Pantas na Lalake. Isulat
ang mga sagot mo sa sumusunod na
mga tanong tungkol sa mga Pantas na
Lalake sa espasyo sa bandang kanan
ng tanong.

Ano ang alam mo tungkol sa mga Pantas na lalake?

Paano nalaman ng mga Pantas na Lalake na
isinilang na ang Mesiyas?

Bakit gustong hanapin ng mga Pantas na Lalake
ang Mesiyas?

Paano nalaman ng mga punong saserdote at
mga eskriba kung saan isisilang ang Mesiyas?

Ano ang gusto ni Herodes na gawin ng mga
Pantas na Lalake kapag natagpuan nila ang
Mesiyas?

Ano sa halip ang ginawa ng mga Pantas
na Lalake?
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Ngayon, basahin ang Mateo 2:1–12, na inaalam ang mga sagot sa mga tanong na
ito. Itama o baguhin ang iyong mga sagot kapag kailangan.

May natutuhan ka bang bago tungkol sa mga Pantas na Lalake? Kung mayroon,
magdrowing ng isang bituin sa tabi ng mga tanong kung saan may bago kang
natutuhan.

“Hindi sinabi sa atin kung sino ang mga lalaking ito, ngunit tiyak na sila ay hindi ordinaryong
kalalakihan. Ang katotohanang sila ay may pribilehiyong hanapin ang Anak ng Diyos at bigyan
Siya ng mga regalo, at na sila ay sensitibo at maalam sa espirituwal, ay nagpapahiwatig na sila
ay totoong mga propeta na gumanap ng banal na gawain” (Bible Dictionary, “Wise Men of the
East”).

Ang mga Pantas na lalake ay “pinatnubayan ng Espiritu, upang mamasdan ang
Anak ng Diyos at … bumalik sa kanilang mga tao upang magpatotoo na ang
haring Emmanuel ay tunay ngang isinilang sa laman” (Bible Dictionary, “Magi”).

Madalas na inaakala ng mga tao na dinalaw ng mga Pantas na Lalake ang
Tagapagligtas noong gabi ng Kanyang pagsilang, kasama ang mga pastol. Ngunit
ang mga detalye sa Mateo 2:11 ay nagsasaad na dumalaw sila makaraan ang isa o
dalawang taon (natagpuan ng mga Pantas na Lalake si Jesus sa isang bahay, hindi
sa isang sabsaban, at Siya ay isang batang musmos, hindi na bagong silang na
sanggol). Pansinin din na ang dahilan kung bakit gusto ni Herodes na sabihin sa
kanya ng mga Pantas na Lalake kung saan nila natagpuan ang Mesiyas ay upang
mapatay niya Siya (tingnan sa Mateo 2:13).

Paano nalaman ng mga Pantas na Lalake kung saan hahanapin ang Mesiyas?

Ang halimbawa ng mga Pantas na
Lalake ay nakatutulong sa atin na
maunawaan ang sumusunod na
alituntunin: Kung hahanapin natin
nang tapat at masigasig ang
Tagapagligtas, gagabayan tayo
patungo sa Kanya.

2. Sagutin ang sumusunod
na tanong sa iyong scripture study journal: Paano mo masigasig na

mahahanap ang Tagapagligtas?

Nang nahanap na ng Mga Pantas na Lalake ang Tagapagligtas, ibinigay nila ang
kanilang handog sa Kanya. Ang isang layunin nito ay upang sambahin Siya. Ano
ang matututuhan natin mula sa halimbawa ng pagbibigay ng mga Pantas na Lalake
ng handog kay Jesus? ____________________

Upang matulungan tayo kung paano makapagbibigay ng makabuluhang handog sa
Tagapagligtas, basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder D. Todd Christofferson
ng Korum ng Labindalawang Apostol:
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“Noong unang panahon kapag gustong sumamba ng mga tao at humingi ng
biyaya sa Panginoon, kadalasa’y nagdadala sila ng handog. …

“Mayroon bang marumi o hindi marapat sa pagkatao ninyo o sa inyong buhay?
Kapag inalis ninyo ito, iyan ay handog sa Tagapagligtas. May magandang ugali o
katangian bang kulang sa buhay ninyo? Kapag nagsikap kang taglayin ito at
gawing bahagi ng iyong pagkatao, nagbibigay ka ng regalo sa Panginoon. Kung

minsa’y mahirap itong gawin, ngunit ang mga handog bang pagsisisi at pagsunod ay marapat
ihandog kung hindi ninyo pinaghirapan? Huwag katakutan ang hinihinging pagsisikap. At
tandaan, hindi ninyo kailangang gawin itong mag-isa. Tutulungan kayo ni Jesucristo na gawing
marapat na handog ang inyong sarili” (“Kapag Ikaw ay Nagbalik-Loob,” Liahona, Mayo
2004, 12).

3. Isiping mabuti ang pahayag ni Elder Christofferson, at pag-isipan
kung anong handog ang sa palagay mo ay dapat mong ibigay sa

Tagapagligtas. Sa iyong scripture study journal, isulat ang mga ideyang ito at
magplano kung paano mo ibibigay ang mga regalong ito kay Jesucristo. (Kung
ang mga regalong ibibigay mo sa Tagapagligtas ay masyadong personal, maaari
mong hiwalay na isulat ang mga ito sa kapirasong papel para maitago at
matingnan, at pagkatapos ay isulat sa iyong scripture study journal na
nakumpleto mo ang assignment na ito.)

Patungkol sa mga unang taon ng buhay ni Jesucristo, Ibinigay ni Elder Bruce
R. McConkie ang sumusunod na buod:

“Bagaman ang pagkakasunud-sunod ng mga paglalakbay at panunuluyan ng
mga unang taon sa mundo ng ating Panginoon ay hindi lubusang malinaw, ang
sumusunod na tala ay sapat na maliwanag:

“(1) Sa panahon ng kanilang pagpapakasal, sina Jose at Maria ay nakatira sa
Nazaret sa silangang bahagi ng lalawigan ng Galilea. (Lucas 1:26–35; 1 Ne.
11:13.)

“(2) Sa patnubay ng Diyos, sila ay naglakbay patungong Betlehem, ang lungsod ni David, kung
saan isinilang sa sabsaban si Jesus. (Lucas 2:1–7.)

“(3) Sa ikawalong araw, habang ang mag-asawa ay nasa Betlehem pa rin, si Jesus ay tinuli.
(Lucas 2:21.)

“(4) Pagkatapos ng panahon ng pagdadalisay ni Maria, sa loob ng apatnapung araw (Lev. 12),
ang banal na pamilya ay naglakbay sa Jerusalem kung saan si Jesus ay iniharap sa templo, at
sina Simeon at Ana ay nagpapatotoo naman noon sa kanyang kabanalan bilang Anak ng Diyos.
(Lucas 2:22–38.)

“(5) Dahil dito, na ‘isinagawa ang lahat ng bagay alinsunod sa batas ng Panginoon,’ pagkatapos
ay nagpunta sila agad sa Nazaret. (Lucas 2:39.) Malinaw na hindi pa dumarating ang mga
pantas upang sumamba sa kanilang Hari, sapagkat kasunod ng kanilang pagdalaw ay naganap
ang pagtakas patungong Egipto. At malinaw na hindi nila magagawang magpunta sa Egipto at
makabalik sa Betlehem sa loob ng apatnapung araw (a) dahil sa sila ay nasa Egipto sa panahon
ng kamatayan ni Herodes na nangyari mga dalawang taon mula nang ipanganak si Cristo, at
(b) dahil sa sila ay bumalik mula sa Egipto patungong Nazaret, hindi sa Betlehem.
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“(6) Kasunod nito, sa hindi malaman at hindi naitalang dahilan, sina Jose at Maria at ang bata
ay bumalik sa Betlehem, nakakuha ng matitirhan doon, at naging kabilang sa komunidad nang
dumating ang mga pantas na lalake. (Mat. 2:1–12.)

“(7) Dahil sinabihan ng Diyos, ang banal na pamilya ay tumakas patungong Egipto upang
pansamantalang manirahan doon nang hindi alam kung gaano katagal, marahil mga hanggang
ilang linggo o buwan. (Mat. 2:13–15.)

“(8) Pagkamatay ni Herodes ay bumalik sila upang manirahang muli sa Betlehem, kung saan
tiyak na may maayos na lugar silang matitirahan. Ngunit dahil natakot kay Arquelao, anak ni
Herodes, iniwan nila ang lalawigan ng Judea para sa higit na seguridad sa Galilea. Iyon ang
dahilan kaya sila bumalik at nanirahan sa Nazaret. (Mat. 2:19–23.)

“(9) Mula noon hanggang sa simula ng kanyang ministeryo, na tumagal ng mga dalawampung
pito o dalawampu’t walong taon, ang ating Panginoon ay patuloy na nanirahan sa Nazaret.
(Lucas 2:51–52; I. V. Mat. 3:22–26.)” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:108–9).

Mateo 2:13–23
Tumakas sina Jose, Maria, at Jesus papuntang Egipto
Tulad nang nakatala sa Mateo 2:13–23, nagalit si Herodes nang ang mga Pantas na
Lalake ay “nangagsiuwi … sa kanilang sariling lupain” (Mateo 2:12) nang hindi
sinasabi sa kanya kung saan naroon ang Mesiyas. Dahil gusto niyang patayin ang
Mesiyas, iniutos niya na patayin ang lahat ng bata na dalawang taon at pababa na
nasa Betlehem at sa karatig na lugar.

Basahin ang Mateo 2:13–14, na inaalam kung paano nalaman ni Jose ang dapat
gawin para manatiling ligtas ang kanyang pamilya.

Saan dinala ni Jose sina Maria at Jesus? ____________________

Sina Jose, Maria, at Jesus ay nanatili sa
Egipto hanggang sa mamatay si
Herodes. Tulad nang nakatala sa Mateo
2:19–23, iniutos ng Diyos kay Jose sa
panaginip na dalhin ang kanyang
pamilya pabalik sa Judea, at nanirahan
sila sa lungsod ng Nazaret.

Gaano napagpala ang buhay ng iba ng
pagiging sensitibo ni Jose sa mga bagay na espirituwal?

Kumpletuhin ang sumusunod na mga kataga upang makalikha ng isang
alituntunin na maaari nating matutuhan mula kay Jose: Kung tayo ay sensitibo sa
Espiritu, tayo ay ____________________.

4. Pag-isipang mabuti kung ano ang magagawa mo para maging mas
sensitibo sa Espiritu upang makatanggap ka ng gabay at patnubay

sa iyong buhay (tingnan sa 2 Nephi 32:3). Isulat sa iyong scripture study journal
ang naisip mo, at gumawa ng goal o miithiin na sundin ang anumang
pahiwatig na natatanggap mo.

Kahit walang gaanong naitala sa pagkabata at kabataan ni Jesus, ang Pagsasalin ni
Joseph Smith ay nagbigay ng tatlong talata na kasunod ng Mateo 2:23 sa King
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James Version ng Biblia. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng ilang detalye sa
panahong ito ng buhay ng Tagapagligtas. Sa pagbabasa mo ng sumusunod na mga
karagdagang tala mula sa Pagsasalin ni Joseph Smith, isipin kung gaano lubos na
mapagkumbaba si Jesus bilang isang kabataang lalaki:

“At ito ay nangyari na, na si Jesus ay lumaki kasama ng kanyang mga kapatid, at
lumakas, at hinintay ang Panginoon sa pagdating ng panahon ng kanyang
ministeryo.

“At siya ay naglingkod sa pangangasiwa ng kanyang ama, at hindi siya
nangungusap nang tulad ng ibang tao, ni ang kailangan siyang turuan; sapagkat
hindi siya kinailangang turuan pa ng sinumang tao.

“At makalipas ang maraming taon, ang panahon ng kanyang ministeryo ay nalapit
na” (Pagsasalin ni Joseph Smith, Mateo 3:24–26 [sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan]).

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 1–2 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 2: DAY 2

Mateo 3
Pambungad
Si Juan Bautista ay nangaral at nagbinyag sa Judea. Si Jesucristo ay naglakbay mula
Galilea patungo sa Ilog Jordan, kung saan Siya bininyagan ni Juan. Ang Diyos Ama
ay nagpatotoo na si Jesus ang Kanyang Pinakamamahal na Anak.

Mateo 3:1–12
Si Juan Bautista ay nangaral sa Judea.
Kunwari ay nakaupo ka sa klase at isang kaklase mo ang kumuha ng gamit mo
(tulad ng bolpen, aklat, o jacket). Humingi siya ng paunmahin sa pagkuha ng gamit
mo pero kinuha naman niya ang mga gamit ng mga kaklase mo. Lagi siyang
humihingi ng tawad sa tuwing mangunguha siya ng gamit pero ginagawa pa rin
niya ito. Ano ang maiisip mo sa paghingi ng tawad ng estudyanteng ito?

Paano maitutulad ang ginawa ng estudyanteng ito sa isang taong hindi totoong
nagsisisi? ____________________

Sa pag-aaral mo ng Mateo 3, alamin ang mga katotohanan na nakatutulong sa atin
na maunawaan ang dapat gawin para tunay na magsisi.

Si Jesucristo ay sumapit na sa edad na maaari na Niyang simulan ang Kanyang
ministeryo. (Ang karaniwang edad ng pagpasok sa ministeryo ng kalalakihang
Israelita ay 30 taong gulang [tingnan sa Mga Bilang 4:3].) Basahin ang Mateo 3:1–4,
na inaalam kung ano ang nangyayari nang panahong iyon na makatutulong na
maihanda ang mga tao sa ministeryo ng Tagapagligtas.

Si Juan Bautista ay ang “anak nina
Zacarias at Elisabet, na mula sa angkan
ng mga saserdote sa parehong mga
magulang. Ang angkang ito ay
mahalaga, dahil si Juan ang
sumasagisag sa batas ni Moises, na
inilaan para ihanda ang daan ng
Mesiyas, at ihanda ang mga tao sa
pagtanggap sa Kanya” (Bible
Dictionary, “John the Baptist”). Si
Elisabet ay kamag-anak din ni Maria,
na ina ni Jesus. Hawak ni Juan ang mga
susi ng Aaronic Priesthood (tingnan sa
D at T 13; 84:27–28). Ang kanyang
pananamit at pagkain, na inilarawan sa
Mateo 3:4, ay nagpapakita ng kanyang
abang kalagayan.

Sa natutuhan mo sa Mateo 3:1–4, ano
ang ginagawa ni Juan?
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Palestinian viper
© taviphoto/Shutterstock.com

Ang misyon ni Juan ay sinabi na noon ni Isaias (Esaias) at ng iba pang mga propeta
(tingnan sa Isaias 40:3; Malakias 3:1; 1 Nephi 10:7–10). Si Juan ang maghahanda ng
daan para sa Mesiyas (si Jesucristo) sa pamamagitan ng pangangaral ng pagsisisi at
pagbibinyag sa pamamagitan ng tubig.

Basahin ang Mateo 3:5–6, na inaalam kung paano tumugon ang mga tao sa
mensahe ni Juan.

Paano tumugon ang mga tao sa mensahe ni Juan? ____________________

Ang kahandaang ipagtapat ang mga kasalanan sa Ama sa Langit at, kapag
kailangan, sa itinalagang priesthood leader ay mahalaga sa pagsisisi (tingnan sa
Tapat sa Pananampalataya: Isang Sanggunian sa Ebanghelyo [2004], 156).

Basahin ang Mateo 3:7, na inaalam kung sino ang mga taong kinausap ni Juan.

Ang mga Fariseo ay isang pangkat pangrelihiyon sa mga Judio na ang pangalan ay
nagpapahiwatig na nakahiwalay o nakabukod. Ipinagmamalaki nila na mahigpit
nilang sinusunod ang batas ni Moises at naniniwala na ang mga idinagdag rito ng
tao, na kilala bilang oral na batas, ay kasinghalaga ng mismong batas ni Moises
(tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Fariseo, Mga”). Ang mga Saduceo
ay isang maliit subalit makapangyarihang pangkat pampulitika na naniniwalang
dapat sundin ang eksaktong nakasulat sa batas ni Moises ngunit hindi naniniwala
sa doktrina ng pagkabuhay na mag-uli o buhay na walang hanggan (tingnan sa
Gabay sa mga Banal na Kasulatan “Saduceo, Mga”).

Ano ang itinawag ni Juan sa mga Fariseo at mga Saduceo? ____________________

Ang Palestinian viper ay makamandag na ulupong o ahas na karaniwang makikita
sa Israel. Sa gabi umaatake ang mga ulupong at karaniwang nagtatago at
nag-aabang ng mabibiktima. Kapag nakakaramdam ng panganib, pinupulupot nito
ang katawan, sumasagitsit, at tinutuklaw ang kalaban.

Sa palagay mo, bakit tinawag ni Juan na
mga ulupong ang mga Fariseo at mga
Saduceo?

Ang Joseph Smith Translation ay
naglalaman ng karagdagang mga salita
na sinabi ni Juan sa mga Fariseo at mga
Saduceo. Matapos silang kausapin sa
Mateo 3:7, si Juan ay nagbabala:

“Bakit hindi ninyo tinatanggap ang
ipinangangaral niya na isinugo ng
Diyos? Kung hindi ninyo ito
tatanggapin sa inyong mga puso, hindi
ninyo ako tinatanggap; at kung hindi ninyo ako tinatanggap, hindi ninyo
tinatanggap siya na dahilan kung kaya ako isinugo upang magpatotoo; at sa inyong
mga kasalanan ay wala kayong madadahilan.

“Magsipagsisi kayo, kung gayon, at mangagbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi”
(Joseph Smith Translation, Matthew 3:34–35 [sa Bible appendix]).
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Ayon kay Juan, kung hindi tinatanggap ng mga Fariseo at mga Saduceo ang
kanyang pangangaral, sino pa ang hindi nila tinatanggap?

Paano mo ibubuod ang mensahe ni Juan sa kanila? ____________________

Maaari mong markahan ang mga katagang “Mangagbunga ng karapatdapat sa
pagsisisi” sa Mateo 3:8.

Sa mga banal na kasulatan, ang mga
tao ay inihahalintulad kung minsan sa
mga punungkahoy na may masarap o
bulok na bunga. Ang bunga ay
naglalarawan ng ating mga hangarin at
kilos. The phrase “meet for” in verse 8
means “worthy of” (see Matthew 3:8,
footnote b).

Isiping muli ang sitwasyong binanggit
mula sa simula ng lesson na
ito—tungkol sa estudyanteng kumukuha ng mga gamit ng kaklase niya. Ipinakita
ba nang tama ng estudyanteng ito ang tunay na alituntunin ng pagsisisi sa
pamamagitan ng kanyang mga hangarin at kilos? Bakit hindi?
____________________

Tinutulungan tayo ng Mateo 3:8 na maunawaan na nagpapakita tayo ng tunay na
pagsisisi kapag binago natin ang ating mga hangarin at kilos para masunod
ang Kanyang mga turo. Maaari mong isulat ang alituntuning ito sa margin sa tabi
ng Mateo 3:8.

Pag-isipang mabuti kung paano makikita sa ating mga hangarin at kilos na tayo ay
talagang nagsisi sa ating mga kasalanan habang iniisip mo ang sumusunod na
pag-uugali: nandaraya sa paaralan, masungit sa mga kapatid, nagsasabi ng
masamang salita, at nanonood ng pornograpiya.

1. Sa iyong scripture study journal, ipaliwanag kung ano kaya ang
iisipin at gagawin ng taong pinagsisihan na ang ganitong mga

kasalanan.

Basahin ang Mateo 3:10, na inaalam ang nangyayari kapag hindi totoong nagsisisi.

Isiping mabuti ang anumang hangarin o kilos na maaaring kailangang baguhin
para tunay na makapagsisi. Pag-isipan kung paano mo maipapakita ang tunay na
pagsisisi sa pamamagitan ng pagbabago ng anumang hangarin at gawain na hindi
ayon sa mga turo ng Diyos.

Basahin ang Mateo 3:11, na inaalam ang sinabi ni Juan Bautista na gagawin ng
Tagapagligtas.

Si Jesus ay magbibinyag “sa Espiritu Santo at sa apoy” (Mateo 3:11). Ang
pagbibinyag na ito ay kailangan matapos mabinyagan sa tubig at tumutukoy sa
pagtanggap ng kaloob na Espiritu Santo, na nagpapabanal at nagdadalisay ng ating
mga kaluluwa na parang apoy (tingnan sa 2 Nephi 31:13–14, 17).

Inilalarawan ng Mateo 3:12 kung ano ang simbolikong mangyayari sa mabubuti na
tumatanggap kay Jesucristo at sa masasama na hindi tumatanggap sa Kanya.

UNIT 2 ,  DAY 2

37



Mateo 3:13–17
Si Jesucristo ay nabinyagan, at ipinahayag ng Ama na Siya ay Kanyang
Pinakamamahal na Anak

2. Sandaling isipin ang sarili mong binyag. Sa iyong scripture study
journal, isulat ang naaalala mo tungkol sa mahalagang

pangyayaring ito sa buhay mo.

Tulad ng nakatala sa Mateo 3:13–17, si Jesucristo ay nabinyagan. Sa pag-aaral mo
ng mga talatang ito, alamin ang mga pagkakatulad ng iyong binyag sa binyag ng
Tagapagligtas.

Basahin ang Mateo 3:13–17, na inaalam ang mga sagot sa sumusunod na tatlong
tanong tungkol sa binyag ni Jesus:

Sino ang nagbinyag? ____________________

Paano bininyagan? ____________________

Bakit bininyagan? ____________________

Kung kailangan, iakma ang iyong mga sagot batay sa sumusunod na impormasyon:

Si Jesus ay naglakbay mula sa Galilea patungong Ilog ng Jordan dahil hawak ni
Juan ang mga susi ng Aaronic Priesthood at may awtoridad siya na magsagawa ng
ordenansa ng binyag. Isulat ang Juan Bautista at Tamang awtoridad sa linyang katabi
ng “Sino ang Nagbinyag?”

Ang “[pag]-ahon sa tubig” ni Jesus
(Mateo 3:16) ay nagpapahiwatig na Siya
ay nabinyagan sa pamamagitan ng
paglulubog sa tubig—ibig sabihin Siya
ay ganap na inilubog sa tubig. Isulat
ang Sa pamamagitan ng paglulubog sa
linyang katabi ng “Paano bininyagan?”

Alam ni Juan Bautista na ang tungkulin
at awtoridad ni Jesus ay mas mataas
kaysa taglay niya. Gayunman, ayon sa
Mateo 3:15, sinabi ni Jesus na kailangan
Siyang mabinyagan para sa “pagganap
ng buong katuwiran.” Isulat ang mga
katagang ito sa tabi ng “Bakit
bininyagan?”

Ang ibig sabihin ng “pagganap ng
buong katuwiran” ay paggawa ng lahat
ng iniuutos ng Ama sa Langit na gawin
natin upang muli natin Siyang makasama. Kabilang dito ang pagtanggap ng mga
ordenansa ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagbibinyag, nagpakita si Jesus ng
perpektong halimbawa na ating tutularan. Basahin ang 2 Nephi 31:4–9, at isulat ito
bilang isang cross-reference sa margin sa tabi ng Mateo 3:15. Markahan ang mga
salita at kataga na makatutulong sa iyo na maunawaan ang ibig sabihin ng
“pagganap ng buong katuwiran.”
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Gamitin ang mga sagot sa naunang tatlong tanong para matukoy ang doktrinang
matututuhan natin mula sa Mateo 3:13–17. ____________________

Paano mo ihahambing ang iyong binyag sa halimbawang ibinigay sa atin ng
Tagapagligtas?

Ang isa pang mahalagang doktrina sa Mateo 3:16–17 ay may kaugnayan sa
Panguluhang Diyos. Basahing muli nang tahimik ang mga talatang ito, na inaalam
ang itinuturo nito tungkol sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Sa sumusunod na mga linya, isulat ang kinaroroonan ng bawat miyembro ng
Panguluhang Diyos nang binyagan ang Tagapagligtas?

Ang Ama: ____________________

Ang Anak: ____________________

Ang Espiritu Santo: ____________________

Mahalagang maunawaan na ang Espiritu Santo ay hindi talaga nag-anyong
kalapati. Sa halip, ang kalapati ay isang palatandaan o simbolo na bumaba ang
Espiritu Santo kay Jesus (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Kalapati,
Tanda ng”).

Anong doktrina ang itinuturo ng mga talatang ito tungkol sa Panguluhang Diyos?
(Tingnan din sa D at T 130:22–23.) ____________________

Maraming tao ang mali o hindi kumpleto ang kaalaman tungkol sa Panguluhang
Diyos. Kapag mas nauunawaan natin ang tunay na katangian ng Panguluhang
Diyos, mas mamahalin natin Sila at mas magiging handa tayo na magturo at
magpapatoo sa iba tungkol sa Kanila.

3. Hanapin ang nakatala tungkol sa “God” sa Bible Dictionary, o
“Diyos, Panguluhang Diyos” sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan

(scriptures.lds.org). Basahin ang nakatala, na inaalam ang impormasyon
tungkol sa bawat miyembro ng Panguluhang Diyos. Sa iyong scripture study
journal, magsulat ng isa o dalawang pangungusap tungkol sa bawat miyembro
ng Panguluhang Diyos na may kasamang impormasyon na sa palagay mo ay
mahalagang malaman.

Maaari mong ibahagi ang iyong patotoo tungkol sa Ama sa Langit, sa Anak, at sa
Espiritu Santo sa isang kakilala mo.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 3 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 2: DAY 3

Mateo 4
Pambungad
Pagkatapos mabinyagan, si Jesus ay nag-ayuno at nakipag-ugnayan sa Ama sa
Langit nang 40 araw sa ilang. Matapos ang pangyayaring ito, si Jesus ay tinukso ng
diyablo. Gamit ang banal na kasulatan, nilabanan ni Jesus ang bawat tukso. Ang
Tagapagligtas ay pumunta sa Galilea, at sinabihan Niya roon si Pedro at ang iba na
sumunod sa Kanya at Siya ay naglibot upang magturo, mangaral, at magpagaling.

Mateo 4:1–11
Nilabanan ni Jesus ang mga panunukso ng diyablo
Dumungaw o pumunta sa bintana, at tingnan nang 30 segundo ang isang bagay
nang hindi inaalis ang tingin dito. (Kung hindi ka makadungaw sa bintana,
tumingin na lang sa isang bagay na nasa loob.)

May nakagambala ba sa iyo habang nakatitig ka sa bagay na iyon? Ano ang inisip
mo sa loob ng 30 segundong iyon?

Kapag sinisikap nating manatiling nakapokus sa pagsunod sa utos ng Ama sa
Langit, ginagambala tayo ng mga tukso para mawala tayo sa pokus at magkasala.
Isipin ang mga paraang ginagawa ni Satanas para tuksuhin kang magkasala. Sa
pag-aaral mo ng Mateo 4, alamin ang alituntunin na maipamumuhay mo para
matulungan ka na malabanan ang tukso.

Matapos mabinyagan, nakaranas ang Tagapagligtas ng isang pangyayari na
nakatulong na maihanda Siya sa Kanyang ministeryo sa mundo. Basahin ang
Mateo 4:1–2, na ginagamit ang mga pagwawasto mula sa Pagsasalin ni Joseph
Smith. Sa iyong pagbabasa, alamin ang naranasan ni Jesus sa ilang. (Sa
kontekstong ito, ang ibig sabihin ng salitang makasama ay magkaroon ng malalim
na espirituwal na pakikipag-ugnayan.)

Paano nakatulong kay Jesus ang pag-aayuno at pakikipag-ugnayan sa Ama sa
Langit sa Kanyang paghahanda para sa ministeryo sa mundo?
____________________
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Nilabanan ni Jesus ang mga panunukso
ni Satanas
Ang Panunukso kay Jesus, ni Carl Heinrich Bloch. Sa
kagandahang-loob ng National History Museum at Frederiksborg
Castle sa Hillerød, Denmark. Bawal kopyahin.

Ang sumusunod na chart ay
makatutulong sa iyo na malaman ang
naranasan ni Jesus noong Siya ay
tinukso ng diyablo. Pag-aralan ang mga
banal na kasulatan na nasa kaliwang
bahagi ng chart. Pagkatapos ay isulat
kung ano ang inudyok ni Satanas na
gawin ni Jesus at kung paano tumugon
si Jesus sa tukso. Sa pag-aaral mo,
pansinin na itinama ng Pagsasalin ni
Joseph Smith ang mga pahayag sa
Mateo 4:5, 8 para ipakita na ang
Espiritu, hindi ang diyablo, ang nagdala
sa Tagapagligtas sa iba’t ibang lugar na
inilarawan sa mga talatang ito (tingnan
din sa Joseph Smith Translation, Luke
4:5; Luke 4:9).

Ang inudyok ni Satanas na gawin
ni Jesus

Ang pagtugon ni Jesus
sa tukso

Mateo
4:3–4

Mateo
4:5–7

Mateo
4:8–11

1. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Ano ang inilalarawan ng tala na ito tungkol sa mga estratehiya ng

diyablo para tuksuhin tayong magkasala?

Pansinin ang pagkakatulad ng mga itinugon ng Tagapagligtas sa bawat tukso. Ang
mga banal na kasulatan na binanggit ng Tagapagligtas ay nagpapaliwanag kung
ano ang dapat gawin sa bawat tukso, at ipinamuhay Niya ang mga katotohanang
itinuro sa mga banal na kasulatang iyon. Ang sumusunod ay isang alituntuning
matututuhan natin sa halimbawa ng Tagapagligtas: Kapag inaalala at
ipinamumuhay natin ang mga katotohanang itinuturo sa mga banal na
kasulatan, malalabanan natin ang mga tukso ng diyablo. Maaari mong isulat
ang alituntuning ito sa margin ng iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Mateo
4:3–11.
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Iniisip ang alituntuning ito, bakit mahalagang pag-aralan nang regular ang mga
banal na kasulatan?

Itinuro ni Elder Richard G. Scott ng Korum ng Labindalawang Apostol ang tungkol
sa pag-aaral at pagsasaulo ng mga talata sa banal na kasulatan: “Maging
matalino sa paggamit ng teknolohiya. Markahan ang mahahalagang talata sa
inyong device at sumangguni sa mga ito nang madalas. Kung pag-aaralan
ninyong mga kabataan ang isang talata sa banal na kasulatan nang kasindalas
ng pagte-text ng ilan sa inyo, di-magtatagal at daan-daang talata ang

maisasaulo ninyo. Ang mga talatang iyon ay mapapatunayang mabisang pagkunan ng
inspirasyon at patnubay ng Espiritu Santo sa oras ng pangangailangan” (“Para sa Kapayaan sa
Tahanan,” Ensign o Liahona, Mayo 2013, 30)

Ang mga Pagpapalang Dulot ng Pag-aaral ng mga Banal na Kasulatan
Isa sa mga oportunidad mo sa taong ito bilang estudyante sa seminary ay ang mabasa nang buo
ang Bagong Tipan. Ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan ay nagpapalakas sa iyong
kaugnayan sa Panginoon. Itinuro ni Pangulong Spencer W. Kimball: “Natuklasan ko na kapag
nagiging mababaw ang pakikipagugnayan ko sa kabanalan at kapag tila walang banal na
taingang nakikinig at walang banal na tinig na nagsasalita, na napakalayo ko na. Kapag
ibinubuhos kong muli ang sarili ko sa mga banal na kasulatan, kumikitid ang agwat at
nagbabalik muli ang espirituwalidad” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Spencer W.
Kimball [2006], 83).

2. Kumpletuhin ang sumusunod na aktibidad sa iyong scripture study
journal:

a. Gumawa ng tatlong column sa isang pahina. Sa unang column, sumulat ng
tatlong kasalanan na maaaring matuksong gawin ng mga kaedad mo. Isulat
sa pangalawang column ang isang paraang ginagawa ni Satanas para akitin
ang iba na gawin ang bawat kasalanang isinulat mo sa unang column.
Pagkatapos ay humanap ka ng isang scripture reference na nagtuturo ng
mga katotohanang maaalala at maipamumuhay ng isang tao kapag siya ay
tinutuksong gawin ang bawat kasalanang inilista mo, at isulat ang scripture
reference sa pangatlong column. (Maaari mong tingnan ang mga scripture
mastery passage, tulad ng Genesis 39:9 o Doktrina at mga Tipan 10:5.)

b. Sa hiwalay na papel, sumulat ng banal na kasulatan na iyong tatandaan at
ipamumuhay sa susunod na tuksuhin kang magkasala. Maaari mong isaulo
ang banal na kasulatan na napili mo.

Mateo 4:12–17
Nanirahan si Jesus sa Galilea
Ilang pangyayari ang naganap sa pagitan ng pagtatapos ng 40 araw ng
Tagapagligtas sa ilang (Mateo 4:11) at ng pagkabilanggo ni Juan Bautista (Mateo
4:12; tingnan sa “Pagkakatugma ng mga Ebanghelyo” sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan).
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Natutuhan natin sa Mateo 4:12–15 na pagkatapos ng Kanyang karanasan sa ilang,
nagtungo si Jesus sa Galilea at nanirahan sa lungsod ng Capernaum. Itinala ni
Mateo na ang ministeryo ng Tagapagligtas sa Galilea ay katuparan ng propesiya ni
Isaias (tingnan sa Isaias 9:1–2). Basahin ang Mateo 4:16, at markahan ang
ipinropesiya ni Isaias na mangyayari.

Nalaman natin mula sa propesiyang ito na si Jesucristo ay naghahatid ng
liwanag sa buhay ng mga taong nasa kadiliman. Sa iyong patuloy na pag-aaral
ng Mateo at ng ibang Mga Ebanghelyo, alamin kung paano ito ginawa ng
Tagapagligtas sa Kanyang buong ministeryo.

Tulad ng nakatala sa Mateo 4:17, nagsimulang mangaral ng pagsisisi ang
Tagapagligtas bilang paghahanda para sa pagtatatag ng kaharian ng langit (ang
Kanyang Simbahan) sa mga tao.

Mateo 4:18–22
Sinabi ni Jesus kay Pedro at sa iba na sumunod sa Kanya
Tingnan ang larawan ng Tagapagligtas na tinatawag sina Pedro at Andres, at
pansinin kung ano ang ginagawa nina Pedro at Andres sa lambat sa pangingisda.

Kung ang tingin ng mga tao kina Pedro
at Andres ay ordinaryong mga
mangingisda, ang nakita sa kanila ni
Jesucristo ay ang kanilang malaking
potensyal at ang maaaring maging
kahinatnan nila. Sa paanong paraan
tayo katulad nina Pedro at Andres?

Sa patuloy na pag-aaral mo ng Mateo 4,
alamin kung ano ang dapat nating
gawin para maging karapat-dapat sa
nais ng Panginoon na kahinatnan natin.

Basahin ang Mateo 4:18–22, na inaalam ang pinag-usapan ng Tagapagligtas at
ilang mangingisda.

Ilagay ang iyong sarili sa katayuan ng isa sa mga lalaking ito. Isipin kung ano ang
isasakripisyo mo para masunod ang Tagapagligtas at tumulong sa Kanyang gawain.
Bakit maaaring mahirap ito? ____________________

Pansinin kung paano tumugon ang mga lalaking ito—sina Pedro, Andres, Santiago,
at Juan—sa paanyaya ng Tagapagligtas. Anong klaseng pag-uugali ang ipinakita
nila nang kaagad silang tumugon sa paanyaya ng Tagapagligtas?

Ano ang “mga mamamalakaya ng mga tao” (Mateo 4:19)? ____________________

Pag-isipan kung bakit mas maraming kabutihang magagawa ang mga taong ito
bilang “mga mamamalakaya ng mga tao” kaysa bilang mangingisda.

Natutuhan natin ang sumusunod na alituntunin mula sa halimbawa ng mga
lalaking ito: Kung kaagad tayong tutugon sa paanyaya ng Tagapagligtas na
sumunod sa Kanya, mas marami Siyang magagawa sa buhay natin kaysa
magagawa natin sa ating sarili.
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May itinanong si Elder Joseph B. Wirthlin ng Korum ng Labindalawang Apostol na
may kaugnayan sa “mga lambat” sa ating buhay:

“‘Kung mananawagan ang Tagapagligtas sa inyo ngayon, magiging handa rin
ba kayong iwan ang inyong mga lambat at sumunod sa Kanya?’ …

“Ang mga lambat ay may iba’t ibang laki at hugis. Ang mga lambat na iniwan
nina Pedro, Andres, Santiago, at Juan ay mga bagay na nahahawakan—mga
kasangkapan na katulong nila sa hanap-buhay. …

“Ang mga lambat, sa pangkalahatan, ay binibigyang kahulugan bilang mga
gamit para hulihin ang isang bagay. Sa isang makitid, ngunit higit na mahalagang
pagkakaunawa, maaari nating bigyang kahulugan ang lambat bilang isang bagay na nang-aakit
o pumipigil sa atin sa pagsunod sa panawagan ni Jesucristo, ang Anak ng Diyos na buhay.

“Ang mga lambat, sa ganitong pagkakaunawa, ay maaaring ang ating mga trabaho, mga
libangan, mga katuwaan, at higit sa lahat ng bagay, ang ating mga tukso at mga kasalanan. Sa
madaling salita, ang isang lambat ay anumang bagay na humihila sa atin palayo sa ating Ama sa
Langit o sa Kanyang ipinanumbalik na Simbahan” (“Magsisunod sa Akin,” Liahona, Hulyo
2002, 15).

3. Batay sa depinisyon ni Elder Wirthlin ng “mga lambat,”
maglarawan sa iyong scripture study journal ng 3–4 na halimbawa

ng isang tao sa panahon natin ngayon na tumugon sa paanyaya ng
Tagapagligtas na sumunod sa Kanya.

Itinuro ni Pangulong Ezra Taft Benson ang tungkol sa mga pagpapalang maaaring
dumating kapag sinusunod natin ang Tagapagligtas: “Matutuklasan ng mga
lalaki at babaeng ipinapaubaya ang kanilang buhay sa Diyos na mas marami
Siyang magagawa sa kanilang buhay kaysa magagawa nila. Palalalimin Niya ang
kanilang mga kagalakan, palalawakin ang kanilang pananaw, pasisiglahin ang
kanilang mga isipan, palalakasin ang kanilang mga kalamnan, pasisiglahin ang

kanilang espiritu, pararamihin ang kanilang mga pagpapala, daragdagan ang kanilang mga
oportunidad, aaliwin ang kanilang mga kaluluwa, bibigyan sila ng mga kaibigan, at magbubuhos
ng kapayapaan. Sinuman ang mawalan ng buhay sa paglilingkod sa Diyos ay makasusumpong
ng buhay na walang-hanggan” (“Jesus Christ—Gifts and Expectations,” Ensign, Dis. 1988, 4).

4. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Kailan ka, o ang isang kakilala mo, nakatanggap ng gayunding mga
pagpapala dahil tinalikuran mo ang mga alalahanin ng mundo para sundin
ang Tagapagligtas?

b. Sa mga pagpapalang natatanggap mo sa pagsunod sa Tagapagligtas, sa
palagay mo, bakit mahalagang tumugon kaagad sa Kanyang paanyaya na
sumunod sa Kanya?

Gumawa ng goal o mithiin na makatugon nang mas mabuti sa paanyaya ng
Tagapagligtas na sumunod sa Kanya.
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Mateo 4:23–25
Pumunta si Jesus sa Galilea para magturo, mangaral, at magpagaling
Basahin ang Mateo 4:23–25, at markahan ang mga ginawa ng Tagapagligtas.

Sa pag-aaral mo ng mga Mga Ebanghelyo, malalaman mo ang ilang partikular na
pagkakataon na nagturo, nangaral, at nagpagaling ang Tagapagligtas sa panahon
ng Kanyang ministeryo sa mundo.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 4 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Itinuro ni Jesus ang Sermon sa Bundok

UNIT 2: DAY 4

Mateo 5
Pambungad
Ang Mateo 5–7 ay nagtatala ng sermon na ibinigay ng Tagapagligtas sa simula ng
Kanyang ministeryo. Nakilala ito bilang ang Sermon sa Bundok. Ang lesson na ito
ay tumatalakay sa Mateo 5, na naglalaman ng mga alituntuning itinuro ng
Tagapagligtas na nagdudulot ng kaligayahan. Iniutos din Niya sa Kanyang mga
disipulo na magpakita ng mabuting halimbawa at ituro ang mas mataas na batas.

Mateo 5:1–12
Sinimulan ng Tagapagligtas ang Sermon sa Bundok sa pamamagitan ng pagtuturo
ng Beatitudes o Mga Lubos na Pagpapala
Ano ang isasagot mo sa mga
sumusunod na tanong: Masaya ka ba?
Bakit oo o bakit hindi?
____________________

Tandaan ang sinabi ni Pangulong Dieter
F. Uchtdorf ng Unang Panguluhan
tungkol sa kaligayahan:

“Madalas na napapaniwala tayo na may isang bagay na hindi natin kayang
kamtin pero magpapasaya sa atin: mas mabuting sitwasyon ng pamilya, mas
maunlad na kabuhayan, o katapusan ng mahirap na pagsubok.

“… May mga bagay na panlabas na hindi talaga mahalaga o nagpapasaya
sa atin.

“Talagang mahalaga tayo. Tayo ang nagpapasiya ng ikasasaya natin” (“Mga
Panghihinayang at Pagpapasiya,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 23).

Sa pag-aaral mo ng Mateo 5, alamin ang mga alituntuning makatutulong sa iyo na
maunawaan kung ano ang talagang nagdudulot ng kaligayahan.

Basahin mong mabuti ang Mateo 5:3–11, na hinahanap ang mga salitang inuulit sa
simula ng bawat talata. (Maaari mong markahan ang salitang mapapalad na
makikita sa Mateo 5:3.)

Dahil isinalin ang salitang blessed (mapapalad) mula sa salitang Latin na beatus, na
ang ibig sabihin ay maging masuwerte o masaya, ang mga talatang ito ay
karaniwang tinatawag na Beatitudes o Mga Lubos na Pagpapala.

Sa Kanyang pagdalaw sa mga Nephita, nagbigay si Jesucristo ng sermon na katulad
ng Sermon sa Bundok na nasa Mateo 5. Bilang paunang salita sa Kanyang sermon
sa mga Nephita, ipinaliwanag ng Tagapagligtas na ang paraan para makalapit sa
Kanya ay sa pamamagitan ng binyag at pagtanggap ng Espiritu Santo (tingnan sa
3 Nephi 12:1–2). Ang Beatitudes na matatagpuan sa Mateo 5:1–12 at 3 Nephi
12:1–12 ay nagsasabi ng paraan na makalalapit tayo sa Kanya.
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Basahin ang 3 Nephi 12:3–6, na inaalam kung paano mas naipapaunawa ng
mensahe ng Panginoon sa mga talatang iyon ang mga talata sa Mateo 5:3–6.

1. Pumili ng isa sa mga Beautitudes sa Mateo 5:3–12. Sa iyong
scripture study journal, sumulat ng maikling mensahe tungkol sa

beatitude na iyan. (Maaari ka ring magdagdag ng ilang kaalaman mula sa
3 Nephi 12.) Isama ang sumusunod na impormasyon bilang bahagi ng
mensahe mo:

a. Alamin ang pagpapalang ipinangako sa atin sa pamumuhay sa beatitude
na iyan.

b. Magmungkahi ng mga partikular na paraan na maipamumuhay natin ang
beatitude na ito.

c. Ipaliwanag kung paano magpapasaya sa atin ang pamumuhay ayon sa
beatitude na ito. Maaari ka ring magbahagi ng karanasan na naglalarawan
kung paano ka pinasaya ng beautitude na iyan.

Maaaring mapansin mo na bawat isa sa mga Beatitude ay nagtuturo ng mga
katangian ni Jesucristo. Sa pagsasabuhay ng mga turong ito, maaari tayong maging
higit na katulad Niya. Natutuhan natin mula sa Mateo 5 na kapag nagkaroon tayo
ng mga katangian ni Cristo, mas magiging masaya tayo.

Pumili ng isang katangian mula sa isa sa mga Beatitude, at gumawa ng goal o
mithiin na makatutulong sa iyo na magkaroon ng katangiang iyon.

Mateo 5:13–16
Iniutos ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo na magpakita ng mabuting halimbawa
Isipin ang isang kakilala mo, maaaring isang kapamilya o kaibigan, na
mapagpapala kung mas lalapit sa Ama sa Langit. Sa patuloy na pag-aaral mo ng
Mateo 5, alamin ang mga alituntunin na gagabay sa iyo habang sinisikap mong
tulungan ang taong ito.

Ilista ang lahat ng pinaggagamitan ng
asin na maiisip mo:
____________________

Magdagdag sa iyong listahan matapos
mong basahin ang sinabi ni Elder
Carlos E. Asay ng Pitumpu tungkol
sa asin:
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“[Ang asin] ay mahalaga sa kalusugan; ang mga selula ng katawan ay
kailangang may asin upang mabuhay at makapagtrabaho. Ito ay may antiseptiko
o pamatay ng mikrobyo. Ito ay pampreserba. Ito ay sangkap sa maraming
pagkain at produkto. At tinatayang mahigit labing apat na libo ang
mapaggagamitan ng asin. …

“… [Ang asin] na may lasa … ay malinis, puro, walang halo, at maraming
mapaggagamitan. Sa ganitong kundisyon, magagamit ang asin na pampreserba, pampalasa,
pampagaling, at iba pa” (“Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men,” Ensign, Mayo
1980, 42).

Basahin ang Mateo 5:13, at alamin kung kanino itinulad ng Tagapagligtas ang asin.

Isipin kung paano naipakita ng mga disipulo ni Jesucristo ang mga katangian ng
magandang klase ng asin.

Ayon sa talata 13, ano ang mangyayari sa asin kapag tumabang ito?

Ang salitang pampaalat ay hindi lang tumutukoy sa lasa ng asin kundi sa kakaibang
mga katangian din nito na nagpapagaling at nagpepreserba.

Ano sa palagay mo ang nagpapatabang sa asin? ____________________

Tumatabang ang asin kapag nahahaluan ito ng ibang elemento (gaya ng mikrobyo)
at nakokontamina.

Kung kinakatawan ng asin ang mga disipulo ni Jesucristo, ano ang kinakatawan ng
mikrobyo o ibang bagay na nagpapakontamina rito?

Mula sa mga turo ng Tagapagligtas, natutuhan natin na ang maimpluwensiyahan
ng mga kasalanan ng mundo ang maaaring humadlang sa atin na mapagpala
ang iba. Maaari mong isulat ang alituntuning ito sa margin ng iyong mga banal na
kasulatan sa tabi ng Mateo 5:13.

Nagbigay rin si Elder Asay ng payo na makatutulong sa atin na maiwasan ang
impluwensya ng kasamaan sa mundo: “Ibibigay ko ang mga simpleng tagubiling
ito … upang mapanatili ang kabutihan ng isang tao: Kung hindi ito malinis,
huwag itong isipin; kung hindi ito totoo, huwag itong sabihin; kung hindi ito
mabuti, huwag itong gawin” (“Salt of the Earth,” 42–43).

Isipin ang magagawa mo ngayon upang maiwasan ang impluwensyang kasamaan
sa mundo. Tandaan na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at
pagsisisi, ikaw ay padadalisayin o lilinisin mula sa anumang kasalanang
nagawa mo.

Basahin ang Mateo 5:14–16, at pansinin kung paano inihambing ng Tagapagligtas
ang Kanyang mga disipulo sa isang kandila. (Ang Mateo 5:14–16 ay isang scripture
mastery passage. Maaari mo itong markahan sa paraang madali mo itong
mahahanap.)
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Scripture Mastery—Mateo 5:14–16
2. Sa iyong scripture study

journal, magdrowing ng
kandila at sagutin ang mga
sumusunod na tanong:

a. Ano ang ibig sabihin ng
paliwanagin ang iyong ilaw?

b. Sa palagay mo, bakit
mahalagang sundin ang mga
utos ng Panginoon sa Mateo
5:14–16 na magpakita ng
mabuting halimbawa?

Scripture Mastery Resources
Maaaring gusto mong maging pamilyar sa scripture mastery resources na makukuha sa LDS.org.
Kabilang sa resources na ito ay mga scripture mastery card, bookmarks, aktibidad sa pagkatuto,
at apps para sa mga mobile device at sa web. Makatutulong sa iyo ang resources na ito para
mapag-aralan at maisaulo ang mga banal na kasulatang ito.

Ayon sa mga talatang ito, natututuhan natin na ang ating mabuting halimbawa
ay makahihikayat sa iba na mas lumapit sa Ama sa Langit. Maaari mong isulat
ang alituntuning ito sa iyong mga banal na kasulatan.

3. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Kailan nagpakita sa iyo ng mabuting halimbawa ang isang tao na

nakatulong sa iyo na mapalapit sa Ama sa Langit?

Pag-isipang mabuti kung ano ang magagawa mo para mas maging mabuting
halimbawa sa iyong pamilya at mga kaibigan.

Mateo 5:17–48
Itinuro rin ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo kung paano maging perpektong
tulad ng Ama sa Langit
Nakatala sa Mateo 5:17–20 na itinuro ng Tagapagligtas na hindi siya naparito para
sirain, o alisin, ang alinman sa mga walang hanggang katotohanan sa batas ni
Moises. Sa halip, Siya ay pumarito upang ipanumbalik ang kabuuan ng ebanghelyo
na nawala dahil sa kasamaan at apostasiya, itama ang mga maling turo, at tuparin
ang mga ipinropesiya ng mga propeta sa Lumang Tipan.

Sa Mateo 5:21–48, binanggit ng Tagapagligtas ang iba’t ibang batas at kaugalian na
ginawa o idinagdag ng mga Judio sa ilalim ng batas ni Moises. Sa pagpapaliwanag
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Niya ng tunay na kahulugan ng mga batas, nagturo Siya ng mas mataas na
pamantayan ng pamumuhay. Ang mga miyembro ng kaharian ng Diyos ay dapat
ipamuhay ang mas mataas na batas na ito. Para matulungan kang tukuyin kung
ano ang itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo tungkol sa mas mataas na
batas na ito, kumpletuhin ang sumusunod na aktibidad na pagtutugma:

Ang ipinamumuhay lamang ay ang titik
ng batas

Ang dapat na pamumuhay ng
mga disipulo ni Jesucristo

____“Huwag kang papatay” (tingnan sa Mateo 5:21–26).

____“Huwag kang mangangalunya” (tingnan sa Mateo
5:27–30).

____Hangga’t ikaw ay may “kasulatan” ng paghihiwalay,
katanggap-tanggap na hiwalayan mo ang iyong asawa
(tingnan sa Mateo 5:31–32).

____Tutuparin mo lamang ang mga sumpang ginawa sa
ngalan ng Panginoon (tingnan sa Mateo 5:33–37).

____“Mata sa mata, at ngipin sa ngipin” (tingnan sa
Mateo 5:38–42).

____Ang iibigin o mamahalin mo lang ay ang iyong
kapwa (tingnan sa Mateo 5:43–47).

a. Hindi kayo dapat manumpa; sapat
na ang inyong salita.

b. Mahalin ang inyong mga kaaway.

c. Huwag makipaghiwalay maliban
lamang kung may nangyaring
pakikiapid.

d. Huwag magalit.

e. Iharap ang kabilang pisngi.

f. Huwag magkasala ng
pangangalunya sa inyong puso sa
pag-iisip ng mahahalay na bagay.

4. Rebyuhin ang mga katotohanang natutuhan mo sa lesson na ito. Sa
hiwalay na mga linya sa iyong scripture study journal, isulat ang

mga salitang Simulan, Ihinto, at Ipagpatuloy. Suriin ang iyong buhay, at pumili
ng isang bagay na masisimulan mong gawin, isang bagay na ihihinto, at isang
bagay na ipagpapatuloy mong gawin para maipamuhay ang natutuhan mo sa
lesson na ito. Katabi ng angkop na salita sa iyong scripture study journal, isulat
kung ano ang pinili mong simulan at kung ano ang pinili mong ipagpatuloy.
Maglagay ng check sa tabi ng salitang Ihinto upang ipakita na may pinili kang
bagay na hindi mo na gagawin.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 5 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 3: DAY 1

Mateo 6–7
Pambungad
Ang Sermon sa Bundok ni Jesus ay nagpapatuloy sa Mateo 6–7. Sa bahaging ito ng
Kanyang sermon, itinuro Niya na ang matapat na pagpapakita ng kabutihan ay
dapat gawin upang malugod ang Ama sa Langit. Iniutos din Niya sa Kanyang mga
disipulo na unahin ang pagtatayo ng kaharian ng Diyos.

Mateo 6:1–18
Iniutos ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo na gumawa ng matwid o
mabubuting bagay
Pag-isipan ang mga sumusunod na tanong: May nagawa ka na bang tama sa
maling dahilan? Kung gayon, ano ang naghikayat sa iyo na gawin iyon?

Suriin ang Iyong Buhay
Kapag nag-ukol tayo ng oras na tapat na suriin kung gaano natin naipamumuhay ang ilang
alituntunin ng ebanghelyo, binibigyan natin ang Espiritu Santo ng pagkakataong tulungan
tayong maunawaan ang magandang ginagawa natin at kung paano pa ito pagbubutihin. Sa
pagsuri mo sa iyong buhay, sikaping hingin ang paggabay ng Espiritu Santo at maging lubos na
matapat.

Basahin ang Mateo 6:1–2, na inaalam kung ano ang sinabi ng Tagapagligtas na
maling dahilan ng paggawa ng mabuti.

Ang pagbibigay ng limos ay matapat na pagpapakita ng kabutihan, tulad ng
pagbibigay sa mahihirap. Ano ang itinuturo ng mga talatang ito tungkol sa dahilan
ng pagbibigay ng limos ng mga tao? ____________________

Pansinin na tinawag ng Tagapagligtas ang mga taong ito na mga
“mapagpaimbabaw,” na sa Griyego ay tumutukoy sa mga taong mapagkunwari.

Basahin ang Mateo 6:3–4, na inaalam ang itinuro ng Tagapagligtas kung paano
dapat gumawa ng kabutihan ang Kanyang mga disipulo. Maaari mong markahan
ang mga pangako ng Tagapagligtas sa mga taong gumagawa ng kabutihan sa mga
tamang dahilan.

Ang maglingkod nang lihim ay nagpapahiwatig na tahimik tayong naglilingkod sa
iba nang hindi nagpapasikat o naghihintay ng kapalit o mapapakinabangan.
Malaking pagpapahalaga ang dapat ibigay sa tahimik na paglilingkod na walang
nakaaalam maliban sa taong napaglingkuran at sa taong naglingkod.

Kumpletuhin ang sumusunod na pahayag upang matukoy ang alituntuning
natututuhan natin mula sa mga turo ng Tagapagligtas: Kung tapat ang
ipinapakita nating kabutihan para malugod ang Ama sa Langit at hindi dahil
para mapansin ng iba, Siya ay ____________________.
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Ang ibig sabihin ng mga katagang “gagantihin ka” ay pagpapalain tayo ng Ama sa
Langit sa espirituwal o temporal na paraan na maaaring makita o hindi ng ibang
tao ngunit madali nating makikita kapag tumatanggap tayo ng mga pagpapala.

Basahin ang Mateo 6:5–6 at Mateo 6:16–18, na inaalam ang mga ginamit na
halimbawa ng Tagapagligtas upang ilarawan ang alituntunin ng pagpapakita ng
matapat na paggawa upang malugod ang Ama sa Langit. Ang mga katagang
“mapapanglaw na mukha” at “pinasasama ang mga mukha nila” sa talata 16 ay
tumutukoy sa mga tao na hayagang nagpapakita ng kanilang pag-aayuno para
mapansin ng iba.

Hindi mali ang panalangin na hayagang nakikita ng mga tao, at hindi lahat ng
panalangin ay kailangang gawin nang lihim. Ang panalangin at iba pang
espirituwal na gawain ay maaaring gawin nang nakikita ng mga tao kung gagawin
ito nang tapat at ayon sa tamang pamantayan ng Simbahan.

1. Sa iyong scripture study journal, ilarawan ang pagkakataon na
nagpakita ka ng katapatang gumawa ng mabuti—tulad ng

pananalangin o pag-aayuno—para malugod ang Ama sa Langit. Sumulat ng
mga paraan na nadama mong pinagpala ka dahil sa matapat na pagsamba.

Sa Mateo 6:7–15, nagbigay ang Tagapagligtas ng mga tagubilin at huwaran para sa
angkop na paraan ng pananalangin. Ang Kanyang sariling halimbawa ng
panalangin ay nakilala bilang Panalangin ng Panginoon. Basahin ang mga talatang
ito na inaalam ang karagdagang mga katotohanang matututuhan mo tungkol sa
panalangin mula sa halimbawa ng Panginoon.

Maaari kang maghanap ng pribadong lugar para manalangin nang malakas, at
mag-alay ng taimtim na panalangin sa Ama sa Langit doon. Ano ang mga
pagkakaibang napansin mo sa pagdarasal nang malakas at pagdarasal nang
tahimik? Mas nakakapagpokus ka ba kapag nagdarasal ka nang malakas?

2. Sa iyong scripture study journal, isulat ang ilang kaalaman mula sa
pag-aaral mo ng Mateo 6:7–15 na maaaring makatulong sa iyo na

maging mas taimtim sa iyong pananalangin.

Mateo 6:19–24
Itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo na magtipon ng mga kayamanan
sa langit
Ang kayamanan ay anumang bagay na labis na mahalaga sa atin.

Basahin ang Mateo 6:19–21, na inaalam
ang itinuro ng Tagapagligtas sa
Kanyang mga disipulo tungkol sa mga
uri ng kayamanang dapat nilang
hangarin.

Ano ang sinabi ng Tagapagligtas na
kaibahan ng kayamanang inipon sa
lupa sa kayamanang inipon sa langit?

UNIT 3 ,  DAY 1

52



Sa kasunod na chart, ilista ang tatlong halimbawa ng kayamanan na maaaring
maipon ng mga tao sa mundo at tatlong halimbawa ng mga kayamanang maaari
nating maipon sa langit.

Mga kayamanan sa lupa Mga kayamanan sa langit

Basahin ang Mateo 6:22–24, na inaalam ang itinuro ng Tagapagligtas na
makatutulong sa atin na mag-ipon ng kayamanan sa langit.

Ang Joseph Smith Translation ng Mateo 6:22 ay tumutulong sa atin na maunawaan
na itinuro ng Tagapagligtas na upang makapag-ipon ng kayamanan sa langit, dapat
ay “tapat sa kaluwalhatian ng Diyos” (Joseph Smith Translation, Matthew 6:22 ) ang
ating mga mata, ibig sabihin ay nakaayon ang ating pananaw at kalooban sa Diyos.

Natutuhan natin mula sa huling pangungusap ng Mateo 6:24 ang sumusunod na
katotohanan na makatutulong sa atin na mag-ipon ng mga kayamanan sa langit:
Hindi natin mapaglilingkuran kapwa ang Diyos at ang kayamanan. The word
mammon refers to riches or worldliness.

3. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Sa palagay mo, bakit hindi natin maaaring parehong paglingkuran

nang sabay ang Diyos at ang kayamanan?

Pag-isipan ang sariling buhay mo, at mag-isip ng isang halimbawa ng kung paano
makahahadlang sa paglilingkod mo sa Diyos at pag-iipon ng kayamanan sa langit
ang pagtutuon sa temporal na bagay.

Mateo 6:25–34
Iniutos ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo na hanapin muna ang kaharian
ng Diyos
Tulad ng nakatala sa Mateo 6:25–34, itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang mga
disipulo na huwag ikabalisa ang panustos sa kanilang mga pangunahing
pangangailangan. Ang Joseph Smith Translation ng Mateo 6:25–27 ay tumutulong
sa atin na maunawaan na ang partikular na tinutukoy Niya ay ang mga magsisialis
para mangaral ng Kanyang ebanghelyo (tingnan sa Joseph Smith Translation,
Matthew 6:25–27).

Basahin ang Mateo 6:31–34, na inaalam ang alituntuning itinuro ni Jesus sa
Kanyang mga disipulo na dapat munang unahing hanapin sa kanilang buhay.
(Pansinin ang sinasabi sa Joseph Smith Translation ng Mateo 6:33.)

Anong alituntunin ang matututuhan natin sa Mateo 6:33? ____________________

“Ang kaharian ng Diyos” (Mateo 6:33) ay kinakatawan ng Simbahan ni Jesucristo
noon at ngayon. Sa panahon natin, ito ay kinakatawan ng Ang Simbahan ni
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, na ipinanumbalik upang ihanda ang
mga anak ng Ama sa Langit para sa Kanyang kaharian sa langit—ang kahariang
selestiyal.
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Ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Ezra Taft Benson ay makatutulong sa iyo
na maunawaan kung paano mo maipamumuhay ang alituntuning ito:

“Kailangan nating unahin ang Diyos nang higit sa lahat sa ating buhay. Siya
dapat ang una. …

“Kapag inuna natin ang Diyos, lahat ng iba pang bagay ay nalalagay sa tamang
lugar o naglalaho sa ating buhay. Ang pagmamahal natin sa Panginoon ang
magiging batayan ng mga bagay na ating kinagigiliwan, ng ating panahon, ng
mga hangaring ating inaasam, at ng pagkakasunud-sunod ng ating mga

priyoridad.

“Dapat nating unahin ang Diyos sa lahat sa ating buhay” (“The Great Commandment—Love the
Lord,” Ensign, Mayo 1988, 4).

4. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Kailan mo naranasang pinagpala ka ng Ama sa Langit dahil

hinangad mong unahin Siya sa iyong buhay?

Mateo 7:1–5
Itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo ang paghatol nang matwid
Basahin ang Mateo 7:1–2, na inaalam kung ano ang itinuro ng Tagapagligtas
tungkol sa paghatol nang matwid.

Ang kadalasang inaakalang kahulugan ng Mateo 7:1 ay hindi tayo dapat humatol
kahit kailan. Gayunman, nalaman natin mula sa Joseph Smith Translation na
itinuro ni Jesucristo na dapat tayong “humatol nang matwid na paghatol.”

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng humatol nang matwid?
____________________

Basahin ang Mateo 7:3–5, at pag-isipang mabuti ang analohiyang ginamit ng
Tagapagligtas upang turuan tayo kung paano iwasang hatulan nang mali ang iba
(tingnan din sa Juan 7:24).

Ipinaliwanag ni Elder Dallin H. Oaks ang iba’t ibang uri ng paghatol:

“Naging palaisipan sa akin na iniutos sa ilang banal na kasulatan na huwag
tayong humatol at inutos naman sa iba na dapat tayong humatol at sinabi pa sa
atin kung paano ito gawin. Ngunit habang pinag-aaralan ko ang mga talatang
ito naliwanagan ako na ang tila magkakasalungat na mga tagubiling ito ay
magkakatugma kapag tiningnan natin ang mga ito sa pananaw na
pangwalang-hanggan. Ang dapat maunawaan ay may dalawang uri ng paghatol:

kaagad na paghatol o paghuhusga, na ipinagbabawal sa ating gawin, at paghatol sa nararapat
gawin na siyang ipinagagawa sa atin, ngunit ayon sa matwid na mga alituntunin. …

“Kabaligtaran ng pagbabawal sa mga tao na kaagad na hatulan ang iba, iniuutos sa mga banal
na kasulatan na humatol ang mga tao ayon sa tatawagin kong ‘paghatol o pagpapasiyang
nararapat gawin.’ Ang mga pagpapasiyang ito ay mahalaga sa paggamit ng kalayang pumili. …
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“Lahat tayo ay nagpapasiya kung sino ang pipiliin nating kaibigan, kung saan ilalaan ang
panahon at ang pera natin, at mangyari pa, kung sino ang pipilin nating makasama nang walang
hanggan. …

“Sa mga pagpapasiyang nararapat gawin, tiyakin nating matwid ang paghatol natin. Dapat
nating hingin ang gabay ng Espiritu sa ating mga pagpapasiya. Dapat ay pagpasiyahan lang
natin kung ano lamang ang ipinagkatiwala sa atin. Kung maaari, iwasan nating manghusga ng
tao hanggang sa magkaroon tayo ng sapat na kaalaman sa katotohanan. Hangga’t maaari,
dapat nating hatulan ang sitwasyon sa halip na ang tao. Sa lahat ng ating paghatol dapat nating
ipamuhay ang mabubuting pamantayan. At, sa lahat ng ito ay dapat nating tandaan ang utos na
magpatawad” (“‘Judge Not’ and Judging,” Ensign, Ago. 1999, 7, 9, 13).

Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf ng Unang Panguluhan ay nagbigay ng komento sa
Mateo 7:3–5:

“Ang pagpansin na ito sa mga tahilan at puwing ay tila may kaugnayan sa
kawalan natin ng kakayahan na makitang mabuti ang ating sarili. Hindi ko tiyak
kung bakit nasusuri at nalulunasan natin ang mga kahinaan ng iba, samantalang
madalas ay hirap tayong makita ang sarili nating kahinaan.

“Ilang taon na ang nakararaan may balita tungkol sa isang lalaki na naniwala na
kapag nagpahid siya ng katas ng lemon sa kanyang mukha, hindi siya makikita

sa kamera. Kaya nagpahid siya ng katas ng lemon sa kanyang buong mukha, lumabas, at
nangholdap ng dalawang bangko. Hindi nagtagal inaresto siya nang ibrodkast sa balitang
panggabi ang mga kuha niya sa video. Nang ipakita ng mga pulis sa lalaki ang mga video na
nakunan ng mga security camera, hindi siya makapaniwala. ‘Pero may katas ng lemon ang
mukha ko!” reklamo niya. [Tingnan sa Errol Morris, “The Anosognosic’s Dilemma: Something’s
Wrong but You’ll Never Know What It Is’ (Part 1), New York Times, Hunyo 20, 2010;
opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/20/the-anosognosics-dilemma-1.]

“Nang marinig ng isang siyentipiko ng Cornell University ang kuwentong ito, nagulat siya na
walang kamalay-malay ang lalaki na kamangmangan ang ginawa niya. Para mabatid kung ito ay
pangkaraniwang problema, pinalahok ng dalawang mananaliksik ang mga estudyante sa
kolehiyo sa isang serye ng mga pagsubok sa ibaʼt ibang kasanayan sa buhay at pagkatapos ay
pinamarkahan sa kanila kung gaano sila kahusay. Ang mga estudyanteng hindi gaanong
mahusay ang hindi gaanong tama ang pag-iskor sa sarili nilang kahusayan—ang ilan ay
tinantiya ang kanilang iskor na mas mataas nang limang beses kaysa totoong iskor nila. [Tingnan
sa Justin Kruger and David Dunning, ‘Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in
Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments,’ Journal of Personality
and Social Psychology, Dis. 1999, 1121–34.]

“Ang pag-aaral na ito ay inulit-ulit sa napakaraming paraan, at iyon at iyon din ang kinalabasan:
marami sa atin ang hirap makita kung ano tayo talaga, at maging ang matatagumpay na tao ay
pinapalabis ang mga kontribusyon nila at minamaliit ang mga kontribusyon ng iba. [Tingnan sa
Marshall Goldsmith, What Got You Here Won’t Get You There (2007), chapter 3.]

“Siguro hindi gaanong mahalaga kung palabisin mo man ang pagsasabi na magaling kang
magmaneho o pumalo ng golf ball. Ngunit kapag sinimulan na nating isipin na ang mga
kontribusyon natin sa bahay, sa trabaho, at sa simbahan ay mas malaki kaysa totoong nagagawa
natin, hinahadlangan natin ang ating sarili sa mga pagpapala at oportunidad na paghusayin ang
ating sarili sa mahahalaga at malalaking paraan” (“Ako Baga, Panginoon?” Ensign o Liahona,
Nob. 2014, 56–57).
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Mateo 7:6–14
Itinuro ng Tagapagligtas ang tungkol sa paghahangad ng personal na paghahayag
Tinutulungan tayo ng Pagsasalin ni Joseph Smith ng Mateo 7:6 na maunawaan na
iniutos ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo na humayo sa sanlibutan para
mangaral. Sila ay magtuturo ng pagsisisi ngunit iingatan sa kanilang mga sarili ang
mga hiwaga ng kaharian. Sa madaling salita, hindi nila dapat talakayin ang mga
sagradong paksa sa mga taong hindi handang tanggapin ang mga ito. (Tingnan sa
Pagsasalin ni Joseph Smith, Mateo 7:9–11 [sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan].)

Ayon sa Joseph Smith Translation, ang Mateo 7:7 ay nagsisimula sa mga katagang
“Sabihin sa kanila, Magsihingi kayo sa Diyos.” Basahin ang talata 7 simula sa mga
katagang ito, na inaalam ang sinabi ng Tagapagligtas na dapat ituro ng Kanyang
mga disipulo.

Natutuhan natin mula sa talatang ito ang sumusunod na alituntunin: Kapag tayo
ay humingi, naghanap, at kumatok sa ating pagsasaliksik sa katotohanan,
sasagot ang Ama sa Langit at pagkakalooban tayo ng personal na
paghahayag.

Ano ang ipinahihiwatig ng mga salitang humingi, maghanap, at kumatok na dapat
nating gawin para makatanggap ng personal na paghahayag?
____________________

Isipin ang isang pagkakataon na nakatanggap ka ng personal na paghahayag dahil
ikaw ay humingi, naghanap, at kumatok.

Tulad ng nakatala sa Mateo 7:9–11, itinuro ng Tagapagligtas na tulad ng isang
mapagmahal na ama na hindi bibigyan ng bato o ahas ang anak na humihingi ng
tinapay o isda, gayundin naman na hindi ipagkakait ng Ama sa Langit ang kaloob
na personal na paghahayag sa Kanyang mga anak na naghahanap at humihingi
nito para sa angkop na kadahilanan.

Basahin ang Mateo 7:12–14, na inaalam ang karagdagang katotohanan na sinabi ng
Tagapagligtas na ituturo ng Kanyang mga disipulo. Ang salitang makipot sa talatang
ito ay tumutukoy sa pintuan na makipot, kumpara sa tuwid, ibig sabihin diretsong
linya, hindi baluktot.

Mateo 7:15–27
Nangako ng kaligtasan ang Tagapagligtas sa mga susunod sa kagustuhan ng Ama
Ano ang ilang ideya na karaniwang tinatanggap ng mundo ngunit salungat sa
plano ng Ama sa Langit? ____________________

Isipin kung bakit mahalagang malaman mo kung ang isang indibiduwal o isang
grupo ay nagpapalaganap ng ideya na salungat sa plano ng Ama sa Langit.

Basahin ang Mateo 7:15, na inaalam ang babala ng Panginoon sa Kanyang mga
disipulo.
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Nagbigay ng babala si Elder M. Russell Ballard ng Korum ng Labindalawang
Apostol tungkol sa mga “bulaang mga propeta at bulaang mga guro, kapwa
lalaki at babae, na itinatalaga ang sarili na tagapaghayag ng mga doktrina ng
Simbahan” gayundin ang “mga taong masugid na nagsasalita at naglalathala
nang laban sa mga tunay na propeta ng Diyos at patuloy na binabago ang
paniniwala ng iba nang walang malasakit sa pangwalang-hanggang kapakanan

ng kanilang inaakit” (“Beware of False Prophets and False Teachers,” Ensign, Nob. 1999, 63).

Basahin ang Mateo 7:16–20, na inaalam ang isang paraan na mahihiwatigan natin
kung bulaang propeta o bulaang guro ang isang tao.

Natutuhan natin mula sa mga talatang ang sumusunod na katotohanan:
Makikilala natin ang mga bulaang propeta sa kanilang mga bunga o
ginagawa. Katulad ng pagtukoy sa uri o kalidad ng halaman sa pamamagitan ng
bunga nito, matutukoy rin natin ang mga bulaang propeta at bulaang guro sa
kanilang mga turo, kilos, at ideya.

Ano sa tingin mo ang magiging bunga ng mga bulaang propeta?
____________________

Basahin ang Mateo 7:21–27, na inaalam ang itinuro ng Tagapagligtas tungkol sa
kahalagahan ng pamumuhay ayon sa Kanyang mga turo. Pansinin na pinalitan sa
Joseph Smith Translation ang pahayag sa talata 23 mula sa “Kailan ma’y hindi ko
kayo nangakilala” ay ginawang “Hindi ninyo ako kailanman nakilala” (Joseph
Smith Translation, Matthew 7:33).

5. Sa iyong scripture study journal, isulat kung paano mo
maipamumuhay ang isa o higit pang mga alituntunin na natukoy

mo sa lesson na ito.

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 6–7 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 3: DAY 2

Mateo 8–10
Pambungad
Sa paglalakbay ni Jesucristo papuntang Galilea, gumawa siya ng maraming himala.
Tumawag din Siya ng Labindalawang Apostol, na Kanyang pinagkalooban ng
kapangyarihan at pinagbilinan, at pinaglingkod sa mga tao.

Mateo 8:1–9:34
Gumawa si Jesus ng maraming himala
Kung alam mo na darating ang Tagapagligtas para bisitahin ang iyong bayan o
lungsod ngayon, sino ang dadalhin mo para ipagamot sa Kanya? Bakit?

Basahin ang tatlo sa sumusunod na mga scripture block, na hinahanap ang iba’t
ibang uri at klase ng mga himalang ginawa ni Jesus: Mateo 8:1–4; Mateo 8:5–13;
Mateo 8:14–15; Mateo 8:28–32; Mateo 9:1–8; Mateo 9:18–19, 23–26; Mateo
9:20–22; Mateo 9:27–31; Mateo 9:32–33.

Napansin mo ba ang napakalaking kapangyarihang taglay ni Jesus? May
kapangyarihan Siya sa mga elemento ng mundo, na pagalingin ang maysakit, at
magpaalis ng mga demonyo.

Natutuhan natin mula sa mga talang ito na mapagagaling ni Jesus ang ating
mga sakit at karamdaman.

Ang ibig sabihin ng mga sakit ay karamdaman o kahinaan. Isipin kung paano tayo
mapagagaling o mapalalakas ng Tagapagligtas kahit hindi natin Siya kasamang
nabubuhay ngayon sa mundo.

Mateo 9:35–10:8
Tumawag si Jesus ng labindalawang Apostol
Kung may Internet, bisitahin ang LDS.org at tingnan ang mga larawan ng
kasalukuyang mga Apostol ng Simbahan, kabilang na ang Unang Panguluhan (o
hanapin ang kanilang mga larawan sa edisyon ng kumperensya ng Ensign o
Liahona).

Ano ang ipinagkaiba ng mga taong ito sa lahat ng tao sa mundo ngayon?

Sa pag-aaral mo ng Mateo 9:35–10:8, alamin ang mga katotohanan tungkol sa
tungkulin ng mga Apostol at ang mga pagpapalang maidudulot nila sa buhay mo.

Basahin ang Mateo 9:35, na inaalam ang ginawa ni Jesus bukod sa pagpapagaling
sa iba. Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Nang ipangaral ni Jesus ang ebanghelyo at gumawa ng mga himala sa buong
Judea, dumami ang bilang ng mga taong sumunod at naghanap sa Kanya.

Basahin ang Mateo 9:36–38, na inaalam kung sino ayon sa Tagapagligtas ang mga
taong kailangan Niya para makatulong sa paglilingkod sa mga sumusunod
sa Kanya.
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Basahin ang Mateo 10:1–4, na inaalam ang ginawa ni Jesus para tugunan ang mga
pangangailangan ng mga tao. Maaari mong markahan ang nalaman mo. Nalaman
natin mula sa tala na ito na tumatawag ng Apostol si Jesucristo at nagkakaloob
ng Kanyang awtoridad sa kanila bilang isang paraan ng paglilingkod o ng
pagmiministeryo Niya sa mga tao sa mundo. Maaari mong isulat ang doktrinang
ito sa margin sa tabi ng Mateo 10:1–4.

Pansinin na ang mga pangyayari sa Ebanghelyo Ayon kay Mateo ay hindi laging
ibinibigay ayon sa tamang pagkakasunud-sunod. Si Jesucristo ay unang nagtawag
ng mga Apostol, at pagkatapos ay tinuruan Niya sila sa Kanyang Sermon sa
Bundok (Mateo 5–7; tingnan sa Pagkakatugma ng mga Ebanghelyo sa Gabay sa
mga Banal na Kasulatan).

Basahin ang Mateo 10:5–8, na inaalam kung ano ang ipinagawa ni Jesucristo sa
Kanyang mga Apostol.

Ang salitang apostol ay mula sa salitang Griyego na ang ibig sabihin ay “isinugo.”
Noong una, ang mga Apostol ay isinusugo o ipinapadala lamang sa sambahayan ni
Israel (tingnan sa Mateo 10:5–6). Kalaunan, iniutos ng nabuhay na muling
Tagapagligtas na ipangaral din ang ebanghelyo sa mga Gentil, o yaong mga hindi
kabilang sa sambahayan ni Israel (tingnan sa Mateo 28:19; Mga Gawa 1:8). Ang
mga Apostol ngayon ay inatasan ding mangaral ng ebanghelyo at maging mga
saksi ni Jesucristo sa buong mundo (tingnan sa D at T 107:23).

Anong mga pagkakatulad ang napansin mo sa mga ginawa ni Jesus at sa mga
ipinagawa Niya sa Kanyang mga Apostol? Natutuhan natin mula sa Mateo 10:5–8
na ang Panginoon ay tumatawag ng mga Apostol para ipangaral ang Kanyang
ebanghelyo at gawin ang Kanyang mga gawain.

Ano ang ilang halimbawa ng paraan ng pangangaral at paglilingkod ng mga
Apostol ngayon na siya ring gagawin ni Jesucristo kung narito Siya sa mundo?
____________________

Kung maaari, bisitahin ang LDS.org at manood o magbasa ng mensahe na ibinigay
ng isang Apostol ngayon (o magbasa ng isa sa mga edisyon ng pagkalahatang
kumperensya ng Ensign o Liahona).
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Tinagubilinan ni Jesus ang Kanyang
mga Apostol

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paano naiimpluwensiyahan ang pagtugon natin sa itinuturo at ipinapayo ng
mga Apostol na gawin natin kapag alam nating sila ay tinawag ni Jesucristo?

b. Sa anong mga paraan naimpluwensyahan ng mga paglilingkod at mensahe
ng mga Apostol ngayon ang iyong buhay?

Pag-isipan kung paano mo tapat na hahangarin ang pagkakataong marinig,
mapag-aralan, at maipamuhay ang mga salita ng mga napiling Apostol ng
Panginoon.

Mateo 10:9–42
Tinagubilinan ni Jesus ang Labindalawang Apostol bago sila umalis para mangaral
at maglingkod
Nabasa natin sa Mateo 10:9–18 na tinagubilinan ng Panginoon ang Kanyang mga
Apostol na magtiwalang ibibigay ng Ama sa Langit ang kanilang mga kailangan
habang naglalakbay sila upang mangaral ng ebanghelyo. Itinuro rin sa kanila ng
Tagapagligtas na basbasan ang mga taong tumatanggap at nagpapatuloy sa kanila.

Isipin ang pagkakataon na may isang
hindi mo ka-relihiyon ang nagtanong
sa iyo ng mahirap na tanong tungkol sa
ebanghelyo o ng isang kontrobersyal na
bagay tungkol sa Simbahan. Gaano ka
katiwala na alam mo ang dapat sabihin
sa ganoong sitwasyon?

Sa patuloy na pag-aaral mo ng
Mateo 10, alamin ang alituntunin sa
mga turo ni Jesus sa Kanyang mga
Apostol na makatutulong sa atin kapag
kailangan nating ipaliwanag ang
ebanghelyo o ibahagi ang ating patotoo.

Basahin ang Mateo 10:16–20, na inaalam ang mga uri ng pagsubok na sinabi ni
Jesus na daranasin ng mga Apostol sa kanilang paglalakbay at pangangaral.

Ayon sa mga mga talata 19–20, paano malalaman ng mga Apostol ang sasabihin sa
ganitong mahihirap na sitwasyon? (The phrase “take no thought” means to “not
be anxiously concerned” [see Matthew 10:19, footnote a].)

Sa natutuhan mo sa Mateo 10:19–20, kumpletuhin ang sumusunod na alituntunin
tungkol sa pakikipag-usap sa iba: Kung tayo ay nasa paglilingkod ng
Panginoon, tayo ay Kanyang ____________________.

2. Sagutin ang isa o lahat ng mga sumusunod na tanong sa iyong
scripture study journal:

a. Paano makatutulong ang alituntunin na natukoy mo sa itaas kapag may
nagtanong sa iyo ng mahihirap na bagay tungkol sa Simbahan?
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b. Kailan mo nadama na binigyan ka ng Panginoon ng inspirasyon para
malaman mo ang sasabihin sa isang tao?

Nakatala sa Mateo 10:21–42 na patuloy na binigyan ni Jesucristo ang Kanyang mga
Apostol ng mga instruksyon, babala, at kapanatagan tungkol sa mga hamong
kakaharapin nila.

Basahin ang Mateo 10:37–38, na hinahanap ang mga sakripisyong sinabi ng
Tagapagligtas na dapat nating handang gawin bilang Kanyang mga disipulo. Ang
ibig sabihin ng mga katagang “karapatdapat sa akin” sa mga talatang ito ay maging
karapat-dapat na kinatawan ng Panginoon at maging karapat-dapat sa Kanyang
mga pagpapala.

Pag-isipan kung bakit kailangang mahalin si Jesucristo ng Kanyang mga disipulo
nang higit sa iba—kabilang na ang sarili nilang pamilya.

Ang krus na binanggit sa Mateo 10:38
ay tumutukoy sa pisikal na krus na
dinala ni Jesucristo upang magawa Niya
ang kagustuhan ng Kanyang Ama at
makapagdala ng kaligtasan sa iba.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng
pasanin natin ang Kanyang krus at
sumunod sa Kanya?

Basahin ang Mateo 10:39, at hanapin
kung anong mga alituntunin ang
itinuro ng Tagapagligtas tungkol sa sakripisyo. Nilinaw ng Joseph Smith Translation
ang simula ng talatang ito sa ganitong mga kataga, “Siya na naghahangad na
iligtas ang kanyang buhay …” (Joseph Smith Translation, Matthew 10:39 ). Sa
kontekstong ito, ang mga katagang “iligtas ang kanyang buhay” ay
nangangahulugan na mamumuhay siya nang makasarili sa halip na hangaring
paglingkuran ang Diyos at Kanyang mga anak.

Sa palagay mo, sa anong mga paraan “mawawalan” ng kanilang buhay ang mga
tao na ang sarili at gusto lang nila ang iniisip? Kumpletuhin ang sumusunod na
alituntunin gamit ang sarili mong mga salita: Kung hangad nating iligtas ang
ating buhay, tayo ay ____________________.

Markahan sa talata 39 ang pangako ng Tagapagligtas sa mga nawalan ng buhay o
kinalimutan ang kanilang buhay para sa Kanyang kapakanan. Ang mawalan ng
ating buhay para sa Kanyang kapakanan ay higit pa sa kahandaang mamatay para
sa Kanya. Ibig sabihin nito ay handa nating ibigay ang ating sarili sa bawat araw
upang mapaglingkuran Siya at ang mga taong nakapaligid sa atin.

Ano sa palagay mo ang ang ibig sabihin ng masusumpungan natin ang ating buhay
kapag nawalan tayo nito para sa Kanyang kapakanan?

Kumpletuhin ang sumusunod na alituntunin gamit ang sarili mong mga salita:
Kung nawalan tayo ng buhay para sa kapakanan ni Jesucristo, tayo ay
____________________.
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Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Thomas S. Monson:
“Naniniwala ako na sinasabi sa atin ng Tagapagligtas na maliban na kalimutan
natin ang ating sarili sa paglilingkod sa iba ay kaunti lamang ang layunin ng
ating buhay. Ang mga nabubuhay para sa sarili lamang nila ay nangunguluntoy
at nawawalan ng buhay, samantalang ang mga lumilimot sa kanilang sarili sa
paglilingkod sa iba ay umuunlad at nananagana—at tunay na naliligtas ang

kanilang buhay” (“Ano ang Nagawa Ko Ngayon para sa Isang Tao?” Ensign o Liahona, Nob.
2009, 85).

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sino ang kilala mo na piniling kalimutan ang sarili alang-alang kay
Jesucristo? Paano ito ginagawa ng taong iyan?

b. Ano ang epekto ng desisyong ito sa taong ito?

c. Ano ang ilang bagay na magagawa mo ngayon o sa malapit na hinaharap
para kalimutan ang sarili at paglingkuran si Jesucristo at ang iba?

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 8–10 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 3: DAY 3

Mateo 11–12
Pambungad
Pinatotohanan ni Jesucristo na ipinadala si Juan Bautista upang ihanda ang daan sa
pagdating Niya, at nangako Siya ng kapahingahan sa lahat ng lalapit sa Kanya.
Sinagot Niya ang mga paratang ng mga Fariseo na ang Kanyang kapangyarihan ay
nagmula sa diyablo. Binalaan Niya sila laban sa pagpaparatang at paghahanap ng
mga tanda, at itinuro ang talinghaga ng bahay na walang laman.

Mateo 11
Pinatotohanan ni Jesucristo na ipinadala si Juan Bautista upang ihanda ang daan sa
pagdating Niya

Bakit mahalagang malaman na ang mga taong nagpapakilala bilang mga pulis o
doktor ay totoong mga ganoon nga? Paano mo malalaman na ang nakikita sa mga
taong ito ay kung sino talaga sila? ____________________

Sa panahon ng mortal na ministeryo ni Jesucristo, sa Kanyang paggawa ng mga
himala at pagtuturo sa mga tao, gustong malaman ng maraming tao kung ang
nakikita ba nila kay Jesus ay Siya nga bang talaga—ang ipinangakong Mesiyas. Sa
panahong ito hinuli at ikinulong ni Haring Herodes si Juan Bautista. Basahin ang
Mateo 11:2–3, na inaalam kung paano tinulungan ni Juan Bautista ang dalawa sa
kanyang mga alagad na mapatunayan sa kanilang sarili kung sino si Jesus.

Bakit pinapunta ni Juan ang kanyang mga alagad kay Jesus?
____________________
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Sa tanong na ito sa talata 3, itinatanong ng mga alagad ni Juan kay Jesus kung Siya
ba ang Mesiyas. Alalahanin na alam na ni Juan Bautista na si Jesus ang Mesiyas
(tingnan sa Mateo 3:11, 13–14; Juan 1:29–34).

Sa iyong palagay, bakit ipinadala ni Juan ang kanyang mga alagad para malaman sa
kanilang sarili kung si Jesus ang Mesiyas samantalang kilala na niya kung sino si
Jesus? ____________________

Basahin ang Mateo 11:4–5, na inaalam kung paano sinagot ni Jesus ang
kanilang tanong.

Sa halip na patunayan lang na Siya ang Mesiyas, ano ang ipinagawa ni Jesus sa
mga alagad ni Juan Bautista?

Magkaroon ng Kaaya-ayang Lugar para sa Pag-aaral
Ang kaaya-ayang lugar para sa pag-aaral ng ebanghelyo ay kakikitaan ng kaayusan,
pagpipitagan, at kapanatagan. Sikaping alisin ang mga sagabal na maaaring makaabala sa
pag-aaral at pagninilay mo ng mga banal na kasulatan. Itinuro ni Pangulong Boyd K. Packer ng
Korum ng Labindalawang Apostol na ang “inspirasyon ay mas madaling dumating sa payapang
kapaligiran” at na “ang pagpipitagan ay nag-aanyaya ng paghahayag” (“Reverence Invites
Revelation,” Ensign, Nob. 1991, 21–22).

Maaari namang sabihin kaagad ni Jesus sa mga alagad ni Juan na Siya ang Mesiyas.
Sa halip, inanyayahan Niya silang pagnilayan ang Kanyang mga gawa at
pagkatapos ay bumalik kay Juan at patotohanan ang mga bagay na kanilang
narinig at nakita na ginawa ni Jesus.

Paano mas nakatulong sa mga alagad ni Juan Bautista ang pagninilay sa mga gawa
ni Jesus para makatanggap ng mas malakas na patotoo tungkol sa Tagapagligtas
kaysa kung sinabi lamang Niya sa kanila kung sino Siya?

Natutuhan natin mula sa talang ito na kapag hinangad nating malaman ang
tungkol kay Jesucristo at kapag nagpapatotoo tayo tungkol sa Kanya,
mapalalakas ang ating sariling patotoo sa Kanya.

1. Sa iyong scripture study journal, isulat kung paano mo nalaman sa
iyong sarili na si Jesucristo ang Anak ng Diyos.

Nakatala sa Mateo 11:7–27 na pagkaalis ng dalawang alagad, sinabi ni Jesus sa
maraming tao na si Juan Bautista ang propetang pinili upang ihanda ang daan para
sa Mesiyas. Kinondena ni Jesus ang mga taong hindi tumanggap sa Kanya at kay
Juan Bautista kahit na malinaw nilang nasaksihan ang pagiging Diyos ni Jesus.

Basahin ang Mateo 11:28–30, na inaalam ang paanyaya at ang pangakong ibinigay
ni Jesus sa lahat ng tatanggap sa kanya bilang Mesiyas. (Ang Mateo 11:28–30 ay
isang scripture mastery passage. Maaari mong markahan ang scripture mastery
passage na ito sa paraang madali mo itong mahahanap.)

Kumpletuhin ang sumusunod na alituntunin batay sa natutuhan mo mula sa mga
talata 28–30: Kung lalapit tayo kay Jesucristo, tayo ay Kanyang
____________________.
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2. Isulat ang iyong sagot sa sumusunod na tanong sa iyong scripture
study journal: Kailan mo nadama na pinagaan ng Tagapagligtas ang

iyong mga problema sa paglapit mo sa Kanya?

Scripture Mastery—Mateo 11:28–30
3. Para matulungan kang maisaulo ang Mateo 11:28–30, mag-isip ka

ng mga aksyong maaaring maglarawan sa mga salita o mga kataga
sa bawat talata. Ituro ang mga aksyon na ito sa iba (tulad ng mga miyembro ng
pamilya sa oras ng family home evening o sa isang kaibigan). Gawin ang mga
aksyong ito habang binabasa ang mga talata hanggang sa mabigkas ang lahat
ng talata nang saulado. Sa iyong scripture study journal, sumulat ng
pangungusap na nagsasaad na nakumpleto mo na ang assignment na ito.

Mateo 12:1–42
Pinagsabihan ni Jesucristo ang mga Fariseo sa kanilang mga paratang at
paghahanap ng mga tanda
Natutuhan natin sa Mateo 12:1–21 na
matapos pagalingin ni Jesus ang isang
lalaki sa araw ng Sabbath, hinangad ng
ilang Fariseo na gawan Siya ng
masama. Nang napagaling Niya ang
isang taong sinapian ng demonyo,
tinangka nilang siraan Siya sa harap ng
mga tao nang paratangan nila Siya na
ginagawa niya ang mga bagay na iyon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng
diyablo. Alam ni Jesus ang kanilang mga iniisip at ipinahayag na kabaligtaran ang
sinabi nila, dahil sa pagpapalabas ng mga demonyo, ipinapakita Niya na Siya ay
ang Mesiyas at nagtatayo ng kaharian ng Diyos.

Basahin ang Mateo 12:30, na inaalam ang itinuro ni Jesus tungkol sa mga ayaw
sumama sa Kanya.

Ayon sa talata 30, kung gusto nating maging bahagi ng kaharian ng Diyos,
dapat maging lubos ang katapatan natin kay Jesucristo.

Pag-isipan ang ilang paraan na maipapakita mo ang iyong lubos na katapatan kay
Jesucristo.

Nakatala sa Mateo 12:31–42 na ipinahayag muli ni Jesus na ang Kanyang
mabubuting gawa ay katibayan na Siya ay sa Diyos at hindi sa demonyo.
Nagbabala rin Siya sa mga Fariseo na pananagutan nila sa Diyos ang kanilang mga
pagpaparatang. Humingi ang ilan sa mga eskriba at mga Fariseo ng isang tanda, at
sila ay pinagsabihan ni Jesus dahil humingi sila ng tanda at hindi nila nakita na
Siya ay mas dakila kaysa sinumang naging propeta o hari sa Israel. Kinondena rin
ng Panginoon ang mga naghahangad ng tanda sa ating panahon at itinuro na ang
pananampalataya ay hindi dumarating matapos makakita ng mga tanda (tingnan
sa D at T 63:7–11).

Ano ang ibig sabihin ng “kapusungang laban sa Espiritu” (Mateo 12:31)?
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Ipinaliwanag ni Propetang Joseph Smith kung paano nagagawa ng isang tao ang
kasalanang ito: “Kailangan niyang tanggapin ang Espiritu Santo, mabuksan sa
kanya ang kalangitan, at makilala ang Diyos, at pagkatapos ay magkasala laban
sa Kanya. Matapos magkasala ang isang tao laban sa Espiritu Santo, wala ng
pagsisisi sa kanya. Sasabihin na niya na hindi sumisikat ang araw habang
nakikita niya ito; itatatwa na niya si Jesucristo kahit nabuksan na sa kanya ang

kalangitan, at itatatwa ang plano ng kaligtasan habang nakadilat ang kanyang mga mata sa
katotohanan nito; at simula sa oras na iyon siya ay isa nang kaaway” (sa History of the
Church, 6:314).

Kung minsan ay ikinababahala ng mga Banal sa mga Huling Araw ang kasalanan na
kalapastangan o pagtatatwa sa Espiritu Santo. Itinuro ni Pangulong Spencer W. Kimball: “Ang
kasalanan laban sa Espiritu Santo ay nangangailangan ng gayong kaalaman kung kaya’t lubos
na imposible para sa isang karaniwang miyembro ng Simbahan na magawa ang gayong
kasalanan” (The Miracle of Forgiveness [1969], 123).

Sa Mateo 12:39–40, kinondena ng Tagapagligtas ang paghahanap ng tanda. Nagpahayag si
Propetang Joseph Smith tungkol sa itinurong ito ng Tagapagligtas: “Siya na naghahangad ng
mga tanda ay isang mapangalunyang tao; at ang alituntuning iyan ay walang hanggan, hindi
nagbabago, at singtatag ng haligi ng langit; sapagkat tuwing makikita ninyo ang isang tao na
naghahanap ng palatandaan, maaari ninyo nang isipin na isa siyang mapangalunya” (sa History
of the Church, 3:385).

Sinabi ni Propetang Joseph Smith kalaunan: “Noong ako ay nangangaral sa Philadelphia, isang
Quaker ang humingi ng tanda. Sinabi ko sa kanya na tumahimik. Pagkatapos ng sermon,
humingi siyang muli ng tanda. Sinabi ko sa kongregasyon na mapangalunya ang lalaki; na ang
masama at mapangalunyang henerasyon ay humihingi ng tanda; at na inihayag sa akin ng
Panginoon, na sinumang naghahangad ng tanda ay mapangalunya. ‘Totoo iyan,’ sabi ng isa,
‘dahil nahuli ko siya mismo sa akto,’ na ipinagtapat naman ng lalaki nang siya ay mabinyagan”
(sa History of the Church, 5:268).

Mateo 12:43–50
Itinuro ni Jesus ang talinghaga ng bahay na walang laman
Isipin na kunwari ay isa sa mga kaibigan mo ang humingi ng payo kung paano
iiwasan ang dating kasalanang sinisikap niyang talikuran. Ano ang ipapayo mo
para matulungan ang kaibigan mo na mapaglabanan ang tukso?
____________________

Si Jesucristo ay nagbigay ng isang talinghaga tungkol sa isang karumal-dumal na
espiritu na pinaalis mula sa isang tao. Sa pag-aaral mo ng talinghagang ito, alamin
ang alituntuning makatutulong sa kaibigan mo na malaman kung paano daigin
ang tukso.

Basahin ang Mateo 12:43–44, na inaalam ang ginawa ng karumal-dumal na
espiritu matapos mapaalis sa lalaki.

Ano ang ginawa ng karumal-dumal na espiritu nang wala na itong mapahingahan
saan man?

Anong mga salita ang naglalarawan sa kalagayan ng “bahay,” o ng tao, nang
bumalik ang karumal-dumal na espiritu?

Basahin ang Mateo 12:45, na inaalam ang ginawa ng karumal-dumal na espiritu
matapos madatnan ang “bahay,” o ang tao, na walang laman.
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Paano nailalarawan ng talinghagang ito ang isang tao na nagsisi sa kasalanan at
nagsisikap na labanan ang tukso?

Matapos na maalis ang demonyo, ano ang hindi nagawa ng lalaki kaya nakabalik
ang karumal-dumal na espiritu?

Habang binabasa mo ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Spencer
W. Kimball, pag-isipan kung paano nakakatulad ng lalaki sa talinghaga ng
Tagapagligtas ang isang taong nagsisikap na labanan ang tukso:

“Alam ng diyablo kung saan manunukso, saan mabisa ang kanyang pag-atake.
Nakikita niya ang mahinang bahagi. Saan man mahina ang isang tao noon,
pinakamadali pa rin siyang matutukso roon.

“Sa pagtalikod sa kasalanan, hindi ito basta paghahangad na mapabuti. Dapat
niya itong gawin. … Dapat niyang tiyakin na hindi lamang niya tinalikuran ang
kasalanan kundi binago ang mga sitwasyong nakapalibot sa kasalanan. Dapat

niyang iwasan ang mga lugar at sitwasyon at pangyayari kung saan nangyari ang kasalanan,
sapagkat maaring higit itong handang umusbong muli. Dapat niyang talikdan ang mga taong
kasama niya sa pagkakasala. Maaaring hindi niya kinamumuhian ang mga taong kasangkot
subalit dapat niyang iwasan sila at lahat ng bagay na may kinalaman sa kasalanan. … Dapat
niyang alisin ang lahat ng bagay na magpapaalala sa nakaraan.

“Ibig bang sabihin nito ay nadama ng taong ito … na may pagkakataong hungkag ang buhay?
Ang mga bagay na pinili niyang gawin at kahumalingan at palaging isipin ay wala na, ngunit
wala pang ipinapalit na mas mabubuting bagay. Sasamantalahin na ito ni Satanas …

“Natuklasan ng maraming tumigil sa masasamang gawi na ang pagpapalit ng gawi ay isa sa
solusyon, at nadadaig ang isang masamang gawi kapag pinapalitan ito ng mabuti o hindi
nakakasama” (The Miracle of Forgiveness, 171–73; idinagdag ang italics).

Ang isang alituntunin na maaari nating matutuhan mula sa talinghaga ng
Tagapagligtas ay na maitataboy natin ang masasamang impluwensya kapag
pinapalitan natin ito ng kabutihan. Maaari mong isulat ang katotohanang ito sa
margin ng iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Mateo 12:43–45.

Pag-aralan ang sumusunod na pahayag, at markahan ang mga paraan na
malalabanan natin ang masasamang impluwensya sa pamamagitan ng pagpuno sa
ating buhay ng kabutihan:

“Hindi sapat na basta sikaping daigin ang kasamaan o huwag magkasala. Dapat ninyong
puspusin ng kabutihan ang inyong buhay at makibahagi sa mga gawaing nagdadala ng
espirituwal na kapangyarihan. Maging masipag kayo sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan.
Araw-araw na manalangin sa Panginoon na bigyan kayo ng karagdagang lakas.
Paminsan-minsan, mag-ayuno para sa mga espesyal na pagpapala.

“Ang lubusang pagsunod ay naghahatid ng ganap na kapangyarihan ng ebanghelyo sa inyong
buhay, pati na ibayong lakas na madaig ang inyong mga kahinaan. Kabilang sa pagsunod na ito
ang mga gawaing maaaring sa simula ay hindi ninyo ituring na bahagi ng pagsisisi, tulad ng
pagdalo sa mga miting, pagbabayad ng ikapu, paglilingkod, at pagpapatawad sa iba” (Tapat sa
Pananampalataya: Isang Sanggunian sa Ebanghelyo [2004], 157).
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4. Pag-isipan ang ilang bagay na magagawa mo para mapuno ng
kabutihan ang iyong buhay. Ilista ang mga ito sa iyong scripture

study journal, at ipaliwanag kung paano mapapalakas ang ating espirituwalidad
at kakayahang labanan ang masasamang impluwensya sa paggawa ng mga
bagay na ito.

Nakatala sa nalalabing bahagi ng Mateo 12 na habang nagtuturo si Jesus, may
nagsabi sa Kanya na may ilang miyembro ng Kanyang pamilya ang gustong
kumausap sa Kanya. Pagkatapos ay itinuro ng Panginoon na lahat ng sumusunod
sa kagustuhan ng Ama ay kabilang sa Kanyang pamilya.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 11-12 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 3: DAY 4

Mateo 13:1–23
Pambungad
Habang nasa Galilea ang Tagapagligtas, maraming tao ang nagsilapit sa Kanya.
Tinuruan Niya ang mga tao gamit ang mga talinghaga, na nagsimula sa talinghaga
ng manghahasik.

Mateo 13:1–17
Itinuro ng Tagapagligtas ang talinghaga ng manghahasik
Isipin ang isang hardin o halamang nasa paso. Ano ang ilang katangian ng
matabang lupa? Ano ang ilang katangian ng lupang hindi mataba?

Sa Mateo 13:1–23, nabasa natin na inihalintulad ng Tagapagligtas ang iba’t ibang
uri ng lupa sa mga puso ng tao. Sa pag-aaral mo ng mga talatang ito ngayon, isipin
kung aling uri ng lupa ang higit na katulad ng nadarama ng puso mo ngayon.

Basahin ang Mateo 13:1–3, na inaalam kung paano tinuruan ni Jesus ang
maraming tao sa Galilea.

Paano tinuruan ni Jesus ang maraming tao?

Ano ang talinghaga? (Tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Talinghaga.”)

Ang talinghaga ay “isang pangkaraniwang kuwento na ginagamit upang ilarawan
at ituro ang espirituwal na katotohanan o alituntunin. Ang talinghaga ay batay sa
paghahambing ng isang karaniwang bagay o pangyayari sa isang katotohanan”
(Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Talinghaga,” scriptures.lds.org).

Ayon sa Mateo 13:3, ano ang inilalarawan sa talinghaga ng Tagapagligtas?
____________________

Ang ibig sabihin ng maghasik ay magsabog o magpunla ng binhi ng halaman.
Basahin ang Mateo 13:4–9, na inaalam ang apat na uri ng lupa na pinaghulugan ng
mga binhi ng manghahasik.
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Sa anu-anong uri ng lupa nahulog ang mga binhi ng manghahasik?

1. Sa iyong scripture study journal, magdrowing ng mga larawan na
nagpapakita ng apat na uri ng lupa. Kapag nalaman mo na ang

kahulugan ng talinghaga, magdagdag ka ng label sa mga drowing mo.

• Ang tabi ng daan ay ang pilapil na malapit sa mga bukirin na tumitigas kapag
nalalakaran ng mga tao. Matigas ang lupa sa tabi ng daan kaya hindi
magkaugat ang mga binhi.

• Ang mga batuhan ay baku-bakong lugar na natatabunan ng manipis na patong
ng lupa. Bagama’t maaaring magkaugat dito ang mga binhi, hindi lumalalim
ang pagkakaugat dahil nahaharangan ito ng bato sa ibabaw.

• Ang lupa na may mga dawag ay mataba, ngunit nadadaig ng mga dawag ang
mga halaman dahil inaagawan nila ito ng liwanag, tubig, at sustansya.

• Ang mabuting lupa ay may sapat na lalim para mapalakas ang ugat.

Nakatala sa Mateo 13:10–11 na tinanong ng mga disipulo ang Tagapagligtas kung
bakit gumamit Siya ng mga talinghaga sa pagtuturo. Ipinaliwanag Niya na
inihahayag ng mga talinghaga ang mga hiwaga o mga katotohanan ng kaharian ng
langit sa mga taong handang tumanggap sa mga ito, habang itinatago ang
kahulugan sa mga taong hindi espirituwal na nakahanda (tingnan sa New Testament
Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 45).

Basahin ang Mateo 13:14–15, na inaalam kung bakit hindi maunawaan ng mga tao
ang mga katotohanang itinuro ng Tagapagligtas.

Ano ang sinabi ni Jesus na dahilan kaya hindi makita, marinig, at maunawaan ng
mga tao ang mga katotohanang itinuro Niya? ____________________
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Sinabi ni Propetang Joseph Smith, “Kaya hinatulan ang mga taong hindi
tumanggap sa Kanyang salita, ay dahil ayaw nilang makakita ang kanilang mga
mata, at makarinig ang kanilang mga tainga; hindi dahil hindi nila kaya, at hindi
sila binigyan ng pagkakataong makakita at makarinig, kundi dahil ang puso nila
ay puspos ng kasamaan at ng mga bagay na nakasusuklam.” Itinuro din niya,
“Kung gayon, kaya pala hindi tinanggap ng mga tao, o ng mundo, na siyang

tawag sa kanila ng Tagapagligtas, ang paliwanag tungkol sa Kanyang mga talinghaga, ay dahil
sa kawalan nila ng paniniwala” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith [2007],
345, 348).

Ang ibig sabihin ng mga katagang “kumapal ang puso ng bayang ito” sa talata 15
ay tumigas ang puso at nawalan ng malasakit ang mga tao. Ayon sa talata 15, ano
ang mga pagpapalang maaaring mawala sa atin kung patitigasin natin ang ating
puso? ____________________

Natutuhan natin mula sa mga talatang ito na kung patitigasin natin ang ating
puso, hindi tayo makauunawa sa salita ng Diyos o makapagbabalik-loob sa
Tagapagligtas at hindi mapagagaling. Isulat ang alituntuning ito sa tabi ng
idinrowing mo na lupa sa tabi ng daan sa iyong scripture study journal.

Isipin ang ibig sabihin ng magbalik-loob sa Tagapagligtas at mapagaling.

Kapag ikaw ay nagbalik-loob, ikaw ay binabago at dinadalisay sa pamamagitan ng
Kanyang Pagbabayad-sala upang ang iyong paniniwala, puso, at buhay ay
nakaayon sa kagustuhan ng Ama sa Langit at hindi mo daranasin ang bigat ng
kasalanan.

Sa Mateo 13:16–17, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na pinagpala sila dahil
sila ay may mga matang nakakakita at mga taingang nakakarinig.

Mateo 13:18–23
Ibinigay ng Tagapagligtas ang kahulugan ng talinghaga ng manghahasik
Tingnang muli ang idinrowing mo na lupa sa tabi ng daan. Basahin ang Mateo
13:18–19, na inaalam kung saan inihalintulad ng Tagapagligtas ang binhi, ang tabi
ng daan, at ang mga ibon na binanggit sa Mateo 13:4. Pagkatapos ay lagyan ng
label ang drowing mo ayon sa pagpapakahulugan ng Tagapagligtas. Sa talata 19,
ang mga katagang “hindi napaguunawa” ay maaaring tumutukoy sa bunga ng
isang pusong tumigas; at ang “masama” ay maaaring kumatawan kay Satanas at sa
kanyang mga alagad.

Isipin kung paano nakatutulong ang mga itinuro ng Tagapagligtas tungkol sa tabi
ng daan para mas maunawaan mo ang alituntunin na kung patitigasin natin ang
ating puso, hindi natin mauunawaan ang salita ng Diyos o makapagbabalik-loob sa
Tagapagligtas at mapagagaling.

Tingnan ang idinrowing mo na batuhan sa iyong scripture study journal. Basahin
ang Mateo 13:20–21 at Lucas 8:13, na inaalam ang pagpapakahulugan ng
Tagapagligtas sa mga batuhan. Ang ibig sabihin ng salitang pagdaka’y sa talata 20
ay kaagad o di-nagtagal.
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Sa mga talatang ito ay itinuro ni Jesus na ang mga halamang tumubo sa mga
batuhan ay sumasagisag sa mga taong mababaw na nakaugat ang patotoo. Isulat sa
ilalim ng idinrowing mong mga halaman sa mga batuhan ang Patotoo na hindi
malalim ang pagkakaugat.

Ayon sa Mateo 13:20–21 at Lucas 8:13, ano ang isinasagisag ng init ng araw? Isulat
sa itaas ng idinrowing mo na mga halaman na mababaw ang pagkakaugat ang
isinasagisag ng init ng araw.

Isulat ang sumusunod na alituntunin sa tabi ng idinrowing mo na batuhan: Kung
hindi natin pagsisikapang palalimin ang ating patotoo, magkukulang tayo ng
lakas na kailangan natin upang matiis ang mga paghihirap, pag-uusig,
at tukso.

Tingnang muli ang idinrowing mo na dawagan. Basahin ang Mateo 13:22, na
inaalam kung ano ang isinasagisag ng mga dawagan. Lagyan ng label ang
isinasagisag ng mga dawagan.

Ano ang ilang halimbawa ng pagsusumakit na ukol sa sanglibutan na “umiinis sa
salita”?

Ang pagiging makamundo, kasakiman, at mga panggagambalang temporal ay
ilang halimbawa ng mga pagsusumakit na “umiinis sa salita” at naglalayo sa atin sa
Diyos. Sa tabi ng idinrowing mo na dawagan, isulat ang sumusunod na alituntunin:
Ang mga pagsusumakit ng mundo ay maaaring magpahina ng
pananampalataya at patotoo natin sa salita ng Diyos.

Tingnang muli ang idinrowing mo na mabuting lupa. Basahin ang Mateo 13:23.

Mapapansin na tinutulungan tayo ng Joseph Smith Translation na maunawaan na
ang mga halaman sa mabuting lupa ay lumalago. Mapapansin din na ang mga
halaman sa mabuting lupa ay nakabilad din sa parehong sikat ng araw (na
naglalarawan sa mga paghihirap, pagsubok, at tukso) tulad din ng mga nalantang
halaman sa batuhan. Isipin kung paano mo ibubuod ang isinasagisag ng mabuting
lupa, at lagyan ng label ang iyong drowing.

Batay sa natutuhan mo sa Mateo 13:15,
ano ang maaaring isagisag ng bunga na
binanggit sa talata 23?

Mula sa mga turo ng Tagapagligtas
tungkol sa mabuting lupa, natutuhan
natin ang alituntunin na sa
pagtanggap natin ng salita ng Diyos,
pag-unawa rito, at pagtitiis ng mga
paghihirap, pag-uusig, at tukso, higit
tayong makapagbabalik-loob sa
Tagapagligtas. Isulat ang alituntuning ito sa tabi ng idinrowing mo na
mabuting lupa.

Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Gumuhit ng linya para pagtapatin ang
bawat uri ng lupa at ang mga sitwasyong pinakamainam na naglalarawan sa
alituntuning itinuro at isinagisag ng lupang iyon sa talinghaga ng manghahasik.
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a. Tabi ng
daan

Isang dalagita ang gustung-gustong magsimba tuwing Linggo. Gayunman, noong
nagdalaga na siya, ilan sa mga kaibigan niya ang nagsimulang pagtawanan siya
dahil sa kanyang mga pamantayan. Nagsimula na siyang lumabag sa ilang
kautusan. Hindi na siya komportable sa simbahan at nawalan na ng ganang
magsimba.

b. Batuhan Isang dalagita ang regular na nagsisimba, at tahimik na ipinagdarasal na
maramdaman niya ang mga pahiwatig ng Espiritu Santo. Kapag nakatanggap siya
ng mga pahiwatig, sinusunod niya ito. Nadarama niyang malapit siya sa Panginoon
at nagpapasalamat sa mga paraan na nabibigyan siya ng inspirasyon na
paglabanan ang tukso.

c. Dawagan Isang binatilyo ang regular na nagsisimba, pero bihira lang siyang makibahagi at
hindi pinapansin ang inspirasyon mula sa Espiritu Santo. Nagbabasa siya ng
impormasyon sa mga website na tumutuligsa sa mahahalagang doktrina ng
Simbahan, at hindi na siya sigurado kung naniniwala pa rin ba siya na totoo ang
ebanghelyo.

d. Mabuting
lupa

Isang binatilyo ang nag-ukol ng maraming oras sa pag-aaral para makapasok sa
kilalang unibersidad. Kapag hindi siya nag-aaral, abala naman siya sa trabaho.
Sinabi niya sa kanyang sarili na wala siyang oras para magbasa ng mga banal na
kasulatan, magdasal, o magsimba.

Mahalagang alalahanin na ang puso, tulad ng lupa, ay maaaring mabago
at bumuti.

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang maaaring gawin upang ang bawat uri ng lupa ay manatiling
magandang lugar sa pagpapalago ng malusog at mabungang halaman?

b. Paano natin maihahalintulad ang pagpapataba sa mga lupang ito sa
magagawa nating pagbabago sa ating puso upang ito ay higit na maging
handa sa pagtanggap sa salita ng Diyos?

c. Paano nakatulong ang hangarin mong tanggapin at unawain ang salita ng
Diyos para mas mapalalim ang pagbabalik-loob mo sa Tagapagligatas?

Pag-isipan kung anong lupa ang lubos na naglalarawan ng nadarama ngayon ng
iyong puso.

3. Sa iyong scripture study journal, sumulat ng mithiin o goal tungkol
sa mga gagawin mo upang mas matanggap at maunawaan ang

salita ng Diyos at matiis ang mga paghihirap, pag-uusig, at tukso.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 13:1–23 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 4: DAY 1

Mateo 13:24–58
Pambungad
Ang Tagapagligtas ay gumamit ng mga talinghaga upang ituro ang tungkol sa
kaharian ng langit, ang panunumbalik at pag-unlad ng Kanyang Simbahan sa mga
huling araw, ang pagtitipon sa mabubuti, at ang paglipol sa masasama sa Kanyang
Ikalawang Pagparito.

Mateo 13:24–30, 36–43
Itinuro ni Jesus ang talinghaga ng trigo at mga pangsirang damo
Isipin ang mga sumusunod na tanong, at isulat ang sagot sa huling tanong:

• Pinanghinaan ka na ba ng loob o nabalisa dahil sa dami ng kasamaan
sa mundo?

• Bakit hindi na lang alisin ng Panginoon ang kasamaang nakapalibot sa atin?

• Bakit dapat mong piliing maging mabuti kahit may mga tao sa paligid mo na
parang magaganda ang nararanasan kahit mali ang mga desisyon nila?
____________________

Sa pag-aaral mo ng Mateo 13:24–30, 36–43, alamin ang katotohanan na tutulong
sa iyo na mapanatag habang sinisikap mong mamuhay nang matwid sa isang
masamang mundo. Matapos pag-aralan ang tala sa Mateo, maaari mong basahin
ang Doktrina at mga Tipan 86:1–7, kung saan mas ipinaunawa ng Panginoon ang
talinghaga ng trigo at mga agingay o pangsirang damo.

Itinuro ng Tagapagligtas sa Mateo 13:24–30 ang talinghaga ng trigo at mga
pangsirang damo.

Ang mga pangsirang damo ay isang uri
ng nakalalasong damo. Ang trigo at
mga pangsirang damo ay halos
magkatulad kapag umuusbong, ngunit
makikita ang pagkakaiba ng mga ito
kapag ganap nang nagsitubo.

Basahin ang Mateo 13:24–30 at ang
ilang bahagi mula sa Joseph Smith
Translation, na nagsasabing: “Tipunin
muna ninyo ang trigo sa aking bangan;
at bigkisin ang mga pangsirang damo
para sunugin”.

Ano ang nangyari sa trigo at mga
pangsirang damo?

Sa palagay mo, bakit sinabi ng manghahasik ng mabuting binhi sa kanyang mga
tagapaglingkod na “pabayaan … [na] magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng
pag-ani” ang trigo at ang mga pangsirang damo” (Mateo 13:30)?
____________________
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Ayon sa Joseph Smith Translation, ano ang unang tinipon—ang trigo o ang mga
pangsirang damo?

Matapos ibigay ng Tagapagligtas ang talinghaga ng trigo at mga pangsirang damo,
itinanong sa Kanya ng Kanyang mga disipulo ang ibig sabihin nito. Basahin ang
Mateo 13:36–43, na inaalam ang paliwanag ng Tagapagligtas tungkol sa talinghaga.
(Maaari mong isulat ang mga sagot sa mga sumusunod na tanong sa iyong mga
banal na kasulatan.)

• Sino ang naghasik, o nagpunla, ng mabuting binhi?

• Sino ang naghasik, o nagpunla, ng mga pangsirang damo?

• Ano ang sinasagisag ng trigo at mga pangsirang damo? (Sa pagsagot mo ng
tanong na ito, alalahanin na ang masasama ay ang mga taong pinipili na huwag
magsisi [tingnan sa Doktrina at mga Tipan 29:17].)

Nilinaw sa Joseph Smith Translation na “ang pag-aani” o “ang katapusan ng
sanglibutan” na binanggit sa talata 39 ay tumutukoy sa pagkalipol ng masasama sa
Ikalawang Pagparito ng Tagapagligtas. Tinutulungan din tayo ng Joseph Smith
Translation na maunawaan na sa mga huling araw, ang Panginoon ay magpapadala
ng mga anghel at sugo upang tumulong sa paghihiwalay ng mabubuti mula sa
masasama (tingnan sa Joseph Smith Translation, Matthew 13:39–44 [sa Bible
dictionary ng LDS English version ng Biblia]).

Ang isang katotohanang itinuturo ng talinghagang ito ay titipunin ng Panginoon
ang mabubuti sa mga huling araw at pagkatapos ay lilipulin ang masasama
sa Kanyang pagparito.

Pag-isipan kung paano ka mapapanatag ng katotohanang ito habang nabubuhay
sa masamang mundo. Paano ito makatutulong sa iyo na maunawaan kung bakit
dapat mong piliing maging mabuti kahit may mga tao sa paligid mo na parang
magaganda ang nararanasan kahit mali ang mga desisyon nila?

Dahil sa ating kalayaang pumili, nakasalalay sa mga pagpiling gagawin natin kung
tayo ay matitipon na kasama ng mabubuti o magdurusang kasama ng masasama.
Alalahanin na dahil lahat tayo ay nagkakamali, inaanyayahan tayo ng Tagapagligtas
na magsisi upang tayo ay matipon na kasama ng mabubuti.

Paghahalintulad ng mga Banal na Kasulatan sa Iyong Sarili
Ang paghahalintulad ng mga banal na kasulatan sa iyong sarili ay paghahambing nito sa sarili
mong buhay. Maaari mong itanong, “Paano ako nakakatulad ng mga taong pinag-aaralan ko sa
mga banal na kasulatan?” Kapag nakita mo ang pagkakatulad ng sarili mong mga karanasan sa
mga nakatala sa mga banal na kasulatan, mas matutukoy mo ang mga doktrina at mga
alituntunin ng ebanghelyo at makatatanggap ng paghahayag sa kung paano mo ipamumuhay
ang mga katotohanang iyon sa iyong sariling buhay.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder David A. Bednar ng Korum ng
Labindalawang Apostol, na inaalam ang sinabi niya na dapat nating gawin para
matipon ng Panginoon:
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“Tinitipon ng Panginoon ang Kanyang mga tao kapag Siya ay tinatanggap nila at
sinusunod ang Kanyang mga kautusan. …

“… Tinitipon ng Panginoon ang Kanyang mga tao upang sila ay sumamba,
magtayo ng Simbahan, mapangalagaan, at tumanggap ng payo at tagubilin. …

“Sinabi ni Propetang Joseph Smith na sa lahat ng panahon ang banal na layunin
ng pagtitipon ay upang ang mga anak ng Panginoon ay matanggap ang

pinakamataas na mga ordenansa at sa gayon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan
(tingnan sa Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith [2007], 488–89]” (“The Spirit
and Purpose of Gathering” [Brigham Young University–Idaho devotional, Okt. 31, 2006],
byui.edu/devotionals).

Ayon kay Elder Bednar, ano ang kailangan nating gawin upang matipon ng
Panginoon?

Pag-isipan ang mga pagpapalang dumating sa buhay mo dahil sa natipon ka ng
Panginoon.

Tingnan ang mga sumusunod na larawan:

Isipin kung paano naipapakita ng mga larawang ito ang maaari nating gawin
upang tulungan ang Tagapagligtas sa pagtitipon ng mga anak ng Ama sa Langit.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Russell M. Nelson ng Korum ng
Labindalawang Apostol:
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“Ang doktrinang ito ng pagtitipon ay isa sa mahahalagang turo ng Ang
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. … Hindi lamang natin
itinuturo ang doktrinang ito, kundi nakikibahagi rin tayo rito. Ginagawa natin ito
sa pagtulong nating tipunin ang mga hinirang ng Panginoon sa magkabilang
panig ng tabing. …

“… Nagtitipon tayo ng mga pedigree chart, gumagawa ng family group sheet, at
nagsasagawa ng mga ordenansa sa templo para sa mga patay upang matipon ang mga tao sa
Panginoon at sa kanilang pamilya.

“Dito sa lupa, ang gawaing misyonero ay mahalaga sa pagtitipon ng Israel” (“Ang Pagtitipon ng
Ikinalat na Israel,” Ensign o Liahona, Nob. 2006, 80–81).

Isipin ang mga pagpapalang natanggap mo sa pagtulong sa Panginoon na tipunin
ang mabubuti sa pamamagitan ng gawaing misyonero at gawain sa templo.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paano ka matutulungan ng pakikibahagi sa pagtitipong ito na mamuhay
nang matwid sa kabila ng pamumuhay sa mundong puno ng tukso at
kasalanan?

b. Ano ang gagawin mo para matipon ang iyong sarili, iyong pamilya, at iba sa
Tagapagligtas at sa Kanyang Simbahan?

Mateo 13:31–35, 44–52
Gumamit si Jesus ng mga talinghaga upang magturo tungkol sa kaharian ng langit

Sa iba’t ibang talinghaga, inihambing ng Tagapagligtas ang kaharian ng langit (o
ang Kanyang Simbahan at ebanghelyo) sa butil ng binhi ng mostasa, lebadura (ang
lebadura, o pampaalsa, ay ginagamit sa pagluluto at idinadagdag sa masa ng
tinapay para umalsa ito bago ihurno), nakatagong kayamanan, perlas, at lambat.

2. Basahin ang bawat isa sa mga sumusunod na banal na kasulatan,
na inaalam ang itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo

sa talinghagang iyan. Sa iyong scripture study journal, isulat ang mga
katotohanang sa palagay mo ay itinuro ng Tagapagligtas.

a. Mateo 13:31–32

b. Mateo 13:33

c. Mateo 13:44

d. Mateo 13:45–46
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e. Mateo 13:47–50

Ang isang katotohanan na itinuro ng Tagapagligtas sa mga talinghaga ng butil ng
binhi ng mostasa at lebadura ay na ang ipinanumbalik na Simbahan ni
Jesucristo ay uunlad mula sa isang maliit na simula hanggang sa mapuno
nito ang buong mundo. Maaari mong isulat ang katotohanang ito sa margin ng
iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Mateo 13:31–33.

Itinuro ni Pangulong Joseph F. Smith kung paano maitutulad sa lebadura ang
mga tagasunod ni Jesucristo: “Bagama’t masasabi, at may katotohanan naman,
na kakaunti lamang tayo kumpara sa mga tao sa mundo, subalit tayo ay
maitutulad sa lebadurang binanggit ng Tagapagligtas, na kalaunan ay pupuno sa
buong mundo” (Gospel Doctrine, ika-5 edisyon [1939], 74).

Nagturo rin si Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang Apostol tungkol
sa talinghagang ito: “Dapat tayong mabuhay sa mundo ngunit hindi maging
makamundo. Kailangan nating mabuhay sa mundo dahil, tulad ng itinuro ni Jesus
sa isang talinghaga, ang Kanyang kaharian ay “parang lebadura,” na ang
layunin ay paalsahin ang buong masa sa pamamagitan ng impluwensya nito
(tingnan sa Lucas 13:21; Mateo 13:33; tingnan din sa I Mga Taga Corinto 5:6–8).

Hindi iyan magagawa ng Kanyang mga tagasunod kung makikisalamuha lamang sila sa mga
taong kapareho nila ang mga paniniwala at kaugalian” (“Pagmamahal at Pakikisalamuha sa
mga Taong Naiiba,” Ensign o Liahona, Nob. 2014, 25).

Pag-isipan kung ano ang magagawa mo bilang Banal sa mga Huling Araw para
makatulong sa pagpapaunlad ng Simbahan ng Tagapagligtas.

Ang isa pang alituntuning itinuro ng Tagapagligtas sa mga talinghaga ng
kayamanan sa bukid at sa mahalagang perlas ay na dahil sa walang-hanggang
kahalagahan ng mga pagpapala ng ebanghelyo, ang mga ito ay karapat-dapat
sa anumang sakripisyo. Maaari mong isulat ang katotohanang ito sa margin ng
iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Mateo 13:44–46.

3. Para matulungan kang maunawaan ang alituntuning ito, gumawa
ng chart na may dalawang column sa iyong scripture study journal.

Sulatan ang isang column ng Mga pagpapala ng ebanghelyo, at sulatan ang isa
pang column ng Mga sakripisyo para magtamo ng mga pagpapala.

Sa column na “Mga pagpapala ng ebanghelyo,” ilista ang ilan sa mga
pagpapala ng ebanghelyo (ang ilang halimbawa nito ay kaalaman sa mga banal
na kasulatan, patnubay mula sa mga buhay na propeta, nakapagliligtas na mga
ordenansa, at walang-hanggang kasal). Para sa bawat pagpapalang nakalista, sa
column na “Mga sakripisyo para magkaroon ng mga pagpapala,” isulat ang
mga sakripisyo na kailangan mong gawin para matamo ang pagpapalang iyon.
Halimbawa, para matanggap ang pagpapala ng Kaalaman mula sa mga banal na
kasulatan, kailangan nating Saliksikin ang mga banal na kasulatan araw-araw.
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Isipin ang mga pagpapalang inilista mo, at pag-isipan kung bakit ang pagtatamo
ng mga pagpapalang iyon ay karapat-dapat sa anumang sakripisyong maaaring
ipagawa.

4. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Anong pagpapala ng ebanghelyo ang gusto mong matamo?

b. Bakit gusto mo ang pagpapalang iyan?

c. Ano ang isasakripisyo mo para matanggap ang pagpapalang iyan?

Mateo 13:53–58
Si Jesus ay nagturo sa Nazaret at hindi tinanggap ng Kanyang sariling mga tao
Tulad ng nakatala sa Mateo 13:53–58, hindi tinanggap ng mga tao ng Nazaret ang
Tagapagligtas at ang Kanyang mga turo. Dahil sa kawalang-paniniwala ng mga tao,
hindi gumawa ang Tagapagligtas ng maraming himala sa kanila.

5. Isulat ang sumusunod
sa ibaba ng mga

assignment sa araw na ito sa iyong
scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo
13:24–58 at natapos ang lesson na ito
noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at
ideya na gusto kong ibahagi sa
aking titser:
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UNIT 4: DAY 2

Mateo 14
Pambungad
Matapos malaman ang pagkamatay ni Juan Bautista, ninais ni Jesus na mapag-isa,
ngunit sinundan Siya ng maraming tao. Siya ay nahabag sa kanila, pinagaling ang
kanilang maysakit, at mahimalang pinakain ang mahigit 5,000 sa kanila. Nang
gabing iyon, lumakad si Jesus sa ibabaw ng dagat papunta sa daong o bangka na
sinasakyan ng Kanyang mga disipulo.

Mateo 14:1–21
Ninais mapag-isa ni Jesus at pagkatapos ay pinakain ang mahigit 5,000 tao
Isipin ang isang pagkakataon na napakalungkot mo. Ano ang ginawa mo para
matiis at makayanan ang kalungkutan mo?

Ilista ang ilan sa iba’t ibang paraang ginagawa ng mga tao para matiis at
makayanan ang lungkot: ____________________

Sa pag-aaral mo ng Mateo 14:1–21, hanapin ang mga katotohanan na
makatutulong sa iyo na matiis at makayanan ang lungkot.

Nakatala sa Mateo 14:1–11 na di-makatwirang ipinabilanggo ni Haring Herodes si
Juan Bautista dahil inudyukan siya ng kanyang bagong asawang si Herodias, na
gustong patigilin si Juan Bautista sa pagkondena sa kanyang labag sa batas na
pagpapakasal kay Haring Herodes (tingnan sa Marcos 6:17–19). Matapos
magsayaw sa kanyang harapan si Salome na anak na babae ng kanyang asawa,
nangako si Herodes sa harap ng mga tao na ibibigay niya rito ang “ang anomang
hingin niya” (Mateo 14:7). Kinausap ng anak na babae ang kanyang ina tungkol
dito at sinabi nito na hingin niya ang ulo ni Juan Bautista, at dahil dito,
pinapugutan ni Herodes si Juan.

Si Juan Bautista ay kaibigan at kamag-anak ni Jesucristo, at siya ang propetang
pinili ng Diyos na maghanda ng daan para sa Mesiyas.

Isipin mo na kunwari ay malapit na kaibigan mo si Juan Bautista. Paano mo
tatanggapin ang balitang pinatay siya nang di-makatarungan?

Basahin ang Mateo 14:12–13, na inaalam ang ginawa ni Jesus nang malaman Niya
ang tungkol sa pagkamatay ni Juan.

Ang mga katagang “dakong ilang na bukod” sa talata 13 ay tumutukoy sa isang
lugar na malayo sa maraming tao.

Ano ang nangyari nang sinubukan ni Jesus na mapag-isa?

Ano ang madarama mo kung malungkot ka at gusto mong mapag-isa, ngunit may
mga taong gustong pag-ukulan mo sila ng atensyon? ____________________

Basahin ang Mateo 14:14, na inaalam kung paano tumugon si Jesus nang makita
Niyang sinusundan Siya ng maraming tao.
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Natutuhan natin mula sa talang ito na sa pagpapakita ng habag sa iba kahit
dumaranas tayo ng kalungkutan, tinutularan natin ang halimbawa ni
Jesucristo.

1. Ibuod sa isang kapamilya o kaibigan ang kuwento tungkol sa
pagpapakita ng habag ni Jesus matapos mabalitaan ang

pagkamatay ni Juan Bautista. Pagkatapos ay talakayin sa taong iyon ang mga
sumusunod na tanong. Sa iyong scripture study journal, isulat kung sino ang
kinausap mo at ang maikling napag-usapan ninyo.

a. Paano nakatutulong sa atin na magpakita ng habag sa iba kung tayo mismo
ay nagdurusa rin?

b. Bakit mahirap magpakita ng habag sa iba kapag nagdurusa tayo?

c. Kailan ka nakadama ng matinding kalungkutan o sinumang kakilala mo at
sa kabila niyon ay nagpakita pa rin ng habag sa iba? Sa anong mga paraan
makatutulong ang paglilingkod sa iba?

Basahin ang Mateo 14:15–21, na inaalam kung paano patuloy na nagpakita ng
habag si Jesus sa maraming tao.

Mateo 14:22–36
Naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig habang bumabagyo
Isipin ang sumusunod na dalawang sitwasyon:

Sitwasyon 1: Isang dalagita ang pinanghihinaan ng loob habang nakikitang
naghihirap ang kanyang ina dahil sa malubhang sakit. Nagsimula na siyang
magtanong kung alam ba ng Ama sa Langit ang pagdurusa ng kanyang pamilya.
Gustung-gusto niyang maniwala sa Diyos, ngunit unti-unti na siyang
nag-aalinlangan.

Sitwasyon 2: Isang binatilyo ang kasasapi lang sa Simbahan. Marami sa mga dati
niyang kaibigan ang hayagang inaayawan ang desisyon niyang sumapi sa
Simbahan. Inisip niya kung ipagpapatuloy ba niya ang pagiging aktibo at matapat
na miyembro ng Simbahan.

Ano ang iba pang mga paraan na maaaring makadama ng alinlangan o takot ang
mga tao habang hinahangad nilang sundin si Jesucristo? ____________________

Sa pag-aaral mo ng nalalabing bahagi ng Mateo 14, hanapin ang mga ipinahayag
na katotohanan na makatutulong sa iyo na makayanan ang takot, alinlangan, at
panghihina ng loob.

Basahin ang Mateo 14:24–25, na inaalam kung ano ang nangyari habang tinatawid
ng mga disipulo ang Dagat ng Galilea bilang pagsunod sa tagubilin ng
Tagapagligtas.

Ang ibig sabihin ng mga katagang “pasalungat ang hangin” sa talata 24 ay umiihip
ang hangin sa kabilang direksyon ng kanilang destinasyon.

Sa Mateo 14:23, mapapansin na gabi noon nang nag-iisa sa bundok si Jesus at
tumatawid naman sa Dagat ng Galilea ang mga disipulo. Ang distansya para
matawid ang dagat ay mga 5 milya (halos 8 kilometro), at kung maganda ang
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panahon ay matatawid nila ito nang dalawa hanggang tatlong oras. Pinuntahan sila
ng Tagapagligtas sa ikaapat na pagpupuyat, na “nasa pagitan ng alas-tres at
alas-sais ng umaga.” Ibig sabihin ay magdamag nang nakikipagbuno at
sumasagupa sa hangin ang mga disipulo sa pagtawid sa dagat.

Basahin ang Marcos 6:47–48, na inaalam ang ilang karagdagang detalye na ibinigay
ni Marcos tungkol sa pangyayaring ito.

Kung alam ni Jesus na nahihirapan ang Kanyang mga disipulo, sa palagay mo ba ay
maaari Niyang sagipin sila kaagad mula sa paghihirap nila? Ano kaya ang dahilan
at pinabayaan munang maghirap ang mga disipulo bago sila sagipin?

Mula sa mga talang ito ng pagtawid sa dagat ng mga disipulo, natutuhan natin na
kahit hindi tayo laging sinasagip ng Diyos mula sa mga paghihirap natin,
alam Niya ang nararanasan natin at, sa Kanyang takdang panahon, Siya ay
darating upang tulungan tayo.

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Anong kabutihan ang maidudulot sa atin kung mahihirapan tayo nang
matagal kaysa kung sasagipin tayo kaagad ng Panginoon mula sa ating mga
pagsubok?

b. Paano nakapagpapalakas ng pananampalataya natin sa Panginoon ang
malaman na alam Niya ang mga paghihirap natin kahit hindi Niya tayo
kaagad tinutulungan?

Isipin na kunwari ay nakasakay ka sa bangka at maraming oras ka nang
nakikipagbuno sa malakas na hangin at alon, pagkatapos ay nakakita ka ng taong
naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ano kaya ang maiisip o mararamdaman mo kung
nalagay ka sa ganitong sitwasyon?

Basahin ang Mateo 14:26–27, na inaalam kung ano ang naging reaksyon ng mga
disipulo nang makita nila si Jesus. Maaari mong markahan ang sinabi sa kanila
ni Jesus.

Basahin ang Mateo 14:28–30, na inaalam ang gustong gawin ni Pedro nang marinig
niya ang tinig ng Panginoon.

Paano nagpakita ng pananampalataya si Pedro noong una?

Ano ang nakita ni Pedro kaya siya natakot, nag-alangan, at nagsimulang lumubog?

Ano ang inilalarawan sa buhay mo ng hangin at alon sa talang ito na maaaring
magpadama sa iyo ng takot o alinlangan?

Natutuhan natin mula sa karanasan ni Pedro na kung mananatili tayong
nananalig kay Jesucristo, hindi tayo madaraig ng ating takot at alinlangan.
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Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Howard W. Hunter, at
markahan ang sinabi niya na magiging panganib kapag tumigil tayo sa
pagsampalataya sa ating Panginoon: “Matibay ang paniniwala ko na kung
magagawa natin bilang mga indibiduwal, pamilya, komunidad, at bansa, gaya ni
Pedro, na ipako ang ating tingin kay Jesus, baka tayo man ay tagumpay na
makalakad sa ibabaw ng ‘napakalalaking alon ng kawalan ng pananampalataya’

at mananatiling ‘hindi masindak sa gitna ng paparating na mga hangin ng pag-aalinlangan.’
Ngunit kapag inalis natin ang ating paningin sa kanya na dapat nating paniwalaan, na madaling
gawin at natutukso ang mundo na gawin, kung titingnan natin ang impluwensya at poot ng
nakasisindak at mapaminsalang mga elementong nakapalibot sa atin sa halip na tumingin sa
kanya na makatutulong at makapagliligtas sa atin, kung gayon tiyak na lulubog tayo sa dagat ng
ligalig at lungkot at kawalan ng pag-asa” (“The Beacon in the Harbor of Peace,” Ensign, Nob.
1992, 19)

3. Sa iyong scripture study journal, isulat ang ilang mga paraan na
“maitutuon natin ang ating mga mata” kay Jesucristo, tulad ng

unang ginawa ni Pedro. Maliban diyan, isulat ang pagkakataon kung kailan
nakita mo na dahil sa pananampalataya ng isang tao kay Jesucristo ay nadaig
niya ang takot o pag-aalinlangan.

Pag-isipan ang mga babaguhin mo sa iyong buhay upang manatili kang
nananampalataya kay Jesucristo, at gumawa ng goal o mithiin na gawin ang mga
pagbabagong iyon.

Tulad ni Pedro, maaaring kung minsan ay hindi natin napapanatili ang
pananampalataya kay Jesucristo at maaaring magpadala sa takot, pag-aalinlangan,
at panghihina ng loob.

Basahin ang Mateo 14:30–32, na inaalam kung ano ang nangyari habang
naglalakad si Pedro papunta sa Tagapagligtas.

Ayon sa talata 30, ano ang ginawa ni
Pedro nang matanto niya na siya ay
papalubog na? (Maaari mong
markahan ang sinabi ni Pedro.)

Tulad ni Pedro, kung hihingin natin
ang tulong ng Diyos kapag
nanghihina ang ating
pananampalataya, mapapawi Niya
ang ating mga takot at alinlangan.

4. Sagutin ang sumusunod
na tanong sa iyong scripture study journal: Paano tayo tinutulungan

ng Diyos sa ating mga takot at alinlangan?

Basahin ang Mateo 14:33, na inaalam ang reaksyon ng mga disipulong nasa
bangka matapos makasakay sa bangka sina Jesus at Pedro.

Natutuhan natin sa Mateo 14:34–36 na matapos ang pangyayaring ito, nagpatuloy
sa kanilang paglalakbay si Jesus at ang Kanyang mga disipulo at narating ang
malalayong dalampasigan ng Galilea. Nang malaman ng mga tao na naroon si
Jesus, dinala nila sa Kanya ang mga taong may karamdaman. Napakalaki ng
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kanilang pananampalataya kung kaya’t lahat ng tao ay napagaling sa paghipo ng
laylayan ng Kanyang damit. Ihambing ito sa nangyari sa mga tao na inilarawan sa
Mateo 13:57–58.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 14 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 4: DAY 3

Mateo 15
Pambungad
Habang Siya ay nasa Galilea, ipinaliwanag ni Jesus sa mga eskriba at mga Fariseo
kung bakit hindi sinunod ng Kanyang mga disipulo ang tradisyon na
pagpapadalisay ng sarili sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanilang mga kamay
bago sila kumain. Kasunod niyon ay naglakbay siya sa baybayin ng Mediterania,
kung saan pinagaling Niya ang anak na babae ng isang babaeng Gentil. Pagkatapos
ay bumalik na si Jesus sa Galilea, kung saan nagpagaling Siya ng marami at
mahimalang pinakain ang mahigit 4,000 katao.

Mateo 15:1–20
Itinanong ng mga Fariseo kung bakit hindi naghuhugas ng mga kamay ang mga
disipulo ni Jesus bago kumain
Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon, na inaalam kung ano ang karaniwan sa
mga ito.

• Isang dalagita ang hinihikayat ng kanyang mga kaibigan na magsuot ng
mahalay na damit para sa isang sayawan sa paaralan. Alam ng dalagita na hindi
akma ang damit na iyon sa mga pamantayan ng Panginoon sa pagiging disente,
kahit tanggap na sa kultura nila ang ganoong pananamit.

• Isang binatilyo ang kabilang sa pamilya ng mga Banal sa mga Huling Araw na
mahilig sa isports. Kapag may ipinapalabas na isports sa telebisyon, karaniwang
isinasantabi ng pamilya ang pagdarasal nang magkakasama, pag-aaral ng mga
banal na kasulatan, family home evening, at mga miting sa Simbahan tuwing
Linggo para mapanood ang mga ito.

• Isang magkasintahan ang naghahanda na magpakasal. Nakatira sila sa isang
lugar kung saan tanggap ng maraming tao ang pakikipagtalik bago ang kasal.
Sinabihan ng ilang tao ang magkasintahang ito na makaluma at kakatwa dahil
hinihintay muna nilang makasal sila bago magtalik.

Maaaring napansin mo na inilalahad ng bawat sitwasyong ito ang pagkakasalungat
ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at pagkilos ayon sa tradisyon o kaugalian.
Kabilang sa mga tradisyon o kaugalian ang mga paniniwala at pag-uugali ng isang
kultura, komunidad, pamilya, o grupo ng mga kaibigan.

1. Sa iyong scripture study journal, sumulat ng isa o mahigit pang
mga tradisyon o kaugalian na makahahadlang sa iyo sa pagsunod

sa mga utos ng Diyos. Sa pag-aaral mo ng Mateo 15, alamin ang mga
katotohanan na makatutulong sa iyo sakali mang kailanganin mong magpasiya
kung susunod ka sa utos ng Diyos o makikiayon sa mga tradisyon at kaugalian.

Basahin ang Mateo 15:1–2, na inaalam ang tradisyon na itinanong ng mga eskriba
at mga Fariseo kay Jesus. Anong tradisyon ang hindi sinusunod ng mga disipulo ni
Jesus? ____________________
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Ang paghuhugas ng kamay na
binanggit ng mga eskriba at mga
Fariseo ay tungkol sa seremonya ng
paghuhugas para sa ritwal ng
pagpapadalisay at walang kinalaman sa
paghuhugas para sa kalinisan.

Basahin ang Mateo 15:3, na inaalam
kung ano ang isinagot ni Jesus sa
itinanong nila. Maaari mong markahan
sa iyong mga banal na kasulatan ang
sinabi ng Tagapagligtas na ginagawa ng
mga eskriba at mga Fariseo sa pagsunod sa kanilang mga tradisyon.

Tulad ng nakatala sa Mateo 15:4–6, nagbigay ng halimbawa si Jesus kung paano
nilalabag ng mga eskriba at mga Fariseo ang utos ng Diyos dahil sa pagsunod nila
sa kanilang mga tradisyon. Iniiwasan nila ang pagganap sa obligasyon na kalingain
ang kanilang tumatandang mga magulang sa pagsasabing ang kanilang pera ay
nakalaan bilang hain sa Diyos, o Corban (tingnan sa Marcos 7:10–12). Sa paggawa
nito, nilabag nila ang utos na igalang ang ama at ina.

Basahin ang Mateo 15:7–9, na inaalam ang pang-iimpluwensya ng mga eskriba at
mga Fariseo sa mga tao na gamitin ang kanilang tradisyon bilang dahilan sa
pagsuway nila sa mga utos ng Diyos.

Mula sa mga talatang ito, natutuhan natin ang sumusunod na alituntunin: Kung
nais nating lumapit sa Diyos, dapat nating unahin ang Kanyang mga utos
kaysa anumang tradisyon at kaugalian na mayroon tayo.

Basahing muli ang mga sitwasyon mula sa simula ng lesson na ito. Sa bawat
sitwasyon, pag-isipan ang sumusunod na dalawang tanong:

• Ano ang maaaring gawin ng isang tao o mga tao sa sitwasyong ito para
masunod ang mga utos ng Diyos?

• Paano makatutulong sa isang tao o sa mga tao ang paggawa nito para
mapalapit sila sa Diyos?

2. Pag-isipan ang mga tradisyon at mga kaugalian na isinulat mo sa
assignment 1 sa lesson na ito. Sa iyong scripture study journal,

isulat ang pagkakataon na pinili mong sundin ang mga utos ng Diyos sa halip
na gawin ang tradisyon o kaugalian na tanggap ng karamihan. Pagkatapos ay
sagutin ang mga sumusunod na tanong:

a. Ano ang kailangan mong gawin para masunod ang mga utos ng Diyos sa
halip na ang ibang mga tradisyon o kaugalian para mas mapalapit ka
sa Kanya?

b. Paano ka natulungan nito na mas mapalapit sa Ama sa Langit?

Alalahanin na naniniwala ang mga eskriba at mga Fariseo na ang kumain nang
hindi naghugas ng kamay ay magpapahawa sa isang tao, o gagawing espirituwal na
marumi ang taong iyon. Basahin ang Mateo 15:10–11, na inaalam ang itinuro ng
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Tagapagligtas na talagang nagpapahawa o nagpaparumi sa atin. Maaari mong
markahan ang nalaman mo.

Sinabi ng Tagapagligtas na, “Ang lumalabas sa bibig … ang nakakahawa sa tao”
(Mateo 15:11). Matapos sabihin sa Kanyang mga disipulo na huwag pansinin o
pabayaan na lang ang mga Fariseo, na nagdamdam sa Kanyang mga sinabi
(tingnan sa Mateo 15:12–16), ipinaliwanag pa Niya ang tungkol sa talagang
nagpaparumi sa atin.

Basahin ang Mateo 15:17–20, na inaalam ang sinabi ng Tagapagligtas tungkol sa
nagpaparumi sa atin.

Sa mga banal na kasulatan, ang puso ay karaniwang sumasagisag sa ating mga
iniisip at hinahangad. Ano ang sinabi ng Tagapagligtas na talagang nakakarumi sa
atin? ____________________

Kumpletuhin ang sumusunod na alituntunin batay sa mga turo ng Tagapagligtas sa
Mateo 15:19–20: Kung pinili nating mag-isip ng masama at maghangad nang
di-maganda, tayo ay ____________________.

3. Sa iyong scripture study journal, magsulat ng isa o dalawang paraan
na tayo ay nahahawaan, o nagiging marumi sa aspetong

espirituwal, kung pinili nating mag-isip o maghangad ng masasamang bagay?

Mateo 15:21–28
Pinagaling ng Tagapagligtas ang anak na babae ng isang babaeng Gentil
Sa sumusunod na espasyo, isulat ang isa o mahigit pang mabubuting bagay na
gusto mo: ____________________

Sa patuloy na pag-aaral mo ng Mateo 15, alamin ang mga alituntuning
makatutulong sa iyo na maunawaan kung ano ang kailangan mong gawin para
matanggap ang iyong mabubuting hangarin.

Kung mayroon sa iyong mga banal na kasulatan, tingnan sa Gabay sa mga Banal sa
Kasulatan ang Mga Mapa sa Biblia blg. 11, “Ang Banal na Lupain Noong Panahon
ng Bagong Tipan.” Hanapin ang mga lungsod ng Tiro at Sidon sa mapa. Habang
naglalakbay si Jesus mula Galilea hanggang sa mga baybayin ng Tiro at Sidon,
nakasalubong Niya ang isang babaeng Cananea. Tulad ng maraming iba pang tao
sa rehiyong iyon, ang babaeng ito ay Gentil—ibig sabihin ay hindi siya Judio.
Noong panahong iyon, ang misyon ng Tagapagligtas ay ipangaral lamang ang
Kanyang ebanghelyo sa mga Judio at hindi pa sa mga Gentil (tingnan sa Mateo
10:5–6).

Basahin ang Mateo 15:21–27, na inaalam ang mga sagot sa mga sumusunod
na tanong:

• Anong mabuting bagay ang nais ng babaeng Cananea?

• Ano ang ginawa at sinabi ng babaeng ito na nagpakita ng kanyang
pananampalataya kay Jesucristo?

Mapapansin na nasubukan ang pananampalataya ng babaeng ito sa analohiya ng
Tagapagligtas na paghahambing sa mga Gentil sa mga alagang aso. Paano higit na
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nagpakita ng kanyang panampalataya kay Jesucristo ang tugon ng babae sa
analohiyang ito?

Basahin ang Mateo 15:28, na inaalam ang sinabi ng Tagapagligtas sa babaeng ito.

Bakit Niya ginawa iyon? ____________________

Mula sa talang ito, natutuhan natin na kapag nanampalataya tayo kay
Jesucristo, makatatanggap tayo ng mga pagpapala ayon sa ating mabubuting
hangarin.

Pag-isipan ang sumusunod na tanong: Bukod sa patuloy at tapat na paghiling sa
Ama sa Langit na pagpalain tayo ayon sa ating mabubuting hangarin, ano pa ang
magagawa natin para magpakita ng pananampalataya kay Jesucristo?

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng
Labindalawang Apostol:

“Kapag may pananampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, dapat tayong
magtiwala sa kanya. Dapat tayong magtiwala sa kanya na sapat para malugod
nating tanggapin ang kanyang kagustuhan, nalalamang alam niya kung ano ang
pinakamabuti para sa atin. …

“… Ang pananampalataya, gaano man ito kalakas, ay hindi magbubunga nang
salungat sa kagustuhan niya na siyang pinagmulan ng kapangyarihan nito. Ang

pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo ay laging sakop ng patakaran ng langit, sa kabutihan
at kalooban at karunungan at takdang panahon ng Panginoon. Iyan ang dahilan kung bakit hindi
tayo magkakaroon ng tunay na pananampalataya sa Panginoon nang hindi lubos na nananalig
sa kagustuhan ng Panginoon at sa itinakdang panahon ng Panginoon” (“Faith in the Lord Jesus
Christ,” Ensign, Mayo 1994, 99–100).

Paano nakatutulong sa atin ang paliwanag ni Elder Oaks sa ibig sabihin ng
pagsampalataya kay Jesucristo kapag hindi tayo kaagad nabibiyayaan ng Panginoon
ayon sa mabubuting hangarin natin?

Pagnilayan ang mga Doktrina at mga Alituntunin
Ang pagnilayan kung bakit mahalaga ang mga doktrina at mga alituntunin sa buhay mo ay
makatutulong sa iyo na madama ang katotohanan at kahalagahan nito. Maaari mo ring
pagnilayan kung gaano kagusto ng Panginoon na isabuhay mo ang mga natututuhan mo. Ang
pag-uukol ng oras na magnilay-nilay ay nagtutulot sa Espiritu Santo na gabayan ka sa iyong
pag-aaral at pagsasabuhay ng katotohanan.

4. Rebyuhin ang mabubuting hangaring isinulat mo kanina. Sa iyong
scripture study journal, ipaliwanag kung ano ang magagawa mo

para manampalataya kay Jesucristo habang sinisikap mong matamo ang mga
hangaring iyon. Isulat din ang karanasan mo nang matanggap mo ang isa sa
iyong mabubuting hangarin (ayon sa kalooban at takdang panahon ng
Panginoon) dahil nanampalataya ka kay Jesucristo, o isulat ang karanasan ng
kakilala mo. (Tandaan na iwasang sumulat ng mga karanasang napakasagrado
o personal sa iyong scripture study journal.)
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Mateo 15:29–39
Pinakain ni Jesus ang mahigit 4,000 tagasunod gamit ang pitong tinapay at
ilang isda
Tulad nang nakatala sa Mateo 15:29–39, si Jesus ay bumalik sa Galilea. Habang Siya
ay naroon, maraming tao ang nagsilapit sa Kanya. Nakatala sa mga banal na
kasulatan na may “apat na libong lalake, bukod ang mga babae at mga bata”
(Mateo 15:38), pati na mga taong may iba’t ibang karamdaman at kapansanan.
Pinagaling sila ng Tagapagligtas, at nang tatlong araw na Niyang kasama ang mga
tao, gumawa Siya ng isa pang himala at pinakain silang lahat gamit lamang ang
pitong tinapay at ilang maliliit na isda.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 15 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

UNIT 4 ,  DAY 3

89



Bukana ng Ilog ng Jordan malapit sa Cesarea
ni Filipo

UNIT 4: DAY 4

Mateo 16–17
Pambungad
Pinagsabihan ni Jesucristo ang mga Fariseo at mga Saduceo dahil sa paghingi nila
ng tanda ng Kanyang pagiging Diyos. Nagpatotoo si Pedro na si Jesus ang Cristo, at
siya ay pinangakuan ng mga susi ng kaharian. Iginawad nina Jesucristo, Moises, at
Elijah ang mga susi ng priesthood kina Pedro, Santiago, at Juan sa Bundok ng
Pagbabagong-Anyo. Pagkababa sa bundok, pinaalis ni Jesus ang isang demonyo na
sumanib sa isang batang lalake. Sa Capernaum, nakapagbayad si Jesus ng buwis sa
mahimalang paraan.

Mateo 16
Pinagsabihan ng Tagapagligtas ang mga Fariseo at mga Saduceo, at ipinangako Niya
ang mga susi ng priesthood kay Pedro
Ano ang sasabihin mo sa isang tao para maipaunawa sa kanya kung bakit
naniniwala ka na Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw
ang tanging totoong Simbahan sa mundo? ____________________

Sa pag-aaral mo ng Mateo 16, alamin ang mga katotohanan na makatutulong sa
iyo na maunawaan at maipaliwanag sa iba kung ano ang nagpapakita na Ang
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang Simbahan ng
Panginoon sa lupa (tingnan sa D at T 1:30).

Nabasa natin sa Mateo 16:1–12 na pinagsabihan ng Tagapagligtas ang mga Fariseo
at mga Saduceo dahil sa paghingi nila ng tanda ng Kanyang pagiging Diyos.
Kasunod niyon ay binigyan Niya ng babala ang Kanyang mga disipulo na huwag
sundin ang masasamang taong ito.

Pagkatapos ay sumama ang Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo “sa mga sakop
ng Cesarea ni Filipo” (Mateo 16:13; ang salitang mga sakop sa talata na ito ay
tumutukoy sa rehiyon o sa lugar). Sa kalakip na larawan ng Cesarea ni Filipo, ano
ang nakikita mo sa likod ng mga ilog at mga puno?

Basahin ang Mateo 16:13–19, na
inaalam kung paano ginamit ng
Tagapagligtas ang sagisag ng bato para
ilarawan ang pundasyon ng Kanyang
Simbahan. (Ang Mateo 16:15–19 ay
isang scripture mastery passage. Maaari
mong markahan ang scripture mastery
passage na ito sa paraang madali mo
itong mahahanap.)

Mapapansin sa mga talata 16–17 na
nalaman ni Pedro na si Jesucristo ang
Anak ng Diyos sa pamamagitan ng
paghahayag mula sa Ama sa Langit.
Kasunod nito ay binanggit ni Jesus ang paghahayag nang ilarawan Niya ang
pundasyon ng Kanyang Simbahan.
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Ipinaliwanag ni Propetang Joseph Smith: “Itinuro ni Jesus, ‘Sa ibabaw ng batong
ito ay itatayo ko ang aking Iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi
magsisipanaig laban sa kaniya.’ [Mateo 16:18.] Anong bato? Paghahayag” (Mga
Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith [2007], 227).

Pinatotohanan din Niya: “Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw ay isinalig sa tuwirang paghahayag, katulad ng tunay na Simbahan

ng Diyos noon pa man, ayon sa mga Banal na Kasulatan (Amos 3:7, at Mga Gawa 1:2)” (Mga
Turo: Joseph Smith, 227).

Isipin ang sumusunod na impormasyon: “Nang ituro ng Tagapagligtas kay Pedro
ang tungkol sa paghahayag, matalino Niyang ginamit ang pangalan ni Pedro, na
ipinapahayag kay Simon [Pedro], ‘Ikaw ay Pedro [Petros], at sa ibabaw ng batong ito
[petra] ay itatayo ko ang aking iglesia’ (Mateo 16:18). Ang ibig sabihin ng salitang
Griyego na petros ay nakahiwalay na maliit na bato. Ang salitang Griyego na petra
ay maaari ding mangahulugan na ‘isang bato,’ ngunit maaari din na isa itong
mabatong lupa, o malaking tipak na bato. Nalaman natin mula sa salitang ito na
ang Simbahan ay hindi itatayo kay Pedro na isang tao, kundi sa saligang-bato ng
paghahayag” (New Testament Student Manual [Church Educational System manual,
2014], 53).

Maaari mong isulat ang sumusunod na katotohanan sa iyong mga banal na
kasulatan sa tabi ng Mateo 16:18: Ang Simbahan ni Jesucristo ay nakasalig sa
paghahayag mula sa Diyos.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Bakit mahalaga sa iyong malaman na Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga
Banal sa mga Huling Araw ay itinayo, o itinatag, batay sa paghahayag mula
sa Diyos?

b. Paano nakakaapekto sa pagsunod mo sa payo ng mga propeta sa ating
panahon ang kaalamang sila ay tumatanggap ng paghahayag para sa ating
panahon?

Rebyuhin ang Mateo 16:19, na inaalam ang ipinangako ng Tagapagligtas na
ibibigay kay Pedro.

Mula sa mga salita ng Tagapagligtas na “Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng
kaharian ng langit,” natutuhan natin na ipinagkakatiwala ni Jesucristo ang mga
susi ng Kanyang kaharian sa Kanyang mga hinirang na mga propeta at mga
apostol. Ang mga susi ng Kanyang kaharian ay ang mga susi ng priesthood, at ang
kahariang binanggit ng Tagapagligtas ay ang Simbahan ni Jesucristo.

Ipinaliwanag ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang Apostol kung
ano ang mga susi ng priesthood at kung bakit mahalaga ang mga ito: “‘Ang mga
susi ng priesthood ay ang awtoridad na ibinigay ng Diyos sa mga [mayhawak] ng
priesthood upang gabayan, pangasiwaan, at pamahalaan ang paggamit ng
Kanyang priesthood sa mundo’ [Handbook 2: Administering the Church (2010),
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2.1.1]. Bawat gawain o ordenansang isinasagawa sa Simbahan ay ginagawa sa ilalim ng direkta
o hindi direktang awtoridad na ibinigay ng mayhawak ng mga susi para sa gawaing iyon” (“Ang
mga Susi at Awtoridad ng Priesthood,” Ensign o Liahona, Mayo 2014, 49)

Kabilang sa mga susi na ipinangako ng Tagapagligtas kay Pedro ang
kapangyarihang magbuklod—ang kapangyarihang magtali o magkalag sa lupa at
gayundin sa langit. Ang kapangyarihang ito ay nagtutulot sa mga ordenansang
isinasagawa sa ilalim ng awtoridad ng mga lider ng Simbahan na magkaroon ng
bisa sa langit. Ito ay ginagamit din sa pagbibigkis sa mga pamilya nang walang
hanggan. Ang Mateo 16:19 ay nakatutulong sa atin na maunawaan kung bakit
nagbibigay si Jesucristo ng mga susi ng priesthood sa Kanyang mga propeta at mga
apostol: Ang mga susi ng priesthood ay kailangan upang pangasiwaan ang
Simbahan ng Panginoon sa mundo. Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa
mga Huling Araw ay ang tanging simbahan sa mundo na tumanggap at
kasalukuyang may hawak na awtoridad ng priesthood at mga susi mula sa
Panginoon.

Nalaman natin sa Mateo 16:21–28 na binanggit ni Jesus ang Kanyang
nagbabayad-salang sakripisyo at itinuro sa Kanyang mga disipulo na dapat din
silang maging handa na magsakripisyo upang makasunod sa Kanya. Mas nilinaw
sa Pagsasalin ni Joseph Smith ang ibig sabihin ng pagpasan ng isang tao ng
kanyang krus:

“At ngayon, ang pasanin ng isang tao ang kanyang krus, ay itanggi sa sarili ang
lahat ng masama, at bawat makamundong pagnanasa, at sumunod sa aking mga
kautusan (PJS, Mateo 16:26).

“Huwag labagin ang aking mga kautusan; sapagkat ang sinomang mag-ibig iligtas
ang kanyang buhay sa mundong ito, ay mawawalan nito sa daigdig na darating”
(Joseph Smith Translation, Matthew 16:27 [sa Bible appendix ng LDS English
version ng Biblia]).

Scripture Mastery—Mateo 16:15–19
2. Humanap ng kapamilya o kaibigan na tutulong sa iyo na isadula

ang sumusunod na sitwasyon:

Isipin na kunwari ay kausap mo ang isang kaibigang hindi miyembro ng
Simbahan. Itinanong ng kaibigan mo ang mga tanong na nasa ibaba. Gamitin
ang mga katotohanang natutuhan mo sa Mateo 16:15–19 upang masagot ang
mga tanong ng kaibigan mo.

• Narinig ko na ang simbahan lang daw ninyo ang totoong simbahan ni
Jesucristo. Iyan ba ang paniwala mo?

• Naniniwala rin ang simbahan ko kay Jesucristo, kaya bakit iniisip mo na
simbahan lang ninyo ang totoo?

Pagkatapos ng dula-dulaan, sabihin sa kapamilya o kaibigan mo na isulat sa
iyong scripture study journal na natapos mo na ang assignment na ito. Kung
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hindi ka matutulungan ng isang kapamilya o kaibigan, sagutan mo na lang ang
mga tanong sa ibaba sa iyong scripture study journal.

Mateo 17
Iginawad nina Jesucristo, Moises, at Elijah ang mga susi ng priesthood kina Pedro,
Santiago, at Juan
Isipin kung paano maihahambing ang awtoridad ng priesthood sa lisensya sa
pagmamaneho at ang mga susi ng priesthood sa mga susing kailangan para
mapaandar ang sasakyan.

Pag-isipan ang mga sumusunod na
tanong: Ano ang may pahintulot na
gawin ng taong may lisensya sa
pagmamaneho? Bakit mahalaga para sa
atin na magkaroon ng susi ng kotse
bukod sa lisensya sa pagmamaneho?
Paanong ang pagkakaroon ng lisensya
sa pagmamaneho at susi para
makapagmaneho ng sasakyan ay
maihahambing sa awtoridad at mga
susi ng priesthood na kailangan para
mapangasiwaan ang gawain ng Diyos?

Nang mangako ang Panginoon na ibibigay kay Pedro “ang mga susi ng kaharian ng
langit” (Mateo 16:19), o ang awtoridad na pamahalaan ang gawain ng Diyos sa
lupa, si Pedro at ang iba pang mga Apostol ay nabigyan na ng awtoridad ng
priesthood, subalit hindi pa sila nabigyan ng mga susi ng priesthood upang
pamahalaan ang kaharian—ang Simbahan ni Jesucristo. Sa pag-aaral mo ng
Mateo 17, alamin kung paano natanggap nina Pedro, Santiago, at Juan ang mga
susi ng kaharian.

Basahin ang Mateo 17:1–2, na inaalam kung saan tinanggap nina Pedro, Santiago,
at Juan ang mga susi ng priesthood.

Ano ang nangyari sa Tagapagligtas sa bundok? ____________________

Ang Pagbabagong-anyo ay tumutukoy sa “kalagayan ng mga tao na panandaliang
nagbago sa kaanyuan at kalikasan—gayon nga, itinaas sa isang mataas na antas ng
espirituwalidad—nang sa gayon magtagal sila sa harapan at kaluwalhatian ng mga
makalangit na tao” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Pagbabagong-Anyo,”
scriptures.lds.org). Sina Pedro, Santiago, at Juan, ay nagbagong-anyo rin nang
sandaling iyon (tingnan sa D at T 67:11–12).

Sa pagbabasa mo ng Mateo 17:3, idagdag sa sumusunod na chart ang mga
pangalan ng dalawang iba pang tao na nagpakita sa Bundok ng
Pagbabagong-anyo. Mapapansin na ang Elias na ito ay tumutukoy kay Elijah, ang
propeta sa Lumang Tipan. “May ilang gamit ang salitang [Elias] sa mga banal na
kasulatan. (1) Ang anyo ng pangalang Elijah (Hebreo) sa Bagong Tipan ay Elias
(Griyego), tulad ng makikita sa Lucas 4:25–26, Santiago 5:17, at Mat. 17:1–4. Sa
ganitong mga paliwanag, si Elias ang sinaunang propetang si Elijah na ang
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paglilingkod na ginawa ay nakatala sa I at II Mga Hari” (tingnan sa Gabay sa mga
Banal na Kasulatan, “Elias,”scriptures.lds.org).

Ang mga tao na naroon sa Bundok ng Pagbabagong-anyo

Mateo 17:1–2 Jesucristo A.

Mateo 17:1–2 Pedro,
Santiago,
at Juan

B.
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Ang mga tao na naroon sa Bundok ng Pagbabagong-anyo

Mateo 17:3; Pagsasalin ni
Joseph Smith, Marcos 9:3 (sa
Gabay sa mga Banal na
Kasulatan)

C.

Mateo 17:4–9 D.
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Basahin ang sumusunod na pahayag ni Propetang Joseph Smith, at markahan
ang dahilan kung bakit naroon sina Moises at Elijah sa bundok: “Ibinigay ng
Tagapagligtas, ni Moises, at ni Elias [Elijah] ang mga susi [ng priesthood] kina
Pedro, Santiago at Juan, sa bundok, nang magbagong-anyo sila sa kanyang
harapan” (Mga Turo: Joseph Smith [2007], 122).

Hawak ni Moises ang mga susi ng pagtitipon ng Israel (tingnan sa D at T 110:11) at
ipinanumbalik ni Elijah ang mga susi na may kaugnayan sa kapangyarihang
magbuklod (tingnan sa D at T 110:13–16).

Inilahad ng Pagsasalin ni Joseph Smith ng Biblia na si Juan Bautista—na pinatay ni
Herodes—ay nagpakita rin sa bundok (tingnan sa Pagsasalin ni Joseph Smith,
Marcos 9:3 [sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan]). Nakasaad sa Bible Dictionary
ng LDS English version ng Biblia na “ang sinasabi ng PJS, Marcos 9:3 ay hindi
nangangahulugan na ang Elias na nagpakita sa Pagbabagong-anyo ay si Juan
Bautista, kundi bukod pa kay Elijah ang propeta, si Juan Bautista ay naroon din”
(Bible Dictionary, “Elias”). Idagdag ang Juan Bautista sa chart sa itaas.

Basahin ang Mateo 17:4–9, na inaalam kung sino pa ang nagpakita sa Bundok ng
Pagbabagong-anyo.

Idagdag ang Diyos Ama sa chart.

Ang karanasan nina Pedro, Santiago at Juan sa Bundok ng Pagbabagong-anyo ay
mahalagang pangyayari sa pagtatatag ng Simbahan ni Jesucristo sa lupa.
Ipinahayag ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol na,
“Hangga’t hindi natatamo ng tao ang mas mataas na espirituwal na pag-unawa
kaysa sa taglay nila ngayon, bahagya lamang nilang mauunawaan ang naganap
sa Bundok ng Pagbabagong-anyo” at na ang nalalaman natin ay “mula sa mga

tala sa Bagong Tipan at sa karagdagang kaalaman na naipahayag sa pamamagitan ni Joseph
Smith” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 1:399).

Maaari mong alalahanin na ang isang dispensasyon ng ebanghelyo ay isang
panahon kung kailan nagbibigay ang Ama sa Langit ng awtoridad ng priesthood,
mga ordenansa, at kaalaman tungkol sa Kanyang plano ng kaligtasan sa mga tao sa
mundo sa pamamagitan ng Kanyang mga awtorisadong lingkod (Gabay sa mga
Banal na Kasulatan, “Dispensasyon,” scriptures.lds.org). Bawat isa sa mga taong
tinukoy sa chart na nagpakita sa Bundok ng Pagbabagong-anyo ay nagpakita rin
kay Propetang Joseph Smith sa ating dispensasyon.

Gumuhit ng linya para pagtapatin ang mga pangalan ng mga taong nakalista sa
chart at ang katugmang larawan na nagpapakita ng mga pagkakataong nagpakita
sila kay Propetang Joseph Smith. Kapag natapos ka na, tingnan kung tama ang
iyong sagot gamit ang sumusunod na impormasyon:

A. Nagpakita ang Ama sa Langit at si Jesucristo kay Joseph Smith sa kanyang
Unang Pangitain (tingnan sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:16–17).
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B. Ipinagkaloob ni Juan Bautista ang mga susi ng Aaronic Priesthood kina Joseph
Smith at Oliver Cowdery (tingnan sa D at T 13).

C. Ipinagkaloob nina Pedro, Santiago, at Juan ang mga susi ng Melchizedek
Priesthood kina Joseph Smith at Oliver Cowdery (tingnan sa D at T 27:12).

D. Ipinagkaloob ni Elijah ang mga susi ng kapangyarihang magbuklod kina Joseph
Smith at Oliver Cowdery sa Kirtland Temple. Ipinagkaloob ni Moises ang mga
susi ng pagtitipon ng Israel sa kanila sa araw ding iyon (tingnan sa D at T 110).

Mula sa mga pangyayaring naganap sa Bundok ng Pagbabagong-anyo at sa mga
karanasan ni Propetang Joseph Smith sa simula ng Panunumbalik, natutuhan natin
na sa bawat dispensasyon, ang Diyos ay nagkakaloob ng mga susi ng
priesthood sa Kanyang piling mga lingkod upang mapamahalaan nila ang
Kanyang gawain sa mundo.

Ang mga propeta at mga apostol ngayon ay may hawak din ng mga susing
tinanggap ni Propetang Joseph Smith. Ang mga susing ito ay naipasa kay Joseph
Smith at pagkatapos kay Brigham Young hanggang sa sumunod na mga propeta.

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa palagay mo, bakit mahalagang malaman na ang gayong paraan sa
pagkakaloob ng mga susi ng priesthood na nangyari noong panahon ni
Jesucristo ay ginagawang muli sa ating panahon sa pamamagitan ni
Propetang Joseph Smith?

b. Paano mo ipapaliwanag sa isang kaibigan na ang mga sugo ng langit (mga
anghel) na nagbibigay ng mga susi ng priesthood kay Propetang Joseph
Smith ay sumusunod sa paraang itinatag ng Diyos?

4. Sa iyong scripture study journal, sumulat ng mithiin tungkol sa mga
gagawin mo upang mas masunod at masang-ayunan ang mga may

hawak ng mga susi ng kaharian ng langit sa ating panahon.

Sa pagtatapos ng sagradong karanasan sa Bundok ng Pagbabagong-anyo, iniutos
ng Tagapagligtas sa kanila, “Huwag ninyong sabihin kanino mang tao ang
pangitain, hanggang sa ang Anak ng tao ay ibangon sa mga patay” (Mateo 17:9).

Isipin kung paano nakatulad ng instruksyong ito ang sumusunod na payo ni
Pangulong Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawang Apostol: “Naniniwala rin
ako na hindi makatutulong na patuloy na ikuwento ang mga kakaibang
espirituwal na karanasan. Kailangang pakaingatan itong mabuti at ibahagi
lamang kapag hinikayat tayo ng Espiritu na gamitin ito upang mapagpala ang
iba” (“The Candle of the Lord,” Ensign, Ene. 1983, 53).

Bakit dapat tayong mag-ingat sa pagbabahagi ng mga sagradong karanasan at
magbahagi lamang kapag ipinahiwatig ng Espiritu?

Nalaman natin sa Mateo 17:10–27 na pinaalis ni Jesucristo ang demonyo sa isang
batang lalaki at mahimalang nakapagbigay ng buwis para sa Kanya at kay Pedro.
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5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 16–17 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 5: DAY 1

Mateo 18–20
Pambungad
Itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo ang mga alituntuning makatutulong
sa kanila na pamunuan ang Kanyang Simbahan matapos ang Kanyang Pag-akyat
sa Langit. Ibinigay din Niya ang talinghaga ng walang-awang alipin bilang sagot sa
itinanong ni Pedro tungkol sa pagpapatawad, at itinuro Niya ang kabanalan ng
kasal. Binigyang-diin ng Tagapagligtas ang kahalagahan ng pagpili ng buhay na
walang hanggan kaysa sa mga yaman ng mundo, at ibinigay Niya ang talinghaga
ng mga manggagawa sa ubasan.

Mateo 18
Itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo ang mga alituntuning makatutulong sa
kanila na pamunuan ang Kanyang Simbahan, at ibinigay Niya ang talinghaga ng
walang-awang alipin

Ang sumusunod na salaysay, na ikinuwento ni Pangulong Thomas S. Monson, ay
tungkol sa pamilya na namatayan ng dalawang-buwang gulang na sanggol:
“Ginawan ng ama na isang karpintero ng magandang kabaong ang kanyang
minamahal na anak. Nadama sa malungkot na burol ang dalamhati ng
mag-anak. Buhat-buhat ng ama ang maliit na kabaong, tinungo ng mag-anak
ang kapilya, kung saan nagtipon na ang ilang mga kaibigan. Pagdating nila

doon, nakakandado ang pinto ng kapilya. Nalimutan ng abalang bishop ang burol. Hindi
malaman kung saan ito hahagilapin. Dahil hindi alam ang gagawin, binitbit ng ama ang
kabaong, at kasama ng kanyang mag-anak na inuwi ito sa gitna [ng] rumaragasang ulan”
(“Mga Nakatagong Kalso,” Ensign o Liahona, Mayo 2002, 19).

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Kung miyembro ka ng pamilyang iyon, ano kaya ang naramdaman mo nang
hindi nakarating sa burol ang bishop?

b. Bakit maaaring mahirap na mapatawad ang bishop?

Nabasa natin sa Mateo 18:1–20 na itinuro ni Jesus sa Kanyang mga disipulo sa
Galilea na magpakumbaba at tularan ang maliliit na bata. Ipinaliwanag din Niya na
ang mga yaong “mag[bi]bigay ng ikatitisod” o magkakasala sa maliliit na batang
naniniwala sa Kanya, o ililigaw sila, ay magdurusa (tingnan sa mga talata 6–7).

Ang pagiging mapagpakumbaba ng maliliit na bata ay maihahalintulad sa pagiging
mapagpakumbaba ng mga bagong miyembro ng Simbahan. Ano ang mga
matututuhan natin sa mga bagong miyembro? Paano natin mapangangalagaan ang
maliliit na bata at ang mga bagong miyembro ng Simbahan?

Pagkatapos ay pinayuhan ng Tagapagligtas ang Kanyang mga disipulo na alisin sa
kanilang buhay ang mga bagay na makasasakit, o magpapahina sa kanila (tingnan
sa talata 9). Itinuro rin Niya sa mga Apostol na kung may isang taong nagkasala, o
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nagkasala laban sa kanila, dapat muna nilang hangaring lutasin ang problema
nang sarilinan. Kung ayaw pa ring magsisi ng tao, maaari na siyang iharap sa mga
awtoridad ng Simbahan. (Paalala: Ang mga turo ng Tagapagligtas na matatagpuan
sa Mateo 18:1–14 ay tatalakayin nang mas detalyado sa mga lesson sa Marcos 9 at
Lucas 15.)

Matapos ang pagtuturong ito, nagtanong si Pedro sa Panginoon tungkol sa
pagpapatawad. Basahin ang Mateo 18:21, na inaalam kung ano ang itinanong
ni Pedro.

Itinuro ng ilang lider ng relihiyon noong panahon ni Pedro na hindi kailangang
magpatawad ang isang tao nang higit sa tatlong beses. Nang tanungin ang
Panginoon kung dapat pa niyang patawarin ang isang tao nang makapito, inakala
marahil ni Pedro na siya ay mapagpatawad na (tingnan sa Bruce R. McConkie, The
Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 tomo [1979–81], 3:91). Basahin ang
Mateo 18:22, na inaalam ang isinagot ng Tagapagligtas kay Pedro.

Ang “makapitongpung pito” ay isang paraan ng pagsasabi na hindi natin dapat
limitahan ang bilang ng pagpapatawad natin sa iba. Ang sagot ng Tagapagligtas
kay Pedro ay nagtuturo ng katotohanan na iniuutos sa atin ng Panginoon na
patawarin ang mga taong nanakit o nagkasala sa atin.

Ang patawarin ang iba ay ang pakitunguhan nang may pagmamahal ang taong
nanakit o nagkasala sa atin at huwag sumama ang loob sa kanya (tingnan sa Gabay
sa mga Banal na Kasulatan, “Magpatawad,” scriptures.lds.org; D at T 64:9–11). Ang
pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na pababayaan na lang nating saktan
tayo o hindi na natin pananagutin ang nanakit sa atin, ayon man sa batas o
anupaman.

Matapos sagutin ang tanong ni Pedro, itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang mga
disipulo ang talinghaga na makatutulong sa atin na maunawaan kung bakit dapat
nating patawarin ang iba.

Basahin ang Mateo 18:23–30, na inaalam kung magkano ang utang ng alipin at ng
kapwa alipin.

Magkano ang utang ng alipin sa hari? ____________________

Magkano ang utang ng kapwa alipin sa alipin? ____________________

Gamitin ang sumusunod na impormasyon para matulungan ka sa pagkuwenta
kung gaano katagal mababayaran ng bawat nangutang ang kanilang inutang:

Sa panahon ni Jesus “tinatayang ang katumbas ng 10,000 talento ay 100,000,000
denarii [pera ng Romano]. Ang isang denaryo ay ang karaniwang sahod sa isang
araw ng pangkaraniwang manggagawa” (Jay A. Parry and Donald W. Parry,
Understanding the Parables of Jesus Christ [2006], 95). Kuwentahin kung gaano
katagal mababayaran ng alipin na ito ang utang kung hahatiin sa 365 araw ang
100,000,000 denaryo.

Kung ibabayad ang lahat ng kanyang suweldo, gaano karaming araw bago
mabayaran ng alipin ang kanyang utang? ____________________
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In comparison, 100 pence equaled 100 denarii. (Alalahanin na karamihan sa mga
manggagawa noon ay kumikita ng isang denario kada araw.) Kalkulahin kung
gaano katagal mababayaran ng kapwa alipin ang kanyang utang.

Kung ibabayad ang lahat ng kanyang suweldo, gaano karaming araw bago
mabayaran ng kapwa alipin ang kanyang utang? ____________________

Basahin ang Mateo 18:31–35, na inaalam kung ano ang itinugon ng hari nang
nalaman niya ang ginawa ng alipin laban sa kapwa niya alipin.

Sa palagay mo, bakit sinabi ng hari sa alipin na masama siya dahil hindi niya
pinatawad ang kapwa alipin sa inutang nito?

Batay sa nabasa mo sa talata 35, isulat kung sino sa palagay mo ang maaaring
katawanin ng bawat isa sa tatlong tao sa talinghaga:

Hari = ____________________

Alipin = ____________________

Kapwa alipin = ____________________

Gamit ang natutuhan mo mula sa talinghagang ito, kumpletuhin ang sumusunod
na alituntunin: Kung gusto nating patawarin tayo ng Diyos, tayo ay
____________________. Maaari mong isulat ang alituntuning ito sa margin ng
iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Mateo 18:24–35.)

Ano ang maaaring gawin ng isang tao kung nahihirapan siyang magpatawad?

Itinuro ni Pangulong James E. Faust ng Unang Panguluhan:

“Kailangan nating maunawaan at tanggapin na galit tayo. Kailangan ng
pagpapakumbaba para magawa ito, ngunit kung luluhod tayo at hihingi sa Ama
sa Langit ng kakayahang magpatawad, tutulungan Niya tayo. Inutusan tayo ng
Panginoon, na ‘magpatawad sa lahat ng tao’ [D at T 64:10] para sa ating
ikabubuti dahil ‘ang pagkamuhi ay hadlang sa espirituwal na pag-unlad’
[Orson F. Whitney, Gospel Themes (1914), 144]. Sa pagwaksi ng pagkamuhi at

kapaitan lamang maaaliw ng Panginoon ang ating puso. …

“… Kapag dumating ang trahedya, huwag nating hangaring maghiganti, sa halip hayaan nating
manaig ang katarungan, at magparaya. Hindi madaling magparaya at alisin sa ating puso ang
galit. Nag-alok ang Tagapagligtas ng mahalagang kapayapaan sa ating lahat sa pamamagitan
ng Kanyang Pagbabayad-sala, ngunit dumarating lamang ito kapag handa tayong iwaksi sa ating
damdamin ang galit, pagkayamot, o paghihiganti. Para sa ating lahat na nagpapatawad ‘sa mga
tao ng kanilang mga kasalanan,’ maging yaong nakagawa ng mabibigat na krimen, ang
Pagbabayad-sala ay nagdudulot ng kapayapaan at aliw” (“Ang Nakapagpapahilom na
Kapangyarihan ng Pagpapatawad,” Ensign o Liahona, Mayo 2007, 69).

2. Sa iyong scripture study journal, isulat ang pagkakataon na
tinulungan ka ng Panginoon na patawarin ang isang tao na

nagkasala o nanakit sa iyo.

UNIT 5 ,  DAY 1

101



Ang sumusunod ay ang katapusan ng ikinuwento ni Pangulong Monson sa
simula ng lesson na ito: “Kung mababaw ang pagkatao ng mag-anak, maaaring
sinisi nila ang bishop at nagtanim ng sama ng loob. Nang malaman ng bishop
ang trahedya, dinalaw niya ang mag-anak at humingi ng tawad. Kahit na
nakikita pa rin sa mukha niya ang hinanakit, lumuluhang pinatawad ng ama ang
bishop, at nagyakap ang dalawa nang nagkakaunawaan” (“Mga Nakatagong

Kalso” 19).

Isipang mabuti kung sino ang mga taong hindi mo pa napapatawad sa buhay mo.
Ipagdasal na magkaroon ka ng hangaring magpatawad at kakayahang kalimutan
ang sakit at galit upang matulungan ka ni Jesucristo na madama ang kapayapaan at
kapanatagan sa pamamagitan ng Kanyang Pagbabayad-sala.

Mateo 19:1–12
Itinuro ng Tagapagligtas ang kabanalan ng kasal
Ang doktrina ng Panginoon hinggil sa
kasal at diborsyo ay kaiba sa
karaniwang pinaniniwalaan ng mundo.

Ano ang ilang paniniwala ng mundo
tungkol sa kasal at diborsyo?
____________________

Sa pag-aaral mo ng Mateo 19:1–12,
alamin ang mga itinuro ng Panginoon
tungkol sa kasal at diborsyo at isipin
ang kahalagahan ng mga turong ito sa iyo.

Basahin ang Mateo 19:1–3, na inaalam ang itinanong ng mga Fariseo kay Jesus.

Ang mga katagang “ihiwalay ng isang lalake ang kaniyang asawa sa bawa’t
kadahilanan” (Mateo 19:3) ay tumutukoy sa isang lalaking hinihiwalayan ang
asawa sa kahit anumang dahilan, kahit wala itong kuwenta o pansariling
kapakanan lang.

Basahin ang Mateo 19:4–6, na inaalam ang itinuro ng Tagapagligtas tungkol sa
kasal at diborsyo.

Ang mga talatang ito ay nagtuturo na ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at
isang babae ay isang banal na relasyon at itinatag ng Diyos. Maaari mong
isulat ang doktrinang ito sa margin ng iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng
Mateo 19:6. Pinagtibay ng Panginoon sa makabagong paghahayag na “ang bago at
walang hanggang tipan ng kasal” (ang kasal sa templo) ay kinakailangan sa
kadakilaan (tingnan sa D at T 131:1–4).

Basahin ang Mateo 19:7, na inaalam kung ano pa ang itinanong ng mga Fariseo
kay Jesus.

Nakatala sa Mateo 19:8–9 na sinabi ng Tagapagligtas sa mga Fariseo na hinayaan ni
Moises na magkaroon ng diborsyo sa kanyang panahon dahil sa katigasan ng puso
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ng mga tao. Ang salitang “ihiwalay” sa mga talatang ito ay maaari ding
mangahulugang hiwalayan o iwanan.

Ang sumusunod na pahayag ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang
Apostol ay tumutulong na maipaliwanag kung paano nauugnay ang turong ito sa
ating panahon: “Ang uri ng kasal na kailangan para sa kadakilaan—na
nagtatagal sa kawalang-hanggan at makadiyos—ay hindi nag-iisip ng diborsyo.
Sa mga templo ng Panginoon, ang mga magkasintahan ay ikinakasal para sa
kawalang-hanggan. Ngunit hindi nararating ng ilang mag-asawa ang mithiing

iyon. Dahil ‘sa katigasan ng [ating mga] puso’ [Mateo 19:8], hindi ipinatutupad ngayon ng
Panginoon ang mga bunga ng paglabag sa selestiyal na pamantayan. Pinapayagan Niyang
mag-asawang muli ang mga taong nakipagdiborsyo at hindi sila nagkasala sa tinukoy sa mas
mataas na batas sa paggawa nito” (“Diborsyo,” Ensign o Liahona, Mayo 2007, 70)

3. Sa iyong scripture study journal, isulat ang ilang paraan ng
paghahanda mo para sa “uri ng kasal na kailangan para sa

kadakilaan” tulad nang inilarawan ni Elder Oaks. Ano ang magagawa mo para
maikasal para sa kawalang-hanggan na may malakas na determinasyong ayusin
ang hindi pagkakaunawaan nang walang diborsyo o hiwalayan?

Mateo 19:13–20:34
Itinuro ni Jesus ang tungkol sa buhay na walang hanggan, at ibinigay ang
talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan
Nakatala sa Mateo 19:13-30 na hinikayat ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na
maghangad ng buhay na walang hanggan sa halip na yaman ng mundo. Tinanong
ni Pedro kung ano ang tatanggapin ng mga disipulo dahil iniwan nila ang kanilang
ari-arian para sundin ang Tagapagligtas. (Paalala: Ang mga pangyayaring tinalakay
sa mga talatang ito ay ituturo nang mas detalyado sa Marcos 10.)

Nabasa natin sa Mateo 20:1–16 na
itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang
mga disipulo ang isang talinghaga na
makatutulong sa kanila na maunawaan
ang hangarin ng Ama sa Langit na
bigyan ang lahat ng Kanyang mga anak
ng pagkakataong matanggap ang
buhay na walang hanggan. Sa
talinghagang ito, isang lalaki ang
umupa ng mga manggagawa na
magtatrabaho sa kanyang ubasan sa
iba’t ibang oras sa buong maghapon, at pagkatapos ay binayaran niya sila ng
pare-parehong sweldo matapos ang araw.

Nakatala sa Mateo 20:17–34 na sinabi ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo na
Siya ay ipagkakanulo at hahatulan ng kamatayan sa pagbalik Niya sa Jerusalem.
Itinuro Niya sa Kanyang mga disipulo na sa halip na maghangad ng posisyon at
awtoridad, dapat nilang tularan ang Kanyang halimbawa at paglingkuran ang iba.
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4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 18–20 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

UNIT 5 ,  DAY 1

104



UNIT 5: DAY 2

Mateo 21:1–16
Pambungad
Si Jesus ay matagumpay na pumasok sa Jerusalem sa simula ng huling linggo ng
Kanyang buhay. Habang naroon, nilinis Niya ang templo sa ikalawang
pagkakataon at pinagaling ang mga bulag at mga pilay na lumapit sa Kanya.

Mateo 21:1–11
Si Jesus ay matagumpay na pumasok sa Jerusalem

1. Mag-isip ng isang aktibidad na magandang gawin kasama ang
iyong mga kaibigan at kapamilya. Sa iyong scripture study journal,

sumulat ng maikling talata tungkol sa maaari mong sabihin o gawin upang
mahikayat ang iyong mga kaibigan o kapamilya na sumali sa aktibidad na iyon.

Maraming tao ang kaunti lang ang alam tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang
ebanghelyo, at may responsibilidad tayong tulungan ang iba na malaman ang
tungkol sa Kanya. Sa pag-aaral mo ng Mateo 21:1–11, pag-isipan kung ano ang
magagawa mo para tulungan ang iba na naisin pang mas matuto tungkol kay
Jesucristo.

Tingnan ang pahina sa lesson na ito na may pamagat na “Ang Huling Linggo,
Pagbabayad-sala, at Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesucristo.” Ang maikling buod na
ito ng huling linggo ng buhay sa mundo ng Tagapagligtas ay naglalahad ng mga
pangyayaring humantong sa Kanyang kamatayan at Pagkabuhay na Mag-uli.
Nililinaw at pinalalalim nito ang iyong pag-unawa sa mga kuwento, turo, doktrina
at alituntuning may kaugnayan sa huling linggo ng ministeryo ni Jesucristo
sa mundo.

Nakatala sa Mateo 21 ang mga pangyayaring naganap limang araw bago ang
Pagpapako sa Tagapagligtas sa Krus, simula sa Kanyang matagumpay na pagpasok
sa Jerusalem. Alalahanin na maraming tao ang sumunod kay Jesus at sa Kanyang
mga Apostol nang maglakbay sila sa Jerusalem mula sa Jerico (tingnan sa Mateo
20:17–18, 29).

Basahin ang Mateo 21:1–5, na inaalam kung ano ang iniutos ni Jesucristo sa dalawa
sa Kanyang mga disipulo.

Ang propesiyang binanggit sa Mateo 21:4–5 ay matatagpuan sa Zacarias 9:9–10.
Maaari mong isulat ang cross-reference na ito sa margin ng iyong mga banal na
kasulatan sa tabi ng Mateo 21:4–5. Ang propesiyang ito ay tungkol sa
ipinangakong Mesiyas, o “pinahiran ng langis na Propeta, Saserdote, Hari, at
Tagapagligtas na ang pagparito ay sabik na hinihintay ng mga Judio” (Gabay sa
mga Banal na Kasulatan, “Mesiyas,” scriptures.lds.org). Maaaring makatulong sa
iyo na malaman na sa panahon ng Biblia, ang asno ay “simbolo ng maharlikang
Judio. … Ang pagsakay sa asno … ay nagpakita na dumating si Jesus bilang isang
payapa at ‘mapagpakumbabang’ Tagapagligtas, hindi bilang isang manlulupig na
nakasakay sa kabayong pandigma” (New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 64).
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Basahin ang Mateo 21:6–8, na inaalam ang ginawa ng “kalakhang bahagi ng
karamihan” (talata 8) upang mapitagang kilalanin si Jesus bilang Mesiyas nang
pumasok Siya sa Jerusalem.

Tinukoy sa Ebanghelyo Ayon kay Juan na gumamit ang mga tao ng “mga palapa ng
mga puno ng palma” (Juan 12:13). Ang mga palapa ng palma ay simbolo ng mga
Judio para sa kapayapaan at pagwawagi laban sa mga kaaway. Ang paglalatag ng
alpombra sa daanan, katulad ng ginawa ng mga tao gamit ang mga palapa at
damit, ay pagpaparangal sa mga dugong bughaw o sa mga manlulupig at
mananakop. Sa paggawa nito, kinilala at malugod na tinanggap ng mga tao si Jesus
bilang kanilang Tagapagligtas at Hari.

Tingnan ang larawan ng Matagumpay na Pagpasok ni Cristo sa Jerusalem (Aklat ng
Sining ng Ebanghelyo [2009], blg. 50; tingnan din sa LDS.org). Kunwari ay isa ka sa
mga taong ito. Basahin ang Mateo 21:9, at isipin na kunwari ay kasama ka nilang
isinisigaw ito.

Mapapansin na inuulit-ulit ng mga tao
ang salitang hosana, na ang ibig sabihin
ay “mangyari pong iligtas kami” (Gabay
sa mga Banal na Kasulatan, “Hosana”).
Maaari mong isulat ang kahulugang ito
sa margin sa tabi ng Mateo 21:9.

Pagmamarka at Paglalagay ng Komento sa mga Banal na Kasulatan
Ang isa sa mga makatutulong nang husto para matandaan mo ang natutuhan mo ay ang
magmarka at maglagay ng komento o paliwanag sa mga banal na kasulatan. Magagawa mo ito
sa pamamagitan ng pagsalungguhit, pagkulay, o pag-outline ng mahahalagang salita o mga
kataga. Maaari ka ring magsulat ng mga kahulugan, alituntunin, komento ng mga propeta
ngayon, o personal na ideya at opinyon sa mga margin.

Ang pagsigaw ng mga tao ay katuparan ng propesiya tungkol sa Mesiyas na
mababasa sa Awit 118:25–26. Maaari mong isulat ang cross-reference na ito sa
margin sa tabi ng Mateo 21:9. Ang maringal at titulong nauukol sa mesiyas na
“Anak ni David” (Mateo 21:9) ay inilaan para sa tagapagmana sa trono ni David.
Ipinahayag ng mga tao sa pagsabi nito na si Jesus ang Mesiyas na pinili at isinugo
ng Diyos na magligtas at mamuno sa Kanyang mga tao.

Isipin na kunwari ay nakatira ka sa Jerusalem nang panahong ito. Ano kaya ang
maiisip o mararamdaman mo habang nasasaksihan ang matagumpay na pagpasok
ng Tagapagligtas?

Libu-libo pa ang karagdagang taong pumunta sa Jerusalem noong panahong iyon
para ipagdiwang ang Paskua. Basahin ang Mateo 21:10–11, na inaalam ang epekto
sa iba ng ikinilos ng karamihan sa Jerusalem.

Ano ang itinanong ng iba dahil sa ikinilos ng karamihan?
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Ang talang ito ay naglalarawan ng sumusunod na alituntunin: Kapag hayagan
nating kinikilala si Jesucristo at hayagang nagsasalita tungkol sa Kanya,
matutulungan natin ang iba na naisin na mas makilala Siya.

2. Sa iyong scripture study journal, ilista ang ilang pagkakataon na
maaari mong hayagang kilalanin si Jesucristo at magsalita tungkol

sa Kanya maliban pa sa mga miting sa Simbahan. Pagkatapos ay isulat ang mga
tamang paraan kung paano mo Siya maaaring hayagang kilalanin at magsalita
tungkol sa Kanya na makatutulong sa iba na mas naisin na makilala Siya.

3. Sagutin ang isa o lahat ng sumusunod na tanong sa iyong scripture
study journal:

a. Kailan nangyari na nahikayat ka na mas makilala pa si Jesucristo dahil may
isang taong hayagang kumilala at nagsalita tungkol sa Kanya?

b. Paano ka, o ang isang kakilala mo, nakatulong sa isang tao na mas makilala
si Jesucristo dahil hayagan mo Siyang kinilala o nagsalita ka tungkol
sa Kanya?

Hanapin at samantalahin ang mga tamang pagkakataon na kilalanin si Jesucristo at
magsalita tungkol sa Kanya.

Mateo 21:12–16
Nilinis ni Jesus ang templo at pinagaling ang mga bulag at mga pilay
Isiping mabuti ang mga naisip at
nadama mo habang nasa loob ng
templo. Kung hindi ka pa nakapunta sa
templo, isipin kung ano kaya ang
maiisip at mararamdaman mo kapag
nasa loob ka ng templo.

Ano ang nangyayari sa loob ng templo
na nagpapadama sa atin na ito ay banal
na lugar?

Nang makapasok sa Jerusalem ang
Tagapagligtas, nagpunta Siya sa templo.
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Basahin ang Mateo 21:12–13, na
inaalam kung ano ang ginagawa ng
mga tao sa templo na hindi nakasisiya
sa Ama sa Langit at kay Jesucristo.

Ang mga bisitang nagpunta sa
Jerusalem upang ipagdiwang ang
Paskua ay kailangang bumili ng mga
hayop na iaalay sa templo bilang bahagi
ng kanilang pagsamba. Ang mga
mamamalit ng salapi ay pinapalitan ng
pera ng templo ang pera ng Romano upang ipambili ng mga hayop, at ipinagbibili
naman ng ibang negosyante ang mga hayop. Kahit kailangan at may magandang
intensyon ang ganitong negosyo, ang gawin ito sa ganoong lugar at paraan ay
kawalang paggalang at pagpipitagan. Bukod pa riyan, ang tala sa Mateo 21:13 ay
nagpapahiwatig na ang mga mamamalit ng salapi at negosyante ay mas
interesadong kumita kaysa sumamba sa Diyos at tinutulungan pa ang iba na gawin
din ang gayon.

Mapapansin na sa Juan 2:16, noong unang paglilinis ng templo, tinawag ni Jesus
ang templo na “bahay ng aking Ama.” Sa Mateo 21:13, noong pangalawang
paglilinis ng templo, tinawag ni Jesus ang templo na “Ang aking bahay.”

Ang isang katotohanan tungkol sa templo na matututuhan natin mula sa mga
salita at ginawa ng Tagapagligtas sa Mateo 21:12–13 ay ang bahay ng Panginoon
ay isang banal na lugar, at gusto Niyang igalang natin ito.

4. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paano natin maipapakita ang paggalang sa bahay ng Panginoon?

b. Ano ang dapat nating gawin para maging karapat-dapat tayong makapasok
sa templo?

Basahin ang Mateo 21:14, na inaalam ang ginawa ng Tagapagligtas sa templo
matapos linisin ito sa ikalawang pagkakataon.

Maaaring makatulong na malaman na “ang mga pilay” sa Mateo 21:14 ay
tumutukoy sa mga tao na lumpo o hirap sa paglalakad.

Mula sa ginawa ng Panginoon para sa mga bulag at mga pilay na lumapit sa Kanya
sa templo, matututuhan natin ang sumusunod na katotohanan: Kapag
pumupunta tayo sa templo, mapapagaling tayo ng Panginoon.

Sa palagay mo, sa anong mga paraan tayo napapagaling ng Panginoon kapag
pumupunta tayo sa templo? ____________________
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Nagpatotoo si Pangulong James E. Faust ng Unang Panguluhan sa paggaling na
mararanasan natin kapag pumupunta tayo sa templo: “Ang Panginoon ay
naglaan ng maraming oportunidad na makatatanggap tayo ng [Kanyang]
nagpapagaling na impluwensya. Nagpapasalamat ako na ipinanumbalik ng
Panginoon sa mundo ang gawain sa templo. Ito ay mahalagang bahagi ng
gawain ng kaligtasan kapwa para sa mga buhay at sa mga patay. Ang ating mga

templo ay nagsisilbing santuwaryo kung saan maisasantabi natin ang halos lahat ng problema sa
mundo. Ang mga templo natin ay mga lugar ng kapayapaan at kapanatagan. Sa mga banal na
santuwaryong ito ang Diyos ay ‘pinagagaling ang mga may bagbag na puso, at tinatalian niya
ang kanilang mga sugat.’ (Awit 147:3.)” (“Spiritual Healing,” Ensign, Mayo 1992, 7).

Ang pagpapagaling na nararanasan natin sa pagsamba sa templo ay maaaring
dumating kaagad, tulad ng nangyari sa mga bulag at mga pilay na inilarawan sa
Mateo 21:14, o maaaring matagalan pa bago mangyari ito.

Isipin kung kailan mo nadama, o ng kakilala mo, ang nakapagpapagaling na
impluwensya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba sa templo.

Tulad nang nakatala sa Mateo 21:15–16, ang mga punong saserdote at mga eskriba
ay hindi natuwa sa ginawa ni Jesus sa templo at ang pagsigaw ng mga tao ng
“Hosana” sa Kanya roon. Ipinaliwanag ni Jesus na ang hayagang pagkilala sa
Kanya ng mga tao ay katuparan ng propesiya (tingnan sa Mga Awit 8:2).

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 21:1–16 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 5: DAY 3

Mateo 21:17–22:14
Pambungad
Matapos manatili sa Betania, bumalik si Jesus sa templo. Habang nasa daan,
isinumpa Niya ang isang puno ng igos. Nilapitan Siya sa templo ng mga pinunong
Judio at tinanong kung saan galing ang Kanyang awtoridad. Pinagsabihan sila ni
Jesus at nagturo ng ilang talinghaga upang ilarawan ang mga ibubunga ng hindi
pagtanggap o pagtanggap sa Kanya at sa Kanyang ebanghelyo.

Mateo 21:17–32
Isinumpa ni Jesus ang isang puno ng igos at pinagsabihan ang mga pinunong Judio
Kung minsan, ang mga pagkain, libangan, produkto, at maging ang buhay ng mga
tao ay hindi naman kasingsarap o kasingganda ng ipinapakita nila.

1. Sa iyong scripture study journal, isulat ang isang pagkakataon na
nakakita ka ng isang bagay na inakala mong maganda pero

hindi pala.

Nakatala sa Mateo 21 ang tungkol sa isang pangyayari na nakakita si Jesus ng isang
bagay na mukhang maganda pero hindi pala. Sa patuloy na pag-aaral mo ng
kabanatang ito, alamin ang mga katotohanan na gagabay sa iyo na mamuhay nang
mas mabuti.

Matapos ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem at paglilinis ng
templo, nanatili Siya sa Betania, isang munting nayon malapit sa Jerusalem.
Basahin ang Mateo 21:18–22, na inaalam ang ginawa ng Tagapagligtas
kinabukasan habang Siya ay naglalakbay mula sa Betania pabalik sa templo sa
Jerusalem.

Ang mga dahon sa puno ng igos ay
karaniwang palatandaan na may bunga
na ang puno. Sa tagsibol (noong
makakita ang Tagapagligtas ng puno ng
igos na walang bunga), karaniwang
may bubot na bunga na ang mga puno
ng igos. Kung hindi pa nagbubunga
ang mga ito, ibig sabihin ay hindi na ito
magkakabunga sa taong iyon. Ang
punong inilarawan sa talang ito ay
mukhang mabunga, pero wala ito ni
isang bunga.

Marahil ang isang dahilan kaya
isinumpa ng Tagapagligtas ang puno ng
igos ay upang ituro sa Kanyang mga disipulo ang tungkol sa kapaimbabawan at sa
mga tiwaling pinunong pangrelihiyon ng mga Judio. Marami sa mga pinunog ito
ang mukhang masunurin sa Diyos, ngunit hindi naman talaga nagkakaroon ng
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bunga o hindi gumagawa ng mabuti. Sila ay mga mapagpaimbabaw o
mapagkunwari.

“Ang salitang mapagpaimbabaw ay isinalin mula sa isang salitang Griyego na ibig sabihin ay
‘aktor’ at ito ay tumutukoy sa isang taong nagkukunwari, eksaheradong umarte, o pakitang-tao
lang at pabagu-bago ang ipinapakitang ugali. Kinokondena ng Panginoon ang mga [tao na
kunwari ay] nagpapakita na kanilang [sinusunod ang mga kautusan] ngunit sa kalooban ay
mapagmalaki at mapanlinlang” (New Testament Student Manual [Church Educational System
manual, 2014], 68).

Mababasa natin sa Mateo 21:23–27 na ilan sa mga pinunong Judio na ito ang
lumapit sa Tagapagligtas sa Templo at nagtanong kung sino ang nagbigay ng
karapatan sa Kanya na gawin ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem at linisin
ang templo. Sinagot ito ng Tagapagligtas sa pagtatanong sa kanila kung ang
bautismo [o ministeryo] ba ni Juan Bautista ay iniutos ng Diyos o ng tao. Hindi
sinagot ng mga pinunong ito ang Tagapagligtas dahil sa takot na maipahamak ang
sarili o galitin ang mga taong tumanggap kay Juan bilang propeta. Sinabi ng
Tagapagligtas na hindi Niya sasagutin ang kanilang mga tanong kung hindi nila
sasagutin ang Kanyang tanong, at pagkatapos ay nagkuwento Siya ng tatlong
talinghaga na naglalarawan ng mga ginagawa ng mga tiwaling pinunong Judio.

Ang unang talinghaga ay tungkol sa magkaibang pagtugon ng dalawang anak na
lalaki sa kanilang ama. Basahin ang Mateo 21:28–30, na inaalam kung sino sa mga
anak na lalaki ang mas kahalintulad ng puno ng igos at ng mga pinunong Judio.

Basahin ang Mateo 21:31–32, na inaalam ang itinuro ng Tagapagligtas sa mga
tiwaling pinunong Judio sa pamamagitan ng talinghagang ito. (Maaaring
makatulong na malaman mo na ang maniningil ng buwis ay nangongolekta ng
buwis at ang mga patutot ay mga prostitute. Mababa ang tingin ng mga pinunong
Judio sa mga pangkat na ito ng mga tao, at itinuturing sila na mga makasalanan.)

Paano naging katulad ng mga maniningil ng buwis at mga patutot na naniwala kay
Juan Bautista ang unang anak sa talinghaga?

Natutuhan natin mula sa talinghagang ito na upang makapasok sa kaharian ng
Diyos, dapat nating sundin ang ating Ama sa Langit at pagsisihan ang ating
mga kasalanan sa halip na sabihin lamang o magkunwaring sinusunod natin
Siya.

2. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon, at pagkatapos ay
sagutin ang dalawang tanong sa iyong scripture study journal:

Isang binatilyo ang madalas na nagsasabi sa kanyang mga magulang na
dumadalo siya sa aktibidad ng Simbahan pero ang totoo ay sa bahay ng
kaibigan niya siya nagpupunta. Kapag kasama niya ang mga lider at titser sa
Simbahan, nagsasalita at kumikilos siya na parang sinusunod niya ang mga
utos ng Ama sa Langit, pero kapag hindi na niya sila kasama sinasadya niyang
suwayin ang karamihan sa mga utos.

Isang dalagita ang nakikipagtsismisan sa kanyang mga kaibigan tungkol sa
ilang kaeskwelang babae pero nagkukunwaring kaibigan ng mga babaeng ito
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kapag kasama niya sila. Regular siyang nagsisimba at tumatanggap ng
sakramento, pero sa oras ng miting ay kadalasang nagte-text siya sa kanyang
mga kaibigan tungkol sa mga pamimintas niya sa mga nasa paligid niya.

a. Ano ang sasabihin mo sa mga kabataang ito para matulungan silang
baguhin ang kanilang pag-uugali?

b. Bukod pa sa mga halimbawa sa mga sitwasyong ito, ano ang iba pang mga
paraan na maaari tayong matukso na magkunwaring sumusunod sa Ama sa
Langit sa halip na talagang sumunod sa Kanya?

Sa patuloy na pag-aaral mo ng Mateo 21, alamin kung ano ang gagawin mo para
maiwasang maging katulad ng puno ng igos na walang bunga.

Mateo 21:33–22:14
Itinuro ni Jesus ang talinghaga ng masasamang magsasaka at ng kasal ng anak na
lalake ng hari
Basahin ang Mateo 21:33–41, at
kumpletuhin ang chart ng sa palagay
mo ay sinasagisag ng huling tatlong
simbolo. Maaaring makatulong na
malaman na ang mga magsasaka ay mga
tagapag-alaga na may responsibilidad
na tiyaking nagkakabunga ang ubasan.
(Kapag tapos ka na, tingnan kung
pareho ang mga sagot mo sa ibinigay
na mga sagot sa katapusan ng lesson.)

Ang Talinghaga ng Masasamang Magsasaka

(Mateo 21:33–41)

Simbolo Kahulugan

Puno ng sangbahayan Ama sa Langit

Mga magsasaka
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Ang Talinghaga ng Masasamang Magsasaka

(Mateo 21:33–41)

Simbolo Kahulugan

Mga alipin

Ang Anak na Lalake ng Pinuno

3. Sa iyong scripture study journal, ibuod ang sa palagay mo ay ang
inilalarawan ni Jesus sa pamamagitan ng talinghagang ito.

Sinabi ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
sumusunod tungkol sa talinghaga ng masasamang magsasaka ng Tagapagligtas:

“Ang pakikipag-ugnayan ng [Diyos] sa mga tao mula pa noong paglalang kay
Adan hanggang sa Ikalawang Pagparito ng Anak ng Diyos ay nakabuod sa
Talinghaga ng Masasamang Magsasaka.

“Ang Diyos mismo ang puno ng sangbahayan; ang kanyang ubasan ay ang
mundo at ang mga naninirahan dito; at ang mga magsasaka ay ang mga
pinagkatiwalaang pangalagaan ang mga tao. Ang mga binato, at binugbog,

inusig, at pinatay ay ang mga propeta at tagakita na isinugo upang mangaral at maglingkod sa
mga tao; at ang Anak at Tagapagmana, na pinatay at pinalayas sa ubasan dahil sa pag-uudyok
ng masasamang magsasaka ay walang iba kundi si Jesus” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomo [1965–73], 1:593–94).

Sa pamamagitan ng talinghagang ito, inilalarawan ni Jesucristo na hindi tinanggap
ng ilan sa mga pinuno ng mga Israelita sa loob ng maraming siglo ang mga propeta
ng Diyos at na alam Niya na gusto Siyang patayin ng mga pinunong Judio.

Basahin ang Mateo 21:43, na inaalam kung kanino ibibigay ang kaharian ng Diyos
(ibig sabihin ang Simbahan ni Jesucristo at ang mga pagpapala ng ebanghelyo)
matapos itong hindi tanggapin ng mga pinunong Judio.

Sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Mateo 21:53 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan)
tinukoy ang “mga Gentil” bilang bansa na pagbibigyan ng kaharian ng Diyos.
“Tumutukoy [ang mga salitang mga Gentil] minsan sa mga taong hindi kabilang sa
angkan ng mga Israelita, minsan [ay sa] mga taong hindi kabilang sa angkan ng
mga Judio, at minsan [ay sa] mga bayang walang ebanghelyo, kahit na maaaring
may dugong Israelita sa mga tao” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Gentil,
Mga,” scriptures.lds.org). Ang pagbibigay ng kaharian sa mga Gentil ay nagsimula
nang unang dalhin ng mga Apostol ang ebanghelyo sa mga Gentil matapos ang
Pagkabuhay na Mag-uli ng Tagapagligtas. Ito ay nagpatuloy sa mga huling araw sa
Panunumbalik ng ebanghelyo sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, na
nanirahan sa bansa ng mga Gentil.

Bilang mga miyembro ng Simbahan ni Jesucristo, tayo ay kabilang sa mga
pinagbigyan ng Diyos ng Kanyang kaharian. Samakatwid, ayon sa mga turo ng
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Tagapagligtas sa Mateo 21:43, bilang mga miyembro ng Simbahan ni Jesucristo,
responsibilidad nating gumawa ng mabubuting bagay.

Pagsulat ng mga Karanasang Nauugnay sa Ebanghelyo
Ang pagsulat ng mga karanasang nauugnay sa ebanghelyo ay magbibigay-linaw sa pang-unawa
mo sa mga doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo. Kapag ibinabahagi at isinusulat mo ang
gayong mga karanasan, magagabayan ka ng Espiritu Santo upang mas maunawaan at
mapatotohanan mo ang mga bagay na iyong isinusulat.

4. Sa iyong scripture study journal, magdrowing ng puno ng igos na
may bunga. Lagyan ng label ang bawat prutas ng mga salitang

naglalarawan ng mabubuting bagay na dapat nating gawin bilang mga
miyembro ng Simbahan ni Jesucristo. Isipin kung bakit mahalagang magkaroon
tayo ng ganitong klaseng bunga. Pagkatapos ay isulat ang isang pangyayari na
nakakita ka ng isang miyembro ng Simbahan na isinasagawa ang isa sa
mabubuting bungang ito sa matapat na paraan.

Inilarawan sa Mateo 21:45–46 kung paano nagalit ang mga punong saserdote at
mga Fariseo nang matanto nila na sila ang tinutukoy na masasamang magsasaka sa
talinghaga. Gayunman, hindi nila ginawan ng masama ang Tagapagligtas dahil
natakot sila sa magiging reaksyon ng mga tao kapag ginawa nila ito.

Nabasa natin sa Mateo 22:1–10 na nagsalaysay ng talinghaga si Jesucristo kung
saan inihambing Niya ang mga pagpapala ng ebanghelyo sa isang piging ng
kasalan na inihanda ng hari para sa kanyang anak na lalake. Ang mga tao na unang
inanyayahan sa piging (na kumakatawan sa marami sa mga Judio, kabilang na ang
mga pinuno) ay ayaw magsidalo. Ang mga tao na pangalawang inanyayahan (na
kumakatawan sa mga Gentil) ay piniling dumalo at masayang kumain sa piging.

Basahin ang Mateo 22:11–14, na inaalam ang nangyari sa piging ng kasalan.

Bakit ipinatapon sa labas ng piging ang panauhing ito?

Tinupad ng hari ang sinaunang kaugalian nang bigyan niya ang kanyang mga
panauhin ng malinis at angkop na damit na isususot sa kasalan. Gayunman, pinili
ng taong ito na huwag isuot ang damit na ibinigay ng hari. Sa mga banal na
kasulatan, ang malinis na damit at bata (robe o balabal) ay simbolo ng kabutihan at
kadalisayan ng mga taong nalinis sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo
(tingnan sa 3 Nephi 27:19).

Idinagdag ng Joseph Smith Translation ng Mateo 22:14 na hindi lahat ng dadalo sa
piging ay magsusuot ng damit-kasalan. Ibig sabihin, hindi lahat ng kumikilala sa
Tagapagligtas at tinatanggap ang paanyaya na maging bahagi ng kaharian ay
magiging handa at karapat-dapat na mamuhay nang walang hanggan sa piling
Niya at ng Ama sa Langit. Ang talinghagang ito ay angkop sa mga taong hindi pa
miyembro ng Simbahan—ang kaharian ng Diyos sa lupa—at sa mga taong
miyembro na ng Simbahan ngunit hindi sapat na inihanda ang kanilang sarili para
sa buhay na walang hanggan kasama ng Diyos.

Pag-isipang mabuti kung ano ang ginagawa mo sa kasalukuyan para matanggap
ang paanyaya ng Ama sa Langit na tanggapin ang lahat ng pagpapala ng

UNIT 5 ,  DAY 3

115



ebanghelyo. Ang pagsasabuhay ng natutuhan mo sa lesson na ito ay makatutulong
sa iyong paghahanda na matanggap ang lahat ng pagpapalang ito.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 21:17–22:14 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

Mga sagot sa chart na “Ang Talinghaga ng Masasamang Magsasaka”: Ang mga
magsasaka ay kumakatawan sa mga tiwaling pinunong Israelita, ang mga alipin ay
kumakatawan sa mga propeta ng Diyos, at ang anak na lalake ng puno ng
sangbahayan ay kumakatawan kay Jesucristo.
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UNIT 5: DAY 4

Mateo 22:15–46
Pambungad
Habang nagtuturo si Jesus sa templo, sinubukan ng mga Fariseo at mga Saduceo
na lituhin Siya sa pamamagitan ng mahihirap na tanong. Mahusay Niyang sinagot
ang kanilang mga tanong at sinabi sa kanila na sundin ang mga batas ng lupain at
sundin ang dalawang dakilang utos.

Mateo 22:15–22
Sinubukan ng mga Fariseo kung malilito nila ang Tagapagligtas kapag tinanong nila
sa Kanya kung tama bang magbayad ng buwis
Ano ang ilang mahahalagang batas na ipinatutupad ng gobyerno sa ating lipunan?
Sa palagay mo, bakit mahalaga ang mga ito? ____________________

Sa pag-aaral mo ng Mateo 22:15–22, alamin ang itinuro ni Jesucristo tungkol sa
pagsunod sa mga batas ng lupain.

Alalahanin na sa huling linggo ng buhay sa mundo ng Tagapagligtas, nagturo Siya
sa templo sa Jerusalem. Basahin ang Mateo 22:15, na inaalam kung ano ang
tinangkang gawin ng mga Fariseo sa Tagapagligtas. Ang ibig sabihin ng “mahuli …
siya sa kanyang pananalita” ay sinusubukan ng mga Fariseo na lituhin ang
Tagapagligtas para may masabi Siya na maglalagay sa Kanya sa alanganin.

Basahin ang Mateo 22:16–17, na inaalam kung paano tinangkang lituhin ng mga
Fariseo ang Tagapagligtas. Makatutulong na malaman na ang kahulugan ng
salitang bumuwis sa talata 17 ay magbayad ng buwis, at na si Cesar ay ang
emperador ng Imperyong Romano, na namuno sa buong Israel nang
panahong yaon.

Ang itinanong ng mga Fariseo kay Jesus ay isang patibong dahil kung sinabi Niya
na dapat lamang magbayad ng buwis sa imperyo ng Roma, maaari Siyang
paratangan ng mga Judio na panig Siya sa mga Romano at taksil sa Kanyang
sariling mga tao. Kung sinabi naman ng Tagapagligtas na hindi dapat magbayad ng
buwis, maaari Siyang akusahan ng mga Fariseo ng pagtataksil at isumbong Siya sa
mga pinuno ng mga Romano.
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Barya ng Romano na may imahe ni Cesar

Basahin ang Mateo 22:18–21, na
inaalam ang isinagot ng Tagapagligtas
sa tanong ng mga Fariseo.

1. Sagutin ang sumusunod
na tanong sa iyong

scripture study journal: Sa palagay
mo, bakit akmang-akma ang
isinagot ng Tagapagligtas sa tanong
ng mga Fariseo?

Ang mga katagang “kaya’t ibigay ninyo
kay Cesar ang sa kay Cesar” sa talata 21
ay tumutukoy sa ating obligasyon na
sumunod sa mga batas ng pamahalaan,
tulad ng batas na magbayad ng buwis.

Natutuhan natin mula sa mga talatang ito ang sumusunod na katotohanan:
Inaasahan ng Panginoon na tayo ay magiging mabubuting mamamayan at
sumusunod sa mga batas ng lupain.

Bakit mahalaga sa atin, bilang mga disipulo ni Jesucristo, na maging mabuting
mamamayan at sumunod sa mga batas ng lupain? (Tingnan sa Mga Saligan ng
Pananampalataya 1:12). Bakit inaasahan ng Panginoon na tayo ay magiging
mabubuting mamamayan at mabubuting miyembro ng Simbahan at sumusunod sa
mga batas ng lupain at sa Kanyang mga batas?

Basahin ang Mateo 22:22, na inaalam ang reaksyon ng mga Fariseo sa isinagot ng
Tagapagligtas.

Mateo 22:23–34
Itinuro ng Tagapagligtas sa mga Saduceo ang tungkol sa kasal at sa Pagkabuhay
na Mag-uli
Bukod sa mga Fariseo, sinubukan din ng mga Saduceo na lituhin sa Kanyang
isasagot ang Tagapagligtas nang magturo Siya sa templo. Basahin ang Mateo
22:23–28, na inaalam kung paano sinubukang lituhin ng mga Saduceo ang
Tagapagligtas. Mapapansin na naniniwala ang mga Saduceo na “walang
pagkabuhay na maguli” (talata 23).

Paano mo ibubuod ang itinanong ng mga Saduceo sa Tagapagligtas?
____________________

Sinadyang baguhin ng mga Saduceo ang pagsunod sa kaugalian sa Lumang Tipan
na ginawa para tulungan ang mga balo (tingnan sa Deuteronomio 25:5–6).
Tinangka nilang magsabi nang eksaherado o palabisin ang kaugaliang ito upang
pabulaanan ang doktrina ng Pagkabuhay na Mag-uli.

Basahin ang Mateo 22:29–30, na inaalam ang isinagot ng Tagapagligtas sa tanong
ng mga Saduceo. Bigyang-pansin ang sinabi ni Jesus na hindi maaaring mangyari
sa, o sa panahon ng, Pagkabuhay na Mag-uli.

Sa konteksto ng plano ng kaligtasan, ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie ng
Korum ng Labindalawang Apostol ang Mateo 22:29–30:
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“Hindi itinanggi kundi binago lamang nang bahagya [ni Jesucristo] ang inaakala
ng marami na sa langit ay may ikakasal at ipapakasal. Ang gusto Niyang sabihin
ay kung ‘sila’ (ang mga Saduceo) at ‘sila’ (‘ang mga tao sa daigdig na ito’), ang
pag-uusapan, hindi sila magkakaroon ng pamilya hanggang sa pagkabuhay na
mag-uli. …

“‘Samakatwid, kapag sila [ang mga taong hindi susunod, hindi sumusunod, o
hindi makasusunod sa batas ng walang hanggang kasal] ay wala na sa daigdig na ito. sila ay
hindi makakasal o maipapakasal.’

“Iyan ay dahil walang pagpapakasal o maipapakasal sa langit para sa mga taong tinukoy ni
Jesus; para sa mga taong ni hindi naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli, bukod pa sa ibang mga
nakapagliligtas na katotohanan; para sa mga taong masasama at di-makadiyos; para sa mga
taong namumuhay ayon sa paraan ng mundo; para sa maraming tao na hindi nagsisipagsisi.
Lahat sila ay hindi magtatamo ng kabuuang gantimpala matapos ang buhay na ito” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 1:606.

Inihayag ng Panginoon ang maraming mahalagang katotohanan tungkol sa
walang-hanggang kasal kay Propetang Joseph Smith. Basahin ang Doktrina at mga
Tipan 132:15–17, na inaalam ang inihayag ng Panginoon sa Propeta tungkol sa
kasal sa mga talatang iyon.

Sino ang tinukoy ng Panginoon na “hindi ikinasal ni ipinakasal” (D at T 132:16) sa
Pagkabuhay na Mag-uli?

Ang magpakasal nang “hindi sa pamamagitan ko ni sa aking salita” (D at T 132:15)
ay nangangahulugan na hindi ibinuklod ang isang tao sa kanyang asawa sa templo
sa awtoridad ng priesthood.

Mula sa Mateo 22:30 at Doktrina at mga Tipan 132:15–17, nalaman natin na ang
mga taong hindi ibinuklod ng awtoridad ng priesthood sa kanilang asawa sa
buhay na ito o hindi nagawan ng mga ordenansa sa templo ay hindi
maikakasal sa kabilang buhay.

Basahin ang Mateo 22:31–33, na inaalam ang iba pang mga katotohanang itinuro
ng Tagapagligtas sa mga Saduceo tungkol sa Pagkabuhay na Mag-uli. Maaari mong
markahan ang sinabi ng Tagapagligtas sa talata 32 na nagsasabi na totoo ang
Pagkabuhay na Mag-uli.

Ano ang reaksyon ng mga tao nang marinig nilang ituro ng Tagapagligtas ang mga
doktrinang ito?

Mateo 22:34–40
Itinuro ng Tagapagligtas ang dalawang dakilang utos

2. Sa iyong scripture study journal, isulat ang lahat ng mga kautusang
maiisip mo sa loob ng isang minuto.

Naniniwala ang ilang rabbi na Judio na may 613 batas o utos sa batas ni Moises.
Basahin ang Mateo 22:34–36, na inaalam ang isa sa mga itinanong ng mga Fariseo
kay Jesus tungkol sa mga utos na ito. Maaari mong markahan ang tanong na ito sa
iyong mga banal na kasulatan.
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Nang hindi tinitingnan ang sagot ng Tagapagligtas, bilugan ang isang utos sa mga
inilista mo sa iyong journal na sa palagay mo ay “dakila,” o
pinakamahalagang utos.

Basahin ang Mateo 22:37–40, na inaalam ang isinagot ng Tagapagligtas sa tanong
ng Fariseo. (Ang Mateo 22:36–39 ay isang scripture mastery passage. Maaari mo
itong markahan sa paraang madali mo itong mahahanap.)

Ang utos ng Panginoon na “iibigin mo ang iyong kapuwa” ay ukol sa paraan ng
pakikitungo natin sa iba.

Sa palagay mo, bakit itinuturing ang dalawang utos na ito na pinakadakilang
mga utos?

Ang ibig sabihin ng mga katagang “sa dalawang utos na ito’y nauuwi ang buong
kautusan, at ang mga propeta” (Mateo 22:40) ay na ang lahat ng utos na inihayag
ng Diyos sa batas ni Moises at sa pamamagitan ng mga propeta sa Lumang Tipan
ay ginawa upang tulungan ang mga tao na ipakita ang kanilang pagmamahal sa
Diyos, sa kanilang kapwa, o sa dalawang ito.

Natutuhan natin mula sa mga talatang ito ang sumusunod na alituntunin: Kung
talagang mahal natin ang Diyos at ang ating kapwa na gaya ng ating sarili,
magsisikap tayo na sundin ang lahat ng utos ng Diyos.

Tingnan ang isinulat mo na mga utos sa iyong scripture study journal. Maglagay ng
isang bituin sa tabi ng mga utos na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at ng
isang kuwadrado sa tabi ng mga utos na nagpapakita ng pagmamahal sa ating
kapwa. (Ang ilang utos ay maaaring markahan pareho ng bituin at ng kuwadrado.)

Isipin ang pagkakataon na pinili mong sundin ang isang utos para ipakita na mahal
mo ang Diyos o ang isang tao.

Umisip ng isang utos na mas matapat mo pang masusunod para maipakita na
mahal mo ang Ama sa Langit o ang ibang tao. Gumawa ng goal o mithiing sundin
ang utos na iyan nang mas matapat.

Scripture Mastery—Mateo 22:36–39
Sa bawat scripture mastery passage, dapat matukoy mo ang konteksto, ang
doktrina o alituntunin, at kung paano mo ipapamuhay ang katotohanan. (Tingnan
ang scripture mastery resources na makukuha sa LDS.org para sa mga resource sa
pag-aaral.)

Sa Mateo 22:36–39, ang konteksto ay ang sagot ni Jesucristo sa isang Fariseo na
nagtanong kung aling utos ang pinakadakila. Ang isang doktrina o alituntuning
itinuro sa talatang iyan ay na ang dalawang pinakadakilang utos ay ibigin ang
Diyos at ibigin ang ating kapwa. Mapapansin na sinabi sa talata 37 na “iibigin mo
ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo at ng
buong pagiisip mo” (idinagdag ang italics). Sa pagsasabuhay ng mga talatang ito,
pag-isipan ang mga sumusunod na tanong: Paano mo maipapakita ang iyong
pagmamahal sa Diyos nang iyong buong puso, kaluluwa, at pag-iisip? Paano ka
magpapakita ng pagmamahal sa mga anak ng Diyos?
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3. Pag-isipan ang ibig sabihin ng iibigin mo ang Diyos nang buong
puso mo. Pagkatapos ay pag-isipan ang ibig sabihin ng iibigin mo

ang Diyos nang buong kaluluwa mo. Sumunod ay pag-isipan kung paano mo
Siya iibigin nang buong pag-iisip mo. Isulat ang iyong mga naisip tungkol sa
tatlong ideyang ito sa iyong scripture study journal.

Mateo 22:41–46
Itinanong ni Jesus sa mga Fariseo kung ano ang iniisip nila tungkol kay Cristo
Matapos na mahusay na sinagot ng Tagapagligtas ang tanong ng mga Fariseo at
mga Saduceo, nagtanong Siya sa mga Fariseo ng ilang bagay. Basahin ang Mateo
22:41–42, na inaalam ang itinanong ng Tagapagligtas sa mga Fariseo.

Ayon sa mga talatang ito, ano ang mga itinanong ni Jesucristo sa mga Fariseo? Ano
ang isinagot ng mga Fariseo?

Alam ng karamihan sa mga Judio na si Cristo, o ang Mesiyas, ay isang inapo ni
Haring David. Naniniwala ang mga Fariseo na ang Mesiyas ay magiging hari ng
Israel at tutulungan ang mga Judio na talunin ang Roma at matatanggap ang
kalayaan nila, tulad ng ginawa noon ni Haring David. Mababasa natin sa Mateo
22:43–46 na itinuro ni Jesus sa mga Fariseo na alinsunod sa kanilang sariling mga
banal na kasulatan, si Cristo ay higit pa sa pagiging anak ni David—Siya rin ay
Anak ng Diyos. Binigkas ni Jesus ang Mga Awit 110:1 sa mga Fariseo upang
maipaliwanag ito (tingnan sa Mateo 22:44).

Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie: “May magtatanong pa ba kung paano
ipinaliwanag ni Jesus ang kahulugan ng mga salita ng Awit? Ang kahulugan nito
ayon sa Kanya ay: ‘Sinabi ng Ama sa Anak, sinabi ni Elohim kay Jehova, maupo
ka sa aking kanang kamay, hanggang sa matapos ang iyong ministeryo sa lupa;
sa gayon ikaw ay ibabangon ko sa walang-hanggang kaluwalhatian at
kadakilaan sa akin, kung saan patuloy kang mauupo sa aking kanang kamay

magpakailanman.’ Kaya nakapagtataka ba na tinapos ng inspiradong tala ang bagay na ito sa
pagsasabing, ‘At wala sinomang nakasagot sa kaniya ng isang salita, ni wala sinomang
nangahas buhat sa araw na yaon na tumanong pa sa kaniya ng anomang mga tanong.’ (Mat.
22:41–46)” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], 102).

4. Isipin kung paano mo sasagutin ang mga sumusunod na tanong:
Ano si Cristo sa iyo? Kaninong Anak Siya? Isulat ang mga naisip

mo sa iyong scripture study journal.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 22:15–26 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 6: DAY 1

Mateo 23
Pambungad
Sa huling linggo ng ministeryo sa mundo ng Tagapagligtas, kinondena Niya ang
pagpapaimbabaw ng mga eskriba at mga Fariseo at nalungkot na hindi tinanggap
ng mga tao sa Jerusalem ang Kanyang pagmamahal at pangangalaga.

Mateo 23:1–12
Kinondena ng Tagapagligtas ang pagpapaimbabaw ng mga eskriba at mga Fariseo
Isipin kung paano mo maihahambing ang iyong mga banal na kasulatan sa mga
banal na kasulatan ng iyong mga kapamilya, mga miyembro ng ward, at mga
kaibigan. Sino ang may pinakamalaking banal na kasulatan? Kaninong mga banal
na kasulatan ang may pinakamaraming namarkahan at nasulatan ng mga tala?
Sino ang may pinakamagandang mga banal na kasulatan?

Ano ang magiging reaksyon mo kapag may nagsabi sa iyo na ang taong may
pinakamalaki, pinakamaraming marka at nakasulat na tala, o pinakamagandang
mga banal na kasulatan ang siyang pinakamabait? ____________________

Bakit hindi ito epektibong paraan para malaman ang kabutihan?
____________________

Kung ibabatay ang kabaitan sa panlabas na anyo, maaaring makapag-udyok ito sa
ilang tao na magkunwaring mabait. “Ang salitang [mapagpaimbabaw] ay
karaniwang tumutukoy sa taong relihiyoso ngunit hindi naman” (Bible Dictionary,
“Hypocrite”). Maaari din itong tumukoy sa isang tao na nagkukunwaring hindi
relihiyoso ngunit ang totoo ay relihiyoso siya.

Bilang bahagi ng huling mensahe ng Tagapagligtas sa publiko na ibinigay sa templo
sa Jerusalem sa huling linggo ng Kanyang mortal na ministeryo, kinondena Niya
ang pagpapaimbabaw ng mga eskriba at mga Fariseo.

Sa pag-aaral mo ng Mateo 23, alamin ang mga katotohanan na makatutulong sa
iyo na malaman ang dapat gawin kapag nakita mong nagkukunwari ang ibang tao
at ano ang magagawa mo para hindi ka maging mapagkunwari sa iyong
sariling buhay.

Basahin ang Mateo 23:1–7, na inaalam ang sinabi ng Tagapagligtas tungkol sa mga
ginagawa ng mga eskriba at mga Fariseo na nagpapakita na mapagpaimbabaw sila.
Ang mga katagang “nagsisiupo … sa luklukan ni Moises” (talata 2) ay
nangangahulugan na ang mga eskriba at mga Fariseo ay may awtoridad na
magturo ng doktrina at bigyang-kahulugan at ipatupad ang batas. Ang mga eskriba
ay mga manananggol na nag-aral ng batas ni Moises, at ang mga Fariseo ay mga
guro ng relihiyon.
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Ayon sa oral na tradisyon, ang mga
Judio ay nagsusuot ng mga pilakteria na
tinatawag din na tefillin, na maliliit na
kahong gawa sa katad na itinatali sa
noo at kaliwang braso upang ipakita na
ang kanilang mga puso at isipan ay
palaging nakatuon sa batas ng Diyos.
Sa loob ng mga pilakteria ay maliliit na
bilot ng papel na may nakasulat na
ilang talata mula sa teksto ng Lumang
Tipan. Ang mga Judio ay nagsusuot ng
mga pilakteria upang tulungan sila na
maalalang sundin ang mga utos ng
Diyos (tingnan sa Exodo 13:5–10,
14–16; Deuteronomio 6:4–9; 11:13–21).
Hindi kinondena ng Panginoon ang
mga nagsusuot ng mga pilakteria,
ngunit kinondena Niya ang mga
nagsusuot nito para magpakitang-tao o
pinalalaki ito para mapansin ng iba na
nakasuot sila nito.

Unawain ang Konteksto ng Mga Banal na Kasulatan
Ang malaman ang kultura at kaugalian sa panahon ng Bagong Tipan ay makatutulong sa atin na
mas maunawaan ang mga banal na kasulatan. Kabilang sa konteksto ng mga banal na kasulatan
ang mga sitwasyong nakapalibot sa isang pangyayaring nakatala sa isang talata sa banal na
kasulatan. Ang pag-unawa sa kontekstong ito ay maghahanda sa iyo na matukoy ang mga
mensahe ng mga inspiradong may-akda ng mga banal na kasulatan. Tutulungan ka rin nito na
mapasok kahit sa isipan lang ang mundo ng bawat may-akda hangga’t maaari at makita ang
mga pangyayari ayon sa nakita ng may-akda.

Maaari mong markahan ang mga kataga sa Mateo 23:5 na nagpapaliwanag kung
bakit pinapalapad ng mga eskriba at mga Fariseo ang kanilang mga pilakteria, at
ang “mga laylayan ng kanilang mga damit.”

Tulad nang nakatala sa Mateo 23:3, ano ang ipinayo ng Tagapagligtas sa Kanyang
mga Apostol tungkol sa pagpapaimbabaw?

Mula sa payong ito, natutuhan natin ang sumusunod na katotohanan: Maaari
nating piliing sundin ang batas ng Diyos kahit nakikita nating
nagkukunwaring mabait lang ang iba.

1. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Bakit mahalagang piliing sundin ang batas ng Diyos kahit nakikita

nating nagkukunwaring mabait lang ang iba?

Basahin ang Mateo 23:8–10, na inaalam kung ano ang ipinayo ng Tagapagligtas na
huwag gawin ng mga tao.
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Ginamit ng Tagapagligtas ang mga katagang “kayong lahat ay magkakapatid”
(talata 8) upang ituro sa mga tao na hindi nila dapat ituring ang sarili na
nakahihigit sa iba dahil silang lahat ay mga anak ng Diyos, pantay-pantay sa
Kanyang paningin.

Inisip ng mga eskriba at mga Fariseo na magiging dakila sila dahil sa kanilang
katungkulan at katayuan. Basahin ang Mateo 23:11–12, na inaalam kung sino ang
sinabi ng Tagapagligtas na ituturing Niyang dakila sa kaharian ng Diyos. Maaari
mong markahan ang nalaman mo sa talata 11.

Tulad ng nakatala sa mga talatang ito, itinuro ng Tagapagligtas sa mga tao ang
sumusunod na alituntunin: Kung maghahangad tayong itaas ang ating sarili sa
iba, tayo ay ibababa. Ang ibig sabihin ng ibababa ay mamaliitin o kukutyain o
hindi rerespetuhin.

Itinuro rin ni Jesus sa mga tao na kung tayo ay mapagkumbaba at naglilingkod
sa iba, tayo ay itataas ng Panginoon. Ang mga katagang “matataas” (Mateo
23:12) ay nagpapahiwatig na ang Panginoon ay iaangat tayo, at tutulungan tayong
maging higit na katulad Niya, at pagkakalooban tayo ng kadakilaan sa kahariang
selestiyal.

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Bakit kailangan nating maglingkod sa iba upang maitaas tayo ng Panginoon
at tulungan tayong maging higit na katulad Niya?

b. Paano tayo natutulungan ng pagiging mapagkumbaba na maiwasan ang
pagpapaimbabaw?

Isipin ang mabubuti mong ginagawa sa eskwela, sa tahanan, at sa simbahan.
Pag-isipan kung saan mo ilalagay ang sarili sa sumusunod na continuum batay sa
intensyon mo sa paggawa ng mabuti at pagpapakumbaba.

Magtakda ng goal o mithiing maglingkod sa iba, at alalahanin na tayong lahat ay
mga anak ng Ama sa Langit.
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Mateo 23:13–36
Si Jesucristo ay nagpahayag ng pagkaaba o kapighatian sa mga eskriba at
mga Fariseo
Kunwari ay may tatlong tasa na maaari
mong piliing pag-inuman. Ang unang
tasa ay marumi sa labas, ang
pangalawang tasa ay marumi sa loob, at
ang pangatlong tasa ay malinis. Bakit
gugustuhin mong uminom sa tasa na
malinis na malinis kaysa sa hindi
gaanong malinis? Sa pag-aaral mo ng
Mateo 23:13–36, pag-isipan kung
paano mo maihahalintulad ang tatlong
tasa sa sinabi ni Jesus.

Nalaman natin sa Mateo 23:13–36 na kinondena ng Tagapagligtas ang mga eskriba
at mga Fariseo sa pagiging mapagpaimbabaw. Suriin ang mga talatang ito, na
inaalam kung ilang beses ginamit ng Tagapagligtas ang mga salitang sa aba nang
magsalita Siya sa mga eskriba at mga Fariseo. Maaari mong markahan ang bawat
paggamit ng mga salitang sa aba sa mga talatang ito. Ang ibig sabihin ng sa aba ay
paghihirap, pagdurusa, at kalungkutan.

3. Basahin ang mga sumusunod na scripture reference, at pagkatapos
ay sagutin ang dalawang tanong sa iyong scripture study journal:

• Mateo 23:23–24.

• Mateo 23:25–26

• Mateo 23:27–28

• Mateo 23:29–36

a. Sa paanong mga paraan nagiging mapagpaimbabaw ang mga eskriba at
mga Fariseo?

b. Anong mga halimbawa ng ganitong pagpapaimbabaw ang makikita natin sa
ating panahon?

Basahin ang Mateo 23:26, na inaalam ang ipinagagawa ng Tagapagligtas sa mga
Fariseo para maiwaksi nila ang kanilang pagiging mapagpaimbabaw. Maaari mong
markahan ang nalaman mo.

Natutuhan natin mula sa talatang ito na kapag sinisikap nating maging malinis
ang ating kalooban, makikita ito sa mga pinipili at ikinikilos natin.

4. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang dapat nating gawin para maging malinis ang ating kalooban?

b. Paano maaaring makatulong sa atin ang pagsisikap na maging malinis ang
kalooban para maiwasan ang pagiging mapagpaimbabaw?
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Iniisip ang tatlong tasang binanggit sa simula ng lesson na ito, piliin kung aling
tasa ang lubos na naglalarawan ng espirituwalidad mo ngayon. Gumawa ng goal o
mithiin na tutulong sa iyo na lubusang maging espirituwal na malinis.

Ipinaunawa nang mas malinaw sa atin ng Joseph Smith Translation ang Mateo
23:23–35 sa sumusunod na karagdagang paliwanag na ito:

• Ipinapalabas ng mga eskriba at mga Fariseo na sila “ay hindi magkakasala sa
kaliit-liitang bagay,” subalit ang totoo, nilalabag nila ang “buong batas” (Joseph
Smith Translation, Matthew 23:21).

• Ang mga eskriba at mga Fariseo ay “[nagpatotoo] laban sa [kanilang] mga ama,
samantalang [sila mismo ay] gumawa rin ng gayong kasamaan” (Joseph Smith
Translation, Matthew 23:34).

• Habang ang kanilang mga ama ay nagkasala dahil sa kamangmangan, ang mga
eskriba at mga Fariseo ay sadyang nagkasala at kailangang managot sa kanilang
mga kasalanan (tingnan sa Joseph Smith Translation, Matthew 23:35).

Nalaman natin sa Mateo 23:29–33 na kinondena ni Jesus ang mga espirituwal na
pinuno ng mga Judio dahil tinatanggap nila ang mga pumanaw na propeta ngunit
hindi tinatanggap ang mga buhay na propeta. Tulad noong panahon ni Jesus, hindi
lang ang mga naunang propeta ang dapat nating bigyan ng paggalang kundi pati
na rin ang mga buhay na propeta sa ating panahon.

Mateo 23:37–39
Ikinalungkot ng Tagapagligtas ang hindi paglapit sa Kanya ng mga tao sa Jerusalem
Paano pinoprotektahan ng inahing manok ang kanyang mga sisiw?

Kapag may panganib, tinitipon ng
inahing manok ang kanyang mga sisiw
sa ilalim ng kanyang mga pakpak.
Mahal ng inahing manok ang kanyang
mga inakay at handang isakripisyo ang
buhay para maprotektahan ang mga ito.

Basahin ang Mateo 23:37–39, na
inaalam kung paano itinulad ng
Tagapagligtas ang sarili sa
inahing manok.

Ano ang reaksyon ng mga tao sa Jerusalem sa pagsisikap ni Jesus na tipunin sila?

Maaari mong markahan ang mga katagang “ang inyong bahay ay iniiwan sa
inyong wasak” (talata 38). Sa kontekstong ito, ang ibig sabihin ng salitang wasak ay
walang laman o pinabayaan. Dahil ayaw magpatipon ng mga tao sa Tagapagligtas,
nawalan sila ng proteksyon. Maliban pa sa ibang kahulugan, ang mga katagang ito
ay maaaring tumutukoy sa espirituwalidad ng mga tao noong panahon ni Jesus
gayundin sa magaganap na pagwasak sa Jerusalem. Ito ay maaari ding tumukoy sa
templo at sa pagkawala ng mga pagpapala ng templo.

Batay sa itinuro ni Jesus tungkol sa inahing manok at kanyang mga sisiw, ano ang
matatanggap natin kung handa tayong magpatipon sa Tagapagligtas? Sagutin ang
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tanong na ito sa pagkumpleto sa sumusunod na pahayag: Kung tayo ay handang
magpatipon sa Tagapagligtas, tayo ay ____________________.

Sa sumusunod na pahayag ni Pangulong Henry B. Eyring ng Unang Panguluhan,
markahan ang instruksyon na tinutukoy ang isang paraan na maipapakita natin sa
Tagapagligtas na handa tayong magpatipon sa Kanya:

“Ilang ulit Niyang sinabi na titipunin Niya tayo tulad ng pagtitipon ng inahing
manok sa kanyang mga sisiw. Sabi niya na dapat nating piliing lumapit sa Kanya
nang may kapakumbabaan at sapat na pananampalataya sa Kanya upang
magsisi ‘nang buong layunin ng puso’ [3 Nephi 10:6].

“Isang paraan para magawa ito ay ang makipagtipon sa mga Banal sa Kanyang
Simbahan. Dumalo sa inyong mga miting, kahit parang mahirap. Kung desidido

kayo, bibigyan Niya kayo ng lakas na gawin iyon” (“Sa Lakas ng Panginoon” Ensign o Liahona,
Mayo 2004, 18).

Pagpasiyahan kung ano ang gagawin mo para matipon sa Tagapagligtas nang sa
gayon ay patuloy mong matanggap ang Kanyang pangangalaga at proteksyon.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 23 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 6: DAY 2

Joseph Smith—Mateo;
Mateo 24
Pambungad
Ipinropesiya ni Jesucristo ang pagkawasak ng Jerusalem at ng templo. Inihayag din
Niya ang mga tanda o palatandaan ng Kanyang Ikalawang Pagparito at
tinagubilinan ang matatapat na abangan at paghandaan ang araw na iyon.

Joseph Smith—Mateo 1:1–20
Ipinropesiya ni Jesus ang pagkawasak ng Jerusalem at ng templo

1. Sa iyong scripture study
journal, sumulat ng isa

o mahigit pang mga tanong na
mayroon ka tungkol sa Ikalawang
Pagparito ni Jesucristo. Sa pag-aaral
mo ng Joseph Smith—Mateo sa
araw na ito, hanapin ang mga sagot
sa mga tanong na isinulat mo.

Ang Joseph Smith—Mateo ay ang
Pagsasalin ni Joseph Smith ng Mateo
23:39–24:56. Ito ay makikita sa
Mahalagang Perlas pagkatapos ng aklat
ni Abraham.

Basahin ang Joseph Smith—Mateo 1:4,
na inaalam ang dalawang itinanong ng
mga disipulo kay Jesus. Maaari mong
markahan ang mga tanong na ito sa
iyong mga banal na kasulatan.

Sinagot ng Tagapagligtas sa Joseph Smith—Mateo 1:5–20 ang unang
tanong—tungkol sa kailan mawawasak ang Jerusalem at ang templo. Sinagot Niya
sa mga talata 21–37 ang pangalawang tanong—tungkol sa palatandaan ng
Kanyang Ikalawang Pagparito at ang pagkalipol ng masasama.

Basahin ang Joseph Smith—Mateo 1:5–12, na inaalam ang mga palatandaang
kaugnay ng pagkawasak ng Jerusalem.

Bagama’t sinabi ni Jesus na maghihirap ang Kanyang mga disipulo sa panahong
ito, nagbigay Siya ng mahalagang pangako na kung tayo ay mananatiling
matatag at hindi madadaig, tayo ay maliligtas. Maaari mong markahan ang
katotohanang ito sa talata 11.

Ang pananatiling matatag ay ang hindi pagpapadaig sa mga tukso at kasamaan. Sa
mga banal na kasulatan, ang salitang matatag kung minsan ay itinatambal sa
salitang hindi matitinag (halimbawa, tingnan sa Mosias 5:15).
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Ipinaliwanag ng mga Young Men and Young Women general presidency ang kahulugan ng
“matatag at hindi matitinag”: “Ano ang ibig sabihin ng maging matatag at hindi matitinag? Ang
pagiging matatag ay pagiging matibay at hindi pabagu-bago, matibay sa paniniwala at
determinasyon, at maaasahan at tapat. Gayundin, ang hindi pagkatinag ay hindi pagsuko at
hindi pagpapatangay o paglihis. Ang pagiging matatag at hindi matitinag sa ebanghelyo ni
Jesucristo ay pangangako na susundin Siya, sa gayon ay laging mananagana sa mabubuting
gawa” (“Steadfast and Immovable,” New Era, Ene. 2008, 8).

Itinuro ni Elder David A. Bednar ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
sumusunod na kaalaman. Markahan ang mga katangiang binanggit niya na taglay
ng taong “matatag at hindi natitinag.” (Maaari mong isulat ang mga salitang
ginamit niya sa margin ng iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng salitang matatag
sa Joseph Smith—Mateo 1:11.)

“Ang salitang ‘matatag’ ay ginagamit upang ilarawan ang katayuang hindi
nagbabago, solido at matibay, hindi natitinag at determinado (Oxford English
Dictionary Online, Ika-2 ed. [1989], “Steadfast”). … Ang isang taong matatag at
di-natitinag ay solido, matibay, determinado, at hindi lumilihis sa nasimulang
layunin o misyon” (“Steadfast and Immovable, Always Abounding in Good
Works,” New Era, Ene. 2008, 2).

Ang salitang maliligtas sa Joseph Smith—Mateo 1:11 ay hindi nangangahulugang
hindi na tayo makararanas ng anumang paghihirap sa buhay.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Propetang Joseph Smith, at markahan
ang kahulugan ng maligtas: “Maling isipin na matatakasan ng mga Banal ang
lahat ng paghatol, habang nagdurusa ang masasama; sapagkat ang lahat ng
laman ay kailangang magdusa, at ‘ang mabubuti ay bahagyang makatatakas’
[tingnan sa D at T 63:34]; … maraming mabubuting magiging biktima ng sakit,
salot, at kung anu-ano pa, dahil sa kahinaan ng laman, subalit maliligtas sa

Kaharian ng Diyos” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith [2007], 294).

Nalaman natin sa Joseph Smith—Mateo 1:13–20 na nagbabala si Jesus sa Kanyang
mga disipulo na humanda sa pagtakas patungo sa mga bundok at huwag nang
bumalik pa sa kanilang mga bahay dahil wawasakin ang Jerusalem. Siya ay
nagpropesiya na ang kapighatian sa mga araw na iyon ang pinakamatindi at hindi
pa naranasan sa Israel.

Noong 70 A.D., humigit-kumulang na 40 taon matapos sabihin ni Jesus ang mga
salitang ito, nilusob ng mga Romano ang Jerusalem at pinatay ang mahigit isang
milyong Judio, at binihag ang halos 100,000 Judio. Ang templo ay winasak, at wala
ni isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi bumagsak—tulad ng ipinropesiya
ng Tagapagligtas (tingnan sa Joseph Smith—Mateo 1:3). Gayunman, ang mga
taong nakinig sa babala ni Jesus ay ligtas na nakatakas patungong Pella, isang
bayan na mga 50 milya pahilagang-silangan ng Jerusalem (tingnan sa Bible
Dictionary, “Pella”).
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Paano naipakita sa karanasan ng mga Judio ang kahalagahan ng pananatiling
matatag sa pagsunod sa mga salita ng Tagapagligtas? ____________________

Isipin kung paanong ang pagsunod sa buhay na propeta sa ating panahon ay
kasinghalaga ng pagsunod ng mga Judio sa babala ni Jesus.

Joseph Smith—Mateo 1:21–37
Ipinropesiya ni Jesucristo ang mga palatandaan ng Kanyang Ikalawang Pagparito
Basahin ang Joseph Smith—Mateo 1:21–23, na inaalam kung bakit inihayag ng
Panginoon ang mga palatandaan tungkol sa Kanyang Ikalawang Pagparito.

Mapapansin na nagbabala ang Tagapagligtas laban sa mga “bulaang Cristo” at mga
“bulaang propeta” (Joseph Smith—Mateo 1:22). Ang mga katagang ito ay
tumutukoy sa sinumang tao—sa loob at labas ng Simbahan—na naghahayag na
siya ay nagsasalita para sa Panginoon nang walang awtoridad o nagtuturo ng mga
bagay na salungat sa mga sinasabi ng mga buhay na propeta. Ang mga katagang
“mga hinirang alinsunod sa tipan” sa talata 22 ay tumutukoy sa mga miyembro ng
Simbahan ni Jesucristo.

Tungkol sa mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta, mababasa natin na
“malilinlang nila kung maaari, pati ang mga nahirang” (Joseph Smith—Mateo
1:22).

Ibinigay ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
sumusunod na paliwanag tungkol sa mga bulaang Cristo at mga bulaang
propeta: “Ang mga bulaang Cristo na ito ay ang mga huwad na sistema sa
relihiyon sa mundo, at ang mga bulaang propeta ay ang mga guro at
tagapagpaliwanag ng mga sistemang iyon. Napakalalim at pinag-aralan nang
lubos ang kanilang mga doktrina, napakahusay at kagila-gilalas ang kanilang

mga gawain … kung kaya’t maging ang mga nahirang ay halos malinlang” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 1:647).

Ano ang ilang magagawa natin upang maiwasang malinlang, maging ng ilang mga
miyembro ng Simbahan?

Ibinigay ni Pangulong Joseph F. Smith ang sumusunod na babala sa mga miyembro
ng Simbahan:

“Wala tayong maaaring tanggapin na opisyal na utos maliban sa mga yaong
tuwirang dumarating sa itinalagang daan, ang mga itinatag na organisasyon ng
pagkasaserdote, na siyang itinalaga ng Diyos na dapat pagmulan ng kanyang
kaisipan at kalooban sa daigdig.

“… At sa sandaling humanap ang mga indibiduwal ng iba pang masasandigan,
sa sandaling iyon ay inilalagay nila ang kanilang sarili sa mga mapanuksong

pang-iimpluwensiya ni Satanas, at isinusuko ang kanilang sarili na maging mga tagapaglingkod
ng diyablo; kinalilimutan nila ang tamang pamamaraan kung paano matatamasa ang mga
biyaya ng Pagkasaserdote; lumilihis sila ng landas palayo sa kaharian ng Diyos, at sila’y
nalalagay sa mapanganib na katayuan. Kapag nakakita kayo ng taong nagsasabing
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nakatanggap siya ng tuwirang paghahayag mula sa Panginoon para sa simbahan, na wala ang
kaayusan at pamamaraan ng priesthood, maaari ninyo siyang ituring na isang impostor” (Gospel
Doctrine, ika-5 ed. [1939], 42).

Basahin ang Joseph Smith—Mateo 1:24–26, na inaalam ang sinabi ng Tagapagligtas
kung paano Siya magpapakita sa Kanyang Ikalawang Pagparito.

Basahin ang Joseph Smith—Mateo 1:27–31, na inaalam ang mga palatandaang
mangyayari bago ang Ikalawang Pagparito.

Ilista ang mga palatandaan: ____________________

Mapapansin na hindi lahat ng palatandaan ay negatibo. Ayon sa mga talata 27 at
31, bago mangyari ang Ikalawang Pagparito ni Jesucristo, ang mga hinirang
ng Panginoon ay matitipon at ang ebanghelyo ay ipapangaral sa
buong mundo.

2. Sa iyong scripture study journal, isulat kung paano kasalukuyan
nang natutupad ang propesiyang ito. Isama mo ang mga paraan na

maaari kang maging bahagi ng katuparan ng propesiyang ito.

Nagbabala ang Tagapagligtas na sa mga huling araw, “ang mga bulaang Cristo, at
bulaang propeta” ay maghahangad na “malilinlang nila kung maaari, pati ang mga
nahirang” (Joseph Smith—Mateo 1:22). Basahin ang Joseph Smith—Mateo 1:37, na
inaalam kung paano natin maiiwasang malinlang.

Sa iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Joseph Smith—Mateo 1:37, maaari
mong isulat ang alituntuning ito: Kung pahahalagahan natin ang salita ng
Panginoon, hindi tayo malilinlang.

Basahin ang sumusunod na kuwento ni Elder M. Russell Ballard, ng Korum ng
Labindalawang Apostol. Markahan ang mga bahagi ng kuwento na naglalarawan
ng alituntuning itinuturo sa Joseph Smith—Mateo 1:37.

“Isa sa aking mahuhusay na missionary na kasama ko noong ako ang mission
president sa Toronto [Canada] ay nakipagkita sa akin makalipas ang ilang taon.
Tinanong ko siya, ‘Elder, ano ang maitutulong ko sa iyo?’

“‘President,’ sabi niya, ‘Palagay ko po ay nawawalan na ako ng patotoo.’

“Hindi ako makapaniwala. Itinanong ko kung paano nangyari iyon.

“‘Sa unang pagkakataon na nakabasa ako ng artikulong laban sa mga Mormon,’ sabi niya. ‘May
mga tanong ako na hindi masagot ng kahit sino. Naguguluhan ako, at palagay ko ay nawawalan
na ako ng patotoo’” (“When Shall These Things Be?” Ensign, Dis. 1996, 60).

Nangyari na ba sa iyo, o sa sinumang kilala mo, ang naranasan ng dating
missionary na ito? Ano ang ipapayo mo sa isang taong nasa ganitong sitwasyon?
Bakit? ____________________

Nagpatuloy si Elder Ballard:
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“Itinanong ko kung ano ang mga itinatanong niya, at sinabi niya sa akin. Iyon ay mga
karaniwang sinasabi laban sa Simbahan, ngunit gusto ko munang magtipon ng materyal upang
makapagbigay ng mga makabuluhang sagot. Kaya nagkasundo kaming magkita pagkatapos ng
10 araw, at sasagutin ko sa araw na iyon ang bawat tanong niya. Nang siya’y paalis na, pinigilan
ko siya.

“‘Elder, marami kang itinanong sa akin ngayon,’ sabi ko. ‘Ngayon, may isa lang akong tanong
sa iyo.’

“‘Ano po iyon, President?’

“‘Kailan mo huling binasa ang Aklat ni Mormon?’ tanong ko.

“Napatingin siya sa ibaba. Matagal siyang tumitig sa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin.
‘Matagal na, President,’ pag-amin niya.

“‘Sige,’ sabi ko. ‘Binigyan mo ako ng assignment. Patas lang na bigyan din kita. Gusto kong
ipangako mo sa akin na magbabasa ka ng Aklat ni Mormon nang kahit isang oras araw-araw
simula ngayon at hanggang sa muli nating pag-uusap.’ Pumayag siya na gagawin iyon.

“Pagkaraan ng 10 araw ay bumalik siya sa opisina ko, at handa na ako. Inilabas ko ang mga
papel para simulan ang pagsagot sa kanyang mga tanong, ngunit pinigilan niya ako.

“‘President,’ sabi niya, ‘hindi na po kailangan iyan.’ Pagkatapos ay ipinaliwanag niya: ‘Alam ko
na totoo ang Aklat ni Mormon. Alam ko na si Joseph Smith ay isang propeta ng Diyos.’

“‘Natutuwa akong marinig iyan,’ sabi ko. ‘Pero makukuha mo pa rin ang mga sagot sa mga
tanong mo. Ang tagal kong ginawa ito, kaya maupo ka lamang diyan at makinig.’

“Kaya sinagot ko ang lahat ng kanyang mga tanong at pagkatapos ay itinanong ko, ‘Elder ano
ang natutuhan mo rito?’

“At sabi niya, ‘Bigyan ng oras ang Panginoon’” (“When Shall These Things Be?” 60).

3. Sa iyong scripture study journal, sumulat ng isang paraan na higit
mong magagawa na “mag … pahalaga sa … salita [ng Panginoon]”

(Joseph Smith—Mateo 1:37).

Ang pagpapahalaga sa mga salita ng Panginoon ay tumutulong sa atin na
maiwasang malinlang, at ang makabagong paghahayag ay nagbabala sa atin na
“tumayo … sa mga banal na lugar, at huwag matinag, hanggang sa ang araw ng
Panginoon ay dumating” (D at T 87:8). Bukod pa sa pag-aaral ng mga banal na
kasulatan upang tulungan tayong pahalagahan ang salita ng Panginoon, maaari
nating matanggap ang mga salita ng Diyos habang nakatayo, o pumupunta, sa mga
banal na lugar tulad ng templo at kapilya at nagsisikap na maging banal na lugar
ang ating mga tahanan. Isipin kung paano makatutulong sa iyo ang pagpunta sa
mga lugar na ito para matutuhan ang totoong doktrina at maiwasang malinlang.

Joseph Smith—Mateo 1:38–55
Tinagubilinan ni Jesus ang Kanyang mga disipulo na maghanda para sa Kanyang
Ikalawang Pagparito
Tinapos ng Tagapagligtas ang pananalitang ito sa pagtuturo sa Kanyang mga
disipulo kung paano pahalagahan ang Kanyang salita at maging handa sa Kanyang
Ikalawang Pagparito.
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Sa mga kahon na ibinigay sa kasunod na chart, magdrowing ng mga simpleng
larawan na nagpapakita ng mga halimbawang ginamit ng Tagapagligtas upang
ituro ang paghahanda para sa Kanyang Ikalawang Pagparito. Pagkatapos, sa ilalim
ng bawat drowing, sumulat ng katotohanang natukoy mo tungkol sa paghahanda
para sa Ikalawang Pagparito.

Joseph Smith—Mateo 1:38–39 Joseph Smith—Mateo 1:40–43

Joseph Smith—Mateo 1:46–47 Joseph Smith—Mateo 1:48–54

Natutuhan natin mula sa mga halimbawang ito na tanging ang Ama sa Langit
lang ang nakakaalam kung kailan magaganap ang Ikalawang Pagparito ng
Tagapagligtas, at kung aabangan natin ang mga palatandaan at susundin ang
mga utos ng Panginoon, magiging handa tayo para sa Ikalawang Pagparito ng
Tagapagligtas.

Rebyuhin ang mga katotohanang tinukoy sa Joseph Smith—Mateo, at isipin kung
paano makatutulong ang mga katotohanang ito na masagot ang mga tanong na
isinulat mo sa simula ng lesson.

Isa sa mga pinakamaiinam na paraan sa paghahanda para sa Ikalawang Pagparito
ay ang pagsunod sa mga turo ng Kanyang mga propeta at mga apostol ngayon.
Isipin ang sumusunod na pahayag ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng
Labindalawang Apostol:

“Paano kung bukas na ang dating Niya? Kung alam nating haharap tayo sa
Panginoon bukas—sa maagang pagkamatay natin o sa di-inaasahang pagdating
Niya—ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang mga ipagtatapat natin? Anong
mga gawi ang ititigil natin? Anong mga pagkukulang ang babayaran natin? Ano
ang mga patatawarin natin? Anong mga patotoo ang ibibigay natin?

“Kung gagawin natin ang bagay na ito, bakit hindi pa ngayon? (“Paghahanda
para sa Ikalawang Pagparito,” Ensign o Liahona, Mayo 2004, 9).

4. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Kung alam mo na makikita mo ang Tagapagligtas bukas, ano ang

babaguhin mo ngayon?

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Joseph Smith—Mateo; Mateo 24 at natapos ang lesson na
ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 6: DAY 3

Mateo 25
Pambungad
Nang turuan ni Jesucristo nang sarilinan ang Kanyang mga disipulo sa Bundok ng
mga Olibo tungkol sa Kanyang Ikalawang Pagparito, itinuro Niya ang talinghaga
ng sampung dalaga at ng mga talento. Ipinaliwanag din Niya na Kanyang
ihihiwalay ang mabubuti mula sa masasama sa Kanyang pagbabalik.

Mateo 25:1–13
Itinuro ni Jesucristo ang talinghaga ng sampung dalaga
Isipin kung ano kaya ang mararamdaman mo kung ikaw ang binata sa sumusunod
na kuwento ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol, na
narinig ang patotoo ng returned missionary na ito sa isang testimony meeting.

“Ikinuwento niya ang pag-uwi niya mula sa isang deyt matapos siyang maorden
bilang elder sa edad na 18. May nangyari sa deyt na ito na hindi niya
maipagmalaki. Hindi na niya binanggit ang anumang detalye, ni hindi niya iyon
dapat sabihin sa publiko. Hanggang ngayo’y hindi ko alam ang detalye ng
nangyari, pero sapat ang halaga niyon sa kanya para maapektuhan ang kanyang
espiritu at pagpapahalaga sa sarili.

“Habang nakaupo sandali sa kanyang kotse sa garahe ng sarili niyang bahay, na pinag-iisipan
ang mga bagay at talagang nalulungkot sa nangyari, patakbong dumiretso ang kanyang inang
di-miyembro mula sa bahay papunta sa kotse niya. Sa isang iglap sinabi ng ina na ang
nakababatang kapatid ng lalaking ito ay nahulog sa bahay nila, humampas nang malakas ang
ulo at tila nangingisay o nagkukumbulsiyon. Agad tumawag ng ambulansya ang amang
di-miyembro, ngunit medyo matatagalan pa bago dumating ang tulong.

“‘Halika at gumawa ka ng paraan,’ lumuluhang sinabi ng ina. ‘Wala ba kayong ginagawa sa
Simbahan ninyo sa mga pagkakataong tulad nito? Nasa iyo ang priesthood nila. Halika at
gumawa ka ng paraan.’ …

“… Sa gabing ito na kailangan ng isang taong mahal na mahal niya ang kanyang
pananampalataya at lakas, hindi makakibo ang binatang ito. Dahil sa pinaglalabanan niyang
damdamin at sa kompromisong nagawa niya—anuman iyon—hindi siya makaharap sa
Panginoon para hingin ang basbas na kailangan” (“Ang Tiwala sa Pagkamarapat,” Liahona, Abr.
2014, 58–59).

Ano ang maiisip mo kung ikaw ang binatang ito na nasa ganitong sitwasyon? Bakit
napakahalaga na maging laging handa? ____________________

Ang Mateo 25 ay karugtong ng pagtuturo ng Tagapagligtas sa Bundok ng mga
Olibo, at kabilang dito ang tatlong talinghaga tungkol sa paghahanda na nagtuturo
sa atin kung paano maging handa sa pagharap sa Panginoon kapag muli Siyang
pumarito.

Habang nasa Bundok ng mga Olibo, itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo
ang tungkol sa Kanyang Ikalawang Pagparito (tingnan sa Mateo 24). Sa
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pamamagitan ng talinghaga ng sampung dalaga, itinuro ni Jesus na kailangan
tayong maghanda para sa Kanyang Ikalawang Pagparito.

Basahin ang Mateo 25:1–4, na inaalam
ang mga pangunahing bahagi ng
talinghaga. Maaari mong markahan
ang nalaman mo.

Ayon sa kaugalian ng mga Judio, ang
lalaking ikakasal, kasama ang kanyang
matatalik na kaibigan, ay pumupunta sa
gabi sa bahay ng kanyang pakakasalan.
Pagkatapos ganapin doon ang
seremonya ng kasal, pupunta ang mga bisita sa kasal sa bahay ng lalaking ikakasal
para sa piging o handaan. Ang mga bisita sa kasal na sumama sa prusisyon ay
dapat may dala na kani-kanyang ilawan o sulo bilang palatandaan na kasama sila
sa mga bisita sa kasal at upang makadagdag sa liwanag at ganda ng okasyon (New
Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 78).

Basahin ang kabuuan ng talinghaga sa Mateo 25:5–13, na inaalam ang ginawa ng
limang matatalinong dalaga at ng limang mangmang na dalaga.

Sa halip na basahin ang Mateo 25:5–13, maaari mong panoorin ang isang
bahagi ng video na “They That Are Wise” (time code 0:00–5:46), na

naglalarawan ng talinghaga ng sampung dalaga. Ang video na ito ay makukuha sa
LDS.org. Habang pinapanood ang video, alamin ang ginawa ng limang
matatalinong dalaga at ng limang mangmang na dalaga.

Isipin ang sumusunod na mga bahagi ng talinghaga, at isulat kung ano sa palagay
mo ang sinasagisag ng bawat isa:

Ang lalaking ikakasal ____________________

Ang matatalinong dalaga ____________________

Ang mga mangmang na dalaga ____________________

Mga ilawan ____________________

Langis ____________________

Ang mga katagang “samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalake” (Mateo
25:5) at “pagkalahating gabi ay may sumigaw” (Mateo 25:6) ay tumutukoy sa
Ikalawang Pagparito ni Jesucristo. Isiping mabuti kung ano ang matututuhan mo
tungkol sa Ikalawang Pagparito mula sa mga talatang ito. Maaari mong isulat ang
Jesucristo sa margin sa tabi ng mga talata 5–6.

Itinuro ni Elder Dallin H. Oaks, ng Korum ng Labindalawang Apostol kung sino
ang kinakatawan ng sampung dalaga: “Ang sampung dalaga ay hayagang
simbolo ng mga miyembro ng Simbahan ni Cristo, dahil lahat ay inanyayahan sa
kasalan at alam ng lahat kung ano ang kailangan upang makapasok pagdating
ng kasintahang lalaki. Ngunit kalahati lang ang handa nang dumating ito”
(“Paghahanda para sa Ikalawang Pagparito,” Ensign o Liahona, Mayo 2004, 8).
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Maaari mong isulat ang Mga miyembro ng Simbahan sa margin sa tabi ng Mateo
25:1–2.

Rebyuhin ang Mateo 25:8–9, at pag-isipan kung bakit hindi ibinigay ng
matatalinong dalaga ang kanilang langis sa mga mangmang na dalaga. Itinuro ni
Pangulong Spencer W. Kimball kung ano ang sinasagisag ng langis at bakit hindi
ito maaaring ipahiram:

“Hindi ito pagdadamot o kawalan ng malasakit. Ang uri ng langis na kailangan
upang paliwanagin ang daan at pawiin ang dilim ay hindi maipapahiram. Paano
maipapamahagi ng isang tao ang pagsunod sa alituntunin ng ikapu; ang
payapang isipan dulot ng matwid na pamumuhay; ang pagtatamo ng kaalaman?
Paano maipapamahagi ng isang tao ang pananampalataya o patotoo? Paano
maipapamahagi ng isang tao ang mga pag-uugali o kalinisang-puri, o ang

karanasan sa misyon? Paano maipapamahagi ng isang tao ang kanyang mga pribilehiyo sa
templo? Kailangang kamtin ng bawat isa ang gayong uri ng langis para sa kanyang sarili. …

“Sa talinghaga, ang langis ay mabibili sa tindahan. Sa ating buhay ang langis ng kahandaan ay
unti-unting naiipon sa bawat patak sa mabuting pamumuhay. … Ang bawat gawain ng
katapatan at pagsunod ay isang patak na dumaragdag sa ating imbakan” (Faith Precedes the
Miracle [1972], 255–56).

1. Isipin kung ano ang sinasagisag ng langis sa talinghaga. Sa iyong
scripture study journal, gumawa ng listahan ng mga gawa ng

katapatan at pagsunod na kukumpleto sa sumusunod na pahayag: Ayon kay
Pangulong Spencer W. Kimball, ang ilan sa mga bagay na maaaring isagisag ng
langis sa talinghaga ay …

Ang sumusunod ay isang katotohanang matututuhan natin mula sa talinghaga at
sa mga komento ni Pangulong Kimball: Hindi tayo makakahiram ng espirituwal
na paghahanda sa iba. Ang espirituwal na kahandaan ay kinabibilangan ng
patotoo, pagbabalik-loob, pananampalataya, at iba pang mga kaloob na personal
na dumarating sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

Ipinaliwanag ni Elder David A. Bednar ng Korum ng Labindalawang Apostol:

“Gusto kong gamitin ngayon ang isa sa maraming posibleng pakahulugan ng
talinghaga ng sampung dalaga para bigyang-diin ang kaugnayan ng patotoo at
pagbabalik-loob. Sampung dalaga, limang matalino at limang mangmang, ang
kinuha ang kanilang ilawan at humayo para salubungin ang kasintahang lalake.
Mangyaring isipin ninyo ang mga ilawang ginamit ng mga dalaga bilang ilawan
ng patotoo. Dinala ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ngunit hindi sila

nangagdala ng langis. Ipagpalagay ang langis bilang langis ng pagbabalik-loob. …

“Ang matatalino bang dalaga ay sakim at ayaw magbigay, o tama lang na ipinapahiwatig nila na
ang langis ng pagbabalik-loob ay hindi maaaring hiramin? Ang espirituwal na kalakasan ba na
bunga ng pagkamasunurin sa tuwina sa mga kautusan ay maaaring ibigay sa ibang tao? Ang
kaalaman ba na nakamtan sa masigasig na pag-aaral at pagninilay ng mga banal na kasulatan
ay maaaring ibigay sa isang taong nangangailangan? Ang kapayapaan bang hatid ng
ebanghelyo sa matapat na Banal sa mga Huling Araw ay maaaring ilipat sa isang taong
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dumaranas ng hirap o malaking hamon? Ang malinaw na sagot sa bawat isa sa mga tanong na
ito ay hindi.

“Gaya ng wastong pagbibigay-diin ng matatalinong dalaga, kailangang ‘magsibili tayo para sa
ating sarili.’ Ang inspiradong kababaihang ito ay hindi naglalarawan ng transaksyon sa negosyo;
sa halip, binibigyang-diin nila ang ating indibiduwal na responsibilidad na panatilihing nag-aalab
ang ating ilawan ng patotoo at magkaroon ng sapat na suplay ng langis ng pagbabalik-loob.
Ang mahalagang langis na ito ay nakukuha sa paisa-isang patak—‘taludtod sa taludtod [at]
tuntunin sa tuntunin’ (2 Nephi 28:30), nang buong tiyaga at sigasig. Walang shortcut dito;
walang huling-sandaling paghahanda ang maaaring magawa.

“‘Dahil dito, maging matapat, nananalangin tuwina, taglay ang inyong mga ilawan na tinabasan
at nagniningas, at may langis na dala kayo, upang kayo ay maging handa sa pagparito ng
Kasintahang lalaki’ (D at T 33:17)” (“Nagbalik-loob sa Panginoon,” Ensign o Liahona, Nob.
2012, 109).

Ang sumusunod ay isa pang katotohanan na maaari nating matutuhan mula sa
talinghagang ito: Naghahanda tayo para sa Ikalawang Pagparito sa
pamamagitan ng pagpapalakas sa ating patotoo at pagbabalik-loob sa
pamamagitan ng araw-araw na paggawa ng mabuti.

2. Magdrowing ng
malaking ilawan sa

iyong scripture study journal.
Isinasaisip na ang langis sa
talinghaga ay sumasagisag sa
paghahanda para sa Ikalawang
Pagparito ni Jesucristo, ilista sa loob
ng ilawan ang mga paraan na makapagdaragdag ka ng “langis” sa iyong
“ilawan.” Kung maaari, ibahagi ang iyong mga ideya sa kapamilya o kaibigan,
at itanong sa kanila kung ano ang imumungkahi nilang idagdag sa mga
inilista mo.

Para maunawaan ang ibang paraan na makapag-iimbak ka ng langis nang
papatak-patak sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay, maaari mong

panoorin ang nalalabing bahagi ng video na “They That Are Wise” (time code
5:46–8:44). Habang pinanonood mo ang video, magdagdag sa mga inilistang mong
ideya sa iyong scripture study journal.

Pinagtibay ng Panginoon sa makabagong paghahayag na “sa araw na iyon, kung
kailan ako ay paparito sa aking kaluwalhatian, ay matutupad ang talinghaga na
aking sinabi hinggil sa sampung birhen” (D at T 45:56).

Basahin ang Mateo 25:10–12, na inaalam ang sinabi ng lalaking ikakasal sa mga
mangmang na dalaga. Maaaring makatulong na malaman na nilinaw sa Joseph
Smith Translation na sinabi ng lalaking ikakasal na, “Hindi ninyo ako
nangakikilala” (Joseph Smith Translation, Matthew 25:11).

Ano ang sinasabi sa atin ng pahayag na “Hindi ninyo ako nangakikilala” tungkol sa
limang mangmang na dalaga? Ano ang pagkakaiba ng kilala ninyo ang Panginoon
sa may alam lang kayo tungkol sa Kanya? (Tingnan sa Juan 17:3.)
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Natutuhan natin mula sa mga talatang ito na para maging handa sa pagdating
ng Panginoon at maging karapat-dapat na manatili sa Kanyang kinaroroonan,
dapat natin Siyang makilala.

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa anong mga paraan mo higit na nakilala ang Tagapagligtas?

b. Paano makakaapekto sa espirituwal na paghahanda mo para sa Kanyang
Ikalawang Pagparito ang pagkakilala mo sa Tagapagligtas?

Sa pagpapatuloy ng kuwento mula sa simula ng aralin—tungkol sa binatang
mayhawak ng priesthood na hindi handa sa sandali ng
pangangailangan—ipinaliwanag ni Elder Holland na humangos ang binata sa
bahay ng isang nakatatandang lalaki sa kanyang ward. Kaagad binigyan ng basbas
ng nakatatandang lalaki ang kapatid ng binata na nagpaayos ng lagay nito
hanggang sa dumating ang paramedics. Patuloy pa ni Elder Holland:

“Pagkatapos ay ganito ang sinabi ng nabanggit kong returned missionary:
‘Walang sinuman na hindi nakaranas ng naranasan ko noong gabing iyon ang
makakaalam sa kahihiyang nadama ko at lungkot na tiniis ko dahil sa dama kong
hindi ako karapat-dapat na gamitin ang priesthood na hawak ko. Mas masakit
ang alaalang ito para sa akin dahil sarili kong kapatid ang nangailangan sa akin
at pinakamamahal kong mga magulang na di-miyembro ang takot na takot at

may karapatang umasa sa akin nang higit pa rito. Ngunit habang nakatayo ako sa harapan ninyo
ngayon, ito ang maipapangako ko,’ sabi niya. ‘Hindi ako perpekto, ngunit mula noong gabing
iyon wala na akong ginawang anuman na hahadlang sa akin para humarap sa Panginoon nang
may tiwala at humingi ng tulong sa Kanya kapag kailangan. Ang pagkamarapat ng sarili ay isang
pakikipaglaban sa mundong ito na ating ginagalawan,’ sabi niya, ‘ngunit isang pakikipaglaban
ito na pananalunan ko. Nadama ko na isinumpa na akong minsan sa buhay ko, at ayaw kong
madama itong muli kailanman kung may magagawa ako ukol dito. At, siyempre,’ pagtatapos
niya, ‘magagawa ko ang lahat ukol dito’” (“Ang Tiwala sa Pagkamarapat,” 59).

Isipin ang kailangan mong gawin upang maging espirituwal na handa sa pagdating
ng Panginoon. Maaari mong bilugan ang isa o dalawa sa mga inilista mo sa iyong
idinrowing na ilawan at gumawa ka ng goal o mithiin na kumilos sa paraang
madaragdagan ang iyong espirituwal na kahandaan.

Mateo 25:14–46
Itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo ang talinghaga ng mga talento at ng
mga tupa at mga kambing
Kung pumasok sa silid ang iyong mga magulang at binigyan ka ng malaking halaga
ng pera, ano ang gagawin mo rito?

Nang ipagpatuloy ng Tagapagligtas ang pagtuturo Niya sa mga disipulo tungkol sa
Kanyang Ikalawang Pagparito, ikinuwento niya ang talinghaga ng mga talento. Sa
talinghagang ito, isang lalaking paalis na para maglakbay ang nagbigay ng pera sa
tatlo sa kanyang mga alipin: limang talento sa unang alipin, dalawang talento sa
pangalawa, at isang talento sa pangatlo. (Ang talento ay halaga ng pera.)
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Basahin ang Mateo 25:16–18, na
inaalam ang ginawa ng mga alipin sa
pera nila.

Nalaman natin sa Mateo 25:19–23 na
pagbalik ng panginoon, ipinaulat niya
sa kanyang mga alipin ang nagawa nila
sa kanilang mga pera. Ang mga alipin
na may limang talento at dalawang
talento ay ginamit ang mga ito para
madoble ang pera ng kanilang
panginoon. Ngunit ang aliping may isang talento ay itinago ito at dahil dito ay
walang anumang naibigay na dagdag sa kanyang panginoon.

Basahin ang Mateo 25:24–25, na inaalam kung bakit itinago ng alipin ang talento.

Sa talinghagang ito, ang mga talento ay maihahalintulad sa mga kaloob at mga
kakayahang ibinigay sa atin ng Panginoon. Mahahadlangan tayo ng takot sa
paggamit sa mga kaloob at mga kakayahang ibinigay sa atin ng Panginoon.

Ano sa palagay mo ang mangyayari kung hindi natin pauunlarin ang ating mga
kaloob at mga kakayahan dahil sa takot?

Basahin ang Mateo 25:26–30 para malaman kung ano ang nangyari sa walang
pakinabang na alipin.

Ang isang katotohanang matututuhan natin mula sa talinghagang ito ay na kung
hindi natin pauunlarin at gagamitin ang mga espirituwal na kaloob para sa
kabutihan, mawawala ang mga ito sa atin.

Umisip ng ilang paraan na magagamit mo ang iyong mga kaloob at mga
kakayahan para maisulong pa ang gawain ng Panginoon. Ang isang talentong
magagamit mo ay ang iyong patotoo (tingnan sa D at T 60:2–3). Pag-isipan na
planuhing magamit at mapaunlad nang tapat ang iyong mga kaloob at mga
kakayahan.

Nalaman natin sa Mateo 25:31–46 na sa
Kanyang Ikalawang Pagparito ay
ihihiwalay ni Jesus ang mabubuti sa
masasama tulad ng paghiwalay ng
pastol sa mga tupa mula sa mga
kambing. Paano natutukoy ng
Panginoon ang kaibahan ng mga
nagmamahal sa Kanya (mga tupa) at
ang mga hindi nagmamahal sa Kanya
(mga kambing)?

Basahin ang Mateo 25:40, na inaalam
ang itinuro ng Tagapagligtas kung paano natin maipapakita ang ating pagmamahal
sa Kanya.

Natutuhan natin mula sa talatang ito na kapag minahal at pinaglingkuran natin
ang iba, ipinapakita nating mahal natin ang Panginoon.
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Upang mas maunawaan kung paano natin maipapakita ang ating
pagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal at

paglilingkod sa iba, panoorin ang video na “The Coat,” na ipinapakita ang isang
pangyayari mula sa kabataan ni Pangulong Heber J. Grant. Habang nanonood ka,
alamin kung sino ang kani-kanyang pinaglilingkuran ng batang lalaki at ng
kanyang ina?

Pag-isipan kung paano mo pinakitunguhan ang iba sa nakalipas na 24 oras. Isipin
kung pipiliin mo ba na iba ang gawin kung malalagay ka sa gayunding sitwasyon.
Sa susunod na 24 na oras, humanap ng mga pagkakataong sundin ang mga
pahiwatig ng Banal na Espiritu at paglingkuran ang iba.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 25 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 6: DAY 4

Mateo 26:1–30
Pambungad
Dalawang araw bago ang Paskua, nakipagsabwatan si Judas sa mga pinunong Judio
na gustong patayin si Jesus. Noong gabi ng Paskua, pinasimulan ni Jesus ang
sakramento.

Mateo 26:1–16
Nakipagsabwatan si Judas sa mga pinunong Judio na gustong patayin si Jesus
Nakapanood ka na ba ng pelikula o nakabasa ng kuwento tungkol sa isang taong
ipinagkanulo? Bakit ipinagkanulo ang taong iyon? Ano ang mararamdaman mo
kapag ipinagkanulo ka ng kaibigan mong malapit sa iyo? Sa pagbabasa mo ng mga
huling sandali ng buhay ni Jesucristo, alalahanin na Siya ay ipinagkanulo ng isang
malapit na kaibigan.

Para sa mga sinaunang Israelita, ang
linggo ng Paskua ay isa sa mga
pinakamahalagang linggo ng taon.
“Ang Piging ng Paskua ay pinasimulan
[sa panahon ni Moises] upang
tulungang maalaala ng mga anak ni
Israel ang paglampas sa kanilang
tahanan ng anghel ng kamatayan at
pagligtas sa kanila mula sa mga
taga-Egipto [tingnan sa Exodo
12:21–28; 13:14–15].” Bilang bahagi ng
Paskua, ang mga Israelita ay nag-aalay
ng kordero at iwiniwilig ang dugo nito
sa haligi ng kanilang mga pinto. “Ang
dugo ng mga walang bahid-dungis na
kordero, na ginamit na palatandaan
upang iligtas ang Israel noong una, ay
sumasagisag kay Jesucristo, na Kordero
ng Diyos, na ang paghain ay nakatubos
sa sangkatauhan” (Gabay sa mga Banal
na Kasulatan, “Paskua,” scriptures.lds.org).

Basahin ang Mateo 26:1–2, na inaalam kung ano ang sinabi ni Jesucristo na
magaganap pagkatapos ng Paskua.

Pagkatapos, basahin ang Mateo 26:3–5, na inaalam kung sino ang nagpaplanong
patayin si Jesus sa pagkakataong ito.

Bakit ipinasya ng mga eskriba at mga punong saserdote na hintayin munang
matapos ang Paskua bago patayin si Jesus?

Nabasa natin sa Mateo 26:6–13 na noong si Jesus ay nasa Betania, isang babae ang
lumapit sa Kanya at pinahiran Siya ng mamahaling unguento o ointment bilang
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paghahanda sa Kanyang nalalapit na kamatayan at libing. Ang ilan sa Kanyang
mga disipulo, pati na si Judas, isa sa Labindalawang Apostol at ang
tagaingat-yaman ng grupo, ay nagsabing ipinagbili na lamang sana ang unguento
para tulungan ang mga maralita. Gayunman, hindi totoong nag-aalala si Judas para
sa mga maralita kundi siya ay isang magnanakaw na gustong mapasakanya ang
pera (tingnan sa Juan 12:4–6).

Basahin ang Mateo 26:14–16, na inaalam kung ano ang ginawa ni Judas matapos
siyang pagsabihan ng Tagapagligtas dahil sa pagrereklamo.

Alamin kung gaano kalaki ang tinanggap ni Judas sa pagkakanulo kay Jesus. “Ayon
sa batas ni Moises ang tatlumpung siklong pilak ay ibinabayad sa may-ari ng
sinumang nakapatay sa alipin nito (tingnan sa Exodo 21:32). … Makikita sa halaga
ng pagkakanulo ang mababang pagtingin ni Judas at ng mga punong saserdote sa
Tagapagligtas” (New Testament Student Manual [Church Educational System
manual, 2014], 81). Ito rin ay katuparan ng propesiya sa Lumang Tipan na
ipagkakanulo ang Tagapagligtas (tingnan sa Zacarias 11:12).

Mateo 26:17–25
Si Jesus at ang Kanyang mga disipulo ay kumain ng hapunan ng Paskua
Isipin kung kailan ka huling
nanalamin? Ano ang ilang naitutulong
sa atin ng salamin?

Basahin ang sumusunod na pahayag ni
Pangulong Dieter F. Uchtdorf ng Unang
Panguluhan, at alamin at markahan
kung bakit mahalaga na makita nating
mabuti ang ating sarili, tulad ng
nakikita sa atin ng Diyos:

“Walang sinuman sa atin ang gustong umamin kapag tayo ay nalilihis mula sa
tamang landas. Kadalasan tinatangka nating iwasang suriin ang kaibuturan ng
ating kaluluwa at harapin ang ating mga kahinaan, limitasyon, at takot. Dahil
dito, kapag sinusuri natin ang ating buhay, ginagawa natin ito nang may
pagkiling, mga dahilan, at mga kuwento sa ating sarili upang pangatwiranan
ang di-marapat na mga pag-iisip at pagkilos.

“Ngunit ang makitang mabuti ang ating sarili ay napakahalaga sa ating espirituwal na
pag-unlad at kapakanan. Kung ang ating mga kahinaan at pagkukulang ay patuloy nating
ikakaila, hindi ito mapapagaling at magagawang kalakasan ng nakatutubos na kapangyarihan
ng Tagapagligtas. …

“Kaya paano natin mapapaningning ang dalisay na liwanag ng katotohanan ng Diyos sa ating
kaluluwa at makikita ang ating sarili kung paano Niya tayo nakikita?

“Nais kong sabihin sa inyo na ang mga banal na kasulatan at ang mga mensaheng ibinibigay sa
pangkalahatang kumperensya ay napakalinaw na salamin para makita nating mabuti ang ating
sarili” (“Ako Baga, Panginoon?” Ensign o Liahona, Nob. 2014, 58).
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Pag-isipan kung paano nakakatulad ng salamin ang mga banal na kasulatan at ang
mga mensaheng ibinibigay sa pangkalahatang kumperensya para matulungan
tayong makita ang mga paraan na magpapabuti ng ating buhay.

Sa pag-aaral mo ng Mateo 26:17–25, alamin ang alituntunin na tutulong sa iyo na
makita ang iyong mga kahinaan upang mapagsikapan mong madaig ang mga ito.

Nabasa natin sa Mateo 26:17–19 na sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na
kumuha ng silid sa Jerusalem para sa paghahandaan ng hapunan ng Paskua.

Basahin ang Mateo 26:20–21, na inaalam ang sinabi ni Jesus sa Kanyang mga
Apostol habang kinakain nila ang pagkain ng Paskua.

Kung isa ka sa mga naroon, ano kaya ang maiisip mo matapos itong sabihin
ni Jesus?

Basahin ang Mateo 26:22, na inaalam ang itinanong ng mga Apostol kay Jesus.

Ano ang itinuturo sa iyo ng tanong na “Ako baga, Panginoon?” tungkol sa
matatapat na labing-isang Apostol?

Ang isang alituntunin na matututuhan natin sa talang ito ay na nang marinig ng
mga disipulo ni Jesucristo ang sinabi ng Panginoon, sinuri nila ang kanilang
buhay upang malaman kung sila ba ang pinatutungkulan niyon.

Sinabi ni Pangulong Uchtdorf ang sumusunod tungkol sa talang ito:

“Hindi pinag-alinlanganan ng mga disipulo ang sinabi [ni Jesus]. Ni hindi nila
inilibot ang kanilang tingin, itinuro ang iba, at itinanong, ‘Siya ba?’ …

“Iniisip ko ang gagawin ng bawat isa sa atin kung itanong iyan sa atin ng
Tagapagligtas. Titingin kaya tayo sa mga nasa paligid natin at sasabihin sa puso
natin, ‘Baka si Brother Johnson ang tinutukoy niya. Noon pa ako duda sa kanya,’
o ‘Mabuti’t narito si Brother Brown. Kailangan niya talagang marinig ang

mensaheng ito’? O susuriin kaya natin ang ating sarili, tulad ng mga disipulo noong araw, at
itatanong ang matalim na tanong na: ‘Ako baga?’” (“Ako Baga, Panginoon?” 56).

Naranasan mo na bang matuksong balewalain ang mga salita ng Panginoon at
ipalagay na iyon ay para sa iba? Basahin ang sumusunod na pahayag, na inaalam
ang hinihikayat ni Pangulong Uchtdorf na gawin natin kapag narinig natin ang
mga salita ng Panginoon:

“Sa mga simpleng salitang, ‘Ako baga, Panginoon?’ nagsisimula ang karunungan at ang daan
tungo sa sariling pagbabalik-loob at patuloy na pagbabago. …

“Huwag nating panaigin ang ating kapalaluan, alisin ang kayabangan, at mapagpakumbabang
itanong, ‘Ako baga, Panginoon?’

“At kung ang sagot ng Panginoon ay ‘Oo, anak ko, may mga bagay kang dapat baguhin, mga
bagay na matulungan kitang daigin,’ dalangin kong nawa’y tanggapin natin ang sagot na ito,
mapagkumbaba nating aminin ang ating mga kasalanan at pagkukulang, at baguhin natin ang
ating pag-uugali sa pamamagitan ng pagiging mas mabubuti” (“Ako Baga, Panginoon?” 56, 58).
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1. Sa iyong scripture study journal, isulat ang isang pagkakataon na
pinagpala ka dahil ipinamuhay mo ang mga salita ng Panginoon sa

iyong buhay. Pagkatapos ay sumulat ng isang partikular na mithiin tungkol sa
gagawin mo upang mas masuri ang sarili mong buhay sa tuwing maririnig o
mababasa mo ang mga salita ng Panginoon.

Basahin ang Mateo 26:23–25, na inaalam ang isinagot ng Tagapagligtas sa tanong
ng mga Apostol. Matapos tukuyin ni Jesus na si Judas ang taong magkakanulo sa
Kanya, umalis si Judas (tingnan sa Juan 13:30).

Mateo 26:26–30
Pinasimulan ni Jesucristo ang sakramento sa panahon ng Paskua
Matapos kumain ang Tagapagligtas ng hapunan sa Paskua kasama ang Kanyang
mga Apostol, pinasimulan Niya ang ordenansa ng sakramento.

Pag-isipan ang mga isasagot mo sa mga
sumusunod na tanong: Noong huli
kang tumanggap ng sakramento, ano
ang ginagawa mo? Ano ang iniisip mo?
Ano ang nadama mo?

Basahin ang Mateo 26:26–29, na
inaalam kung ano ang ginawa ng
Panginoon sa tinapay at sa laman
ng tasa.

Nalaman natin sa mga talatang ito na
ang mga sagisag ng sakramento ay kumakatawan sa katawan at dugo ni
Jesucristo, na inialay Niya para sa atin.

Ang Pagsasalin ni Joseph Smith ay nagbibigay ng karagdagang kaalaman sa Mateo
26:26–28. Basahin ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Mateo 26:22, 24–25 (sa Gabay sa
mga Banal na Kasulatan.)

Tingnan ang mga inspiradong pagbabagong ginawa. Paano tayo nito
natutulungang maunawaan ang isang mahalagang layunin ng sakramento?

Nalaman natin sa pamamagitan ng mga inspiradong pagbabagong ito na
pinasimulan ni Jesucristo ang sakramento upang maaala natin Siya at ang
Kanyang Pagbabayad-sala para sa ating mga kasalanan.

Kung maaari, panoorin ang video na “Always Remember Him” (5:28) upang
mas maunawaan ang layunin at kahalagahan ng sakramento. Ipinaliwanag

ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol sa video na ito na
ang layunin ng sakramento ay ang alalahanin si Jesucristo at ang Kanyang
nagbabayad-salang sakripisyo. Ang video na ito ay makukuha sa LDS.org.

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang nadarama at nararanasan mo kapag sinisikap mong alalahanin ang
Tagapagligtas at ang Kanyang Pagbabayad-sala habang tumatanggap ng
sakramento?
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b. Ano ang ilang bagay na nakakagambala sa atin kapag ibinibigay ang
sakramento?

c. Ano ang maitutulong ng pag-iwas sa mga paggambalang ito sa oras ng
sacrament service para magkaroon tayo ng mas espirituwal na karanasan?

d. Ano ang ilang bagay na magagawa mo para matulungan kang magtuon sa
Tagapagligtas at sa kahalagahan ng ordenansang ito sa oras ng sacrament
service at maaalala Siya sa buong linggo?

Ayon sa Mateo 26:27–28, ano ang natatangap natin habang nakikibahagi sa
sakramento dahil sa pagtigis ng dugo ni Cristo?

Ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng tubig sa oras ng sakramento ay hindi sapat
para maging karapat-dapat na tayong makatanggap ng kapatawaran sa ating mga
kasalanan. Kailangang manampalataya tayo kay Jesucristo, at tanggapin ang
sakramento nang may tunay na layunin sa pamamagitan ng pag-alaala sa Kanya sa
tuwina at pagsisikap na sundin ang Kanyang mga utos. Sa pamamagitan ng
pagtanggap ng sakramento nang karapat-dapat, pinaninibago natin ang mga tipan
natin sa binyag.

Maaari mong isulat ang sumusunod na alituntunin sa margin ng iyong mga banal
na kasulatan: Kapag tayo ay nagsisi at tumanggap ng sakramento nang may
tunay na layunin, maaari tayong tumanggap ng kapatawaran sa ating mga
kasalanan.

3. Sa iyong scripture study journal, isulat kung paano mo
ipamumuhay ang mga katotohanang natukoy mo sa lesson na ito

sa Mateo 26:26–30.

Basahing muli ang Mateo 26:29, na inaalam kung kailan muli tatanggap ng
sakramento ang Tagapagligtas ayon sa Kanya.

“Tulad ng nakatala sa Mateo 26:29, sinabi ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo na hindi
Siya iinom ng bunga ng puno ng ubas hanggang sa inumin Niya itong muli na kasama nila sa
kaharian ng Kanyang Ama. Samakatwid, ang sakramento ay hindi lamang sumasagisag sa
Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas kundi umaasam din sa Kanyang pagbabalik sa mundo sa
kaluwalhatian (tingnan sa I Mga Taga Corinto 11:26).

“Sa mga huling araw, inihayag ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith ang mga detalye ng
mangyayaring kaganapan kung kailan Siya ay iinom na muli ng bunga ng puno ng ubas sa lupa.
Tulad ng nakatala sa Doktrina at mga Tipan 27, inihayag ng Panginoon na Siya ay muling
tatanggap ng sakaramento sa mundo kasama ang Kanyang mga tagasunod, kabilang ang
maraming sinaunang propeta, tulad nina Moroni, Elias, Juan Bautista, Elijah, Abraham, Isaac,
Jacob, si Jose na ipinagbili sa Egipto, sina Pedro, Santiago, at Juan, ‘at pati si Miguel, o Adan,
ang ama ng lahat’ (tingnan sa D at T 27:4–14). Kabilang sa mga tagasunod ng Panginoon ang
‘lahat na ibinigay sa akin ng Ama mula sa sanlibutan’ (D at T 27:14). Ang ibig sabihin nito ay
kung mananatili tayong tunay at tapat sa ating mga tipan at magtitiis hanggang sa wakas,
magiging kabilang tayo sa mga tatanggap ng mga sagisag ng sakramento kasama ng
Tagapagligtas sa darating na panahong iyon” (New Testament Student Manual, 83–84).

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:
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Napag-aralan ko na ang Mateo 26:1–30 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

UNIT 6 ,  DAY 4

146



UNIT 7: DAY 1

Mateo 26:31–75
Pambungad
Sa Halamanan ng Getsemani, sinimulan ni Jesucristo ang pag-ako sa mga
kasalanan ng lahat ng tao bilang bahagi ng Kanyang Pagbabayad-sala.
Ipinagkanulo ni Judas si Jesus sa mga pinunong Judio. Si Jesus ay nilitis nang hindi
makatarungan sa harapan ni Caifas, ang mataas na saserdote, kung saan
inakusahan Siya nang mali. Kasabay nito, tatlong beses ipinagkaila ni Pedro na
kilala niya ang Tagapagligtas sa mga taong nakilala siya bilang isa sa mga disipulo
ni Jesucristo.

Mateo 26:31–46
Nagdusa si Jesucristo sa Halamanan ng
Getsemani
Isipin ang sumusunod na sitwasyon:
Simula pa noong bata, itinuro na sa
isang tinedyer na tungkulin ng
priesthood na maglingkod sa full-time
mission. Ngayong tinedyer na, alam
niya na dapat siyang magmisyon,
ngunit nahihirapan siyang gawin ito.
Mas interesado siya sa ibang mga
oportunidad at nag-aalala na magiging
hadlang ang misyon para maranasan
ang mga iyon.

Ano ang iba pang mga sitwasyon na
maaaring naiiba ang gusto ng mga
kabataan sa gustong ipagawa sa kanila
ng Ama sa Langit?

Isipin ang mga pagkakataon na nahihirapan kang sundin ang gusto ng Ama sa
Langit dahil iba ang gusto mo. Sa pag-aaral mo ng nalalabing bahagi ng Mateo 26,
alamin ang mga alituntuning makatutulong sa iyo kapag nahihirapan kang gawin
ang ipinagagawa sa iyo ng Ama sa Langit.

Alalahanin na nakasaad sa Mateo 26:1–30 ang tungkol sa pagkain ng Panginoon sa
pista ng Paskua kasama ang Kanyang mga Apostol at ang Kanyang pagpapasimula
sa sakramento. Basahin ang Mateo 26:31–35, na inaalam ang ipinropesiya ni Jesus
na mangyayari sa Kanyang mga Apostol.

Ipaliwanag na sa kontekstong ito, ang ibig sabihin ng salitang mangagdaramdam ay
manlamig o tumalikod o magtatwa.

Pansinin kung paano sinagot ni Pedro at ng iba pang mga Apostol ang sinabi ng
Tagapagligtas.

Basahin ang Mateo 26:36–38, na inaalam ang pinuntahan ni Jesus at ng Kanyang
mga Apostol pagkatapos ng pista ng Paskua.
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Tingnan ang larawan ng Bundok ng mga Olibo at ng Halamanan ng Getsemani sa
Mga Larawan sa Biblia, blg. 11 at 12, sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan. Ang
Getsemani ay isang halamanan ng mga punong olibo sa o malapit sa Bundok ng
mga Olibo. “Ang ibig sabihin ng salitang getsemani ay ‘giikan ng olibo’” (Gabay sa
mga Banal na Kasulatan, “Getsemani,” scriptures.lds.org).

Markahan ang mga kataga sa Mateo 26:36–38 na naglalarawan ng nadama ni Jesus
nang pumasok Siya sa Getsemani.

Basahin ang Mateo 26:39, na inaalam ang ginawa ni Jesus matapos lumakad “sa
dako pa roon” sa halamanan.

Ang saro na tinukoy ng Tagapagligtas ay simbolo ng mapait na pagdurusang
naranasan Niya bilang bahagi ng Pagbabayad-sala. Sa Getsemani, sinimulan ni
Jesus ang pag-ako ng mga kasalanan at pagdurusa para sa lahat ng tao bilang
bahagi ng Kanyang dakilang nagbabayad-salang sakripisyo.

Ipinaliwanag ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
isinasamo ni Jesus sa Ama nang hilingin Niyang palampasin sa Kanya ang saro:
“Sinabi ng Panginoon, sa katunayan, ‘Kung may iba pang daan, daraanan ko ito.
Kung may iba pang paraan—ibang daan—malugod kong tatanggapin.’ …
Subalit sa huli, hindi lumampas ang sarong ito” (“Pagtuturo, Pangangaral,
Pagpapagaling,” Liahona, Ene. 2003, 41).

Maaari mong markahan ang mga katagang “gayon ma’y huwag ang ayon sa ibig
ko, kundi ang ayon sa ibig mo” (Mateo 26:39; tingnan din sa D at T 19:19).

Kahit humiling Siya ng ibang paraan na maisakatuparan ang mga layunin ng Ama,
sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Ama para maisagawa ang
Pagbabayad-sala.

Pag-isipan kung ano ang matututuhan natin tungkol kay Jesus mula sa Kanyang
kahandaang sundin ang kalooban ng Ama sa Langit kahit na ibig sabihin nito ay
dadanas Siya ng matinding pagdurusa at kamatayan.

Kumpletuhin ang sumusunod na pahayag batay sa natutuhan mo sa Mateo 26:39:
Tinutularan natin ang halimbawa ni Jesucristo kapag tayo ay
____________________.

1. Rebyuhin ang mga sitwasyong inilista mo sa simula ng lesson na
ito. Pagkatapos ay sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong

scripture study journal: Paano tayo mapalalakas ng halimbawa ng Tagapagligtas
sa ganitong mga sitwasyon?

2. Isipin ang mga pagkakataon na pinili mo pa ring sundin ang gusto
ng Ama sa Langit kahit iba ito sa gusto mo. Isulat sa iyong scripture

journal ang isa sa mga naranasan mo kung hindi ito masyadong personal, at
ipaliwanag kung bakit iyon ang naging desisyon mo at ano ang nadama mo
tungkol dito.
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Umisip ng isang partikular na paraan na matutularan mo ang halimbawa ni
Jesucristo sa pamamagitan ng paggawa ng kagustuhan ng Ama sa Langit. Maaari
kang magtakda ng mithiing gawin ang naisip mong paraan.

Rebyuhin ang Mateo 26:37–38, na inaalam ang mga ibinilin ng Tagapagligtas kina
Pedro, Santiago, at Juan sa Getsemani.

Ang ibig sabihin ng instruksyon na “makipagpuyat sa akin” sa talata 38 ay
gumising, maging alerto, o maging mapagbantay. Upang mas maunawaan kung
bakit kailangan ng mga disipulo ang bilin ng Tagapagligtas na makipagpuyat o
magbantay sa Kanya, makikita na idinagdag sa Pagsasalin ni Joseph Smith na
pagdating ng mga disipulo sa halamanan, sila ay “nagsimulang magtaka nang
labis, at namanglaw nang lubha, at dumaing sa kanilang mga puso, kung ito nga ba
ang Mesiyas” (Pagsasalin ni Joseph Smith, Marcos 14:36 [sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan]). Sa itinagubilin Niya sa Kanyang mga disipulo na magbantay sa Kanya,
binigyang-babala ni Jesus ang Kanyang mga disipulo na mag-ingat dahil
masusubukan ang kanilang pananampalataya sa Kanya.

Basahin ang Mateo 26:40, na inaalam ang natuklasan ni Jesus na ginagawa nina
“Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo [sina Santiago at Juan]” (Mateo 26: 37)
habang Siya ay nagdarasal.

Inilahad sa Joseph Smith Translation ng
Lucas 22:45 na ang mga disipulo ay
nagsisitulog “dahil sa hapis.”

Basahin ang Mateo 26:41, na inaalam
kung ano ang iniutos ni Jesus na
gawin nila.

Ang sumusunod ay isang alituntuning
matututuhan natin mula sa mga
instruksyon ng Tagapagligtas sa mga
Apostol na ito: Kung patuloy tayong
magbabantay at mananalangin, magkakaroon tayo ng lakas na labanan
ang tukso.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng mga katagang “ang espiritu sa katotohanan
ay may ibig, datapuwa’t mahina ang laman” (Mateo 26:41)?

Maaaring ang isang kahulugan nito ay gusto ng mga disipulo na sundin ang
Tagapagligtas, ngunit hinayaan nilang daigin ng kagustuhang matulog ang
espirituwal na hangarin nilang magbantay at manalangin. Pag-isipan kung paano
maaaring makatulong sa atin sa paglaban sa tukso ang pag-unawa sa mga
katagang ito.

Matapos banggitin ang Mateo 26:41, sinabi ni Pangulong Henry B. Eyring ng
Unang Panguluhan: “Ang babala [ng Tagapagligtas] kay Pedro ay para din sa
atin. Ang lobo na papatay sa tupa ay tiyak na lalapain din ang pastol. Kaya dapat
nating bantayan ang ating sarili gayundin ang iba” (“Watch with Me,” Ensign,
Mayo 2001, 39).
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Alalahanin na ang kahulugan ng “mangagpuyat” ay gumising, maging alerto, o
maging mapagbantay. Pag-isipan kung paano makatutulong ang espirituwal na
pagbabantay para madaig natin ang ating mga kahinaan at malabanan ang tukso.

Pag-isipang mabuti kung naranasan mo na bang matukso dahil hindi ka
nanalangin at naging mapagbantay. Isipin kung paano ka naapektuhan ng
pagpiling iyon. Pagkatapos, isiping mabuti ang mga pagkakataon na nalabanan mo
ang tukso dahil nanalangin ka at nagbantay. Ano ang nakatulong sa iyo na patuloy
na espirituwal na magbantay at manalangin?

Sa isang papel, isulat ang isang bagay na gagawin mo para patuloy na lalo pang
magbantay at manalangin. Maaari mong dalhin lagi ang papel na ito para maalala
mo ang iyong goal o mithiin.

Mapapansin na nakatala sa Mateo 26:42–46 na tatlong beses na nanalangin si Jesus
sa Halamanan ng Getsemani. Ipinahayag Niya sa bawat panalangin ang
kahandaang sundin ang kagustuhan ng Kanyang Ama.

Mateo 26:47–-75
Si Jesucristo ay dinakip at nilitis sa harap ni Caifas
Binalak ng mga punong saserdote at mga eskriba na patayin si Jesucristo. Kabilang
sa kanilang masamang balak ang pagsuhol kay Judas, pagkuha ng mga bulaang
saksi, pangungutya, at maging ang labis na pagpapahirap kay Jesus. Ang
Tagapagligtas ay sapilitang pinaharap sa dalawang pormal na paglilitis: Ang una ay
ang paglilitis ng mga Judio sa harapan ng Sanedrin ng Jerusalem—na binubuo ng
71 miyembro, kabilang na ang mga Levita, punong saserdote, eskriba, Fariseo,
Saduceo, at iba pang grupong pulitikal, na pinamumunuang lahat ng mataas na
saserdote, na nang panahong iyon ay si Caifas. Ang pangalawa ay ang paglilitis ng
mga Romano sa harapan ni Pilato. Sa paglilitis ng mga Judio, si Jesus ay
pinaratangan ng kapusungan o kalapastangan (pangungutya, panlalait, o
pagsumpa sa Diyos) dahil tinawag Niya ang Kanyang sarili na Anak ng Diyos
(tingnan sa Mateo 26:64–65). Dahil ang kalapastangan sa Diyos ay may kinalaman
lamang sa Judio at walang pakialam ang mga Romano dito, pinalitan ng mga
pinunong Judio ang kanilang habla at ginawa itong pagtataksil nang dalhin nila si
Jesus kay Pilato. Tinangkang paniwalain ng mga pinunong Judio ang mga Romano
na tangka ni Jesus na gawing Hari ang sarili, na umaasang ipapapatay si Jesus ng
mga Romano dahil sa pagtataksil kay Cesar. Gayunman, walang nakitang
kasalanan si Pilato kay Jesus sa paglilitis ng mga Romano. Subalit, sa huli ay
pinahintulutan pa rin ni Pilato ang pagpatay kay Jesus sa ikasisiya ng mga
pinunong Judio.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Gerald N. Lund, na naging miyembro ng Pitumpu:
“Wariin [si Jesucristo,] ang Nilalang na ang kapangyarihan, liwanag, kaluwalhatiang taglay ay
inilagay sa kaayusan ang sansinukob, ang Nilalang na nagsalita at nalikha ang mga planeta,
mga kalawakan, at mga bituin—na nakatayo sa harapan ng masasamang tao at hinahatulan
bilang nilalang na walang halaga!” (“Knowest Thou the Condescension of God?” sa Doctrines of
the Book of Mormon: The 1991 Sperry Symposium, ed. Bruce A. Van Orden at Brent L. Top
[1992], 86).
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Kahit may kapangyarihan si Jesucristo na lipulin ang mga taong humahagupit at
nandudura sa Kanya, buong puso niyang tiniis ang lahat ng ito. Hindi alam ng mga
pinuno at mga kawal ng Roma ang walang-hanggang kapangyarihan na maaaring
hingin ni Jesus kung iyon ang nais ng Ama sa Langit na gawin Niya.

Saliksikin ang Mateo 26:47–68, na inaalam kung paano patuloy na sinunod ni
Jesucristo ang kagustuhan ng Kanyang Ama kahit Siya ay minaltrato at hinatulan
ng masasamang tao (tingnan din sa 1 Nephi 19:9). Maaari mong markahan ang
nalaman mo.

3. Sa iyong scripture study journal, isulat ang napansin mo sa
determinasyon ng Tagapagligtas na gawin ang kagustuhan ng Ama

sa Langit anuman ang sitwasyon. Isulat mo rin kung paano mo matutularan
ang pagiging masunurin ng Tagapagligtas.

Sa Mateo 26:56, mapapansin na ang ipinropesiya ng Tagapagligtas na iiwan Siya ng
mga Apostol ay nangyari. Gayunman, ang pag-iwan na ito ay
pansamantala lamang.

Nakatala sa Mateo 26:69–75 na habang nililitis si Jesus matapos Siyang dakpin,
tatlong beses Siyang ipinagkaila ni Pedro. (Paalala: Ang pagkakaila ni Pedro ay
tatalakayin nang mas detalyado sa lesson sa Lucas 22.)

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 26:31–75 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 7: DAY 2

Mateo 27–28
Pambungad
Bilang bahagi ng pagsasabwatan na patayin si Jesucristo, dinala ng mga pinunong
Judio si Jesus kay Poncio Pilato, ang gobernador ng Roma. Pinahintulutan ni Pilato
si Jesus na hampasin o hagupitin at ipako sa krus. Tiniis ni Jesus ang pagdurusa at
tinanggap ang kamatayan upang isakatuparan ang kagustuhan ng Kanyang Ama.

Mateo 27:1–25
Dinala si Jesus kay Pilato upang mahatulan ng pagpapako sa krus
Kung isa ka sa mga magiging saksi sa isang pangyayari sa banal na kasulatan, aling
pangyayari ang pipiliin mo? Bakit? ____________________

Pag-aaralan mo sa lesson na ito ang isa sa pinakamahahalagang pangyayari sa
kasaysayan ng mundo. Sa iyong pag-aaral, isipin na kunwari ay nasaksihan mo ang
nangyari.

Nabasa natin sa Mateo 26 na si Jesus ay dinakip at di-makatwirang nilitis at
hinatulan ng mga pinunong Judio. Sa ilalim ng patakaran ng mga Romano, ang
mga Judio ay walang kapangyarihang patawan ng kamatayan ang isang tao. Dahil
dito, ang mga pinunong Judio ay humanap ng maikakaso sa ilalim ng batas ng
Roma kung saan mapapatawan ng kamatayan si Jesus.

Nalaman natin sa Mateo 27:1–10 na dinala ng mga pinunong Judio si Jesus kay
Poncio Pilato, ang Romanong gobernador ng Judea. Nang makita ito ni Judas,
pinagsisihan niya ang kanyang pasiya na ipagkanulo si Jesus, ibinalik ang perang
tinanggap niya mula sa mga pinunong Judio, at pagkatapos ay nagpatiwakal.
Nilinaw ng Pagsasalin ni Joseph Smith na “ibinigti [ni Judas] ang sarili sa isang
puno. At kapagdaka siya ay nahulog, at sumambulat ang laman ng kayang tiyan, at
siya ay namatay” (Pagsasalin ni Joseph Smith, Mateo 27:6 [sa Gabay sa mga Banal
na Kasulatan]).

Dahil ang mga piraso ng pilak ay “halaga ng dugo” (Mateo 27:6) at samakatwid ay
hindi dapat idagdag sa kabang-yaman, ginamit ng mga pinunong Judio ang pera sa
pagbili ng bukid ng magpapalyok, upang paglibingan ng mga taga-ibang bayan (o
mga dayuhan). Binanggit ni Mateo ang pangyayaring ito bilang katuparan ng isang
propesiya (tingnan sa Zacarias 11:12–13).

Dahil sa pamimilit ng mga Judio at takot na mawalan ng kontrol sa mga tao,
hinayaan ni Pilato si Jesus na maipako sa krus (tingnan sa Mateo 27:11–26).
(Magkakaroon ka ng pagkakataong pag-aralan ang mga pangyayaring ito nang
mas detalyado sa lesson sa Juan 18–19.)

152



Mateo 27:26–50
Si Jesucristo ay hinampas, kinutya, at ipinako sa krus
Bago ipapako sa krus, iniutos ni Pilato
na hampasin muna si Jesus (tingnan sa
Mateo 27:26). Ang ibig sabihin ng
hampasin ay paulit-ulit na hagupitin ng
latigong may matutulis na bato o mga
piraso ng buto na ikinakabit sa mga
hibla nito. Ang ganitong uri ng
pagpaparusa ay karaniwang ipinapataw
sa mga alipin, samantalang ang mga
dugong maharlika o malalayang tao ng
Roma ay hinahampas ng pamalo.
Maraming tao ang namatay matapos
hagupitin dahil sa matinding sakit na
dulot nito.

Basahin ang Mateo 27:27–32, na
inaalam ang ginawa ng mga kawal na
Romano kay Jesus.

Sa palagay mo, bakit humanap ang
mga kawal ng magbubuhat ng krus
para kay Jesus?

1. Isipin na ikaw ang nasa katayuan ni Simon na taga Cirene. Ano
kaya ang maiisip o mararamdaman mo kung kasama ka sa mga

taong naroon at sapilitang ipinabuhat sa iyo ang krus ni Jesus? Isulat ang sagot
mo sa iyong scripture study journal.

Nakatala sa Mateo 27:33 na si Jesus ay dinala sa “isang dakong tinatawag na
Golgota, sa makatuwid baga’y, ang dako ng bungo.”

Itinuro ni Elder James E. Talmage ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
sumusunod tungkol sa pangalan ng lugar: “Ang pangalan ay maaaring ibinatay
sa topograpiya, kapag ang pinag-uusapan natin ay tuktok ng burol; o, kung ang
lugar ay karaniwang pinagbibitayan, maaaring tinawag ito nang gayon upang
magpahiwatig ng kamatayan, tulad ng tinatawag nating bungo ang ulo ng isang
patay” (Jesus the Christ, Ika-3 ed. [1916], 667).

Nakatala sa Mateo 27:34–45 na tinanggihan ni Jesus ang inuming karaniwang
inaalok sa mga ipinako sa krus para mabawasan ang sakit. Ang ibang nanonood sa
pagpapako sa Krus ay kinutya at tinukso si Jesus.

Basahin ang Mateo 27:46, na inaalam kung ano ang sinabi ni Jesus habang
nakapako sa krus. Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Para matulungan ka na maunawaan kung ano ang nangyari sa sandaling ito,
basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng
Labindalawang Apostol:
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“Ngayon maingat akong magsasalita, at mapitagan, sa kung ano ang naging
pinakamahirap na sandali sa kabuuan nitong malungkot na paglalakbay tungo sa
Pagbabayad-sala. Ang mga huling sandali ang tinutukoy ko kung saan marahil
handa na ang isipan at katawan ni Jesus ngunit maaaring hindi Niya lubos na
napaghandaan sa puso at kaluluwa—iyong huling pagdurusa ng sukdulang
kawalan ng pag-asa dahil pinabayaan Siya ng Diyos nang dumaing Siya dahil sa

napakatinding kalungkutan, ‘Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?’ [Mateo 27:46;
idinagdag ang pagbibigay-diin]. …

“Taglay ang matibay na pananalig ng aking kaluluwa pinatototohanan ko na … hindi
pinabayaan ng perpektong Ama ang Kanyang Anak sa oras na iyon. Tunay nga, ito ang personal
kong paniniwala na sa buong ministeryo ni Cristo sa lupa maaaring sa huling sandaling ito ng
napakatinding paghihirap naging napakalapit ng Ama sa Kanyang Anak. Gayunman, … saglit na
[inilayo] ng Ama kay Jesus ang pag-alo ng Kanyang Espiritu, na suporta ng Kanyang presensya”
(“Walang Sinuman ang Kasama Niya,” Ensign o Liahona, Mayo 2009, 87–88).

Sa palagay mo, bakit inilayo ng Ama sa Langit ang Kanyang Espiritu kay Jesus sa
sandaling ito?

Basahin ang nalalabing bahagi ng pahayag ni Elder Holland, at markahan ang sinabi niya na
nagpapaliwanag kung bakit nakadama si Jesus ng paglayo ng Espiritu: “Kailangan iyon; tunay
ngang mahalaga iyon sa bisa ng Pagbabayad-sala, na ang perpektong Anak na ito na hindi
kailanman nagsalita ng masama, ni gumawa ng mali, o humipo ng maruming bagay, ay
kailangang malaman kung ano ang mararamdaman ng sangkatauhan—tayo, nating
lahat—kapag nakagawa ng gayong mga kasalanan. Para maging walang katapusan at walang
hanggan ang Kanyang Pagbabayad-sala, kinailangan Niyang malaman kung ano ang
pakiramdam nang mamatay hindi lamang sa pisikal kundi maging sa espirituwal, ang madama
kahit paano ang pakiramdam kapag nawala ang banal na Espiritu, at maiwang kahabag-habag,
walang pag-asa, at nag-iisa” (“Walang Sinuman ang Kasama Niya,” 88).

Mula sa Mateo 27:46 at sa pahayag ni Elder Holland, matututuhan natin na bilang
bahagi ng Pagbabayad-sala, nadama ni Jesucristo ang paglayo ng Espiritu ng
Ama sa Langit.

Kapag nagkakasala tayo, dumaranas tayo ng espirituwal na kamatayan—ang
paglayo ng Espiritu ng Ama sa Langit. Dahil naranasan ni Jesucristo ang
espirituwal na kamatayan sa krus, matutulungan Niya tayo kapag nalayo tayo sa
Espiritu ng Ama sa Langit dahil sa mga mali nating pagpili. Matutulungan din Niya
tayo kapag nadarama natin na nag-iisa lang tayo.

Basahin ang Mateo 27:50. Sinasabi sa Joseph Smith Translation na, “At muling
sumigaw si Jesus sa malakas na tinig, sinasabing, Ama, naganap na, nangyari na ang
inyong kalooban, at nalagot ang hininga” (Joseph Smith Translation, Matthew 27:54
).

Ayon sa Joseph Smith Translation ng talatang ito, si Jesucristo ay nagdusa upang
isakatuparan ang kalooban o kagustuhan ng Ama sa Langit.

Sa pag-aaral mo ng Mateo 26 sa nakaraang lesson, natutuhan mo ang tungkol sa
pagdurusa ng Tagapagligtas sa Getsemani at sa kahandaan Niyang sumunod sa
kagustuhan ng Ama. Maaari mong isulat ang Mateo 26:39 bilang cross-reference sa
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iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Mateo 27:50 upang tulungan kang maalala
na ginawa ni Jesus ang ipinangako Niyang gawin.

Basahin ang Mateo 27:51, na inaalam ang nangyari sa templo nang mamatay
si Jesus.

Noong panahon ni Jesus, ang templo ay
may dalawang silid—ang dakong banal
(ang holy place) at ang
Kabanalbanalang Dako (ang Holy of
Holies). Ang dalawang silid na ito ay
pinaghihiwalay ng tabing (ang veil), o
ng kurtina. “Ang Kabanalbanalang
Dako ay ang pinakasagradong lugar sa
sinaunang templo; sumasagisag ito sa
kinaroroonan ng Diyos. Minsan sa
isang taon, sa Araw ng
Pagbabayad-sala, ang mataas na
saserdote ay dumaraan sa tabing ng
templo at pumapasok sa
Kabanalbanalang Dako, kung saan
iwiniwisik niya ang dugo na pantubos
sa mga kasalanan ng buong kapisanan
ng Israel (tingnan sa Levitico 16). Nang
ang tabing ng templo ay “nahapak na
nagkadalawa” (nahati sa dalawa) sa
pagkamatay ni Jesucristo (Mateo 27:51),
ito ay kagila-gilalas na simbolo na ang
Tagapagligtas, ang Pinakadakilang
Saserdote, ay dumaan sa tabing ng
kamatayan at di-magtatagal ay papasok
na sa kinaroroonan ng Diyos [Ama]” (New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 94).

Itinuro ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
sumusunod tungkol sa ibig sabihin ng pagkahapak o pagkapunit ng tabing ng
templo: “Si Cristo ay isinakripisyo na; ang batas ay natupad; ang dispensasyon ni
Moises ay patay na; ang kaganapan ng ebanghelyo ay dumating na taglay ang
lahat ng liwanag at kapangyarihan; at kaya—upang ipamalas, sa paraan na
mauunawaan ng kalipunan ng mga Judio, na ang kaharian ng langit ay kinuha sa

kanila at ibinigay sa iba—hinapak ng Diyos ang tabing ng templo ‘buhat sa itaas hanggang sa
ibaba.’ Ang Kabanal-banalang Dako ay bukas na ngayon sa lahat, at lahat, sa pamamagitan ng
nagbabayad-salang dugo ng Kordero, ay maaari na ngayong makapasok sa pinakamataas at
pinakabanal sa lahat ng lugar, ang kahariang iyon kung saan matatagpuan ang buhay na walang
hanggan. … Ang mga ordenansang ginagawa sa tabing ng templo noong unang panahon ay
kahalintulad ng gagawin ni Cristo, at dahil ito ay nagawa na niya ngayon, ang lahat ng tao ay
karapat-dapat nang dumaan sa tabing papunta sa kinaroroonan ng Panginoon upang magmana
ng ganap na kadakilaan” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 1:830;
idinagdag ang italics).
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Mula sa pagpunit ng tabing sa templo sa pagkamatay ni Cristo, matututuhan natin
na dahil sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo, tayong lahat ay makapapasok sa
kinaroroonan ng Diyos kung magsisisi tayo at tutuparin ang ating mga tipan.

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paano ginagawang posible ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo na makabalik
tayo sa kinaroroonan ng Diyos?

b. Ano ang dapat nating gawin para maging karapat-dapat na manirahang
kasama ng Ama sa Langit nang walang hanggan?

Ang Mateo 27:52–66 ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa
nangyari pagkamatay ni Jesus. Mapapansin na itinala ni Mateo na “pagkatapos na
[si Jesus ay] mabuhay na maguli” (Mateo 27:53; idinagdag ang italics) na maraming
mabubuting tao na namatay ang nabuhay ring muli at nagpakita sa maraming tao
sa Jerusalem (tingnan din sa D at T 133:54–56).

Pagkamatay ni Jesus, si Jose ng Arimatea, isang mayamang disipulo, ay “hiningi
[nakiusap na ibigay sa kanya] ang bangkay ni Jesus” (Mateo 27:58; tingnan din sa
Juan 19:39). Ang bangkay ng Tagapagligtas ay ibinalot sa isang malinis na tela at
inilagay sa libingan na pag-aari ni Jose ng Arimatea, at ang pintuan nito ay
tinakpan ng malaking bato. Sa pagpupumilit ng ilan sa mga punong saserdote at
mga Fariseo, iniutos ni Pilato na maglagay ng mga magbabantay sa libingan, at
tinatakan ang bato. Ayon sa Mateo 27:63–64, bakit gustong gawin ito ng mga
punong saserdote at mga Fariseo?

Mateo 28
Si Jesucristo ay nabuhay muli at nagpakita sa maraming tao
Ayon sa Mateo 28:1–5, noong umaga ng unang araw ng linggo, o araw ng Linggo,
si Maria Magdalena at ang isa pang babaeng nagngangalang Maria ay pumunta sa
libingan. Nakatala sa Joseph Smith Translation, Matthew 28:2 na dalawang anghel
ang nakita nila.

Matapos ang Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesucristo, itinuring at pinanatiling banal
ng mga miyembro ng Simbahan ang unang araw ng linggo bilang araw ng
Sabbath, at kalaunan, ang pagturing sa ikapitong araw bilang araw ng Sabbath ay
itinigil na. Ang pagbago mula sa huling araw ng linggo sa unang araw ng linggo ay
hindi kasinghalaga ng konsepto at alituntunin ng araw ng Sabbath.

Basahin ang Mateo 28:6–7, na inaalam ang sinabi ng mga anghel sa mga babae.

Sa Mateo 28:8–10, 16–18, mababasa natin na ibinalita ng mga babae sa mga
disipulo ang kanilang nakita at narinig. Habang nasa daan, nagpakita si Jesus sa
mga babae, at kanilang “niyakap ang kaniyang mga paa, at siya’y sinamba” (Mateo
28:9). Kalaunan, nang sundin ng mga disipulo ang sinabi ng mga babae at
nagtungo sa Galilea, nagpakita rin sa kanila ang Tagapagligtas. Para malaman ang
iba pang pagpapakita ni Jesus bago ang Kanyang Pag-akyat sa Langit, tingnan sa
Pagkakatugma ng mga Ebanghelyo sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan.

Basahin ang Mateo 28:19–20, na inaalam kung ano ang iniutos ng Tagapagligtas sa
Kanyang mga Apostol. (Ang Mateo 28:19–20 ay isang scripture mastery passage.
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Maaari mong markahan ang mga talatang ito sa paraang madali mong
mahahanap.)

Ang isang alituntuning matututuhan natin mula sa iniutos ng Tagapagligtas sa
Kanyang mga Apostol ay na sa pagkakaroon natin ng patotoo kay Jesucristo,
tungkulin nating magpatotoo sa iba tungkol sa Kanya.

Scripture Mastery—Mateo 28:19–20
3. Kumpletuhin ang mga sumusunod na assignment sa iyong

scripture study journal:

a. Sumulat ng kahit tatlong paraan na makapagpapatotoo tayo sa iba tungkol
kay Jesucristo. Pagkatapos ay pumili sa listahan mo ng isa sa mga paraan, at
sumulat ng mithiin kung paano mo sisikaping makapagpatotoo sa iba
tungkol kay Jesucristo.

b. Sagutin ang sumusunod na tanong: Kung isasaalang-alang ang sinabi ng
Tagapagligtas sa Mateo 28:19–20, ano ang magagawa mo para
makapaghandang magmisyon?

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mateo 27–28 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

UNIT 7,  DAY 2

157



Pambungad sa Marcos
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Ang aklat ni Marcos ay nagsasalaysay ng ministeryo, kamatayan, at
Pagbabayad-sala ni Jesucristo sa isang mabilis na paraan na madalas nakatuon sa
mga makapangyarihang gawa ng Tagapagligtas. Nangunguna sa mga ito ang
Pagbabayad-sala, na binigyang-diin ni Marcos bilang pinakamahalagang bahagi ng
misyon ni Jesus bilang Mesiyas na ipinangakong darating noon pa man. Sa
pag-aaral ng tala at patotoo ni Marcos tungkol sa kung paano isinakatuparan ng
Tagapagligtas ang Kanyang nagbabayad-salang misyon, maaaring mas lubos kang
makapagbalik-loob sa ebanghelyo at magkaroon ng lakas na sundin ang
Tagapagligtas.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Si Marcos (na tinatawag ding Juan Marcos) ang may-akda ng aklat na ito. Bagama’t
si Marcos ay hindi isa sa orihinal na mga disipulo ni Jesucristo, siya ay
nagbalik-loob kalaunan at naging katuwang ni Apostol Pedro, at maaaring isinulat
niya ang kanyang Ebanghelyo batay sa natutuhan niya kay Pedro (tingnan sa
Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Marcos”).

Si Marcos at ang kanyang inang si Maria, ay nakatira sa Jerusalem; ang kanilang
tahanan ay isang lugar ng pagtitipon para sa ilan sa pinakaunang mga Kristiyano
(tingnan sa Mga Gawa 12:12). Si Marcos ay lumisan sa Jerusalem upang tulungan
si Bernabe at Saulo (Pablo) sa kanilang unang paglalakbay bilang misyonero
(tingnan sa Mga Gawa 12:25; 13:4–6, 42–48). Kalaunan ay isinulat ni Pablo na
kasama niya si Marcos sa Roma (tingnan sa Mga Taga Colosas 4:10; Kay Filemon
1:24) at pinuri si Marcos na kasamang “napapakinabangan [niya] sa ministerio”
(II Kay Timoteo 4:11). Tinukoy siya ni Pedro bilang “Marcos na aking anak” (I Ni
Pedro 5:13), na nagpapahiwatig na malapit sila sa isa’t isa.

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Hindi natin alam ang eksaktong lugar kung kailan at saan isinulat ang Ebanghelyo
Ayon kay Marcos. Maaaring isinulat ni Marcos ang kanyang Ebanghelyo sa Roma
sa pagitan ng A.D. 64 at A.D. 70, marahil pagkatapos patayin si Apostol Pedro noong
mga A.D. 64.

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Ang Ebanghelyo Ayon kay Marcos ay naglalaman ng mga detalye—tulad ng mga
isinaling pahayag sa wikang Aramaic, wikang Latin, at mga paliwanag sa mga
kaugalian ng mga Judio—na tila nilayon lalo na para sa mga Romano at mga tao
mula sa ibang mga bansa ng mga gentil, at gayundin sa mga naging Kristiyano, na
malamang ay nasa Roma at sa buong Imperyo ng Roma. Maraming naniniwala na
maaaring kasama ni Marcos si Pedro sa Roma noong panahon na nakakaranas ng
matitinding pagsubok sa pananampalataya ang maraming miyembro ng Simbahan
sa iba’t ibang lugar sa Imperyo ng Roma.

Ang ikatlong bahagi ng Ebanghelyo Ayon kay Marcos ay naglalahad ng tungkol sa
mga turo at naranasan ng Tagapagligtas sa huling linggo ng Kanyang buhay.
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Nagpatotoo si Marcos na ang pagdurusa ng Anak ng Diyos ay nagtagumpay sa huli
laban sa kasamaan, kasalanan, at kamatayan. Ang patotoong ito ay
nangangahulugan na hindi dapat matakot ang mga tagasunod ng Tagapagligtas;
kapag nakaranas sila ng pag-uusig, pagsubok, o maging ng kamatayan, sinusunod
nila ang kanilang Panginoon. Makakapagtiis sila nang may tiwala, batid na
tutulungan sila ng Panginoon at na lahat ng Kanyang pangako ay matutupad.

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Ang Ebanghelyo Ayon kay Marcos ay nagsimula nang tuwiran at hayagan at
mabilis ang takbo ng pagsasalaysay ng mga pangyayari ayon sa
pagkakasunud-sunod nito. Si Marcos ay madalas gumamit ng mga salitang
karakaraka at pagdaka’y, na nagpapakita ng epekto ng bilis ng pagsasalaysay ng
pangyayari.

Bagama’t mahigit 90 porsiyento ng nakasulat sa Marcos ay matatagpuan din sa
Mateo at Lucas, ang tala ni Marcos ay madalas kapalooban ng mga karagdagang
detalye na tumutulong sa atin na mas lubos na mapahalagahan ang pagkahabag ng
Tagapagligtas at ang tugon ng mga taong nakapaligid sa Kanya (ikumpara ang
Marcos 9:14–27 sa Mateo 17:14–18). Halimbawa, isinalaysay ni Marcos ang laganap
at masiglang pagtanggap sa Tagapagligtas ng mga tao sa Galilea at saanmang dako
sa unang mga araw ng Kanyang ministeryo (tingnan sa Marcos 1:32–33, 45; 2:2;
3:7–9; 4:1). Masusi ring isinalaysay ni Marcos ang negatibong tugon at reaksyon ng
mga eskriba at mga Fariseo, na ang pagsalungat ay lalo pang tumindi sa
pagkakaroon ng mapagdudang puso (tingnan sa Marcos 2:6–7) hanggang sa
pagplanuhang patayin si Jesus (tingnan sa Marcos 3:6).

Kabilang sa mahahalagang tema sa Marcos ay mga tanong kung sino si Jesus at
sino ang nakaunawa sa Kanyang pagkatao, gayon din ang responsibilidad ng mga
disipulo na “pasanin ang kaniyang krus, at sumunod [kay Jesus]” (Marcos 8:34).
Bukod dito, ang Marcos ang tanging Ebanghelyo na nagsalaysay ng talinghaga ng
binhi na sumibol at lumaki sa sarili nito mismo (tingnan sa Marcos 4:26–27), ang
pagpapagaling ng isang taong bingi sa rehiyon ng Decapolis (tingnan sa Marcos
7:31–37), at ang unti-unting pagpapagaling sa lalaking bulag sa Betsaida (tingnan
sa Marcos 8:22–26).

Outline
Marcos 1–4. Si Jesus ay bininyagan ni Juan Bautista at nagsimulang mangaral,
tumawag ng mga disipulo, at gumawa ng mga himala. Sa pagdami ng mga
sumasalungat sa Kanya, nagturo Siya sa pamamagitan ng mga talinghaga.

Marcos 5–7. Patuloy na gumawa ng mga himala ang Tagapagligtas, ipinapakita ang
pagkahabag Niya sa iba. Matapos ang pagkamatay ni Juan Bautista, pinakain ni
Jesus ang mahigit 5,000 tao at naglakad sa ibabaw ng tubig. Siya ay nagturo laban
sa mga maling tradisyon.

Marcos 8–10. Si Jesucristo ay patuloy na gumawa ng mga himala. Si Pedro ay
nagpatotoo na si Jesus ang Cristo. Nagpropesiya nang tatlong beses ang
Tagapagligtas tungkol sa Kanyang pagdurusa, kamatayan at Pagkabuhay na
Mag-uli, ngunit hindi pa lubos na naunawaan ng Kanyang mga disipulo ang ibig
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Niyang sabihin. Siya ay nagturo sa kanila tungkol sa pagpapakumbaba at
paglilingkod na inaasahan sa Kanyang mga disipulo.

Marcos 11–16. Sa huling linggo ng Kanyang buhay, ang Tagapagligtas ay pumasok
sa Jerusalem, nagturo sa Kanyang mga disipulo, nagdusa sa Getsemani, at ipinako
sa krus. Si Jesucristo ay nabuhay na muli.

MARCOS
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UNIT 7: DAY 3

Marcos 1
Pambungad
Si Juan Bautista ay nangaral ng “bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga
kasalanan” (Marcos 1:4). Matapos binyagan ni Juan si Jesus, ang Tagapagligtas ay
nagsimulang mangaral ng ebanghelyo at gumawa ng mga himala sa pamamagitan
ng banal na kapangyarihan at awtoridad. Pinaalis Niya ang mga karumal-dumal na
espiritu at pinagaling ang isang ketongin. Naibalita sa buong Galilea ang tungkol
sa mga bagay na ginawa Niya.

Marcos 1:1–20
Sinimulan ni Jesus ang Kanyang ministeryo

1. Hilingin sa dalawang tao o mas marami pa (mga miyembro ng
pamilya, mga kaibigan, kaklase, o iba pa) na magbahagi sila sa iyo

ng kanilang patotoo kay Jesucristo. Maaari mo silang bigyan ng sapat na oras na
magnilay at maghanda bago nila ibahagi sa iyo ang kanilang patotoo. Sa iyong
scripture study journal, isulat ang maikling buod ng mga katotohanang
ibinahagi nila.

Maaaring gamitin ang mga sumusunod na tanong:

• Bakit mahalagang makarinig ng mga patotoo mula sa ilang tao sa halip na sa
iisang tao lamang?

• Sa iyong palagay, bakit kaya mahalagang pag-aralan ang patotoo ni Marcos,
kahit napag-aralan mo na ang patotoo ni Mateo?

Basahin ang Marcos 1:1–4, 9–11, na inaalam ang pangyayari kung saan sinimulan
ni Marcos ang kanyang tala tungkol sa buhay ng Tagapagligtas.

Ang tala ni Marcos tungkol sa buhay ng Tagapagligtas ay naiiba kay Mateo. Ito ay
sinimulan at inilahad nang mabilis, na binibigyang-diin ang kabanalan at pagiging
Diyos ng Tagapagligtas sa pamamagitan ng pagtutuon sa Kanyang mga gawain at
mga himala. Maaaring naisulat ni Marcos ang kanyang tala batay sa nalaman niya
mula kay Apostol Pedro. Naniniwala ang maraming iskolar na isinulat ito sa
pagitan ng A.D. 66 at A.D. 73, sa panahong dumaranas ng matinding pag-uusig ang
mga Kristiyano sa buong Imperyo ng Roma.

Nabasa natin sa Marcos 1:12–20 na pagkatapos mag-ayuno ni Jesus nang 40 araw,
Siya ay tinukso ng diyablo (tingnan din sa Mateo 4:1–11). Nangaral Siya ng
pagsisisi sa Galilea at tumawag ng mga disipulo na sumunod sa Kanya.

Marcos 1:21–39
Si Jesus ay nagpaalis ng mga demonyo at nagpagaling ng mga maysakit
Anong mga panganib ang maaaring kaharapin ng isang sundalo na nasa teritoryo
ng kaaway?

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Boyd K. Packer ng Korum ng
Labindalawang Apostol:
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“Sa lahat ng nangyayari sa mundo, kasama ang pagbaba ng mga pamantayang
moral, kayong mga kabataan ay lumalaki sa teritoryo ng kaaway.

“Nalaman natin mula sa mga banal na kasulatan na nagkaroon ng digmaan sa
langit at na si Lucifer ay naghimagsik at, kasama ang kanyang mga alagad ay,
‘inihagis sa lupa’ [Apocalipsis 12:9]. Determinado siyang sirain ang plano ng
ating Ama sa Langit at hangad na kontrolin ang isipan at kilos ng lahat ng tao”

(“Payo sa Kabataan,” Ensign o Liahona, Nob. 2011, 16).

2. Sagutin ang sumusunod
na tanong sa iyong

scripture study journal: Mula sa
itinuro ni Pangulong Packer at mula
sa sarili mong mga karanasan, sa
papaanong paraan natutulad ang
ating buhay dito sa lupa sa pagiging
naroroon sa teritoryo ng kaaway?

Isipin ang mga pagkakataon sa iyong
buhay na nakadama ka ng takot dahil
sa masasamang impluwensya at tukso
na nakapaligid sa iyo. Sa pag-aaral mo ng Marcos 1:21–37, hanapin ang
katotohanan na makatutulong sa iyo kapag naharap ka sa masasamang
impluwensya at mga tukso.

Basahin ang Marcos 1:21–22, at alamin ang ginawa ni Jesus sa Capernaum at kung
ano ang naging reaksyon ng mga Judio.

Bakit nangagtaka ang mga Judio sa mga itinuro ng Tagapagligtas?

Ang mga eskribang binanggit sa talata 22 ay itinuturing na mga eksperto sa batas
ni Moises. Sila “kung minsan ay tinatawag na mga manananggol o doktor ng
batas. Isa-isa nilang pinaunlad ang batas at ginagamit ito sa mga pangyayari ng
kanilang panahon” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Escriba,”
scriptures.lds.org). Madalas nilang banggitin ang mga taong may awtoridad noon
sa batas kapag nangaral sila. Kabaliktaran nila, si Jesus ay nangaral nang may
kapangyarihan at awtoridad ng Kanyang Ama. Siya rin ang Dakilang Jehova na
nagbigay ng batas ni Moises. Itinuturo ng Joseph Smith Translation na “sila’y
tinuturuan niyang tulad sa may kapamahalaan na mula sa Diyos, at hindi gaya
nang may kapamahalaan na mula sa mga eskriba” (Joseph Smith Translation,
Matthew 7:37).

Habang nagtuturo si Jesus sa sinagoga, hinarap Siya ng isang lalaking sinapian ng
isang karumal-dumal, o masamang espiritu. Basahin ang Marcos 1:23–26, at
hanapin kung ano ang alam ng karumal-dumal na espiritu tungkol kay Jesus.

Kung may video, maaari mong panoorin ang “Jesus Heals a Possessed Man
[Pinagaling ni Jesus ang Lalaking Nasapian ng Masamang Espiritu]” (1:48)

mula sa The Life of Jesus Christ Bible Videos, na makukuha sa LDS.org, at pakinggan
kung ano ang alam ng karumal-dumal na espiritu tungkol kay Jesus.
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Ang masasamang espiritu na gustong mag-angkin ng pisikal na katawan ay mga
alagad ni Lucifer. Kasama nila noon ang Ama sa Langit at si Jesucristo bago sila
palayasin sa langit.

Kung naroon ka noon sa sinagoga at nakita ang nangyari, ano ang iisipin mo
tungkol kay Jesus?

Basahin ang Marcos 1:27–28, at alamin ang reaksyon ng mga tao pagkatapos
makitang pinaalis ni Jesus ang karumal-dumal na espiritu mula sa lalaki.

Ang isang katotohanan na matututuhan natin mula sa talang ito ay may
kapangyarihan ang Tagapagligtas laban sa diyablo at sa kanyang mga alagad.

3. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Paano makatutulong sa iyo ang kaalamang may kapangyarihan ang

Tagapagligtas laban sa diyablo at sa kanyang mga alagad kapag nakadarama ka
ng takot sa masasamang impluwensya at mga tukso na nakapaligid sa iyo?

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong James E. Faust ng Unang
Panguluhan, at markahan ang magagawa natin para makatanggap ng higit na lakas
upang mapaglabanan ang diyablo:

“Sinabi ni Propetang Joseph Smith, ‘Ang masasamang espiritu ay may mga
hangganan, limitasyon, at batas na namamahala sa kanila’ [sa History of the
Church, 4:576]. Kaya talagang hindi malakas ang kapangyarihan ni Satanas at ng
kanyang mga anghel. …

“… Ang kapangyarihan ni Satanas ay maaaring pigilan ng lahat ng mga yaong
lumalapit kay Cristo sa pamamagitan ng pagtupad sa mga tipan at mga

ordenansa ng ebanghelyo. Hindi dapat magpalinlang sa diyablo ang mga mapagpakumbabang
tagasunod ng banal na Panginoon. Si Satanas ay hindi tumutulong at hindi nagpapasigla at hindi
nagpapala. Iniiwan niya sa kahihiyan at kalungkutan ang mga taong nabihag niya. Ang espiritu
ng Diyos ay tumutulong at nagpapasigla” (“Serving the Lord and Resisting the Devil,” Ensign,
Set. 1995, 6, 7).

Itinuro ni Propetang Joseph Smith: “Naparito tayo sa mundong ito upang
magkaroon ng katawan at dalisay itong iharap sa Diyos sa kahariang selestiyal.
Ang dakilang alituntunin ng kaligayahan ay kinapapalooban ng pagkakaroon ng
katawan. Ang diyablo ay walang katawan, at iyon ang kanyang kaparusahan.
Nasisiyahan siya kapag nakakakuha siya ng katawan ng tao, at nang palayasin
ng Tagapagligtas ay hiniling niyang makapasok sa kawan ng mga baboy [tingnan

sa Marcos 5:1–13], na nagpapakitang mas gugustuhin pa niya ang katawan ng baboy kaysa
wala. Lahat ng nilalang na may katawan ay higit ang lakas kaysa mga yaong wala nito” (Mga
Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith [2007], 245).

Basahin ang Marcos 1:28, at alamin ang nangyari matapos paalisin ng
Tagapagligtas ang masamang espiritu.

Si Simon Pedro ay may-asawa, at nabasa natin sa Marcos 1:29–31 na pinagaling ng
Tagapagligtas ang lagnat ng biyenang babae ni Pedro. Nabasa natin sa Marcos
1:32–39 na pinagaling ni Jesus ang marami pang iba na may karamdaman,
nagpaalis ng maraming demonyo, at patuloy na nangaral sa buong Galilea.
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Marcos 1:40–45
Pinagaling ni Jesus ang isang ketongin
Basahin ang Marcos 1:40 at alamin kung sino ang lumapit sa Tagapagligtas habang
Siya ay patuloy na nangangaral sa Galilea.

Kung may video, maaari mong panoorin ang “Lesson 18: New Testament
Customs—Leprosy [Lesson 18: Mga Gawi sa Bagong Tipan—Ketong]”

(1:01), na makukuha sa LDS.org.

Ang isang taong may ketong noong unang panahon ay tinatawag na ketongin.
“Ang ketong ay isang malubhang sakit na tumatama sa balat, mga ugat, mata,
buto, at paa. Kapag hindi nagamot, unti-unti nitong pinipinsala ang mga biktima
bago nila danasin ang isang masakit na kamatayan. Inihihiwalay [sapilitang
pinatitira sa labas ng bayan] ang mga ketongin sa Israel noong unang panahon,
inuutusang sumigaw ng ‘Karumaldumal’ para balaan ang sinumang lalapit sa
kanila, at itinuturing na nakakahawa sa sinumang mapalapit sa kanila (tingnan sa
Levitico 13:45–46)” (New Testament Student Manual [Church Educational System
manual, 2014], 103).

Kunwari ay isa kang ketongin noong panahon ni Jesucristo. Paano makakaapekto
sa iyong buhay ang pagkakaroon ng ketong?

Basahin ang Marcos 1:40, na inaalam ang ginawa ng ketongin nang makita niya
ang Tagapagligtas? (Ang ibig sabihin ng salitang namamanhik ay nagmamakaawa o
nagsusumamo.)

Paano ipinakita ng ketongin ang kanyang pananampalataya kay Jesucristo?

Ang ibig sabihin ng pariralang “kung ibig mo” ay naunawaan ng lalaki na ang
paggaling niya ay ayon sa kalooban ng Tagapagligtas. Basahin ang Marcos 1:41–42,
na inaalam kung paano tumugon ang Tagapagligtas sa pagsamo ng lalaki.

Isiping mabuti ang mga sumusunod na tanong:

• Kung ikaw ang ketongin, ano kaya ang ibig sabihin sa iyo ng mahawakan ng
Tagapagligtas? Bakit?

• Paano kaya mababago ang iyong buhay kung pinagaling ni Jesucristo ang
iyong ketong?

Habang binabasa mo ang sumusunod na pahayag ni Elder Bruce R. McConkie ng
Korum ng Labindalawang Apostol, markahan kung paano niya inihalintulad ang
ketong sa kasalanan (tingnan sa Levitico 14): “Ang ketong sa panahon ng Biblia,
bukod pa sa kahindik-hindik na epekto nito sa katawan, ay itinuturing na
simbolo ng kasalanan at karumihan, nagpapahiwatig na tulad ng matinding sakit
na ito na kinakain at sinisira ang pisikal na katawan, gayon din naman kinakain

at sinisira ng kasalanan ang espirituwal na bahagi ng tao. … May mga pangyayari sa Lumang
Tipan—sina Miriam, Giezi at Uzzias—kung saan nagkaroon ng ketong ang mga taong suwail
bilang kaparusahan sa kanilang masamang ginawa” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to
Calvary, 4 tomo [1979–81], 2:45).
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Mahalagang malaman na ang mga sakit na gaya ng ketong ay hindi sanhi ng
kasalanan. Ngunit may pagkakatulad ang mga epekto ng ketong at mga epekto ng
kasalanan. Muling basahin ang Marcos 1:40–42. Sa pagkakataong ito, ipalit ang
salitang makasalanan para sa ketongin at kasalanan para sa ketong. Sa iyong
pagbabasa, alamin kung paano natin maihahalintulad ang paggaling ng ketongin
na ito sa pagiging malinis natin mula sa kasalanan.

Paghahalintulad sa mga Banal na Kasulatan
Ang ibig sabihin ng paghahalintulad sa mga banal na kasulatan ay pagkukumpara nito sa sarili
mong buhay. Kapag nakita mo ang pagkakatulad ng sarili mong mga karanasan sa mga nakatala
sa mga banal na kasulatan, mas matutukoy mo ang mga doktrina at mga alituntunin ng
ebanghelyo. Malalaman mo rin kung paano mo maipamumuhay ang mga doktrina at mga
alituntuning ito sa sarili mong buhay.

Nang basahin mo sa ganitong paraan ang mga talatang ito, anong mga salita ang
nagpapahiwatig na napatawad ang kasalanan?

Paano natin maihahalintulad ang ginawa ng ketongin para maging malinis mula sa
sakit na ketong sa kinakailangan nating gawin para maging malinis mula sa
kasalanan? ____________________

Ang isang alituntunin na matututuhan natin sa paghahalintulad ng paggaling ng
ketong sa pagiging malinis mula sa kasalanan ay kapag nanampalataya tayo at
lumapit sa Tagapagligtas, Siya ay mahahabag sa atin at lilinisin tayo mula sa
ating mga kasalanan. Maaari mong isulat ang katotohanang ito sa margin ng
iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Marcos 1:40–42.

4. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa papaanong paraan natin maipapakita ang ating pananampalataya at
paglapit sa Tagapagligtas upang malinis Niya tayo sa ating mga kasalanan?

b. Pag-isipang muli ang buhay ng ketongin bago at pagkatapos siyang
mapagaling. Paanong nagpapabago ng buhay ng isang tao ang paglapit kay
Jesucristo upang malinis mula sa kasalanan?

c. Kailan ka nakakita ng isang taong nagbago ang buhay matapos malinis
mula sa kasalanan sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Cristo?

Isiping mabuti kung anong mga kasalanan ang kailangang malinis sa iyo. Kapag
lumapit ka sa Tagapagligtas nang nananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng
panalangin, pagsisisi, at pagsunod, ikaw ay malilinis Niya.

Basahin ang Marcos 1:43–45, na inaalam ang mga tagubiling ibinigay ng
Tagapagligtas sa napagaling na ketongin. Inutos sa batas ni Moises na dapat ipakita
ng mga taong gumaling sa sakit na ketong ang kanilang sarili sa isang saserdote ng
templo. Pagkatapos ipahayag ng saserdote na magaling na ang ketongin, isang
hain ang iaalay kung saan idedeklarang malinis na ang ketongin, at muli na siyang
pahihintulutang tumira sa kanyang pamilya at sa komunidad.
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Ano ang ginawa ng lalaki pagkatapos siyang bilinan ng Tagapagligtas na huwag
itong sabihin sa iba?

Ano ang nangyari dahil ipinamalita ng lalaki ang tungkol sa kanyang paggaling?

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Marcos 1 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 7: DAY 4

Marcos 2–3
Pambungad
Si Jesus ay nagpatawad at nagpagaling ng isang lalaking lumpo, at tinawag si
Mateo na sumunod sa Kanya. Itinuro Niya sa mga eskriba at mga Fariseo ang
tungkol sa araw ng Sabbath. Patuloy na nagpagaling ng maraming tao ang
Tagapagligtas, isinugo Niya ang Kanyang mga Apostol na mangaral, at nagbabala
Siya tungkol sa pagsasalita ng kalapastanganan sa Espiritu Santo.

Marcos 2:1–12
Pinatawad at pinagaling ni Jesus ang isang lalaking lumpo
Isipin kunwari na malubha ang sakit ng isang taong mahal mo sa buhay at
kailangan niya ng isang mahusay na doktor. Sino ang hihingan mo ng tulong para
sa iyong mahal sa buhay? Bakit? Ano kaya ang handa mong gawin kung may
iisang doktor lang na maaaring makatulong sa iyo, pero mahirap humingi ng
appointment sa doktor na ito?

Tulad ng nakatala sa Marcos 2:1–4, sa nayon ng Capernaum sa Galilea, may isang
lalaking “lumpo” (Marcos 2:3), na ibig sabihin ay paralisado siya. Apat na iba pang
lalaki ang nagbuhat sa kanya papunta sa bahay kung saan naroon si Jesus, pero
napakaraming tao kaya hindi sila makapasok. Binakbak ng apat na lalaki ang isang
bahagi ng bubong ng bahay at ibinaba ang lalaking lumpo sa harapan ng
Tagapagligtas.

Basahin ang Marcos 2:5, na inaalam
ang sinabi ni Jesus sa lalaking lumpo.

Basahin ang Marcos 2:6–12, na inaalam
ang sumunod na nangyari.

Pansinin na nagduda ang “ilan sa mga
eskriba” (Marcos 2:6) tungkol sa
kapangyarihan ng Tagapagligtas na
magpatawad ng mga kasalanan. Isipin
ang itinanong ni Jesus sa mga eskriba
(tingnan sa Marcos 2:9).

Ang sumusunod ay isang katotohanan
na maaari nating matukoy mula sa
talang ito: Si Jesucristo ay may
kapangyarihang pagalingin tayo
kapwa sa espirituwal at pisikal.

Marcos 2:13–22
Tinawag ni Jesus si Mateo na sumunod sa Kanya, at kumain Siya kasalo ang mga
maniningil ng buwis at mga makasalanan
Nang makita ng mga eskriba ang lalaking lumpo na bumangon mula sa kanyang
higaan at lumakad, sila ay nabigyan ng di-mapag-aalinlanganang katibayan na si
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Jesucristo ay may kapangyarihang magpagaling ng maysakit, at narinig nila Siya na
nagpatotoo na Siya ay makapagpapatawad ng mga kasalanan. Gayunman, hindi
nakasaad sa talang ito kung lumapit kalaunan ang mga lalaking ito kay Jesus at
humingi ng kapatawaran para sa kanilang sariling mga kasalanan.

1. Sa iyong scripture study journal, ilista ang mga dahilan kung bakit
hindi humihingi ng kapatawaran sa Panginoon ang mga tao para sa

kanilang mga kasalanan. Magpatulong sa isang kapamilya o kaibigan sa
paglista nito.

Sa iyong patuloy na pag-aaral ng Marcos 2, hanapin ang mga katotohanang
maghihikayat sa iyo na hangarin ang pagpapatawad ng Panginoon.

Basahin ang Marcos 2:13–15, na inaalam ang ginawa ng Tagapagligtas pagkatapos
pagalingin ang lalaking paralisado.

Si Levi kalaunan ay nakilala bilang Mateo. Siya rin ang Mateo na sumulat ng
Ebanghelyo Ayon kay Mateo. Ang ibig sabihin ng mga katagang “nakaupo sa
paningilan ng buwis” (Marcos 2:14) ay si Mateo ay “isang tagasingil ng buwis para
sa mga Romano sa Capernaum, [at] marahil ay naglilingkod kay Herodes Antipas”
(Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Mateo,” scriptures.lds.org). Galit ang
maraming Judio sa mga maniningil ng buwis dahil ang turing nila sa mga ito ay
mga traydor na nangongolekta ng buwis sa mga kababayan nila para sa
mga Romano.

Pansinin na maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ang dumalo rin sa
piging ni Mateo kasama si Jesus at Kanyang mga disipulo. Sa panahong ito, ang
pagsasalu-salo sa pagkain ay higit pa sa simpleng pagkain nang magkakasama.
Nagpapakita ito na may pagkakaibigan at kapayapaan sa lahat ng taong
dumalo roon.

Basahin ang Marcos 2:16, at hanapin ang reaksyon ng mga eskriba at mga Fariseo
nang makita nila na kumakain ang Tagapagligtas kasalo ang mga taong ito.

Sa iyong palagay, bakit kinutya ng mga eskriba at mga Fariseo si Jesus sa pagkain
na kasalo ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?
____________________

Basahin ang Marcos 2:17, na inaalam ang tugon ng Tagapagligtas sa pangungutya
ng mga eskriba at mga Fariseo. Maaari mong bilugan ang salitang ginamit ng
Tagapagligtas para ilarawan ang Kanyang sarili?

Sa paggamit ng salitang manggagamot, muling pinagtibay ng Tagapagligtas ang
Kanyang kapangyarihang magpagaling kapwa sa espirituwal at pisikal. Nalaman
natin mula sa talata 17 na hangad ng Tagapagligtas na tulungan tayong magsisi
ng ating mga kasalanan at mapagaling.

Isiping mabuti kung bakit mahalagang maniwala na hangad ni Jesus na tulungan
tayong magsisi at mapagaling.

Sinabi ni Elder Craig A. Cardon ng Pitumpu:
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“Mahal tayo ng Panginoon at nais Niyang maunawaan natin ang kahandaan
Niyang magpatawad. …

“… Subalit sa Kanyang awa, tinutulutan Niya ang unti-unting pagpapakabuti
kaysa iutos na maging perpekto kaagad. Kahit napakaraming kasalanan na sanhi
ng kahinaan ng tao, kasindalas ng ating pagsisisi at paghingi ng tawad sa Kanya,
Siya ay nagpapatawad nang paulit-ulit [tingnan sa Moroni 6:8].

“Dahil dito, lahat tayo, pati na yaong mga nahihirapang madaig ang pagkalulong sa droga o
pornograpiya at iba pang kaugnay nito, ay malalaman na kikilalanin ng Panginoon ang matwid
nating mga pagsisikap at mapagmahal na magpapatawad kapag ganap ang pagsisisi. … Ngunit
hindi ibig sabihin nito na maaari nang sadyang magkasalang muli ang isang tao nang hindi
napaparusahan” (“Nais ng Tagapagligtas na Magpatawad,” Ensign o Liahona, Mayo 2013, 16).

Pag-isipang mabuti kung ikaw ba ay tulad ng mga maniningil ng buwis at mga
makasalanan (na kinikilala na kailangan nila ang Tagapagligtas at nagsilapit sa
Kanya) o tulad ng mga eskriba at mga Fariseo (na hindi lumapit sa Tagapagligtas
para hangarin ang Kanyang pagpapatawad at pagpapagaling). Magpasiya ngayon
na lumapit sa Tagapagligtas at hayaan Siyang tulungan ka sa iyong pisikal at
espirituwal na mga pangangailangan.

Tulad ng nakatala sa Marcos 2:18–22, itinuro ni Jesus kung bakit hindi nag-ayuno
ang Kanyang mga disipulo habang Siya ay kasama nila. Itinuro rin Niya kung bakit
nahihirapan ang ilang tao na tanggapin ang Kanyang ebanghelyo (tingnan din sa
Mateo 9:14–17).

Marcos 2:23–3:6
Nagturo si Jesus tungkol sa araw ng Sabbath
Nagawa mo na bang huwag sumali sa isang aktibidad para masunod ang kautusan
na panatilihing banal ang araw ng Sabbath? Sa iyong patuloy na pag-aaral ng
Marcos 2–3, isiping mabuti ang sumusunod na tanong: Paano mo malalaman na
angkop gawin ang isang aktibidad sa araw ng Sabbath?

Basahin ang Marcos 2:23–24 at Marcos 3:1–2, na inaalam ang ginawa ng
Tagapagligtas at ng Kanyang mga disipulo na pinaniniwalaan ng mga Saduceo na
paglabag sa batas ng Sabbath.

Alalahanin na idinagdag ng mga guro ng mga Judio ang sarili nilang mga
patakaran at interpretasyon, na tinatawag na oral na batas o tradisyon, sa batas ni
Moises. Ang layunin ng mga idinagdag na patakarang ito ay maiwasan ang
paglabag sa batas ng Diyos, ngunit hinahadlangan din nito ang ilang tao na
maunawaan ang tunay na layunin ng mga kautusan, kabilang na ang kautusang
panatilihing banal ang araw ng Sabbath.

Basahin ang Marcos 2:27–28, at pagkatapos ay pansinin kung paano nilinaw ng
Joseph Smith Translation ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ng Panginoon ang
Sabbath:

“Samakatwid ang Sabbath ay ibinigay sa tao para magpahinga; at gayon din upang
luwalhatiin ng tao ang Diyos, at hindi upang hindi kumain ang tao;
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“Dahil ginawa ng Anak ng tao ang araw ng Sabbath, kaya’t ang Anak ng tao ay
Panginoon din naman ng Sabbath” (Joseph Smith Translation, Mark 2:26–27).

Basahin ang Marcos 3:3–5, at alamin ang itinuro ng Tagapagligtas tungkol sa
pagpapagaling sa lalaking tuyo ang kamay sa araw ng Sabbath.

Batay sa natutuhan natin mula sa Joseph Smith Translation at Marcos 3:3–5,
kumpletuhin ang sumusunod na katotohanan: Mapapanatili nating banal ang
araw ng Sabbath sa pamamagitan ng ____________________.

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa paanong paraan natin maluluwalhati ang Diyos sa Kanyang banal
na araw?

b. Ano ang ilang halimbawa ng paggawa ng mabuti sa araw ng Sabbath?

Basahin ang Doktrina at mga Tipan 59:9–13. Pagkatapos ay basahin ang
sumusunod na pahayag ni Pangulong James E. Faust ng Unang Panguluhan, at
pag-isipan kung paano mo malalaman ang angkop na gawin sa araw ng Sabbath:

“Ano ang angkop at hindi angkop na gawin sa araw ng Sabbath? Sa
pamamagitan ng mga alituntunin, dapat sagutin ng bawat isa sa atin ang tanong
na ito para sa ating sarili. Bagama’t ang mga alituntuning ito ay nasa mga banal
na kasulatan at sa mga salita ng mga makabagong propeta, dapat nakasulat din
ito sa ating puso at ipinamumuhay. … Tiyak na walang mangyayaring anumang
mabigat na paglabag sa pagsamba sa araw ng Sabbath kung mapagkumbaba

tayong lalapit sa Panginoon at iaalay sa kanya ang ating buong puso, kaluluwa, at isipan.
(Tingnan sa Mat. 22:37.)

“Ang mga gawaing marapat o hindi marapat sa araw ng Sabbath ay dapat pagpasiyahan ng
bawat isa sa atin sa pagsisikap na maging matapat sa Panginoon. Kailangan nating gawin sa
araw ng Sabbath ang tama at nararapat nang may mapagsambang puso at limitahan ang iba pa
nating mga aktibidad” (“The Lord’s Day,” Ensign, Nob 1991, 35).

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paano ka napagpala sa pagsisikap mong sambahin ang Diyos at gumawa ng
mabuting bagay sa araw ng Sabbath?

b. Ano ang isang paraan na mas mapapanatili mong banal ang araw ng
Sabbath?

Marcos 3:7–35
Si Jesus ay nagpagaling ng maraming tao, nagsugo ng Kanyang mga Apostol para
mangaral, at nagbabala sa iba tungkol sa paglapastangan sa Espiritu Santo
Tulad ng nakatala sa Marcos 3:7–35, si Jesus ay nagpunta sa Dagat ng Galilea at
nagpagaling ng maraming tao na sumunod sa Kanya roon, kabilang ang ilang
sinapian ng mga karumal-dumal na espiritu. Pagkatapos pumili ng Labindalawang
Apostol, inordena sila ni Jesus at isinugo sila na mangaral, magpagaling, at
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magpaalis ng mga demonyo. Pagkatapos ay binalaan Niya ang mga eskriba tungkol
sa pagsasalita ng kalapastanganan sa Espiritu Santo at nagturo na ang Kanyang
pamilya ay ang mga taong gumagawa ng kalooban ng Ama sa Langit. Natutuhan
mo ang ilan sa mga pangyayaring ito nang pag-aralan mo ang Mateo 12:22–35.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Marcos 2–3 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 8: DAY 1

Marcos 4–5
Pambungad
Nagturo si Jesus gamit ang mga talinghaga sa baybayin ng Dagat ng Galilea.
Habang nasa dagat, pinatigil ng Tagapagligtas ang bagyo, at namangha ang
Kanyang mga disipulo sa kapangyarihan Niya sa mga elemento. Ipinakita ni Jesus
na higit Siyang makapangyarihan sa mga demonyo sa pagpapaalis sa kanila mula
sa isang lalaki. Habang nagmiministeryo sa Capernaum, pinagaling Niya ang isang
babaeng inaagasan ng dugo at ibinangon ang anak na babae ni Jairo mula sa
kamatayan.

Marcos 4
Nagturo si Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos gamit ang mga talinghaga at pinatigil
ang bagyo
Isipin ang pinakamalakas na bagyo na
naranasan mo. Pag-isipang mabuti
kung paano mo ilalarawan sa isang
taong wala roon nang bumagyo ang
iyong naranasan dito.

Paano natutulad sa isang bagyo ang
ilang problema at paghihirap sa buhay?

1. Kopyahin ang
sumusunod na chart sa

iyong scripture study journal.
Pagkatapos, sa espasyo sa ibaba ng
bawat kategorya, magsulat ng mga
halimbawa ng mga problema sa
pisikal, espirituwal, mental, at sosyal
na maaaring maranasan ng mga
kabataan?

Pisikal Espirituwal Mental Sosyal

Sa pag-aaral mo ng Marcos 4–5, alamin ang mga alituntuning makatutulong sa iyo
kapag may dumating na mga problema sa iyong buhay.

Nabasa natin sa Marcos 4:1–34 na habang nasa dalampasigan ng Dagat ng Galilea,
si Jesucristo ay nagturo ng ilang talinghaga sa maraming tao. (Hindi tatalakayin sa
lesson na ito ang mga talatang ito dahil napag-aralan mo na ang mga talinghagang
ito sa Mateo 13.)
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Basahin ang Marcos 4:35–38, na inaalam ang naging problema habang naglalayag
patawid sa Dagat ng Galilea ang Tagapagligtas at Kanyang mga disipulo.

Ang Dagat ng Galilea ay nasa 700
talampakan mula sa kapatagan ng
dagat at napaliligiran ng mga bundok
sa tatlong dako nito. Kung minsan,
pabugsong bumababa ang hangin mula
sa mga dalisdis ng bundok at kaagad
lumilikha ng malalakas na bagyo na
may kasamang malalaking alon sa
maliit na dagat na ito. Ilan sa mga
disipulo ay mahuhusay na
mangingisda, ngunit dahil sa bagyo, na sumasalpok sa sasakyang-dagat, “sila ay
nangatakot, at nanganganib” (Joseph Smith Translation, Luke 8:23 ).

Kung ikaw ay nasa sasakyang-dagat kasama si Jesus at ang mga disipulo sa
sitwasyong ito, ano ang maiisip at madarama mo nang lumapit ka sa Tagapagligtas
at nakita Siyang natutulog?

Basahin ang Marcos 4:39–40, na inaalam ang ginawa ng Tagapagligtas nang
humingi ng tulong ang mga disipulo. Maaari mong markahan ang mga katagang
“Pumayapa, tumigil ka” at “humusay na totoo ang panahon” (Marcos 4:39) sa
iyong mga banal na kasulatan. Maaari mo ring isulat ang sumusunod na
alituntunin sa iyong mga banal na kasulatan o scripture study journal: Kung
hihingi tayo ng tulong sa Tagapagligtas sa oras ng kagipitan o takot, bibigyan
Niya tayo ng kapayapaan.

Isipin sandali ang ibig sabihin ng hingin ang tulong ng Tagapagligtas sa oras ng
kagipitan o takot. Pag-isipan ang ilang paraan na magagawa natin ito.

Basahin ang Marcos 4:41, na inaalam kung ano ang itinanong ng mga disipulo
tungkol kay Jesus. Maaari mong markahan ang tanong sa iyong mga banal na
kasulatan.

Kung naroon ka para sagutin ang tanong ng mga disipulo, ano kaya ang sasabihin
mo sa kanila tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang kapangyarihan?
____________________

Paano nakakaapekto sa iyong pananampalataya ang alalahaning si Jesucristo ay
may kapangyarihang patigilin ang mga bagyo at magbigay ng kapayapaan sa
panahon ng kagipitan?

2. Basahin ang mga salita o pakinggan ang himnong “Guro, Bagyo’y
Nagngangalit” (Mga Himno, blg. 60), at pag-isipang mabuti ang

mensahe. Mag-isip ng isang pagkakataon na humingi ka o ang isang taong
kakilala mo ng tulong sa Panginoon nang dumating ang unos o problema sa
buhay. Sa papaanong paraan tumulong ang Tagapagligtas para mapatigil ang
unos o magbigay ng kapayapaan? Sa iyong scripture study journal, magsulat ng
mga bagay na magagawa mo para hingin ang tulong ng Tagapagligtas sa
panahon na may mga problema ka sa buhay.
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Marcos 5:1–20
Pinagaling ni Jesus ang isang lalaki sa pamamagitan ng pagpapaalis ng mga
demonyo mula sa kanya
Nakatala sa Marcos 5:1–18 na pinagaling ni Jesus ang isang lalaking nasapian ng
maraming “karumaldumal,” o masasamang espiritu. Matapos paalisin ang
karumal-dumal na mga espiritu mula sa lalaki, pumasok sila sa isang kawan ng
mga baboy, na nagkakagulong nagsitakbo sa bangin at nahulog sa dagat.
Pagkatapos siyang mapagaling, gusto ng lalaki na sumama kay Jesus.

Basahin ang Marcos 5:19–20, na inaalam ang ipinagagawa ni Jesus sa lalaking ito.

Ang isang alituntuning matututuhan natin mula sa talang ito ay kapag nadama
natin ang kapangyarihan ng Tagapagligtas sa ating buhay, mapapatotohanan
natin sa iba ang Kanyang mga pagpapala at pagkahabag. Gayunman, kung
napakasagrado ng isang karanasan, hindi mo dapat ibahagi ito maliban kung
nahikayat ka ng Espiritu Santo na ibahagi ito.

Isiping mabuti kung paano o kanino mo maaaring ibahagi ang iyong patotoo sa
mga pagpapala at pagkahabag ng Tagapagligtas sa iyong buhay.

Marcos 5:21–43
Pinagaling ni Jesus ang isang babaeng inaagasan ng dugo at ibinangon ang anak na
babae ni Jairo mula sa kamatayan
Ikinuwento ni Elder Shayne M. Bowen ng Pitumpu ang isang malungkot na
karanasan tungkol sa kanyang pamilya:

“Noong ika-4 ng Pebrero 1990, isinilang ang pangatlo naming anak na lalaki at
pang-anim na anak. Pinangalanan namin siyang Tyson. …

“Noong si Tyson ay walong buwang gulang, nakalulon siya ng chalk na nakita
niya sa carpet. Bumara ang chalk sa lalamunan ni Tyson, at hindi siya
makahinga. Ipinanhik si Tyson ng kanyang kuya, na natatarantang sumigaw ng,
‘Hindi humihinga si baby. Hindi humihinga si baby.’ Binigyan namin siya ng CPR

at tinawagan ang 911.

“Dumating ang mga paramedic at isinugod si Tyson sa ospital. Sa waiting room patuloy kaming
nagdasal nang taimtim, nagsusumamo ng himala sa Diyos. Matapos ang tila napakatagal na
paghihintay, pumasok ang doktor sa silid at sinabi, ‘Ikinalulungkot ko. Wala na kaming
magagawa pa. Maiwan ko muna kayo.’ Pagkatapos ay umalis na siya” (“Sapagka’t Ako’y
Nabubuhay, ay Mangabubuhay Rin Naman Kayo,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 16).

Kung si Tyson ay iyong kapatid, ano ang maiisip o madarama mo sa
sandaling iyon?

Paano sinusubukan ng ganitong karanasan ang pananampalataya ng isang tao?

Basahin ang Marcos 5:21–24, at alamin kung paano hinarap ng pinunong Judio na
nagngangalang Jairo ang ganito ring problema na maaaring sumubok sa kanyang
pananampalataya.
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Basahin ang Marcos 5:25–26, na inaalam kung sino sa napakaraming tao ang
sumunod kay Jesus papunta sa tahanan ni Jairo.

Bagama’t hindi tinukoy sa Bagong Tipan ang dahilan kung bakit “inaagasan”
(Marcos 5:25) ng dugo o dinudugo ang babae, alam natin na talagang pinahirapan
siya nito. Dagdag pa rito, ang isang taong inaagasan ng dugo ay itinuturing na
karumal-dumal sa ilalim ng batas ni Moises (tingnan sa Levitico 15:19–33).
Malamang na pinaalis at inihiwalay ang babaeng ito sa loob ng 12 taong
pagkakasakit niya. Ang paghihirap na naranasan niya sa kanyang sitwasyon ay
nakita sa katotohanang “nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik” (Marcos
5:26) sa pagpapagamot sa mga doktor.

Basahin ang Marcos 5:27–34, at alamin ang ginawa ng babaeng ito para matanggap
ang tulong ng Tagapagligtas. Ang ibig sabihin ng “lumapit siya sa karamihan, sa
likuran niya” (Marcos 5:27) ay nagpilit siyang makadaan sa maraming tao para
mahipo ang damit ni Jesus. Ang ibig sabihin ng salitang bisa sa talata 30 ay
“kapangyarihan” o “lakas.”

Mula sa tala tungkol sa karanasan ng babaeng ito, matututuhan natin na kung
ipapakita natin ang ating pananampalataya kay Jesucristo sa ating mga
pagsisikap na lumapit sa Kanya, tayo ay mapapagaling Niya.

Maging Tapat sa Pananampalatayang Taglay Ninyo
Isipin ang iminungkahi ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol tungkol
sa paraan ng pagharap sa mga problema at mga tanong na maaaring dumating sa ating buhay:

“Kapag dumarating ang mga problema at tanong, huwag ninyong simulan ang paghahanap ng
pananampalataya sa pagsasabi kung gaano karami ang wala sa inyo, simula sa inyong
‘kakulangan ng pananampalataya.’ … Hindi ko hinihiling na magkunwari kayong may
pananampalataya kahit wala. Hinihiling ko na maging tapat kayo sa pananampalatayang taglay
ninyo. …

“… Isang dakilang gawain ang isinasagawang ito, na ang mga pagpapala ay laganap sa lahat
ng dako, kaya huwag kayong masyadong maligalig kung may lumalabas na mga problema
paminsan-minsan na kailangang suriin, unawain, at lutasin. Lalabas at lalabas ang mga ito. Sa
Simbahang ito, mas mahalaga ang alam natin kaysa hindi natin alam. At tandaan, sa mundong
ito, lahat ay dapat mamuhay sa pananampalataya” (“Panginoon, Nanampalataya Ako,” Ensign o
Liahona, Mayo 2013, 94).

Mahalagang alalahanin na ang paggaling natin sa anumang karamdaman sa
pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay hindi lamang nakabatay sa
ating mga pagsisikap na lumapit sa Kanya kundi batay rin ito sa panahon at
kalooban ng Diyos, tulad ng babaeng humipo sa damit ni Jesus.

Isipin na samantalang nakatigil si Jesucristo para tulungan ang babaeng inaagasan
ng dugo, malamang na balisang naghihintay si Jairo na sumama sa kanya ang
Tagapagligtas at tulungan ang kanyang anak na babae.

Basahin ang Marcos 5:35, na inaalam ang mensaheng inihatid kay Jairo habang
tinutulungan ni Jesus ang babae.

Kung ikaw si Jairo, ano ang maiisip o gagawin mo sa sandaling iyon?
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Ibinangon ni Jesus ang anak na babae ni Jairo
mula sa kamatayan.

Basahin ang Marcos 5:36, na inaalam kung ano ang sinabi ng Tagapagligtas upang
mapalakas ang pananampalataya ni Jairo. Maaari mong markahan ang
nalaman mo.

Matututuhan natin mula sa kuwentong ito na ang pananampalataya kay
Jesucristo ay humihingi sa atin ng patuloy na pananalig sa Kanya kahit sa
panahon ng kawalang-katiyakan.

Pag-isipang mabuti ang mga sumusunod na tanong: Sa paanong mga paraan natin
maipamumuhay ang alituntuning ito? Sa palagay mo, bakit sinusubukan kung
minsan ng Diyos ang ating pananampalataya?

Basahin ang Marcos 5:37–43, na inaalam ang nangyari sa anak na babae ni Jairo.
Pansinin na ang mga taong “tinatawanan [si Jesus] na nililibak” (Marcos 5:40) ay
“ang mga tumutugtog ng mga plauta, at ang mga taong nangagkakagulo” (tingnan
sa Mateo 9:23–24), hindi sina Pedro, Santiago, Juan, o ang mga magulang ng bata.

Kung minsan ay pinapayapa ng
Tagapagligtas ang mga unos sa ating
buhay sa pag-alis sa hirap o takot na
dinaranas natin. Kung minsan naman,
maaaring hindi Niya alisin ang ating
pagsubok, tulad ng ikinuwento ni Elder
Bowen tungkol sa pagkamatay ng
kanyang anak. Gayunpaman, kapag
patuloy tayong nanampalataya kay
Jesucristo, kahit sa panahon ng
kawalang-katiyakan, bibigyan Niya tayo
ng kapayapaan sa sandali ng ating mga
paghihirap.

Basahin ang sumusunod na patotoo na
ibinahagi ni Elder Bowen, at
pag-isipang mabuti kung paano natin
mapananatili ang ating
pananampalataya anuman ang maging
resulta ng mga pagsubok sa atin:

“Nang mapuno na ako ng paninisi, galit, at awa sa sarili, ipinagdasal ko na mabago ang aking
saloobin. Sa napakapersonal na sagradong mga karanasan, binigyan ako ng Panginoon ng
bagong damdamin, at kahit naroon pa rin ang lungkot at sakit, nabago ang buong pananaw ko.
Ipinaalam sa akin na walang inagaw sa akin at sa halip ay may dakilang pagpapalang
naghihintay sa akin kung ako ay magiging matapat. …

“Pinatototohanan ko na … ‘sa pag-asa natin sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo, matutulungan
Niya tayo na tiisin ang ating mga pagsubok, karamdaman, at sakit. Mapupuspos tayo ng galak,
kapayapaan, at kaaliwan. Lahat ng di makatarungan sa buhay ay naiwawasto sa pamamagitan
ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo’ [Mangaral ng Aking Ebanghelyo: Gabay sa Paglilingkod ng
Misyonero (2004), 57]” (“Sapagka’t Ako’y Nabubuhay, ay Mangabubuhay Rin Naman Kayo” 17).
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3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Kailan ka o ang isang taong kakilala mo nagpatuloy na nanampalataya kay
Jesucristo o sa panahon ng pagsubok at kawalang-katiyakan?

b. Anong mga pagpapala ang dumating dahil sa pananatiling tapat? (Maaari
kang bumalik sa chart na kinopya mo sa iyong scripture study journal sa
simula ng lesson na ito at sumulat ng ilang pangungusap na
nagpapaliwanag kung paano ka natulungan ng Tagapagligtas sa mga
pagsubok na nauugnay sa bawat kategorya—pisikal, espirituwal, mental, at
sosyal.)

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Marcos 4–5 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 8: DAY 2

Marcos 6–8
Pambungad
Si Jesus ay hindi tinanggap sa Kanyang kinalakhang bayan ng Nazaret. Isinugo
Niya ang Labindalawang Apostol upang mangaral ng ebanghelyo. Si Juan Bautista
ay pinatay sa utos ni Herodes Antipas. Mahimalang napakain ni Jesus ang mahigit
5,000 tao, naglakad sa ibabaw ng tubig, pinatigil ang bagyo, at nagpagaling ng
maysakit. Pagkatapos ay buong pagkahabag Niyang pinagaling ang isang bata na
sinapian ng demonyo, gayundin ang isang taong bingi at utal. Pinakain Niya ang
4,000 tao malapit sa Dagat ng Galilea at naglakbay papuntang Betsaida, kung saan
pinagaling Niya nang paunti-unti ang isang lalaking bulag.

Marcos 6:1–44
Si Jesus ay hindi tinanggap sa Nazaret at isinugo ang Labindalawang Apostol; ang
kamatayan ni Juan Bautista ay isinalaysay; mahimalang napakain ni Jesus ang
mahigit 5,000 tao
Isipin ang sumusunod na sitwasyon: Kabadung-kabado ang isang bagong tawag na
missionary sa pag-alis sa kanyang tahanan para magmisyon. Ang taong ito ay hirap
magbigay ng mensahe at makihalubilo sa iba.

Ano ang sasabihin mo sa binata o dalagang ito? ____________________

Sa pag-aaral mo ng Marcos 6, hanapin ang isang alituntunin na makatutulong sa
bata pang missionary na ito, at sa ating lahat, kapag nadama nating hindi natin
kayang gawin ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon.

Nakasaad sa Marcos 6:1–13 ang hindi pagtanggap kay Jesus sa Kanyang
kinalakhang bayan ng Nazaret. (Ito ay tatalakayin nang mas detalyado kapag
pag-aaralan mo na ang Lucas 4:14–30.) Habang naroon, isinugo Niya nang
dala-dalawa ang Labindalawang Apostol upang ipangaral ang ebanghelyo. Habang
nangangaral ng ebanghelyo, sila rin ay nagpaalis ng mga demonyo at nagpagaling
ng mga maysakit. Binanggit din ni Marcos na nagpahid ng langis sa maysakit ang
mga Apostol ng Tagapagligtas.
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Nang marinig ni Herodes Antipas ang
tungkol sa maraming himalang ginawa
ni Jesus, natakot siya na bumangon
mula sa kamatayan si Juan Bautista at
ginagawa ang mga himalang ito
(tingnan sa Marcos 6:14). (Nalaman
natin sa Marcos 6:17–29 na
pinapugutan ni Herodes ng ulo si Juan
Bautista para matuwa ang asawa ni
Herodes.)

Nakasaad sa Marcos 6:30–33 na
bumalik na ang Labindalawang Apostol
mula sa pangangaral ng ebanghelyo, at
si Jesus at ang mga Apostol ay sumakay
sa isang daong o bangka para
makapunta sa isang lugar kung saan
sila maaaring makapag-isa at
makapagpahinga. Gayunman,
nagpuntahan ang mga tao mula sa ilang kalapit na bayan sa paroroonan ni Jesus at
naghihintay sila sa Kanya nang dumating Siya.

Basahin ang Marcos 6:34, na inaalam ang naging tugon ng Tagapagligtas sa
maraming tao kahit nais Niya at ng Kanyang mga disipulo na magpahinga at
mapag-isa.

Isipin ang isang halimbawang nakita mo sa panahong ito tungkol sa isang taong
isinakripisyo ang sariling oras para mapaglingkuran ang iba tulad ng ginawa
ni Jesus.

Matapos magturo sa maraming tao nang buong maghapon, gumawa ng malaking
himala ang Tagapagligtas. Basahin ang Marcos 6:35–44 at Mateo 14:18, at lagyan
ng numero ang mga sumusunod na pangyayari ayon sa pagkakasunud-sunod nito.
(Ang mga sagot ay nasa katapusan ng lesson.)

• Pinarami ng Tagapagligtas ang pagkaing dala ng disipulo, tinugunan at
hinigitan ang kailangan.

• Sinabi ng mga disipulo na mayroon silang limang tinapay at dalawang isda.

• Iminungkahi ng mga disipulo na pabilhin ng pagkain ang mga tao.

• Tinanong ng Tagapagligtas kung ano ang maibibigay ng mga disipulo.

• Sinabi ng Tagapagligtas sa mga disipulo na bigyan ng pagkain ang mga tao.

• Walang makakain ang mga tao.

• Sinabi ng Tagapagligtas sa mga disipulo na ibigay sa Kanya ang anumang
mayroon sila.

(Nilinaw sa tekstong Griyego ng Marcos 6:44 na ang mga katagang “limang libong
lalake” ay nangangahulugang limang libong adult na kalalakihan. Kung gayon,
mas malaki ang bilang ng mga taong napakain, kung iisiping naroon din ang mga
kababaihan at mga bata (tingnan din sa Mateo 14:21).
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Pansinin na bago isagawa ang himalang ito, iniutos muna ng Tagapagligtas sa
Kanyang mga disipulo na ibigay ang limang tinapay at dalawang isda—na tanging
mayroon sila—sa Kanya. Pinarami ng Tagapagligtas ang pagkaing ito para
mapakain ang maraming tao.

Ang isang alituntunin na matututuhan
natin mula sa talang ito ay na kapag
ibinigay natin sa Tagapagligtas ang
lahat ng mayroon tayo, palalakihin
Niya ang ating handog upang
maisakatuparan ang Kanyang mga
layunin.

Bagama’t hindi iniuutos sa atin ng
Tagapagligtas na dalhin natin sa Kanya
ang lahat ng pagkain na mayroon tayo,
inaanyayahan Niya ang mga taong
nagnanais na isakatuparan ang Kanyang mga layunin na ibigay sa Kanya ang
kanilang buong hangarin, mga abilidad, talento, kakayahan, lakas, talino, at
pagsisikap (tingnan sa 2 Nephi 25:29; Omni 1:26).

1. Isiping muli ang sitwasyon ng kabado at bagong tawag na
missionary na nabanggit sa simula ng lesson, at sagutin ang mga

sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:

a. Batay sa alintuntunin na nasa itaas, ano sa palagay mo ang magagawa ng
missionary na ito upang maibigay ang lahat ng mayroon siya sa
Tagapagligtas? Ano sa palagay mo ang gagawin ng Tagapagligtas?

b. Ano ang iba pang mga sitwasyon na maaaring maranasan ng mga kabataan
ng Simbahan kung saan makatutulong ang alituntuning ito na
natutuhan nila?

c. Paano pinag-ibayo ng Panginoon ang iyong pagsisikap na maisakatuparan
ang Kanyang mga layunin?

Marcos 6:45–56
Si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig at nagpagaling ng maysakit
Nakasaad sa Marcos 6:45–56 na, pagkatapos pakainin ang mahigit 5,000 tao,
tinagubilinan ni Jesus ang Kanyang mga disipulo na lumulan sa sasakyang-dagat at
pumunta sa kabilang ibayo ng Dagat ng Galilea. Pagkatapos ay pinauwi na Niya
ang mga tao at pumunta at nanalangin sa isang bundok. Pagsapit ng gabi ay
bumagyo, at nakita ng Tagapagligtas mula sa bundok ang Kanyang mga disipulo na
sinasagupa ang malakas na hangin. At naglakad Siya sa ibabaw ng tubig papunta
sa kanila at pinahinto ang bagyo. Ang impormasyon sa mga talatang ito ay
tinalakay nang mas detalyado sa pag-aaral mo ng Mateo 14.

UNIT 8 ,  DAY 2

180



Marcos 7:1–8:21
Pinagsabihan ni Jesus ang mga Fariseo, pinagaling ang maysakit, at pinakain ang
4,000 tao
Sa pag-aaral mo ng Marcos 7–8, alamin ang itinuro ng Tagapagligtas na dapat
nating gawin kapag may nakita tayong nangangailangan.

Nabasa natin sa Marcos 7:1–23 na pinagsabihan ng Tagapagligtas ang mga Fariseo
dahil sa pagsunod nila sa mga maling kaugalian, at itinuro Niya sa kanila at sa
Kanyang mga disipulo na “mula sa loob, mula sa puso” (Marcos 7:21) nagsisimula
ang masasamang pag-iisip at gawa at, dahil dito, nagkakasala ang isang tao.

Itinuro ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
sumusunod tungkol sa “sali’t-saling sabi ng matatanda” (Marcos 7:5):

“Ang mga ordenansa at interpretasyong ginawa ng mga rabbi ay idinagdag ng
mga eskriba at mga guro sa batas ni Moises sa pagdaan ng mga taon. Ang mga
tradisyong ito ay talagang mas pinahalagahan at mas may bisa kaysa batas
mismo. Kabilang sa mga ito, na ipinapalagay na proteksyon laban sa pagiging
hindi malinis sa mga seremonya, ay ang ritwal na paghuhugas ng mga kamay na
hindi sinunod ni Jesus at ng kanyang mga disipulo.

“Ang ganito ring paraan ng pagbabago sa katotohanan upang gawin itong mga tradisyon—ng
pagpapalit sa batas ng Diyos ng ‘mga doktrina at mga kautusan ng tao’ [Joseph Smith
Translation, Mark 7:7], ng mga interpretasyon at pagdagdag ng mga gurong hindi
binigyang-inspirasyon—ay ang mismong nangyari sa malawakang apostasiya ng Kristiyanismo.
Sa dalisay at simpleng mga doktrina ni Cristo, ang mga eskriba at mga saserdote ng sinaunang
bansang Kristiyano ay nagdagdag ng mga bagay tulad ng: pagbebenta ng indulhensiya, na
nagpapalaya sa masasama mula sa nagawang kasalanan noon at nagbibigay ng karapatan sa
kanila na gumawa ng mga kasalanan sa darating na mga araw nang walang parusang
matatanggap mula sa Diyos; pagpapatawad ng mga kasalanan (kunwari) sa pamamagitan ng
paulit-ulit at hindi taimtim [hindi taos-puso] na pagtatapat ng mga kasalanan; pagdarasal sa …
mga imahe o santo sa halip na sa Panginoon; pagsamba sa mga diyus-diyusan; … pagbabawal
sa mga saserdote at iba pang opisyal ng simbahan na mag-asawa; … pagsusuot ng mamahaling
damit at kasuotan ng mga saserdote at ng iba pang mga pinuno ng simbahan; paggamit ng
magarbong titulo; pinalalaki [pinaparami] ang kabang-yaman ng Simbahan sa pamamagitan ng
pagsusugal; at marami pang iba.

“Lahat ng ito, at marami pang katulad na mga tradisyon, ay itinuturing ng iba na mas mahalaga
kaysa batas ng Diyos na ibinigay mismo ng Panginoon. Sa katunayan, ang mga Simbahang
Kristiyano sa panahong ito ay nakabatay halos sa mga tradisyon ng mga ‘matatanda’ sa halip na
sa mga paghahayag ng langit” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo [1965–73],
1:366–67).

Nabasa natin sa Marcos 7:24–30 na pinagaling ni Jesus ang anak ng isang babaeng
Griega, na sinapian ng demonyo. Alalahanin mo na sa panahong ito, ang misyon
ng Tagapagligtas ay sa sambahayan ni Israel, hindi sa mga Gentil, subalit buong
pagkahabag Niyang tinulungan ang babaeng Gentil na ito na nangangailangan at
nananampalataya sa Kanya.

Hanapin ang mga lungsod ng Tiro at Sidon at ang Dagat ng Galilea sa Mga Mapa
sa Biblia, blg. 11, “Ang Banal na Lupain Noong Panahon ng Bagong Tipan” sa
Gabay sa mga Banal na Kasulatan. Matapos lisanin ng Tagapagligtas ang Tiro at
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Sidon, Siya ay nagpunta sa silangang dako ng Dagat ng Galilea, sa rehiyon ng
Decapolis, na isang lugar na halos pinaninirahanan ng mga Gentil.

Basahin ang Marcos 7:31–37, na inaalam kung paano kinahabagan ng
Tagapagligtas ang isang lalaking bingi at utal.

Basahin ang Marcos 8:1–3, na inaalam ang pangangailangang nakita ni Jesus.

Pansinin sa talata 2 ang nadama ng Tagapagligtas sa mga tao.

Basahin ang Marcos 8:4–9, na inaalam ang ginawa ng Tagapagligtas kahit hindi
Siya hinilingang gawin ito.

Mula sa ipinakitang pagkahabag at mga ginawa ng Tagapagligtas sa nagugutom na
mga tao, natutuhan natin na matutularan natin ang halimbawa ng
Tagapagligtas sa pagpansin sa mga pangangailangan ng iba at pagkatapos ay
pagtulong na matugunan ang mga pangangailangang iyon.

Itinuro ni Sister Linda K. Burton, Relief Society general president, na upang
matularan ang halimbawa ng Tagapagligtas sa paglilingkod sa mga anak ng Diyos,
tayo ay kailangang “magmasid muna at pagkatapos ay maglingkod” (“Magmasid
Muna at Pagkatapos ay Maglingkod,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 78). Maaari
mong isulat ang mga katagang ito sa iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng
Marcos 8:4–9.

Ang pananalangin at paghingi ng tulong sa Ama sa Langit at ang patuloy na
pagtutuon ng ating isipan sa iba sa halip na sa ating sarili ay makatutulong sa atin
na mas maunawaan ang mga pangangailangan ng iba at makatulong sa pagtugon
sa mga ito. Alalahanin na may ilang mga pangangailangan na hindi agad nakikita.

Ano ang maaaring makahadlang sa kakayahan nating mapansin ang mga
pangangailangan ng iba at makatulong na matugunan ang mga ito?
____________________

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Thomas S. Monson:

“Ilang beses na bang naantig ang inyong puso nang makita ninyo ang
pangangailangan ng iba? Gaano kadalas ninyo binalak tulungan ang isang tao?
Gayunman, gaano kadalas humahadlang ang pang-araw-araw na buhay at
ipinauubaya ninyo sa iba ang pagtulong, iniisip na ‘ah, tiyak na may
mag-aasikaso sa pangangailangang iyan.’

“Masyado tayong nagiging abala sa ating buhay. Gayunman, kung titigil tayo
sandali, at mamasdan ang ating ginagawa, makikita nating masyado tayong abala sa ‘mga
bagay na di gaanong mahalaga.’ Sa madaling salita, kadalasan ay ginugugol natin ang ating
oras sa mga bagay na hindi gaanong makabuluhan sa kabuuang plano ng buhay, at
napapabayaan ang mas mahahalagang dahilan” (“Ano ang Nagawa Ko Ngayon para sa Isang
Tao?” Ensign o Liahona, Nob. 2009, 85).

2. Sa iyong scripture study journal, magsulat tungkol sa isang
pangyayari kung kailan napansin mong may pangangailangan at

huminto ka sa ginagawa mo upang tulungan ang isang tao. Magsulat din
tungkol sa isang pangyayari kung kailan napansin ng isang tao ang isa sa mga
pangangailangan mo at tumulong na matugunan ito.
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Manalangin at magmasid para sa mga pagkakataong makatulong na matugunan
ang mga pangangailangan ng iba sa kasalukuyan at sa hinaharap.

Nabasa natin sa Marcos 8:10–21 na pagkatapos mahimalang napakain ang 4,000
tao, si Jesus at ang Kanyang mga disipulo ay naglayag papunta sa lugar na
tinatawag na Dalmanuta. Doon ay sinabi ng mga Fariseo na magpakita Siya sa
kanila ng isang tanda. Si Jesus ay hindi nagbigay ng tanda at, tulad ng natutuhan
natin sa Joseph Smith Translation, itinuro Niya sa kanila na “walang tandang
ibibigay sa lahing ito, maliban ang tanda ng propetang si Jonas; sapagkat tulad ni
Jonas na namalagi nang tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan ng balyena, gayon din
naman ang Anak ng tao ay malilibing sa ilalim ng lupa” (Joseph Smith Translation,
Mark 8:12).

Marcos 8:22–38
Unti-unting pinagaling ni Jesus ang isang lalaking bulag
Sa Betsaida, isang lalaking bulag ang dinala sa Tagapagligtas para pagalingin.
Basahin ang Marcos 8:22–26, na inaalam kung paano pinagaling ng Tagapagligtas
ang lalaking ito.

Pansinin sa talata 24 na pagkatapos unang maipatong ng Tagapagligtas ang
Kanyang mga kamay sa lalaking bulag, nakakita na ito, pero hindi pa gaanong
malinaw.

Sa Marcos 8:25, pagkatapos ipatong ng
Tapagligtas ang Kanyang mga kamay sa
lalaking bulag sa pangalawang
pagkakataon, mababasa natin na lubos
nang nakakita ang lalaki.

Bakit mahalagang maunawaan na ang
ilang pagpapala, tulad ng pagkakaroon
ng patotoo sa ebanghelyo o pagtanggap
ng pisikal o espirituwal na
pagpapagaling, ay kadalasang
dumarating nang paunti-unti o
dahan-dahan, sa halip na agaran o
minsanan?

Nabasa natin sa Marcos 8:27–38 ng
pahayag ni Pedro na si Jesus ang Cristo.
Sinabi ng Tagapagligtas sa Kanyang
mga disipulo na huwag munang
sabihin sa mga tao na Siya ang Cristo, o
Mesiyas. Sinimulan din Niyang ituro sa
kanila ang tungkol sa Kanyang nalalapit
na pagdurusa at kamatayan sa
Jerusalem.

3. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:
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Napag-aralan ko na ang Marcos 6-8 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

Ang tamang pagkakasunud-sunod ng mga sagot sa aktibidad sa lesson na ito:
7, 5, 2, 4, 3, 1, 6. (Ito ay mula sa New Testament Teacher Manual [Church
Educational System manual, 2014], 68.)
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UNIT 8: DAY 3

Marcos 9:1–29
Pambungad
Mga anim na buwan bago ang Kanyang Pagpapako sa Krus, si Jesus ay
nagbagong-anyo (nakita sa Kanyang niluwalhating kalagayan) habang Siya at sina
Pedro, Santiago, at Juan ay nasa bundok. Pagkatapos ay itinuro Niya sa mga
disipulong ito na si Juan Bautista ay isang Elias, o isang propeta na siyang
maghahanda ng daan para sa Mesiyas. Pagkabalik ni Jesus sa iba pa Niyang mga
disipulo, isang lalaki ang nagsumamo kay Jesus na paalisin Niya ang masamang
espiritu mula sa kanyang anak. Pinaalis ni Jesus ang masamang espiritu at itinuro
sa Kanyang mga disipulo ang pangangailangang manalangin at mag-ayuno.

Marcos 9:1–13
Si Jesus ay nagbagong-anyo, at itinuro Niya kina Pedro, Santiago, at Juan ang
tungkol kay Elias
Tingnan kung gaano karaming push-ups o sit-ups ang magagawa mo sa isang
minuto. Irekord ang nagawa mo rito: ____________________

Bakit gusto o kailangan ng isang tao na madagdagan ang kanyang pisikal na lakas?

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paano maihahalintulad ang pisikal na lakas sa espirituwal na lakas, o
pananampalataya kay Jesucristo?

b. Ano ang ilang sitwasyon na maaaring kailanganin mong palakasin ang
iyong pananampalataya kay Jesucristo?

Sa pag-aaral mo ng Marcos 9:1–29, alamin ang mga katotohanan na makatutulong
sa iyo na mapalakas ang iyong pananampalataya.

Ang Marcos 9:1–13 ay naglalaman ng tala tungkol sa pagbabagong-anyo ni Jesus sa
harap nina Pedro, Santiago, at Juan sa isang bundok at ang pagpapakita roon nina
Moises at Elias (Elijah), na natutuhan mo sa iyong lesson sa Mateo 17. Itinuro rin ni
Jesus sa mga Apostol na ito na tinupad ni Juan Bautista ang ipinropesiyang
tungkulin bilang isang Elias. Ang “Elias” ay isang titulo para sa yaong maghahanda
ng daan para sa pagdating ng Mesiyas.

Tinulungan tayo ng Joseph Smith Translation na mas maunawaan pa ang tungkol
sa isinagot ng Tagapagligtas sa tanong ng mga Apostol, “Bakit sinasabi ng mga
eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias?” (Marcos 9:11):

“At tumugon siya at sinabi sa kanila, sinasabing, katotohanang si Elias ay pariritong
mauna, at ihahanda ang lahat ng bagay; at magtuturo sa inyo tungkol sa mga
propeta; paanong nasusulat ang tungkol sa Anak ng tao, na siya ay kinakailangang
magdusa ng maraming bagay, at pawalang-halaga.

“Muli kong sinasabi sa inyo, Na naparito na si Elias, datapuwa’t ginawa din naman
nila sa kanya kung anuman ang kanilang inibig; at maging ang ayon sa nasusulat
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tungkol sa kanya; at siya ay nagpatotoo sa akin, at siya ay hindi nila tinanggap.
Katotohanang ito ay si Elias” (Joseph Smith Translation, Mark 9:10–11 ).

Sino si Elias? Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng
Labindalawang Apostol ang tungkuling ginampanan ni Elias sa Panunumbalik:

“May tatlong iba’t ibang paghahayag na nagsasabing si Elias ay tatlong
magkakaibang tao. Ano ang maiisip natin tungkol dito?

“… Maraming sugong anghel mula sa kalangitan ang isinugo upang ipagkaloob
ang mga susi at kapangyarihan, upang muling ipagkaloob ang kanilang
dispensasyon at kaluwalhatian sa mga tao sa mundo. Naparito na ang mga
sumusunod: Sina Moroni, Juan Bautista, Pedro, Santiago, at Juan, Moises, Elijah,

Elias, Gabriel, Rafael, at Miguel. (D at T 13; 110; 128:19–21.) Dahil malinaw na hindi isang sugo
lamang ang inatasan para sa panunumbalik, kundi ang bawat isa ay dumating na may partikular
na ipagkakaloob mula sa kaitaasan, malinaw na ang Elias ay titulong kumakatawan sa
maraming katauhan. Ang Elias ay dapat maunawaang isang pangalan at tawag o titulo para sa
mga yaong ang misyon ay magkaloob ng mga susi at kapangyarihan sa kalalakihan sa huling
dispensasyong ito [tingnan sa Doctrines of Salvation, tinipon ni Bruce R. McConkie, 3 tomo
(1954–56), 1:170–74]” (Mormon Doctrine, ika-2 ed. [1966], 221).

Marcos 9:14–29
Pinaalis ni Jesus ang masamang espiritu mula sa anak ng isang lalaki
Basahin ang Marcos 9:14–18, na inaalam ang nangyari nang bumalik mula sa
bundok ang Tagapagligtas sa Kanyang iba pang mga disipulo.

Ang anak ng lalaki ay sinapian ng
masamang espiritu, kaya ito napipi,
nabingi, at nagkaroon ng iba pang mga
problema (tingnan sa Marcos 9:17–18,
22, 25). Kunwari ay ikaw ang amang ito.
Paano kaya maaapektuhan ang iyong
pananampalataya sa Tagapagligtas at sa
Kanyang kapangyarihan nang hindi
mapagaling ng Kanyang mga disipulo
ang iyong anak?

Ilagay ang Iyong Sarili sa Katayuan ng mga Taong Sumulat ng mga Banal
na Kasulatan
Itinanong minsan ni Pangulong Brigham Young: “Nagbabasa ba kayo ng mga Banal na
Kasulatan … na para bang nasa kinalalagyan kayo ng mga taong sumulat nito? … Pagkakataon
na ninyo na gawin ito, nang maging pamilyar kayo sa diwa at kahulugan ng mga nakasulat na
salita ng Diyos na katulad ng inyong pang-araw-araw na buhay at pag-uugali” (Mga Turo ng
mga Pangulo ng Simbahan: Brigham Young [1997], 133).

Basahin ang Marcos 9:19–22, at isipin kung ano kaya ang nadarama ng amang ito
habang kausap niya ang Tagapagligtas.
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Nagbigay ng karagdagang ideya si Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng
Labindalawang Apostol tungkol sa damdamin at pagsusumamo ng amang ito:
“Sa kawalan ng pag-asa, ipinahayag ng amang ito ang pananampalataya niya at
isinamo sa Tagapagligtas ng mundo, ‘Kung mayroon kang magagawang
anomang bagay, ay maawa ka sa amin, at tulungan mo kami’ [Marcos 9:22;
idinagdag ang italics]. Napaluha ako nang mabasa ko ang mga salitang ito. Ang

panghalip na kami ay malinaw na ginamit nang sadya. Ang ibig sabihin ng lalaking ito ay,
‘Nagsusumamo ang buong pamilya namin. Hindi kami tumitigil sa pakikibaka. Pagod na kami.
Bumabagsak ang anak namin sa tubig. Bumabagsak ang anak namin sa apoy. Palagi siyang nasa
panganib, at palagi kaming nangangamba. Wala na kaming malapitan. Maaari mo ba kaming
tulungan? Pasasalamatan namin ang anuman—kaunting basbas, kaunting pag-asa, kaunting
paggaan ng pasaning dala-dala ng ina ng batang ito sa bawat araw ng kanyang buhay’”
(“Panginoon, Nananampalataya Ako,” Ensign o Liahona, Mayo 2013, 93).

Basahin ang Marcos 9:23, na inaalam kung ano ang itinuro ng Tagapagligtas
sa ama.

Maaari mong markahan ang mga salita sa talata 23 na nagtuturo ng sumusunod na
katotohanan: Kung maniniwala tayo kay Jesucristo, ang lahat ng mga bagay
ay magiging posible sa atin. (Unawain na ang “lahat ng mga bagay” ay
tumutukoy sa lahat ng mabubuting pagpapala na ibibigay ayon sa mga layunin at
takdang panahon ng Ama sa Langit.)

2. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Paano makatutulong ang paniniwala sa alituntuning ito sa taong

nahaharap sa mga problemang tila imposibleng masolusyunan?

Basahin ang Marcos 9:24, na inaalam ang tugon ng ama sa alituntuning itinuro ng
Tagapagligtas. Pansinin ang dalawang bahagi ng tugon ng ama.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Holland, na nagturong ang sinabi
ng ama ay nagtuturo tungkol sa magagawa natin sa mga panahon ng,
“kakulangan ng pananampalataya,” o panahon ng pag-aalinlangan o takot:
“Nang magkaroon ng hamon sa pananampalataya, ginawa muna ng ama ang
kanyang magagawa at saka niya kinilala ang kanyang limitasyon. Sumagot muna
siya ng oo at walang pag-aatubiling sinabing: ‘Panginoon, nananampalataya

ako.’ Sasabihin ko sa lahat ng nais maragdagan ang pananampalataya, alalahanin ang lalaking
ito! Sa mga sandali ng takot o pag-aalinlangan o problema, panindigan ang inyong
pananampalataya, kahit limitado pa iyon. Sa paglago na kailangan nating danasing lahat sa
buhay na ito, ang espirituwal na katumbas ng hirap ng batang ito o ng kawalang-pag-asa ng
magulang na ito ay sasapit sa ating lahat. Pagdating ng mga sandaling iyon at magkaroon ng
mga problema, at hindi ito malutas kaagad, manangan nang mahigpit sa nalalaman na ninyo at
manindigan hanggang sa dumating ang karagdagang kaalaman” (“Panginoon,
Nananampalataya Ako,” 94).

Isipin ang pangalawang bahagi ng tugon ng ama: “Tulungan mo ang kakulangan
ko ng pananampalataya” (Marcos 9:24). Pag-isipang mabuti kung ano ang
magagawa mo sa panahong nagkukulang ka ng pananampalataya,
nag-aalinlangan, o natatakot.
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Basahin ang Marcos 9:25–27, at alamin ang ginawa ng Tagapagligtas bilang tugon
sa pagsusumamo ng ama.

Ang isang alituntunin na matututuhan natin mula sa talang ito ay kung
mananangan tayo nang mahigpit sa pinaniniwalaan natin at hihingi ng
tulong sa Panginoon, tutulungan Niya tayo na mapalakas ang ating
pananampalataya.

3. Sagutin ang isa o lahat ng sumusunod na tanong sa iyong scripture
study journal:

a. Tingnan ang mga sitwasyong inilista mo sa assignment 1 ng lesson sa araw
na ito. Paano magagamit ang alituntuning ito sa mga sitwasyong iyon?

b. Kailan ka nakatanggap o ang isang taong kakilala mo ng tulong ng
Panginoon sa panahong nagkukulang ang iyong pananampalataya,
nag-aalinlangan, o natatakot sa pamamagitan ng pagtangan nang mahigpit
sa iyong pinaniniwalaan at pagdarasal sa Kanya?

Sikaping ipamuhay ang alituntuning ito sa mga panahong nagkukulang ka ng
pananampalataya, nag-aalinlangan, o natatakot. Maaari mo ring ibahagi ang
alituntunin sa isang kapamilya o kaibigan na maaaring dumaranas ng mga
pagsubok o problema.

Alalahanin na unang dinala ng amang ito ang kanyang anak sa ilan sa mga disipulo
ni Jesus upang mapagaling ito. Kunwari ay isa ka sa mga disipulong ito. Ano kaya
ang maiisip o madarama mo nang hindi mo mapaalis ang masamang espiritu mula
sa bata?

Basahin ang Marcos 9:28, na inaalam kung ano ang itinanong ng mga disipulo
kay Jesus.

Inilarawan ni Jesus sa Marcos 9:19 ang mga tao bilang “lahing walang
pananampalataya.” Ang pananalitang ito ay maaari ding patungkol sa Kanyang
mga disipulo na naroon. Ang salitang walang pananampalataya rito ay tumutukoy sa
kawalang-pananampalataya kay Jesucristo. Kailangan ng pananampalataya kay
Jesucristo upang maging mabisa ang mga basbas ng priesthood.

Basahin ang Marcos 9:29, na inaalam ang itinugon ng Tagapagligtas sa tanong ng
Kanyang mga disipulo.

Natutuhan natin mula sa talatang ito na mapalalakas natin ang ating
pananampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng panalangin at
pag-aayuno. Maaari mong isulat ang alituntuning ito sa iyong mga banal na
kasulatan sa tabi ng talata 29.

Ang sumusunod na pahayag ay tumutulong sa atin na maunawaan ang iba’t ibang sitwasyon
kung saan maaaring magamit ang katotohanang ito: “Itinuturo ng salaysay [na ito tungkol sa
pagpapaalis ni Jesus ng masamang espiritu mula sa anak ng isang lalaki] na ang panalangin at
pagaayuno ay makapagbibigay ng lakas sa mga yaong nagbibigay at tumatanggap ng mga
basbas ng priesthood. Ang salaysay na ito ay maiaangkop din sa personal ninyong pagsisikap na
ipamuhay ang ebanghelyo. Kung may kahinaan o kasalanan kayo na nahihirapan kayong daigin,
maaaring kailangan ninyong mag-ayuno at manalangin upang matanggap ang tulong o
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kapatawarang hangad ninyo. Gaya ng dimonyong pinalabas ni Cristo, ang suliranin ninyo ay
maaaring maging uri na mapapalabas lamang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno.”
(Tapat sa Pananampalataya: Isang Sanggunian sa Ebanghelyo [2006], 103).

4. Sa iyong scripture study journal, magsulat ng sarili mong karanasan
o karanasan ng isang taong kakilala mo tungkol sa paglakas ng

pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Sa paanong
paraan ka natulungan ng panalangin at pag-aayuno para matanggap ang mga
pagpapalang hinangad mo?

Isipin kung paano maaaring kailanganing palakasin ang iyong pananampalataya.
Magplano para mapalakas mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng
panalangin at pag-aayuno. Maaari mong isulat ang iyong mga plano sa isang papel
at ilagay ito sa isang lugar na makapagpapaalala sa iyo ng iyong goal o mithiin.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Marcos 9:1–29 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 8: DAY 4

Marcos 9:30–50
Pambungad
Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo ang nalalapit Niyang kamatayan at
Pagkabuhay na Mag-uli at itinuro sa kanila kung sino ang magiging pinakadakila
sa kaharian ng Diyos. Nagbabala Siya tungkol sa ibubunga ng pang-uudyok na
magkasala ang iba at tinagubilinan ang Kanyang mga disipulo na lumayo sa mga
impluwensyang mag-uudyok sa kanila na magkasala.

Marcos 9:30–37
Ibinadya ni Jesus ang Kanyang kamatayan at Pagkabuhay na Mag-uli at itinuro kung
sino ang magiging pinakadakila sa kaharian ng Diyos
Pagkatapos mapaalis ang masamang espiritu mula sa isang batang lalaki (tingnan
sa Marcos 9:17–29), ang Tagapagligtas ay naglakbay sa Galilea kasama ang
Kanyang mga disipulo. Basahin ang Marcos 9:31–32, at alamin ang mga
kaganapang ipinropesiya ng Tagapagligtas.

Pansinin sa mga talatang ito na matapos sabihin ni Jesus sa Kanyang mga disipulo
na Siya ay papatayin at mabubuhay muli sa ikatlong araw, muli nilang hindi
naunawaan ang tinutukoy Niya at natakot na magtanong sa Kanya.

Sa Marcos 9:33–37, nalaman natin na
pagdating ni Jesus sa Capernaum,
itinuro Niya sa Kanyang mga disipulo
na ang mga yaong mapagkumbabang
naglilingkod sa iba ay ituturing na
pinakadakila, o magkakaroon ng
napakaringal na kalagayan, sa kaharian
ng Diyos. Tinagubilinan din Niya sila na
tanggapin sa Simbahan ang mga taong
nagpakumbaba ng kanilang sarili tulad
ng maliliit na bata at tumatanggap sa Kanya (tingnan sa Joseph Smith Translation,
Mark 9:34–35).

Marcos 9:38–50
Si Jesus ay nagbabala sa mga nang-iimpluwensya sa iba na magkasala at sa mga
hindi lumalayo sa masasamang impluwensya
Kung nakakita ka ng isang grupo ng mga tao na nakatingala at nakaturo sa isang
bagay, ano ang gagawin mo? Titingala ka rin ba, para makita kung ano ang
tinitingnan ng mga tao?

Madalas makaimpluwensya ang mga ugali ng tao sa iba pa, at dahil dito ay
ginagaya nila ang pananalita, kilos, o asal ng mga ito. Kailan ka nakakita ng isang
tao na nagbago sa kanyang pananalita, kilos, o asal dahil sa impluwensya ng iba?
____________________
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Sa pag-aaral mo ng Marcos 9:38–50, alamin ang mga katotohanan na
makatutulong sa iyo na pag-isipan ang impluwensya mo sa pagsisikap ng iba na
sundin ang Tagapagligtas at gayon din ang impluwensya ng iba sa iyo.

Basahin ang Marcos 9:38, at alamin ang pangyayaring ibinalita ni Apostol Juan sa
Tagapagligtas.

Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol na
pinagbawalan ng mga Apostol ang lalaking ito na magpaalis ng mga demonyo
dahil hindi siya kasama sa paglalakbay ng Labindalawang Apostol: “Hindi siya
kabilang sa mga disipulo na napakalapit sa Tagapagligtas na kasamang
naglalakbay, kumakain, natutulog, at palaging kausap ng Panginoon. … Ngunit
malinaw sa itinugon ng ating Panginoon na siya ay miyembro ng simbahan,

isang tunay na tagapangasiwa na kumikilos nang may awtoridad ng priesthood at may malakas
na pananampalataya” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 1:417).

Sinabi ng Tagapagligtas sa mga Apostol na huwag pagbawalan ang lalaki at itinuro
na magagantimpalaan ang mga taong tumutulong sa Kanyang mga kinatawan
(tingnan sa Marcos 9:39–41).

Basahin ang Marcos 9:42, na inaalam ang babala ng Tagapagligtas. Sa kontekstong
ito, ang ibig sabihin ng salitang ikatitisod ay pang-uudyok o pang-iimpluwensya sa
iba na magkasala.

Kabilang sa “maliliit na ito na sumasampalataya [kay Jesus]” ay ang
mapagkumbaba at nananalig na mga disipulo ng Tagapagligtas, anuman ang edad
nila. Kabilang din dito ang mga taong bago pa sa Simbahan at walang gaanong
alam sa ebanghelyo, tulad ng mga kabataan at mga bagong miyembro.

Ipinaliwanag ni Elder McConkie na “mas mabuti pang mamatay at mapagkaitan ng pagpapalang
patuloy na mabuhay sa mundong ito kaysa mabuhay at mag-udyok ng mga kaluluwa palayo sa
katotohanan” at magdanas ng matinding pagdurusa at pagkahiwalay sa Diyos dahil sa
kagagawan natin (Doctrinal New Testament Commentary, 1:420).

Ang isang alituntunin na natutuhan natin mula sa babala ng Tagapagligtas sa
Marcos 9:42 ay na, kung iimpluwensyahan natin na magkasala ang mga taong
naniniwala kay Jesucristo, mananagot tayo sa harapan ng Diyos.

Pag-isipan ang mga paraan na maaaring maimpluwensyahan ng isang tao na
magkasala ang mga naniniwala kay Jesucristo.

Isiping mabuti ang impluwensya mo sa mga taong naniniwala kay Jesucristo.
Naiimpluwensyahan mo ba sila na ituon ang kanilang buhay sa Kanya o
talikuran Siya?

1. Sa iyong scripture study journal, maglista ng mga paraan na maaari
mong maimpluwensyahan ang iba na maniwala kay Jesucristo at

iwasan ang magkasala. Bilugan ang isa sa iyong mga ideya, at magtakda ng goal
o mithiin na magawa ito.
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Subukang alisin ang pagkakatali ng sintas, kurbata, o lubid at muling itali ang mga
ito gamit lamang ang isang kamay.

Anong mga hamon ang mararanasan mo kung mawalan ka ng isang kamay?
Kailan mas makabubuting mawalan ng isang kamay kaysa mapanatili ang
dalawang kamay?

Ang amputation ay sadyang pagputol ng isang bahagi ng katawan, tulad ng kamay
o paa, na napinsala nang husto, may diperensya, o naimpeksyon. Bagama’t ang
amputation at kasunod na pagpapagaling ay maaaring maging napakasakit at
sobrang nakapanlulumo, pinipigilan nito ang pagkalat ng sakit o impeksyon at
pagkakaroon ng iba pang pinsala o kamatayan.

Basahin ang Marcos 9:43, na inaalam ang itinuro ng Tagapagligtas tungkol sa kung
kailan mas makabubuting maputulan ng isang kamay kaysa panatilihin ang
dalawang kamay.

Matalinghagang itinuro ng Tagapagligtas na mas mainam na maputol ang isang
kamay kaysa panatilihin ang dalawang kamay kapag iniimpluwensyahan tayo ng
isa sa ating mga kamay na magkasala at magpapatuloy sa pag-impluwensya sa atin
na magkasala. Hindi Niya sinasabing literal nating putulin ang isa sa ating mga
kamay; gumamit Siya ng matalinghagang pananalita para bigyang-diin ang
kahalagahan ng itinuro Niya. Ginamit ni Jesus ang talinghagang pagputol ng isang
kamay upang ipakita kung gaano kahalaga at gaano kahirap lumayo sa ilang
masasamang impluwensya.

Ipinaunawa nang mas malinaw sa atin ng Pagsasalin ni Joseph Smith ang itinuro
ng Tagapagligtas sa Marcos 9:43–48. Sa mga talatang ito, nalaman natin na ginamit
ng Tagapagligtas ang kamay, paa, at mata upang isagisag ang mga impluwensya sa
ating buhay na nag-uudyok sa atin na magkasala.
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2. Magdrowing ng
larawan ng tao sa iyong

scripture study journal. Bilugan ang
isang kamay, paa, at mata ng
larawang idinrowing mo. Basahin
ang Pagsasalin ni Joseph Smith,
Marcos 9:40–48 (sa Gabay sa mga
Banal na Kasulatan), at alamin kung
saan inihalintulad ng Tagapagligtas
ang isang kamay, paa, at mata na
“makapagpapatisod” sa isang tao, o
makakaimpluwensya sa iba na
magkasala. Isulat ang isinasagisag
ng kamay, paa, at mata na binilugan
mo sa iyong drowing. Ang salitang
buhay sa mga talatang ito ay
tumutukoy sa buhay na walang
hanggan.

Tulad ng itinuro ng Tagapagligtas, ang
kamay ay sumasagisag sa ating mga
kapamilya at kaibigan, ang paa ay
sumasagisag sa mga taong huwaran
natin sa pag-iisip at pagkilos, at ang
mata ay sumasagisag sa ating mga lider.
Pag-isipang mabuti kung papaanong ang paglayo sa masasamang impluwensya, o
mga impluwensyang nag-uudyok sa ating magkasala o mawalan ng
pananampalataya, ay maaaring tulad ng pagputol sa isang kamay o paa. Ayon sa
mga talatang nabasa mo, ano ang maaaring mangyari kung hindi tayo lalayo sa
masasamang impluwensya?

Maaari mong isulat ang sumusunod na katotohanan sa iyong mga banal na
kasulatan sa tabi ng Marcos 9:43–48: Mas makabubuting lumayo tayo sa
masasamang impluwensya kaysa mahiwalay tayo sa Diyos.

Itinuro ni Elder Walter F. González ng Pitumpu ang tungkol sa iba pang mga
impluwensyang dapat nating layuan: “Nangangahulugan din na ang pagputol na
iyon ay hindi lamang tumutukoy sa mga kaibigan kundi sa lahat ng masasamang
impluwensya, tulad ng mga hindi angkop na palabas sa telebisyon, Internet site,
pelikula, babasahin, laro, o musika. Ang pagsulat sa ating kaluluwa ng
alituntuning ito ay tutulong sa atin na mapaglabanan ang tukso na magpadala

sa anumang masasamang impluwensya” (“Ngayon ang Panahon,” Ensign o Liahona, Nob.
2007, 55).

Ang paglayo natin sa masasamang impluwensya ay hindi nangangahulugang
pakikitunguhan natin nang hindi mabuti ang iba, magsasalita nang hindi maganda
sa iba, o hindi makikihalubilo sa mga taong hindi miyembro ng Simbahan. Sa
halip, dapat tayong lumayo, o umiwas sa pakikisama sa mga taong mag-uudyok sa
ating magkasala. Bagama’t hindi natin maaalis o maiiwasan ang lahat ng
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impluwensya na maaaring mag-udyok sa atin na magkasala, tayo ay pagpapalain
ng Panginoon kapag ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para makalayo sa
anumang masamang impluwensya at kapag sinikap nating magkaroon ng disiplina
sa sarili para maiwasan ang impluwensyang hindi natin lubusang maalis.

Isipin ang mga hamong maaaring maranasan natin sa paglayo natin sa
masasamang impluwensya. Paano natin malalaman ang tamang paraan sa paglayo
sa masasamang impluwensya?

3. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Sagutin ang mga
kalakip na tanong sa iyong scripture study journal.

a. May mga kaibigan ako na inuudyukan ako na sumali sa mga aktibidad na
lumalabag sa mga utos ng Diyos. Gayunman, inisip ko na maaari akong
maging mabuting impluwensya sa kanila kung patuloy akong sasama sa
kanila. Anong uri ng pakikitungo ang dapat kong ipakita sa kanila? Ano ang
dapat kong sabihin at gawin para maayos akong makalayo sa mga
kaibigang ito?

b. Ilang taon na akong tagahanga ng isang popular na banda. Sa ilan sa
kanilang huling musika at interbyu, naghihikayat sila ng mga pag-uugali at
ideyang salungat sa mga pamantayan at mga turo ng Panginoon. Musika at
mga titik lang naman ito, ‘di ba? Kaya, ano ba ang masama kung patuloy
kong pakikinggan ang kanilang musika at susundan sila sa social media?

c. Palagi kong naririnig ang tungkol sa isang popular na show o palabas, at
interesado akong panoorin ito. May nagsabi sa akin na may masasamang
pananalita at imoralidad at karahasan dito, pero hindi ko naman gagayahin
ang masasamang bagay na maririnig o makikita ko. Kaya, ano ang magiging
problema kung panonoorin ko ito?

Kahit mahirap kung minsan na lumayo sa mga impluwensyang nag-uudyok sa atin
na magkasala, bakit ang mga gantimpala, kasama rito ang buhay na walang
hanggan, ay sulit sa sakripisyong ito?

4. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Kailan mo, o ng isang kakilala mo, pinili na lumayo sa masasamang
impluwensya? (Iwasang magsulat ng anumang napakapersonal o
napakapribadong bagay.)

b. Anong mga pagpapala ang dumating sa paggawa nito?

Pag-isipang mabuti kung may anumang impluwensya sa iyong buhay na maaaring
mag-udyok sa iyo na magkasala. Sa isang hiwalay na papel, isulat kung paano mo
ilalayo ang iyong sarili sa mga impluwensyang ito. Ilagay ang papel sa lugar na
palagi mong makikita.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Marcos 9:30–50 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 9: DAY 1

Marcos 10–16
Pambungad
Sa nalalapit na pagwawakas ng Kanyang ministeryo sa buhay na ito, nilisan ng
Tagapagligtas ang Galilea at dumaan sa Perea, isang lugar sa silangan ng Ilog ng
Jordan, sa pagpunta Niya sa Jerusalem. Habang nasa Perea, inanyayahan Niya ang
maliliit na bata na lumapit sa Kanya at pinayuhan ang isang mayamang batang
pinuno na ipagbili ang lahat ng kanyang pag-aari at sumunod sa Kanya. Sa
Jerusalem, nakita ng Tagapagligtas ang isang maralitang balo na naghulog ng
dalawang lepta sa kabang-yaman ng templo. Kalaunan, habang naghahapunan sa
Betania, pinahiran ni Maria si Jesus ng unguento bilang paghahanda sa Kanyang
libing. Ang Tagapagligtas ay nagdusa sa Getsemani, at Siya ay nilitis kalaunan at
hinatulang mamatay. Matapos Siyang mamatay sa krus at mabuhay na muli, ang
Panginoon ay nagpakita sa Kanyang mga Apostol at inatasan silang dalhin ang
ebanghelyo sa buong mundo.

Marcos 10:1–16
Itinuro ni Jesus ang doktrina ng kasal at inanyayahan ang maliliit na bata na lumapit
sa Kanya
Isipin ang maliliit na bata na kilala mo.

Anong mga katangian o pag-uugali ang
hinahangaan mo sa maliliit na bata?
____________________

Sa pag-aaral mo ng Marcos 10:1–16,
alamin ang katotohanan na nagtuturo
kung bakit dapat tayong maging
katulad ng maliliit na bata.

Nabasa natin sa Marcos 10:1–12 ang
itinuro ng Tagapagligtas sa mga tao
tungkol sa kahalagahan ng kasal. Para
sa karagdagang impormasyon tungkol
sa mga turo ng Tagapagligtas, maaari
mong balikan ang mga materyal para sa
Mateo 19:1–12.

Hinggil sa mga turo ni Jesucristo
tungkol sa kasal at diborsiyo sa Mateo
19:1–12 at Marcos 10:1–12, itinuro ni
Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawa:
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“Tulad ng nakatala rito, ang mga turo ng ating Panginoon tungkol sa kasal at
diborsyo ay hindi kumpleto. Mauunawaan lamang ang mga ito kapag iniugnay sa
batas ng selestiyal na kasal na inihayag muli sa makabagong panahong ito. Ang
ganito ring pangkalahatang mga alituntunin na ipinatutupad sa walang
hanggang kasal ay batid at naunawaan ng mga disipulo sa panahon ni Jesus at
gayon din, kahit paano, ng mga Fariseo. Ngunit ang mga talang iningatan kapwa

nina Mateo at Marcos tungkol sa pagtalakay ng Panginoon sa kasal at diborsiyo ay masyadong
ibinuod at pinaikli kaya hindi nakapagbigay ang mga ito ng malinaw na paliwanag sa
problemang tinalakay. …

“… Ang diborsiyo ay hindi bahagi ng plano ng ebanghelyo kahit anong uri pa ng kasal ang
kasali rito. Ngunit dahil hindi naman palaging ipinamumuhay ng mga tao ang mga pamantayan
ng ebanghelyo, pinahintulutan ng Panginoon ang diborsiyo ng dahil dito o sa iba pang
kadahilanan, batay sa espirituwal na katatagan ng mga taong kasama rito. … Sa panahong ito,
pinapayagan ang mga diborsiyo ayon sa mga batas ng tao, at ang mga taong nakipagdiborsiyo
ay pinapayagan ng Simbahan na muling magpakasal at hindi nagkasala sa mas mataas na
batas” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 1:546–47).

Basahin ang Marcos 10:13–14, at alamin ang nangyari nang dalhin ng ilang tao ang
maliliit na bata para makita si Jesus.

Basahin ang Marcos 10:15–16, na inaalam ang itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang
mga disipulo nang anyayahan Niya ang maliliit na bata na lumapit sa Kanya. Ang
mga katagang “tumanggap ng kaharian ng Dios” sa talata 15 ay tumutukoy sa
pagtanggap ng ebanghelyo at pagiging miyembro ng Kanyang Simbahan.

Batay sa mga talatang ito, ano ang mangyayari kapag tinanggap natin ang
ebanghelyo na tulad ng maliliit na bata? Sagutin ang tanong sa pamamagitan ng
pagkumpleto sa sumusunod na alituntunin: Kapag tinanggap natin ang
ebanghelyo na tulad ng maliliit na bata, magiging handa tayo na
____________________.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng tanggapin ang ebanghelyo na “tulad
sa isang maliit na bata” (Marcos 10:15)?

b. Kung may isang taong tumanggap ng ebanghelyo na tulad sa isang maliit
na bata, paano sa palagay mo siya magbabasa ng mga banal na kasulatan,
mananalangin, at sasamba sa Simbahan?

Marcos 10:17–45
Pinayuhan ng Tagapagligtas ang isang mayamang batang pinuno na ipagbili ang
lahat ng kanyang pag-aari at sumunod sa Kanya; pinayuhan Niya ang Kanyang mga
disipulo na paglingkuran ang isa’t isa
Basahin ang Marcos 10:17–20, na inaalam ang nangyari pagkatapos basbasan ni
Jesus ang maliliit na bata. Maaari mong markahan kung ano ang itinanong ng
lalaki sa Tagapagligtas at kung ano ang tugon ng Tagapagligtas.

Paano mo ilalarawan ang lalaking lumapit kay Jesus? ____________________
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Ang Mateo 19 ay naglalaman din ng tala tungkol sa lalaking ito na lumapit sa
Tagapagligtas. Basahin ang Mateo 19:20, na inaalam ang itinugon ng lalaki sa payo
ng Tagapagligtas na sundin ang mga kautusan. Maaari mong markahan ang
karagdagang tanong ng batang pinuno sa Kanya.

2. Isulat ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Ano pa ang kulang sa akin? Sasagutin mo ang mga karagdagang

tanong na may kaugnayan sa tanong na ito kalaunan sa lesson.

Basahin ang Marcos 10:21, na inaalam kung paano tumugon ang Tagapagligtas sa
batang pinuno.

Pansinin ang mga katagang “pagtitig sa kaniya ni Jesus, ay giniliw siya” sa talata 21.
Sa iyong palagay, bakit mahalagang malaman na mahal ni Jesus ang lalaking ito
bago Niya sabihin sa kanya kung ano pa ang kulang nito?

Matututuhan natin mula sa mga talatang ito na dahil mahal Niya tayo,
tutulungan tayo ng Panginoon na malaman kung ano ang kulang sa ating
mga pagsisikap na sumunod sa Kanya, at kung hihiling tayo sa Panginoon,
tuturuan Niya tayo kung ano ang kailangan nating gawin upang magmana
ng buhay na walang hanggan.

Basahin ang Marcos 10:22, na inaalam ang reaksyon ng batang pinuno nang
payuhan siya ng Tagapagligtas na ipagbili ang lahat ng kanyang pag-aari. Ayon sa
talata 22, bakit ganoon ang naging reaksyon niya?

Paglalagay ng Sariling Pangalan sa Teksto ng mga Banal na Kasulatan
Ang paglalagay ng pangalan mo sa teksto ng mga banal na kasulatan ay makatutulong para
maging mas makahulugan sa iyo ang mga katotohanan nito. Ang pagbabasa ng mga banal na
kasulatan na para bang ito ay isinulat para sa iyo ay isang paraan na makatutulong upang
marinig ang tinig ng Espiritu na nangungusap sa iyo.

Bagama’t maaaring hindi iutos sa atin na iwanan natin ang malaking kayamanan
para sumunod sa Panginoon, iniuutos Niya sa atin na gumawa tayo ng iba pang
mga sakripisyo para makapaglingkod sa Kanya at makasunod sa Kanyang mga
kautusan.

3. Sa ilalim ng tanong na “Ano pa ang kulang sa akin?” sagutin ang
mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:

a. Ano ang ilang sakripisyo na ipinagagawa sa atin ng Panginoon na maaaring
mahirap gawin?

b. Magsulat tungkol sa sakripisyong ipinagawa (o ipinagagawa) sa iyo ng
Panginoon na maaaring mahirap gawin.

Mapanalanging pag-isipan ang tanong na “Ano pa ang kulang sa akin?” at sundin
ang anumang inspirasyong matatanggap mo tungkol sa mga sakripisyong
ipagagawa sa iyo ng Panginoon.

Basahin ang Marcos 10:23–27. Basahin ang paglilinaw na ibinigay ng Joseph Smith
Translation sa sinabi ng Tagapagligtas sa talata 27, na inaalam ang itinuro ni Jesus
tungkol sa pag-iwan ng lahat ng mayroon ka alang-alang sa Kanya: “Sa mga taong
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nagtitiwala sa mga kayamanan, hindi makapangyayari ito; ngunit hindi gayon sa
mga taong nagtitiwala sa Diyos at iniiwan ang lahat alang-alang sa akin, sapagkat
para sa kanila ang lahat ng bagay na ito ay mangyayari” (Joseph Smith Translation,
Mark 10:26).

Sa palagay mo, bakit mahirap para sa mga taong nagtitiwala sa mga kayamanan o
iba pang bagay sa mundo na makapasok sa kaharian ng Diyos? Ano sa palagay mo
ang ibig sabihin ng lahat ay mangyayari para sa mga taong nagtitiwala sa Diyos?

Basahin ang Marcos 10:28–31, na inaalam ang ipinangako ni Jesus sa mga taong
handang isuko ang lahat ng bagay para sumunod sa Kanya? Basahin ang
paglilinaw na ibinigay ng Joseph Smith Translation sa sinabi ng Tagapagligtas sa
talata 31: “Datapuwa’t maraming nangauuna ay mangahuhuli, at nangahuhuli na
mangauuna. Ito ang Kanyang sinabi, na pinagsasabihan si Pedro” (Joseph Smith
Translation, Mark 10:30–31).

Natutuhan natin mula sa mga talatang ito ang sumusunod na alituntunin: Upang
matanggap ang buhay na walang hanggan, dapat handa tayong isuko ang
anumang bagay para masunod ang inuutos sa atin ng Panginoon.

Bakit ang buhay na walang hanggan ay sulit o karapat-dapat sa anumang
sakripisyong ipagagawa sa atin?

Sa Marcos 10:35–45, nalaman natin na hiniling nina Santiago at Juan kay Jesus na
kung maaari ay mangaupo sila sa kanan at kaliwang tabi ni Jesus sa walang
hanggang kaharian. Pagkatapos ay itinuro ng Tagapagligtas sa Labindalawang
Apostol na hindi sila dapat tumulad sa mga pinunong gentil na gumagamit ng
kapamahalaan sa iba. Ang mga pinakadakila sa kaharian ng Diyos ay mga lingkod
ng lahat.

Marcos 11–13
Nagturo ang Tagapagligtas sa templo at nakita ang isang balo na naghulog ng mga
lepta sa kabang-yaman ng templo
Sa bawat isa sa sumusunod na mga sitwasyon, dalawang tao ang nagbigay ng mga
handog sa Panginoon. Pag-isipang mabuti kung ano ang pagkakaiba ng mga
handog sa bawat sitwasyon.

• Isang babae ang nagbigay sa kanyang bishop ng malaking halaga ng pera
bilang handog-ayuno. Isa pang babae na kabilang sa ward ding iyon ang
nagbigay sa kanyang bishop ng napakaliit na halaga ng pera bilang
handog-ayuno.

• Isang lalaki ang naglilingkod bilang stake president. Ang isa pang lalaki na
kabilang din sa stake na iyon ay naglilingkod bilang titser sa primary.

Ano kaya ang mararamdaman ng isang tao kung ang kanyang handog sa
Panginoon ay tila maliit kumpara sa mga handog ng iba? ____________________

Sa pag-aaral mo ng Marcos 11–13, hanapin ang mga katotohanan na makatutulong
sa iyo na malaman kung paano pinahahalagahan ng Panginoon ang mga handog
mo sa Kanya.
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Nalaman natin sa Marcos 11:1–12:40 na
habang papalapit na ang pagwawakas
ng ministeryo ng Tagapagligtas dito sa
mundo, Siya ay matagumpay na
nakapasok sa Jerusalem sakay ng asno,
nagtaboy ng mga nagpapalit ng salapi
mula sa templo, at nagturo sa mga
taong naroon.

Habang Siya ay nasa templo, nakita ni
Jesus ang mga tao na may dalang pera
para sa kabang-yaman ng templo
bilang handog sa Diyos. Basahin ang Marcos 12:41–44, na inaalam kung ano ang
nakita ng Tagapagligtas sa may kabang-yaman.

Ano ang sinabi ng Tagapagligtas tungkol sa handog ng balo kumpara sa mga
handog ng iba pa?

Isipin ang barya o perang may pinakamababang halaga sa iyong bansa. Ang lepta
ang “pinakamaliit na tansong barya na gamit ng mga Judio” (Bible Dictionary,
“Money”).

4. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Sa iyong palagay, bakit itinuring ng Tagapagligtas na “higit” ang

handog ng balo kaysa iba pang mga handog?

Batay sa sinabi ng Panginoon tungkol sa balo, matututuhan natin ang sumusunod
na alituntunin: Kung handa tayong ibigay ang lahat ng mayroon tayo sa
Panginoon, tatanggapin Niya ang ating handog kahit tila maliit ito kumpara
sa iba.

Kinakailangan ang pananampalataya upang maibigay natin ang lahat ng mayroon
tayo sa Panginoon. Ang alituntuning ito ng pagsasakripisyo ay itinuro sa Lectures on
Faith: “Unawain natin na ang isang relihiyon na hindi nangangailangan ng
pagsasakripisyo ng lahat ng bagay ay hindi kailanman magkakaroon ng sapat na
kapangyarihan upang lumikha ng pananampalatayang kailangan tungo sa buhay at
kaligtasan” (Lectures on Faith [1985], 69).

Nalaman natin sa Marcos 13 na itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang mga Apostol
ang tungkol sa Ikalawang Pagparito. Napag-aralan mo ang tungkol dito sa Joseph
Smith—Mateo (tingnan ang lesson para sa Unit 6: Day 2).

Marcos 14:1–9
Pinahiran ni Maria ng unguento ang Tagapagligtas
Matapos ituro ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo ang tungkol sa mga
palatandaan ng Kanyang Ikalawang Pagparito, nilisan Niya ang Jerusalem at
nagpunta sa Betania sa bahay ng isang lalaki na nagngangalang Simon, na dating
may ketong. Sa huling linggo ng buhay sa mundo ng Tagapagligtas, maraming
beses Siyang nagpabalik-balik sa Jerusalem mula sa Betania.

Basahin ang Marcos 14:3 at Juan 12:3, na inaalam ang ginawa ni Maria na
nagpapakita ng kanyang pananampalataya at pagmamahal kay Jesus.
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Sinabi ni Elder James E. Talmage ng Korum ng Labindalawang Apostol: “Ang
pagpapahid ng pangkaraniwang langis sa ulo ng isang panauhin ay pagpapakita
ng paggalang sa kanya; ang pagpapahid ng langis sa kanyang mga paa ay
pagpapakita rin ng pambihira at [malaking] paggalang; ngunit ang pagpapahid
ng unguentong nardo sa ulo at paa, at nang gayon karami, ay pagpapakita ng
malaking pagpipitagan at paggalang na bibihirang ipagkaloob maging sa mga

hari. Ang ginawa ni Maria ay pagpapakita ng pagsamba; iyon ay magiliw na pagbuhos ng puso
na puspos ng pagsamba at pagmamahal” (Jesus the Christ, ika-3 ed. [1916], 512).

Mabilis na basahin ang Marcos 14:4–9, na inaalam kung ano ang reaksyon ng ilang
taong naroon sa kainan sa ginawa ni Maria.

Ano ang itinugon ng Tagapagligtas sa mga nangutya kay Maria?

Ang mga katagang “mabuting gawa ang ginawa niya sa akin” sa talata 6 ay
nagpapahiwatig na nalugod ang Tagapagligtas sa ginawa ni Maria. Ang mga
katagang “ginawa niya ang kaniyang nakaya” sa talata 8 ay nagpapahiwatig na
ibinigay ni Maria ang lahat ng makakaya niya sa Panginoon.

Natutuhan natin mula sa mga talatang ito na ang Tagapagligtas ay nalulugod
kapag ibinigay natin sa Kanya ang lahat ng ating makakaya.

5. Pag-isipang mabuti ang alituntuning ito at ang naunang alituntunin
na natukoy natin mula sa tala tungkol sa mga lepta ng balo, at

kumpletuhin ang mga sumusunod na assignment sa iyong scripture study
journal:

a. Ipaliwanag kung paano makatutulong ang paniniwala sa mga katotohanang
ito sa mga taong nakadarama na wala silang gaanong maibibigay sa
Panginoon.

b. Ilarawan ang isang pangyayari kung saan nakita mo na ibinigay ng isang tao
ang lahat ng kanyang makakaya sa Panginoon.

Pag-isipang mabuti kung naibibigay mo ba sa kasalukuyan ang lahat ng iyong
makakaya sa Panginoon. Pumili ng isang aspeto sa iyong buhay na mas
mapagbubuti mo pa at magtakda ng mithiin na makatutulong sa iyo na maibigay
ang lahat ng iyong makakaya sa Panginoon.

Marcos 14:10–16:20
Ang Pagbabayad-sala ni Jesus ay nagsimula sa pagdurusa Niya sa Getsemani; Siya
ay ipinagkanulo ni Judas Iscariote at dinala sa mga pinunong Judio
Nalaman natin sa Marcos 14:10–16:20 na ipinagdiwang ni Jesus at ng mga Apostol
ang Paskua at itinuro ni Jesus ang mga sagisag ng sakramento. Pagkatapos ay
nagpunta sila sa Halamanan ng Getsemani, kung saan nagdusa si Jesus para sa
ating mga kasalanan. Pagkatapos nito, Siya ay ipinagkanulo ni Judas, nilitis ng
Sanedrin nang di-ayon sa batas , at hinatulang mamatay. Matapos mamatay sa
krus ang Tagapagligtas at mabuhay na muli, Siya ay nagpakita sa Kanyang mga
Apostol at inatasan sila na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo, nangangako sa
kanila na matutupad ang mga tanda sa mga yaong naniniwala. (Napag-aralan mo
ang materyal na ito sa mga lesson para sa Mateo 26–28.)
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6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Marcos 10–16 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

UNIT 9 ,  DAY 1

201



Pambungad sa Lucas
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Ang aklat ni Lucas ay nagbibigay ng karagdagang patotoo sa maraming
katotohanang itinala nina Mateo at Marcos at kakaiba rin ang nilalaman nito. Ang
Ebanghelyo Ayon kay Lucas ay magpapalalim sa iyong pag-unawa tungkol sa mga
turo ni Jesucristo at makatutulong sa iyo na mas lubos na mapahalagahan ang
Kanyang pagmamahal at pagkahabag para sa buong sangkatauhan, na nakita sa
Kanyang ministeryo sa buhay na ito at sa Kanyang walang-hanggang
Pagbabayad-sala.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Si Lucas ang may-akda ng Ebanghelyong ito. Siya ay isang manggagamot (tingnan
sa Mga Taga Colosas 4:14) at “isang sugo ni Jesucristo” (Joseph Smith Translation,
Luke 1:1 ). Si Lucas ay isa sa “mga kamanggagawa” ni Pablo (Kay Filemon 1:24) at
ang kasama ni Pablo sa ministeryo (tingnan sa II Kay Timoteo 4:11). Si Lucas din
ang sumulat ng aklat ng Mga Gawa (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan,
“Lucas”).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Bagama’t hindi alam ang eksaktong petsa kung kailan isinulat ni Lucas ang
kanyang Ebanghelyo, ito ay malamang na isinulat sa huling kalahati ng unang siglo
A.D. Ang mga pinagkunan ng tala ni Lucas ay ang mga taong “buhat sa pasimula ay
mga saksing nangakakakita” (Lucas 1:2) sa ministeryo ng Tagapagligtas sa buhay
na ito at sa Pagkabuhay na Mag-uli. Hindi natin alam kung saan isinulat ang
Ebanghelyo Ayon kay Lucas.

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Layunin ni Lucas na mabasa ang kanyang Ebanghelyo lalo na ng mga Gentil, at
ipinakilala niya si Jesucristo bilang Tagapagligtas kapwa ng mga Judio at mga
Gentil. Inilahad ni Lucas ang kanyang ebanghelyo kay “Teofilo” (Lucas 1:3), na ang
ibig sabihin sa Griyego ay “kaibigan ng Diyos” o “minamahal ng Diyos.” (tingnan
sa Bible Dictionary, “Theophilus”). Malinaw na si Teofilo ay naturuan na noon
tungkol sa buhay at mga turo ni Jesucristo (tingnan sa Lucas 1:4). Nais ni Lucas na
makapagturo pa sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang sistematikong tala
tungkol sa misyon at ministeryo ng Tagapagligtas. Gusto niya na “mapagkilala” ng
babasa ng kanyang patotoo ang “katunayan” (Lucas 1:4) tungkol sa Anak ng
Diyos—ang Kanyang pagkahabag, Pagbabayad-sala, at Pagkabuhay na Mag-uli.

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Ang Lucas ang pinakamahaba sa apat na Ebanghelyo at ang pinakamahabang aklat
sa Bagong Tipan. Ilan sa pinaka-popular na kuwento ng buong Kristiyanismo ay
makikita lamang sa Ebanghelyo Ayon kay Lucas: ang kalagayan ng pagsilang ni
Juan Bautista (tingnan sa Lucas 1:5–25, 57–80); ang tradisyonal na kuwento ng
Pasko (tingnan sa Lucas 2:1–20); ang kuwento tungkol kay Jesus noong siya ay 12
taong gulang at nasa templo (tingnan sa Lucas 2:41–52); mga talinghaga tulad ng
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tungkol sa mabuting Samaritano (tingnan sa Lucas 10:30–37), sa alibughang anak
(tingnan sa Lucas 15:11–32), at sa taong mayaman at si Lazaro (tingnan sa Lucas
16:19–31); ang kuwento tungkol sa sampung ketongin (tingnan sa Lucas 17:11–19);
at ang tala tungkol sa nabuhay na muling Panginoon na nakisabay sa Kanyang mga
disipulo sa paglalakad sa daan patungong Emaus (tingnan sa Lucas 24:13–32).

Ang iba pang mga kakaibang katangian ay ang pagsasama ni Lucas ng mga turo ni
Juan Bautista sa kanyang tala na hindi matatagpuan sa ibang mga Ebanghelyo
(tingnan sa Lucas 3:10–14); ang pagbibigay-diin niya sa pagiging madasalin ni
Jesucristo (tingnan sa Lucas 3:21; 5:16; 9:18, 28–29; 11:1); at ang pagsasama niya sa
pagtawag, pagsasanay, at gawaing misyonero ng Pitumpu (tingnan sa Lucas
10:1–22). Bukod pa riyan, si Lucas lamang ang tanging manunulat ng Ebanghelyo
na nagtala na nilabasan ng dugo sa bawat butas ng balat ang Tagapagligtas at na
isang anghel ang naglingkod sa Kanya (tingnan sa Lucas 22:43–44).

Dahil ang Ebanghelyo Ayon kay Lucas ay nagsimula at nagtapos sa templo,
nagpapahiwatig din ito ng kahalagahan ng templo bilang pangunahing lugar kung
saan makikipag-ugnayan ang Diyos sa mga tao (tingnan sa Lucas 1:9; 24:53).

Outline
Lucas 1–3. Ang pagsilang at misyon ni Juan Bautista at ni Jesucristo ay inihayag.
Nagpatotoo ang mga nakakita na ang sanggol na si Jesus ay ang Mesiyas. Sa edad
na 12, si Jesus ay nagturo sa templo. Nangaral ng pagsisisi si Juan Bautista at
bininyagan si Jesus. Itinala ni Lucas ang talaangkanan ni Jesus.

Lucas 4–8. Tinukso si Jesucristo sa ilang. Inihayag Niya sa Nazaret na Siya ang
Mesiyas at hindi Siya tinanggap. Pumili Siya ng Labindalawang Apostol at nagturo
sa Kanyang mga disipulo. Siya ay nagpatawad ng mga kasalanan at nagsagawa ng
maraming himala.

Lucas 9–14. Ang Labindalawang Apostol ay isinugo upang mangaral at
magpagaling. Pinakain ni Jesucristo ang mahigit 5,000 tao at nagbagong-anyo sa
isang bundok. Tumawag Siya ng Pitumpu at isinugo sila upang mangaral. Siya ay
nagturo tungkol sa pagkadisipulo, pagpapaimbabaw, at paghatol. Itinuro Niya ang
talinghaga ng mabuting Samaritano

Lucas 15–17. Nagturo si Jesucristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Nagturo
Siya tungkol sa kasalanan, pananampalataya, at pagpapatawad. Siya ay
nagpagaling ng 10 ketongin at nagturo tungkol sa Kanyang Ikalawang Pagparito.

Lucas 18–22. Patuloy na nagturo si Jesucristo gamit ang mga talinghaga. Pinagaling
Niya ang isang lalaking bulag at tinuruan si Zaqueo. Siya ay matagumpay na
pumasok sa Jerusalem sakay ng asno, nanangis para sa lungsod, at nilinis ang
templo. Ibinadya Niya ang pagkawasak ng Jerusalem at binanggit ang mga tanda
na magaganap bago ang Kanyang Ikalawang Pagparito. Pinasimulan Niya ang
sakramento, tinuruan ang Kanyang mga Apostol, at nagdusa sa Getsemani. Siya ay
ipinagkanulo, dinakip, kinutya, pinahirapan, at nilitis.

Lucas 23–24. Si Jesucristo ay nilitis sa harap nina Pilato at Herodes, ipinako sa
krus, at inilibing. Ang mga anghel sa libingan at ang dalawang disipulo sa daan
patungong Emaus ay nagpatotoo na si Jesucristo ay nabuhay na muli. Nagpakita
ang Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo sa Jerusalem, nangako sa Kanyang mga
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Apostol na ipagkakaloob sa kanila ang kapangyarihang mula sa Diyos, at umakyat
sa langit.

LUCAS
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UNIT 9: DAY 2

Lucas 1
Pambungad
Ang anghel na si Gabriel ay nagpakita kay Zacarias at ibinalita na ang kanyang
asawang si Elisabet ay magkakaroon ng anak, na pangangalanan nilang Juan.
Makaraan ang anim na buwan, ang anghel ding iyon ay nagpakita kay Maria at
ibinalitang magiging ina siya ng Anak ng Diyos. Dinalaw ni Maria si Elisabet, at
nagalak sila sa pagdating ng Tagapagligtas. Makalipas ang tatlong buwan, isinilang
ni Elisabet si Juan, na makikilala bilang Juan Bautista.

Lucas 1:1–4
Ipinaliwanag ni Lucas ang mga dahilan kung bakit niya isinulat ang kanyang
Ebanghelyo
Matutukoy mo ba ang kaganapang ipinapakita sa bawat isa sa sumusunod na mga
larawan? Sa ilalim ng bawat larawan, magsulat ng deskripsyon tungkol sa
kaganapang nasa larawan.

Ipinapakita ng mga ito ang ilan sa mga
kaganapan at mga turo mula sa
ministeryo ng Tagapagligtas sa mundo
na itinala ni Lucas ngunit wala sa Mga
Ebanghelyo Ayon kina Mateo, Marcos,
at Juan.

Sinimulan ni Lucas ang kanyang
Ebanghelyo sa pagbanggit sa isang
taong nagngangalang “Teofilo”
(tingnan sa Lucas 1:3) at ipinaliwanag
ang kanyang mga dahilan sa pagsulat.
Ang ibig sabihin ng Teofilo ay “kaibigan
ng Diyos” (Bible Dictionary,
“Theophilus”).

Basahin ang Lucas 1:1–4, na inaalam
ang mga dahilan ni Lucas sa pagsulat
ng Ebanghelyong ito.

Batay sa Lucas 1:4, ano ang kabutihang
maidudulot sa iyo ng pag-aaral ng
Ebanghelyo Ayon kay Lucas?

Sa pag-aaral mo ng Ebanghelyo Ayon
kay Lucas, malalaman mo ang
“katunayan” (Lucas 1:4) ng mga
katotohanang itinuro sa iyo tungkol kay
Jesucristo.
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Lucas 1:5–25
Ibinalita ng anghel na si Gabriel kay
Zacarias ang pagsilang ni Juan, at
naglihi si Elisabet
Sa iyong palagay, gaano mo katagal
mapipigilan ang iyong paghinga? I-set
ang timer ng 10 hanggang 30 segundo,
at simulan ito kapag sinimulan mo
nang pigilan ang iyong paghinga, o
tingnan ang mahabang kamay sa
orasan. Kung maaari, pigilan ang iyong
paghinga hanggang sa tumunog ang
timer o matapos ang takdang oras.

Ano ang iniisip mo sa ilang huling
segundo bago tumunog ang timer at
natapos ang oras? Paano natutulad ang
pagpigil mo sa iyong paghinga sa
pag-asam na nadarama mo habang
naghihintay na matupad ang mga salita
ng Diyos?

Pag-isipang mabuti ang isang
pagpapala o sagot mula sa Diyos na
hinihintay o inaasam mo. Sa pag-aaral
mo ng Lucas 1, alamin ang mga
katotohanang makatutulong sa iyo
kapag naghihintay ka na matupad ang
mga salita ng Diyos sa iyong buhay.

Basahin ang Lucas 1:5–7, na inaalam
ang biyayang hinihintay nina Zacarias
at Elisabet sa halos buong buhay nila.

Ano ang natutuhan mo tungkol kina Zacarias at Elisabet mula sa mga talatang ito?

Sina Zacarias at Elisabet ay parehong mga inapo ni Aaron, at sa mga inapong ito ni
Aaron pinipili ang lahat ng saserdote at mataas na saserdote ng Israel. Ibig sabihin
nito ay si Juan ay tunay na tagapagmana ng Aaronic Priesthood at ng pamumuno
nito. Sinabi ni Propetang Joseph Smith, “Si Zacarias ay isang saserdote ng Diyos, at
nanunungkulan sa Templo, at si Juan ay isang saserdote katulad ng kanyang ama,
at may hawak ng mga susi ng Aaronic Priesthood” (sa History of the Church, 5:257).

Nakatala sa Lucas 1:8–10 na naatasan si Zacarias na magsunog ng kamangyan sa
templo ng Jerusalem. Ito ay isang karangalan na minsan lang dumating sa buhay
ng isang saserdote.

Basahin ang Lucas 1:11–13, na inaalam kung ano ang nangyari habang nasa templo
si Zacarias.

Pansinin sa talata 13 na sinabi ng anghel, “Dininig ang daing mo.” Maaaring
maraming taon nang nananalangin sina Zacarias at Elisabet na magkaroon ng

UNIT 9 ,  DAY 2

207



anak. Maaari mong markahan ang mga katagang ito sa iyong mga banal na
kasulatan.

Ano kaya ang naramdaman ni Zacarias nang marinig niya na siya at si Elisabet ay
magkakaroon ng anak bagama’t sila ay “may pataw ng maraming taon” (Lucas 1:7)
o matanda na?

Nakatala sa Lucas 1:14–17 na sinabi ng anghel na si Gabriel kay Zacarias na sila ni
Elisabet ay “magkakaroon ng ligaya at galak” (Lucas 1:14) at na ang kanilang anak
ang maghahanda ng maraming tao para sa Panginoon.

Basahin ang Lucas 1:18–20, na inaalam kung paano tumugon si Zacarias sa
mensahe ni Gabriel. Itinuro ni Propetang Joseph Smith na si Gabriel ay si Noe at
“kasunod siya ni Adan sa awtoridad sa Priesthood” (Mga Turo ng mga Pangulo ng
Simbahan: Joseph Smith [2007], 121).

Tingnan ang nangyari kay Zacarias dahil nagduda siya sa mga sinabi ng anghel.
Maaari mong markahan sa talata 20 ang mga salita ng anghel—ang mensahe—na
kanyang sinabi kay Zacarias.

Ang isang katotohanan na nalaman natin mula kay anghel Gabriel ay na ang mga
salita ng Panginoon na ipinahayag sa pamamagitan ng Kanyang mga lingkod
ay magaganap sa kanilang kapanahunan. Ang ibig sabihin ng “sa kanilang
kapanahunan” ay ayon sa takdang panahon ng Panginoon.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Dahil alam natin na ang mga salita ng Panginoon ay matutupad ayon sa
Kanyang takdang panahon, paano ito makakaapekto sa pagtugon natin sa
mga pangako ng Panginoon?

b. Paano makatutulong ang katotohanang ito sa isang taong umaasam sa
katuparan ng isang banal na pangako?

Nalaman natin sa Lucas 1:21–24 na nang lisanin ni Zacarias ang templo, hindi na
siya makapagsalita. Si Elisabet ay nagdalang-tao kalaunan, tulad ng ipinangako
ng anghel.

Basahin ang sinabi ni Elisabet sa Lucas 1:25, at isipin kung ano kaya ang nadama ni
Elisabet habang naghahanda siya sa pagkakaroon ng anak. Ang sinabi niya na
“[inalis ng Panginoon] ang aking pagkaduwahagi sa gitna ng mga tao” ay
tumutukoy sa kahihiyang naranasan niya dahil hindi siya magkaanak. Sa panahong
iyon at sa kulturang iyon, malaki ang pagpapahalaga sa pagsisilang ng anak, at ang
hindi pagkakaroon ng anak ay nagdudulot ng kawalang-galang at pakiramdam na
mas mababa ka sa ibang tao.

Lucas 1:26–38
Ibinalita ng anghel na si Gabriel ang nalalapit na pagsilang ni Jesus kay Maria
Nalaman natin sa Lucas 1:26–27 na sa ikaanim na buwang pagbubuntis ni Elisabet,
ang anghel na si Gabriel ay isinugo kay Maria, isang dalaga sa Nazaret.

Basahin ang Lucas 1:28–33, na hinahanap ang mga salita na maaaring nakatulong
kay Maria na maunawaan ang kahalagahan ng gawaing ibinigay sa kanya ng Diyos.
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Maaari mong markahan ang iyong nahanap. Ang pangalang Jesus ay “salitang
Griyego ng pangalang Josue o Jesua, ‘ang Diyos ay tumutulong’ o ‘tagapagligtas’”
(Bible Dictionary, “Jesus”).

Ang titulong “Anak ng Kataastaasan” (Lucas 1:32) ay tumutukoy sa doktrina na si
Jesucristo ay Anak ng Diyos Ama.

Basahin ang Lucas 1:34, na inaalam ang itinanong ni Maria. Ang pahayag ni Maria
na “ako’y hindi nakakakilaIa ng lalake” ay nangangahulugang siya ay isang birhen.

Basahin ang Lucas 1:35–37, na inaalam ang isinagot ng anghel sa itinanong
ni Maria.

Hindi natin alam, maliban sa nakasaad sa mga banal na kasulatan, kung paano
nangyari ang himala ng paglilihi o pagdadalang-tao kay Jesucristo; sinabi lang sa
atin na ito ay kahima-himala at ang batang isisilang ay Anak ng Diyos.

Pansinin sa Lucas 1:37 ang katotohanang ipinahayag ng anghel na nakatulong
upang maipaliwanag ang kahima-himalang pangyayaring ito. Maaari mo itong
markahan sa iyong mga banal na kasulatan.

Pag-isipan ang ilang sitwasyon kung saan maaari mong madama na mahirap o
imposibleng sundin ang ilang kautusan. Maglista ng tatlo o apat na halimbawa sa
espasyo sa ibaba: ____________________

2. Isiping mabuti ang katotohanang sa Diyos, walang imposible.
Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:

Sa iyong palagay, ano ang sasabihin nina Maria o Elisabet para palakasin ang
ating loob kapag nadarama nating mahirap o imposibleng gawin ang
ipinagagawa ng Panginoon? Pagkatapos ay magsulat ng isang karanasan na
nagpalakas sa iyong paniniwala na walang imposible sa Diyos?

Basahin ang Lucas 1:38, na inaalam kung paano tumugon si Maria sa anghel.

Anong katibayan ang nakikita mo sa talatang ito na naniniwala si Maria sa mga
salita ng anghel?

Isipin ang pagkakaiba ng pagtanggap ni Maria sa mga salita ng anghel sa pagtugon
ni Zacarias sa sinabi ng anghel sa templo. Pag-isipang mabuti kung paano mo
matutularan ang mga halimbawa nina Maria at Elisabet sa paniniwala na sa sarili
mong buhay, walang ipag-uutos ang Panginoon sa iyo na hindi mo magagawa
dahil sa tulong Niya.
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Lucas 1:39–56
Dinalaw ni Maria si Elisabet, at nagpatotoo sila tungkol sa Tagapagligtas
Nagampanan nina Elisabet at Maria
ang mahahalagang gawain na
nakatulong sa pagbago ng mundo.
Basahin ang Lucas 1:41–45, na inaalam
ang patotoo ni Elisabet nang siya ay
“napuspos ng Espiritu Santo” (Lucas
1:41).

Dahil sa patotoo na natanggap ni
Elisabet mula sa Espiritu Santo, ano ang
naunawaan niya tungkol kay Maria?

Basahin ang Lucas 1:46–49, na inaalam
kung paano pinapurihan ni Maria ang Panginoon.

Pansinin sa talata 49 na sinabi ni Maria na gumawa ang Panginoon ng “mga
dakilang bagay” para sa kanya. Muling basahin ang Lucas 1:34, 38, 45–46, na
inaalam ang nagawa ni Maria kaya gumawa ang Panginoon ng “mga dakilang
bagay” para sa kanya.

Tulad nina Zacarias, Elisabet, at Maria na may kani-kanyang gawain na
gagampanan sa banal na plano, tayo rin ay binigyan ng Panginoon ng
mahahalagang gawain. Natutuhan natin sa talang ito na kung talagang sisikapin
nating magampanan ang mga gawaing ibinigay ng Panginoon sa atin, Siya ay
gagawa ng mga dakilang bagay sa ating buhay.

3. Isiping mabuti ang mga gawaing nais ng Panginoon na
isakatuparan mo sa Kanyang plano, at sagutin ang sumusunod na

tanong sa iyong scripture study journal: Ano ang maaaring mangyari sa iyong
buhay kung tutugon ka sa Panginoon tulad ng pagtugon ni Maria?

Nagpatotoo si Pangulong Ezra Taft Benson tungkol sa mga pagpapala ng
pagtutuon ng ating buhay sa Diyos at tapat na pagsisikap na sundin ang
Kanyang kalooban: “Matutuklasan ng mga lalaki at babaeng itinutuon ang
kanilang buhay sa Diyos na mas marami Siyang magagawa sa kanilang buhay
kaysa magagawa nila. Palalalimin Niya ang kanilang mga kagalakan,
palalawakin ang kanilang pananaw, pasisiglahin ang kanilang mga isipan,

palalakasin ang kanilang mga kalamnan, pasisiglahin ang kanilang espiritu, pararamihin ang
kanilang mga pagpapala, daragdagan ang kanilang mga oportunidad, aaliwin ang kanilang mga
kaluluwa, bibigyan sila ng mga kaibigan, at magbubuhos ng kapayapaan. Sinuman ang mawalan
ng buhay sa paglilingkod sa Diyos ay makasusumpong ng buhay na walang hanggan” (“Jesus
Christ—Gifts and Expectations,” Ensign, Dis. 1988, 4)

Lucas 1:57–80
Isinilang si Juan Bautista
Ipinaliwanag sa Lucas 1:57–80 na matapos magsilang si Elisabet, isinulat ni
Zacarias na ang dapat ipangalan sa bata ay Juan. Ang ibig sabihin ng pangalang
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Juan ay “si Jehova ay mapagmahal.” Sa oras na iyon, kaagad siyang nakapagsalita
muli, at nagpropesiya tungkol sa mga misyon nina Jesucristo at Juan. Kapag
matapat nating ginawa ang ibinigay na mga gawain sa atin tulad nina Zacarias,
Elisabet, at Maria, ang Panginoon ay gagawa rin ng mga dakilang bagay para sa
atin at sa pamamagitan natin. Pag-isipan kung paano mo magagawa ang sarili
mong mga gawain sa plano ng Panginoon.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Lucas 1 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 9: DAY 3

Lucas 2
Pambungad
Sina Jose at Maria ay naglakbay patungong Betlehem, at si Jesus ay isinilang doon.
Sinunod ng mga pastol ang tagubilin ng isang anghel na hanapin ang bagong
silang na sanggol na si Jesus, at pagkatapos ay ibinalita nila sa iba ang pagsilang ni
Jesus. Binasbasan ni Simeon si Jesus sa templo, at nagpatotoo si Ana na isinilang
na ang Manunubos. Lumaki si Jesus “sa karunungan at pangangatawan at sa
pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao” (Lucas 2:52).

Lucas 2:1–20
Si Jesus ay isinilang sa Betlehem
Gaano ang nalalaman mo tungkol sa
mga kaganapang nangyari sa pagsilang
ng Tagapagligtas? Alamin kung gaano
ang nalalaman mo sa pagsagot sa
sumusunod na quiz. Isulat kung
tama (T) o mali (M) ang bawat pahayag.

____ 1. Nagpunta sina Maria at Jose
sa Betlehem para magbayad
ng buwis.

____ 2. Naglakbay sina Maria at Jose
nang 27 milya (44 na kilometro)
mula Nazaret patungo sa Betlehem.

____ 3. Inihiga ang sanggol na si
Jesus sa sabsaban dahil wala nang
bakante sa bahay-tuluyan.

____ 4. Sinundan ng mga pastol ang
bituin hanggang sa sabsaban kung
saan nakahiga si Jesus.

____ 5. Bukod kina Maria at Jose, ang unang mga taong nakakita kay Jesus ayon
sa nakatala ay ang mga pastol.

____ 6. Sinabi ng anghel sa mga pastol na huwag sabihin kaninuman ang
nakita nila.

Sa pag-aaral mo ng Lucas 2, hanapin ang mga sagot sa mga tanong na ito upang
malaman mo kung tama ang mga sagot mo.

Basahin ang Lucas 2:1–5, na inaalam kung bakit nagpunta sina Jose at Maria sa
Betlehem.

Gusto ni Cesar na magparehistro, o mabilang, ang mga tao. Ginawa ito para sa
mga layunin ng pagbubuwis.
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Tingnan ang Mga Mapa sa Biblia, blg. 11, “Ang Banal na Lupain Noong Panahon
ng Bagong Tipan,” na nasa Gabay sa mga Banal na Kasulatan. Hanapin ang mga
lungsod ng Nazaret at Betlehem sa mapa.

Mapapansin mo na ang “Betlehem [ay] tinatayang nasa 85–90 milya (137–145
kilometro) sa timog ng Nazaret, aabutin ng mga apat hanggang limang araw na
paglalakad, at marahil mas mahaba pa dahil sa kalagayan ni Maria” (New Testament
Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 143).

Isipin kung ano kaya sa palagay mo ang pinakanararapat na mga kalagayan para sa
pagsilang ng Lumikha at Tagapagligtas ng daigdig. Basahin ang Lucas 2:6–7, na
inaalam ang mga kalagayan sa pagsilang ni Jesus.

Basahin ang Lucas 2:8–14, na inaalam kung paano ibinalita ang pagsilang ng
Tagapagligtas.

Mapapansin na inilarawan sa Lucas
2:10 ang maaari nating maramdaman
dahil sa pagsilang ng Tagapagligtas.
Maaari mong isulat sa iyong mga banal
na kasulatan ang sumusunod na
katotohanan: Dahil isinilang ang
Tagapagligtas sa mundo,
makadarama tayo ng malaking
kagalakan.

Sa iyong patuloy na pag-aaral ng
Lucas 2, maghanap ng mga halimbawa
kung paano nakapagdulot ng
kagalakan sa iba ang kaalamang
isinilang ang Tagapagligtas.

Basahin ang Lucas 2:15–20, na
minamarkahan ang mga salita o mga
kataga na nagpapakita kung paano
tumugon ang mga pastol sa mga
tagubilin ng anghel.

Mapapansin na kaagad sumunod ang mga pastol sa mensahe ng anghel. Ano ang
nasaksihan o natanggap na patotoo ng mga pastol dahil sinunod nila ang
mensaheng ito?

Tingnang muli ang Lucas 2:17–20, na inaalam ang ginawa ng mga pastol
pagkatapos nilang makatanggap ng patotoo kay Jesucristo. Sa iyong palagay, bakit
ibinahagi ng mga pastol sa ibang tao ang naranasan at narinig nila?

1. Kumpletuhin ang mga sumusunod na assignment sa iyong
scripture study journal:

a. Batay sa nalaman mo mula sa mga ginawa ng mga pastol, kumpletuhin ang
sumusunod na alituntunin: Kapag nakatanggap tayo ng patotoo kay
Jesucristo, gusto nating ____________________.
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b. Isipin ang pagkakataong ninais mong ibahagi ang iyong patotoo kay
Jesucristo at sa Kanyang ebanghelyo sa ibang tao. Isulat kung bakit
nakadama ka ng gayong pagnanais.

Lucas 2:21–39
Inihayag nina Simeon at Ana na si Jesus ang Tagapagligtas ng sanlibutan
Nabasa natin sa Lucas 2:21–24 na walong araw pagkatapos ng pagsilang ni Jesus,
dinala Siya nina Maria at Jose sa templo alinsunod sa batas ng mga Judio (tingnan
sa Exodo 13:2). Nakilala ng dalawang tao sa templo nang araw na iyon ang sanggol
na si Jesus bilang ang Mesiyas.

Basahin ang tala tungkol kay Simeon sa Lucas 2:25–32. (Unawain na ang mga
katagang “nag-aantay ng kaaliwan ng Israel” sa Lucas 2:25 ay tumutukoy sa
paghihintay sa pagdating ng Mesiyas.) Pagkatapos ay basahin ang tala tungkol kay
Ana sa Lucas 2:36–38. Sa dalawang tala, alamin kung paano nagdulot ng
kagalakan sa mga taong ito ang kaalaman tungkol sa pagsilang ng Tagapagligtas.

Sa paanong paraan pinatotohanan nina Simeon at Ana si Jesucristo?

Nabasa natin sa Lucas 2:34–35 na binasbasan din ni Simeon sina Maria at Jose.
Nilinaw ng Joseph Smith Translation ang propesiya ni Simeon kay Maria: “Oo,
isang sibat ang lalagos sa kanya na ikasusugat din ng iyong sariling kaluluwa;
upang mangahayag ang mga pagiisip ng maraming puso” (Joseph Smith
Translation, Luke 2:35).

2. Sa iyong scripture study journal, ipaliwanag kung bakit nakadama
ka ng kagalakan sa kaalamang isinilang ang Tagapagligtas. Maaari

mong ibahagi ang patotoong ito sa isang kaibigan o sa oras ng family home
evening.

Ayon sa Lucas 2:39, matapos dalhin si Jesus sa templo, sina Maria at Jose ay umuwi
kasama si Jesus sa kanilang tahanan sa Nazaret.

Lucas 2:40–52
Ang batang si Jesus ay lumaki “sa karunungan at sa pangangatawan, at sa
pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao”
Isulat ang ilang bagay na gusto mong
pagbutihin sa iyong sarili:
____________________

Paano makatutulong sa iyo ang
nalaman mo tungkol kay Jesus noong
Siya ay kaedad mo upang maging ang
taong gusto mo para sa iyong sarili?

Kakaunti lang ang detalyeng nakasulat
sa mga banal na kasulatan tungkol sa
kabataan ni Jesus, ngunit ang mga
detalyeng iyon ay maaaring maging malaking pagpapala at gabay sa atin sa
paghahangad nating mas mapagbuti pa ang ating sarili. Basahin ang Lucas 2:40, na
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inaalam kung paano inilarawan ni
Lucas ang kabataan ni Jesus. Tandaan
na ang ibig sabihin ng lumalakas ay
humuhusay o umuunlad.

Pagkatapos, basahin ang Lucas 2:41–49,
na inaalam ang ginawa ni Jesus noong
Siya ay 12 taong gulang.

Bakit nagpaiwan ang batang si Jesus sa
templo? (Basahin ang Pagsasalin ni
Joseph Smith, Lucas 2:46 sa Gabay sa
mga Banal na Kasulatan, na inaalam
kung paano nilinaw ng Pagsasalin ni
Joseph Smith kung ano ang ginawa ni
Jesus sa templo.)

Kung may video, maaari mong
panoorin ang “Young Jesus

Teaches in the Temple” (2:30) mula sa
The Life of Jesus Christ Bible Videos,
makukuha sa LDS.org, upang
mapanood ang paglalarawan ng
nangyari nang makita nina Jose at
Maria si Jesus sa templo. Kung walang
makukuhang video, basahin ang Lucas
2:48–50, na inaalam ang sinabi ni Jesus
kina Maria at Jose nang Siya ay
matagpuan nila.

Ano ang inihahayag ng talang ito
tungkol sa kaalaman ni Jesus sa
Kanyang banal na pagkatao noong bata pa Siya?

Inihayag ni Propetang Joseph Smith ang sumusunod tungkol sa kabataan ni
Jesucristo: “Noong bata pa, taglay na Niya ang lahat ng talinong kailangan
upang mapamunuan at mapamahalaan Niya ang kaharian ng mga Judio, at
makapangatwiran sa pinakamatatalino at pinakamarurunong na dalubhasa sa
batas at mga bagay na espirituwal, at pagmukhaing kahangalan ang kanilang
mga teorya at gawain kung ihahambing sa taglay Niyang karunungan; ngunit

Siya ay isang bata lamang, at kulang sa pisikal na lakas upang ipagtanggol ang Kanyang sarili,
at daranas ng lamig, gutom at kamatayan” (sa History of the Church, 6:608).

Basahin ang Lucas 2:51–52, na inaalam kung paano lumaki si Jesus (tingnan din sa
Pagsasalin ni Joseph Smith, Mateo 3:24–26 [sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan]).

Itinuro sa Lucas 2:52 na si Jesus ay “lumaki sa karunungan.” Nalaman din natin sa
talatang iyan na lumaki Siya sa tatlong iba pang aspeto. Ang ibig sabihin ng lumaki
sa “pangangatawan” ay lumakas ang pisikal na katawan. Ang mga katagang “sa
pagbibigay lugod sa Dios,” ay tumutukoy sa kagalingang espirituwal, at ang mga
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katagang “sa pagbibigay lugod sa … mga tao” ay tumutukoy sa pakikisalamuha at
pakikipag-ugnayan sa mga tao. Kaya, batay sa pag-aaral natin sa talatang ito,
maaari nating matutuhan ang sumusunod na alituntunin: Matutularan natin ang
halimbawa ni Jesus sa pamamagitan ng pagtatamo ng karunungan at
pagpapalakas ng katawan at espirituwalidad, at pagkatutong makihalubilo
sa mga tao.

Isiping mabuti ang mga sumusunod na tanong:

• Bakit mahalaga sa atin na lumakas sa bawat isa sa apat na aspetong ito?

• Paano ka napagpapala kapag sinisikap mong tularan ang halimbawa ni Jesus sa
pagpapalakas ng Kanyang sarili sa mga aspetong ito?

3. Kopyahin ang sumusunod na chart sa iyong scripture study journal.
Pagkatapos ay sumulat sa ilalim ng bawat isa sa mga kategorya ng

isang mithiin para sa iyong personal na pag-unlad at isang plano kung ano ang
gagawin mo para makamtan ang mithiing iyan sa mga darating na linggo.

Tutularan ko ang halimbawa ni Jesus sa pagpapalakas ng …

Kategorya: Intelektuwal Pisikal Espirituwal Sosyal

Ang aking mithiin at plano para
makumpleto ang aking mithiin:

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Lucas 2 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

Mga sagot sa quiz na tama-mali: 1. Tama; 2. Mali; 3. Tama; 4. Mali; 5. Tama;
6. Mali.
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UNIT 9: DAY 4

Lucas 3–4
Pambungad
Si Juan Bautista ay nangaral ng pagsisisi at nagpatotoo tungkol sa darating na
Mesiyas. Si Jesucristo ay bininyagan ni Juan at pagkatapos ay nag-ayuno sa ilang
nang 40 araw. Pagkatapos maglakbay patungong Galilea, ipinahayag ni Jesus sa
mga tao sa Nazaret na Siya ang Mesiyas. Hindi Siya tinanggap ng mga tao sa
Nazaret, at nagpunta Siya sa Capernaum, kung saan Siya nagpagaling ng maysakit
at nagpaalis ng mga demonyo.

Lucas 3:1–22
Si Juan Bautista ay nagpropesiya tungkol kay Jesucristo
Sandaling pag-isipang mabuti ang mga sumusunod na tanong:

• May nanukso o lumait na ba sa iyo dahil miyembro ka ng Simbahan?

• Pinagtawanan o hinamon na ba ng isang tao ang isang bagay na
pinaniniwalaan mo o ang pamantayang sinisikap mong ipamuhay?

• May mga party o pagtitipon ba na hindi ka inimbitahan o hindi ka
komportableng daluhan dahil sa iyong relihiyon?

Sa pag-aaral mo ng Lucas 3:1–22, alamin ang katotohanan na maaaring
magpaliwanag kung bakit minsan ay nadarama ng mga taong ipinamumuhay ang
ebanghelyo na nakahiwalay sila sa iba.

Sa ilalim ng batas ni Moises, ang namumunong opisyal ng Aaronic Priesthood ay
tinatawag na mataas na saserdote. Gayunman, sa panahon ng ministeryo ni Cristo,
naging masama ang katungkulan ng mataas na saserdote. Ang mataas na saserdote
ay lider-pampulitika rin ng bansa, ngunit ang mga nasa katungkulang iyan ay hindi
pinili ng Diyos sa panahong iyon. Sila ay pinili ng mga taong kagaya ni Herodes at
ng iba pang pinunong Romano (tingnan sa Bible Dictionary, “High priest”).

Basahin ang Lucas 3:2–6, na inaalam sa talata 2 kung kanino nangusap ang Diyos
sa halip na sa matataas na saserdote.

Ibuod kung ano ang itinuro ni Juan Bautista sa mga tao sa Lucas 3:3–6. (Para sa
karagdagang tulong kung ano ang itinuro ni Juan, basahin ang Pagsasalin ni Joseph
Smith, Lucas 3:4–11 [sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan].)
____________________

May ilang tao noong panahon ni Juan na naniniwala na dahil mga inapo sila ni
Abraham, sila ay mas mabuti kaysa ibang tao o mas mahal sila ng Diyos kaysa sa
mga hindi Israelita. Ang sitwasyong ito ay maaaring kahalintulad ng mga tao sa
panahon ngayon na iniisip na mapupunta sila sa langit dahil mga miyembro sila ng
Simbahan.

Basahin ang Lucas 3:7–9, na inaalam kung ano ang itinuro ni Juan sa mga Judio na
kailangan nilang gawin upang matanggap ang kaligtasan. (Sa talata 9, ang bunga ay
simbolo ng mga resulta ng mga pinili natin.)
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mga magsasakang Arabo na inihihiwalay ang
mga trigo mula sa ipa

Pansinin sa talata 9 kung ano ang mangyayari sa mga yaong hindi “nagbubunga ng
mabuti,” o hindi namumuhay nang matwid.

Nabasa natin sa Lucas 3:10–15 na nagturo si Juan sa partikular na mga grupo ng
mga Judio kung paano sila magbubunga ng mabuti sa pamamagitan ng
pamumuhay nang matwid. Kahanga-hanga ang ministeryo ni Juan, at inakala ng
ilan na siya ang Mesiyas.

Basahin ang Lucas 3:16–17, na inaalam ang sinabi ni Juan na gagawin ng Mesiyas
sa Kanyang pagdating.

Ang mga katagang “kayo’y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy”
(Lucas 3:16) ay tumutukoy sa nagpapadalisay at nagpapabanal na epekto ng
pagtanggap ng kaloob na Espiritu Santo. Itinuro ni Propetang Joseph Smith: “Ang
isang tao ay dapat ipanganak sa tubig at sa Espiritu upang makapasok sa kaharian
ng Diyos” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith [2007], 106).

Upang mas maunawaan ang Lucas 3:17, makatutulong na maunawaan ang tungkol
sa paghihiwalay ng trigo mula sa ipa.

Pagkatapos anihin ang trigo at giikin
(kung saan inihihiwalay ang butil mula
sa iba pang bahagi ng halaman),
tatahipin ng magsasaka ang mga butil.
Ang pagtatahip ay sinaunang paraan na
ginagamit para ihiwalay ang trigo mula
sa ipa (ang balat) nito at sa talupak o
husk. Gumagamit ang tagatahip ng
malaking pala o kahoy na sambat na
tinatawag na pamaypay para malipad
ng hangin ang nagiik na trigo.
Tatangayin ng hangin ang mas magaan
at di-kanais-nais na ipa, at ang mas
mabigat na butil ng trigo ay babagsak
sa sahig ng giikan.

Sa analohiya ni Juan, ano ang maaaring
isinasagisag ng trigo?
____________________

Ano ang maaaring isinasagisag ng ipa?
____________________

Isa sa mahahalagang doktrinang itinuro sa Lucas 3:16–17 ay na si Jesucristo ang
naghihiwalay sa mabubuti mula sa masasama.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Bagama’t ang huling paghihiwalay ng mabubuti mula sa masasama ay
magaganap sa Araw ng Paghuhukom, sa papaanong paraan nahihiwalay
ngayon ang mga disipulo sa masasama dahil sa pagsunod nila kay Jesucristo
at pamumuhay sa Kanyang ebanghelyo?
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b. Bakit kailangan nating maunawaan na kapag ninais nating sundin si
Jesucristo at ipamuhay ang Kanyang ebanghelyo, maaari nating
maramdaman na nakahiwalay tayo sa iba?

Nakatala sa Lucas 3:18–22 na dumating si Jesus upang magpabinyag kay Juan
Bautista (tingnan din sa Mateo 3:13–17). Kalaunan, si Juan Bautista ay ipinakulong
ni Herodes.

Lucas 3:23–38
Ang angkang pinagmulan ni Jesus ay inilahad
Sa Lucas 3:23–38, isinama ni Lucas ang talaangkanan ni Jesus na nagpapakita na si
Jesus ay direkta o tunay na nagmula sa angkang ito. Nagpatotoo rin siya na si Jose
ay “sinasapantaha” (hindi tunay) na ama ni Jesus (Lucas 3:23).

Lucas 4:1–13
Si Jesus ay tinukso ni Satanas sa ilang
Ang Lucas 4:1–13 ay naglalaman ng tala tungkol sa pag-aayuno ni Jesus nang 40
araw sa ilang at pagtanggi sa mga tukso ni Satanas (tingnan din sa Mateo 4:1–11).

Lucas 4:14–30
Ipinahayag ni Jesus na Siya ang Mesiyas
Isipin ang mga sumusunod na salita: nangaaapi, bihag, dukha, at bulag.
Naramdaman mo ba na maaaring ang isa o mahigit pa sa mga salitang ito ay
naglalarawan sa nadarama mo tungkol sa iyong sarili? Sa pag-aaral mo ng Lucas
4:14–30, hanapin ang mga salitang nagtuturo kung paano isinugo si Jesucristo
upang pagalingin ang mga namimighati at iligtas ang mga bihag.

Nabasa natin sa Lucas 4:14–17 na pagkatapos mag-ayuno at maharap sa tukso si
Jesus sa ilang, nagsimula Siyang mangaral sa mga sinagoga sa Galilea. Di-nagtagal,
bumalik Siya sa Kanyang kinalakhang bayan ng Nazaret. Habang naroon, Siya ay
tumayo sa sinagoga at nagbasa mula sa aklat ni Isaias, na nagpropesiya hinggil sa
banal na misyon ng Mesiyas.

Basahin ang Lucas 4:18–20, na inaalam ang ipinropesiya ni Isaias na gagawin ng
Mesiyas para sa mga tao. Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Basahin ang Lucas 4:21, na inaalam ang sinabi ni Jesus tungkol sa banal na
kasulatan na binasa Niya.

Sa pagsasabi na natupad na ang mga propesiya ni Isaias, inihahayag ni Jesus na
Siya ang Mesiyas na tinutukoy sa propesiya. Maaari mong isulat sa iyong mga
banal na kasulatan ang sumusunod na doktrina: Si Jesucristo ay isinugo upang
pagalingin ang namimighati at iligtas ang yaong espirituwal na mga bihag.

Mula sa nalalaman mo tungkol sa ministeryo ng Tagapagligtas, ano ang ilang bagay
na ginawa Niya kaya natupad ang propesiyang ito? ____________________

2. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Anong mga pangyayari ang nakita mo na nagpapakita kung paano

tayo patuloy na pinagagaling at inililigtas ni Jesucristo sa ating panahon?

UNIT 9 ,  DAY 4

219



Si Elijah, ang balo ng Sarepta, at ang
kanyang anak

Basahin ang Lucas 4:22, na inaalam ang naging reaksyon ng mga tao sa Nazaret sa
ipinahayag ni Jesus na Siya ang matagal nang hinihintay na Mesiyas.

Nabasa natin sa Lucas 4:23 na alam ni Jesus na hahamunin Siya ng mga tao sa
Nazaret na patunayan na Siya ang Mesiyas sa pagpapaulit sa Kanya ng mga
himalang ginawa Niya sa Capernaum. Tumugon si Jesus sa pagbanggit ng
dalawang tala sa banal na kasulatan upang ituro sa kanila ang alituntunin tungkol
sa pananampalataya.

Basahin ang Lucas 4:24–27, na inaalam
ang dalawang tala na binanggit ni Jesus.
Maaari mong madaliang basahin ang
tala tungkol kay Elias (Elijah) at sa balo
ng Sarepta sa I Mga Hari 17:1–16 at ang
tala tungkol kina Naaman at Eliseo sa
II Mga Hari 5:1–14. Pagtuunan ng
pansin ang ginawa ng balo at ni
Naaman para ipakita ang kanilang
pananampalataya.

Paano nagpakita ng pananampalataya si
Naaman at ang balo ng Sarepta?
____________________

Mahalagang malaman na kapwa
nagsagawa ng mga himala ang mga
propeta sa Lumang Tipan na si Elias
(Elijah) at si Eliseus (Eliseo) para sa mga
taong hindi Israelita (mga Gentil).
Itinuro ni Jesus sa mga tao sa Nazaret
na kahit may mga balo at mga ketongin
sa mga Israelita, dalawang Gentil ang nakaranas ng mga himala dahil mayroon
silang pananampalataya at tinanggap nila ang mga propeta ng Diyos.

Dahil napakaraming tao sa Nazaret na hindi naniniwala sa Kanya, kakaunti ang
nagawang himala ni Jesus doon (tingnan sa Mateo 13:54–58; Marcos 6:1–6).
Matututuhan natin ang mahalagang alituntunin tungkol sa pananampalataya
kapag inihambing natin ang mga tao sa Nazaret sa balo ng Sarepta at kay Naaman:
Kapag sumampalataya tayo kay Jesucristo, makikita natin na nangyayari ang
mga himala.

Paghambingin at Pagkumparahin
Madalas mas madaling maunawaan ang isang talata sa banal na kasulatan kapag ikinumpara o
inihambing ito sa iba pang bagay. Kapag napansin ang pagkakatulad at pagkakaiba sa mga turo,
mga tao, o mga pangyayari, mas lalong napagtutuunan ang mga katotohanan ng ebanghelyo.
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Si Naaman at ang tagapaglingkod ni Eliseo

3. Sa iyong scripture study
journal, maglista ng

mga paraan na maipapakita natin
ang ating pananampalataya kay
Jesucristo bilang ating
Tagapagligtas. Rebyuhin ang Lucas
4:18, at pag-isipan ang mga paraan
na kinakailangan mong ipakita ang
iyong pananampalataya kay
Jesucristo upang matanggap mo ang
mga pagpapalang nakatala rito.

Basahin ang Lucas 4:28–30, na inaalam
kung ano ang naging reaksyon ng mga
naroon sa sinagoga sa sinabi ni Jesus.

Isiping mabuti kung paano inilalarawan
ng talang ito kung paano ihihiwalay ni
Jesucristo ang masasama mula sa
mabubuti (tingnan sa Lucas 3:17).

Lucas 4:31–44
Si Jesus ay nagpaalis ng mga demonyo
at nagpagaling ng maysakit
Basahin ang Lucas 4:31–44, na inaalam
ang pagkakaiba ng reaksyon ng mga
tao ng Capernaum sa reaksyon ng mga
tao sa Nazaret.

Paano inilalarawan ng mga talang ito ang alituntunin na kapag nanampalataya tayo
kay Jesucristo, matatanggap natin ang Kanyang mga pagpapala?

4. Tapusin ang pag-aaral mo sa araw na ito sa pagsulat sa iyong
scripture study journal ng iyong patotoo kay Jesucristo bilang

Tagapagligtas at sa mga pagpapalang natanggap mo nang ipakita mo ang iyong
pananampalataya sa Kanya.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Lucas 3–4 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 10: DAY 1

Lucas 5
Pambungad
Sina Pedro, Santiago, at Juan ay mga mangingisda, ngunit pagkatapos mahimalang
makahuli ng maraming isda sa tulong ng Tagapagligtas, iniwan nila ang lahat
upang sumunod sa Tagapagligtas at maging mga mamamalakaya ng mga tao.
Pinagaling ni Jesus ang isang ketongin at isang lalaking bulag. Tinawag Niya si
Mateo para maging disipulo at nagturo na naparito Siya upang mangaral ng
pagsisisi sa mga makasalanan. Itinuro rin ni Jesus ang talinghaga ng paglalagay ng
bagong alak sa mga lumang balat.

Lucas 5:1–11
Sina Pedro, Santiago, at Juan ay tinawag ng Panginoon na maging mga
mamamalakaya ng mga tao
Isiping mabuti ang mga sumusunod na tanong: Kailan ka inutusang gawin ang
isang bagay nang hindi nalalaman ang dahilan kung bakit ito gagawin? Bakit
maaaring mahirap sundin ang mga tagubilin kapag hindi nauunawaan ang mga
dahilan nito?

Anong mga payo mula sa mga lider ng Simbahan o mga kautusan ng Panginoon
ang maaaring mahirap sa ilang kabataan na sundin kung hindi nila lubos na
nauunawaan ang mga dahilan nito? ____________________

Sa pag-aaral mo ng Lucas 5:1–11,
hanapin ang mga alituntuning
makatutulong sa iyo kapag hindi mo
gaanong nauunawaan kung bakit
kailangan mong sundin ang payo ng
mga lider ng Simbahan o ang kautusan
ng Panginoon.

Basahin ang Lucas 5:1–5, na inaalam
ang ipinagagawa ng Tagapagligtas kay
Pedro (na tinawag na Simon dito;
tingnan sa Lucas 5:8) pagkatapos
Niyang mangaral. Ang “dagat-dagatang Genezaret” (Lucas 5:1) ay ang Dagat ng
Galilea, at ang mga katagang “ihulog ninyo ang inyong mga lambat” sa talata 4 ay
tumutukoy sa paghagis ng kanilang mga lambat para makahuli ng mga isda.
Maaari mong markahan sa talata 5 kung ano ang itinugon ni Pedro sa iniutos ng
Tagapagligtas.

Ano ang maaaring naging karanasan noon ni Pedro sa pangingisda kaya niya
nasabi iyon nang iutos sa kanya ng Tagapagligtas na ihulog muli ang mga lambat?

Basahin ang Lucas 5:6–9, na inaalam ang nangyari nang sundin ni Pedro ang
iniutos ng Panginoon. Maaari mong markahan ang mga salita o mga kataga na
nagpapakita kung bakit dapat nating gawin ang iniuutos ng Tagapagligtas sa atin,
kahit hindi natin nauunawaan ang dahilan nito.
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Ang isang alituntunin na matututuhan natin mula sa talang ito ay kung susundin
natin ang utos ng Panginoon kahit hindi natin nauunawaan ang dahilan nito,
magbibigay Siya ng mas malalaking pagpapala kaysa inaasahan natin. Maaari
mong isulat ang alituntuning ito sa iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Lucas
5:3–9.

Sa paanong paraan kinakailangan ang pagtitiwala natin kay Jesucristo sa pagsunod
sa alituntuning ito?

Sinabi ni Elder Richard G. Scott ng Korum ng Labindalawang Apostol:

“Ang buhay na ito ay isang karanasan sa pagtitiwala nang lubos—pagtitiwala
kay Jesucristo, pagtitiwala sa Kanyang mga turo, pagtitiwala sa ating kakayahan
kapag nahikayat ng Banal na Espiritu na sundin ang mga turong iyon upang
lumigaya ngayon at upang mabuhay nang may layunin at lubos na kaligayahan
sa kawalang-hanggan. Ang ibig sabihin ng magtiwala ay sumunod nang kusa
nang hindi nalalaman ang wakas mula sa pasimula (tingnan sa Kawikaan 3:5–7).

Upang mabuti ang ibunga nito, dapat mas malakas at matibay ang inyong pagtitiwala sa
Panginoon kaysa pagtitiwala ninyo sa sarili ninyong damdamin at kaalaman.

“Ang manampalataya ay magtiwala na nalalaman ng Panginoon ang ginagawa Niya para sa inyo
at na maisasagawa Niya ito para sa inyong walang hanggang kabutihan bagama’t hindi ninyo
nauunawaan kung paano Niya ito magagawa” (“Trust in the Lord,” Ensign, Nob. 1995, 17).

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paano ka magkakaroon ng gayong uri ng pagtitiwala kay Jesucristo na
inilarawan ni Elder Scott?

b. Paano ka o ang iyong pamilya nakatanggap ng mas malalaking pagpapala
na hindi mo inasahan dahil sa pagsunod sa mga tagubilin ng Panginoon
kahit hindi mo lubos na naunawaan ang mga dahilan nito?

Sa isang papel, magsulat ng payo o mga kautusan ng Panginoon na mas lalo mo
pang masusunod kahit hindi mo lubos na nauunawaan ang mga dahilan sa
paggawa nito. (Kung may magagamit kang Para sa Lakas ng mga Kabataan [booklet,
2011], maaari mong basahin ito para makakuha ka ng mga ideya.) Ilagay ang papel
sa isang lugar na makatutulong sa iyo na maalala ang iyong mithiin na gawin ang
ipinagagawa ng Panginoon.

Nabasa natin sa Lucas 5:10–11 na iniwan nina Pedro, Santiago,at Juan ang kanilang
mga bangkang pangisda para sumunod kay Jesus.
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Lucas 5:12–26
Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking may ketong at isang lalaking lumpo
Ano ang ilang bagay na maaaring
gamitin para matulungan o magamot
ang isang taong maysakit o nasugatan.

Maliban sa karamdaman at pinsala sa
katawan, ano pa ang kinakailangang
mapagaling sa isang tao?
____________________

Sa pag-aaral mo ng Lucas 5:12–25,
alamin ang mga alituntunin na
nagtuturo ng maaari mong gawin
upang matulungan ang iyong sarili at ang iba na makatanggap ng kinakailangang
paggaling.

Hanapin ang mga Pagkakatulad at mga Pagkakaiba sa mga Banal na
Kasulatan
Ang mga banal na kasulatan ay madalas maghambing o magkumpara ng mga ideya, pangyayari,
at tao. Ang mga pagkakatulad at mga pagkakaibang ito ay tumutulong na mailarawan at
mabigyang-diin ang mga alituntunin ng ebanghelyo. Hanapin ang mga pagkakatulad at mga
pagkakaiba na nasa mga talata, sa mga kabanata, at sa iba pang mga kabanata at aklat.
Halimbawa, sa pagbabasa mo tungkol sa pagpapagaling ng Tagapagligtas sa dalawang lalaki sa
Lucas 5:12–25, pansinin ang mga pagkakatulad at pagkakaiba sa pagpapagaling sa
dalawang ito.

2. Nabasa natin sa Lucas 5:12–25 ang tungkol sa pagpapagaling ng
Tagapagligtas sa dalawang lalaki. Isa sa mga lalaki ay may ketong,

at ang isa pang lalaki ay lumpo, ibig sabihin ay paralisado siya. Basahin ang
Lucas 5:12–15 at Lucas 5:17–25, at ihambing ang dalawang kaganapan. Sa
iyong scripture study journal, gumawa ng chart gaya ng nasa ibaba, at irekord
kung paano nagkatulad at nagkaiba ang mga ito.

Mga Pagkakatulad Mga Pagkakaiba

Isiping mabuti ang nagawa ng pananampalataya sa bawat kaganapan. Maaari
mong markahan ang mga katagang “pagkakita sa kanilang pananampalataya” sa
Lucas 5:20. Nakita ng Tagapagligtas ang pananampalataya ng mga taong nagdala
ng lalaking lumpo sa Kanya.

Ang Joseph Smith Translation ay nakatulong sa atin na mas maunawaan ang
itinanong ni Jesus sa Lucas 5:23: “Nangangailangan pa ba ng mas malaking
kapangyarihan ang pagpapatawad ng mga kasalanan kaysa patayuin at palakarin
ang maysakit?” (Joseph Smith Translation, Luke 5:23 ). Sa pagtatanong na ito,
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itinuro ni Jesucristo na Siya ay may kapangyarihang pagalingin kapwa ang pisikal
at espirituwal na karamdaman.

Ano ang matututuhan mo mula sa mga talang ito tungkol sa paano tayo
mapapagaling at ano ang magagawa natin para matulungan ang iba na
mapagaling?

Matututuhan natin mula sa mga talang ito na kapag sumampalataya tayo at
lumapit sa Tagapagligtas, mapapagaling Niya tayo at maaari nating tulungan
ang iba na lumapit sa Tagapagligtas upang sila ay mapagaling din. Maaari
mong isulat ang mga alituntuning ito sa iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng
Lucas 5:12–25.

Ang pagpapagaling ay hindi nangangahulugang aalisin ng Tagapagligtas ang mga
karamdaman natin. Ang pagpapagaling ay maaari ding mangahulugang bibigyan
Niya tayo ng lakas ng loob, pananampalataya, kapanatagan, at kapayapaan na
kailangan natin upang mapagtiisan o makayanan ang ating mga karamdaman.

Pag-isipan ang sumusunod na payo ni Elder David A. Bednar ng Korum ng
Labindalawang Apostol:

“Ang kabutihan at pananampalataya ay mga kasangkapan sa pag-aalis ng mga
balakid—kung ang pag-aalis ng mga balakid ay nagsasakatuparan sa mga
layunin ng Diyos at naaayon sa Kanyang kalooban. Ang kabutihan at
pananampalataya ay tunay na kasangkapan sa pagpapagaling ng maysakit,
bingi, o lumpo—kung ang gayong paggaling ay magsasakatuparan sa mga
layunin ng Diyos at naaayon sa Kanyang kalooban. Ngunit, kahit malakas ang

pananampalataya, maraming balakid ang hindi naaalis. At hindi lahat ng maysakit at may
karamdaman ay mapagagaling. Kung lahat ng oposisyon ay mababawasan, kung lahat ng hirap
ay aalisin, ang pangunahing mga layunin ng plano ng Ama ay mabibigo.

“Marami sa mga aral na dapat nating matutuhan sa mortalidad ay matatanggap lamang sa mga
bagay na nararanasan natin at pinagdudusahan kung minsan. At umaasa at nagtitiwala ang
Diyos na haharapin natin ang pansamantalang paghihirap ng buhay sa tulong Niya upang
matutuhan natin ang dapat nating matutuhan at sa huli ay marating ang dapat nating marating
sa kawalang-hanggan” (“Upang Tayo’y ‘Hindi … Manliit’ [D at T 19:18]” [CES devotional para
sa young adults, Mar. 3, 2013], lds.org/broadcasts).

3. Isipin ang mga karamdamang kinakailangang mapagaling sa mga
tao. Sa iyong scripture study journal, sagutin ang isa o higit pa sa

mga sumusunod na tanong:

a. Ano ang magagawa mo para makatulong sa pagdadala ng mga tao sa
Tagapagligtas upang sila ay Kanyang mapagaling?

b. Kailan ka o ang isang kakilala mo napagaling sa pamamagitan ng
pananampalataya sa Tagapagligtas?

c. Kailan mo nakita ang isang tao na nagdala sa Panginoon ng iba pa para
mapagaling ng Tagapagligtas?

Pag-isipang mabuti kung ano ang magagawa mo para mas lalo ka pang
manampalataya kay Jesucristo upang ikaw ay mapagaling, mapatawad, o
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mapanatag. Isipin din ang mga paraan na madadala mo ang isang kaibigan o iba
pang tao sa Tagapagligtas.

Lucas 5:27–35
Nagtanong ang mga eskriba at mga Fariseo kung bakit kumakain si Jesus kasalo ang
mga maniningil ng buwis at mga makasalanan
Basahin ang Lucas 5:27–28, na inaalam ang paanyaya ng Tagapagligtas kay Mateo
(na tinawag na Levi dito; tingnan sa Mateo 9:9).

Ano ang hinangaan mo sa pagtugon ni Mateo sa paanyaya ng Tagapagligtas?

Si Mateo ay maniningil ng buwis, ibig sabihin ay nangongolekta siya ng mga buwis
sa kapwa Judio para sa pamahalaang Romano. Karaniwang kinapopootan ng mga
Judio ang mga maniningil ng buwis at itinuturing sila na masasama at mga
makasalanan. Nabasa natin sa Lucas 5:29–35 na habang kumakain si Jesus kasama
si Mateo at ang iba pa, kinutya Siya ng mga eskriba at mga Fariseo sa pagsalo sa
mga makasalanan. Itinuro ni Jesus na naparito Siya upang mangaral ng pagsisisi sa
mga makasalanan.

Isipin kung paano pakikitunguhan ng Tagapagligtas ngayon ang mga yaong nasa
paaralan mo na mga nag-iisa at parang itinakwil. Pag-isipang mabuti kung paano
mo, tulad ng ginawa ni Jesus, isasama ang mga yaong nag-iisa at parang itinakwil o
itinuturing na hindi gaanong tanggap ng lahat nang hindi ikinukumpromiso ang
iyong mga pamantayan.

Lucas 5:36–39
Itinuro ni Jesus ang talinghaga ng bagong alak na nasa mga lumang balat
Gumamit ang Tagapagligtas ng talinghaga upang turuan ang mga eskriba at mga
Fariseo. Basahin ang Lucas 5:36–39, na inaalam ang mga bagay na ginamit ng
Tagapagligtas upang ituro ang Kanyang talinghaga. Maaari mong markahan ang
mga ito sa iyong mga banal na kasulatan.

Isipin ang isang butas o punit sa isang lumang tela na tinagpian ng bagong tela.
Ang estilo ng bagong tela ay maaaring hindi tumugma sa lumang telang iyon, o
maaaring umurong ang bagong tela kapag ito ay nilabhan at lalo pa itong
magpapalaki sa dating butas o punit. Sa gayunding paraan, ang ebanghelyo ni
Jesucristo ay hindi pagtatagpi sa mga sinaunang paniniwala at gawi kundi isang
lubos at ganap na panunumbalik ng katotohanan.

Sa Lucas 5:37, ang mga salitang mga balat ay tumutukoy sa mga balat na sisidlan o
wineskins. Ang bagong balat ay malambot at madaling mabaluktot, ang lumang
balat naman ay nagiging matigas at madaling mabiyak.
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Wineskin

Kapag ang bagong alak ay nagtagal sa
balat na sisidlan, nagkakaroon ng gas
sa loob at nababanat ang balat. Kapag
nabanat nang ganito, ang luma at
matigas na wineskins ay puputok. Sa
talinghaga, ang bagong alak ay
sumasagisag sa mga turo at ebanghelyo
ng Tagapagligtas, at ang lumang alak ay
sumasagisag sa mga gawi, kaugalian, at
paniniwala ng mga Fariseo sa ilalim ng
batas ni Moises.

Paano sumasagisag ang “mga balat na
luma” sa mga eskriba at mga Fariseo na
tinuturuan ni Jesus?

Pag-isipan kung paano sumasagisag
ang “mga bagong balat” sa mga taong
mapagkumbaba at handang magbago
upang matanggap ang Tagapagligtas at
ang Kanyang mga turo. Ang isang
alituntunin na matututuhan natin mula sa talinghaga ng Tagapagligtas ay na
upang matanggap ang Tagapagligtas at ang Kanyang ebanghelyo, dapat
tayong maging mapagkumbaba at handang magbago.

4. Upang matulungan ka na mas maunawaan ang alituntuning ito,
basahing muli ang Lucas 5. Maghanap ng mga halimbawa ng mga

sumusunod na uri ng tao, at isulat ang nahanap mo sa iyong scripture study
journal:

a. Mga taong matigas ang ulo at puso at ayaw sumunod sa Tagapagligtas at sa
Kanyang mga turo.

b. Mga taong mapagkumbaba at handang magbago at umuunlad sa pagsunod
nila sa Tagapagligtas.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Lucas 5 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 10: DAY 2

Lucas 6:1–7:18
Pambungad
Si Jesus ay nagturo tungkol sa kahalagahan ng paggawa ng mabuti sa iba, pati na
sa araw ng Sabbath. Matapos manalangin nang buong gabi, tumawag Siya ng
Labindalawang Apostol at pagkatapos ay tinuruan sila at ang maraming tao.
Pinagaling Niya rin ang alipin ng senturion at binuhay ang anak ng isang balo.

Lucas 6
Si Jesus ay may pinagaling sa araw ng Sabbath, pumili ng Labindalawang Apostol,
at nagturo sa maraming tao
Isipin kunwari na narinig mong ibinalita sa mga miting ninyo sa Simbahan sa araw
ng Linggo na maglilingkod kayo sa isang pamilyang nakatira malapit sa inyo.
Matapos ibalita ito, narinig mo ang sumusunod na tugon:

• “Matindi ang pinagdaanan ng pamilyang iyan. Masaya akong tutulong sa abot
ng makakaya ko.”

• “Dapat may miryenda pagkatapos, dahil kung wala, hindi ako pupunta.”

• “Ayaw ko talagang pumunta, pero magpapatulong din ako sa susunod na
linggo para sa binubuo kong proyekto, kaya tutulong na lang siguro ako
ngayon.”

• “Kung pupunta ang kaibigan ko, pupunta rin ako.”

1. Sa iyong scripture study journal, isulat ang ipinahihiwatig na mga
dahilan kung bakit naglilingkod ang mga tao batay sa mga itinugon

na ito.

Isipin ang mga pagkakataong nakapaglingkod ka at ano ang nadama mo tungkol
sa paglilingkod. Sa pag-aaral mo ng Lucas 6–7, alamin ang mga alituntuning
makatutulong sa iyo na maglingkod sa mas makabuluhang mga paraan.

Habang nasa Galilea si Jesus noong mga unang araw ng Kanyang ministeryo,
pinagaling Niya ang natutuyong mga kamay ng isang lalaki sa araw ng Sabbath
(tingnan sa Lucas 6:6–10), buong gabing nanalangin, at tumawag ng
Labindalawang Apostol (tingnan sa Lucas 6:12–13). Pagkatapos ay nagsimula
Siyang magturo sa kanila at sa “lubhang malaking bilang ng mga tao” (Lucas 6:17)
kung paano makatatanggap ng gantimpala mula sa langit. Ang sermong ito sa
Lucas 6 ay kadalasang tinutukoy na Sermon sa Kapatagan at katulad na katulad ng
Sermon sa Bundok sa Mateo 5–7. “Iba’t iba ang opinyon hinggil sa kung ang
Sermon sa Bundok na itinala ni Mateo at ang Sermon sa Kapatagan na itinala ni
Lucas ay iisa lang ba o magkaiba. Gayunman, ang pagkakasunud-sunod at
konteksto ng talaan ni Lucas ay tila nagpapahiwatig na ang ganito ring sermon ay
nakatala sa Lucas 6 at Mateo 5–7” (New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 152–53; tingnan din sa Gabay sa mga Banal na
kasulatan, “Pangangaral sa Bundok”; Pagkakatugma ng mga Ebanghelyo). (Paalala:
Maraming bagay sa Lucas 6 ang natalakay na nang pag-aralan mo ang Mateo 5–7;
10:1–4; at Marcos 3:1–6.)
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Basahin ang Lucas 6:19, na inaalam kung ano ang ginawa ni Jesus para sa mga tao
bago Siya nagsimulang magturo sa kanila.

Kasunod nito, basahin ang Lucas 6:31, na inaalam ang ipinayo ni Jesus sa Kanyang
mga disipulo.

Paano nakakaapekto sa paraan ng pagtrato mo sa ibang tao ang pag-alala na
kailangan nating tratuhin ang iba tulad ng nais nating pagtrato sa atin?

Basahin ang Lucas 6:32–35, na inaalam ang karagdagang ipinayo ni Jesus sa
Kanyang mga disipulo tungkol sa pagmamahal at paglilingkod sa iba. Maaari mong
markahan sa talata 35 kung ano ang dapat nating asahan na kapalit ng kabutihang
ginagawa natin sa iba. Pansinin ang ipinangako ng Panginoon sa mga gumagawa
ng kabutihan sa iba nang hindi naghihintay ng anumang kapalit.

Ang isang alituntunin na natutuhan natin mula sa mga talatang ito ay kung
gagawa tayo ng mabuti sa iba nang hindi naghihintay ng anumang kapalit,
malaki ang magiging gantimpla natin at tayo ay magiging mga anak ng
Kataastaasan.

Pansinin ang mga katagang “kayo’y magiging mga anak ng Kataastaasan”
(talata 35). Bagama’t lahat tayo ay anak ng Diyos, ang mga taong gumagawa ng
kabutihan tulad ng ginawa ni Cristo ay isinasakatuparan ang kanilang banal na
potensyal sa pamamagitan ng pagiging katulad ng ating Ama sa Langit. Isipin
kung paanong ang paglilingkod sa iba nang hindi naghihintay ng anumang kapalit
ay makatutulong sa isang tao na maging mas katulad ni Cristo.

Basahin ang Lucas 6:36–38, na inaalam ang mga halimbawang ibinigay ni Jesus na
matutularan natin sa paggawa ng kabutihan sa iba. Mapapansin mo na ipinangako
ni Jesus na ang mga taong nagpapakita ng awa sa iba, na hindi nanghuhusga sa
iba, at nagpapatawad ay kaaawaan ng Diyos.

Nasubukan mo na bang maglagay ng mas maraming bagay sa isang kahon o
maleta kaysa magkakasya sa loob nito? Ang deskripsyon sa Lucas 6:38 kung gaano
tayo gagantimpalaan sa kabutihang ginawa natin ay kinapapalooban ng mga
katagang “takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw.” Paano nailalarawan ng mga
katagang ito kung paano tayo gagantimpalaan ng Ama sa Langit kapag tumulong
tayo sa iba?

Ang isang katotohanang matututuhan natin mula sa Lucas 6:38 ay kapag
bukas-palad tayong tumulong sa iba, tayo ay lalong pagpapalain ng Ama sa
Langit. Maaari mong isulat ang alituntuning ito sa tabi ng talata 38.

2. Mag-isip ng ilang paraan na maaari tayong maging bukas-palad sa
pagtulong sa iba. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na

tanong sa iyong scripture study journal:

a. Kailan ka o ang isang taong kakilala mo tumulong sa iba nang bukas-palad?

b. Paano ka o ang isang kakilala mo napagpala ng Panginoon dahil sa
pagtulong nang bukas-palad?

c. Ano ang gagawin mo para maging mas bukas-palad sa pagtulong sa iba?

Ang isang paraan na maaari mong gawin para maging mas bukas-palad sa
pagtulong sa iba ay sa pagsunod sa batas ng ayuno sa pamamagitan ng pagbibigay
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Mga labi ng isang sinagoga sa Capernaum
noong ikaapat o ikalimang siglo A.D.

ng handog-ayuno kapag nag-ayuno ka. Maaaring nakapagbigay na ang iyong mga
magulang ng handog-ayuno para sa inyong pamilya, pero kung kaya mo, maaari ka
ring magbigay. Sa pagsisikap mong maging mas bukas-palad sa pagtulong sa iba,
manalangin na tulungan ka ng Panginoon na makapaglingkod tulad ng
gagawin Niya.

Lucas 7:1–10
Pinagaling ni Jesus ang alipin ng senturion
Nalaman natin sa Lucas 7:1 na pagkatapos magturo sa maraming tao, pumasok si
Jesus sa Capernaum. Basahin ang Lucas 7:2–5, na inaalam kung sino ang humingi
ng tulong kay Jesus pagkatapos mabalitaang pumasok Siya sa bayan.

Ang senturion ay isang opisyal sa
hukbong Romano na namumuno sa
isang grupong binubuo ng 50 hanggang
100 kawal. Karaniwang kinapopootan
ng mga Judio ang mga senturion dahil
kumakatawan sila sa mga Romanong
namumuno sa pamahalaan at militar na
sumakop sa kanila at sa kanilang
lupain. Gayunpaman, ang senturiong
ito ay mabait sa mga Judio.

Basahin ang Lucas 7:6–10, at isiping
mabuti kung paano nagpakita ang
senturion ng malaking
pananampalataya kay Jesucristo at paano nagantimpalaan ang kanyang
pananampalataya.

Natutuhan natin mula sa talang ito na sa pagsampalataya kay Jesucristo,
makatutulong tayo na mapagpala ang buhay ng iba. Maaari mong isulat ang
alituntuning ito sa tabi ng Lucas 7:10.

Lucas 7:11–18
Binuhay ni Jesus ang anak ng balo
Isang araw matapos pagalingin ng Tagapagligtas ang alipin ng senturion, Siya ay
gumawa ng iba pang himala. Basahin ang Lucas 7:11–12, na inaalam ang nakita ni
Jesus at ng Kanyang mga disipulo habang papalapit sila sa lungsod na tinatawag
na Nain.
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Ayon sa talata 12, bakit napakasakit ng
pagkamatay ng binatang ito para sa
babaeng ito?

Hindi lamang namatayan ang babaeng
ito ng kanyang kaisa-isang anak, ngunit
pumanaw na rin noon ang kanyang
asawa. Bukod pa sa matinding
kalungkutang naramdaman niya, wala
na ring magtataguyod sa kanya.

Basahin ang Lucas 7:13–15, na inaalam
kung ano ang ginawa ng Tagapagligtas nang makita Niyang nagdadalamhati ang
babaeng ito. Ang kabaong ay ang pinaghihimlayan ng patay.

Ayon sa talata 13, bakit binuhay ni Jesus ang anak ng babaeng ito? Mapapansin mo
na hindi hiniling sa Kanya ng balo na buhayin ang kanyang anak, ngunit napansin
Niya ang pangangailangan ng balo at tumulong na matugunan ito. Mahalaga ring
maunawaan na ang lalaking ito ay hindi nabuhay na muli; balang-araw siya ay
muling mamamatay. Si Jesucristo ang unang taong nabuhay na mag-uli.

Kung may makukuhang video, panoorin ang “The Widow of Nain” (2:22)
mula sa The Life of Jesus Christ Bible Videos, sa LDS.org, na inaalam kung

paano tinulungan ng Tagapagligtas ang babae kahit hindi nito hiningi ang
Kanyang tulong.

Isipin ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng balo at nakitang
binuhay ng Tagapagligtas ang iyong kaisa-isang anak.

Natutuhan natin mula sa talang ito ang sumusunod na alituntunin: Matutularan
natin ang halimbawa ni Jesucristo sa pagiging mahabagin sa iba at pagtulong
na matugunan ang hindi masambit na mga pangangailangan nila.

Paano natin mahihiwatigan ang mga pangangailangan ng iba kung hindi nila ito
sinasabi sa atin?

Itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson:

“Sa kaunting nakatala tungkol sa ministeryo ng Panginoon, higit akong naantig
sa Kanyang ipinakitang pagkahabag sa nagdadalamhating balo ng Nain. …

“Napakadakilang kapangyarihan, kabaitan, pagkahabag ang ipinakita ng ating
Panginoon! Maaari rin tayong magbasbas kung tutularan lamang natin ang
Kanyang dakilang halimbawa. Naririyan ang mga pagkakataon sa lahat ng dako.
Ang kailangan lamang ay mga matang makakakita sa kalunus-lunos na

kalagayan at mga taingang dirinig sa tahimik na mga pagsamo ng namimighating puso. Oo, at
kaluluwang puno ng pagkahabag, upang hindi lamang tayo makapag-usap nang mata sa mata o
makinig gamit ang tainga, kundi sa maringal na paraan ng Tagapagligtas, maging nang puso sa
puso” (“Meeting Life’s Challenges,” Ensign, Nob. 1993, 71).

3. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Kailan ka o ang iyong pamilya kinahabagan o pinaglingkuran ng

iba, kahit hindi ninyo ito hiningi?
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Basahin ang Lucas 7:16–18, na inaalam kung ano ang naging reaksyon ng mga tao
sa pagbuhay sa anak ng balo.

Isa sa mga dahilan kaya nasabi ng mga tao na “lumitaw sa gitna natin ang isang
dakilang propeta” (Lucas 7:16) ay dahil sa pagkakatulad ng pagbuhay sa anak ng
balo ng Nain sa pagbuhay ng mga propeta sa Lumang Tipan na sina Elijah at Eliseo
sa mga anak na lalaki (tingnan sa I Mga Hari 17:17–24; II Mga Hari 4:17–22,
32–37).

Sa iyong mga personal na panalangin sa linggong ito, humiling sa Ama sa Langit
na tulungan kang makita ang mga nangangailangan at kumilos ayon sa pahiwatig
na natanggap mo para matugunan ang mga pangangailangan ng iba. Gayon din,
isipin ang mga paraan na makapaglilingkod ka nang lubos at nang walang
hinihintay na anumang kapalit.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Lucas 6:1–7:18 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 10: DAY 3

Lucas 7:18–50
Pambungad
Pinuri ni Jesus si Juan Bautista at nagpatotoo na si Juan ang naghanda ng daan para
sa Kanyang ministeryo. Habang kumakain si Jesus kasalo ang isang Fariseo, isang
babaeng nagsisisi ang nagpakita ng kanyang pananampalataya at pagmamahal
kay Jesus.

Lucas 7:18–35
Pinuri ni Jesus si Juan Bautista at nagpatotoo tungkol sa misyon ni Juan
Ano ang naaalala mo tungkol kay Juan Bautista?

1. Sa iyong scripture study journal, maglista ng maraming bagay na
natatandaan mo tungkol kay Juan Bautista.

Isipin ang isang tambo (mataas na damo) at isang taong nakadamit ng malambot
at mamahaling kasuotan at nakatira sa isang palasyo. Habang nasa isipan ang mga
ito, basahin ang Lucas 7:24–26, na inaalam kung ano ang itinuro ni Jesus tungkol
kay Juan Bautista.

Sa iyong palagay, paano naiiba si Juan Bautista sa tambo at sa isang taong
namumuhay nang marangya?

Hindi tulad ng tambo, na natitinag o naililipad ng hangin, si Juan Bautista ay
matatag at di-natitinag sa kanyang patotoo at pagtupad sa kanyang misyon. Siya ay
nakatira sa ilang at nakasuot ng kasuotang yari sa balahibo ng kamelyo, na
napakagaspang. Sa halip na maghangad ng temporal na kaginhawahan, hinangad
ni Juan na gawin ang kalooban ng Diyos.

Sinabi ni Jesus na si Juan Bautista ay
“higit pa sa isang propeta” (Lucas 7:26).
Basahin ang Lucas 7:27–28, na inaalam
kung bakit natatangi si Juan Bautista sa
mga propeta.

Nang sabihin ni Jesus na, “sinusugo ko
ang aking sugo sa unahan ng iyong
mukha, na maghahanda ng iyong daan
sa unahan mo” (Lucas 7:27),
binabanggit Niya ang isang propesiya
na isinulat daang-daang taon na ang
nakalipas na nagsasaad tungkol sa
isang “sugo” na “maghahanda ng daan
sa unahan [ng Mesiyas]” (Malakias 3:1).
Nalaman natin mula sa mga talatang
ito na si Juan Bautista ang propetang
inorden noon pa man na
maghahanda ng daan at
magbibinyag sa Anak ng Diyos.
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Paano inihanda ni Juan Bautista ang daan para sa pagdating ni Jesucristo?
____________________

Ganito ang sinabi ni Propetang Joseph Smith tungkol sa Lucas 7:28: “Si Jesus ay
itinuring na may pinakamaliit na karapatan sa kaharian ng Diyos, at [tila]
pinakahuli sa nararapat nilang paniwalaan bilang propeta; para bang sinabi
Niyang—‘Siya na itinuturing na pinakamaliit sa inyo ang pinakadakila kaysa kay
Juan—ibig sabihin ay Ako mismo’” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan:
Joseph Smith [2007], 95).

Nabasa natin sa Lucas 7:29–35 na maraming naniwala sa mga turo ni Jesus, ngunit
hindi tinanggap ng mga Fariseo at mga tagapagtanggol na naroon ang Kanyang
mga turo. Ipinaliwanag ni Jesus na hindi nila tatanggapin ang katotohanan kahit
Siya o si Juan Bautista pa ang magturo nito.

Lucas 7:36–50
Habang kumakain si Jesus kasalo si Simon na Fariseo, isang babae ang naghugas ng
mga paa ng Tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang mga luha
Naisip mo na ba kung mapapatawad ka sa iyong mga kasalanan?

Sa pag-aaral mo sa nalalabing bahagi ng Lucas 7, alamin ang mga katotohanan na
makatutulong sa iyo kapag naiisip mo kung mapapatawad ka pa sa mga
kasalanan mo.

Nabasa natin sa Lucas 7:36 na isang Fariseo na nagngangalang Simon ang
nag-imbita kay Jesus sa piging o handaan sa kanyang tahanan. Sa ganitong uri ng
mga piging, ang mga panauhin ay uupo o hihilig sa almuhadon na nakapaligid sa
isang mababang mesa at nakaunat ang kanilang mga paa malayo sa mesa. Ang
mga maralita ay pinahihintulutang kumuha ng tirang pagkain sa piging, kaya,
karaniwan na para sa mga hindi imbitado ang pumasok sa bahay sa oras ng piging
(tingnan sa James E. Talmage, Jesus the Christ, ika-3 ed. [1916], 261).

Basahin ang Lucas 7:37–39, na inaalam kung sino ang pumasok sa piging na ito
nang walang imbitasyon.

Mapapansin na ipinakita ng babae ang kanyang pagmamahal sa Tagapagligtas sa
paghugas, paghalik, at pagpahid ng unguento sa Kanyang mga paa. Ang “sisidlang
alabastro na puno ng unguento” (Lucas 7:37) ay isang bote na puno ng
mamahaling pabango.

Ayon sa Lucas 7:39, ano ang naisip ni Simon nang makita niya ang ginagawa
ng babae?

Nahiwatigan ang iniisip ni Simon, itinuro ni Jesus ang isang talinghaga tungkol sa
dalawang taong may utang at ang taong nagpautang. Ang may pautang ay isang
taong nagpahiram ng pera; ang may utang ay isang taong nanghiram ng pera.
Sumang-ayon ang nangutang na babayaran ang nagpautang o siya ay makukulong.

Basahin ang Lucas 7:40–43, at isipin kung sino ang maaaring inilalarawan ng bawat
indibiduwal sa talinghaga.
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2. Kopyahin ang sumusunod na chart sa iyong scripture study journal.
Punan ang patlang ng si Simon na Fariseo, ang babae, at si Jesus, ayon

sa inilalarawan ng bawat tao sa talinghaga. (Mag-iwan ng espasyo sa mga
column na “May Utang” para makasulat ng mas maraming impormasyon para
sa susunod na assignment.)

May pautang = ____________________

Taong may utang na 50 denario =
____________________

Taong may utang na 500 denario =
____________________

Itinuro ni Elder James E. Talmage ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
tungkol sa mabuting pagtanggap sa mga bisita na karaniwang ipinapakita ng
mga taong nag-imbita noong panahon ni Jesus: “Kaugalian na noong mga
panahong iyon ang asikasuhing mabuti ang panauhing-pandangal; salubungin
siya ng halik, maglaan ng tubig para mahugasan ang alikabok sa kanyang mga
paa, at langis para sa pagpapahid sa buhok sa ulo at sa balbas” (Jesus the

Christ, 261).

Basahin ang Lucas 7:44–46, na inaalam ang pagkakaiba ng pagtanggap ni Simon
kay Jesus sa kanyang piging at ang pagtrato ng babae kay Jesus.

3. Sa chart sa iyong scripture study journal, itala sa angkop na mga
column ang ilan sa mga pagkakaiba ng pagtrato ni Simon kay Jesus

at ng pagtrato ng babae sa Kanya.

Sa hindi diretsahang pagkumpara kay Simon sa taong may utang na 50 denario,
ipinapahiwatig ni Jesus na kailangan din ni Simon na mapatawad sa kanyang mga
kasalanan.

Basahin ang Lucas 7:47–50, na inaalam ang posibleng dahilan para mapatawad ang
babaeng ito. Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Sabi ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol tungkol sa
pananampalataya ng babaeng ito: “Ang talagang sinasabi ni Jesus ay: ‘Marami
siyang kasalanan, ngunit naniwala siya sa akin, nagsisi ng kanyang mga
kasalanan, nabinyagan ng aking mga disipulo, at ang kanyang mga kasalanan ay
nahugasan sa mga tubig ng binyag. Ngayon ay hinanap niya ako upang ipakita
ang walang hanggang pasasalamat ng isang taong marumi noon, ngunit ngayon

ay malinis na. Ang kanyang pasasalamat ay walang hanggan at ang kanyang pagmamahal ay
hindi masusukat, dahil siya ay pinatawad sa marami niyang kasalanan’” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 1:265).

Ang sumusunod ay ilang alituntunin na matututuhan natin sa talang ito: Kapag
nagpakita tayo ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahal at
katapatan sa Panginoon, matatanggap natin ang Kanyang kapatawaran, at
kapag natanggap natin ang kapatawaran ng Panginoon, lalo tayong
mapupuspos ng hangaring mahalin at paglingkuran Siya.
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Nagpatotoo si Elder Neil L. Andersen ng Korum ng Labindalawang Apostol
tungkol sa pagmamahal at pagpapatawad na maaaring matanggap nating lahat:

“Maraming antas ang personal na pagkamarapat at kabutihan. Gayunman, ang
pagsisisi ay isang pagpapala sa ating lahat. Kailangang madama ng bawat isa sa
atin ang mga bisig ng awa ng Tagapagligtas sa pamamagitan ng kapatawaran
ng ating mga kasalanan.

“Ilang taon na ang nakararaan, nahilingan akong bumisita sa isang tao na, sa
isang yugto ng kanyang buhay, ay namuhay nang magulo, maraming taon na

ang nakararaan. Bunga ng kanyang masasamang pasiya, natiwalag siya sa Simbahan. Matagal
na siyang nakabalik sa Simbahan at tapat na sinunod ang mga utos, ngunit binabagabag pa rin
ang kanyang konsiyensya ng mga dati niyang ginawa. Nang makausap ko siya, nadama ko ang
kanyang pagkahiya at taimtim na pagsisisi sa paglabag sa kanyang mga tipan. Pagkatapos ng
aming interbyu, inilagay ko ang aking mga kamay sa kanyang ulunan para bigyan siya ng basbas
ng priesthood. Bago ako nakapagsalita, nadama ko ang matinding pagmamahal at
pagpapatawad ng Tagapagligtas sa kanya. Kasunod ng basbas, nagyakap kami at hayagang
umiyak ang lalaki.

“Namangha ako sa yakap ng mga bisig ng awa at pagmamahal ng Tagapagligtas para sa taong
nagsisisi, gaano man kasakim ang tinalikurang pagkakasala. Pinatototohanan ko na kaya at
sabik ang Tagapagligtas na patawarin ang ating mga kasalanan. Maliban sa mga kasalanan ng
ilang tao na pinili ang kapahamakan matapos malaman ang kaganapan, walang pagkakasalang
hindi mapapatawad. Napakagandang pribilehiyo para sa bawat isa sa atin na talikuran ang ating
mga kasalanan at lumapit kay Cristo. Ang kapatawaran ng langit ay isa sa pinakamatatamis na
bunga ng ebanghelyo, na pumapawi sa pagbagabag ng budhi at bigat sa ating puso at
pinapalitan ito ng kagalakan at kapayapaan ng budhi” (“Magsisi … Upang Mapagaling Ko
Kayo,” Ensign o Liahona, Nob. 2009, 40–41).

4. Sagutin ang isa o lahat ng sumusunod na tanong sa iyong scripture
study journal:

a. Isipin ang isang pagkakataon na naranasan mo ang pagpapatawad ng
Panginoon. Nang hindi ikinukuwento ang napakapersonal na pangyayari na
nangailangan ng pagpapatawad ng Panginoon, isulat ang naiisip at
nadarama mo para sa Tagapagligtas.

b. Gamitin ang natutuhan mo mula sa pag-aaral mo ng Lucas 7 para maisulat
kung paano mo sasagutin ang mga kaibigan na nag-iisip kung sila ay
mapapatawad pa sa kanilang mga kasalanan.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Lucas 7:18–50 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 10: DAY 4

Lucas 8:1–10:37
Pambungad
Ang Tagapagligtas ay patuloy na nagministeryo sa Galilea, kung saan Siya ay
nagpropesiya tungkol sa Kanyang kamatayan at Pagkabuhay na Mag-uli. Pagkaalis
sa Galilea, naglakbay si Jesus papunta sa Jerusalem. Sa Samaria, itinuro Niya sa
Kanyang mga disipulo na Siya ay pumarito upang iligtas ang mga tao, hindi upang
lipulin sila. Itinuro rin Niya ang tungkol sa pagiging tunay na disipulo at ang
talinghaga ng mabuting Samaritano.

Lucas 8:1–9:56
Ang Tagapagligtas ay gumawa ng mga himala, nagturo gamit ang mga talinghaga,
at nagtungo sa Jerusalem
Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon: Isulat kung ano ang iyong
mararamdaman at gagawin sa bawat sitwasyon.

• Nang pakiusapan mo ang iyong kapatid na tulungan kang linisin ang mga
kalat, walang galang niyang sinabing gawin mong mag-isa ito.
____________________

• Habang nagpaplano ng aktibidad sa paaralan, pinintasan at pinagtawanan ng
ilang kaklase mo ang iyong ideyang ibinahagi. ____________________

• Nang ibahagi mo ang ebanghelyo sa isang kaibigan, sinabi niya na kakaiba ang
mga paniniwala mo. ____________________

Sa pag-aaral mo ng mga turo ng Tagapagligtas sa Lucas 8–9, alamin ang mga
katotohanan na maaaring gumabay sa iyo kapag nasaktan ka sa ginawa o sinabi
ng iba.

Basahin ang mga buod ng kabanata ng Lucas 8–9, na inaalam ang mga
kaganapang nakatala sa mga kabanatang ito. Dahil napag-aralan mo nang
detalyado ang mga kaganapang ito sa mga lesson sa Mateo at Marcos,
magpopokus ang lesson na ito sa Lucas 9:51–62.

Basahin ang Lucas 9:51, na hinahanap ang lugar kung saan nagpasiyang pumunta
ang Tagapagligtas. Ang mga katagang “na siya’y tatanggapin sa itaas” ay
tumutukoy sa nalalapit na Pag-akyat sa langit ng Tagapagligtas.

Habang naglalakbay papunta sa Jerusalem, nakarating si Jesus at ang Kanyang mga
disipulo sa isang nayon ng mga Samaritano. Basahin ang Lucas 9:52–54, na
inaalam ang ginawa ng mga Samaritano nang malaman nila na gustong pumasok
ni Jesus at ng Kanyang mga disipulo sa kanilang nayon.

Ano ang reaksyon nina Santiago at Juan sa hindi mabuting pagtrato at hindi
pagtanggap ng mga Samaritano sa Tagapagligtas?

Basahin ang Lucas 9:55–56, na inaalam ang itinugon ng Tagapagligtas kina
Santiago at Juan.
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Nang “sila’y pinagwikaan” (Lucas 9:55) ng Tagapagligtas, ipinahihiwatig Niya na
ang hiling nina Santiago at Juan ay hindi ayon sa Espiritu ng Diyos.

Isipin ang maaaring maging reaksyon ng mga tao sa panahon ngayon sa mga
pang-iinsulto o pananakit ng ibang tao. Balikang muli ang mga sitwasyon na nasa
simula ng lesson na ito, at isiping mabuti kung ano ang maaaring gawin ng isang
tao sa mga sitwasyong ito.

Paano naiiba ang reaksyon ng Tagapagligtas sa hindi pagtanggap sa kanila ng mga
Samaritano sa reaksyon nina Santiago at Juan? ____________________

Ang isang katotohanan na matututuhan natin mula sa talang ito ay tinutularan
natin ang halimbawa ng Tagapagligtas kapag pinili nating tumugon nang
may pasensya at mahabang pagtitiis sa mga nagkasala sa atin. Maaari mong
isulat ang katotohanang ito sa margin ng iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng
Lucas 9:52–56.

Ang sumusunod na pahayag ni Elder David A. Bednar ng Korum ng
Labindalawang Apostol ay makatutulong sa atin na maunawaan na ang
pagdaramdam ay pagpiling ginagawa natin, hindi isang kundisyon:

“Kapag naniniwala tayo o nagsasabing nagdamdam tayo, kadalasan ang ibig
nating sabihin ay nainsulto tayo, binastos, hindi pinansin, o hindi iginalang. At
talaga namang may nangyayaring hindi tama, nakakahiya, at nakapapahamak sa
pakikisama natin sa ibang tao na nagpapasama ng ating kalooban. Gayunman,
halos imposibleng pasamain ng isang tao ang loob ninyo o loob ko. … Ang
pagdaramdam ay pagpiling ginagawa natin; hindi ito isang kundisyon na sinadya

o ipinilit sa atin ng isang tao o ng isang bagay. …

“… Kung sasabihin o gagawin ng isang tao ang isang bagay na ipagdaramdam natin, ang
unang obligasyon natin ay tumangging masaktan at pagkatapos ay makipag-usap nang
sarilinan, tapat, at tuwiran sa taong iyon. Ang gayong paraan ay mag-aanyaya ng inspirasyon ng
Espiritu Santo at malilinawan ang mga maling akala at mauunawaan ang tunay na layon” (“At
Sila’y Walang Kadahilanang Ikatitisod,” Ensign o Liahona, Nob. 2006, 90, 92).

1. Pag-isipang muli ang mga sitwasyon sa simula ng lesson na ito.
Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong

scripture study journal:

a. Ano ang panganib o pinsalang maaaring idulot ng pagpiling maghinanakit
sa bawat sitwasyong ito?

b. Sa bawat sitwasyong ito, paano natin matutularan ang halimbawa ng
Tagapagligtas?

c. Paano tayo mapagpapala kapag pinili nating tumugon nang may pasensya
at mahabang pagtitiis sa mga nagkakasala sa atin?

Pag-isipang mabuti kung pinili mo nang maghinanakit sa sinabi o ginawa ng iba.
Magtakda ng isang mithiin na tutularan ang halimbawa ng Tagapagligtas sa
pagpiling tumugon nang may pasensya at mahabang pagtitiis sa mga mananakit
ng damdamin mo. Maaari mong ibahagi ang iyong mithiin sa isang miyembro ng
pamilya o kaibigan para matulungan ka niyang maisakatuparan ito.
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Paalala: Ang pagsisikap na tumugon nang may pasensya at mahabang pagtitiis
kapag inisip mo ang mga kamaliang nagawa laban sa iyo ay hindi
nangangahulugang hahayaan mong magpatuloy ang seksuwal o pisikal na
pang-aabuso sa iyo, pati na ang pananakot, pang-aapi o pangbu-bully. Kung
biktima ka ng ganitong pang-aabuso, kausapin agad ang iyong bishop o branch
president para makatanggap ng tulong at payo.

Lucas 9:57–62
Nagturo si Jesus tungkol sa pagiging tunay na disipulo
Bilangin ang mga bilog sa ibaba. Habang nagbibilang ka, kantahin ang paborito
mong awitin.

Bakit mahirap magbilang ng mga bilog
habang kumakanta?

Isipin kung paanong ang pagkanta na
nakakaistorbo habang nagbibilang ay
katulad sa pagsisikap na sundin si
Jesucristo.

Sa iyong patuloy na pag-aaral ng
Lucas 9, pag-isipan kung paano mo
madaraig ang mga impluwensya na
maaaring makagulo o makahadlang sa iyo sa pagsunod sa Tagapagligtas.

Basahin ang Lucas 9:57–58, na inaalam kung paano tumugon si Jesus sa lalaking
nagnanais na maging disipulo Niya.

Ang mga katagang “ang Anak ng tao ay walang kahiligan ang kaniyang ulo” ay
nagpapahiwatig na ang buhay ng Tagapagligtas ay salat sa kaginhawahan at
mahirap.

Basahin ang Lucas 9:59–60, na inaalam ang gustong gawin ng pangalawang lalaki
bago sumunod sa Tagapagligtas.

Hindi sinasabi ni Jesus na maling magluksa sa pagkamatay ng isang mahal sa
buhay o pumunta sa burol (tingnan sa D at T 42:45). Sa halip, itinuturo Niya ang
isang mahalagang aral tungkol sa pagiging disipulo. Ano ang matututuhan natin sa
itinugon ng Tagapagligtas sa Lucas 9:60 tungkol sa mga priyoridad ng isang tunay
na disipulo?

Basahin ang Lucas 9:61–62, na inaalam kung ano ang sinabi ng Tagapagligtas sa
pangatlong lalaki na nagnanais na maging disipulo Niya.

Ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Howard W. Hunter ay tumutulong sa
atin na maunawaan ang analohiya sa Lucas 9:62 tungkol sa paghawak natin sa
araro at hindi paglingon sa likod: “Upang maging tuwid ang nilalandas sa
pag-aararo, dapat nakatuon ang mga mata ng nag-aararo sa kanyang unahan.
Iyan ang magpapanatili sa kanya sa tuwid na landas. Ngunit kung sakaling
lumingon siya para tingnan kung saan siya nanggaling, malaki ang tsansa na

malihis siya. Ang ibinubunga nito ay hindi tuwid at hindi pantay na daan ng araro. … Kung ang
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ating lakas ay nakatuon hindi sa yaong nasa likuran natin kundi sa yaong nasa harapan
natin—sa buhay na walang hanggan at kagalakan ng kaligtasan—tiyak na makakamtan natin
ito” (“Am I a ‘Living’ Member?” Ensign, Mayo 1987, 17).

Isipin kung paano natutulad ang pagiging isang disipulo ni Jesucristo sa paghawak
mo sa araro at hindi paglingon sa likod.

Ang isang alituntunin na matututuhan
natin mula sa mga turo ng
Tagapagligtas sa kalalakihang ito ay
upang maging disipulo ni Jesucristo,
huwag nating unahin ang anumang
bagay kaysa sa pagsunod Kanya.

Pag-isipang mabuti kung bakit minsan
ay inuuna natin ang ibang bagay kaysa
sa mga responsibilidad natin bilang
mga disipulo ni Jesucristo.

Itinuro ni Elder Richard G. Scott ng Korum ng Labindalawang Apostol: “May
makapangyarihang sandata na magagamit si Satanas laban sa mabubuting tao.
Ito ay ang panggugulo sa isipan ng tao. Tutuksuhin niya ang mabubuting tao na
punuin ang kanilang buhay ng ‘magagandang bagay’ upang mawalan ng
paglalagyan para sa mahahalagang bagay” (“First Things First,” Ensign, Mayo
2001, 7).

2. Upang matulungan ka na mapag-isipan ang mga bagay na
maaaring makahadlang sa iyo sa lubos na pagsunod kay Jesucristo,

kopyahin ang sumusunod na chart sa iyong scripture study journal. Pagkatapos
ay maglista sa iyong chart ng apat o limang responsibilidad bilang disipulo ni
Jesucristo (halimbawa, paglilingkod sa iba, pagbabahagi ng ebanghelyo,
pagdalo sa simbahan nang regular, o pagbabayad ng ikapu). Para sa bawat
responsibilidad na natukoy mo, maglista ng mga halimbawa ng iba pang mga
priyoridad na maaaring unahin ng isang tao kaysa sa responsibilidad na iyon.

Mga responsibilidad ng disipulo ni Jesucristo Iba pang mga priyoridad

3. Sa iyong scripture study journal, magsulat ng isang karanasan na
nakita mo tungkol sa isang tao na piniling isantabi ang iba pang

mga mithiin o priyoridad para sundin ang Tagapagligtas.
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Isiping mabuti kung ano ang posibleng unahin mo kaysa pagsunod kay Jesucristo
at sa Kanyang mga turo. Magsulat ng isang mithiin sa isang papel na gagawin mo
upang mas unahin mo ang Tagapagligtas at ang Kanyang ebanghelyo. Ilagay ang
papel na ito sa isang lugar na araw-araw mo itong makikita.

Lucas 10:1–24
Ang Panginoon ay tumawag ng Pitumpu, at sila ay binigyan Niya ng awtoridad at
tagubilin
Basahin ang Lucas 10:1–2, na inaalam kung sino ang itinalaga ng Panginoon para
tumulong na magawa ang Kanyang gawain.

Ang salitang pitongpu sa Lucas 10:1 ay hindi lamang naglalarawan ng bilang ng
mga tagapaglingkod na isinugo ni Jesus ngunit tumutukoy rin ito sa isang
katungkulan sa priesthood. Ang katungkulan ding ito sa priesthood ay nasa
ipinanumbalik na Simbahan ngayon. Ngayon ay mayroong walong korum ng
Pitumpu, bagama’t ang mga miyembro lamang ng unang dalawang korum ang
tinatawag na mga General Authority. Ang gawain nila na mangaral ng ebanghelyo
at tumulong sa pangangasiwa ng Simbahan ay pinamamahalaan ng Korum ng
Labindalawang Apostol at ng Panguluhan ng Pitumpu.

Nalaman natin mula sa mga talatang ito na ang Panginoon ay tumatawag ng
mga manggagawa bukod pa sa mga Apostol upang kumatawan sa Kanya at
tulungan Siya sa Kanyang gawain. Sa palagay mo, bakit tumawag ng iba pa ang
Panginoon para kumatawan at tumulong sa Kanya?

Ang Lucas 10:3–24 ay naglalaman ng tagubilin ng Tagapagligtas sa Pitumpu kung
paano gawin ang kanilang mga responsibilidad. Kalaunan ay nag-ulat ang Pitumpu
ng kanilang mga gawa kay Jesus, at nagbigay Siya sa kanila ng karagdagang
tagubilin at nagalak kasama nila. Mapapansin na ang Lucas 10:10–11 ay
naglalaman ng mga tagubilin ng Panginoon sa Pitumpu na iba mula sa mga
tagubilin na natatanggap ng mga missionary ngayon. Ang Pitumpu ay
pinahintulutang ipagpag ang alabok ng isang bayan na kumapit sa kanilang mga
paa bilang patotoo laban sa yaong hindi tatanggap sa kanila. Sa panahong ito,
gagawin lamang ito sa pinakamatinding sitwasyon at sa tagubilin ng Unang
Panguluhan. Ang mga full-time missionary ngayon ay hindi awtorisadong gawin
ito ayon sa kanilang sariling pagpapasiya.
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Ang daan patungong Jerico

Ang mabuting Samaritano

Lucas 10:25–37
Itinuro ni Jesus ang talinghaga ng mabuting Samaritano
Basahin ang Lucas 10:25, na inaalam
ang itinanong ng isang tagapagtanggol
para tuksuhin, o subukin ang
Tagapagligtas.

Paano mo sasagutin ang taong
magtatanong sa iyo nito?

Basahin ang Lucas 10:26–28, na
inaalam ang itinugon ng Tagapagligtas
sa itinanong ng tagapagtanggol.

Batay sa nabasa mo sa Lucas 10:25–28,
kumpletuhin ang sumusunod na
alituntunin: Upang magtamo ng buhay na walang hanggan, dapat tayong
____________________.

Basahin ang Lucas 10:29, na inaalam ang pangalawang itinanong ng
tagapagtanggol kay Jesus.

Para masagot ang tanong ng
tagapagtanggol, itinuro ng
Tagapagligtas ang talinghaga tungkol sa
isang Samaritano (tingnan sa Lucas
10:30–35). Sa panahon ng Bagong
Tipan, matinding pagkapoot ang
nadarama sa isa’t isa ng mga Judio at
Samaritano (tingnan sa Gabay sa mga
Banal na Kasulatan, “Samaritano,
Mga”). Ang dalawang grupong ito ay
talagang nag-iiwasan sa isa’t isa.

Pagsasabuhay ng mga Alituntuning mula sa mga Banal na Kasulatan
Gamitin ang natutuhan mo mula sa mga banal na kasulatan sa pamamagitan ng pagsasabuhay
sa mga doktrina at mga alituntuning napag-aralan mo. Habang pinagninilayan mo ang
talinghaga ng mabuting Samaritano, isipin ang iyong pag-uugali at kung ano ang magagawa mo
para maging mas mabait sa iba. Kapag ipinamuhay mo ang mga doktrina at mga alituntunin ng
ebanghelyo, makatatanggap ka ng mga pagpapala.

Basahin ang Lucas 10:30–37, na inaalam kung ano ang itinuturo ng talinghaga
tungkol sa kung sino ang ating kapwa-tao.

Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson na dapat nating alalahanin ang talinghaga
tungkol sa mabuting Samaritano kapag pinag-iisipan natin kung paano tutugon sa
mga taong nangangailangan ng ating tulong:
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“Bawat isa sa atin, sa paglalakbay sa mortalidad, ay maglalakbay sa sarili niyang
Daan Patungong Jerico. Ano ang magiging karanasan ninyo? Ano ang sa akin?
Hindi ko ba papansinin ang taong nabiktima ng mga magnanakaw at
nangangailangan ng aking tulong? Ganito rin ba ang gagawin ninyo?
Makakakita ba ako ng nasaktan at maririnig ang kanyang pagmamakaawa,
subalit tatawid lang ako sa kabilang daan? Ganito rin ba ang gagawin ninyo? O,

ako ang taong makakakita, makakarinig, hihinto, at tutulong? Ganito rin ba ang gagawin ninyo?

“Tinagubilinan tayo ni Jesus: ‘Humayo ka, at gayon din ang gawin mo.’ Kapag sinunod natin ang
tagubiling iyan, mabubuksan sa ating walang hanggang pananaw ang kagalakan na bibihirang
mapantayan at hindi kailanman mahihigitan.

“Ngayon ang Daan Patungong Jerico ay maaaring hindi malinaw na nalagyan ng tanda. Ni
hihingi ng tulong ang nasaktan, na maaari sana nating marinig. Ngunit kapag sumunod tayo sa
mga yapak ng mabuting Samaritanong iyon, tinatahak natin ang landas patungo sa pagiging
perpekto” (“Your Jericho Road,” Ensign, Peb. 1989, 2, 4).

4. Isipin kunwari na may kaibigan ka na nahihirapang mahalin ang
isang taong nang-iinis, nagpapalungkot, o nagpapagalit sa kanya.

Sa iyong scripture study journal, magsulat ng isang maikling liham sa iyong
kaibigan, na nagpapaliwanag kung ano ang matututuhan natin mula sa
talinghagang ito tungkol sa pagmamahal sa iba at kung paano natin
mapagsisikapang maging katulad ng mabuting Samaritano.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Lucas 8:1–10:37 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 11: DAY 1

Lucas 10:38–12:59
Pambungad
Tinuruan ng Tagapagligtas sina Maria at Marta sa bahay ni Marta. Kalaunan, itinuro
Niya ang maraming katotohanan sa Kanyang mga disipulo tungkol sa panalangin
at nagbabala laban sa pagpapaimbabaw at pag-iimbot o kasakiman.

Lucas 10:38–42
Tinuruan ni Jesus sina Maria at Marta

1. Sa iyong scripture study
journal, ilista ang lahat

ng makakaya mo sa isang minuto na
mga pagpili na iyong ginawa
kahapon. Kapag natapos ka na,
tingnan ang lahat ng inilista mo, at
markahan ang ilan sa mabuting
pagpili na ginawa mo. Ano ang
ilang sitwasyon na maaaring
kailanganin nating pumili sa
dalawang mabuting bagay?

Sa pag-aaral mo ng Lucas 10:38–42, alamin ang isang alituntunin na itinuro ng
Tagapagligtas na gagabay sa iyong pagpili o pagpapasiya—lalo na kapag mahigit sa
isang mabuting bagay ang pagpipilian o pagpapasiyahan mo.

Habang Siya ay nasa Judea, si Jesus ay pumunta sa Betania, na hindi kalayuan mula
sa Jerusalem, at dumalaw sa tahanan nina Marta, Maria, at Lazaro.

Basahin ang Lucas 10:38–40, na inaalam ang kani-kanyang piniling gawin ni Maria
at ni Marta habang nasa kanilang tahanan ang Tagapagligtas.

Sa panahon ni Jesus, napakahalaga ng pag-aasikaso sa panauhin. Sinikap ni Marta
na gawin ang karaniwang inaasahan sa kanya bilang punong-abala o nag-aasikaso
sa mga bisita. Nakatuon siya sa pag-aasikaso ng mga bagay na temporal, o pisikal,
gaya ng paghahanda at pagsisilbi ng pagkain.

Mapapansin sa Lucas 10:40 na si Marta ay “naliligalig,” o nahihirapan, at gusto
niyang tulungan siya ni Maria.

Basahin ang Lucas 10:41–42, na inaalam ang itinugon ng Tagapagligtas kay Marta.

Ano kaya ang ibig sabihin ng Tagapagligtas nang sabihin Niyang, “Isang bagay ang
kinakailangan: sapagka’t pinili ni Maria ang magaling na bahagi” (Lucas 10:42)?
____________________
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Ipinaliwanag ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang Apostol:
“Marapat purihin si Marta na ‘naliligalig at nababagabag tungkol sa maraming
bagay’ [Lucas 10:41], ngunit ang matutuhan ang ebanghelyo mula sa Pinunong
Guro ay higit na ‘kailangan’” (“Maganda, Mas Maganda, Pinakamaganda,”
Ensign o Liahona, Nob. 2007, 104).

Nang sabihin ng Tagapagligtas na ang “magaling na bahagi” na pinili ni Maria ay
“hindi aalisin sa kaniya” (Lucas 10:42), maaaring ipinahihiwatig Niya na sa
pagpiling makinig sa Tagapagligtas sa halip na pagpiling magtuon sa mga bagay na
temporal o mga bagay ng mundo, si Maria ay makatatanggap ng mga espirituwal
na pagpapala, na walang hanggan.

Ang isang alituntunin na matututuhan natin mula sa mga sinabi ng Tagapagligtas
kay Marta ay kung pipiliin nating ituon ang ating sarili sa mga bagay na
espirituwal kaysa sa mga bagay na temporal, makatatanggap tayo ng mga
walang hanggang pagpapala.

Sa patlang, sumulat ng ilang halimbawa ng mga sitwasyon kung saan ang isang tao
ay makapipiling ituon ang kanyang sarili sa mga bagay na espirituwal kaysa sa iba
pang mabubuti ngunit hindi gaanong mahahalagang bagay, alalahanin, o mga
aktibidad: ____________________

Itinuro rin ni Elder Oaks:

“Habang iniisip natin ang iba’t ibang pagpipilian, dapat nating tandaan na hindi sapat na
maganda ang isang bagay. Ang ibang mga pagpipilian ay mas maganda, at may iba pang
pinakamaganda. …

“Pag-isipan kung paano natin ginagamit ang ating oras sa pagpili ng panonoorin sa telebisyon,
lalaruing mga video game, hahanapin sa Internet, o babasahing mga aklat o magasin. Siyempre
pa magandang panoorin ang makabuluhang palabas o makakuha ng nakawiwiling
impormasyon. Ngunit hindi lahat ng ganitong uri ng bagay ay nararapat pag-ukulan ng ating
panahon para makamtan. May ilang bagay na mas maganda, at may iba pang pinakamaganda.
Nang sabihin ng Panginoon na hangarin nating matuto, sinabi Niya, ‘Maghanap kayo sa mga
pinakamabubuting aklat ng mga salita ng karunungan’ (D at T 88:118; idinagdag ang
pagbibigay-diin). …

“May ilang paggamit ng oras ng indibiduwal at pamilya na mas maganda, at may ibang
pinakamaganda. Dapat nating talikuran ang ilang magagandang bagay para mapili ang iba pang
mas maganda o pinakamaganda dahil ang mga ito ay nagpapalakas sa pananampalataya sa
Panginoong Jesucristo at nagpapatatag sa ating mga pamilya” (“Maganda, Mas Maganda,
Pinakamaganda,” 104–5, 107).

2. Tingnang muli ang listahan ng mga pagpiling isinulat mo sa unang
assignment at lagyan ng label na “maganda,” “mas maganda,” o

“pinakamaganda” ang bawat isa sa mabubuti mong pinili. Pagkatapos ay
kumpletuhin ang sumusunod sa iyong scripture study journal:

a. Magsulat ng isang paraan na napagpala ka dahil inuna mo ang mga bagay
na espirituwal kaysa sa mga bagay na temporal.
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b. Pumili ng kahit isang bagay na espirituwal na gusto mong mas
mapagtuunan pa, at sumulat ng isang mithiin tungkol sa gagawin mo upang
mas maipriyoridad ito sa iyong buhay.

Lucas 11
Itinuro ni Jesus sa Kanyang mga disipulo ang tungkol sa panalangin
Kunwari ay isa kang full-time missionary at tinuturuan mo ang isang investigator
na ilang beses nang nanalangin pero pakiramdam niya ay hindi siya sinasagot ng
Ama sa Langit. Naisip ng investigator kung dapat ba siyang magpatuloy pa sa
pagdarasal. Ano ang sasabihin mo para matulungan ang taong ito?

Sa pag-aaral mo ng Lucas 11, alamin ang mga katotohanan na makatutulong sa
isang tao na nakadaramang hindi sinasagot ng Diyos ang kanyang mga
panalangin.

Ayon sa Lucas 11:1–4, matapos marinig ang panalangin ng Tagapagligtas, hiniling
ng isa sa Kanyang mga disipulo na turuan Niya sila kung paano manalangin, at
tinuruan nga sila ng Tagapagligtas. Pagkatapos ay gumamit ang Panginoon ng mga
analohiya para maituro ang mga karagdagang katotohanan tungkol sa panalangin.
Mapapansin na sa Joseph Smith Translation ng Lucas 11:4 mababasa rito na, “At
ilayo kami sa tukso; at iligtas ninyo kami sa masama” (Joseph Smith Translation,
Luke 11:4 ; idinagdag ang italics). Hindi kailanman aakayin sa tukso ng Ama sa
Langit ang sinuman sa Kanyang mga anak.

Pag-aralan ang Lucas 11:5–13, na inaalam ang itinuro ng Panginoon tungkol sa
panalangin.

Ang Joseph Smith Translation ay naglalaan ng mga karagdagang kaalaman sa mga
itinuro ng Tagapagligtas tungkol sa panalangin. Nalaman natin na bago niya
ibinigay ang analohiya na nagsisimula sa Lucas 11:5, “sinabi niya sa kanila, Ang
inyong Ama sa langit ay patuloy na magbibigay sa inyo anuman ang inyong hingin
sa kanya. At nangusap siya sa isang talinghaga, sinasabing …” (Joseph Smith
Translation, Luke 11:5 ). Nalaman din natin ang tungkol sa “mabubuting kaloob”
na sinasabi Niya: “Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong
mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang
inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng mabubuting kaloob, sa pamamagitan
ng Banal na Espiritu, sa kanila na nagsisihingi sa kaniya” (Joseph Smith
Translation, Luke 11:14 ).

Ayon sa Lucas 11:8, bakit pinagbigyan ng pangalawang kaibigan ang kahilingan ng
unang kaibigan na pahiramin siya ng tinapay? (Ang salitang pagbagabag sa talatang
ito ay tumututukoy sa patuloy na pagsamo ng lalaki sa kanya, kahit noong una ay
tumanggi ang kanyang kaibigan sa pakiusap niya.)

Sa pamamagitan ng Kanyang mga analohiya sa Lucas 11:5–13, itinuro ng
Tagapagligtas na kung tayo, na hindi perpekto, ay handang ipagkaloob ang mga
kahilingan ng mga taong mahal natin at pinagmamalasakitan, “gaano pa kaya ang
[ating] Ama sa kalangitan na magbibigay … sa nagsisihingi sa kaniya” (Lucas
11:13).
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Ano ang layunin ng panalangin? “Pinag-uugnay at pinagkakaisa ng panalangin
ang kalooban ng Ama at kalooban ng anak. Ang layunin ng panalangin ay hindi
upang baguhin ang kalooban ng Diyos kundi upang matiyak sa ating sarili at para
sa iba ang mga pagpapala na nais ng Diyos na ipagkaloob, ngunit kinakailangan
natin itong hilingin upang matanggap. Ang mga pagpapala ay nangangailangan ng
sapat na pagkilos o pagsisikap natin bago natin makamtan ang mga ito. Ang
panalangin ay isang uri ng gawain, at isang itinakdang paraan para makamtan ang
pinakamataas sa lahat ng pagpapala” (Bible Dictionary, “Prayer”).

Batay sa natutuhan mo mula sa Lucas 11:5–13, kumpletuhin ang sumusunod na
alituntunin: Kung mananalangin tayo at patuloy na hihingi ng mga pagpapala
sa Ama sa Langit sa oras ng pangangailangan, gagawin Niya, sa Kanyang
sariling panahon at sa Kanyang sariling paraan, na ____________________.

Sa pag-unawa sa alituntuning ito, kailangan din nating tandaan na hindi lahat ng
pagpapala mula sa Ama sa Langit ay maibibigay sa atin sa mga paraang inaasahan,
hinahangad, o kaagad nating makikilala.

3. Isulat sa iyong scripture study journal ang tungkol sa isang
pangyayari na nasagot ang iyong mga panalangin dahil patuloy

kang humingi ng mga pagpapala sa Ama sa Langit.

Ang Lucas 11:14–54 ay naglalaman ng tala tungkol sa pagpapaalis ni Jesus sa isang
demonyo mula sa isang lalaki, pagpapayo sa mga tao na pakinggan ang salita ng
Diyos, at pagsasalita sa mga Fariseo at mga eskriba dahil sa kanilang
kamangmangan sa mga bagay na espirituwal at kasamaan.

Lucas 12
Ang Tagapagligtas ay nagbabala laban sa pagpapaimbabaw o pagkukunwari at
kasakiman
Pag-isipan ang mga sumusunod na tanong: May isang bagay ba na gustung-gusto
mo kaya lagi mo itong naiisip? Ano ang negatibong epekto sa atin ng labis na
pagkagusto sa isang bagay?

Mababasa natin sa Lucas 12:1–13 na “samantalang nangagkakatipon ang
libolibong tao” (Luke 12:1), itinuro ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na iwasan ang
pagpapaimbabaw o pagkukunwari. Itinuro Niya sa kanila na lahat ng nakatagong
bagay ay ipahahayag balang-araw at na kilala at pinangangalagaan ng Diyos ang
Kanyang mga anak. Nagsalita rin Siya tungkol sa pangangailangang ipagtapat ng
Kanyang mga disipulo ang Kanyang pangalan sa harapan ng mga tao at tungkol sa
kasalanan na paglapastangan (o blasphemy). Pagkatapos ay hiniling ng isang lalaki
sa Tagapagligtas kung pwede Niyang kausapin ang kapatid nito at hikayatin ito na
bahagian siya ng mana.

Basahin ang Lucas 12:14–15, na inaalam ang itinugon ng Tagapagligtas sa
kahilingang ito.

Anong babala ang ibinigay Niya sa mga tao?

Ang ibig sabihin ng kasakiman ay labis na paghahangad na maangkin ang isang
bagay. Mula sa payo ng Panginoon, matututuhan natin ang sumusunod na
katotohanan: Iniutos sa atin ng Panginoon na huwag nating pag-imbutan ang
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mga bagay-bagay ng mundo. Itinuro Niya na mayroong mas mahalaga pa sa
buhay kaysa sa mga temporal na bagay na nakamtan natin at na ang kahalagahan
ng isang tao ay hindi nakabatay sa dami ng kanyang ari-arian.

Pagkatapos sabihin ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo na iwasan ang
kasakiman, nagbigay Siya ng isang talinghaga para ituro ang kahalagahan ng
kautusang ito. Basahin ang Lucas 12:16–19, na inaalam kung ilang beses ginamit
ng lalaki sa talinghaga ang mga salitang ako at akin.. Maaari mong markahan ang
bawat salita.

Ano ang itinuturo sa iyo ng madalas na paggamit ng lalaki ng ako at akin tungkol sa
mga bagay na labis niyang inaalala? ____________________

Paano tayo maaaring matukso na maging katulad ng lalaking ito?

Basahin ang Lucas 12:20–21, na inaalam ang sinabi ng Diyos sa kasakiman at
pag-iimbot ng lalaking ito.

Maaari mong isulat sa iyong mga banal na kasulatan ang sumusunod na pahayag
ni Elder M. Russell Ballard ng Korum ng Labindalawang Apostol: “Ang
pinakamahalaga ay kung ano ang [mananatili hanggang sa kabilang buhay]” (“Ang
Pinakamahalaga ay Kung Ano ang Mananatili Hanggang sa Kabilang Buhay,”
Ensign o Liahona, Nob. 2005, 44).

Kung alam ng mayamang lalaki sa talinghaga na siya ay mamamatay nang gabing
iyon at hindi niya madadala ang kanyang ari-arian, ano sa palagay mo ang
kakaibang gagawin niya isang araw bago siya mamatay? Isipin kung paano
naaangkop sa iyo ang kautusang huwag pag-imbutan ang mga bagay ng mundo.

Mababasa natin sa Lucas 12:22–30 na binigyang-diin ng Panginoon na hindi
kailangang mag-alala nang husto ang Kanyang mga disipulo tungkol sa kanilang
temporal na mga pangangailangan. Ang tagubiling ito ay ibinigay sa mga Apostol
at sa mga tinawag na maglingkod bilang mga missionary. Basahin ang Lucas
12:31–32, na inaalam kung ano ang itinuro ng Tagapagligtas na dapat hangarin ng
Kanyang mga disipulo sa halip na magtuon sa sarili nilang mga pangangailangan
at mga hangarin (tingnan din sa Jacob 2:18–19).

Sa Joseph Smith Translation ng Lucas 12:31, nalaman natin na tinagubilinan ng
Panginoon ang Kanyang mga disipulo, “Gayon ma’y hangarin ninyo na itatag ang
kaharian ng Diyos” (Joseph Smith Translation, Luke 12:34; idinagdag ang italics).
Ang “kaharian ng Diyos” ay tumutukoy sa Simbahan ni Jesucristo. “Ang layunin ng
Simbahan ay ihanda ang mga kasapi nito na mabuhay magpasawalang hanggan sa
kahariang selestiyal o kaharian ng langit” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan,
“Kaharian ng Diyos o Kaharian ng Langit,” scriptures.lds.org). Ipinangako ng
Tagapagligtas sa Kanyang mga Apostol at mga missionary na kung hahangarin
nilang itatag ang kaharian ng Diyos, tutulong Siya sa kanilang mga
pangangailangan at bibigyan sila ng lugar sa Kanyang kaharian.

4. Isulat ang sumusunod na alituntunin sa iyong scripture study
journal: Kapag sinikap nating gawin ang ating tungkulin sa

pagtatatag ng kaharian ng Diyos at ng Kanyang katwiran, tutulungan tayo
ng Diyos sa ating mga pangangailangan at maghahanda ng lugar para sa
atin sa Kanyang kaharian.
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Pag-isipang mabuti ang ilang paraan na maitatatag mo ang kaharian ng Diyos.
(Habang pinag-iisipan mo ito, alalahanin ang alituntuning natukoy sa simula ng
lesson tungkol sa pagtutuon ng ating sarili sa mga bagay na espirituwal kaysa mga
bagay na temporal.)

Mababasa natin sa Lucas 12:35–59 na itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang mga
disipulo na maghanda para sa Kanyang Ikalawang Pagparito. Tinulungan Niya sila
na maunawaan na “sinomang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa
kaniya” (Lucas 12:48), at ipinaliwanag Niya na magdudulot ng paghahati-hati sa
mga tao ang Kanyang ebanghelyo..

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Lucas 10:38–12:59 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Puno ng igos
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

UNIT 11: DAY 2

Lucas 13–15
Pambungad
Si Jesus ay nagturo tungkol sa pagsisisi at sa kaharian ng Diyos, at nagpagaling sa
araw ng Sabbath. Gumamit din Siya ng mga talinghaga upang ituro ang tungkol sa
pagpapakumbaba at ang mga kinakailangan sa pagiging disipulo. Ang mga Fariseo
at mga eskriba ay dumaing tungkol sa pakikisalamuha ng Tagapagligtas sa mga
maniningil ng buwis at mga makasalanan. Tumugon ang Tagapagligtas sa kanila sa
pagbibigay ng talinghaga ng nawawalang tupa, ng nawawalang barya, at ng
alibughang anak.

Lucas 13:1–14:14
Si Jesus ay nagpagaling sa araw ng Sabbath at nagturo tungkol sa pagpapakumbaba
at pagmamalasakit sa mga kapus-palad
Kunwari ay nanananghalian ka kasama ang ilang kaibigan, at napansin nila ang
isang estudyante na luma ang damit at nakaupong nag-iisa. Isa sa iyong kagrupo
ang nagsalita nang hindi maganda tungkol sa hitsura ng estudyante, at marami sa
iyong mga kaibigan ang nagtawanan.

Ano ang ilang paraan na maaari mong gawin sa sitwasyong ito?
____________________

Sa pag-aaral mo ng Lucas 13–14, alamin kung ano ang itinuro ng Tagapagligtas
tungkol sa pakikitungo sa mga taong mas kapus-palad kaysa sa atin.

Nabasa natin sa Lucas 13 na inilahad
ng Tagapagligtas ang isang talinghaga
tungkol sa isang puno ng igos na
puputulin kung hindi ito magbubunga.
Ang talinghagang ito ay para sa mga
Judiong dapat sana ay namumunga ng
mabuting bunga, at itinuturo nito na
tayo ay masasawi kung hindi tayo
magsisisi. Pinagaling ni Jesus ang isang
babae sa araw ng Sabbath. Inihalintulad
Niya ang kaharian ng Diyos sa isang
butil ng binhi ng mostasa na lumaki at
naging isang malaking puno, at nagturo
Siya tungkol sa mga taong papasok sa Kanyang kaharian. Siya rin ay nanangis sa
nalalapit na pagkawasak ng Jerusalem.

Nabasa natin sa Lucas 14:1–6 na inanyayahan ang Tagapagligtas na kumain sa
bahay ng isa sa mga punong Fariseo sa araw ng Sabbath. Bago kumain, pinagaling
ng Tagapagligtas ang isang lalaking namamaga ang katawan.

Basahin ang Lucas 13:15–16 at Lucas 14:5–6, na inaalam ang isinagot ng
Tagapagligtas sa mga Fariseo na nag-akusa sa Kanya na nilabag Niya ang araw ng
Sabbath sa pamamagitan ng pagpapagaling sa babae at sa lalaki.
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Ano ang matututuhan natin sa halimbawa ng Tagapagligtas tungkol sa paggalang
at pagpapanatiling banal ng araw ng Sabbath? Ang isang aral na matututuhan
natin dito ay nagpakita ng mabuting gawa si Jesus sa araw ng Sabbath sa
pamamagitan ng paglilingkod sa mga taong nangangailangan. Kabaliktaran nito,
binibigyang-katwiran ng ilang Fariseo ang pagtulong sa mga hayop ngunit hindi sa
pagtulong sa mga tao sa araw ng Sabbath. Pag-isipan ang mga ginagawa mo sa
araw ng Sabbath. Ano ang maaari mong gawin sa araw ng Sabbath para mas
maging katulad ni Jesus?

Ang Lucas 14:7–10 ay naglalaman ng isang talinghaga na ginamit ng Tagapagligtas
upang ituro ang isang katotohanan ng ebanghelyo tungkol sa kaugnayan ng
kababaang-loob at kadakilaan. Ang “mga pangulong luklukan” (Lucas 14:7) ay
mga lugar para sa panauhing-pandangal. Napansin ni Jesus kung paano hinangad
ng ilan sa mga inanyayahan sa piging ang mga lugar na para sa mga
panauhing-pandangal sa pag-upo malapit sa taong nag-imbita.

Basahin ang Lucas 14:11, na inaalam ang itinuro ng Tagapagligtas tungkol sa
pagpapakumbaba. Ang ibig sabihin ng mabababa ay ibababa sa mas mababang
kalagayan.

Basahin ang Lucas 14:12–14, na inaalam ang itinuro ng Tagapagligtas sa Fariseong
nag-imbita sa Kanya na kumain. Bakit kaya inaanyayahan ng mga tao, tulad ng
Fariseong ito, ang kanilang mga kaibigan at kapitbahay na mayayaman o kilala sa
handaan?

Sa panahon ng Tagapagligtas, ang mga pingkaw (may kapansanan), lumpo, o bulag
ay kadalasang nahihirapang tustusan ang kanilang sarili at dahil diyan ay maralita
sila. Nilalait ng ilang Fariseo ang mga taong ito. Ano ang ilang dahilan kung bakit
nilalait ng mga tao ngayon ang kapwa nila?

Ang sumusunod ay isang alituntunin na matututuhan natin mula sa mga talatang
ito: Kung nagsisikap tayong tulungan ang mga taong mas kapus-palad kaysa
sa atin, gagantimpalaan tayo ng Panginoon

Bukod pa sa gagantimpalaan tayo sa Pagkabuhay na Mag-uli, pagpapalain din tayo
ng Panginoon sa buhay na ito kapag nagsisikap tayong tulungan ang mga taong
mas kapus-palad kaysa sa atin (tingnan sa Mateo 6:4).

1. Kumpletuhin ang isa o lahat ng mga sumusunod na aktibidad sa
iyong scripture study journal:

a. Magsulat tungkol sa isang pangyayari na napagpala ka o ang isang taong
kakilala mo sa pagsisikap na tulungan ang isang taong mas kapus-palad.
(Ang salitang “kapus-palad” ay maaaring tumukoy sa mga sitwasyon
maliban pa sa kawalan ng materyal na bagay; halimbawa, maaari itong
tumukoy sa isang taong nalulungkot o walang mga kaibigan.)

b. Mag-isip ng mga paraan na matutulungan mo ang mga taong mas
kapus-palad kaysa sa iyo, at magsulat ng isang mithiin na paglingkuran sila.
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Lucas 14:15–35
Inilahad ni Jesus ang talinghaga ng isang malaking hapunan at itinuro ang tungkol
sa mga kinakailangan sa pagiging disipulo
Ano ang ilang bagay na maaaring hingin sa atin na isakripisyo o isuko bilang mga
disipulo ni Jesucristo? ____________________

Ano ang ilang dahilan na ikakatwiran ng isang tao para makaiwas sa mga
pagsasakripisyong ito? ____________________

Pagkatapos payuhan ng Tagapagligtas ang Fariseo na anyayahan ang mga
kapus-palad sa kainan, sinabi sa Kanya ng isang taong nasa silid, “Mapalad ang
kakain ng tinapay sa kaharian ng Dios” (Lucas 14:15). Bilang tugon sa pahayag na
ito, inilahad ng Tagapagligtas ang talinghaga ng malaking hapunan.

Basahin ang Lucas 14:16–24, na inaalam ang paanyayang natanggap ng mga tao sa
talinghaga, gayon din ang mga dahilan ng mga yaong tumanggi sa paanyaya.

Si Jesus ay nagsasalita sa mga Judio na ang pag-uugali ay tulad ng mga tao sa
talinghaga na unang inanyayahan sa piging. Paano nahahalintulad ang ebanghelyo
ni Jesucristo sa malaking hapunan? Ano ang mga idinahilan ng mga taong hindi
tinanggap ang paanyaya sa malaking hapunan? Ano ang ipinapakita ng mga
dahilang ito tungkol sa mga priyoridad ng mga taong ito?

Ang isang alituntunin na matututuhan natin mula sa talinghagang ito ay kung
uunahin natin ang ibang bagay kaysa sa Panginoon at sa Kanyang
ebanghelyo, mawawala ang mga pagpapala na matatanggap sana natin.

Tingnan ang mga bagay na inilista mo na maaaring hingin sa iyo na isakripisyo o
isuko bilang disipulo ni Jesucristo. Anong mga pagpapala ang maaaring mawala sa
iyo kung hindi ka handang gawin ang mga sakripisyong ito? Naisip mo na ba na
isinasakripisyo mo ang isang bagay pero kalaunan ay matatanto mo na ang mga
pagpapalang natanggap mo ay mas malaki kaysa inaakala mong isinakripisyo mo?

Matapos ituro ang talinghagang ito, nagsalita ang Tagapagligtas sa mga tao tungkol
sa mga inaasahan Niya sa Kanyang mga disipulo. Basahin ang Lucas 14:25–27, na
inaalam ang sinabi ng Tagapagligtas na dapat handang gawin ng Kanyang mga
disipulo.

“Sa konteksto ng Lucas 14:26, ang ibig sabihin ng salitang Griyego na isinalin bilang ‘napopoot’
ay ‘walang pagmamahal’ o ‘hindi pinahahalagahan.’ Hindi pinapawalang-saysay ng
Tagapagligtas ang kautusang ‘Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina’ (Exodo 20:12);
itinuturo Niya ang tungkol sa mga priyoridad. Para sa isang disipulo, ang katapatan sa pamilya
ay kailangang pangalawa lamang sa katapatan kay Jesucristo” (New Testament Student Manual
[Church Educational System manual, 2014], 165; tingnan din sa Mateo 10:37 ).

Ang salitang krus sa Lucas 14:27 ay tumutukoy sa Pagpapako sa Krus at
sumasagisag sa kahandaang magsakripisyo. Tinutulungan tayo ng Pagsasalin ni
Joseph Smith na maunawaan na ang ibig sabihin ng “nagdadala ng sariling krus”
(Lucas 14:27) ay “itanggi [ng tao] sa sarili ang lahat ng masama, at bawat
makamundong pagnanasa, at sumunod sa mga kautusan [ng Panginoon]”
(Pagsasalin ni Joseph Smith, Mateo 16:26 [sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan]).
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Isang moog o tore sa isang nayon ng Nazaret
sa Israel, katulad sa moog na inilarawan sa
Lucas 14:28–30

Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang mga disipulo ni Jesucristo ay
dapat handang magsakripisyo ng lahat ng bagay upang makasunod sa
Kanya. Maaari mong isulat ang katotohanang ito sa margin ng iyong mga banal na
kasulatan sa tabi ng Lucas 14:25–27.

Pagkatapos magturo tungkol sa dapat na handang gawin ng Kanyang mga disipulo,
sinabi ni Jesus na, “Kung gayon, pagpasiyahan ninyo ito sa inyong mga puso, na
gagawin ninyo ang lahat ng bagay na aking ituturo sa inyo, at iuutos sa inyo”
(Joseph Smith Translation, Luke 14:28 ). Ang ibig sabihin ng salitang pagpasiyahan
dito ay magdesisyon o matibay na magpasiya. Ang isang alituntunin na maaari
nating matutuhan sa talatang ito ay kapag ipinasiya natin sa ating puso na
gawin ang itinuturo at iniuutos ni Jesucristo sa atin, tayo ay nagiging mga
disipulo Niya.

Isiping mabuti kung paano tayo tunay na makapagpapasiya sa ating puso na gawin
ang mga itinuturo at iniuutos ni Jesucristo sa atin bilang mga disipulo.

Matapos ituro ang mga alituntuning ito tungkol sa pagkadisipulo, ang
Tagapagligtas ay nagbigay ng dalawang analohiya. Basahin ang Lucas 14:28–30 at
Lucas 14:31–33, na inaalam kung ano ang inilalarawan ng dalawang
analohiyang ito.

Gusto ng Tagapagligtas na pag-isipang
mabuti ng Kanyang mga tagasunod
kung handa silang magsakripisyo
anuman ang hingin sa kanila upang
patuloy silang maging disipulo Niya
hanggang wakas (tingnan din sa Joseph
Smith Translation, Luke 14:31 ). Maaari
mong markahan ang Lucas 14:33, na
nagbibigay ng simpleng buod ng mga
itinuro ng Tagapagligtas sa
kabanatang ito.

2. Pag-isipan ang hihingin,
o kakailanganin, para ikaw ay maging tunay na disipulo ng

Panginoong Jesucristo. Isipin ang mga pagpapala ng pamumuhay ayon sa
ebanghelyo at ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Anong mga pasiya
ang gagawin mo ngayon na tutulong sa iyo na unahin ang Panginoon nang
higit sa lahat ng iba pang mga priyoridad sa iyong buhay? Sagutin ang tanong
na ito sa iyong scripture study journal, at magsama ng ilang mithiin na
makatutulong sa iyo na maging mas mabuting disipulo ni Jesucristo.
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Ang nawawalang tupa

Ang nawawalang putol ng pilak o barya

Ang alibughang anak

Lucas 15
Itinuro ni Jesus ang mga talinghaga ng nawawalang tupa, ng nawawalang barya, at
ng alibughang anak
Isipin ang isang pagkakataon na
nahanap mo ang isang mahalagang
bagay na nawala sa iyo. Ano ang
nadama mo?

Isipin ang isang tao na kilala mo na
maaaring espirituwal na “nawawala.”
Maaaring hindi pa natatanggap ng
taong ito ang ipinanumbalik na
ebanghelyo ni Jesucristo o hindi
kasalukuyang namumuhay ayon sa mga
turo ng ebanghelyo.

Sa pag-aaral mo ng Lucas 15, alamin
ang mga katotohanan hinggil sa
nadarama ng Ama sa Langit sa mga
yaong espirituwal na nawawala at ang
mga responsibilidad natin sa kanila.

Basahin ang Lucas 15:1–2, na inaalam
ang idinadaing ng mga Fariseo.

Bilang tugon sa pagbubulong-bulungan
ng mga Fariseo at mga eskriba,
nagbigay ang Tagapagligtas ng tatlong
talinghaga: isa ay tungkol sa isang tupa,
isa ay tungkol sa isang putol na pilak o
barya, at ang isa ay tungkol sa isang
anak. Ang mga talinghagang ito ay
nilayong magbigay ng pag-asa sa mga
makasalanan gayundin upang isumpa
at ikondena ang pagpapaimbabaw at
pagmamagaling ng mga eskriba at mga
Fariseo. Sa pag-aaral mo ng mga
talinghagang ito, pagtuunan ng pansin
kung bakit ang paksa ng bawat
talinghaga ay tungkol sa pagiging
nawawala at kung paano ito nahanap.

Basahin ang bawat talinghaga, na
inaalam ang mga sagot sa mga tanong
na nasa kaliwang column ng
sumusunod na chart. Isulat ang iyong mga sagot sa mga patlang.
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“Natanawan na siya ng kaniyang ama, … at
tumakbo, … at siya’y hinagkan” (Lucas
15:20).

Mga Talinghaga ng Nawawalang Tupa, ng Isang Putol na Pilak o Barya, at
ng Anak

Mga Tanong Lucas
15:3–7

Lucas
15:8–10

Lucas 15:11–32 (sa talata 16 ang ibig
sabihin ng salitang ibig ay “masaya”)

Ano ang nawawala?

Bakit ito nawala?

Paano ito nahanap?”

Anong mga salita o kataga ang
naglalarawan sa reaksyon nang
nahanap ito?

Mapapansin na ang tupa ay nawala
dahil sa paghahanap nito ng makakain
o ikabubuhay, ang isang putol na pilak
o barya ay nawala dahil sa kapabayaan
ng may-ari nito, at ang alibugha
(maaksaya o maluho) na anak ay
nawala dahil sa pagrerebelde nito.

Sa iyong palagay, ano ang
responsibilidad natin sa mga nawawala,
kahit ano pa ang dahilan ng kanilang
pagkawala?

Pansinin ang mga kataga na
nagpapakita ng mga reaksyon nang
natagpuan ang hayop, bagay, at taong
nawawala. Alalahanin na ang isang
layunin ng mga talinghagang ito ay
upang pagsabihan ang mga
nagmamagaling na mga Fariseo at mga
eskriba na dumadaing tungkol sa mga
maniningil ng buwis at mga
makasalanan na kinakausap ni Jesus.
Nang sabihin ni Jesus na magkakaroon
ng higit na kagalakan sa langit “sa
isang makasalanang nagsisisi, kay sa siyam na pu’t siyam na taong matutuwid na di
nangagkakailangang magsipagsisi” (Lucas 15:7), itinuturo Niya na higit na may
kagalakan sa langit sa isang nagsisising makasalanan kaysa sa siyamnapu‘t siyam
na mapagmagaling na Fariseo at eskriba na dahil sa kanilang kapalaluan ay iniisip
na hindi na nila kailangang magsisi.

Batay sa reaksyon ng mga taong nahanap ang mga nawawala, paano mo
kukumpletuhin ang sumusunod na pahayag: Kapag tinulungan natin ang iba na
magkaroon ng hangaring magsisi, makadarama tayo ng
____________________.
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3. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Anong mga bagay ang gagawin mo upang matulungan ang isang

taong espirituwal na nawawala na magkaroon ng hangaring magsisi o lumapit
sa Ama sa Langit?

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Lucas 13–15 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 11: DAY 3

Lucas 16
Pambungad
Itinuro ni Jesus ang isang talinghaga ng di-tapat na katiwala. Narinig ng mga
Fariseo ang mga turo ni Jesus at kinutya Siya. Pinagsabihan ni Jesus ang mga
Fariseo at itinuro sa kanila ang talinghaga ng taong mayaman at ni Lazaro.

Lucas 16:1–12
Itinuro ni Jesus ang talinghaga ng di-tapat na katiwala
Sa patlang, maglista ng ilang bagay na madalas hangarin ng mga tao at sinisikap na
makamtam: ____________________

Ilista ngayon ang ilan sa mga walang-hanggang kayamanan na nais ng Ama sa
Langit na hangarin natin (tulad ng walang-hanggang pamilya at kapayapaan):
____________________

Matatamasa natin ang ilan sa mga walang hanggang kayamanang ito sa buhay na
ito. Bilugan ang isa o dalawang walang hanggang kayamanan na inilista mo na
talagang mahalaga sa iyo. Sa pag-aaral mo ng Lucas 16, alamin ang mga
katotohanan na makatutulong sa iyo na matamo ang mga walang hanggang
kayamanan.

Matapos ituro ang mga talinghaga ng nawawalang tupa, ng nawawalang isang
putol na pilak o barya, at ng alibughang anak, itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang
mga disipulo ang talinghaga ng di-tapat na katiwala. Ang katiwala ay isang taong
namamahala sa negosyo, pera, o ari-arian ng ibang tao.

Basahin ang Lucas 16:1–2, na inaalam ang nalaman ng mayamang lalaki sa
kanyang katiwala.

Pansinin ang ginawa ng katiwala sa mga pag-aari ng mayamang lalaki. Bunga ng
pag-aaksaya ng katiwala, mawawala sa kanya ang kanyang tungkulin bilang
katiwala.

Sa Lucas 16:3–7, nalaman natin na nag-alala ang katiwala kung ano ang gagawin
niya kapag nawalan siya ng trabaho dahil hindi niya kaya ang mabibigat na trabaho
at nahihiyang manghingi. Gumawa siya ng isang plano na naisip niya na maaaring
magbigay sa kanya ng trabaho sa ibang mga bahay. Binisita niya ang dalawang may
utang sa mayamang lalaki at binawasan nang malaki ang mga utang nila, sa
pag-asang makakahingi siya ng pabor sa kanila.

Basahin ang Lucas 16:8, na inaalam ang sinabi ng mayamang lalaki tungkol sa
ginawa ng kanyang katiwala. Makatutulong na malaman na ang “mga anak ng
sanglibutang ito” ay ang mga taong makamundo ang isipan at na ang “mga anak
ng ilaw” ay ang mga tagasunod ng Diyos, o mga taong espirituwal ang isipan.

Mapapansin na pinuri ng mayamang lalaki ang katalinuhan ng katiwala dahil
nakagawa ito ng paraan na makakagaanan siya ng loob ng mga may utang sa
mayamang lalaki. Hindi niya pinupuri ang hindi pagiging tapat ng katiwala.
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Ipinaliwanag ni Elder James E. Talmage ng Korum ng Labindalawang Apostol
kung ano ang itinuturo ng Tagapagligtas sa pamamagitan ng talinghaga ng
di-tapat na katiwala: “Ang layunin ng ating Panginoon ay ipakita ang pagkakaiba
ng pangangalaga, pagmamalasakit, at katapatan ng mga tao sa mga bagay na
may kinalaman sa pagpapayaman o pagkita ng pera sa mundo, at ang di-lubos
na katapatan ng marami na nagsasabing hinahangad nila ang mga espirituwal

na kayamanan. Ang mga taong nakatuon sa kayamanan ng mundo ay hindi nakakaligtaan ang
panustos para sa kanilang kinabukasan, at kadalasan ay nagkakasala sa paghahangad ng
marami; samantalang ang ‘mga anak ng ilaw,’ o yaong mga naniniwala na ang mga espirituwal
na kayamanan ay higit sa lahat ng ari-arian sa mundo, ay hindi gaanong mapaghangad,
masinop, o matalino” (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 463).

Basahin ang Lucas 16:10–12, na inaalam ang sinabi ng Tagapagligtas na dapat
nating gawin para mabiyayaan ng mga walang hanggang kayamanan. Tandaan na
ang kayamanan sa talata 11 ay tumutukoy sa mga kayamanan sa mundo, kasama
ang pera at mga ari-arian. Maaari ding makatulong na malaman na ang ibig
sabihin ng maging “mapagtapat sa kakaunti” (Lucas 16:10) ay gamitin nang tama
ang mga kayamanan sa mundo.

Mula sa mga turo ng Tagapagligtas sa Lucas 16:1–12, nalaman natin na kung
matalino nating paghahandaan ang ating walang-hanggang hinaharap at
gagamitin nang tama ang mga kayamanan sa mundo, tayo ay mabibiyayaan
ng mga walang-hanggang kayamanan.

1. Sagutin ang isa o lahat ng mga sumusunod na tanong sa iyong
scripture study journal:

a. Paano ipinapakita ng tamang paggamit natin ng mga kayamanan sa mundo
na karapat-dapat tayong pagkatiwalaan ng mga walang hanggang
kayamanan?

b. Bilang isang kabataan, paano mo magagamit nang tama ang mga
kayamanan sa mundo? Paano mo ito magagawa kapag matanda ka na?
(Tingnan sa Jacob 2:17–19.)

Lucas 16:13–31
Pinagsabihan ni Jesus ang mga Fariseo at itinuro ang talinghaga ng taong mayaman
at ni Lazaro.
Sa pag-aaral mo ng Lucas 16:13–26, pag-isipang mabuti kung paano
makahahadlang sa ilang tao ang mga kayamanan sa mundo sa pagtatamo ng mga
walang hanggang kayamanan.

Tulad ng nakatala sa Lucas 16:13–14, itunuro ng Tagapagligtas na “hindi kayo
[sabay na] makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan” (Lucas 16:13). Narinig
ng mga Fariseo ang mga itinuro ng Tagapagligtas at Siya ay kanilang “tinuya”
(Lucas 16:14), o kinutya. Hanapin sa Lucas 16:14 ang salitang naglalarawan sa mga
Fariseo at magbigay ng isang paliwanag kung bakit kinutya nila ang Tagapagligtas
dahil sa Kanyang mga itinuro.

Ang mga Fariseo ay mapag-imbot, na ibig sabihin ay gusto nilang magkaroon ng
mas maraming ari-arian, lalo na ng mga bagay na pag-aari ng iba. Pinag-imbutan
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nila ang kayamanan at kapangyarihan ng mundo (tingnan sa Mateo 23:2–6, 14). Sa
iyong palagay, bakit ang pagiging mapag-imbot nila ay nag-udyok sa kanila na
kutyain ang Tagapagligtas?

Basahin ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Lucas 16:16–23 (sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan) na inaalam ang matututuhan pa sa pag-uusap ng mga Fariseo at ng
Tagapagligtas.

Nalaman natin mula sa mga talatang ito na ang nagsisilbing batas para sa mga
Fariseo ay ang batas ni Moises, at dahil dito, hindi nila tinanggap si Jesus bilang
kanilang hukom. Ipinaliwanag ni Jesus na ang batas ni Moises at ang mga propeta
ay nagpapatotoo tungkol sa Kanya. Pinagsabihan Niya ang mga Fariseo sa
pagtanggi nila sa mga yaong nakasulat at kinagalitan sila dahil kanilang “inililigaw
ang tamang daan” (Pagsasalin ni Joseph Smith, Lucas 16:21). Upang matulungan
ang mapag-imbot na mga Fariseong ito na matanto ang kanilang pag-uugali at ang
mga ibubunga nito, inihalintulad sila ng Tagapagligtas sa mayamang lalaki sa
talinghagang nakatala sa Lucas 16:19–31.

I-visualize o Ilarawan sa Isipan ang mga Kaganapan sa mga Banal na
Kasulatan
Ang paglalarawan sa isipan ng mga kaganapan sa mga banal na kasulatan ay makatutulong
upang ang mga kaganapang iyon ay mas maging makatotohanan at mas malinaw.
Matutulungan ka rin nito na mas makaugnay sa mga tao at sitwasyon na nakatala sa mga banal
na kasulatan at, dahil dito, mas epektibong masusuri at mauunawaan ang mga kaganapan sa
banal na kasulatan. Sa pagbabasa mo, hanapin ang mga detalye na tutulong sa iyo na
mailarawan sa isipan ang mga kaganapan at isiping kunwari ay naroon ka sa mga
kaganapang iyon.

Sa pagbabasa mo ng Lucas 16:19–31, ilarawan sa iyong isipan ang mga tauhan sa
talinghagang ito at ang mga nangyari sa kanila. Maaari mong basahin nang
malakas ang mga talatang ito, na parang ikaw ay nasa harap ng mga tao, na
sinasabi ang mga salita ng Tagapagligtas (Lucas 16:19–23), ng taong mayaman
(Lucas 16:24, 27, 28, 30), at ni Abraham (Lucas 16:25, 26, 29, 31). Makatutulong na
malaman na ang “sinapupunan ni Abraham” (Lucas 16:22) ay tumutukoy sa
paraiso sa daigdig ng mga espiritu at na ang “hades” (Lucas 16:23) o impiyerno ay
tumutukoy sa bilangguan ng mga espiritu (tingnan sa Bible Dictionary, “Abraham’s
Bosom,” Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Impiyerno”).

Paano nagkaiba ang buhay sa mundo
ng taong mayaman at ni Lazaro?

Paano nakaapekto sa taong mayaman
ang kanyang pag-iimbot o pagmamahal
sa mga kayamanan sa mundo
pagkatapos niyang mamatay?

Ano sa palagay mo ang nais ituro ng
talinghagang ito sa mga Fariseo?

Ang isang alituntunin na matututuhan natin sa talinghagang ito ay kung tayo ay
mapag-imbot at hindi ginamit nang tama ang ating mga kayamanan sa
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Hinimuran ng mga aso ang mga sugat ni
Lazaro, ang taong mahirap na nasa pintuan
ng taong mayaman.

mundo, makakaranas tayo kalaunan ng paghihirap at panghihinayang
(tingnan din sa D at T 104:18).

May matututuhan pa tayong
katotohanan mula sa talinghagang ito.
Ayon sa Lucas 16:30, ano ang
pinaniniwalaang mangyayari ng taong
mayaman kung magpapakita si Lazaro
sa mga kapatid ng taong mayaman?

Naniniwala ang taong mayaman na
magsisisi at magbabalik-loob sa
katotohanan ang kanyang mga kapatid
kung si Lazaro ang magpapakita sa
kanila. Ang tunay na pagbabalik-loob
ay “pagbabago ng isang tao sa
paniniwala, nasasapuso, at buhay
upang tanggapin at sundin ang
kalooban ng Diyos” (Gabay sa mga
Banal na Kasulatan, “Pagbabalik-loob,
Nagbalik-loob,” scriptures.lds.org).

Ayon sa Lucas 16:29, 31, bakit hindi isinugo ni Abraham si Lazaro sa mga kapatid
ng taong mayaman?

Sa pagbanggit kay “Moises at ang mga propeta,” muling tinutukoy ng
Tagapagligtas ang mga banal na kasulatan na sinasabi ng Fariseo na
pinaniniwalaan nila at ipinamumuhay ngunit sa katunayan ay hindi nila
tinatanggap.

Mula sa talinghagang ito, matututuhan natin na ang pagbabalik-loob ay
nangyayari sa pamamagitan ng paniniwala at pagsunod sa mga salita ng mga
propeta, hindi dahil sa nakitang mga himala o mga anghel.

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa iyong palagay, bakit nangyayari ang pagbabalik-loob sa pamamagitan ng
paniniwala at pagsunod sa mga salita ng mga propeta sa halip na sa
pamamagitan ng nakitang mga himala o mga anghel?

b. Anong partikular na mga turo mula sa mga propeta ang nakaimpluwensya
sa iyong pagbabalik-loob?

Sa isang papel, sumulat ng isang mithiin kung paano mo mas paniniwalaan o mas
susundin ang mga turo o payo ng mga propeta upang lalo pang tumatag ang iyong
pagbabalik-loob at pananalig. Para sa mga ideya, maaari mong rebyuhin ang
polyetong Para sa Lakas ng mga Kabataan. Ilagay ang papel na ito kung saan mo ito
makikita araw-araw, puwedeng sa mga banal na kasulatan mo, upang
mapaalalahanan ka sa iyong mithiin.

3. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:
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Napag-aralan ko na ang Lucas 16 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 11: DAY 4

Lucas 17
Pambungad
Itinuro ni Jesus sa Kanyang mga disipulo ang tungkol sa kahalagahan ng
pagpapatawad sa iba. Pagkatapos, hiniling ng mga Apostol kay Jesus na dagdagan
ang kanilang pananampalataya. Bilang tugon, itinuro sa kanila ng Tagapagligtas
ang talinghaga ng aliping walang kabuluhan. Pagkatapos niyon, pinagaling ni Jesus
ang 10 ketongin, ngunit isa lang sa kanila ang bumalik para magpasalamat sa
Kanya. Tinanong ng mga Fariseo ang Tagapagligtas, at Siya ay nagturo tungkol sa
pagdating ng kaharian ng Diyos.

Lucas 17:1–10
Hiniling ng mga Apostol kay Jesus na dagdagan ang kanilang pananampalataya

1. Mag-isip ng mga sitwasyon na maaaring kailanganin mong
manampalataya tulad ng paghingi ng priesthood blessing,

pagbabayad ng ikapu, o pagbibigay ng mensahe o lesson sa simbahan. Isulat ito
sa iyong scripture study journal. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na
tanong: Ninais mo bang magkaroon ng mas malaking pananampalataya? Kung
gayon, ano ang mga naranasan mo na nakatulong sa iyo na makadama ng
ganitong pagnanais?

Sa pag-aaral mo ng Lucas 17, alamin ang mga alituntunin na makatutulong sa iyo
na madagdagan ang iyong pananampalataya.

Itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo sa Lucas 17:1–2 na papanagutin
ang taong naglilihis o nag-uudyok sa iba na magkasala.

Basahin ang Lucas 17:3–4, na inaalam ang iniutos ng Tagapagligtas sa Kanyang
mga disipulo na maaaring mangailangan ng pananampalataya. Maaari mong
markahan ang kautusang iyan sa iyong mga banal na kasulatan.

Bakit parang mahirap patawarin ang isang taong paulit-ulit na nagkasala sa iyo?
____________________

Basahin ang Lucas 17:5, na inaalam ang ninanais ng mga Apostol mula sa
Tagapagligtas pagkatapos Niyang ituro sa kanila ang tungkol sa pagpapatawad.

Paano nakatulong sa kanila ang paghiling sa Panginoon na dagdagan ang kanilang
pananampalataya sa pagsunod sa kautusang patawarin ang iba?
____________________

Tulad ng nakatala sa Lucas 17:6, tinugon ng Tagapagligtas ang kahilingan ng mga
Apostol na dagdagan ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng
pagpapatotoo na ang pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng
mostasa ay nagdudulot ng mga himala. Upang matulungan sila na malaman kung
paano madaragdagan ang kanilang pananampalataya, si Jesus ay nagbigay ng isang
talinghaga na naglalarawan ng kaugnayan ng panginoon at alipin.

262



Basahin ang Lucas 17:7–10, na inaalam ang inaasahan ng panginoon sa kanyang
alipin. Use the footnotes to help you understand some of the difficult words in the
parable.

Sa panahon ng Biblia, inilalaan ng panginoon ang lahat ng pangangailangan sa
buhay ng kanyang alipin kapag tapat na ginagampanan ng alipin ang kanyang mga
tungkulin. Dahil dito, hindi na kailangang magbigay ng espesyal na pasasalamat
ang panginoon sa kanyang alipin o magkaroon ng utang na loob sa kanya sa
paggawa ng kanyang mga tungkulin.

Mag-isip ng mga paraan kung paano natutulad ang Ama sa Langit sa panginoon sa
talinghagang ito.

Maaari mong markahan sa Lucas 17:10 ang mga katagang “nangagawa ang lahat
ng mga bagay na sa inyo’y iniutos.”

2. Isulat ang sumusunod sa iyong scripture study journal:
Madaragdagan ang ating pananampalataya kapag sinikap nating gawin

ang lahat ng iniuutos ng Ama sa Langit. Dadagdagan mo kalaunan ang pahayag
na ito.

Maaaring markahan sa Lucas 17:10 ang sinabi ni Jesus na dapat sabihin ng mga
alipin matapos gawin ang iniutos sa kanila.

Ang amining tayo ay mga aliping walang kabuluhan ay nangangahulugang
nalalaman natin na kahit napakatapat natin sa pagsunod sa mga kautusan, tayo ay
laging may pagkakautang sa Diyos. Binibiyayaan Niya tayo nang lubos at
hinding-hindi natin Siya kayang bayaran kailanman—kahit pa masunurin tayo at
matwid na namumuhay (tingnan sa Mosias 2:20–26).

3. Kumpletuhin ang pahayag sa iyong scripture study journal para
maituro nito ang sumusunod na alituntunin: Madaragdagan ang

ating pananampalataya kapag sinisikap nating gawin ang lahat ng
iniuutos ng Ama sa Langit at kapag inaalala natin na palagi tayong may
pagkakautang sa Kanya. Sagutin ang sumusunod na tanong: Paano
nadaragdagan ang ating pananampalataya kapag pinagsisikapan nating gawin
ang lahat ng iniuutos ng Diyos?

Itinuro ni Pangulong Heber J. Grant ang tungkol sa kahalagahan ng paggawa ng
ating tungkulin sa paglilingkod sa Diyos: “Hindi dapat matakot ang sinumang
lalaki o babae na mawawala ang kanyang pananampalataya sa Simbahang ito
kung siya’y mapagpakumbaba at madasalin at masunurin sa kanyang tungkulin.
Wala pa akong alam na gayong tao na nawalan ng pananampalataya. Sa
paggawa sa ating tungkulin ay nadaragdagan ang ating pananampalataya

hanggang sa maging perpektong kaalaman ito” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan:
Heber J. Grant [2002], 31).

Pag-isipang mabuti ang pagkakataon na sinunod mo ang mga kautusan o tapat na
isinagawa ang iyong tungkulin sa Diyos at nadamang nadagdagan ang iyong
pananampalataya dahil dito.
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Lucas 17:11–19
Pinagaling ni Jesus ang 10 ketongin
Batay sa nalalaman mo tungkol sa
ketong, kumpletuhin ang sumusunod
na pahayag: Noong panahon ng Biblia,
napakahirap magkasakit ng ketong
dahil ____________________.

Ang ketong ay isang sakit na maaaring
humantong sa pagkasira ng hitsura at
kamatayan. Ang mga ketongin ay
nakahiwalay sa iba pang mga tao sa
komunidad para mapangalagaan ang
kalusugan ng iba; at sila ay
kinakailangang sumigaw ng “Karumal-dumal!” upang balaan ang sinumang
papalapit sa kanila (tingnan sa Bible Dictionary, “Leper”).

Basahin ang Lucas 17:11–12, na inaalam kung sino ang nakasalubong ni Jesus nang
tumigil Siya sa isang nayon habang naglalakbay papunta sa Jerusalem.

Kung ikaw ay isa mga ketonging iyon, ano kaya ang madarama mo pagkakita mo
kay Jesus?

Basahin ang Lucas 17: 13–14, na inaalam ang sinabi ng mga ketongin sa
Tagapagligtas at ano ang sinabi Niya sa kanila.

Nakasaad sa batas ni Moises na dapat ipakita ng mga ketongin ang kanilang sarili
sa mga saserdote matapos silang gumaling upang tanggapin silang muli sa
komunidad (tingnan sa Levitico 14). Maaari mong markahan sa iyong mga banal
na kasulatan ang nangyari nang pumunta ang mga ketongin para ipakita ang
kanilang sarili sa saserdote.

Natutuhan natin mula sa Lucas 17:14 na matatanggap natin ang mga pagpapala
ng Panginoon kapag ginawa natin ang iniuutos Niya sa atin.

Pag-isipan kung ano kaya ang pakiramdam—kung paano mababago nito ang iyong
buhay—kung isa ka sa mga ketongin na pinagaling. Ano kaya ang gagawin mo
kapag natanto mo na gumaling ka na sa ketong mo?

Basahin ang Lucas 17:15–19, na inaalam kung ano ang ginawa ng isa sa mga
ketongin na kakaiba sa mga kasama niya.

Ang isang katotohanan na matututuhan natin mula sa ketongin na bumalik upang
magpasalamat ay mahalagang magpasalamat sa mga pagpapalang
natanggap natin.

Bakit mahalagang magpasalamat sa Diyos para sa mga pagpapalang natatanggap
natin? ____________________

Paano tayo natutulad kung minsan sa siyam na ketongin?
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Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Thomas S. Monson, at
markahan ang itinuro niya na mangyayari kapag nagpasalamat tayo sa ating
Ama sa Langit: “Mga kapatid ko, naaalala ba nating magpasalamat sa mga
pagpapalang natatanggap natin? Ang taos-pusong pasasalamat ay hindi lamang
nakakatulong para makilala natin ang ating mga pagpapala, kundi nagbubukas
din ng pintuan ng langit at nagpapadama sa atin ng pag-ibig ng Diyos” (“Ang

Banal na Kaloob na Pasasalamat,” Ensign o Liahona, Nob. 2010, 87).

Maaari mong markahan sa Lucas 17:19 ang sinabi ng Tagapagligtas sa ketongin na
nagpasalamat.

Suriin ang Iyong Buhay
Kapag pinag-uukulan natin ng oras na suriin nang tapat kung gaano natin naipamumuhay nang
mabuti ang mga alituntunin ng ebanghelyo, binibigyan natin ang Espiritu Santo ng pagkakataon
na tulungan tayong maunawaan kung ano ang nagagawa natin nang mabuti at kung paano tayo
uunlad. Kapag sinuri mo ang iyong sarili, sikaping hangarin ang patnubay ng Banal na Espiritu at
maging lubos na tapat.

Sa paanong paraan nakatutulong ang pasasalamat sa Panginoon para sa mga
pagpapalang natanggap natin upang tayo ay lubos na mapagaling?
____________________

4. Isulat sa iyong scripture study journal ang mga pagpapala na
natanggap mo mula sa Ama sa Langit na ipinagpapasalamat mo.

Maglista ng ilang bagay na magagawa mo sa iyong buhay na nagpapakita ng
iyong pasasalamat para sa mga pagpapalang ito.

Lucas 17:20–37
Itinuro ni Jesus ang tungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos
Itinuro ni Jesus ang tungkol sa Kanyang Ikalawang Pagparito sa Lucas 17:20–37.
Napag-aralan mo na ang ilan sa mga nilalaman ng talatang ito nang pag-aralan mo
ang Mateo 24 at Joseph Smith—Mateo.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Lucas 17 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 12: DAY 1

Lucas 18–21
Pambungad
Sa pagpunta ni Jesucristo sa Jerusalem sa huling pagkakataon, itinuro Niya ang
Kanyang ebanghelyo at nagsagawa ng mga himala sa mga tao. Matagumpay
Siyang nakapasok sa Jerusalem sakay ng isang asno, muling nilinis ang templo, at
nagturo sa mga tao roon.

Lucas 18–21
Nagturo ang Tagapagligtas habang papunta Siya sa Jerusalem
Nalaman mo na ang tungkol sa maraming kaganapan na nakatala sa Lucas 18–21
mula sa iyong pag-aaral ng Mateo at Marcos.

Sa pagpunta ni Jesucristo sa Jerusalem
sa huling pagkakataon, nagturo Siya ng
ilang talinghaga at nagpagaling ng
maraming tao. Inanyayahan Niya ang
isang mayamang batang pinuno na
ibigay ang lahat ng kanyang pag-aari sa
mga maralita at sumunod sa Kanya.
Pinagaling Niya ang isang lalaking
bulag. Sa kabila ng pangungutya,
sinaluhan Niya sa pagkain ang isa sa
mga punong maniningil ng buwis sa
Jerico. (Tingnan din sa Mateo 19–20;
Marcos 10.)

Dumating si Jesus sa Jerusalem at, sa
gitna ng mga hiyaw ng papuri, sumakay
Siya sa isang batang asno sa pagpasok
Niya sa lungsod. Muli Niyang pinaalis
ang mga mamamalit ng salapi sa
templo, nagturo sa mga tao roon, at
sumagot sa mga tanong ng mga
punong saserdote at mga eskriba.
Pinuri Niya ang isang balo na naghulog
ng dalawang lepta sa kabang-yaman ng
templo. Itinuro rin Niya sa Kanyang
mga disipulo ang tungkol sa Kanyang
Ikalawang Pagparito.

Karamihan sa mga tala na pag-aaralan
mo sa lesson na ito ay makikita lamang
sa Ebanghelyo Ayon kay Lucas. Upang
makapaghanda sa pag-aaral ng Lucas 18–21, sagutin ang mga sumusunod na
tanong at isulat ito sa patlang:
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Anong mga kilos ang nagpapakita na gusto talaga ng isang tao na mapalapit sa
Panginoon? Anong pag-uugali ang nagpapakita na talagang gusto niyang
mapatawad o hinahangad niya ang tulong ng Panginoon? ____________________

Basahin ang bawat talata ng banal na kasulatan sa kalakip na chart, at pag-isipan
ang mga sagot sa mga tanong. Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Talinghaga
o Tala

Mga Kahulugan ng Salita Pangunahing
Tauhan

Mga Doktrina o mga
Alituntunin

Lucas 18:1–8 Manganglupaypay: panghinaan
ng loob o mapagod

Iganti: itama o makakuha ng
katarungan

Balong Babae

Lucas
18:9–14

Inaaaring-ganap: tinatanggap o
nililinis

Maniningil ng
buwis

Lucas
18:35–43

Lalaking bulag

Lucas
19:1–10

Maraming tao: puno ng tao

May daya: mali o di-matwid
na paraan

Zaqueo

Mga Tanong na Pag-iisipan

• Ano ang nais ng pangunahing tauhan?

• Ano ang ginawa ng tao upang ipakita na tapat ang kanyang hangarin?

• Anong nangyari dahil sa kanyang katapatan?

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Anong mga pagkakatulad ang napansin mo sa mga ikinilos ng bawat
pangunahing tauhan?

b. Anong mga pagkakapareho ang napansin mo na natanggap ng bawat
pangunahing tauhan dahil sa kanyang mga ginawa?

Ang isang alituntunin na itinuro sa mga talang ito ay na kung tapat at masigasig
tayo sa pagsampalataya sa Panginoon, matatamo natin ang Kanyang awa.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder David A. Bednar ng Korum ng Labindalawang
Apostol, na inaalam kung ano ang nakikita sa isang taong nananampalataya sa Panginoon: “Ang
tunay na pananampalataya ay nakatuon sa Panginoong Jesucristo at laging nauuwi sa mabuting
pagkilos” (“Humingi nang may Pananampalataya,” Ensign o Liahona, Mayo 2008, 95).

Maaari mong isulat ang pahayag na ito sa margin ng iyong mga banal na kasulatan.

2. Sa iyong scripture study journal, maglista ng ilang paraan na
maipapakita mo ang iyong pananampalataya kay Jesucristo sa
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panahong ito. Anong mga pagpapala ang matatanggap natin kapag
nanampalataya tayo araw-araw kay Jesucristo?

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Bednar, na inaalam ang ibig sabihin
ng madama ang awa ng Panginoon:

“Sa personal na pag-aaral, pagmamasid, pagninilay, at panalangin, naniniwala
ako na lalo kong naunawaan na ang magiliw na awa ng Panginoon ay ang siyang
lubhang personal at indibiduwal na mga pagpapala, kalakasan, proteksyon,
katiyakan, patnubay, mapagmahal na kabaitan, kasiyahan, suporta, at mga
espirituwal na kaloob na natatanggap natin mula at dahil kay at sa
pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Tunay na iniaangkop ng Panginoon ang

‘kanyang mga awa alinsunod sa mga kalagayan ng mga anak ng tao’ (D at T 46:15).

“… Hayaang imungkahi ko na ang isang paraan ng paglapit sa atin ng Tagapagligtas ay sa
pamamagitan ng Kanyang sagana at magiliw na awa. Halimbawa, sa pagharap sa mga hamon
at pagsubok sa buhay, ang kaloob na pananampalataya at angkop na diwa ng pagtitiwala sa
sarili na higit kaysa ating kakayahan ay dalawang halimbawa ng magiliw na awa ng Panginoon.
Ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan at kapayapaan ng budhi ay mga halimbawa ng
magiliw na awa ng Panginoon. At ang kasigasigan at katatagan na dahilan ng ating patuloy na
pagsulong nang may kagalakan sa kabila ng mga pisikal na limitasyon at espirituwal na
kahirapan ay mga halimbawa ng magiliw na awa ng Panginoon” (“Ang Magiliw na Awa ng
Panginoon,” Ensign o Liahona, Mayo 2005, 99–100).

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paano ka o ang isang taong kakilala mo nananampalataya kay Jesucristo?
Anong awa ang naranasan mo o ng isang taong kilala mo bilang
resulta nito?

b. Isipin kung papaano mo hahangarin ang tulong o awa ng Panginoon sa
iyong buhay. Ano ang gagawin mo para maipakita ang iyong
pananampalataya sa Panginoon upang ikaw ay kaawaan Niya?

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Lucas 18–21 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 12: DAY 2

Lucas 22
Pambungad
Habang papatapos na ang Kanyang ministeryo dito sa mundo, pinasimulan ni
Jesus ang sakramento, itinuro sa Kanyang mga disipulo na paglingkuran ang iba, at
iniutos kay Pedro na patibayin at palakasin ang kanyang mga kapatid. Nagsimula
ang nagbabayad-salang sakripisyo ng Tagapagligtas sa Halamanan ng Getsemani.
Siya ay dinakip at nilitis sa harapan ni Caifas. Habang nililitis ang Tagapagligtas,
ikinaila Siya ni Pedro.

Lucas 22:1–38
Pinasimulan ng Tagapagligtas ang sakramento at tinagubilinan ang Kanyang
mga Apostol
Isipin mo kunwari na nakaupo ka at ang isa sa iyong mga kapamilya sa sahig ng
inyong bahay. Gustong tumayo ng kapamilya mo at humingi ito ng tulong sa iyo.
Gaano mo siya matutulungan kung nakaupo ka pa rin sa sahig? Ano ang magiging
kaibhan kung tatayo ka muna?

Matutulungan ka ng analohiyang ito na maunawaan kung ano ang magagawa
natin para matulungan ang iba na mas umunlad sa espirituwal.

Sa pag-aaral mo ng Lucas 22, alamin ang mga katotohanan na makatutulong sa iyo
na malaman kung paano matutulungan ang iba na mas umunlad sa espirituwal.

Nalaman natin sa Lucas 22:1–30 na sa nalalapit na pagtatapos ng Kanyang
ministeryo sa buhay na ito, pinulong ng Tagapagligtas ang Kanyang mga Apostol
upang ipagdiwang ang Paskua. Sa panahong iyan, sinabi Niya na isa sa kanila ay
ipagkakanulo Siya, pinasimulan Niya ang ordenansa ng sakramento at iniutos na
gawin ito bilang pag-alaala sa Kanya, at itinuro Niya sa kanila na ang mga
naglilingkod sa kanilang kapwa-tao ay pinakadakila sa lahat. Pinuri rin ng
Tagapagligtas ang Kanyang mga Apostol sa patuloy na pagsunod sa Kanya at
ipinangako sa kanila na balang-araw ay mauupo sila sa mga luklukan at hahatulan
ang labindalawang lipi ng Israel.

Basahin ang Lucas 22:31–32, na inaalam ang sinabi ng Tagapagligtas na hangarin ni
Satanas.

Ang sumusunod na paglilinaw ay ibinigay ng Joseph Smith Translation sa talata 31:
“At sinabi ng Panginoon, Simon, Simon, masdan hangad ni Satanas na ikaw ay
mapasa kaniya, upang kaniyang maliglig ang mga anak ng kaharian gaya ng trigo”
(Joseph Smith Translation, Luke 22:31). Sa madaling salita, gusto ni Satanas na
mabitag si Pedro upang mas madali niyang mabitag ang iba pang mga miyembro
ng Simbahan.

“Ang trigo ay nililiglig sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga butil mula sa ipa.
Ang mahalagang butil ay iniingatan, samantalang ang karaniwang ipa ay
itinatapon. Kung ang mga Banal ay magpapadala sa tukso at makikibahagi sa mga
kasalanan ng mundo, hindi na sila magiging kakaiba at matutulad sa ipa” (New
Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 183). Sa
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analohiya ng Tagapagligtas, ang pananampalataya at patotoo ni Pedro at ng iba ay
maaaring ihalintulad sa butil na nais ni Satanas na ihiwalay, o kunin mula sa kanila.

Maglista ng isa o dalawang bagay na nalaman mo tungkol kay Pedro na
nagpapakita na mayroon na siyang patotoo kay Jesucristo at sa Kanyang
ebanghelyo: ____________________

Maaari mong markahan sa Lucas 22:32 kung ano ang sinabi ng Tagapagligtas na
kailangan pang maranasan ni Pedro bago niya mapagtibay ang kanyang mga
kapatid.

Ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng patotoo sa ebanghelyo ay natanggap ng isang
tao ang “kaalaman at isang espirituwal na patotoo na ibinigay ng Espiritu Santo”
(Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Patotoo,” scriptures.lds.org). Ang ibig sabihin
ng pagbabalik-loob sa ebanghelyo ay “pagbabago ng isang tao ng kanyang
paniniwala, nasasapuso, at buhay upang tanggapin at sundin ang kalooban ng
Diyos” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Pagbabalik-loob, Nagbalik-loob,”
scriptures.lds.org).

Batay sa sinabi ng Panginoon kay Pedro sa Lucas 22:32, matutukoy natin ang
sumusunod na katotohanan: Kapag nagbalik-loob tayo sa ebanghelyo ni
Jesucristo, mapagtitibay natin ang iba.

1. Kapag binago natin ang ating mga paniniwala at kilos at iniayon
ang mga ito sa kalooban ng Diyos, matutulungan o mapagtitibay

natin ang iba. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paano nauugnay sa alituntuning ito ang analohiya na pagtulong sa isang tao
na makatayo?

b. Ano sa palagay mo ang makatutulong sa isang tao na lalo pang maging
matatag sa ebanghelyo?

Basahin ang Lucas 22:33–34, na inaalam kung paano tumugon si Pedro sa payo ng
Tagapagligtas at kung ano ang ipinropesiya ng Tagapagligtas na gagawin ni Pedro.
Maaari mong markahan ang iyong nalaman.

Isang mas detalyadong bersyon tungkol sa talang ito ang nakatala sa Mateo 26.
Basahin ang Mateo 26:35, na inaalam kung ano ang sinabi ni Pedro sa
Tagapagligtas matapos marinig ang propesiya.

Lucas 22:39–53
Ang Tagapagligtas ay nagdusa sa Getsemani, na nagpawis ng malalaking patak ng
dugo, at ipinagkanulo ni Judas
Pagkatapos ng Paskua, nagpunta si Jesus at ang Kanyang mga Apostol sa
Halamanan ng Getsemani. Basahin ang Lucas 22:39–43, na inaalam ang ginawa ng
Tagapagligtas doon. Maaari mong markahan sa talata 43 kung sino ang nagpalakas
sa Kanya.

Mula sa talang ito, natutuhan natin na kung handa tayong sumunod sa Ama sa
Langit, bibigyan Niya tayo ng lakas na magawa ang Kanyang kalooban.
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Ano ang ilan sa mga paraan na mapapalakas tayo ng Ama sa Langit?
____________________

Isipin ang isang pagkakataon na napalakas ka ng Ama sa Langit nang sikapin
mong gawin ang Kanyang kalooban.

Ang tala ni Lucas tungkol sa pagdurusa ng Tagapagligtas sa Halamanan ng
Getsemani ay kinapapalooban ng mahahalagang detalye na hindi kasama sa mga
tala na ibinigay nina Mateo at Marcos. Basahin ang Lucas 22:44, na inaalam kung
paano inilarawan ni Lucas ang pagdurusa ng Tagapagligtas. Maaari mong
markahan ang mga salita na nagtuturo ng sumusunod na katotohanan: Nagpawis
si Jesucristo ng malalaking patak ng dugo habang nagdurusa Siya sa
Halamanan ng Getsemani.

Inilarawan ng Tagapagligtas ang Kanyang sariling pagdurusa sa isang paghahayag
na ibinigay sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Basahin ang Doktrina at
mga Tipan 19:18, na inaalam kung paano inilarawan ng Tagapagligtas ang Kanyang
pagdurusa. Basahin din ang Mosias 3:7. Maaari mong isulat ang Doktrina at mga
Tipan 19:18 at Mosias 3:7 sa iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Lucas 22:44
bilang cross-reference.

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang naisip mo nang malaman mo na nagdusa nang labis para sa iyo si
Jesucristo?

b. Nang malaman mo ang katotohanang ito, paano nito napalakas ang iyong
patotoo tungkol sa pagmamahal ng Tagapagligtas sa iyo?

Itinuro ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
sumusunod tungkol sa pagdurusa ng Tagapagligtas:

“Hindi natin alam, hindi natin masasabi, walang mortal na isipan ang
makauunawa sa lubos na kahalagahan ng ginawa ni Cristo sa Getsemani.

“Alam nating lumabas ang maraming patak ng dugo mula sa bawat butas ng
kanyang balat nang inumin Niya ang mapait na sarong ibinigay sa Kanya ng
Kanyang Ama.

“Alam nating nagdusa Siya, kapwa sa katawan at espiritu, nang higit kaysa
kayang tiisin ng tao, maliban sa kamatayan.

“Alam natin na sa paraang hindi natin maunawaan, tinugon ng Kanyang pagdurusa ang mga
hinihingi ng katarungan, tinubos ang nagsisising mga kaluluwa mula sa mga pasakit at parusa
ng kasalanan, at kinaawaan ang mga naniniwala sa Kanyang banal na pangalan.

“Alam natin na napahandusay Siya sa lupa sa sobrang sakit at pagdurusa sa napakabigat na
pasaning naging dahilan para Siya ay manginig at magnais na kung maaari ay hindi Niya lagukin
ang mapait na saro.

“Alam natin na bumaba ang isang anghel mula sa kalangitan upang palakasin Siya sa Kanyang
pagdurusa, at ipinalagay natin na ito ang dakilang si Miguel, na unang nahulog upang ang tao
ay maging gayon.
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“At sa ating palagay, ang sukdulang paghihirap na ito—ang pagdurusang ito na walang
katulad—ay nagpatuloy sa loob ng mga tatlo o apat na oras” (“The Purifying Power of
Gethsemane,” Ensign, Mayo 1985, 9).

Nalaman natin sa Lucas 22:45–48 na matapos magdusa ng Tagapagligtas sa
Getsemani, Siya ay ipinagkanulo ni Judas Iscariote.

Basahin ang Lucas 22:49–51, na inaalam kung ano ang ginawa ni Pedro (tingnan sa
Juan 18:10) nang ang mga punong saserdote at mga iba pa ay dumating upang
dakpin si Jesus. Maaari mong markahan ang ginawa ng Tagapagligtas para sa alipin
ng mataas na saserdote.

Nalaman natin sa Lucas 22:52–53 na nagtanong ang Tagapagligtas kung bakit Siya
sa gabi dinarakip ng mga punong saserdote at ng mga iba pa at hindi sa umaga
kapag Siya ay naroon sa templo.

Lucas 22:54–71
Si Jesus ay nilitis sa harapan ng Sanedrin, at ikinaila Siya ni Pedro
Nalaman natin sa Lucas 22:54 na sinundan ni Pedro ang Tagapagligtas nang dalhin
Siya sa bahay ng mataas na saserdote upang litisin.

3. Kopyahin ang sumusunod na chart sa iyong scripture study journal.
Habang binabasa mo ang bawat isa sa mga talata sa banal na

kasulatan, alamin kung sino ang taong kumausap kay Pedro at ano ang sinabi
ni Pedro habang nililitis ang Tagapagligtas. Isulat ang iyong mga sagot sa
angkop na mga column. (Paalala: Lahat ng apat na Ebanghelyo ay naglalaman
ng tala tungkol sa pagkakaila ni Pedro, ngunit ang tala ni Juan ay naglalaman
ng mas maraming detalye.)

Reperensya Sino ang kumausap kay Pedro? Ano ang sinabi ni Pedro?

Juan 18:15–17

Juan 18:18, 25

Juan 18:26–27

Kapag natapos mo na ang chart, sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong
scripture study journal: Sa palagay mo, bakit ikinaila ni Pedro na kilala niya si Jesus
sa bawat isa sa mga taong ito?
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Basahin ang Lucas 22:61–62, na
inaalam ang nangyari pagkatapos ikaila
ni Pedro na kilala niya ang
Tagapagligtas.

Kunwari ay ikaw ang nasa katayuan ni
Pedro pagkatapos niyang ikaila nang
tatlong beses na kilala niya si Jesus.
Ano kaya ang maiisip o madarama mo
nang tingnan ka ng Tagapagligtas?
Bakit gayon ang madarama mo?

Itinuro ni Elder Bruce R. McConkie ang
sumusunod tungkol kay Pedro:

“Si Pedro ay klasikong halimbawa kung paano nababago ng ebanghelyo ang
mga taong tumatanggap nito. Noong magministeryo ang ating Panginoon sa
mundong ito, si Pedro ay may patotoo, mula sa Espiritu, tungkol sa pagiging
Diyos ni Cristo at tungkol sa dakilang plano ng kaligtasan na taglay ni Cristo.
‘Ikaw ang Cristo, ang Anak ng Dios na buhay,’ sabi niya, na binigkas niya ayon sa
Espiritu Santo. (Mat. 16:13–19.) Nang tumalikod sa katotohanan ang ibang tao,

nanindigan si Pedro bilang apostol at sinabing, ‘At kami’y nagsisisampalataya at nakikilala
namin na ikaw ang Banal ng Dios.’ (Juan 6:69.) Alam ni Pedro, at iyan ay dahil sa paghahayag.

“Ngunit hindi pa lubos na nagbalik-loob si Pedro, dahil hindi siya naging bagong nilikha ng
Espiritu Santo. Sa halip, nang matagal nang may patotoo si Pedro, at sa mismong gabi nang
pagdakip kay Jesus, sinabi niya kay Pedro: ‘Kung makapagbalik ka nang muli, ay papagtibayin
mo ang iyong mga kapatid.’ (Lucas 22:32.) Kaagad pagkatapos niyon, at kahit mayroon siyang
patotoo, ikinaila ni Pedro na kilala niya si Cristo. (Lucas 22:54–62.) Pagkatapos ng pagpapako sa
krus, nangisda si Pedro, upang tawagin lamang muli sa ministeryo ng nabuhay na muling
Panginoon. (Juan 21:1–17.) Sa wakas, sa araw ng Pentecostes ay natanggap ang ipinangakong
espirituwal na pagkakaloob; si Pedro at ang lahat ng matatapat na disipulo ay naging mga
bagong nilikha ng Espiritu Santo; sila ay tunay na nagbalik-loob; at ang mga nagawa nila
pagkatapos niyon ay patunay na lubusan silang nagbago. (Mga Gawa 3; 4.)” (Mormon Doctrine,
ika-2 ed. [1966], 162–63).

Nalaman natin sa mga Gawa na matapos matanggap ni Pedro ang kaloob na
Espiritu Santo, siya ay lubos na nagbalik-loob at nagbago at iniukol ang nalalabi
niyang buhay bilang tapat na disipulo ni Jesucristo (tingnan sa Mga Gawa 4:13–17;
5:25–29).

4. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Anong mga aral ang matututuhan natin sa karanasan ni Pedro?
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b. Sino ang isang taong kakilala mo na tila tunay na nagbalik-loob sa
ebanghelyo ni Jesucristo? Ano ang ginawa ng taong ito para maipakita na
siya ay nagbalik-loob?

Pag-isipang mabuti ang magagawa mo para mas mapalalim pa ang iyong
pagbabalik-loob sa ebanghelyo ni Jesucristo. Kumilos ayon sa anumang impresyon
na maaaring matanggap mo.

Nalaman natin sa Lucas 22:63–71 na kinutya at hinampas ng mga punong
saserdote ang Tagapagligtas.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Lucas 22 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

UNIT 12,  DAY 2

274



UNIT 12: DAY 3

Lucas 23–24
Pambungad
Ang Tagapagligtas ay nilitis sa harap nina Poncio Pilato at Herodes Antipas. Walang
nakitang kasalanan ang dalawang lalaking ito sa Tagapagligtas sa mga krimeng
ipinaratang sa Kanya, gayunpaman pinahintulutan ni Pilato na mapako Siya sa
krus. Pinatawad ni Jesus ang mga kawal na Romano na nagpako sa Kanya at
tiniyak sa isang magnanakaw na nakapako rin sa krus ang tungkol sa
kabilang-buhay. Pagkamatay ni Jesus, inihimlay ang Kanyang katawan sa libingan
na pag-aari ni Jose ng Arimatea. Sa ikatlong araw matapos ang kamatayan ni
Jesucristo, ibinalita ng mga anghel na naroon sa libingan ang Kanyang Pagkabuhay
na Mag-uli sa isang grupo ng kababaihan. Si Jesus ay nagpakita kalaunan sa
Kanyang mga Apostol at sa iba pa, ipinakita sa kanila ang Kanyang nabuhay na
mag-uling katawan, at inatasan silang mangaral ng pagsisisi at maging saksi
sa Kanya.

Lucas 23
Ang Tagapagligtas ay nilitis sa harap nina Pilato at Herodes at ipinako sa gitna ng
dalawang magnanakaw
Isipin ang isang pagkakataon na pinagmalupitan ka ng isang tao. Paano ka
tumugon sa gayong sitwasyon?

Sa pag-aaral mo ng Lucas 23, alamin ang katotohanan na makatutulong sa iyo na
maunawaan kung paano tayo tutugon kapag pinagmalupitan tayo ng iba.

Ipaalala na pagkatapos magdusa ni Jesus sa Getsemani, Siya ay dinakip ng mga
punong saserdote at hinatulan Siyang mamatay. Pagkatapos ay dinala nila Siya kay
Poncio Pilato, isang Romanong namumuno sa teritoryo ng Judea, at hiniling nila na
ipapatay niya si Jesus. Walang makitang anumang pagkakasala si Pilato kay Jesus.
Ipinadala niya si Jesus para mahatulan ni Herodes Antipas, na nagpapatay kay Juan
Bautista at namamahala sa mga teritoryo ng Galilea at Perea sa ilalim ng awtoridad
ng Roma. Wala ring makitang kasalanan si Herodes kay Jesus, kaya sinabi ni Pilato
sa mga tao na kanyang parurusahan si Jesus at palalayain Siya. Sumigaw ang mga
tao kay Pilato na palayain si Barrabas, isang mamamatay-tao, at hiniling na ipako si
Jesus sa krus. Pinalaya ni Pilato si Barrabas at ibinigay sa mga tao si Jesus upang
ipako sa krus (tingnan sa Lucas 23:1–25).

Basahin ang Lucas 23:32–34 at ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Lucas 23:35 (sa
Gabay sa mga Banal na Kasulatan), na inaalam kung ano ang ipinagdasal ng
Tagapagligtas habang Siya ay ipinapako. Maaari mong markahan ang Kanyang
panalangin sa iyong mga banal na kasulatan.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Bakit lubos na kaantig-antig at kahanga-hanga ang panalangin ng
Tagapagligtas sa sandaling iyon?
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b. Anong alituntunin ang matututuhan natin sa halimbawa ng Tagapagligtas
tungkol sa dapat nating gawin kapag pinagmalupitan tayo ng iba? (Sagutin
ang tanong na ito sa pamamagitan ng pagkumpleto sa sumusunod na
pahayag: Matutularan natin ang halimbawa ni Jesucristo sa pagpili na
____________________.)

Ang pagpapatawad sa iba ay hindi nangangahulugang hindi natin papanagutin ang
isang tao sa kasalanang ginawa niya. Hindi rin ito nangangahulugan na hahayaan
nating patuloy tayong pagmalupitan ng mga tao. Sa halip, ang kahulugan ng
pagpapatawad ay pakitunguhan nang may pagmamahal ang mga taong
nagmalupit sa atin at huwag maghinanakit o magalit sa kanila (tingnan sa Gabay
sa mga Banal na Kasulatan, “Magpatawad,” scriptures.lds.org).

Isipin kung may taong kailangan mong patawarin. Kung minsan ay mahirap
magpatawad. Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Gordon B.
Hinckley, na inaalam kung ano ang magagawa mo kung nahihirapan kang
patawarin ang iba.

“Isinasamo ko sa inyo na humingi sa Panginoon ng lakas para makapagpatawad.
… Maaaring hindi ito maging madali, at maaaring hindi ito agad mangyari.
Ngunit kung hihingin ninyo ito nang taos-puso at pagsisikapan ito, ito ay
mangyayari. … Makadarama kayo ng kapayapaan sa inyong mga puso na hindi
ninyo matatamo sa ibang paraan. Ang kapayapaang iyan ay ang kapayapaan
Niya na nagsabing:

“‘Sapagka’t, kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin
naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan.

“‘Datapuwa’t kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin
naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan’ (Mat. 6:14–15)” (“Of You It
Is Required to Forgive,” Ensign, Hunyo 1991, 5).

2. Kumpletuhin ang mga sumusunod na assignment sa iyong
scripture study journal:

a. Sagutin ang sumusunod na tanong: Sa palagay mo, paano nakatutulong sa
iyo ang paghingi ng lakas upang mapatawad ang taong nagmalupit sa iyo?

b. Isulat ang isang pangyayari na ikaw (o isang kakilala mo) ay nagpatawad ng
isang tao. Alalahanin na huwag magbahagi ng anumang napakapersonal
na bagay.

Hangaring tularan ang halimbawa ni Jesucristo at patawarin ang mga nagmalupit
sa iyo. Manalangin at humingi ng lakas at kakayahan na magawa ito. (Alalahanin
na kinukondena ng Panginoon ang mapang-abusong pag-uugali sa anumang uri
nito—pisikal, seksuwal, verbal, o emosyonal. Ang pang-aabuso o pagmamalupit sa
anumang uri nito, kabilang na ang pananakot o pangbu-bully, ay labag sa mga
itinuro ni Jesucristo. Ang mga biktima ng pang-aabuso ay makatitiyak na hindi sila
sisisihin dahil sa masamang ginawa ng iba. Hindi kailangang makonsiyensya ng
mga biktima. Ang mga biktima ng pang-aabuso ay dapat humingi kaagad ng
tulong, karaniwan sa kanilang bishop o branch president.)

UNIT 12,  DAY 3

276



Nalaman natin sa Lucas 23:35–38 na
kinutya ng mga pinunong Judio at mga
kawal na Romano ang Tagapagligtas
habang Siya ay nakabayubay sa krus.
Basahin ang Lucas 23:39–43, na
inaalam kung paano Siya tinrato ng
dalawang magnanakaw na ipinako sa
Kanyang magkabilang tabi. Maaari
mong markahan ang mga salita o
katagang napansin mo.

Basahin ang sumusunod na pahayag,
na inaalam ang ibig sabihin ng Tagapagligtas nang sabihin Niya sa isa sa mga
magnanakaw na siya ay isasama Niya sa paraiso:

“Sa mga banal na kasulatan, ang salitang paraiso ay ginamit sa iba’t ibang paraan. Una, ito ay
isang lugar ng kapayapaan at kaligayahan sa daigdig ng mga espiritu sa kabilang buhay, na
nakatalaga para sa mga nabinyagan at nanatiling tapat (tingnan sa Alma 40:12; Moroni
10:34). …

“Ang ikalawang gamit ng salitang paraiso ay matatagpuan sa pagsasalaysay ni Lucas tungkol sa
Pagpapako sa Krus sa Tagapagligtas. … Ipinaliwanag ni Propetang Joseph Smith na … ang
talagang sinabi ng Panginoon ay makakapiling Siya ng magnanakaw sa daigdig ng mga espiritu”
(Tapat sa Pananampalataya: Isang Sanggunian sa Ebanghelyo [2006], 191; tingnan din sa History
of the Church, 5:424–25).

Mula sa mga salita ng Tagapagligtas sa magnanakaw na nakatala sa Lucas 23:43,
nalaman natin na ang mga espiritu ng lahat ng tao ay tutungo sa daigdig ng
mga espiritu kapag namatay sila.

Nalaman natin sa Doktrina at mga Tipan 138 na nang mamatay ang Tagapagligtas,
ang Kanyang espiritu ay nagtungo sa daigdig ng mga espiritu. Gayunman, hindi
Niya dinalaw ang masasama, na nasa isang bahagi ng daigdig ng mga espiritu na
tinatawag na bilangguan ng mga espiritu. Basahin ang Doktrina at mga Tipan
138:29–32, na inaalam ang ginawa ni Jesucristo sa daigdig ng mga espiritu at kung
ano ang maaaring nangyari sa magnanakaw pagkamatay niya at pagkapunta sa
daigdig ng mga espiritu. Maaari mong isulat ang cross-reference na D at T
138:29–32 sa tabi ng Lucas 23:43 sa iyong mga banal na kasulatan.

Pagtukoy ng mga Cross-Reference
Ang cross-reference ay isang scripture reference na maaaring magbigay ng karagdagang
kaalaman tungkol sa talatang pinag-aaralan mo. Sa pag-aaral mo, makatutulong sa iyo nang
malaki ang pagsulat ng mga cross-reference sa iyong mga banal na kasulatan kapag nakakita ka
ng mga talata na tumutulong sa iyo na maunawaan ang isa pang talata ng banal na kasulatan o
isang paksa sa banal na kasulatan.

Kahit ituturo ang ebanghelyo sa magnanakaw na ito, siya ay hindi kaagad
makatatanggap ng kadakilaan sa kaharian ng Diyos. Ang magnanakaw (at ang iba
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pa na namatay na walang kaalaman sa ebanghelyo) ay kailangang magsisi at
tanggapin ang mga ordenansa na isinagawa sa templo para sa kanya (tingnan sa
Doktrina at mga Tipan 138:58–59).

Nakasaad sa Lucas 23:44–56 na namatay sa krus ang Tagapagligtas. Pagkatapos ay
ibinalot ang Kanyang katawan sa kayong lino at inihimlay sa isang libingan. Ang
mga bagay tungkol sa kamatayan ng Tagapagligtas sa krus ay natalakay na sa
lesson para sa Mateo 27.

Lucas 24
Ibinalita ng mga anghel na nabuhay na muli si Jesucristo, at nagpakita si Jesus sa
Kanyang mga disipulo
Kunwari ay isa kang missionary, at may nakilala kang isang tao na nagsabing,
“Marami akong kilala na hindi naniniwala na may kabilang-buhay. Sinabi ng ilan
sa kanila na naniniwala sila kay Jesucristo ngunit hindi sila naniniwala na Siya ay
nabuhay na muli at may pisikal na katawan. Sinabi nila na nabubuhay lamang Siya
bilang isang espiritu. Ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa Pagkabuhay na
Mag-uli ni Jesucristo?”

Paano mo sasagutin ang kanyang tanong? ____________________

Basahin ang Lucas 24:1–4, na inaalam ang natuklasan ng kababaihan nang
dumating sila sa libingan kung saan nakahimlay ang katawan ni Jesus.

Basahin ang Lucas 24:5–8, na inaalam ang sinabi ng mga anghel sa kababaihan.
Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Nalaman natin sa Lucas 24:9–10 na nilisan ng kababaihan ang libingan at ibinalita
sa mga disipulo ang nakita at narinig nila.

Basahin ang Lucas 24:11, na inaalam ang reaksyon ng mga Apostol sa mga sinabi
ng kababaihan.

Ibuod ang naging reaksyon ng mga Apostol sa mga sinabi ng kababaihan:
____________________

Pagkarinig sa ibinalita ng kababaihan, tumakbo si Pedro sa libingan at nakita roon
ang kayong lino, ngunit wala ang katawan ni Jesus (tingnan sa Lucas 24:12).

Nalaman natin sa Lucas 24:13–32 na nagpakita ang nabuhay na mag-uling
Tagapagligtas sa dalawang disipulo sa daan patungong Emaus. Hindi nakilala ng
dalawang disipulo si Jesus nang makisabay Siya sa paglalakad sa kanila at tinuruan
sila gamit ang mga banal na kasulatan dahil ang “mga mata nila’y may
nakatatakip” (Lucas 24:16). Ayaw ng Tagapagligtas na Siya ay makilala nila kaagad.

Basahin ang Lucas 24:32, na inaalam kung paano nakaapekto sa dalawang disipulo
ang mga turo ng Tagapagligtas mula sa mga banal na kasulatan. Maaari mong
markahan ang iyong nalaman.

Kaagad bumalik ang dalawang disipulo sa Jerusalem at ikinuwento sa mga Apostol
at iba pang mga disipulo ang nangyari sa kanila (tingnan sa Lucas 24:33–35).
Habang sila ay nag-uusap, nagpakita ang Tagapagligtas.
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Basahin ang Lucas 24:36–39, na inaalam ang katibayan na literal na nabuhay na
muli si Jesus at may katawang may laman at mga buto. (Ang Lucas 24:36–39 ay
isang scripture mastery passage. Maaari mong markahan ito sa paraang madali mo
itong mahahanap.)

Ano kaya ang mararamdaman mo kung
naroon ka nang magpakita ang
nabuhay na muling Cristo sa Kanyang
mga disipulo?

Basahin ang Lucas 24:40–43, na
inaalam kung ano pa ang ginawa ni
Jesus para maipakita na Siya ay may
nahahawakan (o pisikal) na katawan na
nabuhay na muli.

Natutuhan natin mula sa mga talatang
ito na si Jesucristo ay nabuhay na
muli na may katawang may laman at
mga buto. Lahat ng katawang nabuhay
na mag-uli ay may niluwalhating laman
at mga buto.

Sa pagbabasa mo ng sumusunod na pahayag, salungguhitan kung bakit
mahalagang maunawaan at paniwalaan ang doktrinang ito:

“Sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo, lahat ng tao ay mabubuhay na
mag-uli—maliligtas mula sa pisikal na kamatayan (tingnan sa I Mga Taga Corinto 15:22). Ang
Pagkabuhay na Mag-uli ay ang muling pagsasama ng espiritu at katawan sa isang perpekto at
imortal na kalagayan, na hindi na dadanas pa ng sakit o kamatayan (tingnan sa Alma
11:42–45). …

“Ang pag-unawa at patotoo sa pagkabuhay na mag-uli ay magbibigay sa inyo ng pag-asa at
pananaw habang dumaranas kayo ng mga hamon, pagsubok, at tagumpay sa buhay.
Makasusumpong kayo ng kaaliwan sa katiyakang ang Tagapagligtas ay buhay at sa
pamamagitan ng Kanyang Pagbabayad-sala, ‘nilagot niya ang mga gapos ng kamatayan, upang
ang libingan ay hindi magtagumpay, at ang tibo ng kamatayan ay malamon sa pag-asa ng
kaluwalhatian’ (Alma 22:14)” (Tapat sa Pananampalataya, 136–37).

Itinuturo sa atin ng plano ng kaligtasan na ang Pagkahulog nina Adan at Eva ay
naghatid ng pisikal at espirituwal na kamatayan. Hindi tayo makababalik at hindi
natin makakapiling ang Ama sa Langit maliban kung may isang Manunubos na
daraig sa kasalanan at kamatayan. Madaraig natin ang mga epekto ng Pagkahulog
dahil sa Pagbabayad-sala at Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesucristo.

3. Sa iyong scripture study journal, ipaliwanag kung bakit mahalagang
maunawaan at paniwalaan ang doktrina ng Pagkabauhay na

Mag-uli ni Jesus at kung bakit ito mahalaga sa iyo.
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Scripture Mastery—Lucas 24:36–39
4. Basahing muli ang sitwasyong ikaw kunwari ay isang missionary at

may nakilala ka na nagtanong sa iyo tungkol sa Pagkabuhay na
Mag-uli ni Cristo. Gamit ang natutuhan natin sa Lucas 24:36–39, isulat ang
sagot mo sa taong ito sa iyong scripture study journal.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Lucas 23–24 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa Ang
Ebanghelyo Ayon Kay Juan
Bakit Pag-aaralan ang Aklat na Ito?
Noong panahon ng matinding pag-uusig sa mga Kristiyano, paglaganap ng
apostasiya, at pagtatalo tungkol sa likas na katangian ni Jesucristo, itinala ni
Apostol Juan ang kanyang patotoo tungkol sa Tagapagligtas. Ang pag-aaral ng
Ebanghelyo Ayon Kay Juan ay makatutulong sa iyo na makilala ang Ama sa Langit
sa pamamagitan ng ministeryo ng Kanyang Anak na si Jesucristo. Itinuturo ng tala
ni Juan na makatatanggap ng mga dakilang pagpapala ang mga namumuhay ayon
sa mga turo ni Jesucristo, kasama na ang buhay na walang hanggan.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Isinulat ni Apostol Juan ang aklat na ito. Tinukoy niya ang kanyang sarili sa buong
aklat bilang ang “alagad, na minamahal ni Jesus” (tingnan sa Juan 13:23; 19:26;
20:2; 21:7, 20).

Si Juan at ang kanyang kapatid na si Santiago ay mga mangingisda (tingnan sa
Mateo 4:21). Bago maging disipulo at Apostol ni Jesucristo, tila isang tagasunod ni
Juan Bautista si Juan (tingnan sa Juan 1:35–40; Gabay sa mga Banal na Kasulatan,
“Juan, Anak ni Zebedeo,” scriptures.lds.org).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Hindi natin alam kung kailan mismo isinulat ni Juan ang aklat na ito. Sinasabing
isinulat ito mula A.D. 60 hanggang A.D. 100. Ipinahayag ng mga naunang
Kristiyanong manunulat ng ikalawang siglo A.D. na maaaring isinulat ni Juan ang
aklat na ito sa Efeso sa Asia Minor (kasalukuyang Turkey).

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Kahit na sadyang para sa lahat ang mga sulat ni Juan, may mas partikular na
pinatutungkulan ang kanyang mensahe. Isinulat ni Elder Bruce R. McConkie ng
Korum ng Labindalawang Apostol: “Ang ebanghelyo ni Juan ay isang tala para sa
mga banal; higit sa lahat, ito ay ebanghelyo para sa Simbahan” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 1:65). Sinabi ni Juan na ang layunin niya
sa pagsusulat ng aklat na ito ay hikayatin ang tao na, “magsisampalataya na si Jesus
ay ang Cristo, ang anak ng Dios; at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo
ng buhay sa kaniyang pangalan” (Juan 20:31). “Ang mga kaganapan mula sa buhay
ni Jesus na inilarawan [ni Juan] ay maingat na pinili at inayos nang may gayong
layunin” (sa Bible Dictionary ng LDS English version ng Biblia, “John, Gospel of”).

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Mga 92 porsiyento ng nakatala sa Ebanghelyo Ayon kay Juan ay hindi matatagpuan
sa iba pang Ebanghelyo. Ito marahil ay dahil ang talang ito na isinulat ni Juan para
sa mga tao—mga miyembro ng Simbahan na may nalalaman na tungkol kay
Jesucristo—ay iba sa mga tao na nais nina Mateo, Marcos, at Lucas na makabasa
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ng kanilang mga tala. Sa pitong himalang itinala ni Juan, lima rito ang hindi
nakatala sa iba pang Ebanghelyo. Bagama’t inilahad nina Mateo, Marcos, at Lucas
ang maraming impormasyon tungkol sa ministeryo ni Jesus sa Galilea, itinala
naman ni Juan ang maraming pangyayaring naganap sa Judea. Naglalaman ng
maraming doktrina ang Ebanghelyo Ayon kay Juan, na may mahahalagang tema
tulad ng kabanalan ni Jesus bilang Anak ng Diyos, ang Pagbabayad-sala ni Cristo,
ang buhay na walang hanggan, ang Espiritu Santo, ang pangangailang
maipanganak na muli, ang kahalagahan ng pagmamahal sa iba, at ang
kahalagahan ng paniniwala sa Tagapagligtas.

Binigyang-diin ni Juan ang kabanalan ni Jesus bilang Anak ng Diyos. Itinala ni Juan
ang mahigit 100 pagbanggit ni Jesus sa Kanyang Ama, lakip ang mahigit 20
reperensiya sa Juan 14 pa lamang. Isa sa pinakamahahalagang naitala ni Juan ay
ang mga turo ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo sa mga oras bago Siya
dinakip, kasama na ang dakilang Panalangin ng Pamamagitan, na inihandog Niya
sa gabing nagdusa Siya sa Getsemani. Ang bahaging ito ng tala ni Juan (Juan
13–17), ay bumubuo sa mahigit 18 porsiyento ng mga pahina sa Juan, na
nagbibigay sa atin ng higit na pagkaunawa sa doktrina ng Tagapagligtas at sa
inaasahan Niya sa Kanyang mga disipulo.

Outline
Juan 1. Pinatotohanan ni Juan ang pagiging Diyos sa buhay bago ang buhay sa
mundong ito ni Jesucristo at ang Kanyang misyon na magbigay ng kaligtasan sa
lahat ng tao. Itinala ni Juan ang pagbinyag kay Jesus at ang pagtawag sa ilan sa
Kanyang mga disipulo.

Juan 2–4. Ginawang alak ni Jesucristo ang tubig. Itinuro Niya kay Nicodemo ang
tungkol sa espirituwal na ipanganak na muli at nagpatotoo sa babaeng nasa tabi ng
balon na Siya ang Cristo. Pinagaling Niya ang anak ng isang maharlika.

Juan 5–7. Pinagaling ng Tagapagligtas ang isang maysakit na lalaki sa tangke
(pool) ng Betesda at ipinahayag ang Kanyang banal na kapangyarihan at
awtoridad. Pinakain Niya ang mahigit limang libong katao bilang paghahanda sa
sermon na Tinapay ng Kabuhayan, ipinahayag na Siya ang Mesiyas, at ipinahayag
sa Pista ng mga Tabernakulo na ang mga tumatanggap sa Kanya ang siyang
makatatanggap lamang ng buhay na walang hanggan.

Juan 8–10. Sa pamamagitan ng karanasan ng babaeng nahuling nangangalunya,
nagturo si Jesus tungkol sa pagkahabag at pagsisisi. Ipinahayag Niya na Siya si
Jehova, ang dakilang Ako Nga. Pinagaling Niya ang isang lalaking ipinanganak na
bulag at inilarawan ang Kanyang sarili bilang ang Mabuting Pastol, na nagmamahal
at nag-aalay ng Kanyang buhay para sa Kanyang mga tupa.

Juan 11–13. Pinabangon ni Jesucristo si Lazaro mula sa kamatayan, na nagpapakita
ng Kanyang kapangyarihang daigin ang kamatayan. Matagumpay Siyang pumasok
sa Jerusalem. Sa Huling Hapunan, hinugasan ni Jesus ang mga paa ng Kanyang
mga disipulo at nagturo na ibigin nila ang isa’t isa.

Juan 14–16. Itinuro ni Jesus sa Kanyang mga disipulo ang kaugnayan ng
pagmamahal at pagsunod. Nangako siya na ipadadala ang Mang-aaliw (ang
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Espiritu Santo) at personal na gagabayan ang Kanyang mga disipulo. Ipinahayag
Niya na Siya ang Tunay na Puno ng Ubas at na dinaig Niya ang sanlibutan.

Juan 17–19. Inihandog ni Jesus ang Panalangin ng Pamamagitan para sa Kanyang
mga disipulo at sa mga taong maniniwala sa kanilang pagtuturo. Siya ay
ipinagkanulo, dinakip, nilitis, at hinatulan. Pagkatapos magdusa sa krus, Siya ay
namatay at inilibing.

Juan 20–21. Nagpakita ang nabuhay na muling si Jesucristo kay Maria Magdalena
sa Libingan sa Halamanan at sa ilan sa Kanyang mga disipulo sa Jerusalem.
Nagpakita siya sa pito sa mga disipulo sa Dagat ng Galilea at iniutos kay Pedro na
pamunuan ang mga disipulo sa paglilingkod sa iba.

JUAN
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UNIT 12: DAY 4

Juan 1
Pambungad
Itinala ni Apostol Juan, na kilala rin bilang si Juan ang Pinakamamahal, ang
mahahalagang doktrinang may kinalaman sa tungkulin ni Jesucristo sa buhay bago
ang buhay sa mundo. Nagpatotoo rin si Juan Bautista kay Jesucristo at bininyagan
Siya. Inanyayahan ni Jesucristo ang mga tao na mag-aral sa Kanya.

Juan 1:1–18; Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:1–19
Pinatotohanan ni Juan na si Jesucristo ang Anak ng Diyos
Sisimulan mo sa lesson na ito ang iyong pag-aaral ng aklat ni Juan. Itinala ni
Apostol Juan ang nais niyang ipaalam sa iba tungkol kay Jesucristo. Si Juan ay saksi
sa maraming tala na isinulat niya. Karamihan sa mga nakatala sa Ebanghelyo Ayon
kay Juan ay hindi matatagpuan sa mga Ebanghelyo Ayon kina Mateo, Marcos, at
Lucas, na isinulat upang tulungan ang mga Judio at mga Gentil na maniwala na si
Jesus ang Mesiyas at ang Tagapagligtas ng sangkatauhan. Nagsulat si Juan para sa
mga nakauunawa na sa mga banal na kasulatan at naniniwala na si Jesus ang
Cristo, ang ipinangakong Mesiyas.

1. Kunwari ay nakikipag-usap ka sa isang taong kaunti lamang ang
nalalaman tungkol kay Jesucristo at tinanong ka kung ano ang alam

mo tungkol sa Kanya. Sa iyong scripture study journal, magtala ng tatlong
bagay na ituturo mo sa kanya tungkol kay Jesucristo.

Sa pag-aaral mo ng Juan 1, alamin ang
mga katotohanan tungkol sa
Tagapagligtas na magpapalakas sa
iyong pananampalataya at patotoo kay
Jesucristo.

Basahin ang Pagsasalin ni Joseph
Smith, Juan 1:1–2 (sa Gabay sa mga
Banal na Kasulatan), na inaalam ang
mga katotohanang itinuro ni Juan
tungkol kay Jesucristo. (Sa pag-aaral
mo ng lesson na ito, babasahin mo ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:1–34.
Ang mga salitang naka-italics ay mga idinagdag o binago ni Propetang
Joseph Smith.)

(Isang katotohanan na dapat matukoy ay si Jesucristo ay sumasa Diyos sa
simula. Idagdag ang katotohanang ito sa tala na isinulat mo sa iyong scripture
study journal.

Ang mga katagang “sa simula” ay tumutukoy sa buhay bago ang buhay sa mundo.
Kapag sinasabi ng mga banal na kasulatan na si Jesucristo ay sumasa Diyos “sa
simula,” itinuturo nito sa atin na si Jesus ang Panganay ng Ama sa espiritu (tingnan
sa D at T 93:21), Siya ay “katulad ng Diyos” at kabilang sa mga espiritung nagtipon
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“bago pa ang mundo” (tingnan sa Abraham 3:22–24), at Siya ang pinili ng Ama
mula pa sa simula (tingnan sa Moises 4:2).

Basahin ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:3, na inaalam ang isang
karagdagang katotohanan na itinuro ni Juan tungkol kay Jesucristo. Maaari mong
markahan ang nalaman mo.

Nalaman natin mula sa talatang ito na lahat ng bagay ay nilikha ni Jesucristo.
Idagdag ito sa tala ng mga katotohanan tungkol kay Jesucristo na isinulat mo sa
iyong scripture study journal.

Nilikha ni Jesucristo ang langit at lupa at “mga daigdig na di mabilang” sa ilalim ng
pamamahala ng Ama (Moises 1:33).

Gayunman, isinulat ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang
Apostol na inilaan ng Ama sa Langit ang “dalawang paglikha” para sa Kanyang
Sarili: “Una, siya ang Ama ng lahat ng espiritu, kabilang si Cristo. … Pangalawa,
siya ang Lumikha ng pisikal [na katawan nina Adan at Eva]” (A New Witness for
the Articles of Faith [1985], 63; tingnan din sa Moises 2:27).

Lalo pang nilinaw ng “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo” na “lahat ng tao—lalaki
at babae—ay nilalang sa larawan ng Diyos. Bawat isa ay minamahal na espiritung anak na lalaki
o anak na babae ng mga magulang na nasa langit, at, bilang gayon, bawat isa ay may katangian
at tadhana na tulad ng sa Diyos” (Ensign o Liahona, Nob. 2010, 129).

Basahin ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:4–5, na inaalam kung paano
inilarawan ni Juan si Jesus at ang Kanyang ebanghelyo.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin na si Jesucristo at ang Kanyang ebanghelyo ay
mga ilaw na “lumiwanag sa sanlibutan; at hindi ito naunawaan ng sanlibutan”?

Pagkatapos ay nagturo si Apostol Juan tungkol kay Juan Bautista. Basahin ang
Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:6–10, na inaalam ang isang karagdagang
katotohanan na pinatotohanan ni Juan Bautista.

Idagdag ang katotohanang ito sa tala sa iyong scripture study journal. Si Jesucristo
ang Ilaw ng Sanlibutan. Isiping mabuti kung paano naging ilaw ng sanlibutan si
Jesucristo. Tingnan ang Doktrina at mga Tipan 88:5–13 para sa dagdag na
kaalaman.

Isa sa mga nilalaman ng Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:11–18 ang patotoo ni
Juan Bautista na lahat ng mga naniniwala kay Jesucristo ay tatanggap ng
kawalang-kamatayan o imortalidad at buhay na walang hanggan. Pansinin na
tinukoy ni Juan si Jesucristo bilang ang “Salita” sa mga talata 14 at 16. Isa itong
titulo ni Jesucristo na matatagpuan sa maraming talata sa mga banal na kasulatan
(tingnan din sa Juan 1:1; I Ni Juan 1:1; Apocalipsis 19:13; D at T 93:8; Moises 1:32).

Dahil ginagamit natin ang mga salita upang iparating o ipahayag ang isang bagay
sa iba, sa paanong paraan naangkop kay Jesucristo ang titulong “Salita”?
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Isiping mabuti ang ilan sa sumusunod na mga dahilan kung bakit angkop ang
titulong ito: Siya ang tagapagpahayag ng Ama sa mundo; Siya ang nagpapahayag
ng mga salita ng Ama; Siya ang sugo ng kaligtasan (tingnan sa D at T 93:8); Siya
ang sakdal o perpektong halimbawa ng pagsunod sa salita ng Diyos; Siya ang
nagbibigay ng mga salita ng buhay na walang hanggan; at ang Kanyang salita ay
nagbibigay ng buhay.

Ihambing ang Juan 1:18 sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:19. Kung wala ang
Pagsasalin ni Joseph Smith, maaaring maging mali ang pagkaunawa ng ilang
mambabasa sa Juan 1:18 na walang taong nakakita kailanman sa Diyos Ama.
Paano nililinaw ng Pagsasalin ni Joseph Smith ng Juan 1:19 ang Juan 1:18 na
karaniwang makikita sa Bagong Tipan?

2. Isiping muli ang aktibidad sa simula ng lesson na ito kung saan
sinabi sa iyong magkunwaring nagtuturo sa isang tao na kaunti

lamang ang nalalaman tungkol kay Jesucristo. Sa iyong scripture study journal,
isulat kung bakit mo naisip na mahalaga para sa isang tao ang malaman ang
mga karagdagang doktrina tungkol kay Jesucristo na natukoy mo mula sa
Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:1–19?

Juan 1:19–34; Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:20–34
Si Juan Bautista ay nagpatotoo tungkol kay Jesucristo at bininyagan Siya
Sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:20–28 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan),
nagsugo ang mga Judio ng mga saserdote kay Juan Bautista upang magtanong
kung siya ang Mesiyas. Ipinaliwanag ni Juan na ang kanyang tungkulin ay
patotohanan ang Mesiyas, na magbibinyag sa pamamagitan ng apoy at ng Espiritu
Santo. Kinabukasan, nakita ni Juan Bautista si Jesus, na bininyagan niya nang
nakaraang araw.

Basahin ang mga salita ni Juan Bautista sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan
1:29–33, na inaalam ang nais ipabatid ni Juan Bautista sa iba tungkol kay Jesucristo.

Tingnan ang mga katotohanang inilista mo sa iyong scripture study journal tungkol
kay Jesucristo. Anong iba pang katotohanan o paglalarawan tungkol kay Jesucristo
ang maidaragdag mo mula sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:29–33? (Itala ang
iyong mga nalaman sa ilalim ng iba pang katotohanang itinala mo sa iyong
scripture study journal.)

Pansinin na tinukoy ni Juan si Jesus bilang “ang Kordero ng Diyos”? Tulad ng dugo
ng mga kordero ng Paskua na nagligtas sa Israel mula sa kamatayan at nagbigay ng
kalayaan mula sa pang-aalipin ng Egipto, ang titulong “Kordero ng Diyos” ay
nagpapahiwatig na ibubuhos ni Jesus ang Kanyang dugo upang iligtas ang
Kanyang mga tao at palayain sila mula sa kasalanan.

Juan 1:35–51
Inaanyayahan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na mag-aral pa tungkol
sa Kanya
Isipin kunwari na may isang tinedyer na dumalo ng pulong sa pag-aayuno at
pagpapatotoo at narinig ang ilan niyang kaibigan na nagpapatotoo na alam nila na
si Jesucristo ang kanilang Tagapagligtas. Nagtataka ang tinedyer na ito kung paano
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“nalaman” ng mga kaibigan niya ang mga bagay na iyon. Pag-isipang mabuti kung
paano mo sasagutin ang tanong na iyon.

Habang pinag-aaralan mo ang Juan 1:35–51, pansinin ang itinuturo ng mga
talatang ito tungkol sa magagawa mo upang matanggap o mapalakas ang iyong
sariling patotoo kay Jesucristo bilang iyong Tagapagligtas.

Basahin ang Juan 1:35–37, na inaalam ang sinabi ni Juan Bautista sa dalawa sa
kanyang mga disipulo isang araw matapos mabinyagan si Jesus.

Pagkatapos, basahin ang Juan 1:38–39, na inaalam ang sinabi ni Jesus sa dalawang
disipulo at kung paano sila tumugon.

Ano ang sinabi ni Jesus sa dalawang disipulo? ____________________

Basahin ang Juan 1:40–42. Habang nagbabasa ka, markahan kung ano ang
nalaman ng isa sa mga lalaki matapos niyang tanggapin ang paanyaya ng
Tagapagligtas na “magsiparito kayo, at inyong makikita.”

Sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:42, nalaman natin na sinabi ni Jesus na si
Pedro ay tatawaging “Cefas, na, ang kahulugan, isang tagakita, o isang bato” (sa
Gabay sa mga Banal na Kasulatan), na ipinahihiwatig na magiging isang propeta,
tagakita, at tagapaghayag si Pedro.

Basahin ang Juan 1:43–46, na inaalam ang paanyaya ng Tagapagligtas na gawin ng
isa pang lalaki, na si Felipe.

Markahan ang mga salita sa talata 45 na nagpapahiwatig na nakatanggap si Felipe
ng patotoo tungkol kay Jesucristo pagkatapos niyang tanggapin ang paanyaya ng
Tagapagligtas na sumunod sa Kanya. Ano ang sinabi ni Felipe kay Natanael?
____________________

Basahin ang Juan 1:47–51, na inaalam ang nangyari noong tinanggap ni Natanael
ang paanyaya na mag-aral tungkol kay Jesus.

Batay sa mga nalaman mo sa mga talang ito, kumpletuhin ang sumusunod na
alituntunin: Kapag tinatanggap natin ang paanyaya na mag-aral at sumunod
kay Jesucristo, magkakaroon tayo ng ____________________.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng
Labindalawang Apostol, na inaalam kung bakit mahalaga para sa atin na
tanggapin ang paanyayang mag-aral at sumunod sa Panginoon: “Tila ang
pangunahing layunin ng ating paglalakbay sa buhay na ito at ang mga
kasagutan sa mga pinakamahalagang katanungan sa buhay natin ay mauuwi sa
dalawang napakaikling bahaging ito sa simula ng ministeryo ng Tagapagligtas sa

mundo. Ang isang bahagi ay ang tanong sa bawat isa sa atin sa mundong ito: ‘Ano ang inyong
hinahanap? Ano ang gusto ninyo?’ Ang pangalawa ay ang Kanyang itinugon sa ating sagot,
anuman ang sagot na iyan. Kahit sino pa tayo at kahit ano pa ang sagot natin, ang Kanyang
tugon ay gayon pa rin palagi: ‘Magsiparito kayo,’ ang sabi Niya nang buong giliw. ‘Pumarito,
sumunod sa akin.’ Saan man kayo patungo, pumarito muna kayo at tingnan kung ano ang
ginagawa ko, tingnan kung saan at paano ko ginugugol ang aking oras. Mag-aral sa akin,
maglakad kasama ko, kausapin ako, maniwala. Pakinggan akong manalangin. At mahahanap
ninyo sa paggawa nito ang mga sagot sa inyong mga panalangin. Ang Diyos ay magbibigay ng
kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Pumarito ka, sumunod ka sa akin” (“He Hath Filled the

UNIT  12,DAY 4

287



Hungry with Good Things,” Ensign, Nob. 1997, 65).

Batay sa huling bahagi ng pahayag ni Elder Holland, anong dalawang bagay ang
matatanggap natin kapag tinanggap natin ang paanyaya ng Tagapagligtas na
“magsiparito kayo, at inyong makikita”? ____________________

3. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Sa paanong paraan nadagdagan ang iyong patotoo kay Jesucristo

nang mag-aral at sumunod ka sa Kanya?

Isiping mabuti ang iyong sariling mga pagsisikap na mag-aral kay Jesucristo at
sumunod sa Kanya. Isipin ang magagawa mo upang mas lubos na matanggap ang
paanyaya na sumunod sa Kanya upang madagdagan ang iyong pananampalataya
at patotoo.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 1 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

UNIT 12,DAY 4

288



UNIT 13: DAY 1

Juan 2
Pambungad
Sa Cana, ginawa ng Tagapagligtas ang unang himalang nasaksihan ng publiko sa
Kanyang ministeryo sa lupa nang gawin Niyang alak ang tubig. Pumunta Siya sa
Jerusalem para sa unang Paskua ng Kanyang ministeryo, at nilinis Niya sa unang
pagkakataon ang templo sa pagpapaalis sa mga mamamalit ng salapi na
lumalapastangan sa bahay ng Kanyang Ama.

Juan 2:1–11
Ginawang alak ni Jesus ang tubig
Isipin ang “mga una” na maaaring nangyari sa buhay mo: ang una mong araw sa
paaralan, ang una mong trabaho, ang unang pagkakataon na naalala mong
naramdaman mo ang Espiritu Santo. Ano pa ang ibang “mga una” na naranasan
mo na mahalaga para sa iyo? ____________________

Bakit pinahahalagahan natin kung minsan ang “mga una” sa ating buhay?

Hindi nagtagal matapos mabinyagan si Jesus, Siya at ang Kanyang mga disipulo ay
dumalo sa isang kasalan sa Cana, isang nayon malapit sa Nazaret, na kinalakhan ni
Jesus. Sa Cana ginawa ni Jesus ang Kanyang unang nakatalang himala.

Basahin ang Juan 2:1–3, na inaalam ang naging problema sa kasalan.

Ipaliwanag na ang alak ay kinaugaliang inumin sa kasalan. Minsan ay tumatagal
ang kasalan nang maraming araw. Ang maubusan ng alak ay kahiya-hiya para sa
mga punong-abala o nagdaos ng kasalan. Ang ina ni Jesus, na si Maria, ay humingi
ng tulong sa Kanya upang magkaroon muli ng alak. Hindi tayo sigurado sa
tungkulin ni Maria sa kasalan, ngunit malinaw na nadama niyang may
responsibilidad siya noong maubos ang alak.

Tinutulungan tayo ng Joseph Smith Translation na maunawaan ang sagot ni Jesus
sa Kanyang ina: “Babae, ano ang nais mong gawin ko para sa iyo? iyon ang
gagawin ko; ang aking oras ay hindi pa dumarating.” Noong panahon ni Jesus, ang
titulong “babae” ay isang magiliw at magalang na pagtawag sa isang ina.

Basahin ang Juan 2:5, na inaalam ang sinabi ni Maria sa mga tagapagsilbi. Isipin
ang itinuturo sa atin ng mga inutos ni Maria sa mga alila o tagapagsilbi tungkol sa
kanyang pananampalataya kay Jesus.

Basahin ang Juan 2:6–7, na inaalam ang inutos ng Tagapagligtas na gawin ng mga
tagapagsilbi.
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Mga tapayang gawa sa apog mula sa
panahon ng Bagong Tipan sa Israel

Ang mga katagang “paglilinis ng mga
Judio” sa talata 6 ay tumutukoy sa
kaugalian ng mga Judio na paggamit ng
tubig sa paghuhugas ng kanilang
kamay bago kumain. Ang malalaking
tapayang bato ang pinag-iimbakan ng
tubig na ginagamit sa mga rituwal na
tulad nito. “Ang isang banga o ‘firkin’
ay mga siyam na galon (34 litro), kaya
ang anim na tapayan ay naglalaman ng
mga 100 hanggang 160 galon (mga 380
hanggang 600 litro)” (New Testament
Student Manual [Church Educational
System manual, 2014], 207). Pansinin sa
Juan 2:7 kung gaano kapuno ang bawat
tapayan.

Basahin ang Juan 2:8, na inaalam ang inutos ng Tagapagligtas na gawin ng mga
tagapagsilbi

Kung isa ka sa mga tagapagsilbing ito, ano kaya ang maiisip o mararamdaman mo
habang iyong dinadala ang tasang puno ng likidong ito sa pangulo ng kapistahan?

Basahin ang Juan 2:9–10, na inaalam ang sinabi ng pangulo ng kapistahan matapos
matikman ang inuming dinala sa kanya.

Ano ang nangyari sa tubig?

Upang maunawaan ang sinabi ng pangulo ng kapistahan, maaaring makatulong na
malaman mo na kadalasang ipinaiinom ang pinakamasarap na alak sa simula ng
kasalan at sa huli ipinaiinom ang mga alak na may mas mababang kalidad.

Si Jesus ay hindi nagbigay ng partikular na kahulugan o simbolismo ng unang
nakatalang himalang ito sa Kanyang ministeryo dito sa mundo. Gayunman,
maraming mahahalagang katotohanan ang malalaman natin mula sa unang
naitalang himalang ito ni Jesus.

1. Sa iyong scripture study journal, magtala ng mga katotohanang
matutukoy mo mula sa Juan 2:1–10 tungkol kay Jesucristo, ang

kaugnayan Niya sa Kanyang ina, at ang Kanyang kapangyarihan.

Ang isa sa mga katotohanang natukoy mo mula Juan 2:1–10 ay maaaring katulad
ng sumusunod: Si Jesucristo ay may kapangyarihan sa mga pisikal na
elemento.

Basahin ang Juan 2:11, na inaalam ang epekto ng himalang ito sa mga disipulo
ni Jesus.

Inihayag sa Joseph Smith Translation na “ang pananampalataya ng kanyang mga
disipulo ay tumibay sa kanya.”

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:
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a. Paano napapatibay ng pagkaunawa sa himalang ito, at ng pagkaunawa na si
Jesucristo ang Lumikha ng langit at lupa at may kapangyarihan sa mga
pisikal na elemento, ang pananampalataya mo kay Jesucristo?

b. Ano ang iba pang mga tala sa Bagong Tipan na nagpapakita rin na si
Jesucristo ay may kapangyarihan sa mga pisikal na elemento?

Juan 2:12–25
Nilinis ni Jesus ang templo
Isipin ang isang nilalaro mo noong bata ka pa. Bagama’t ang mga larong ito ay
pambata at masaya, komportable ka bang laruin ang mga ito sa bakuran ng
templo? Bakit hindi?

Noong unang taon ng ministeryo ni Jesus, naglakbay Siya sa Jerusalem upang
ipagdiwang ang Paskua. Basahin ang Juan 2:12–17, na inaalam ang nangyayari sa
templo nang dumating si Jesus.

Sa palagay mo, bakit nabalisa si Jesus sa
nangyayari sa templo? Pansinin ang
ginawa ni Jesus upang itama ang
problema.

Kailangang bumili ng mga hayop ang
libu-libong bisita na nagsidatingan sa
Jerusalem para sa pagdiriwang ng
Paskua upang ialay bilang mga hain sa
templo na bahagi ng kanilang
pagsamba. Ang mga mamamalit ng
salapi ay nagpapalit ng salaping
Romano o iba pang salapi para sa
salaping pangtemplo upang makabili
ng mga hayop na iaaalay, at ang iba
pang mangangalakal ay nagtitinda ng
mga hayop na iyon. Kahit na kailangan
ang mga negosyong ito,
kawalang-galang at kalapastanganan
ang gawin ang mga ito sa bakuran ng templo. Bukod pa rito, napakamahal ng
sinisingil na presyo para sa mga hayop ng mga mamamalit ng salapi, na nagnanais
na kumita nang malaki.

Inilarawan ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
tagpo: “Sa pagpasok ni Jesus sa bakuran ng templo, … bumantad sa kanya ang
mga kuwadra ng mga baka, kural ng mga tupa, hawla ng mga kalapati, kasama
ang mga sakim na nagbebenta sa mga ito nang napakamahal sa mga mag-aalay
sa templo. Punung-puno ang lugar ng mga mesa ng mga mamamalit ng salapi na
kumikita sa pagpapalit ng mga baryang Romano at iba pa sa barya ng templo

upang makabili ng mga hayop na iaalay” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo.
[1965–73], 1:137–38).
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Sa Kanyang ginawa at sinabi, itinuro ni Jesus ang kabanalan ng bahay ng
Kanyang Ama.

Pansinin sa Juan 2:16 na sinabi ni Jesus na bahay ng Kanyang Ama ang templo.
Nalaman natin mula rito ang sumusunod na katotohanan: Ang templo ay bahay
ng Diyos.

Ang mga templo ay bahay ng Diyos dahil maaari Niyang puntahan ang mga lugar
na ito. Ang mga ordenansa na nauukol sa kaligtasan ng mga anak ng Diyos ay
isinasagawa sa mga templo, at nararamdaman ng mga dumadalo sa templo ang
Espiritu ng Panginoon doon. Dahil ang templo ay “ang Bahay ng Panginoon,” tulad
ng nakasulat sa labas nito, maaaring pumarito mismo ang Panginoon. Ang mga
templo ang pinakabanal na lugar ng pagsamba sa lupa.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Howard W. Hunter, na inaalam
kung bakit pinaalis ni Jesus ang mga mamamalit ng salapi at mangangalakal mula
sa templo:

“Dahil sa pagbaba ng moralidad, isa ang pagpipitagan sa unang mga katangiang
naglalaho. … Pinasama ng pagmamahal sa pera ang mga puso ng karamihan sa
mga kababayan ni Jesus. Mas pinahalagahan nila ang yaman kaysa sa Diyos.
Kung hindi nila pinahalagahan ang Diyos, bakit nila pahahalagahan ang kanyang
templo? Ginawa nilang palengke ang templo at tinabunan ang mga panalangin
at awit ng mga mananampalataya ng kanilang mga sakim na pagpapalitan ng

salapi at iyak ng mga tupa. Sa paglilinis ng tempo lamang nagpakita si Jesus ng ganitong
katinding emosyon. …

“Ang ganitong katinding emosyon ay dahil sa limang salita lamang: ‘Ang bahay ng aking Ama.’
Ito ay hindi isang karaniwang bahay; ito ay bahay ng Diyos. Itinayo ito para sa pagsamba sa
Diyos. Ito ay tahanan para sa mapitagang puso. Ito ay lugar ng kapanatagan para sa mga taong
namimighati at nababalisa, ang mismong pasukan ng langit. ‘Alisin ninyo rito ang mga bagay na
ito’ ang sabi niya, ‘huwag ninyong gawin ang bahay ng aking Ama na bahay-kalakal.’ (Juan
2:16.) Ang Kanyang pagmamahal sa Kataas-taasan ang nagpasiklab ng apoy sa kanyang
kaluluwa at nagbigay ng lakas sa kanyang mga salita na tumagos sa mga may sala na tila isang
punyal” (“Hallowed Be Thy Name,” Ensign, Nob. 1977, 52–53).

3. Sa iyong scripture study journal, isulat ang sumusunod na pahayag:
Maipapakita ko ang aking pagpipitagan sa templo sa

pamamagitan ng … Pagkatapos ay magtala ng mga ideya na kukumpleto sa
pahayag na ito sa loob ng dalawang minuto. Tandaan na maipapakita mo ang
pagpipitagan para sa templo kahit na wala ka sa templo.

Pumili ng isa sa mga ideya sa tala mo, at gamitin ito upang magtakda ng mithiin na
magpakita ng pagpipitagan sa templo.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 2 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Kinakausap ni Jesus si Nicodemo

UNIT 13: DAY 2

Juan 3
Pambungad
Isang gabi, nagtungo ang Fariseong nagngangalang Nicodemo kay Jesus at
nakipag-usap sa Kanya. Itinuro ni Jesus kay Nicodemo na lahat ng tao ay
kinakailangang ipanganak na muli upang makapasok sa kaharian ng Diyos.
Kalaunan, ipinaliwanag ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad na ang kanyang
tungkulin ay ihanda ang daan para kay Jesucristo.

Juan 3:1–21
Tinuruan ni Jesus si Nicodemo ng mga espirituwal na katotohanan
Isipin kunwari na isang araw, habang nakikipag-usap ka sa ilang kaibigan tungkol
sa relihiyon, sinabi ng isa na, “Basta’t mabuti akong tao, makakapunta ako sa
langit.” Isipin kung paano ka tutugon sa kaibigan mo.

Habang pinag-aaralan ang Juan 3, alamin ang mga bagay na itinuro ni Jesus na
dapat nating gawin upang makapasok sa kaharian ng Diyos.

Sa simula ng Kanyang ministeryo, ang Panginoon ay pumunta sa Jerusalem upang
ipagdiwang ang Paskua. Maraming tao sa Jerusalem ang naniwala kay Jesus nang
makita nila ang mga himalang ginawa Niya (tingnan sa Juan 2:23–25).

Basahin ang Juan 3:1–2, na inaalam kung sino ang bumisita sa Tagapagligtas noong
nasa Jerusalem Siya.

Bilang “isang pinuno ng mga Judio”
(Juan 3:1), si Nicodemo ay miyembro
ng Sanedrin. Ang Sanedrin ay isang
namumunong konseho na binubuo ng
mga Fariseo at mga Saduceo na
namamahala sa gawaing sibil at
pangrelihiyon ng mga Judio.

Sa palagay mo, bakit kaya gabi binisita
ni Nicodemo si Jesus?

Ang pagtawag ni Nicodemo kay Jesus
na “isang guro na nagbuhat sa Dios”
(Juan 3:2) ay nagpapahiwatig na gusto
niyang matuto mula kay Jesus.

Basahin ang Juan 3:3–5, na inaalam ang
itinuro ng Tagapagligtas kay Nicodemo.
(Ang Juan 3:5 ay isang scripture mastery
passage. Maaari mo itong markahan sa
paraang matutulungan ka na madali
itong mahanap.)
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Itinuro ni Jesus kay Nicodemo na kailangan ng lahat na ipanganak na muli. Ano
ang inisip ni Nicodemo na ibig sabihin ng mga katagang “ipanganak na muli”
(Juan 3:3)?

Ang ipanganak na muli ay “ang matanggap ang Espiritu ng Panginoon [na]
nagdudulot ng malaking pagbabago sa puso ng isang tao kung kaya’t nawawalan
siya ng pagnanais na gumawa ng masama, sa halip ay nagnanais na hanapin ang
mga bagay ng Diyos” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Isilang na Muli,
Isinilang sa Diyos,” scriptures.lds.org; tingnan sa Mosias 5:2; 27:25–26).

Itinuro ni Propetang Joseph Smith na, “ang pagkapanganak na muli, ay
ipinararating ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng mga ordenansa” (Mga
Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith [2007], 112).

Maaari mong markahan ang dalawang bagay sa Juan 3:5 na itinuro ni Jesus na
kailangan upang makapasok sa kaharian ng Diyos.

Ang ibig sabihin ng ipanganak ng tubig ay ang mabinyagan, at ang ipanganak ng
Espiritu ay ang matanggap ang kaloob na Espiritu Santo.

Kumpletuhin ang sumusunod na katotohanan batay sa nalaman mo mula sa Juan
3:5: ____________________ ay kailangan upang espirituwal na ipanganak na
muli at makatanggap ng kadakilaan sa kahariang selestiyal. Maaari mong
isulat ang katotohanang ito sa iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Juan 3:5.

Ipinahayag ni Pangulong Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawang Apostol:
“Ang mabuting ugali at asal na walang mga ordenansa ng ebanghelyo ay hindi
nakatutubos o nakakapagpadakila ng sangkatauhan; kinakailangan ang mga
tipan at mga ordenansa” (“The Only True Church,” Ensign, Nob. 1985, 82).

1. Sa iyong scripture study journal, isulat ang sagot mo sa kaibigan na
nagsabing sapat na ang pagiging mabuting tao upang makapasok

sa kaharian ng Diyos. Tandaan na gamitin ang sinabi ni Jesus sa Juan 3:5 sa
iyong sagot.

Nabasa natin sa Juan 3:6–12 na matapos ituro ni Jesus kay Nicodemo na lahat ng
tao ay dapat espirituwal na ipanganak, tinanong ni Nicodemo si Jesus kung paano
maipapanganak na muli ang isang tao. Sumagot si Jesus sa pagtatanong kung
paano naging isang pinuno ng relihiyon ng mga tao si Nicodemo kung hindi niya
nauunawaan ang Kanyang itinuturo.

Basahin ang Juan 3:13–15, na inaalam kung paano sinagot ni Jesus ang tanong ni
Nicodemo tungkol sa kung paano nagiging posible ang espirituwal na ipanganak
muli. Pansinin sa Juan 3:13 na nagpatotoo si Jesus tungkol sa Kanyang Sarili bilang
ang Anak ng Diyos na bumaba mula sa langit.
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Sa Juan 3:13, itinuro ni Jesus kay Nicodemo na walang sinuman ang makaaakyat sa
langit sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Si Cristo lamang ang
tanging makaaakyat sa langit sa Kanyang sarili.

Noong panahon na nagpapalibut-libot
sina Moises at ang mga anak ni Israel sa
ilang, nagpadala ang Panginoon ng
mga makamandag na ahas bilang
parusa sa pagkakasala ng mga Israelita
sa Diyos. Ang mga Israelita ay nalason
nang tuklawin sila ng mga ahas. Iniutos
ng Panginoon kay Moises na gumawa
ng isang ahas na yari sa tanso na
kamukha ng mga makamandag na ahas
at itaas gamit ang isang tikin.
Ipinangako Niya na gagaling ang
sinumang Israelita na tumingin sa ahas
sa tikin. (Tingnan sa Mga Bilang
21:4–9.)

Sa paanong paraan katulad ng
pagtataas ni Moises sa ahas na tanso
ang gagawin ni Jesucristo para sa lahat?
____________________

Pansinin ang pagpapalang inihayag sa
Juan 3:15 na darating sa mga umaasa sa
Tagapagligtas.

Itinuro ni Jesus kay Nicodemo na lahat
ng tao ay magkakaroon ng buhay na
walang hanggan sa pamamagitan ng
Pagbabayad-sala ni Jesucristo.

Itinuro rin ng Tagapagligtas kay
Nicodemo ang isang mahalagang
doktrina tungkol sa Ama sa Langit.
Basahin ang Juan 3:16–17, na inaalam ang doktrinang malalaman natin tungkol sa
Ama sa Langit.

Itinuro sa Juan 3:16–17 na mahal na mahal ng Ama sa Langit ang Kanyang mga
anak kaya ipinadala Niya ang Kanyang Bugtong na Anak upang magdusa
para sa kanilang mga kasalanan.

Pagnilayan kung paano ipinakita ng Ama sa Langit ang pagmamahal Niya sa bawat
isa sa atin sa pagpapadala sa Kanyang Anak na si Jesucristo sa mundo.
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Habang binabasa mo ang sumusunod na pahayag ni Elder Dallin H. Oaks ng
Korum ng Labindalawang Apostol, isipin ang naramdaman mo nang malaman
mo kung gaano ka kamahal ng Ama sa Langit: “Wala nang mas hihigit na
katibayan sa walang-katapusang kapangyarihan at kaganapan ng pag-ibig ng
Diyos [kaysa sa] ipinahayag ni Apostol Juan: ‘Sapagka’t gayon na lamang ang
pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak’

(Juan 3:16). … Isipin na lamang kung gaano ang pighati ng ating Ama sa Langit sa pagsusugo
ng Kanyang Anak upang tiisin ang di-maarok na pagdurusa para sa ating mga kasalanan. Iyan
ang pinakamalaking katibayan ng Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin!” (“Pag-ibig at
Batas,” Ensign o Liahona, Nob. 2009, 26).

2. Basahin ang Juan 3:16 at Doktrina at mga Tipan 34:3, na inaalam
ang malalaman natin tungkol sa pagmamahal ng Ama at sa

pagmamahal ni Jesucristo. Pagkatapos, sa iyong scripture study journal, isulat
ang pakiramdam na alam mong mahal na mahal ka ng Ama sa Langit kaya
isinugo Niya ang Kanyang Bugtong na Anak upang magdusa at mamatay para
sa iyo.

Isang karagdagang alituntunin na matututuhan natin mula sa Juan 3:16–17 ay
kung naniniwala tayo kay Jesucristo, na kinapapalooban ng pagsisisi sa ating
mga kasalanan at pagsunod sa Kanyang salita, maaari tayong magkaroon ng
buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kanyang Pagbabayad-sala.

3. Rebyuhin ang mga katotohanang itinuro ni Jesus kay Nicodemo na
nakatala sa lesson na ito. Isulat sa iyong scripture study journal

kung paano nauugnay ang mga katotohanang ito sa bawat isa. Pagkatapos ay
isulat ang mga sumusunod na kataga: Ipapakita ko ang aking pananalig kay
Jesucristo sa pamamagitan ng … Tapusin ang mga katagang ito sa pagsusulat ng
mga gagawin mo upang maipakita ang iyong pananalig kay Jesucristo.

Scripture Mastery—Juan 3:5
4. Ang scripture mastery passage sa Juan 3:5 ay nagtuturo ng

mahalagang doktrinang kailangan ng lahat ng anak ng Ama sa
Langit. Makatutulong ang pagsasaulo nito sa pagbabahagi nito sa iba sa buong
buhay mo. Isulat ang buong talata sa iyong scripture study journal. Bigkasin ang
talatang ito nang paulit-ulit, at burahin ang ilang mga salita sa bawat pagbigkas
mo rito. Gawin ito hanggang maisaulo mo ito. Maaari mo itong bigkasin sa
isang kapamilya o kaibigan upang matiyak na naisaulo mo ito.

Juan 3:22–36
Itinuro ni Juan Bautista na si Jesus ang Cristo
Kung posible, punuin ang isang baso o lalagyan ng tubig at magdagdag ng isa o
dalawang patak ng food coloring dito. Pagmasdan kung paano kumalat ang kulay
sa lalagyan. Isipin kung paano natutulad sa food coloring ang impluwensya natin
sa ibang tao.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong David O. McKay, na inaalam
ang matututuhan mo tungkol sa iyong impluwensya sa buhay ng iba:
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“Bawat taong nabubuhay sa mundong ito ay nag-iimpluwensiya, sa mabuti man
o sa masama. Hindi lang sa sinasabi niya, ni sa ginagawa. Ito’y sa kung ano
siya.” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: David O. McKay [2003], 259).

“Malaki ang epekto ng ating mga salita at gawa sa mundo. Sa bawat sandali ng buhay ay
bahagya ninyong binabago ang buhay ng buong mundo” (Mga Turo: David O. McKay, 259).

Tulad ng nakatala sa Juan 3:22–26, nag-alala ang ilan sa mga alagad ni Juan
Bautista. Sinabi nila kay Juan na nagbibinyag si Jesus at “tinatanggap ang lahat ng
mga taong nagsisiparoon sa kaniya” (Joseph Smith Translation, John 3:27).
Nag-alala sila na maraming tao ang sumusunod kay Jesus sa halip na kay Juan
Bautista.

Basahin ang Juan 3:27–30, na inaalam kung paano mapagpakumbabang inilarawan
ni Juan Bautista ang kanyang tungkuling may kaugnayan kay Jesucristo.

Sa analohiya ni Juan Bautista, ang kasintahang lalaki ay kumakatawan kay Jesus, at
ang kasintahang babae ay kumakatawan sa mga taong lumalapit kay Cristo, at ang
kaibigan ng kasintahang lalaki ay kumakatawan kay Juan Bautista. Ano ang
pagkaunawa ni Juan Bautista sa kanyang tungkuling may kaugnayan kay
Jesucristo? Sa palagay mo, anong uri ng impluwensya ang madarama mo sa mga
salita ni Juan kung isa ka sa mga alagad niya?

Isang katotohanang malalaman natin mula sa halimbawa ni Juan Bautista ay na
makakaimpluwensya tayo sa ikabubuti ng iba sa pag-akay natin sa kanila
patungo kay Jesucristo.

Bakit mahalagang gamitin natin ang ating impluwensya sa pag-akay sa iba
patungo kay Jesucristo?

5. Isipin ang isang taong nakita mong umakay sa iba patungo kay
Jesucristo. Sa iyong scripture study journal, ilarawan ang mga

katangian ng taong ito na nakatulong sa kanya na maimpluwensyahan ang iba
na mahalin at tanggapin ang Tagapagligtas.

Isipin ang mga paraan kung paano mo maaakay ang iba patungo sa Tagapagligtas.
Maaari mong hingin ang patnubay ng Espiritu Santo sa iyong pagsisikap na
magawa ito.

Sa Juan 3:31–36, ipinahayag ni Juan Bautista na isinugo ng Diyos si Jesus at na lahat
ng maniniwala sa Kanya ay makatatanggap ng buhay na walang hanggan.

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 3 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 13: DAY 3

Juan 4
Pambungad
Habang naglalakbay patungong Galilea, dumaan si Jesus sa Samaria at nagturo sa
isang babae sa tabi ng isang balon. Ang babae ay nagpatotoo sa iba na si Jesus ang
Cristo. Kalaunan, pinagaling ni Jesus ang anak ng isang maharlika.

Juan 4:1–42
Tinuruan ni Jesus ang isang Samaritana
Isipin ang sumusunod na tanong: Ano ang pinakamahalagang likas na yaman sa
mundo? Habang iniisip mo ang iyong isasagot, isipin ang mga likas na yaman
tulad ng lupa, bakal, karbon, langis, ginto, at mga diyamante.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder David A. Bednar ng Korum ng
Labindalawang Apostol:

“Marahil ang una nating maiisip na pinakamahalaga ay ginto, langis, o mga
diyamante. Ngunit sa lahat ng mga mineral, bakal, hiyas, at mga likidong
matatagpuan sa ibabaw at ilalim ng lupa, ang pinakamahalaga ay tubig.

“Ang tubig ay buhay. Tubig ang nagbibigay-buhay. Sa pamamagitan ng tubig
naisasagawa ang iba’t ibang gawain na may kaugnayan sa lahat ng uri ng
nilalang. Ang ating katawan ay mayroong mga dalawang-katlong tubig.

Bagama’t mabubuhay ang isang tao nang maraming araw o linggo nang walang pagkain,
karaniwan namang namamatay ang isang tao sa loob lamang ng tatlo o apat na araw nang
walang tubig. Ang karamihan sa malalaking sentro ng populasyon sa mundo ay matatagpuan
malapit sa pinagmumulan ng malinis na tubig. Sa madaling salita, walang mabubuhay kung
walang pagkukuhanan ng sapat na suplay ng malinis na tubig” (“A Reservoir of Living Water,”
[Church Educational System fireside para sa mga young adults, Peb. 4, 2007], 1; lds.org/
broadcasts).

Sa pag-aaral mo ng Juan 4, alamin ang uri ng tubig na mahalaga sa iyong espiritu
at kung saan mo mahahanap ang mahalagang likas na yamang ito.

Sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 4:1–4 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan),
malalaman natin na nagbinyag si Jesus at ang mga disipulo Niya.

Umalis si Jesus sa Judea at naglakbay patungong Galilea. Basahin ang Juan 4:4, na
inaalam ang dinaanan Niyang lugar patungong Galilea.

Tingnan sa Mga Mapa sa Biblia, blg. 11 “Ang Banal na Lupain Noong Panahon ng
Bagong Tipan,” sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan at hanapin ang Judea,
Samaria, at Galilea.
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Ang mga Judio ay karaniwang naglalakbay paikot ng Samaria sa halip na dumaan
dito dahil sa pagkapoot na nadarama ng mga Judio at mga Samaritano sa isa’t isa
(tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Samaritano, Mga”). Pinili ni Jesus
na dumaan sa Samaria sa halip na umikot dito.
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Basahin ang Juan 4:5–9, na inaalam ang nangyari nang tumigil si Jesus sa isang
balon malapit sa lungsod ng Sicar sa Samaria. (Ang ibig sabihin ng mga katagang
“magiikaanim na nga ang oras” sa talata 6 ay mga bandang katanghalian.) Pansinin
ang pagkagulat ng babae nang humingi si Jesus ng maiinom sa kanya.

Basahin ang Juan 4:10–12, na inaalam ang sagot ni Jesus sa tanong ng babae.

Ano ang inialok Niya sa kanya?

Nang ginamit ng Tagapagligtas ang
mga katagang “kaloob ng Dios” sa
talata 10, tinutukoy Niya ang Kanyang
Sarili bilang ang Tagapagligtas ng
mundo at ang pinagmumulan ng tubig
na buhay.

Basahin ang Juan 4:13–14, na inaalam
ang sinabi ni Jesus tungkol sa tubig na
inaalok Niya.

Upang mas maunawaan ang sinasagisag ng tubig na buhay, basahin ang
sumusunod na pahayag ni Elder Bednar: “Ang tubig na buhay na tinutukoy sa
talatang ito ay sumasagisag sa Panginoong Jesucristo at sa Kanyang ebanghelyo.
At tulad ng tubig na mahalaga para mabuhay, gayon din ang Tagapagligtas at
ang Kanyang mga doktrina, alituntunin, at ordenansa ay mahalaga para sa
buhay na walang hanggan. Kailangan natin ang Kanyang tubig na buhay

araw-araw at ang sapat na suplay nito na tutulong sa patuloy na espirituwal na paglakas at
pag-unlad natin” (“A Reservoir of Living Water,” 2).

1. Sa iyong scripture study journal, magdrowing ng isang basong
tubig at pangalanan itong: Ang Tagapagligtas at ang Kanyang

ebanghelyo. Pagkatapos, isulat kung bakit ang tubig ay angkop na simbolo ng
Tagapagligtas at ng Kanyang ebanghelyo.

Habang iniisip ang simbolismong ito, basahin muli ang Juan 4:14, at isipin ang
alituntuning malalaman natin tungkol sa Tagapagligtas at sa Kanyang ebanghelyo.

Isang alituntuning matutukoy natin mula sa talatang ito ay kung tayo ay lalapit
kay Jesucristo at tapat na makikibahagi sa Kanyang ebanghelyo, tayo ay
makatatanggap ng buhay na walang hanggan. Maaari mong isulat ang
alituntuning ito sa margin ng mga banal na kasulatan mo.

Basahin ang Juan 4:15–18, na inaalam ang hiniling ng babae kay Jesus at kung
paano tumugon ang Tagapagligtas. Isipin kung gaano kailangan ng babaeng ito
ang tubig na inalok ng Tagapagligtas.

Ipinapahiwatig ng sagot ni Jesus na alam Niya ang kalagayan ng babaeng ito.

Ano kaya ang naisip o naramdaman ng babaeng ito nang ihayag ni Jesus ang mga
detalye tungkol sa kanya na hindi maaaring malaman ng isang karaniwang
estranghero?
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Isang katotohanang malalaman natin mula sa mga talatang ito ay alam ni Jesus
ang ating mga kasalanan at inaalok sa atin ang Kanyang ebanghelyo upang
matulungan tayong madaig ang mga ito. Bakit mahalagang malaman at
maunawaan ang katotohanang ito?

Basahin ang Juan 4:19–20, na inaalam ang sinabi ng babae kay Jesus na nagpakita
na nagbabago ang pananaw niya tungkol sa Kanya.

May bundok sa Samaria na pinangalanang Bundok Gerizim. Ilang siglo bago ang
mortal na ministeryo ng Tagapagligtas, nagtayo ang mga Samaritano ng templo
roon bilang isang lugar ng pagsamba. Hindi tulad ng mga Judio, ang mga
Samaritano ay walang awtoridad ng priesthood upang magsagawa ng mga
ordenansa, at hindi nila tinanggap ang marami sa mga turo ng mga propeta
ng Diyos.

Basahin ang Juan 4:21–24 at ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 4:26 (sa Gabay sa
mga Banal na Kasulatan), na inaalam ang itinuro ni Jesus sa babae tungkol sa
pagsamba sa Diyos.

Ayon sa Pagsasalin ni Joseph Smith, anong pagpapala ang darating sa kanila na
sumasamba sa Diyos “sa espiritu at sa katotohanan”?

Nalaman natin sa mga talatang ito na kung sasambahin natin ang Ama sa
espiritu at sa katotohanan, pagpapalain Niya tayo ng Kanyang Espiritu.

Habang binabasa mo ang sumusunod na pahayag ni Elder Bruce R. McConkie ng
Korum ng Labindalawang Apostol, alamin at markahan ang ibig sabihin ng
sambahin ang Ama sa espiritu at sa katotohanan:

“Ang layunin natin ay sambahin ang tunay at buhay na Diyos at gawin ito sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu at sa paraan na inorden niya. Ang
pinahintulutang pagsamba sa tunay na Diyos ay aakay patungong kaligtasan;
ang debosyon na ibinibigay sa mga huwad na diyos at hindi nakatatag sa walang
hanggang katotohanan ay walang katiyakan.

“Ang kaalaman tungkol sa katotohanan ay mahalaga sa tunay na pagsamba. …

“… Ang tunay at ganap na pagsamba ay binubuo ng pagsunod sa mga yapak ng Anak ng Diyos;
ito ay binubuo ng pagsunod sa mga kautusan at pagsunod sa nais ng Ama sa paraang tayo ay
umuunlad nang biyaya sa biyaya hanggang tayo ay maluwalhati kay Cristo tulad niya na
niluwalhati sa kanyang Ama. Higit pa ito sa panalangin at pangangaral at pagkanta. Ito ay
pamumuhay at paggawa at pagsunod. Ito ay pagtulad sa buhay ng dakilang Huwaran [na si
Jesucristo]” (How to Worship,” Ensign, Dis. 1971, 129,–30).

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Kailan naanyayahan ng pagsamba mo sa Ama sa Langit ang Espiritu upang
tulungan ka sa iyong buhay?

b. Ayon sa pahayag ni Elder McConkie, ano ang magagawa mo upang mas
masamba ang Ama sa espiritu at sa katotohanan? (Magsulat ng isang
mithiin para sa isang bagay na mapagbubuti mo pa.)
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Basahin ang Juan 4:25–26, na inaalam ang inihayag ni Jesus sa babae tungkol sa
Kanyang Sarili.

Basahin ang Juan 4:27–30, na inaalam ang ginawa ng babae matapos
makipag-usap sa Tagapagligtas.

Ano ang sinabi niya na nagpapakita na nagkaroon siya ng patotoo kay Jesucristo?

Malalaman natin mula sa talang ito na kapag nagkaroon tayo ng patotoo kay
Jesucristo, tayo ay napupuno ng matinding hangaring ibahagi ito sa iba.

Nabasa natin sa Juan 4:31–37 na bumalik ang mga disipulo ni Jesus na may dalang
pagkain. Nang yayain Siya ng mga disipulo na kumain, itinuro Niya sa kanila na
Siya ay nabubusog hindi dahil sa pagkain kundi dahil sa paggawa ng nais ng
Kanyang Ama. Pagkatapos ay sinabi Niya sa kanila na makita na napakaraming
pagkakataon na maipangaral ang ebanghelyo.

Basahin ang Juan 4:39–42, na inaalam ang epekto ng patotoo ng babae sa mga tao
sa kanyang lungsod.

Ayon sa Juan 4:42, ano ang sinabi ng mga tao sa babae?

Juan 4:43–54
Pinagaling ni Jesus ang anak ng isang maharlika
Nakatala sa Juan 4:43–45 na nilisan ni Jesus ang Samaria at pumasok sa Galilea.
Basahin ang Juan 4:46–54, na inaalam kung sino ang nakatagpo ni Jesus at ano ang
pagpapalang ninais niya mula kay Jesus.

Ayon sa sinabi ni Jesus sa talata 48, bakit hindi Niya agad ibinigay ang hinihinging
tulong ng lalaking ito? Paano ipinakita ng lalaking ito na hindi niya kailangan ng
palatandaan upang maniwala?

Matututuhan natin mula sa talang ito na kapag naniniwala tayo kay Jesucristo
nang hindi nangangailangan ng mga palatandaan, pagtitibayin ng Panginoon
ang ating paniniwala.

Itinuro ni Elder Bruce R. McConkie ang kahalagahan ng pagpapagaling sa anak
ng maharlika: “Ito ang unang himala sa pagpapagaling na inilahad nang
detalyado sa mga Ebanghelyo. Ang mga himalang ginawa sa Kapistahan ng
Paskua at sa buong Judea ay hindi inilarawan o ipinaliwanag. Ang himalang
ito—ang pangalawang ginawa sa Cana—ay nagdagdag ng isang bagong aspeto
sa ministeryo ni Jesus na hindi pa natin nakikita hanggang sa puntong ito. Ito sa

katunayan ay dalawang magkaibang himala: isang pagpapagaling sa katawan ng anak na wala
roon, at ang isa ay pagpapagaling sa kawalang-paniniwala at pagtatanim ng pananampalataya
sa puso ng naroroong ama” (The Mortal Messiah, From Bethlehem to Calvary, 4 na tomo
[1979–81], 2:12).

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Bakit mahalaga na maniwala tayo kay Jesucristo nang hindi
nangangailangan ng mga palatandaan?
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b. Paano pinagtitibay ng Panginoon ang ating paniniwala kapag tapat tayong
naniniwala sa Kanya?

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 4 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 13: DAY 4

Juan 5–6
Pambungad
Dumalo si Jesus sa isang pista (marahil ang Paskua) sa Jerusalem at pinagaling ang
maysakit na lalaki sa tangke (pool) ng Betesda. Inihayag rin Niya ang iba pang mga
saksi na nagpatotoo sa Kanyang kabanalan o pagiging Diyos. Pagkabalik sa Galilea,
mahimalang pinakain Niya ang isang pulutong ng mahigit 5,000 katao at itinuro
Niya na Siya ang Tinapay ng Kabuhayan.

Juan 5:1–30
Pinagaling ni Jesus ang maysakit na lalaki sa araw ng Sabbath at itinuro ang tungkol
sa kaugnayan Niya sa Ama
Isipin ang isang pagkakataon na nakasira ka o ang isang kakilala mo ng isang
bagay na mahalaga.

Bilang mga anak ng Ama sa Langit,
napakahalaga natin. Gayunman, dahil
sa mga pagpili o mga pagsubok na
nakakaharap natin, may mga oras na
tila nadarama natin na nanghihina tayo
o wala tayong halaga.

Ano ang ilang paraan na maaaring
maramdaman ng isang tao na
nanghihina siya sa espirituwal, pisikal,
o emosyonal? ____________________

Isipin ang isang pagkakataon na
naramdaman mo ito. Sa pag-aaral mo
ng Juan 5:1–9, alamin ang isang
katotohanan na makatutulong na
mapanatag ka at mabigyan ng pag-asa kapag nanghihina ka.

Nabasa natin sa Juan 5:1 na pagkatapos magministeryo ni Jesucristo sa Galilea,
naglakbay Siya patungong Jerusalem upang dumalo sa pista ng mga Judio, na
marahil ay ang Paskua. Habang nasa Jerusalem, pumunta Siya sa isang tangke
malapit sa templo.

Basahin ang Juan 5:2–4, na inaalam kung sino ang mga taong nagtipon malapit sa
tangke at ano ang hinihintay nila.

Ang mga salitang maysakit, bulag, pilay at natutuyo sa talata 3 ay naglalarawan sa
mga taong may sakit, mahina, o may kapansanan. Maaaring may bukal na
paminsan-minsan ay dumadaloy sa tangke kaya bumubula ang ibabaw ng tubig
(tingnan sa Bible Dictionary sa LDS English version ng Biblia, “Bethesda”).
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Itinuro ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
sumusunod: “Walang alinlangan na ang tangke ng Betesda ay isang bukal na
ang tubig ay nakagagaling. Ngunit anumang haka-haka na bumaba ang isang
anghel at kinawkaw o pinagalaw ang tubig, para gumaling ang unang taong
makalulusong dito ay pawang pamahiin lamang. Ang mga pagpapagaling na
gawa ng himala ay hindi sa ganitong paraan nangyayari” (Doctrinal New

Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 1:188).

Isipin ang maaaring tagpo sa tangke, na naroon ang maraming taong umaasa na
mapapagaling ang unang taong makakalusong dito.

Basahin ang Juan 5:5–7, na inaalam kung sino ang nakita ng Tagapagligtas na
nakahiga malapit sa tangke.

Ano ang sinasabi ng mga talatang ito tungkol sa lalaking nakita ng Tagapagligtas?
Bakit hindi kailanman naging una sa paglusong sa tubig ang lalaking ito?

Basahin ang Juan 5:8–9, na inaalam
kung paano tumugon ang Tagapagligtas
sa lalaki.

Maaari mong markahan ang mga
katagang “gumaling ang lalake” sa
talata 9. Naganap ang pagpapagaling
na ito sa may tangke ng Betesda. Ang
salitang Betesda ay maaaring isalin
bilang “bahay ng awa” (Bible
Dictionary sa LDS English version ng
Biblia, “Bethesda”). Ang awa ay
pagkahabag o kabaitan. Ang pinakadakilang ginawa dahil sa awa ay ang
Pagbabayad-sala ni Jesucristo.

Bakit angkop ang Betesda sa pangalan ng lugar na ito, lalo na pagkatapos
pagalingin ng Tagapagligtas ang lalaki?

Sa anong mga paraan tayo maaaring katulad ng lalaking ito na nasa gilid ng tangke
ng Betesda? ____________________

Ang isang katotohanan na malalaman natin mula sa pagpapagaling ng
Tagapagligtas sa lalaking ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan at awa ni
Jesucristo, mapapagaling tayo.

Upang mas maunawaan ang katotohanang ito, basahin ang sumusunod na
pahayag ni Elder Merrill J. Bateman ng Pitumpu, na inaalam ang mga sinabi
niyang paraan na pinagagaling tayo ng Tagapagligtas: “Tulad ng pilay na lalaki
na nasa Tangke ng Betesda na nangangailangan ng isang taong mas malakas sa
kanya upang siya ay mapagaling (tingnan sa Juan 5:1–9), tayo rin ay umaasa sa
mga himala ng pagbabayad-sala ni Cristo para mapagaling ang ating mga

kaluluwa mula sa pighati, kalungkutan, at kasalanan. … Sa pamamagitan ni Cristo, ang mga
namimighating puso ay mapapagaling at ang pagkabalisa at kalungkutan ay mapapalitan ng
kapayapaan” (“The Power to Heal from Within,” Ensign, Mayo 1995, 13).
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Mahalagang alalahanin natin na mapapagaling tayo nang lubos sa buhay na ito o
sa kabilang buhay, ayon sa panahong itinakda ng Panginoon.

1. Isipin ang mga pagkakataon kung kailan nasaksihan o
naramdaman mo ang kapangyarihan, awa, o pagkahabag ni

Jesucristo na tumulong sa iyo o kaninuman na pinanghihinaan sa espirituwal,
pisikal, o emosyonal. Sa iyong scripture study journal, isulat at kumpletuhin ang
sumusunod na pahayag: Alam ko na ang Tagapagligtas ay maawain at
mahabagin dahil …

Nabasa natin sa Juan 5:10–30 na natagpuan kalaunan ng Tagapagligtas ang lalaki
sa templo at pinayuhan siyang huwag nang magkasala. Nang nalaman ng mga
pinunong Judio na pinagaling ni Jesus ang lalaki sa araw ng Sabbath, inusig nila at
pinagtangkaang patayin ang Tagapagligtas. Itinuro ni Jesus sa mga pinunong Judio
na sa pagpapagaling sa lalaki, ginawa Niya ang gawain ng Ama sa Langit.
Pagkatapos ay nagturo ang Tagapagligtas tungkol sa Kanyang kaugnayan sa Ama.
Itinuro rin Niya na malapit nang maturuan ng ebanghelyo ang mga nasa daigdig
ng mga espiritu.

Juan 5:31–47
Nagturo si Jesus tungkol sa maraming saksi na nagpapatotoo sa Kanyang kabanalan
at pagiging Diyos
Isipin ang isang pagkakataon na may nagsabi sa iyo ng isang bagay na mahirap
paniwalaan.

Paano pinatitibay ng pagkakaroon ng mahigit sa isang saksi ang katotohanan ng
anumang pahayag?

Basahin ang Juan 5:31, na inaalam kung ano ang sinabi ng Tagapagligtas tungkol sa
Kanyang sariling patotoo sa Kanyang kaugnayan sa Ama sa Langit.

Nilinaw ng Joseph Smith Translation ang Juan 5:31–32:

“Samakatwid kung ako’y nagpapatotoo sa aking sarili, gayon pa man ang patotoo
ko ay katotohanan.

“Sapagkat hindi ako nag-iisa, mayroon pang isang nagpapatotoo sa akin” (Joseph
Smith Translation, John 5:32–33).

Itinuro ng Tagapagligtas sa mga Judio na mayroong iba pang magpapatotoo sa
kanila maliban sa Kanya.

Basahin ang mga sumusunod na talata, at tukuyin ang iba pang mga saksi na
nagpapatotoo sa pagiging Diyos ni Jesus:

Juan 5:32–35: ____________________

Juan 5:36: ____________________

Juan 5:37–38: ____________________

Juan 5:39: ____________________

Juan 5:45–47: ____________________
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Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming saksi ni Jesucristo, ang mga pinunong
Judio ay hindi naniwala sa pagiging Diyos ni Jesus. Pansinin sa Juan 5:39 na nang
magsalita si Jesus tungkol sa mga banal na kasulatan, sinabi Niya, “Sapagka’t
iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan.”
“Maraming Judio sa panahon ni Jesus ang nag-aral ng mga banal na kasulatan, na
naniniwala na magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng
pag-aaral nito. … Sinikap itama ng Tagapagligtas ang maling paniniwalang ito sa
pagtuturo na ang mga banal na kasulatan, na itinuturing ng mga Judio na
pinaka-awtoridad, ay nagpapatotoo na hindi sa mga banal na kasulatan
matatanggap ang buhay na walang hanggan kundi sa pagsunod kay Jesucristo.
Hindi rin naunawaan ng mga Judio na salita ni Cristo ang mga banal na kasulatan
at ang layunin nito ay gabayan ang tao patungo kay Cristo, dahil Siya ang
natatanging pinagmumulan ng katotohanan at buhay” (New Testament Student
Manual [Church Educational System manual, 2014], 219–20).

Basahin ang Juan 5:40, na inaalam ang kailangang gawin ng mga Judio upang
magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Bagama’t pinag-aralan ng mga Judio ang mga banal na kasulatan, ano ang ayaw
nilang gawin na makatutulong sa kanila na matanggap ang buhay na walang
hanggan?

Mula sa mga nalaman mo sa mga turo ng Tagapagligtas sa Juan 5:39–40,
kumpletuhin ang sumusunod na alituntunin: Sa pamamagitan lamang ng
paglapit kay ____________________ natin matatanggap ang buhay na walang
hanggan.

Tandaan na kasama sa buhay na walang hanggan ang pagiging katulad ng Ama sa
Langit at pamumuhay magpakailanman kasama ang ating mga karapat-dapat na
kapamilya sa Kanyang piling. Upang matanggap ang kaloob na ito, dapat tayong
lumapit kay Jesucristo sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya, pagsisisi sa
ating mga kasalanan, pagtanggap ng mga ordenansa ng ebanghelyo, pagtupad sa
ating mga tipan, at pagsunod sa mga utos ng Panginoon.

Isipin kung bakit kinakailangang lumapit kay Jesucristo upang matanggap ang
buhay na walang hanggan.

2. Tingnan ang mga saksi ni Jesucristo na itinala mo sa itaas. Sa iyong
scripture study journal, isulat kung paano nakatulong sa iyo (o

makatutulong sa iyo) ang isa sa mga saksi ni Jesucristo upang mapalapit ka
sa Kanya.

Isipin ang magagawa mo upang mas lubos na mapalapit sa Tagapagligtas nang sa
gayon ay matanggap mo ang buhay na walang hanggan.

Ipamuhay ang Natutuhan Mo
Itinuro ni Pangulong Marion G. Romney ng Unang Panguluhan, “Ang pag-aaral sa ebanghelyo
mula sa nakasulat na salita … ay hindi sapat. Dapat na ipamuhay rin ito. … Hindi tunay na
matututuhan ng isang tao ang ebanghelyo nang hindi ito ipinamumuhay” (“Records of Great
Worth,” Ensign, Set. 1980, 4). Sa ilang bahagi ng lesson na ito, hinihikayat kang ipamuhay ang
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mga napag-aralan mo. Ang pagsasabuhay ng mga nalaman mo ay dapat mahalagang bahagi ng
iyong pag-aaral ng ebanghelyo.

Juan 6:1–59
Itinuro ni Jesus na Siya ang Tinapay ng Kabuhayan
Nabasa natin sa Juan 6:1–13 na matapos bumalik sa Galilea, mahimalang pinakain
ni Jesus ang mahigit 5,000 katao gamit ang limang piraso ng tinapay at dalawang
maliliit na isda. (Pinag-aralan mo ang mga kaganapang ito sa mga lesson sa
Mateo 14 at Marcos 6.)

Basahin ang Juan 6:14–15, na inaalam ang nais ng mga tao pagkatapos na
mahimalang pinakain sila ni Jesus.

May paniniwala ang mga Judio noong panahon ni Jesus na nagsasabi na kapag
dumating ang Mesiyas o ang Hari ng Israel, papakainin Niya ang mga tao ng
tinapay mula sa langit.

Nakatala sa Juan 6:16–21 na pinatawid ng Tagapagligtas ang kanyang mga disipulo
sa Dagat ng Galilea, at noong hatinggabi habang nahihirapan ang mga disipulo sa
pagsagwan laban sa mga alon at hangin, naglakad si Jesus sa ibabaw ng dagat
upang makasama sila. Binigyang-diin sa tala ni Juan na noong “malugod” na
tanggapin ng mga disipulo si Jesus sa kanilang bangka, “pagdaka’y” o di-natagalan
ay (Juan 6:21) nakadaong sila nang ligtas sa kanilang destinasyon. Kapag malugod
na tinanggap natin ang Tagapagligtas at ang Kanyang mga turo, gagabayan Niya
tayo na maging ligtas sa mga pakikibaka sa buhay.

Nakatala sa Juan 6:22–59 na naglakbay patungong Capernaum ang karamihan sa
mga tao na pinakain ni Jesus upang hanapin Siya, dahil gusto pa nilang mapakain
sila. May ilang taong nagbulung-bulungan laban sa Tagapagligtas dahil itinuro
Niya na Siya ang tinapay na bumaba galing langit. Itinuro ni Jesus na Siya ang
Tinapay ng Kabuhayan at kung lalapit sa Kanya ang mga tao at tatanggapin ang
Kanyang mga turo at Pagbabayad-sala, matatanggap nila ang buhay na walang
hanggan.

Juan 6:60–71
Nagpatotoo si Pedro na ang mga salita ng buhay na walang hanggan ay na
kay Jesus
Isipin ang isang pangyayari kung saan kinailangan mong magdesisyon kung
itutuloy mo o ihihinto ang paggawa ng isang bagay na mahirap.
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Matapos ituro ni Jesus na Siya ang
Tinapay ng Kabuhayan, ilang mga
disipulo ang kinailangang magpasiya
kung magpapatuloy ba sila sa pagsunod
sa Kanya o hindi na. Basahin ang Juan
6:60, 66, na inaalam ang naging
reaksyon ng maraming disipulo ni Jesus
sa Kanyang mga turo.

Ang ibig sabihin ng mga katagang
“matigas ang pananalitang ito” sa
talata 60 ay naramdaman nilang
masyadong mahirap sundin ang mga turo ni Jesus.

Alin sa mga turo ni Jesucristo ang maaaring mahirap sundin para sa mga tao sa
ating panahon? (Kung kailangan, alamin ang mga turo sa Para sa Lakas ng mga
Kabataan na maaaring mahirap sundin para sa ilang mga kabataan.)
____________________

Basahin ang Juan 6:67–69, na inaalam ang itinanong ni Jesus sa Kanyang mga
Apostol at ang isinagot ni Pedro sa tanong na ito.

Ang isang katotohanan na malalaman natin mula sa sagot ni Pedro ay ang
matibay na patotoo kay Jesucristo ay makatutulong sa atin na manatiling
tapat sa mga sandaling tila mahirap sundin ang Tagapagligtas o ipamuhay
ang Kanyang mga turo. Maaari mong isulat ang katotohanang ito sa iyong mga
banal na kasulatan sa tabi ng Juan 6:67–69.

3. Sa iyong scripture study journal, isulat kung paano nakatulong sa
iyo o sa sinumang kilala mo ang matibay na patotoo sa

Tagapagligtas upang manatiling tapat kahit na tila mahirap sundin ang mga
turo ng ebanghelyo.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 5–6 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 14: DAY 1

Juan 7
Pambungad
Dumalo si Jesus sa Pista ng mga Tabernakulo sa Jerusalem at itinuro sa mga tao sa
templo kung paano sila makatatanggap ng patotoo na ang Kanyang mga turo ay
mula sa Diyos Ama. Dahil nagtatalo ang mga tao kung sino Siya, ginamit ni Jesus
ang tubig at ilaw sa matalinghagang paraan upang patotohanan ang Kanyang
pagiging Diyos. Nagturo rin Siya tungkol sa Espiritu Santo.

Juan 7:1–13
Dumalo si Jesus sa Pista ng mga Tabernakulo
Naisip mo na ba kung may mga kapatid si Jesus?

Ayon sa mga banal na kasulatan, nagkaroon ng mga anak sina Jose at Maria
pagkatapos isilang si Jesus at maaaring sila ay lumaki at nanirahang kasama Niya
sa iisang tahanan. Gayunman, dahil si Jesucristo ay anak ni Maria at ng Diyos Ama,
hindi ni Jose, ang mga taong ito ay mga kapatid lamang ni Jesus sa ina (tingnan sa
Mateo 13:55–56; Marcos 6:3).

Pag-isipang mabuti kung paano kaya kung kasabay mong lumaki si Jesus sa
iisang bahay.

Sa palagay mo ba ay mas madaling maniwala sa Kanya kung lumaki ka nang
kasama Siya? Bakit oo o bakit hindi? ____________________

Nalaman natin sa Juan 7 kung ano ang tingin kay Jesus ng ilan sa Kanyang “mga
kapatid” (Juan 7:3, 5). Ang salitang mga kapatid ay tumutukoy marahil sa mga
kapatid sa ina ni Jesus, bagama’t maaaring kabilang din rito ang iba pang malalapit
na kamag-anak.

Basahin ang Juan 7:1–5, na inaalam ang itinala ni Juan tungkol sa mga kapatid
ni Jesus.

Maaari mong basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Bruce R. McConkie ng
Korum ng Labindalawang Apostol:

“Ang patotoo sa pagiging Diyos ni Cristo at sa nakapagliligtas na kapangyarihan
ng kanyang ebanghelyo ay hindi kaagad-agad ipinagkakaloob dahil sa ugnayan
sa pamilya. Dumarating lamang ito sa pamamagitan ng personal na pagsunod sa
mga walang-hanggang batas kung saan ito nakasalalay. …

“Madalas banggitin ang mga anak na lalaki nina Jose at Maria bilang ‘mga
kapatid’ ni Jesus. … Bagama’t pinalaki sila sa iisang tahanan at

naimpluwensyahan sa kabutihan nina Jose at Maria, bagama’t alam nila ang mga turo,
ministeryo, at mga himala mismo ni Jesus, gayunman hindi siya tinanggap ng malalapit na
kamag-anak na ito bilang ang Mesiyas” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo
[1965–73], 1:437).
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Pag-isipang mabuti ang sumusunod na tanong: Paano nangyari na hindi naniwala
kay Jesus ang ilan sa mga kapamilya Niya kahit alam nila ang Kanyang mga turo at
mga himala?

Matapos malaman na sa panahon ng mga kaganapang nakatala sa Juan 7, na “hindi …
tinanggap bilang ang Mesiyas” si Jesus ng mga kapatid Niya, ipinaliwanag ni Elder McConkie:
“Gayunman, lahat sila, ay tila naniwala at nagbalik-loob kalaunan (Mga Gawa 1:14); ang isa sa
kanila, na tinawag ni Pablo bilang si ‘Santiago, ang kapatid ng Panginoon’ (Gal. 1:19), ay
naglingkod sa banal na pagka-apostol; at ang isa pa, si Judas, na tinawag ang sarili niyang,
‘Judas, ang … kapatid ni Santiago’ (Judas ), ay isinulat ang sulat ni Judas” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 1:437).

Nakatala sa Juan 7 ang mga nangyari nang idaos ang Pista ng mga Tabernakulo sa
Jerusalem (tingnan sa Juan 7:2). Sa pistang ito, “na itinuturing [ng mga Judio] na
pinakadakila at pinakamasaya sa lahat” (Bible Dictionary sa LDS English version
ng Biblia, “Feasts”), maraming Judio ang naglakbay patungong Jerusalem upang
alalahanin ang mga pagpapala ng Diyos sa mga anak ni Israel nang maglakbay sila
sa ilang matapos silang iligtas mula sa pagkaalipin sa Egipto (tingnan sa Levitico
23:39–43). Ipinagdiwang at pinasalamatan din nila ang kanilang taunang pag-ani
ng mga prutas at butil (tingnan sa Exodo 23:16). Tumatagal ang pistang ito nang
walong araw.

Pansinin sa Juan 7:3–4 na nais ng mga kapatid ni Jesus na sumama Siya sa Pista ng
mga Tabernakulo sa Jerusalem, na tila sinasabi na kung Siya ang tunay na Mesiyas,
dapat Siyang pumunta sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng mga naroon.

Tulad ng nakatala sa Juan 7:6–10, nagpasya si Jesus na ipagpaliban ang pagpunta sa
pista, ngunit hinikayat Niya ang Kanyang mga kapatid na pumunta roon. Ilang
araw pagkatapos magsimula ang pista, palihim Siyang dumalo—na nalalamang
may ilang pinunong Judio sa Jerusalem na gusto Siyang patayin ngunit hindi pa
dumarating ang Kanyang oras para mamatay.

Basahin ang Juan 7:11–13, na inaalam ang sinasabi ng mga tao sa Jerusalem
tungkol kay Jesus.

Tulad noong panahon ni Jesus, may iba’t ibang opinyon tungkol kay Jesucristo sa
ating panahon. May mga taong nakakaalam at nagpapatotoo na Siya ang Anak ng
Diyos at Tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Naniniwala ang iba na Siya ay
isang dakilang guro o propeta. Gayunman, hindi tinatanggap ng ibang tao ang
pagiging Diyos ni Jesucristo at ang katotohanan ng Kanyang mga turo o takot
silang sumunod sa Kanya nang hayagan. Sa patuloy na pag-aaral mo ng Juan 7,
alamin kung paano mo malalaman na si Jesucristo ang iyong Tagapagligtas at kung
totoo ang Kanyang mga turo.

Juan 7:14–36
Nagturo si Jesucristo sa mga Judio sa templo
Ang templo ang sentro ng mga pagdiriwang na naganap noong Pista ng mga
Tabernakulo. Basahin ang Juan 7:14–15, na inaalam ang ginawa ni Jesus doon.
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Maaari mong markahan sa iyong mga banal na kasulatan ang reaksyon ng
mga tao.

Namangha ang mga Judio na nakapagtuturo si Jesus nang may lalim at
karunungan nang hindi naturuan ng mga gurong Judio o pumasok sa kanilang
mga paaralan. Basahin ang Juan 7:16–18, na inaalam ang sinabi ni Jesus na
magagawa ng mga tao upang malaman kung totoo ang Kanyang doktrina o mga
turo. Maaari mong markahan ang nagbigay kay Jesus ng doktrinang itinuro Niya.

1. Sagutin ang mga sumusunod sa iyong scripture study journal.

a. Paano malalaman ng isang tao na tunay na mula sa Diyos ang doktrina ni
Jesucristo?

b. Mula sa mga turo ng Panginoon sa templo, nalaman natin na kapag
ginawa natin ang kalooban ng Ama sa Langit, makatatanggap tayo ng
patotoo sa Kanyang doktrina. Ipaliwanag kung bakit mo naisip na totoo
ang alituntuning ito.

Ipamuhay ang Natutuhan Mo
Matapos mong matukoy ang mga doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo, handa ka nang
ipamuhay at gawin ang mga ito. Habang ipinamumuhay mo ang iyong mga napag-aralan,
mararamdaman mong pinagtitibay ng Espiritu Santo ang iyong mga ginawa. Upang matulungan
kang maipamuhay ang mga alituntuning nalaman mo, itanong ang mga sumusunod: Ano ang
gusto ng Panginoon na gawin ko sa kaalamang ito? Anong espirituwal na pahiwatig na
natanggap ko ang makatutulong sa akin na maging mas mabuti? Anong kaibhan ang magagawa
ng alituntuning ito sa buhay ko? Ano ang sisimulan o ititigil kong gawin ngayon upang mamuhay
ayon sa katotohanang ito?

Sinabi ni Pangulong James E. Faust ng Unang Panguluhan: “Nagkakaroon tayo
ng patotoo sa mga alituntunin ng ebanghelyo sa masugid na pagsunod dito.
Itinuro ng Tagapagligtas, ‘Kung ang sinomang tao ay nagiibig gumawa ng
kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo’ [Juan 7:17]. Ang patotoo sa bisa
ng dasal ay nasa mapakumbaba at taimtim na dalangin. Ang patotoo sa ikapu ay
nasa pagbabayad ng ikapu” (“Panginoon, Nananampalataya Ako; Tulungan Mo

ang Kakulangan Ko ng Pananampalataya,” Ensign o Liahona, Nob. 2003, 19).

Ano ang itinuro ni Pangulong Faust na dapat nating gawin upang magkaroon ng
patotoo sa mga alituntunin ng ebanghelyo? ____________________

Tandaan na hindi naniwala ang ilan sa mga kapatid ni Jesus na Siya ang
ipinangakong Mesiyas, ngunit nakatanggap sila ng patotoo at nagbalik-loob
kalaunan. Paano kaya nakatulong sa mga kapamilyang iyon ang alituntunin sa itaas
upang magkaroon sila ng patotoo kay Jesucristo at sa Kanyang mga turo?
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Matapos banggitin ang Juan 7:17, itinuro ni Sister Bonnie L. Oscarson, Young
Women general president: “Kung minsan ay kabaligtaran ang ginagawa natin.
Halimbawa, maaaring ganito ang pamamaraan natin: Handa akong sundin ang
batas ng ikapu, pero kailangan ko munang malaman kung ito ay totoo. Siguro
ipinagdarasal pa natin na magkaroon ng patotoo tungkol sa batas ng ikapu at
umaasa na ibibigay sa atin ng Panginoon ang patotoong iyan bago pa man natin

sulatan ang tithing slip. Hindi sa ganyang paraan mangyayari iyan. Inaasahan ng Panginoon na
mananalig tayo. Dapat ay patuloy tayong magbayad ng buo at tapat na ikapu para magkaroon
tayo ng patotoo sa ikapu. Angkop din ito sa lahat ng alituntunin ng ebanghelyo, ito man ay batas
ng kalinisang-puri, alituntunin ng disenteng pananamit, Word of Wisdom, o batas ng ayuno”
(“Magbalik-loob Kayo,” Ensign o Liahona, Nob. 2013, 77).

Para sa isa o dalawang susunod na assignment, kung nadarama mong masyadong
personal ang isusulat mo, maaari mong isulat ang iyong sagot sa iyong personal
journal o sa isang papel at isulat sa iyong scripture study journal na natapos mo ang
assignment.

2. Kumpletuhin ang sumusunod na pahayag sa iyong scripture study
journal na isinusulat ang tungkol sa isang kautusan o alituntunin

ng ebanghelyo na nalaman mong totoo dahil sa pagsisikap mo na ipamuhay
ito: Alam ko na ang ____________________ ay totoo dahil kapag ipinamumuhay ko
ito, ako ay ____________________. Maaari mong ibahagi ang iyong isinulat sa
isang tao na sa palagay mo ay mas mapapabuti ng pakikinig sa iyong patotoo.

3. Sa iyong scripture study journal, sumulat ng isang katotohanan,
kautusan, o turo sa ebanghelyo na gusto mong magkaroon ng mas

malakas na patotoo tungkol dito. Pagkatapos ay isulat ang gagawin mo upang
magkaroon ng mas malakas na patotoo tungkol sa katotohanan, kautusan, o
turong iyon sa pamamagitan ng pamumuhay sa alituntuning napag-aralan mo
sa Juan 7:17.

Ipinaliwanag sa Juan 7:19–36 na pinagsabihan ni Jesus ang mga pinunong Judio
dahil hindi nila tinanggap ang Kanyang mga turo at mga himala at sa paghahangad
na patayin Siya. Ipinakita rin ng mga talatang ito na maraming tao ang nag-isip
kung Siya ang Mesiyas at na ang mga punong saserdote at mga Fariseo ay
nagpadala ng mga punong kawal upang dakpin Siya.

Juan 7:37–53
Nagturo si Jesucristo tungkol sa kaloob na Espiritu Santo
Alalahanin ang isang pagkakataon na nauhaw ka. Kunwari ay may hawak kang
isang basong walang laman. Mapapawi ba ng basong walang laman ang uhaw mo?
Ano pa ang kailangan mo?

Uminom ng tubig. Habang ginagawa mo ito, isipin kung gaano kahalaga ang tubig
sa iyong buhay. Maaari kang mag-alay ng panalangin ng pasasalamat sa Ama sa
Langit sa pagbibigay ng tubig sa iyo at sa pamilya mo.

Ang lupain ng Israel ay walang malaking suplay ng malinis na tubig upang
matugunan ang pangangailangan ng mga tao. Mapapanatili lamang ang buhay sa
pamamagitan ng tubig-ulan na pupuno muli sa kanilang suplay ng tubig.
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Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie kung paano naging bahagi ang tubig ng
“isa sa mga pinakasagrado at madamdaming tagpo sa pagsamba ng mga Judio” sa
pagdiriwang na nagaganap:

“Sa bawat isa sa walong araw ng pista ng mga Tabernakulo, … nakaugalian na
ng saserdote, bilang bahagi ng serbisyo sa templo, ang pagkuha ng tubig gamit
ang mga ginintuang lalagyan [mga pitsel] mula sa batis ng Siloe, na dumadaloy
sa ilalim ng templo, at ibinubuhos ito sa altar. Pagkatapos ay kinakanta ang mga
salita ni Isaias: ‘Kaya’t kayo’y iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng
kaligtasan.’ (Isa. 12:3.) At sa mismong pinakatampok na bahaging ito ng

pagdiriwang lumantad si Jesus at nag-alay ng mga inumin na buhay na papawi sa mga
pinakamatinding espirituwal na hangarin ng uhaw na kaluluwa” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:446).

Basahin ang Juan 7:37–39, na inaalam ang inalok ng Tagapagligtas sa mga tao.

Ipinahahayag sa Joseph Smith Translation ng Juan 7:39 na “ang Espiritu Santo ay
ipinangako sa kanila na naniniwala, matapos na si Jesus ay niluwalhati” (Joseph
Smith Translation, John 7:39 ; idinagdag ang italics).

Ipinahihiwatig ng mga katagang “mula sa loob niya” (Juan 7:38) na ang tubig na
buhay ay nasa kalooban at aagos mula sa mga naniniwala, sa halip na mula sa mga
impluwensyang nasa labas. Maaari mong markahan sa Juan 7:39 ang tinutukoy ng
tubig na buhay.

Ipinapaliwanag ng Bible Dictionary na “sa ilang kadahilanang hindi gaanong ipinaliwanag sa
mga banal na kasulatan, ang Espiritu Santo ay hindi lubos na ibinigay sa mga Judio sa mga
panahong narito sa lupa si Jesus (Juan 7:39; 16:7). Ang mga pahayag na hindi naparito ang
Espiritu Santo hangga’t hindi pa nabubuhay na mag-uli si Jesucristo ay tumutukoy sa yaong
dispensasyon lamang, sapagkat malinaw na ang Espiritu Santo ay naroon sa mga naunang
dispensasyon. Dagdag pa rito, ang tinutukoy lamang na wala roon ay ang kaloob ng Espiritu
Santo, dahil ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nadama sa panahon ng mga ministeryo ni
Juan Bautista at ni Jesus; kung hindi ay walang sinuman ang makatatanggap ng patotoo sa mga
katotohanang itinuro ng mga lalaking ito (Mat. 16:16–17; tingnan din sa I Mga Taga Kor. 12:3)”
(Bible Dictionary, “Holy Ghost”).

Ayon sa mga turo ng Tagapagligtas sa Juan 7:37–39, nalaman natin na kung lalapit
tayo kay Jesucristo at maniniwala sa Kanya, mapuspos tayo ng Espiritu
Santo. Maiimpluwensyahan ng mga taong napuspos ng Espiritu Santo ang iba sa
kabutihan.

4. Sa iyong scripture study journal, ilarawan ang isang pagkakataon
na napuspos ka ng Espiritu Santo at, dahil dito ay

naimpluwensyahan mo ang iba sa kabutihan.

Nabasa natin sa Juan 7:40–53 na ang mga punong saserdote at mga Fariseo ay
nagnais muli na ipadakip si Jesus. Ang mga punong kawal na ipinadala upang
dakpin si Jesus ay narinig ang pagtuturo Niya. Bumalik sila na hindi Siya dinakip at
sinabi sa mga Fariseo na wala pa silang narinig na sinuman na nagturo nang tulad
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ng Tagapagligtas, na ikinagalit ng mga Fariseo. Si Nicodemo, ang Fariseo na
pumunta sa Panginoon isang gabi (tingnan sa Juan 3:1–2), ay ipinaalala sa kanyang
kapwa Fariseo at mga punong saserdote na hindi pinapayagan ng batas nila na
parusahan ang isang tao nang hindi ito binibigyan ng pagkakataong magsalita.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 7 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 14: DAY 2

Juan 8
Pambungad
Habang nasa Jerusalem ang Tagapagligtas para sa Pista ng mga Tabernakulo, dinala
sa Kanya ng ilang mga eskriba at mga Fariseo ang isang babaeng nagkasala ng
pakikiapid o pangangalunya, at itinanong nila kung siya ba ay dapat batuhin, na
ayon sa batas ni Moises. Natigilan ang mga nagparatang dahil sa sinabi Niya at
kinaawaan Niya ang babae. Ipinahayag din ni Jesus na ang Ama ay nagpapatotoo
sa Kanya, at nagturo Siya tungkol sa kalayaan mula sa kasalanan. Nang ipahayag ni
Jesucristo na Siya ang dakilang Jehova, tinangka Siyang batuhin ng mga Fariseo.

Juan 8:1–11
Ang babaeng nahuli sa pangangalunya ay dinala sa Tagapagligtas
Nais ng mga eskriba at mga Fariseo na siraan si Jesus sa harap ng mga tao at
magkaroon ng dahilan para maakusahan Siya dahil nais nilang hulihin at patayin
Siya (tingnan sa Juan 7:1, 32.)

Basahin ang Juan 8:2–5, na inaalam ang ginawa ng mga eskriba at mga Fariseo
habang nagtuturo si Jesus sa templo sa Jerusalem.

Ayon sa Juan 8:6, bakit dinala ng mga eskriba at mga Fariseo kay Jesus ang babaeng
nangalunya?

Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol
kung paano magagamit ng mga eskriba at mga Fariseo ang kaganapang ito upang
akusahan si Jesus:

“Noong panahon ni Jesus … hindi na pinarurusahan ng kamatayan ang mga
nangangalunya. Katunayan, walang parusang kamatayan ang ipinapataw nang
walang pahintulot at pagsang-ayon ng mga pinunong Romano, at hindi
kamatayan ang parusa ng batas ng Roma sa kaso ng pangangalunya.

“Sa pagdala ng nangalunyang babaeng ito kay Jesus, binibitag ng mga eskriba at
mga Fariseo ang Panginoon: (1) Kung sumang-ayon siya sa batas ni Moises na

dapat siyang batuhin, pareho niyang (a) gagalitin ang mga tao sa tila pagsuporta niya sa
pagpaairal muli ng isang parusa na hindi na suportado ng maraming tao, at (b) kakalabanin ang
umiiral na batas sa pagmumungkahing gawin ang ipinagbawal ng Roma. (2) Kung siya naman ay
hindi sumang-ayon sa batas ni Moises at pinahintulutan ang ang anumang parusa na mas
mababa sa pagbato hanggang mamatay, maaakusahan siya ng hindi pagsunod sa batas, at
pagpapakita ng kawalang-paggalang at paglihis mula sa mga banal na kaugalian ng nakaraan”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 1:450–51).

Sa halip na sagutin sila, ang Tagapagligtas ay “yumuko …, at sumulat ng kaniyang
daliri sa lupa” (Juan 8:6).
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Basahin ang Juan 8:7–8, na inaalam ang
isinagot ng Tagapagligtas sa mga
eskriba at mga Fariseo.

Ano sa palagay mo ang naisip o
nadama ng mga eskriba at mga Fariseo
nang marinig nila ang sagot ni Jesus?
____________________

Matapos marinig ang sagot ng
Tagapagligtas, ang mga nag-akusa sa
babae ay nakaramdam ng pagsisisi at
umalis nang hindi pinarurusahan ang
babae (tingnan sa Juan 8:9).

Ano sa palagay mo ang maaaring
naramdaman ng babaeng ito nang
ibunyag kay Jesus at sa maraming tao
ang kanyang kasalanan? Basahin ang
Juan 8:10–11, na inaalam ang sinabi ng
Tagapagligtas sa babae matapos lumisan ang lahat ng tao.

Idinagdag ng Joseph Smith Translation sa Juan 8:11 ang sumusunod: “At pinuri ng
babaeng ito ang Diyos simula noon, at naniwala sa kanyang pangalan” (Joseph
Smith Translation, John 8:11).

Hindi pinalampas ng Tagapagligtas ang kasalanan ng babae ngunit itinuro sa kanya
na “mula ngayo’y huwag ka nang magkasala” (Juan 8:11). Nalaman natin mula sa
talata 11 ang sumusunod na katotohanan: Kinaaawaan tayo ng Tagapagligtas sa
pagbibigay sa atin ng mga pagkakataon na magsisi. Isipin kung paano
nadaragdagan ng talang ito ang pananalig mo na si Jesucristo ay maawain at
mabuti at nagnanais na patawarin ang mga tunay na nagsisisi.

Juan 8:12–30
Itinuro ni Jesus na ang Kanyang Ama ay nagpapatotoo sa Kanya
Isipin ang isang palamuti. Pagkatapos ay ipikit ang iyong mga mata, at subukang
idrowing sa isang papel ang isang simpleng larawan ng palamuti nang hindi
tumitingin sa papel.

Paano maihahambing ang iyong drowing sa kung ano ang naiisip mo?

Maliban sa pagdodrowing, ano pang bagay ang magagawa mo nang mas maayos
kung nakikita mo ang iyong ginagawa?

Sa Pista ng mga Tabernakulo, apat na malalaking ginintuang kandelabra (tinatawag
ding mga menorah) ang nagbibigay-liwanag sa templo sa mga sayawan o iba pang
piging na ginaganap hanggang gabi o madaling araw. Hindi lamang
nagbibigay-liwanag sa mga pagdiriwang ang mga ginintuang kandelabrang ito,
ngunit sumisimbolo rin ang mga ito na magiging liwanag ang Israel sa mga
naglalakad sa kadiliman.
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Pinaliliwanag ng malalaking menorah ang
templo sa Pista ng mga Tabernakulo.

Basahin ang Juan 8:12, na inaalam ang ipinahayag ni Jesus tungkol sa Kanyang
sarili habang nagtuturo Siya sa templo malapit sa kinatatayuan ng mga kandelabra.
Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Natutuhan natin sa talatang ito na si Jesucristo ang Ilaw ng Sanlibutan.

Kumpletuhin ang sumusunod na
alituntunin mula sa natutuhan natin sa
mga turo ng Tagapagligtas sa Juan 8:12:
Kung susundin natin ang
Tagapagligtas, tayo ay
____________________

1. Sagutin ang sumusunod
na tanong sa iyong

scripture study journal: Paano ka
natutulungan ng Tagapagligtas na
makaiwas na maglakad sa
espirituwal na kadiliman?

Maraming mga propesiya sa Lumang
Tipan ang nagsasabing ang Mesiyas ay
magiging liwanag sa lahat ng bansa
(halimbawa, tingnan sa Isaias 49:6;
60:1–3). Sa gayon, sa paghahayag sa
Kanyang sarili na Siya ang Ilaw ng
Sanlibutan, ipinahahayag ni Jesus na
Siya ang Mesiyas.

Binatikos ng mga Fariseo si Jesus sa pagpapatotoo sa Kanyang Sarili (tingnan sa
Juan 8:13). Ipinahayag ni Jesus na nagpapatotoo Siya at ang Kanyang Ama na ang
Tagapagligtas ay ang Anak ng Diyos (tingnan sa Juan 8:14–18).

Basahin ang Juan 8:19, na inaalam ang sinabi ni Jesus tungkol sa kaalaman ng mga
Fariseo tungkol sa Ama sa Langit.

Mula sa talata 19, natutuhan natin ang sumusunod na alituntunin: Sa pag-aaral
natin ng tungkol kay Jesucristo, makikila natin ang Ama.

Itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol kung
paano natin makikilala ang ating Ama sa Langit habang nag-aaral tayo ng tungkol
sa Kanyang Anak na si Jesucristo:

“Sa lahat ng ginawa at sinabi ni Jesus, lalo na sa Kanyang nagbabayad-salang
pagdurusa at sakripisyo, ipinakikita Niya sa atin kung sino at ano ang pagkatao
ng Diyos Amang Walang Hanggan, kung gaano Siya katapat sa Kanyang mga
anak sa bawat panahon at bansa. Sa salita at gawa sinikap ni Jesus na ihayag at
ipaalam nang husto sa atin ang likas na katangian ng Kanyang Ama, na ating
Ama sa Langit. …

“Kaya nga ang pagpapakain sa gutom, pagpapagaling sa maysakit, pagkamuhi sa
pagpapaimbabaw, pagsamong manampalataya—ito si Cristo na ipinakikita sa atin ang paraan
ng Ama, Siya na ‘maawain at mapagbigay, di madaling magalit, matiisin at puno ng kabutihan’
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[Lectures on Faith (1985), 42]” (“Ang Kadakilaan ng Diyos,” Ensign o Liahona, Nob. 2003,
70, 72).

Nabasa natin sa Juan 8:21–30 na nagbabala ang Tagapagligtas sa mga Fariseo na
kung hindi sila maniniwala sa Kanya, mamamatay sila sa kanilang mga kasalanan.
Itinuro rin Niya na hindi Siya makagagawa ng anuman sa Kanyang Sarili; ginagawa
lang Niya ang itinuturo sa Kanya ng Ama na gawin.

Juan 8:31–36
Nagturo si Jesus tungkol sa kalayaan mula sa kasalanan
Naranasan mo na bang hindi gaanong makagalaw dahil nakatali ka o kaya ay hindi
makalabas sa isang maliit na espasyo? Ano ang naramdaman mo? Sa pag-aaral mo
ng bahaging ito ng lesson, alamin ang naglilimita sa iyong espirituwalidad at
nagdudulot ng espirituwal na kalayaan.

Basahin ang Juan 8:31–32, na inaalam ang sinabi ng Tagapagligtas na kailangan
natin upang maging malaya. Pagkatapos, batay sa napag-aralan mo, punan ang
bawat patlang sa sumusunod na diagram:

Itinala ni Elder Bruce R. McConkie ang ilan sa mga kalayaan na matatamasa
natin kung magpapatuloy tayo sa salita ni Cristo, maging mga disipulo Niya, at
malaman ang katotohanan: “Malaya sa sumpang hatid ng maling doktrina;
malaya sa pagkaalipin ng hilig ng laman at kahalayan; malaya sa mga gapos ng
kasalanan; malaya sa anumang masamang impluwensya at sa bawat puwersang
pumipigil at humahadlang; malayang magtamasa ng walang katapusang

kalayaan na mararanasan lamang ng mga dinakilang nilikha” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:456--57).

Basahin ang Juan 8:33, na inaalam ang pinaniniwalaan ng mga Judio na
magpapalaya sa kanila.

Mali ang paniniwala ng mga Judio na magkakaroon sila ng espirituwal na kalayaan
dahil lamang sa mga inapo sila ni Abraham at mga tagapagmana ng tipang
Abraham. Basahin ang Juan 8:34–36, na inaalam kung saan dapat maging malaya
ang mga tao ayon kay Jesus.

Natutuhan natin mula sa mga talatang ito na kung nagkasala tayo at hindi
nagsisi, nagiging mga alipin tayo ng kasalanan. Ano sa palagay mo ang ibig
sabihin ng maging “alipin ng kasalanan” (Juan 8:34)? The word translated as
servant here may also be translated as slave.

Pag-aralan ang sumusunod na diagram:
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Ang ilan sa mga tao ngayon ay nalilito, iniisip na nalilimitahan sila ng mga salita ni
Cristo, habang ginagawa silang malaya ng makamundong pamumuhay. Itinuro
Elder D. Todd Christofferson ng Korum ng Labindalawang Apostol kung paanong
ang kabaligtaran nito ang totoo:

“Ang pagpapatangay sa mga tukso [ni Satanas] ay humahantong sa pakaunti
nang pakaunting pagpipilian hanggang wala nang matira at humahantong din sa
mga adiksyon na iniiwan tayong walang lakas para mapaglabanan ito. …

“… Itinuturing ng mundo … na isang ‘pagkaalipin’ ang pagsunod sa mga batas
at ordenansa ng Diyos (Alma 30:24, 27). Kaya paano tayo ginagawang malaya
ng pagsunod at katotohanan? Madali tayong makakaisip ng ilang praktikal na

paraan kung saan nabibigyan tayo ng katotohanan ng kakayahang gawin ang mga bagay na
marahil ay hindi natin magagawa o makaiwas sa mga kapahamakang maaaring magpahirap
sa atin. …

“… May nag-aalinlangan pa ba, dahil taglay ang lahat ng liwanag at katotohanan, na nasa
Diyos ang lubos na kalayaang gumawa at kumilos?

“Kapag lumalawak ang ating pang-unawa sa mga doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo,
ang ating kalayaang pumili ay lumalawak din. Una, mas marami tayong pagpipilian at
makatatanggap tayo ng mas maraming pagpapala dahil mas marami tayong mga batas na
masusunod. Isipin ang isang hagdan—bawat bagong batas o utos na natututuhan natin ay isa
pang baitang sa hagdan na tutulong sa atin na mas makaakyat sa mataas. Pangalawa, dahil
nadagdagan ang pagkaunawa natin, tayo ay makagagawa ng mas maraming matatalinong
pagpili dahil hindi lang natin mas malinaw na nakikita ang mga alternatibo pati na rin ang mga
maaaring kalabasan nito” (“Moral Agency,” Ensign Hunyo 2009, 49–51).

2. Tingnan sa buklet na Para sa Lakas ng mga Kabataan ang mga
halimbawa kung paano nagdudulot ng kalayaan ang pagsunod sa

mga utos at mga pamantayan at kung paano nagdudulot ng pagkaalipin ang
hindi pagsunod. Pumili ng isang pamantayan mula sa buklet, at kopyahin at
sagutan ang sumusunod na chart sa iyong scripture study journal:
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Pamantayan mula sa Para sa Lakas ng mga Kabataan:

Sa paanong paraan makapagbibigay ng
kalayaan ang pagsasabuhay sa
pamantayang ito?

Sa paanong paraan humahantong sa
pagkaalipin ang di-pagsasabuhay sa
pamantayang ito?

3. Anong mga ipinangakong kalayaan na nasa Para sa Lakas ng mga
Kabataan ang personal mong naranasan dahil sa pagsunod sa mga

kautusan at mga pamantayan? Sa iyong scripture study journal, magtala ng
kahit isang partikular na paraan na pagsisikapan mo upang maging malaya sa
pamamagitan ng pagsasabuhay sa mga turo ng Tagapagligtas.

Juan 8:37–59
Pinatotohanan ni Jesus ang Kanyang pagiging Diyos
Isipin ang isang kilala mo na halos katulad o kahawig ng kanyang ama. Isipin ang
isang kilala mo na ibang-iba sa kanyang ama.

Nakatala sa Juan 8:37–50 na sinabi ni Jesucristo sa mga di-naniniwalang Judio na
habang sinasabi Niya ang salita ng Kanyang Ama, sila naman ay ginagawa ang
gawain ng kanilang ama. Bilang pagtatangol sa kanilang sarili, sinabi nilang si
Abraham ang kanilang ama. Pagkatapos ay itinuro ng Tagapagligtas na ang mga
anak ni Abraham ay “gagawin … ang mga gawa ni Abraham” (tingnan sa Juan
8:39) at hindi hahangaring patayin ang isang taong nagtuturo ng katotohanan.
Sinabi ni Jesus sa mga Judio (mga Fariseo) na ang kanilang ama ay ang diyablo.
Ipinaliwanag Niya na ang mga tumatanggap sa salita ng Diyos ay sa Diyos. Galit na
sinabi ng mga di-naniniwalang Judio na si Jesus ay isang Samaritano (na
pinaniniwalaan ng mga Judio na pinakamababa sa lahat ng tao) at sinapian ng
isang diyablo.

Basahin ang Juan 8:51–53, na inaalam ang itinanong ng mga Judiong ito sa
Tagapagligtas.

Basahin ang Juan 8:56–58, na inaalam ang tugon ni Jesus sa mga Fariseo Also read
John 8:58, footnote b, looking for the meaning of the term “I AM.” (Paalala: Ang
katawagang “Ako nga” sa Juan 8:58 ay kapareho sa pangalang ginamit ng Diyos
para sa Kanyang sarili sa panahon ng Lumang Tipan [tingnan sa Exodo 3:14]. Ibig
sabihin ng “AKO NGA” ay Jehova.

Ang mga katagang “AKO NGA” ay mahalaga dahil tinutukoy nito si Jehova, ang
kinikilala ng mga Judio na pangalan ng Diyos nina Abraham, Isaac, at Jacob sa
panahon ng Lumang Tipan. Sa pagtawag sa Kanyang sarili na “Ako nga,”
ipinahayag ni Jesus na Siya ang Diyos ng Lumang Tipan. Maaari mong isulat ang
sumusunod na doktrina sa margin ng iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Juan
8:58: Si Jesus ay si Jehova, ang Diyos ng Lumang Tipan.

Sa palagay mo, bakit mahalagang malaman natin na si Jesucristo ay si Jehova, ang
Diyos ng Lumang Tipan? ____________________
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Basahin ang Juan 8:59, na inaalam ang reaksyon ng mga Judiong ito sa
pagpapahayag ng Tagapagligtas na Siya si Jehova.

Dumampot ng mga bato ang mga Judio sa layuning patayin si Jesus, na
naniniwalang nakagawa Siya ng kalapastanganan sa pagtukoy sa Kanyang sarili
bilang si Jehova.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 8 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

Sagot sa diagram ayon sa Juan 8:31–32: Kung magsisipanatili tayo sa salita ni Jesucristo,
magiging mga disipulo Niya tayo at malalaman natin ang katotohanan, na
magpapalaya sa atin.
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UNIT 14 DAY 3

Juan 9
Pambungad
Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking isinilang na bulag. Tinanong ng mga Fariseo
ang lalaking ito at pinalayas siya mula sa sinagoga dahil tumanggi siyang tawaging
makasalanan si Jesus dahil sa pagpapagaling sa araw ng Sabbath. Hinanap ng
Tagapagligtas ang lalaki at tinanong kung ano ang pinaniniwalaan niya, at sinamba
ng lalaki si Jesus bilang Anak ng Diyos.

Juan 9:1–7
Pinagaling ni Jesus ang lalaking isinilang na bulag
Tukuyin ang ilang halimbawa ng mga pagsubok na nararanasan ng mga taong
kilala mo o ng mga taong nakikita mo sa balita: ____________________

May mga taong nagtatanong kung bakit hinahayaan ng Diyos na magdanas sila ng
matinding pagsubok at hirap sa kanilang buhay. Sa pag-aaral mo ng Juan 9:1–5,
alamin ang isang katotohanang makatutulong sa ating mas maunawaan kung bakit
hinahayaan ng Diyos na makaapekto sa ating buhay ang mga pagsubok.

Habang nasa Jerusalem si Jesus, nakilala Niya ang isang lalaking dumanas ng
pasubok simula pa noong ipinangangak siya. Basahin ang Juan 9:1–2, na inaalam
ang pagsubok na dinanas ng lalaking ito.

Ano ang itinanong ng mga disipulo tungkol sa sanhi ng paghihirap ng lalaking ito?

Maraming tao sa panahon ng Tagapagligtas ang naniniwala na ang mga pagsubok
at paghihirap na dinaranas ng mga tao ay kaparusahan sa mga kasalanan na
ginawa nila o ng kanilang mga magulang. Sa palagay mo, tama ba ang
paniniwalang ito? Bakit oo o bakit hindi?

Basahin ang Juan 9:3–5, na inaalam ang mga turo ng Tagapagligtas sa Kanyang
mga disipulo tungkol sa pagkabulag ng lalaking ito.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng “mahayag sa kaniya ang mga gawa ng
Dios”? (Juan 9:3).

Mula sa mga turo ng Tagapagligtas sa mga talatang ito, nalaman natin na
magagamit ng Diyos ang ating mga pagsubok upang maipakita ang Kanyang
gawain at kapangyarihan. Sa madaling salita, bagama’t maraming sanhi ng
pagsubok at paghihirap sa ating mga buhay, magagamit ng Diyos ang mga
pagsubok na ito upang makatulong sa pagsasakatuparan ng Kanyang mga banal na
layunin.

Upang mas maunawaan ang katotohanang ito, basahin ang sumusunod na
pahayag ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang Apostol:
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“Ipinadala tayo rito upang subukan. Dapat ay may oposisyon sa lahat ng bagay.
Dapat tayong matuto at lumago dahil diyan, sa pagtugon sa ating mga hamon at
pagtuturo sa iba na gayon din ang gawin. … Hindi lang ilalaan ng Panginoon
ang ating mga hirap para sa ating kapakinabangan, kundi gagamitin pa Niya ang
mga ito upang pagpalain ang buhay ng maraming iba pa.

“Itinuro ni Jesus ang aral na ito nang makita nila ng Kanyang mga disipulo ang
isang lalaking isinilang na bulag. [Pagkatapos ay binanggit ni Elder Oaks ang Juan 9:2–3.]

“Kung titingnan natin ang buhay sa espirituwal na pananaw, makikita natin ang maraming
halimbawa ng mga gawa ng Diyos na isinusulong sa pamamagitan ng mga paghihirap ng
Kanyang mga anak. …

“Kapag naunawaan natin ang alituntuning ito, na nag-aalok ang Diyos sa atin ng mga
pagkakataong mapagpala at pinagpapala tayo sa sarili nating mga hirap at mga hirap ng iba,
mauunawaan natin kung bakit paulit-ulit niya tayong inutusang ‘pasalamatan … ang Panginoon
ninyong Diyos sa lahat ng bagay’ (D at T 59:7)” (“Magpasalamat sa Lahat ng Bagay,” Ensign o
Liahona, Mayo 2003, 98).

Isipin ang isang paghihirap na dinanas mo noon o dinaranas sa kasalukuyan. Sa
iyong patuloy na pag-aaral ng Juan 9, mag-isip ng mga paraan na maipapakita ng
Diyos ang Kanyang mga gawa at kapangyarihan sa pamamagitan mo dahil sa mga
paghihirap na iyon.

Basahin ang Juan 9:6–7, na inaalam kung paano ipinakita ng Diyos ang Kanyang
mga gawa at kapangyarihan sa pamamagitan ng karanasan ng lalaking bulag.

Ano sa palagay mo ang naramdaman ng lalaking ito nang makakita siya sa unang
pagkakataon?

Juan 9:8-41
Hinanap ng Tagapagligtas ang lalaking pinagaling Niya matapos itaboy ng mga
Fariseo ang lalaki
Nakatala sa Juan 9:8–15, na matapos mapagaling ang lalaking bulag, nagtalo ang
ilang tao kung siya nga ba ang lalaking isinilang na bulag. Nagtaka ang ilan kung
paano siya napagaling at dinala siya sa mga Fariseo, na nagsimulang
pagtatanungin siya.

Alamin sa Juan 9:14 ang araw kung kailan pinagaling ng Tagapagligtas ang
lalaking bulag.

Ano sa palagay mo ang naging reaksyon ng mga Fariseo sa pagpapagaling ni Jesus
sa lalaki sa araw ng Sabbath?

Basahin ang Juan 9:16, na inaalam ang inisip ng mga Fariseo tungkol kay Jesus.

Basahin ang Juan 9:17, na inaalam ang inisip ng lalaking bulag tungkol kay Jesus.

Sa patuloy mong pag-aaral ng Juan 9, pansinin ang unti-unting pagbabago sa
pananaw ng lalaking bulag sa Tagapagligtas.

Dahil nagdududang tunay na naging bulag ang lalaki, ipinatawag ng mga Fariseo
ang mga magulang niya upang tanungin. Nalaman natin sa Juan 9:19–23 na nang
tanungin ang kanyang mga magulang, nagpatotoo sila na ipinanganak na bulag
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ang kanilang anak, ngunit sinabing hindi nila alam kung paano siya pinagaling.
Dahil natatakot na itakwil sa kanilang sinagoga at komunidad, ayaw nilang sabihin
na naniniwala sila na si Jesus ang Mesiyas, kaya kanilang iminungkahi na ang anak
nila ang magsalita para sa kanyang sarili.

Basahin ang Juan 9:24–27, 30–33, na inaalam ang isinagot ng lalaki sa mga Fariseo.
Maaari mong markahan ang mga salitang ginamit niya upang ipagtanggol si Jesus
at magpatotoo na Siya ay “galing sa Dios” (Juan 9:33).

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal: Ano ang nagpahanga sa iyo sa mga sagot ng lalaking ito?

Nalaman natin sa Juan 9:34 na pinalayas ang lalaking ito (marahil mula sa sinagoga
[tingnan sa Juan 9:22]) dahil sa walang takot na pagtatanggol sa Tagapagligtas.

“Ang mga sinagoga ay nagsilbing sentro ng relihiyon at lipunan ng maraming komunidad ng
mga Judio. Sa mga sinagoga natatamo ang espirituwal na pag-aaral at pagsamba, gayon din ang
mga oportunidad na pang-edukasyon at panlipunan. Dahil mahalaga ang sinagoga sa lipunan ng
mga Judio, ang mapalayas sa sinagoga … ay hindi lamang nangangahulugang ikaw ay
natiwalag at hindi ka na kasama sa mga gawaing panrelihiyon ng komunidad. Nangangahulugan
din ito na hindi ka na kabilang sa mga gawaing pang-kultura at panlipunan” (New Testament
Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 230).

Sa palagay mo, bakit handa ang lalaking ito na manatiling tapat sa kanyang
nalaman tungkol kay Jesucristo, kahit nangahulugan iyon na palalayasin siya sa
sinagoga?

Matapos palayasin ang lalaki sa sinagoga, nahanap siya ng Tagapagligtas at
tinanong kung siya ay “sumasampalataya sa Anak ng Dios” (Juan 9:35). Basahin
ang Juan 9:36–38, na inaalam ang isinagot ng lalaki.

Ang pahayag niya na “Panginoon, sumasampalataya ako” at ang katotohanang
“siya’y sinamba niya” (Juan 9:38) ay nagpapakita na nabuksan ang kanyang
espirituwal na mga mata at nakilala niya si Jesucristo kung sino Siya, ang
ipinangakong Mesiyas at ang Anak ng Diyos.

Nalaman natin mula sa talang ito na kapag nananatili tayong tapat sa
nalalaman natin sa kabila ng oposisyon, titibay ang mga patotoo natin. Sa
paglipas ng panahon, mas lalakas ang ating mga patotoo.

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa palagay mo, bakit lumalakas ang mga patotoo natin matapos
mapaglabanan ang oposisyon o mga pagsubok sa pananampalataya?

b. Paano napalakas ang iyong patotoo habang matapat mong hinaharap ang
oposisyon?

Upang matukoy ang isa pang alituntunin mula sa talang ito, bahagyang ipikit ang
mga mata mo upang kaunting liwanag lang ang makita mo. Pagkatapos ay
bahagyang buksan ito. Pagkatapos ay tuluyang buksan ito. Pansinin kung paano
nagbabago ang inyong paningin sa bawat pagkakataon.
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Tandaan na naging malinaw ang pisikal na paningin ng lalaking bulag matapos
siyang pagalingin ni Jesus. Basahin ang Juan 9:11, 17, 33, 35–38, na inaalam ang
mga katagang naglalarawan sa paglinaw ng espirituwal na paningin o pagkaunawa
ng lalaking ito tungkol kay Jesus.

Noong una ay tinukoy niya si Jesus bilang “ang lalaking tinatawag na Jesus” (Juan
9:11), at pagkatapos ay tinukoy niya Siya bilang “isang propeta” (Juan 9:17) at
ipinagtanggol Siya bilang “galing sa Dios” (Juan 9:33). Naging mas malinaw sa
paglipas ng panahon ang kanyang espirituwal na paningin hanggang sa wakas ay
nakita niya na si Jesucristo ang ipinangakong Mesiyas at ang Anak ng Diyos.

Sa palagay mo, bakit naging mas malinaw ang kanyang pananaw at pagkaunawa
tungkol sa Tagapagligtas? Sa paanong mga paraan siya nanampalataya kay
Jesucristo sa buong karanasan niya?

Sa pagtukoy sa karanasan ng lalaking ito, itinuro ni Pangulong Howard W.
Hunter: “Naibigay na ang paningin nang dalawang beses—ang una ay upang
pagalingin ang kapansanang dala-dala mula sa pagsilang at ang isa ay upang
makita ang Hari ng mga Hari bago Siya umakyat sa Kanyang walang hanggang
trono. Pinalinaw ni Jesus ang kapwa temporal at espirituwal na paningin.
Nagbigay Siya ng liwanag sa isang madilim na lugar, at tinanggap ng lalaking ito,

tulad ng marami pang iba sa panahon niya at sa panahon natin ngayon, ang liwanag at
nakakita” (“The God That Doest Wonders,” Ensign, Mayo 1989, 16–17).

Nalaman natin mula sa talang ito na kapag tayo ay nananampalataya kay
Jesucristo, nagiging mas malinaw ang ating espirituwal na paningin at
pang-unawa.

Sa palagay mo, bakit kailangan ang pananampalataya upang mas malinaw na
makita at maunawaan ang espirituwal na katotohanan?

Nakatayo ang ilang mga Fariseo malapit sa lugar kung saan nakita at sinamba ng
lalaki si Jesus bilang Anak ng Diyos. Basahin ang Juan 9:39–41, na inaalam ang
itinuro ng Tagapagligtas tungkol sa pagkabulag.

Sa pagsagot sa tanong ng mga Fariseo na, “Kami baga naman ay mga bulag din?” (Juan 9:40),
“gumamit ang Tagapagligtas ng metapora, na nagtuturo na ang mga taong ‘bulag’—mga taong
hindi kilala kung sino Siya—‘ay hindi magkakaroon ng kasalanan’ (Juan 9:41). Sa kabilang
banda, ang mga taong ‘nangakakakita’—mga taong nakatanggap ng sapat na mga patotoo
tungkol sa Tagapagligtas at sa Kanyang banal na misyon na dapat ay nakakakilala kung sino
Siya—ay mananagot sa kanilang mga ginawa. Kasama ang mga Fariseo sa mga yaong
‘nangakakakita,’ at kung gayon ‘nananatili ang … kasalanan’ nila. Kung pag-uusapan ang
espirituwalidad, pinili nilang maging bulag dahil hindi nila kinilala si Jesus bilang Anak ng Diyos,
sa kabila ng maraming patotoo na natanggap nila” (New Testament Student Manual, 231).

3. Tingnan ang huling dalawang alituntunin na napag-aralan mo sa
lesson na ito, at pag-isipan kung paano mo maipamumuhay ang

mga ito. Isulat ang iyong mga mithiin na ipamuhay ang mga alituntuning ito sa
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iyong scripture study journal. Manalangin na gabayan ka sa pagkamit sa mga
mithiin mo.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 9 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 14: DAY 4

Juan 10
Pambungad
Itinuro ni Jesus na Siya ang Mabuting Pastor (o Pastol) at ibibigay Niya ang
Kanyang buhay para sa Kanyang mga tupa. Inakusahan Siya ng ilang tao ng
kalapastanganan dahil ipinahayag Niya na Siya ang Anak ng Diyos.

Juan 10:1–24
Itinuro ni Jesus na Siya ang Mabuting Pastol at ibibigay Niya ang Kanyang buhay
para sa Kanyang mga tao
Kung nakapiring ang iyong mga mata at sinabi sa iyo na tukuyin ang mga
kapamilya mo o ang ilan sa malalapit na kaibigan mo sa pamamagitan ng pagdama
sa kanilang mukha, magagawa mo kaya ito? Kung ang nanay mo ang nakapiring,
sa palagay mo ba ay matutukoy niya ang mga anak niya sa pamamagitan lamang
ng pagdama sa kanilang mukha?

Isang pastol sa Gitnang Silang ang tinanong kung gaano niya kakilala ang kanyang mga tupa.
Sumagot siya ng, “Kung pipiringan mo ang aking mga mata, at dadalhin sa akin ang kahit anong
tupa, at ipapahawak sa aking mga kamay kahit ang mukha lang nito, masasabi ko sa iyo agad
kung sa akin ito o hindi” (binanggit sa G. M. Mackie, Bible Manners and Customs [n.d.], 35).

Kung isa kang pastol, ano sa palagay mo ang kailangan mong gawin upang
makilala mo rin nang ganito ang iyong mga tupa?

1. Basahin ang Juan 10:14, at alamin kung bakit tinawag ni Jesus ang
Kanyang sarili na Mabuting Pastor (o Pastol). Isulat ang sumusunod

na pahayag sa iyong scripture study journal: Si Jesucristo ang Mabuting Pastol. Sa
pag-aaral mo ng Juan 10, alamin ang mga katotohanang nagtuturo sa atin kung
paano naging Mabuting Pastol natin ang Tagapagligtas. Isulat ang mga
katotohanang ito sa iyong scripture study journal.

Alam ng mga nakinig sa mga turo ni Jesus na nakatala sa Juan 10 ang tungkol sa
mga tupa, pastol, at mga kulungan ng tupa. Noong panahon ng Tagapagligtas,
ginagabayan ng mga pastol ang kanilang mga kawan patungo sa pagkain, tubig, at
tirahan sa buong maghapon. Sa gabi, iniipon ng ilang pastol ang kanilang mga
kawan sa iisang kulungan. Ang kulungan ay isang kuweba o bakod na pinalilibutan
ng mga pader na bato na may matutulis na tinik sa ibabaw nito para mapigilan sa
pagpasok ang mababangis na hayop at mga magnanakaw.
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Basahin ang Juan 10:1–5, na inaalam
ang ginagawa ng isang mabuting
pastol. Isulat ang nalaman mo sa ilalim
ng pahayag na “Si Jesucristo ang
Mabuting Pastol” sa iyong scripture
study journal.

Inilalarawan ng Juan 10:3 kung paano
pumapasok ang bawat pastol sa
pintuan at tinatawag ang kanyang mga
tupa sa pangalan. Ang mga tupa
lamang sa kanyang kawan ang susunod
sa kanya palabas ng kulungan, at mananatili ang ibang mga tupa.

Bakit ang mga tupa ay sumusunod lamang sa kanilang pastol?

Pansinin sa mga talata 1 at 5 ang itinawag ng Tagapagligtas sa mga sumusubok na
pumasok sa kulungan ngunit hindi sa pintuan nito?

Maaaring makatulong na malaman na kasama sa grupo ng mga taong kinakausap
ni Jesus ang mga Fariseo (tingnan sa Juan 9:40). Sa paanong paraan nakakatulad ng
mga magnanakaw, kawatan, at estranghero ang karamihan sa mga Fariseo?

Nalaman natin sa Juan 10:6 na hindi maunawaan ng mga Fariseo ang itinuturo ni
Jesus. Basahin ang Juan 10:7–10, na inaalam kung paano nagsimulang ipaliwanag
ng Tagapagligtas ang simbolismo ng kulungan.

Pansinin na nilinaw ng Joseph Smith Translation ang sinabi ni Jesus sa mga talata 7
at 8:

“Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng kulungan ng
mga tupa.

“Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito na hindi nagpatotoo sa akin ay mga
magnanakaw at mga tulisan: datapuwa’t hindi sila dininig ng mga tupa” (Joseph
Smith Translation, John 10:7–8).

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng Tagapagligtas nang sinabi Niyang, “Ako ang
pintuan” sa mga talata 7 at 9?

“Ang mga pastol sa Israel ay tumatayo sa pasukan ng kulungan ng mga tupa at sinusuri ang
bawat tupa na pumapasok, ginagamot ang mga sugat kung kinakailangan. Pagkatapos na
matipon ang mga tupa sa kulungan sa gabi, hihiga sa pasukan ang pastol upang matulog,
nakaharang upang hindi mapasok ng iba pang mga hayop o mga magnanakaw ang mga tupa ”
(New Testament Student Manual [Manwal ng Church Educational System, 2014], 231–32).

Paano natutulad ang mga ginagawa ng mga pastol na ito sa ginagawa ng
Tagapagligtas para sa atin?

Sa palagay mo, paano ibinibigay ng Tagapagligtas ang “kasaganaan” ng buhay
(Juan 10:10) sa mga sumusunod sa Kanya?
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Basahin ang Juan 10:11–15, na inaalam ang iba pang sinabi ng Tagapagligtas na
ginagawa ng mabubuting pastol. (Ang nagpapaupa ay isang tao na ang
pangunahing layunin sa pagtatrabaho ay mabayaran lamang para dito.) Isulat ang
nalaman mo tungkol sa mga mabubuting pastol sa ilalim ng pahayag na “Si
Jesucristo ang Mabuting Pastol” sa iyong scripture study journal.

Pansinin sa Juan 10:11, 13, 15 ang handang gawin ng mabuting pastol na hindi
gagawin ng isang nagpapaupa.

Itinuturo sa atin ng Juan 10:11–15 na bilang Mabuting Pastol, kilala ni
Jesucristo ang bawat isa sa atin at inialay ang Kanyang buhay para sa atin.
Isulat ang alituntuning ito sa ilalim ng pahayag na “Si Jesucristo ang Mabuting
Pastol” sa iyong scripture study journal.

2. Alalahanin ang sinabi ng pastol sa Gitnang Silangan tungkol sa
kung gaano niya kakilala ang kanyang mga tupa, at sagutin ang

mga sumusunod na tanong sa isang bagong pahina sa iyong scripture study
journal:

a. Gaano ka kaya kakilala ng Tagapagligtas? Sa palagay mo, bakit mahalagang
maunawaan ito?

b. Paano kaya maaapektuhan ang iyong pamumuhay sa bawat araw dahil
nalaman mo na kilala ka ng Tagapagligtas at handa Siyang ialay ang
Kanyang buhay para sa iyo?

Matapos ituro na iaalay Niya ang Kanyang buhay para sa atin, sinabi ng
Tagapagligtas ang isa pang gagawin Niya. Basahin ang Juan 10:16, na inaalam ang
sinabi pa ng Tagapagligtas na gagawin Niya para sa Kanyang mga tupa (ibig
sabihin ay ang Kanyang mga tao).

Itinuro ng Tagapagligtas sa mga Judio sa Jerusalem sa Juan 10:16 na pupuntahan
Niya ang mga anak ng Ama sa Langit sa ibang mga lupain, ituturo sa kanila ang
Kanyang ebanghelyo, at isasama sila sa Kanyang kawan (ang Kanyang Simbahan).
Nagbigay ang Aklat ni Mormon ng karagdagang kaalaman tungkol sa talatang ito.
Basahin ang 3 Nephi 15:14–24, at maaari mong isulat ang reference na ito sa iyong
mga banal na kasulatan sa tabi ng Juan 10:16. Maaari mo ring isulat ang
cross-reference na Juan 10:16 sa tabi ng 3 Nephi 15:14–24.

3. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Paano makatutulong sa atin ang mga talatang ito sa Aklat ni

Mormon upang mas maunawaan ang Juan 10:16?

Basahin ang Juan 10:17–18, na inaalam ang doktrinang malalaman natin tungkol sa
Tagapagligtas.

Tapusin ang mga sumusunod na kataga upang matukoy ang doktrinang ito: Bilang
literal na Anak ng Diyos, may kapangyarihan si Jesucristo na
____________________. Maaari mong markahan ang mga salitang nagtuturo ng
doktrinang ito sa mga talatang ito.

Mula sa Kanyang ina, si Maria, isang mortal na babae, namana ni Jesus ang
mortalidad, kasama na ang katangiang mamatay. Mula kay Elohim, ang Kanyang
banal na Ama, minana Niya ang imortalidad at ang kapangyarihang mabuhay
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magpakailanman. Sa gayon, minana Niya ang katangiang mamatay at kakayahang
mabuhay muli. Mahalaga ito upang magawa ni Jesus ang Pagbabayad-sala.

Nalaman natin sa Juan 10:19–24 na matapos ituro ng Tagapagligtas ang mga bagay
na ito, nagkaiba-iba ang mga opinyon ng mga tao tungkol kay Jesus. Kinausap nila
si Jesus sa templo at pinilit Siyang ihayag ang Kanyang tunay na pagkatao bilang
ang Cristo, o Mesiyas.

Juan 10:25–42
Ipinahayag ni Jesus na Siya ang Anak ng Diyos
Isipin ang ilang mga taong nakakasalamuha mo bawat araw, at subukang
alalahanin ang tunog ng kanilang mga boses. Bakit mas madali para sa iyo na
makilala ang ilang boses kaysa sa iba?

Basahin ang Juan 10:25–27, na inaalam kung ano ang isinagot ng Tagapagligtas sa
hiling ng mga tao na sabihin sa kanila kung Siya ang Cristo. Maaari mong
markahan kung paano malalaman kung ang isang tao ay isa sa mga tupa ng
Tagapagligtas.

Tulad ng nakatala sa Juan 10:28–30, nagsalita si Jesus tungkol sa Kanyang Ama at
nagpatotoong “Ako at ang Ama ay iisa” (Juan 10:30).

Ibinigay ni Pangulong Joseph F. Smith ang sumusunod na paliwanag kung paano
Sila iisa: “Si Jesus at ang kanyang Ama … ay isa lamang sa kaalaman, sa
katotohanan, sa karunungan, sa pang-unawa, at sa layunin; tulad ng paghikayat
ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo na maging isa sa kanya, at
maging kaisa niya, upang siya ay maging kaisa nila. Sa ganitong kahulugan ko
nauunawaan ang salitang ito, at hindi sa interpretasyon ng ilang tao na si Cristo

at ang kanyang Ama ay isang katauhan. Ipinahahayag ko sa inyo na sila ay hindi isang
katauhan, ngunit sila ay dalawang katauhan, dalawang katawan, magkahiwalay at
magkabukod, at natatangi na gaya ng sinumang ama at anak” (Mga Turo ng mga Pangulo ng
Simbahan: Joseph F. Smith [1998], 424–425).

Basahin ang Juan 10:28–30, na inaalam ang pagpapalang ibibigay sa mga duminig
ng tinig ng Tagapagligtas at sumunod sa Kanya.

Itinuturo sa atin ng mga talatang ito na kapag nakilala natin ang boses ng
Mabuting Pastol at sumunod sa Kanya, gagabayan Niya tayo patungo sa
buhay na walang hanggan. Isulat ang alituntuning ito sa iyong scripture study
journal sa ilalim ng “Si Jesucristo ang Mabuting Pastol.” Maaari mo ring isulat o
itala ito sa iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Juan 10:27–28.

Basahin ang mga sumusunod na kataga, na inaalam kung paano nakatutulong ang
mga ito na maunawaan mo ang alituntuning ito: Enos 1:4–8; Doktrina at mga
Tipan 1:38; 8:2–3; 18:34–36.
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Pag-isipang mabuti ang mga
sumusunod na tanong:

• Ano ang mga nagawa mo upang
mas makilala ang tinig ng
Tagapagligtas?

• Ano ang magagawa mo upang mas
makilala ang tinig ng Tagapagligtas?

• Ano ang naramdaman mong dapat
mong gawin sa iyong buhay upang
mas masunod ang Tagapagligtas?

Sa isang hiwalay na papel, isulat ang (1) isang mithiing mas makinig sa tinig ng
Tagapagligtas at mga paraan kung paano mo magagawa ito, o (2) isang mithiing
mas sundin ang Kanyang tinig at kung paano mo magagawa ito. Ilagay ang mithiin
mo sa isang lugar na makikita mo ito at magpapaalala sa iyo na gawin ito.

Nakatala sa Juan 10:31–42 na matapos magpatotoo ang Tagapagligtas sa ugnayan
Niya at ng Ama, hinangad ng mga Fariseo na batuhin Siya dahil sa
kalapastanganan. Gayunman, sinagot ng Tagapagligtas ang kanilang paratang sa
pagbanggit sa Mga Awit 82:6, na mababasa nang ganito, “Aking sinabi, Kayo’y mga
dios, at kayong lahat ay mga anak ng Kataastaasan” (tingnan sa Juan 10:34).
Pagkatapos ay tinanong ng Tagapagligtas ang mga Judio kung bakit nila
pinaratangan Siya ng panlalapastangan nang sabihin Niyang Siya ang Anak ng
Diyos, gayong sinasabi ng mga banal na kasulatan na tayo ay mga anak ng Diyos at
maaaring maging mga diyos din. Sinabi Niya sa kanila na maniwala sa Kanya at sa
Kanyang mga gawa, na nagpapatotoo sa Kanya at sa Ama na nagpadala sa Kanya.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 10 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 15: DAY 1

Juan 11
Pambungad
Nagpadala ng mensahe sina Maria at Marta kay Jesus na maysakit si Lazaro.
Ipinagpaliban ni Jesus ang pagpunta Niya at dumating apat na araw matapos
mamatay si Lazaro. Dahil sa pagmamahal at pagkahabag, muling binuhay ni Jesus
si Lazaro. Binigyang-diin ng pangyayaring ito na si Jesus ang Mesiyas at may
kapangyarihan Siyang daigin ang kamatayan. Matapos marinig ang himalang ito,
nagplano ang mga punong saserdote at mga Fariseo na patayin sina Jesus
at Lazaro.

Juan 11:1–46
Pinabangon ni Jesus si Lazaro mula sa kamatayan

1. Mag-isip ng isang pagsubok o hamon na napagdaanan o
pinagdaraanan mo (o ng isang taong kilala mo). Pagkatapos ay

sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:

a. Sa anong mga paraan naaapektuhan ang pananampalataya ng mga tao sa
Diyos kapag dumaranas sila ng mga pagsubok o hamon sa mga buhay nila?

b. Bakit pinipili ng ilang tao na talikuran ang kanilang paniniwala sa Diyos
dahil sa mga kinakaharap nilang mga pagsubok o hamon?

Sa pag-aaral mo ng Juan 11, alamin ang mga katotohanang makatutulong sa iyo na
mapalakas ang iyong pananampalataya sa Diyos habang dumaranas ka ng mga
pagsubok at hamon sa buhay.

Basahin ang Juan 11:1–3, na inaalam ang isang pagsubok na dinaranas ng ilang
kaibigan ni Jesus.

Sa palagay mo, bakit nagpadala ng mensahe kay Jesus ang mga kapatid ni Lazaro
tungkol sa sakit nito?

Nasa Betabara sa Perea si Jesus (tingnan sa Juan 1:28; 10:40), na mga isang araw na
paglalakbay pasilangan mula sa Betania. Samakatwid, aabutin ang isang tao nang
isang araw para madala ang mensaheng ito kay Jesus at isa pang araw para kay
Jesus na makarating sa Betania.

Basahin ang Juan 11:4–7, na inaalam ang isinagot ni Jesus matapos marinig na may
sakit si Lazaro.

Dahil alam nilang mahal ni Jesus sina Marta, Maria, at Lazaro, inasahan marahil ng
mga disipulo na agad maglalakbay si Jesus patungong Betania at pagagalingin si
Lazaro. O marahil ay magsasalita si Jesus at pagagalingin si Lazaro kahit malayo
ito, tulad ng ginawa ni Jesus sa anak ng isang maharlika (tingnan sa Juan 4:46–53.)
Gayunman, dalawang araw pang nanatili si Jesus sa Perea.

Ayon sa Juan 11:4, ano ang sinabi ni Jesus na maisasakatuparan sa pamamagitan
ng pagkakasakit ni Lazaro?
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Nalaman natin sa Juan 11:8–10 na pinayuhan ng ilang mga disipulo si Jesus na
huwag bumalik sa Judea, kung saan matatagpuan ang Betania, dahil hangad ng
mga pinunong Judio sa dakong iyon na patayin Siya.

Ibinigay ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
sumusunod na paliwanag tungkol sa isinagot ng Tagapagligtas na nakatala sa
Juan 11:9–10: “Siguradong pupunta si Jesus sa Judea kahit na may mga
pagbabanta sa buhay niya roon. [Itinuro ni Jesus sa mga talatang ito:] ‘Kahit
nasa ikalabing-isang oras na ang aking buhay, mayroon pa ring labindalawang
oras sa maghapon, at sa itinakdang panahong iyon, gagawin ko ang itinalaga sa

akin nang hindi nadarapa o nag-aalangan. Ito ang oras na ibinigay sa akin upang gawin ang
aking gawain. Hindi ko mahihintay ang gabi na nagbabakasakaling mawawala ang oposisyon.
Siya na umiiwas sa kanyang mga tungkulin at ipinagpapaliban ang kanyang gawain hanggang
gumabi ay matitisod sa kadiliman at mabibigo sa kanyang gawain’” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomo [1965–73], 1:531).

Basahin ang Juan 11:11–15, na inaalam ang sinabi ni Jesus tungkol sa kalagayan
ni Lazaro.

Maaari mong markahan ang sinabi ng Tagapagligtas tungkol sa kung bakit Siya
nagagalak na wala Siya roon upang pagalingin ang sakit ni Lazaro—“upang kayo’y
magsipaniwala” (Juan 11:15). Ipinahihiwatig Niya na ang Kanyang gagawin sa
Betania ay tutulong upang mapalakas ang pananampalataya ng mga disipulo
sa Kanya.

Sa Juan 11:16, hinikayat ni Apostol Tomas ang kanyang mga kapwa disipulo na
sumama sa kanya sa pagpunta sa Judea kasama si Jesus kahit nangangahulugan ito
na mamatay kasama Siya.

Basahin ang Juan 11:17, na inaalam kung gaano katagal nang patay si Lazaro nang
dumating si Jesus sa Betania.

Ipinaliwanag ni Elder McConkie ang kahalagahan ng pagkamatay ni Lazaro nang apat na araw:
“Nagsimula na ang pagka-agnas; natiyak na nang walang alinlangan ang kamatayan. … Para sa
mga Judio, may espesyal na kahulugan ang apat na araw; naniniwala sila na sa ika-apat na
araw, tuluyan nang nilisan ng espiritu ang katawan nito” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:533).

Kung ikaw si Marta o Maria, ano kaya ang maiisip o mararamdaman mo nang
hindi dumating si Jesus hanggang sa apat na araw nang patay si Lazaro?

Basahin ang Juan 11:18–27 upang malaman kung paano tumugon si Marta sa
dinaranas na pagsubok na ito. Maaari mong markahan ang mga pahayag na
nagpapakita ng pagpili ni Marta na sumampalataya kay Jesucristo sa panahong
dinaranas ang pagsubok na ito. Isipin ang bawat pahayag na natukoy mo at ang
pinakahinahangaan mo sa mga ito.

Malalaman natin mula sa halimbawa ni Marta na maaari nating piliing
sumampalataya kay Jesucristo sa mga panahong sinusubukan tayo.
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Sa sumusunod na pahayag ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang
Apostol, alamin ang kailangang gawin natin sa pagsampalataya natin kay
Jesucristo:

“Ang unang alituntunin ng ebanghelyo ay pananampalataya sa Panginoong
Jesucristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay pagtitiwala—pagtitiwala sa
kalooban ng Diyos, pagtitiwala sa paraan Niya ng paggawa sa mga bagay-bagay,
at sa Kanyang panahon. Hindi natin dapat ipilit ang ating panahon sa kanya. …

“Talagang hindi tayo magkakaroon ng tunay na pananampalataya sa Panginoon
nang walang lubos na pagtitiwala sa Kanyang kalooban at panahon”

(“Itinakdang Panahon ng Panginoon,” Liahona, Okt. 2003, 12).

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa palagay mo, bakit mahalaga para sa atin na magtiwala sa kalooban ng
Panginoon at sa Kanyang itinakdang panahon habang dumaranas tayo ng
mga pagsubok?

b. Paano mo mapipiling sumampalataya habang dumaranas ka ng mga
pagsubok sa kasalukuyan? (O paano mo mapipiling sumampalataya kapag
dumating ang mga pagsubok sa buhay mo?)

Basahing muli ang Juan 11:25–26, na inaalam ang mga katotohanang malalaman
natin mula sa itinuro ng Tagapagligtas kay Marta. Maaaring makatulong na
malaman na ang tinutukoy ng katagang “hindi mamamatay magpakailan man” sa
talata 26 ay ang hindi pagdanas ng ikalawang kamatayan, o ang mapalayas mula sa
mga kaharian at kinaroroonan ng Diyos.

Ang sumusunod ay dalawang katotohanang nalaman natin mula sa mga salita ng
Tagapagligtas: Si Jesucristo ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Kung
maniniwala tayo kay Jesucristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang
hanggan.

Basahin ang Juan 11:28–37, na inaalam ang sinabi ni Maria kay Jesus at paano Siya
tumugon. Pansinin na ang ibig sabihin ng salitang nalagim, na ginamit sa mga
talata 33 at 38 ay nagdalamhati o nahapis.

Paano ipinakita ng sinabi ni Maria sa talata 32 ang kanyang pananampalataya sa
Tagapagligtas?

Pag-isipang mabuti ang Juan 11:35. Sa palagay mo, bakit tumangis o umiyak
si Jesus?

Basahin ang Juan 11:38–46, na inaalam ang ginawa ng Tagapagligtas matapos
Siyang umiyak kasama nina Maria at Marta.

Mahalagang malaman na hindi nabuhay na muli si Lazaro mula sa kamatayan
patungo sa imortalidad. Ibinalik ang espiritu niya sa kanyang pisikal na katawan,
ngunit ang kanyang pisikal na katawan ay mortal at maaaring mamatay muli.
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Itinuro ni Elder McConkie ang mahalagang layuning nagawa ng Tagapagligtas sa
pagpapabangon kay Lazaro mula sa kamatayan: “Hinanda niya ang lahat, upang
maipakita ang isa sa kanyang mga pinakadakilang turo: Na siya ang pagkabuhay
na mag-uli at ang buhay, na ang imortalidad o kawalang-kamatayan at buhay na
walang-hanggan ay dumating sa pamamagitan niya, at ang mga naniniwala at
sumusunod sa kanyang mga salita ay hindi kailanman daranas ng espirituwal na

kamatayan” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:531).

Paano ibinadya ng himalang ito ang Pagkabuhay na Mag-uli ng Tagapagligtas at
ipinakita ang kapangyarihan Niyang daigin ang kamatayan? Paano tayo
mapagpapala ng pagkaunawa sa kapangyarihan ng Tagapagligtas na magbigay ng
imortalidad at buhay na walang hanggan?

Pansinin sa Juan 11:40 na ipinaalala ni Jesus kay Marta na kung maniniwala siya,
makikita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Isipin kung paano ipinakita nina Marta
at Maria ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo habang dinaranas nila ang
pagsubok na ito. Tandaan na sa simula’y nagpakita ng pananampalataya kay
Jesucristo sina Marta at Maria sa pagpapadala sa Kanya ng mensahe noong
maysakit si Lazaro at nagpatuloy sa paniniwala at pagtitiwala sa Kanya kahit
namatay na si Lazaro.

Natutuhan natin sa Juan 11 na kung pipiliin nating sumampalataya kay
Jesucristo sa mga panahong dumaranas tayo ng pagsubok, titibay at lalalim
ang pananampalataya natin sa Kanya. Mahalagang alalahanin na, tulad ng mga
karanasan nina Marta at Maria, dumarating ang ganoong pagpapatibay ng
pananampalataya ayon sa karunungan at itinakdang panahon ng Panginoon.

Paano pinagtibay at pinalakas ng pagbuhay kay Lazaro kahit na apat na araw na
siyang patay ang pananampalataya hindi lamang nina Marta at Maria sa
Tagapagligtas ngunit maging ng Kanyang mga disipulo?

3. Sagutin ang isa o lahat ng sumusunod na tanong sa iyong scripture
study journal:

a. Kailan mo piniling sumampalataya kay Jesucristo sa mga panahong
dumaranas ka ng pagsubok at napagtibay at napalakas ang
pananampalataya mo dahil dito?

b. Ano ang gagawin mo upang matulungan kang pumiling manampalataya
kay Jesucristo sa mga pagsubok na dinaranas mo ngayon o sa mga darating
na panahon?

Juan 11:47–57
Nagplano ang mga punong saserdote at mga Fariseo na patayin si Jesus
Ang pagpapabangon kay Lazaro mula sa kamatayan ay katibayan na may
kapangyarihan si Jesus na daigin ang kamatayan. Basahin ang Juan 11:47–48, na
inaalam ang naging reaksyon ng mga punong saserdote at mga Fariseo sa mga
balitang pinabangon ni Jesus si Lazaro mula sa kamatayan.

Tulad ng nakatala sa Juan 11:49–57, si Caifas, ang mataas na saserdote, ay
sinuportahan ang pagpatay kay Jesus upang pigilan ang mga Romano na bawiin
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ang kanilang “kinaroroonan at gayon din naman ang “[kanilang] bansa” (Juan
11:48). “Dahil sa mga huwad na pagkasaserdote at mga kasamaan” (2 Nephi 10:5),
ayaw ng mga pinunong Judio na mawala ang kanilang impluwensya sa kanilang
bansa. Determinado sila na patayin si Jesus at iniutos na sinumang may alam ng
Kanyang kinaroroonan ay dapat ipabatid sa kanila upang madakip Siya.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 11 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 15: DAY 2

Juan 12
Pambungad
Si Maria ng Betania, na kapatid nina Marta at Lazaro, ay pinahiran ng unguento
ang mga paa ni Jesus bilang simbolo ng Kanyang nalalapit na kamatayan at libing.
Kinabukasan, matagumpay na pumasok si Jesus sa Jerusalem at ibinadya ang
Kanyang kamatayan. Sa kabila ng Kanyang mga himala, hindi naniwala ang ilang
tao na Siya ang Tagapagligtas, ang ipinangakong Mesiyas. Itinuro Niya ang mga
ibubunga ng paniniwala at hindi paniniwala sa Kanya.

Juan 12:1–19
Pinahiran ni Maria ng unguento ang mga paa ni Jesus, at matagumpay na pumasok
si Jesus sa Jerusalem

1. Sa iyong scripture study journal, magdrowing ng isang larawan o
magsulat tungkol sa isa sa mga himala ng Tagapagligtas na nakatala

sa Bagong Tipan. Pag-isipang mabuti kung paano makakaimpluwensya sa
paniniwala mo sa Tagapagligtas ang pagsaksi sa himalang iyan.

Sa pag-aaral mo ng Juan 12, alamin ang iba’t ibang reaksyon ng mga tao sa mga
himala ng Tagapagligtas, gayundin ang mga katotohanan na makatutulong sa atin
na maunawaan ang mga reaksyon nila.

Nabasa natin sa Juan 12:1–9 na anim na araw bago ang Paskua, naghapunan si
Jesus kasama ang ilang mga kaibigan sa Betania, isang munting bayan sa labas ng
Jerusalem. Si Maria, na kapatid nina Marta at Lazaro, ay pinahiran ang mga paa ni
Jesus ng mamahaling unguento. Tinutulan ni Judas Iscariote ang paggamit ng
mamahaling unguentong ito, na sinasabing ang perang pinambili rito ay ibinigay
na lang sana sa mahihirap (tingnan sa Juan 12:4–5). Gayunman, ang kanyang
tunay na hangarin ay “hindi sapagka’t ipinagmalasakit niya ang mga dukha; kundi
sapagka’t siya’y magnanakaw, at yamang nasa kaniya ang supot” (Juan 12:6).
Tinutukoy ng “nasa kaniya ang supot” ang tungkulin ni Judas bilang
tagaingat-yaman para sa mga naglalakbay na kasama ng Tagapagligtas.

Narinig ng maraming tao na nasa Betania si Jesus at nagsiparoon sila upang makita
Siya at si Lazaro, na ibinangon ni Jesus mula sa kamatayan. Tandaan na dahil
binuhay muli ni Jesus si Lazaro, nagsimula nang magplano ang mga pinunong
Judio kung paano nila papatayin si Jesus.

Basahin ang Juan 12:10–11, na inaalam ang gustong gawin ng mga punong
saserdote kay Lazaro.

Bakit gustong patayin ng mga punong saserdote si Lazaro?

Gustong patayin ng mga punong saserdote si Lazaro upang mawala ang katibayan
ng himala ng Tagapagligtas. Paano mo mailalarawan ang iba’t ibang reaksyon ng
mga taong nakasaksi o nakarinig tungkol sa pagpapabangon ni Jesus kay Lazaro
mula sa kamatayan? ____________________

Nalaman natin sa Juan 12:12–16 na pagkatapos ng araw na pinahiran ni Maria ng
unguento ang mga paa ni Jesus, matagumpay Siyang nakapasok sa Jerusalem.
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Basahin ang Juan 12:17–19, na inaalam ang ginawa ng mga taong nakarinig
tungkol sa pagpabangon ni Jesus kay Lazaro mula sa kamatayan noong
matagumpay na pagpasok ng Tagapagligtas sa Jerusalem.

Pansinin sa talata 19 ang tugon ng mga Fariseo sa nangyayari. Nadama nilang hindi
nagtagumpay ang pagpipilit nilang mahadlangan ang mga tao sa pagsunod kay
Jesus. Sa palagay mo, bakit may ilang tao na nakarinig ng tungkol sa mga himala ni
Jesus ang naniwala at sumunod sa Kanya samantalang ang iba naman ay piniling
hindi maniwala?

Juan 12:20–36
Ibinadya ni Jesus ang Kanyang kamatayan
Nalaman natin sa Juan 12:20–22 na “ilang Griego” (Juan 12:20), na mga
nagbalik-loob o na-convert sa Judaismo ang nagpunta sa Jerusalem upang
ipagdiwang ang Paskua at hiniling na makita si Jesus. Nang nalaman ni Jesus ang
kanilang kahilingan, nagturo Siya tungkol sa Kanyang nalalapit na pagdurusa,
kamatayan, at Pagkabuhay na Mag-uli.

Basahin ang Juan 12:23–24, na inaalam ang itinuro ni Jesus tungkol sa Kanyang
kamatayan. Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Ang pagbanggit ng Tagapagligtas sa “butil ng trigo” na kailangang “mahulog sa
lupa at mamatay” (Juan 12:24) upang magbunga nang marami ay metapora sa
Kanyang tagumpay sa kamatayan at kasalanan. Ang Kanyang Pagbabayad-sala ay
magtutulot sa mga tao na mabuhay muli, at magbibigay ito ng buhay na walang
hanggan sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya, magsisisi, at susunod sa mga
utos Niya. Nabasa natin sa Juan 12:25–26 na hinikayat ng Panginoon ang lahat ng
tao na kalimutan ang sarili sa paglilingkod sa Kanya.

Nalaman natin sa Juan 12:27–31 na nang nadama Niya ang bigat ng Kanyang
nalalapit na pagdurusa, nagpasiya si Jesus na isakatuparan ang Kanyang layunin.
Ipinagdasal Niya na luwalhatiin ang pangalan ng Ama, at nakarinig ang mga
nakikinig ng isang tinig na nagpatotoo na luluwalhatiiin ito. Ipinakita sa pahayag
ng Ama ang Kanyang buong tiwala sa Kanyang Anak na ganap na magagawa nito
ang Pagbabayad-sala.

Basahin ang Juan 12:32–33, na inaalam ang paraan ng kamatayan na sinabi ng
Tagapagligtas na daranasin Niya at ang epekto nito sa sangkatauhan.

Matapos marinig ang mga turo ni Jesus, nagtanong ang mga tao kung sino ang
“Anak ng tao” na “[ita]taas” (Juan 12:34). Nalaman natin sa Juan 12:35–36 na
tumugon si Jesus sa pamamagitan ng pagtawag sa Kanyang Sarili bilang “ang
ilaw.” Hinikayat ni Jesus ang mga tao na magsilakad sa ilaw habang kasama
nila Siya.

Juan 12:37–50
Itinuro ni Jesus ang mga ibubunga ng paniniwala at hindi paniniwala sa Kanya
Naaalala mo pa bang nabasa mo sa Juan 12:9–11 kung ano ang reaksyon ng mga
tao sa mga himala ng Tagapagligtas? Basahin ang Juan 12:37, na inaalam ang
reaksyon ng isa pang grupo ng mga tao sa mga himala ni Jesus.
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Ipinakita ng magkakaibang reaksyong ito sa mga himalang ginawa ni Jesus na
hindi sapat ang mga himala upang maniwala tayo kay Jesucristo.

Bagama’t hindi sapat ang mga himala upang maniwala tayo kay Jesucristo, isipin
kung paano nito maiimpluwensyahan ang ating pananampalataya sa Kanya.

Natutuhan natin sa Juan 12:38–41 na natupad ang mga propesiyang ginawa ni
propetang Isaias (tingnan sa Isaias 6:9–10; 53:1–3) sa pamamagitan ng mga taong
piniling hindi maniwala kay Jesus. Sa kabila ng mga dakilang ginawa ng
Tagapagligtas, pinili ng ilang tao na manatiling bulag at matigas ang mga puso
sa Kanya.

Nagpatotoo si Elder Gerrit W. Gong ng Pitumpu sa mga pagpapala na dumarating
kapag pinili nating maniwala at sumunod kay Jesucristo:

“Nasasaatin kung maniniwala tayo [tingnan sa Mosias 4:9]. …

“Kapag pinili nating maniwala, mauunawaan at makikita natin ang mga bagay
sa ibang paraan. Kapag nakauunawa at namumuhay tayo sa gayong paraan,
magiging masaya at maligaya tayo na tanging ang ebanghelyo lamang ang
makapagbibigay” (“Choose Goodness and Joy,” New Era, Ago. 2011, 44).

2. Isipin ang sinabi ni Elder Gong na “nasasaatin kung maniniwala
tayo.” Sa iyong scripture study journal, isulat ang ibig sabihin ng

pahayag na ito para sa iyo.

Basahin ang Juan 12:42–43, na inaalam kung bakit hindi hayagang inamin ng ilang
mga pinunong Judio ang kanilang paniniwala kay Jesus.

Gamit ang iyong sariling mga salita, ipaliwanag ang sa palagay mo ay ibig sabihin
ng iniibig “ng higit ang kaluwalhatian sa mga tao kay sa kaluwalhatian sa Dios”
(Juan 12:43): ____________________

Natutuhan natin mula sa mga talatang ito na ang unahin ang iba kaysa
bigyang-kaluguran ang Diyos ay makahahadlang sa atin na hayagang
maipahayag ang ating paniniwala kay Jesucristo at sa Kanyang ebanghelyo.
Maaari mong isulat ang katotohanang ito sa mga banal na kasulatan mo.

3. Sagutin ang isa o higit pang mga tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa ating panahon, ano ang ilang halimbawa ng kung paano nakapipigil sa
mga tao ang pag-alala sa iisipin ng iba sa hayagan nilang pagsasabi ng
kanilang paniniwala kay Cristo at sa Kanyang ebanghelyo?

b. Ano ang ilang paraan na maipapakita natin na mas nag-aalala tayo sa
magpapasaya sa Diyos kaysa sa magpapasaya sa mga taong nakapalibot
sa atin?

c. Anong magagandang bunga ang darating dahil ipinakita natin na
naniniwala tayo kay Jesucristo at sa Kanyang ebanghelyo?
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Isipin ang isang karanasan na naroon ka sa isang napakadilim na lugar. Isipin ang
nadama mo. Nadama mo bang nasa panganib ka? Paano makatutulong sa iyo ang
pagkakaroon ng ilaw sa sitwasyong iyon?

Kapag tayo ay nasa madilim na lugar, paano ito natutulad sa pananatili sa
espirituwal na kadiliman? ____________________

Anong mga panganib ang maaaring magmula sa pamumuhay sa espirituwal na
kadiliman? ____________________

Basahin ang Juan 12:44–46, na inaalam kung paano pinagpapala ang mga taong
naniniwala kay Jesucristo.

Isang alituntuning matutuhan natin mula sa talata 46 ay kung naniniwala tayo
kay Jesucristo, hindi tayo kailangang mamuhay sa espirituwal na kadiliman.

Isipin kung paano naging ilaw o liwanag si Jesucristo at kung paano
makakapagpaalis ng espirituwal na kadiliman sa buhay ng isang tao ang
paniniwala sa Kanya.

4. Piliin ang isa sa mga sumusunod na paksa, at pagkatapos ay
sagutin ang dalawang tanong sa iyong scripture study journal: ang

layunin ng ating pisikal na mga katawan, entertainment at media, pagkakaroon
ng kapayapaan at kaligayahan, pagpapakasal at pamilya, buhay matapos ang
kamatayan. Kung may iba ka pang makakasama, maaari mong talakayin ang
mga tanong na ito sa taong iyon at isulat ang napag-usapan ninyo.

a. Ano ang maaaring paniwalaan ng mga taong nasa espirituwal na kadiliman
tungkol sa paksang ito?

b. Anong liwanag, direksyon, at paglilinaw ang ibinibigay ni Jesucristo at ng
Kanyang ebanghelyo tungkol sa paksang ito?

Isipin kung paano makatutulong ang alituntuning itinuro sa Juan 12:46 na
maintindihan kung bakit iba dapat ang pagkakaunawa natin sa ilang paksa at isyu
kaysa sa ibang mga tao. Tandaan na maaari rin nating makita ang iba pang mga
paksa at isyu na katulad sa mga taong may ibang relihiyon. Mayroong mga taong
walang kaloob na Espiritu Santo na matibay pa ring naniniwala kay Jesucristo at
ginagabayan ng liwanag ni Cristo (tingnan sa Moroni 7:16–19; D at T 88:7, 11) at ng
Kanyang mga turo.

Tulad ng nakatala sa Juan 12:47–50, ipinaliwanag ni Jesus na hahatulan ang mga
hindi naniniwala at nagtakwil sa Kanya gamit ang mga salitang sinabi Niya, na
mga salitang iniutos ng Ama sa Langit na sabihin Niya.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 12 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 15: DAY 3

Juan 13
Pambungad
Matapos kainin ang pagkain ng Paskua, hinugasan ng Tagapagligtas ang mga paa
ng Kanyang mga Apostol, tinukoy si Judas bilang ang magkakanulo sa Kanya, at
ibinigay ang “bagong utos” sa Kanyang mga Apostol (Juan 13:34). Noong huling
linggo ng Kanyang ministeryo sa mundo, itinuon ni Jesucristo ang kanyang mga
turo sa pagsunod, paglilingkod, at pagmamahal—mga katangiang naglarawan sa
Kanyang buhay at dapat maglarawan sa buhay natin bilang mga disipulo Niya.

Juan 13:1–17
Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng Kanyang mga Apostol

Pag-isipang mabuti ang mga sumusunod na tanong:

• Saan mo ilalagay ang iyong sarili sa continuum na ito?

• Nais mo bang maging mas masaya kaysa ngayon?

• May maiisip ka ba na isang taong gusto mong matulungang maging
mas masaya?

Sa pag-aaral mo ng Juan 13, alamin ang isang alituntunin na itinuturo ang
magagawa natin upang maging mas masaya.

Matapos ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, ipinagdiwang Niya
ang Paskua kasama ang Kanyang mga Apostol. Nakatala sa Juan 13:1–3 na nang
maghapunan si Jesus (ang Huling Hapunan) kasama ang Kanyang mga Apostol,
alam na Niyang malapit na Siyang mamatay at babalik ang Kanyang espiritu sa
Kanyang Ama sa Langit.

Basahin ang Juan 13:4–5, na inaalam
ang ginawa ni Jesus pagkatapos nilang
kumain ng Kanyang mga Apostol sa
araw ng Paskua. Ang ibig sabihin ng
katagang “itinabi ang kaniyang mga
damit” sa Juan 13:4 ay hinubad ni Jesus
ang isang panlabas na kasuotan.
Katulad ito ng isang taong naghuhubad
ng jacket sa ating panahon.

“Noong panahon ng Bagong Tipan, nakasuot ang mga tao ng mga sandalyas na bukas,
naglalakad sa kadalasang mapuputik na kalsada na puno ng dumi ng mga hayop, at walang
makuhang maayos na tubig na panghugas. Nagiging napakarumi ng kanilang mga paa, at hindi
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mo gugustuhing maghugas ng mga paa ng isang tao. … Madalas gampanan ng mga
pinakamababang uri ng mga tagapaglingkod ang nakaugaliang ito” (New Testament Student
Manual [Church Educational System manual, 2014], 242

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Kung naroroon ka nang hugasan ni Jesus ang mga paa ng Kanyang mga
Apostol, ano ang magiging reaksyon mo kapag sinimulang hugasan ni Jesus
ang mga paa mo?

b. Ano ang inihahayag sa pagkatao ni Jesus ng ginawa Niyang paghuhugas ng
mga paa ng Kanyang mga Apostol?

Basahin ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 13:8 (sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan), na inaalam ang sinabi ni Pedro nang sinimulang hugasan ng
Tagapagligtas ang mga paa niya.

Pagkatapos, basahin ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 13:9–10 (sa Gabay sa
mga Banal na Kasulatan), na inaalam ang itinugon ni Pedro sa sinabi ng Panginoon
sa kanya.

Sa Juan 13:9, ano ang nalaman natin tungkol kay Pedro mula sa itinugon niya sa
sinabi sa kanya ng Panginoon?

Sa paghuhugas sa mga paa ng Kanyang mga Apostol, hindi lamang isinagawa ng
Tagapagligtas ang isang magandang paglilingkod, ngunit tinupad din Niya ang
bahagi ng batas ni Moises at sinimulan ang isang sagradong ordenansa upang
matulungan ang Kanyang matatapat na tagasunod na maging malinis mula sa
kasalanan. Ang ordenansang ito ay ipinanumbalik sa ating dispensasyon sa
pamamagitan ni Propetang Joseph Smith (tingnan sa D at T 88:74–75, 137–41).

Basahin ang Juan 13:11, na inaalam kung bakit sinabi ni Jesus na ang mga Apostol
ay “malilinis na, nguni’t hindi ang lahat.”

Tinutukoy niya si Judas Iscariote, na kalaunan ay ipagkakanulo Siya.

Basahin ang Juan 13:12–17, na inaalam ang itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang
mga Apostol pagkatapos Niyang hugasan ang kanilang mga paa. Maaari mong
markahan ang mga katagang inilalarawan ang halimbawa na ipinakita at sinabi ng
Tagapagligtas na tularan ng Kanyang mga Apostol.

Naising Maging Higit na Katulad ni Jesucristo
Sa pag-aaral mo ng huling linggo ng mortal na buhay ni Jesucristo, naising maging higit na
katulad Niya. Halimbawa, nalaman mo sa Juan 13 ang tungkol sa paglilingkod ng Tagapagligtas
sa iba sa paghuhugas ng mga paa ng Kanyang mga disipulo. Tularan ang halimbawa ng
Tagapagligtas sa paglilingkod sa mga nasa paligid mo. Ang pagsasabuhay sa mga alituntunin ng
ebanghelyo ay naghahatid ng mga ipinangakong pagpapala, nagpapalalim ng pang-unawa at
pagbabalik-loob, at tinutulungan tayong maging higit na katulad ng Tagapagligtas.
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Ayon sa pangako ng Tagapagligtas sa Kanyang mga Apostol na nakatala sa Juan
13:17, anong pagpapala ang matatanggap natin kapag tinutularan natin ang
Kanyang halimbawa ng paglilingkod sa iba? Sagutin ang tanong na ito sa
pagkumpleto sa sumusunod na alituntunin: Kapag tinutularan natin ang
halimbawa ng Tagapagligtas sa paglilingkod sa iba, tayo ay magiging
____________________.

2. Kumpletuhin ang sumusunod sa iyong scripture study journal:

a. Sagutin ang sumusunod na tanong: Sa palagay mo, bakit mas sasaya tayo
kapag naglilingkod tayo sa iba tulad ng ginawa ng Tagapagligtas?

b. Magsulat ng isang pangyayari na mas naging masaya ka dahil tinularan mo
ang halimbawa ng Tagapagligtas sa paglilingkod sa iba.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder M. Russell Ballard ng Korum ng
Labindalawang Apostol, na inaalam ang sinabi niyang magagawa natin upang
makakita ng mga pagkakataong maglingkod sa iba: “Sa pagdarasal ninyo
tuwing umaga, hilingin sa Ama sa Langit na gabayan kayo na magkaroon ng
pagkakataong mapaglingkuran ang isa sa Kanyang mahal na mga anak. At saka
humayo sa buong maghapon na ang puso ay puno ng pananampalataya at

pagmamahal, naghahanap ng matutulungan. … Kung gagawin ninyo ito, lalakas ang inyong
espirituwal na pakiramdam at makakakita kayo ng mga pagkakataong maglingkod na hindi
ninyo aakalaing posible. (“Maging Sabik sa Paggawa,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 31).

Maaari mong isulat ang pahayag ni Elder Ballard sa isang papel at ilagay ito sa
isang lugar na magpapaalala sa iyo na ipagdasal na magkaroon ka ng mga
pagkakataong makapaglingkod sa iba. Maaari mong itala sa iyong scripture study
journal at ibahagi sa iba kung paano nasagot ang mga panalangin mo nang
sinunod mo ang payo ni Elder Ballard.

Juan 13:18–30
Tinukoy ni Jesus ang magkakanulo sa Kanya
Ayon sa Juan 13:18–30, pagkatapos ituro ni Jesus sa Kanyang mga Apostol na
magiging masaya sila kapag naglingkod sila sa iba, sinabi Niya na isa sa kanila ang
magkakanulo sa Kanya. Nang tanungin ni Juan ang Tagapagligtas kung sino ang
magkakanulo sa Kanya, sinabi ni Jesus na siya ay “yaong aking … [bibigyan] ng
tinapay” (Juan 13:26), at ibinigay Niya ito kay Judas Iscariote.

Juan 3:31–38
Itinuro ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na mahalin ang isa’t isa
May nagparatang na ba sa iyo na hindi ka Kristiyano, o tunay na disipulo ni
Jesucristo, dahil miyembro ka ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw? Ito ay marahil dahil sa ilang kakaibang paniniwala na mayroon tayo
dahil sa Panunumbalik, tulad ng ating paniniwala sa Aklat ni Mormon at na tatlong
magkakahiwalay at magkakaibang nilalang ang mga miyembro ng Panguluhang
Diyos. Paano ka tumugon? (O, kung hindi mo pa naranasan ang ganoon, paano ka
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tutugon kung may isang taong nagsabi sa iyo na hindi ka Kristiyano?)
____________________

Basahin ang Juan 13:34–35, na inaalam ang sinabi ni Jesus na makatutulong sa iba
na malaman na ang mga Apostol ay mga disipulo ni Jesucristo. Maaari mong
markahan sa Juan 13:34 ang kautusang ibinigay ni Jesus sa Kanyang mga Apostol.

Pansinin na ipinapahayag sa Juan 13:35 na malalaman ng iba na mga disipulo ni
Jesucristo ang mga Apostol kung mamahalin ng mga Apostol ang isa’t isa tulad
nang pagmamahal ni Jesus sa kanila. Nalaman natin sa mga talatang ito na kapag
minamahal natin ang isa’t isa tulad na pagmamahal ni Jesucristo sa atin,
malalaman ng iba na tayo ay mga disipulo Niya.

3. Ayon sa napag-aralan mo ngayong taon tungkol kay Jesucristo,
itala sa iyong scripture study journal ang limang paraan na

ipinapakita Niya na minamahal Niya ang mga tao.

Basahin ang sumusunod na kuwento, na inilahad ni Elder Paul E. Koelliker ng
Pitumpu, na inaalam kung paano sinunod ng mga missionary na inilarawan sa
kuwentong ito ang payo ng Panginoon na mahalin ang isa’t isa:

“Dalawang batang misyonero ang kumatok sa isang pinto, na umaasang
makahanap ng isang taong tatanggap sa kanilang mensahe. Bumukas ang pinto,
at isang malaking lalaki ang bumati sa kanila nang padabog: ‘Di ba sabi ko
huwag na kayong kakatok ulit sa pinto ko. Binalaan ko na kayo na kung bumalik
pa kayo, may mangyayaring hindi ninyo magugustuhan. Kaya lubayan na ninyo
ako.’ Mabilis nitong isinara ang pinto.

“Habang papalayo ang mga elder, inakbayan ng nakatatanda at mas bihasang misyonero ang
nakababatang misyonero para aluin at palakasin ang loob nito. Hindi nila alam na nakamasid sa
kanila ang lalaki sa bintana upang matiyak na naunawaan nila ang sinabi niya. Lubos niyang
inasahan na makikita niya silang magtatawanan at magbibiruan tungkol sa walang-galang
niyang tugon sa tangka nilang pagdalaw. Gayunman, nang makita niya ang kabaitan ng
dalawang misyonero sa isa’t isa, biglang lumambot ang puso niya. Muli niyang binuksan ang
pinto at pinabalik ang mga misyonero at ipinabahagi ang kanilang mensahe sa kanya.

“… Ang alituntuning ito ng pagmamahal sa isa’t isa at pagkakaroon ng kakayahang magtuon
kay Cristo sa ating pag-iisip, pagsasalita, at pagkilos ay mahalaga sa pagiging mga disipulo ni
Cristo at mga tagapagturo ng Kanyang ebanghelyo” (“Talagang Mahal Niya Tayo,” Ensign o
Liahona, Mayo 2012, 17–18).

4. Basahin ang titik ng “Mahalin ang Bawat Isa” (Mga Himno,
blg. 196), at mag-isip ng isang taong kilala mo na madaling

makilala bilang isang disipulo ni Jesucristo dahil sa pagmamahal na ipinapakita
niya sa iba. Sa iyong scripture study journal, isulat kung paano ipinakita ng
taong ito ang pagmamahal sa iba at ang mga paraan na gusto mong tularan ang
kanyang halimbawa. Isulat din ang isang mithiin tungkol sa gagawin mo upang
mahalin ang iba tulad ng pagmamahal ng Tagapagligtas sa kanila.

Ayon sa Juan 13:36–38, matapos ipahayag ni Pedro na iaalay niya ang kanyang
buhay para kay Jesucristo, sinabi ni Jesus kay Pedro na ikakaila niya Siya nang
tatlong beses bago tumilaok ang manok.
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5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 13 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 15 DAY 4

Juan 14–15
Pambungad
Pagkatapos kumain ng pagkain ng Paskua, itinuro ni Jesus sa Kanyang mga Apostol
kung paano makababalik sa Ama sa Langit at paano maipapakita ang kanilang
pagmamahal sa Kanya. Pagkatapos ay ipinangako ni Jesus sa Kanyang mga Apostol
na magpapadala Siya sa kanila ng isa pang Mang-aaliw. Itinuro Niya na Siya ang
Tunay na Puno ng Ubas at ang mga disipulo Niya ang mga sanga. Inutos din ng
Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo na mangagibigan sa isa’t isa at nagbabala
sa kanila tungkol sa mga daranasin nilang pag-uusig dahil sa kanilang pagsunod
sa Kanya.

Juan 14:1–-14
Itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang mga Apostol kung paano makababalik sa Ama
sa Langit
Kunwari ay may kaibigan kang nagtanong nito, “May nagsabi sa akin na maraming
landas patungong langit at ipinapakita ng iba’t ibang relihiyon ang iba’t ibang
landas patungo sa kaharian ng Diyos. Naniniwala ka bang totoo ito?” Sa espasyo
na ibinigay, isulat kung ano ang isasagot mo sa ganitong tanong, at ipaliwanag
kung bakit naniniwala ka o bakit hindi ka naniniwalang totoo ang pahayag.
____________________

Basahin ang Juan 14:1–6, na inaalam ang mga turo ng Tagapagligtas tungkol sa
kung paano makababalik sa kaharian ng Ama sa Langit. (Ang Juan 14:6 ay
scripture mastery passage. Maaari mo itong markahan sa paraang madali mo itong
mahahanap.)

Natutuhan natin mula sa Juan 14:6 na sa pamamagitan lamang ng
Pagbabayad-sala ni Jesucristo at sa pagsunod sa Kanyang landas tayo
makapapasok sa kaharian ng Ama sa Langit.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paanong ang Tagapagligtas ang tanging Daan pabalik sa Ama sa Langit?

b. Sa anong mga paraan na si Jesucristo ang Katotohanan?

c. Sa anong mga paraan na si Jesucristo ang Buhay?

Kasama sa paraan ng Tagapagligtas ang pagkakaroon ng pananampalataya sa
Kanya at sa Ama sa Langit; pagsisisi; pagtanggap sa mga ordenansa ng kaligtasan,
tulad ng binyag at mga ordenansa sa templo; at pagtitiis hanggang wakas nang
may pananampalataya at pagsunod.

Basahin ang Juan 14:7–14, na inaalam ang sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo
tungkol sa kaugnayan Niya sa Kanyang Ama. Maaari mong markahan ang mga
katagang “ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama” sa talata 9.
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Itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol na
ipinadala ng Ama ang Kanyang Anak upang matulungan tayong makilala, mahalin,
at sundin ang ating Ama sa Langit:

“Sa lahat ng ginawa at sinabi ni Jesus, lalo na sa Kanyang nagbabayad-salang
pagdurusa at sakripisyo, ipinakikita Niya sa atin kung sino at ano ang pagkatao
ng Diyos Amang Walang Hanggan, kung gaano Siya katapat sa Kanyang mga
anak sa bawat panahon at bansa. Sa salita at gawa sinikap ni Jesus na ihayag at
ipaalam nang husto sa atin ang likas na katangian ng Kanyang Ama, na ating
Ama sa Langit.

“Inihayag Niya ito kahit paano dahil noon at ngayon kailangan nating lahat na ganap na
makilala ang Diyos para lalo natin Siyang mahalin at lalo pa Siyang sundin. …

“Matapos sikapin ng mga henerasyon ng mga propeta na ituro sa pamilya ng tao ang kalooban
at paraan ng Ama, na karaniwa’y di nagtagumpay, ang Diyos sa Kanyang matinding pagsisikap
na makilala natin Siya, ay isinugo sa lupa ang Kanyang Bugtong at perpektong Anak, na
nilikhang kawangis at kamukha Niya, upang mamuhay at maglingkod sa mga tao sa araw-araw
na hamon ng buhay. …

“… Pumarito si Jesus … upang baguhin ang pananaw ng tao sa Diyos, at isamo sa kanila na
mahalin ang kanilang Ama sa Langit tulad ng walang humpay na pag-ibig Niya sa kanila. Ang
plano, kapangyarihan, at kabanalan ng Diyos, oo, maging ang galit at paghatol ng Diyos ay
ipinaunawa sa kanila. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, ang taimtim na katapatan Niya sa Kanyang
mga anak, ay hindi pa nila ganap na naunawaan—hanggang sa dumating si Cristo.

“Kaya nga ang pagpapakain sa gutom, pagpapagaling sa maysakit, pagkamuhi sa
pagpapaimbabaw, pagsamong manampalataya—ito si Cristo na ipinakikita sa atin ang paraan
ng Ama, Siya na ‘maawain at mapagbigay, di madaling magalit, matiisin at puno ng kabutihan’
[Lectures on Faith (1985), 42]. Sa buhay Niya at lalo na sa Kanyang kamatayan, inihayag ni
Cristo, ‘Ito ay ang habag ng Diyos na ipinamalas ko sa inyo, gayundin din ang sa akin’” (“Ang
Kadakilaan ng Diyos,” Ensign o Liahona, Nob. 2003, 70–72).

Scripture Mastery—Juan 14:6
2. Ang pagsasaulo sa scripture mastery passage na Juan 14:6 ay

makatutulong sa pagsagot sa mga tanong na tulad ng nasa simula
ng lesson na ito. Isaulo ang talatang ito sa pag-uulit nang malakas nito nang
maraming beses. Pagkatapos ay bigkasin ito sa isang kapamilya o kaibigan.
Pagkatapos, isulat ang Naisaulo ko ang Juan 14:6 sa iyong scripture study journal
at palagdain sa journal mo ang taong nakinig ng pagbigkas mo.

Juan 14:15–31
Itinuro ni Jesus sa Kanyang mga Apostol kung paano maipapakita ang pagmamahal
nila sa Kanya
Isipin ang isang taong mahal mo. Paano mo naipapakita sa taong ito ang iyong
pagmamahal? ____________________

Basahin ang Juan 14:15, na inaalam ang ipinagawa ni Jesus sa Kanyang mga
Apostol upang maipakita ang pagmamahal nila sa Kanya. (Ang Juan 14:15 ay
scripture mastery passage. Maaari mo itong markahan sa paraang madali mo itong
mahahanap.)
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Ayon sa itinuro ni Jesus sa Kanyang mga Apostol, kumpletuhin ang sumusunod na
katotohanan: Maipapakita natin ang ating pagmamahal kay Cristo sa
____________________.

Isipin kung paano ipinapakita ng pagsunod sa bawat utos na ito ang pagmamahal
mo kay Jesucristo: pagpapanatiling banal ng araw ng Sabbath, paggalang sa iyong
ama at ina, pagbabayad ng ikapu, at pagmamahal sa iyong kapwa.

Pag-isipang mabuti nang mga tatlo o apat na minuto kung gaano mo lubos na
naipapakita sa Tagapagligtas ang pagmamahal mo sa pagsunod sa Kanyang
mga utos.

Basahin ang Juan 14:16–17, 26, na inaalam ang pangako ng Tagapagligtas sa
Kanyang mga Apostol.

Ang mga katagang “ibang Mangaaliw” sa talata 16 ay tumutukoy sa Espiritu Santo.
Dahil ang Tagapagligtas ay isang Mang-aaliw sa mga Apostol noong
magministeryo Siya sa mundo, tinawag Niyang ibang Mang-aaliw ang Espiritu
Santo. Sa ilang kadahilanan, ang Espiritu Santo ay hindi pa lubos na ibinigay
noong mortal na ministeryo ni Jesus, bagama’t lubos na nadama ang Kanyang
presensya bago at matapos ang mortal na ministeryo ng Tagapagligtas (tingnan sa
Bible Dictionary, “Holy Ghost”).

Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol
ang ginagampanan ng Espiritu Santo bilang Mang-aaliw:

“Hangga’t kasama nila si Jesus, siya ang kanilang Mang-aaliw; nangusap siya ng
kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa; silang mga nabibigatan sa mga
pagdurusa at paghihirap at pakikibaka ng mundo ay nagsilapit sa kanya at
nakatanggap ng kapahingahan para sa kanilang mga kaluluwa. Inalo Niya ang
mga balo at naging ama sa mga ulila. Pinasigla ng Kanyang mga salita ang mga
naniniwala at nakadama sila ng ibayong katiwasayan at kapayapaan. Ngayon ay

lilisan na siya, ngunit magpapadala siya ng isa pang Mang-aaliw—ang Espiritu Santo—upang
manatili sa mga nananampalataya magpakailanman.

“Para sa lahat ng tao maliban sa iilan na narinig ang kanyang tinig sa mortalidad, ang Espiritu
Santo ang ating unang Mang-aaliw. Ang miyembrong ito ng Panguluhang Diyos ay nangungusap
ng kapayapaan sa kaluluwa ng mabubuti sa lahat ng panahon. Ang Espiritu Santo ang ‘kaloob
ng Diyos sa lahat ng yaong masisigasig na humahanap sa kanya, kapwa sa sinaunang panahon
at maging sa panahong ipakikita niya ang kanyang sarili sa mga anak ng tao’ (1 Ne. 10:17), at,
gayon din, sa mga panahong darating. Siya ang Espiritu ng katotohanan—tulad din ni
Cristo—ngunit hindi matatanggap ng mundo ang Espiritu Santo dahil hindi nananahan ang
Espiritu Santo sa mga templong hindi banal” (Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 na
tomo [1979–81], 4:74–75).

Ayon sa Juan 14:16–17, 26, ano ang tatlong bagay na magagawa ng Espiritu Santo
para sa atin? Sagutin ang tanong na ito sa pagkumpleto sa sumusunod na
katotohanan: Magagawa ng Espiritu Santo na ____________________.

3. Sagutin ang isa o higit pang mga tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Kailan mo nadama na ginabayan ka ng Espiritu Santo?
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b. Kailan mo nadama na tinuruan ka ng Espiritu Santo?

c. Kailan ka tinulungan ng Espiritu Santo na maalala ang isang bagay?

Basahin ang Juan 14:18–23, na inaalam ang pangako ng Tagapagligtas sa mga
nagpapakita ng pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang
mga utos.

Natutuhan natin mula sa mga talatang ito na kung susundin natin ang mga
kautusan, makakasama natin ang Ama sa Langit at si Jesucristo.

Basahin ang Doktrina at mga Tipan 130:3, na inaalam ang ibig sabihin ng
makasama natin ang Ama sa Langit at si Jesucristo.

Basahin ang Juan 14:27, na inaalam ang panghihikayat ng Tagapagligtas sa
Kanyang mga Apostol.

Isiping mabuti ang pagkakaiba ng kapayapaang ibinibigay ng Tagapagligtas at ng
kapayapaang ibinibigay ng mundo.

Ipinaliwanag ni Elder McConkie ang kapayapaang ibinibigay ng Tagapagligtas:
“[Ito ay] kapanatagan ng damdamin na dulot ng lubusang pananalig sa
kabanalan ng kaharian ng Panginoon dito sa mundo; isang kapanatagang
nagbibigay ng katiyakan sa isang mas magandang daigdig na darating; isang
kapanatagang nananahan sa mga kaluluwa ng tao sila man ay nasa gitna ng
digmaan at kaguluhan” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo

[1965–73], 1:742).

Nalaman natin sa Juan 14:28–30 na sinabi ni Jesus sa Kanyang mga Apostol na
dapat silang magalak dahil iiwan Niya sila upang bumalik sa Ama sa Langit. Tulad
ng nilinaw sa Pagsasalin ni Joseph Smith, sinabi ni Jesus sa kanila na walang
kapangyarihan sa Kanya si Satanas dahil nadaig Niya ang mundo, ngunit
maiimpluwensiyahan pa rin sila ni Satanas dahil hindi pa nila natatapos ang
kanilang gawain sa lupa (tingnan sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 14:30 [sa
Gabay sa mga Banal na Kasulatan]).

Basahin ang Juan 14:31, na inaalam kung paano ipinakita ng Tagapagligtas ang
pagmamahal Niya sa Kanyang Ama. Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Scripture Mastery—Juan 14:15
4. Tingnan kung gaano katagal mong maisasaulo ang Juan 14:15.

Bigkasin ito nang malakas. Pagkatapos ay isulat ito sa iyong
scripture study journal gamit lamang ang iyong memorya.

Basahing muli ang Juan 14:31, na inaalam ang halimbawang ipinakita ni Jesucristo
sa atin sa itinuro Niyang alituntunin sa Juan 14:15. Pansinin ang pangungusap na
“Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito” (Juan 14:31). Maaaring tinutukoy ng
Tagapagligtas ang pag-alis sa silid sa itaas kung saan idinaos ang Huling Hapunan
at ang kasunod nitong pagtupad ng Kanyang tungkulin sa Diyos sa Getsemani at
Golgota. Ang pinakamahirap na kautusan ng Ama sa Anak ay ang magdusa at
mamatay si Jesus para sa atin (tingnan sa 3 Nephi 27:13–14). Isipin ang mga
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kautusan at pamantayan ng Panginoon na para sa iyo ay mahirap sundin. Isiping
mabuti kung paano maipapakita ng pagsunod sa mga kautusang ito ang
pagmamahal mo sa Tagapagligtas. Sa iyong sariling journal, magsulat ng isang
mithiing maging masunurin sa mga paraang naisip mo.

Juan 15:1–11
Ipinaliwanag ni Jesus na Siya ang Tunay na Puno ng Ubas
Kunwari ay ginugunita mo ang iyong buhay 60 taon mula ngayon. Bilugan ang
mga salitang nais mong maglarawan sa buhay mo: matagumpay, malungkot, masaya,
may pakinabang, walang nagawa, maginhawa, maraming nagawa, masagana, hindi
matagumpay.

Ginamit ni Jesus ang metapora ng isang puno ng ubas upang matulungan ang
Kanyang mga disipulo na maunawan kung paano magkaroon ng maginhawa,
kapaki-pakinabang, at masaganang buhay.

Basahin ang Juan 15:1–5, na inaalam
ang iba’t ibang bahagi na kinakatawan
ng metaporang ito.

Nalaman natin mula sa mga talatang
ito na ang puno ng ubas ay
kumakatawan kay Jesucristo, at ang
mga sanga ay kumakatawan sa mga
disipulo ni Jesucristo. Ang bunga ay
kumakatawan sa mabubuting gawa at
kilos na dapat gawin ng mga disipulo ni
Jesucristo. Isulat ang mga kahulugang ito sa tabi ng mga label sa larawan. Ang
magsasaka, tulad ng sabi ng Tagapagligtas sa Juan 15:1, ay ang Ama sa Langit. Ang
isang magsasaka ay isang taong nangangalaga sa ubasan.

Maaari mong markahan ang mga salitang manatili o nananatili sa Juan 15:4–5. Ang
ibig sabihin ng salitang manatili na ginamit sa mga talatang ito ay manatiling
matatag at lubos na nakaugnay kay Jesucristo at sa Kanyang Simbahan.

Natutuhan natin sa Juan 15:5 na kung mananatili tayo sa Tagapagligtas,
makagagawa tayo ng mabubuting gawa.

Nalaman natin sa Juan 15:6–8 na
itinuro ng Tagapagligtas na ang mga
taong hindi nananatili sa Kanya ay
katulad ng mga sangang
pinutol—malalanta at mamamatay.
Ang mga taong nananatili kay Jesucristo ay gumagawa ng mabubuting gawa na
lumuluwalhati sa Diyos.

Ano ang magagawa natin upang manatili, o maging matibay na nakaugnay sa
Tagapagligtas?

Basahin ang Juan 15:9–11, na inaalam ang itinuro ni Jesus na gawin ng Kanyang
mga disipulo at ang mga pagpapalang matatanggap nila. Maaari mong markahan
ang nalaman mo.
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Perpekto at walang hanggan ang pagmamahal sa atin ng Ama at Anak, at ang
pagsunod natin sa Kanilang mga kautusan ang nagtutulot sa atin na matanggap
ang buong pagpapalang nais Nilang ipagkaloob sa atin (tingnan sa 1 Nephi 17:35;
D at T 95:12; 130:20–21.)

Natutuhan natin mula sa Juan 15:10–11 na kung susundin natin ang mga
kautusan, mananatili tayo sa pagmamahal ng Tagapagligtas at
makatatanggap ng ganap na kagalakan.

5. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa palagay mo, bakit ang pananatili sa Tagapagligtas ay nagtutulot sa atin na
matanggap ang ganap na kagalakan?

b. Sa palagay mo, bakit makagagawa ng mabubuting gawa ang mga taong
nananatili sa Tagapagligtas?

Mag-isip ng mga paraan na magpapanatili sa iyo na matibay na nakaugnay sa
Tagapagligtas at makatanggap ng mas malaking kagalakan.

Juan 15:12–17
Iniutos ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na mangagibigan sila sa isa’t isa

Sinabi ni Pangulong Russell M. Nelson ng Korum ng Labindalawang Apostol na,
“Tunay na ang pinakamainam na ebidensya ng ating pagsamba kay Jesus ay ang
pagtulad natin sa Kanya” (“Ang Misyon at Ministeryo ni Jesucristo,” Liahona,
Abr. 2013, 38).

Ang pagsamba ay malaking pagmamahal at paggalang, at ang pagtulad ay
nangangahulugang paggaya.

Basahin ang Juan 15:12, na inaalam ang sinabi ng Tagapagligtas kung paano natin
Siya matutularan. Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Basahin ang Juan 15:13–17, na inaalam kung paano tayo minahal ng Tagapagligtas.
Sa talata 13, maaari mong markahan ang sinabi ng Tagapagligtas na
pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig o pagmamahal.

Salungguhitan ang iminungkahi ni Elder Claudio R. M. Costa ng Panguluhan ng
Pitumpu na gawin natin upang maialay ang ating buhay para sa mga taong
mahal natin: “Maiaalay natin ang ating buhay para sa ating mga minamahal
hindi sa pamamagitan ng pagkamatay para sa kanila, kundi sa pamumuhay para
sa kanila—pag-uukol ng panahon sa kanila; pagiging bahagi lagi ng kanilang
buhay; paglilingkod sa kanila; paggalang, pagiging magiliw, at pagpapakita ng

tunay na pagmamahal sa ating pamilya at sa lahat ng tao—gaya ng itinuro ng Tagapagligtas”
(“Huwag Nang Ipagbukas pa ang Maaari Mong Gawin Ngayon,” Ensign o Liahona Nob.
2007, 74).
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Mag-isip ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo nang tulad ng isa
sa mga paraang ito.

Juan 15:18–27
Nagbabala si Jesus sa Kanyang mga disipulo tungkol sa mga pang-uusig na
mararanasan nila dahil sa pagpapatoo tungkol sa Kanya
Pagkatapos ituro ng Tagapagligtas sa mga disipulo Niya ang tungkol sa pananatili
sa Kanya at pagpapakita ng pagmamahal sa isa’t isa, itinuro Niya ang mangyayari
sa kanila dahil sa kaugnayan nila sa Kanya. Nalaman natin sa Juan 15:18–25 na ang
mundo, o ang mga makasalanan, ay mapopoot sa mga Apostol. Ipinahayag ni
Jesucristo na ang mga yaong napopoot sa Kanya ay napopoot din sa Ama at
pananagutin sila sa mga pagpili nila.

Sa kabila ng pagkapoot at pang-uusig ng iba sa mga tagasunod ng Tagapagligtas,
naglaan si Jesucristo ng mga paraan upang matanggap ng mundo ang patotoo sa
Kanya. Basahin ang Juan 15:26–27, na inaalam ang mga saksi na magpapatotoo kay
Jesucristo sa mundo.

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 14–15 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 16: DAY 1

Juan 16
Pambungad
Pagkatapos kumain ng pagkain ng Paskua, nagpatuloy si Jesucristo sa pagtuturo sa
Kanyang mga disipulo. Sinabi Niya na malapit na Siyang pumunta sa Kanyang
Ama at na darating ang Espiritu Santo, o ang Mang-aaliw, at gagabayan sila sa
katotohanan. Ipinropesiya ni Jesus ang Kanyang sariling kamatayan at Pagkabuhay
na Mag-uli at ipinahayag na nadaig Niya ang sanglibutan.

Juan 16:1–15
Itinuro ni Jesucristo ang gawain ng Espiritu Santo
Kunwari ay naglalakbay ka sa unang pagkakataon sa isang maganda ngunit
mapanganib na daan. Gabay mo ang malapit mong kaibigan na may karanasan sa
paglalakbay. Nang nakarating ka sa isang masalimuot na lugar sa paglalakbay mo,
lumingon ka at natuklasang wala na ang kaibigan mo at ikaw ay nag-iisa at
naliligaw. Ano kaya ang ipag-aalala at madarama mo kapag nasa gayong sitwasyon
ka? ____________________

Nakaranas ka na ba ng mga gayong alalahanin at damdamin sa mahihirap at
malulungkot na panahon sa iyong buhay? Sa pag-aaral mo ng Juan 16, alamin ang
mga alituntuning makatutulong sa iyong malaman kung paano hahanapin ang
gabay at kapayapaan kapag kailangan mo ito.

Matapos makasama nang halos tatlong taon ang Kanyang mga disipulo, sinabi ni
Jesucristo sa kanila na kailangan Siyang lumisan (tingnan sa Juan 14:28). Nalaman
natin sa Juan 16:1–4 na matapos kumain si Jesus ng pagkain ng Paskua kasama ang
Kanyang mga disipulo, sinabi Niyang darating ang oras na mapopoot sa kanila ang
mga tao at maniniwala ang mga ito na isang paglilingkod sa Diyos ang pagpatay
sa kanila.

Basahin ang Juan 16:5–6, na inaalam ang sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo
at ang nadama nila tungkol dito.

Basahin ang Juan 16:7, na inaalam kung sino ang ipinangako ni Jesus na ipadadala
kapag wala na Siya.

Itinuro ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol:
“Hangga’t kasama ng mga disipulo si Jesus, hindi nila kailangan ang palagiang
paggabay ng Espiritu na kakailanganin nila matapos lumisan ni Jesus” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 1:753).

Ipinaliwanag ni Jesus sa Juan 16:8–12 na isa sa mga gawain ng Espiritu Santo ay
“sumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan” nito (Juan 16:8). Basahin ang
Juan 16:13, na inaalam ang iba pang mga gagawin ng Mang-aaliw sa buhay ng mga
disipulo matapos silang iwanan ni Jesus.
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Sa kanyang komentaryo sa Juan 16:9–11, ipinaliwanag ni Elder McConkie: “Ito ay mga talatang
mahirap maunawaan na ipinarating sa atin sa isang pinaikling anyo at nahirapan tayong
maunawaan. Tila ang ibig sabihin nito ay: ‘Kapag natanggap mo ang patnubay ng Espiritu, na
nasasabi mo ang mga inihahayag niya sa iyo, kung gayon ang mga turo mo ay hahatulan ang
mundo na nagkasala, at sa katuwiran, at sa kahatulan. Ang mundo ay mahahatulang nagkasala
sa hindi pagtanggap sa akin, sa hindi paniniwala sa iyong patotoong may inspirasyon ng Espiritu
na ako ang Anak ng Diyos na pinagmumulan ng kaligtasan. Sila ay hahatulan na nagkasala sa
hindi pagtanggap sa iyong patotoo sa aking kabutihan—na ipinapalagay na isa akong
lapastangan, manlilinlang, at huwad—ngunit ang katotohanan ay nagtungo ako sa aking Ama,
isang bagay na hindi ko magagawa maliban kung ang aking mga gawain ay totoo at lubusang
mabuti. Mahahatulan sila na nagkasala ng maling pagpili na hindi tanggapin ang iyong patotoo
laban sa mga relihiyon ng panahon, at sa halip ay piniling sumunod kay Satanas, ang prinsipe ng
daigdig na ito, na siya mismo, kasama ang kanyang mga pilosopiyang panrelihiyon, ay hahatulan
at mapapatunayang lumabag sa ilang pamantayan.’” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:754).

Paano makikinabang ang mga disipulo mula sa patnubay at kaalaman na ibibigay
ng Espiritu Santo?

Anong katotohanan tungkol sa Espiritu Santo ang malalaman natin mula sa Juan
16:13? ____________________

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang ilang paraan na papatnubayan tayo ng Espiritu Santo sa
katotohanan?

b. Sa anong mga paraan maaaring maipahayag sa atin ng Espiritu Santo ang
mga bagay na darating?

Magtiwala sa Kakayahan Mong Matutuhan at Maipamuhay ang
Ebanghelyo
Magtiwala sa kakayahan mong maunawaan ang mga banal na kasulatan, matukoy ang mga
doktrina at mga alituntunin, maipaliwanag ang ebanghelyo sa iba, at maipamuhay ang mga turo
ng ebanghelyo. Sa tulong ng Espiritu Santo, mapapalakas mo ang iyong mga kakayahang
matutuhan at maipamuhay ang ebanghelyo.

Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, makapagbibigay ang Diyos ng katiyakan,
pag-asa, pananaw, mga babala, at patnubay para sa ating hinaharap.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng
Labindalawang Apostol, na inaalam kung paano mo maaanyayahan ang Espiritu
Santo na patnubayan ka sa iyong buhay: “Paano natin tinatanggap ang Banal na
Espiritu bilang patnubay? Dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan
linggu-linggo at magpanibago ng ating mga tipan sa pamamagitan ng
pakikibahagi ng sakramento nang may malinis na mga kamay at dalisay na puso,

tulad ng ipinagagawa sa atin (tingnan sa D at T 59:8–9, 12). Sa ganitong paraan lang natin
matatamo ang banal na pangako na ‘sa tuwina ay mapasa[atin] ang Kanyang Espiritu’ (D at T
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20:77). Ang Espiritung iyon ay ang Espiritu Santo, na ang misyon ay turuan tayo, akayin tayo sa
katotohanan, at magpapatotoo sa Ama at sa Anak (tingnan sa Juan 14:26; Juan 15:26; Juan
16:13; 3 Nephi 11:32, 36)” (“Huwag Palinlang,” Ensign o Liahona, Nob. 2004, 46).

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Kailan mo nadama na ginabayan ka ng Espiritu Santo sa katotohanan o
ipinakita sa iyo ang mga bagay na darating?

b. Paano mo nalaman na ang Espiritu Santo ang gumagabay sa iyo?

Isipin ang mga pagpiling gagawin mo upang maanyayahan ang Espiritu Santo na
maging gabay mo. Pagsikapang mamuhay sa paraang maaanyayahan mo Siyang
mapatnubayan ka sa iyong buhay.

Itinuro ni Jesus sa Juan 16:13 na ang Espiritu Santo ay “hindi magsasalita ng mula
sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang
kaniyang sasalitain.” Basahin ang Juan 16:14–15, na inaalam kung kaninong mga
mensahe ang sasabihin sa atin ng Espiritu Santo.

Mula sa mga nalaman mo sa mga talatang ito, kumpletuhin ang sumusunod na
doktrina: Inihahayag ng Espiritu Santo ang mga katotohanan at mga tagubilin
na nagmumula sa ____________________.

Bakit nakatutulong na malaman na kapag nangungusap sa atin ang Espiritu Santo,
Siya ay nangungusap para sa Ama sa Langit at kay Jesucristo?
____________________

“Ang pakikipagugnayan niya [Espiritu Santo] sa inyong espiritu ay may hatid na
higit na katiyakan kaysa anumang pakikipag-ugnayang matatanggap ng inyong
likas na mga pandamdam” (Tapat sa Pananampalataya [2004], 26). Ang ibig sabihin
nito ay ang Espiritu Santo ang iyong pinakamahalagang gabay sa pag-aaral ng
katotohanan. Ang Kanyang impluwensya ay mas mahalaga kaysa sa pisikal na
ebidensya, mga opinyon ng ibang tao, o pangangatwiran ng mundo. Kailangang
matutuhan ng mga disipulo ng Tagapagligtas na magtiwala sa Espiritu Santo na
papatnubay sa kanila sa pisikal na pagkawala ng Panginoon, tulad ng
pangangailangan nating magtiwala sa Espiritu Santo ngayon.

Juan 16:16–33
Tinalakay ng Tagapagligtas ang Kanyang kamatayan at Pagkabuhay na Mag-uli at
sinabing nadaig Niya ang sanglibutan
Isipin ang isang pagkakataon na kailangan mong magpaalam sa isang kaibigan o
kapamilya dahil mawawala ka nang matagal o di-tiyak na panahon. Ano ang sinabi
mo upang mapanatag ang isa’t isa noong magpaalam ka?

Basahin ang Juan 16:16, na inaalam ang sinabi ni Jesus sa mga disipulo na
maaaring nagpanatag sa kanila habang iniisip nila na lilisan Siya.
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Nabasa natin sa Juan 16:17–19 na hindi naunawaan ng mga disipulo ang ibig
sabihin ni Jesus nang sabihin Niya na lilisan na Siya ngunit muli nila Siyang
makikita.

Basahin ang Juan 16:20–22, na inaalam ang sinabi ng Panginoon na madarama ng
Kanyang mga disipulo kapag umalis Siya at ang madarama nila kapag muli nila
Siyang makita. Maaaring makatulong na malaman na ang mga katagang ang
“babae pagka nanganganak ay nalulumbay” sa talata 21 ay tumutukoy sa isang
babaeng dumaranas ng paghihirap bago maipanganak ang kanyang sanggol.

Ayon sa talatang ito, ano ang mararamdaman ng mga disipulo kapag wala na si
Jesus? Ano ang ipinangako Niyang mararamdaman nila kapag muli nilang
nakita Siya?

Alam ni Jesus na muli Siyang makikita ng mga disipulo pagkatapos Niyang
mabuhay na muli. Bagama’t labis ang kanilang kalungkutan sa pagkamatay Niya,
ang kagalakang madarama nila sa Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli ay magiging
walang hanggan.

Nabasa natin sa Juan 16:23–32 na itinuro ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na
direktang manalangin sa Ama sa Langit sa Kanyang pangalan (pangalan ni Cristo)
(tingnan sa Juan 16:23) at tiniyak sa kanila ang pagmamahal ng Ama sa kanila at sa
Kanya. Tiniyak Niya muli na ang kanilang mga panalangin, sa Ama sa Langit, ay
sasagutin.

Basahin ang Juan 16:33, na inaalam ang mga salita at katagang ginamit ng
Tagapagligtas upang panatagin ang Kanyang mga disipulo. Maaari mong
markahan ang nalaman mo.

Bakit tayo magkakaroon ng kaligayahan at kapayapaan kahit narito tayo sa daigdig
na puno ng pagdurusa, kasalanan, at kamatayan?

Nalaman natin mula sa Juan 16:33 na sapagkat nadaig ni Jesucristo ang
sanglibutan, mapapalakas natin ang ating loob at magkakaroon ng
kapayapaan. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng nadaig ni Jesucristo ang
sanglibutan?

Bilang Bugtong na Anak ng Ama, namuhay si Jesucristo nang walang kasalanan, na
dinaig ang lahat ng tukso ng mundo. Naranasan din Niya ang bawat uri ng sakit at
paghihirap at nagbayad-sala para sa mga kasalanan ng mga anak ng Ama sa
Langit. Sa pamamagitan ng Kanyang buhay, Kanyang pagdurusa at kamatayan, at
Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli, nadaig Niya ang lahat ng hahadlang sa atin na
maging malinis, makahanap ng kapayapaan, at mamuhay muli kasama ang ating
Ama sa Langit at ang mga mahal natin sa buhay.

3. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Sa anong mga paraan makatutulong ang kaalaman na nadaig ni

Jesucristo ang sanglibutan upang mapalakas mo ang iyong loob at magkaroon
ng kapayapaan?

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Thomas S. Monson, na inaalam
kung bakit mapapalakas natin ang ating loob sa kabila ng mga pagsubok at
suliranin ng mundong ito:
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“Lakasan natin ang ating loob habang hinaharap natin ang mga hamon sa
buhay. Bagama’t nabubuhay tayo ngayon sa mas lalong nagiging mapanganib na
panahon, minamahal at pinapatnubayan tayo ng Panginoon. Palagi Siyang
nariyan sa ating tabi kapag ginagawa natin ang tama. Tutulungan Niya tayo sa
oras ng pangangailangan. … Ang buhay natin ay maaari ding maging puno ng
kagalakan habang sinusunod natin ang mga turo ng ebanghelyo ni Jesucristo.

“Sinabi ng Panginoon, ‘Laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan’ [Juan 16:33]. Ang
kaalamang ito ay dapat magdulot sa atin ng malaking kaligayahan. Siya ay nabuhay at Siya ay
namatay para sa atin. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Nawa’y tularan natin ang
Kanyang halimbawa. Nawa’y ipakita natin ang ating malaking pasasalamat sa Kanya sa
pamamagitan ng pagtanggap sa Kanyang sakripisyo at pamumuhay sa paraang magiging
karapat-dapat tayo na makabalik at makasama Niya balang-araw” (“Patnubayan Nawa Kayo ng
Diyos Hanggang sa Muli Nating Pagkikita,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 110–11).

Pag-isipang mabuti ang sumusunod na tanong: Kailan nakatulong sa iyo ang
kaalamang dinaig ni Jesucristo ang sanglibutan upang maging malakas ang loob
mo at magkaroon ka ng kapayapaan?

Lakasan mo ang iyong loob at ipamuhay ang ebanghelyo ni Jesucristo. Kapag
ginawa mo ito, makadarama ka ng kapayapaan at pag-asa dahil sa
nagbabayad-salang sakripisyo at Pagkabuhay na Mag-uli ng Panginoon.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 16 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 16: DAY 2

Juan 17
Pambungad
Bago nagdusa ang Tagapagligtas sa Getsemani, inialay Niya ang dakilang
Panalangin ng Pamamagitan. Ipinagdasal Niya na makilala ng Kanyang mga
disipulo at lahat ng sumusunod sa Kanya ang Ama sa Langit at matanggap nila ang
buhay na walang hanggan, at ipinagdasal din Niya na maging isa sila sa Kanya at
sa Kanyang Ama.

Juan 17:1–8
Nagdasal si Jesucristo sa Ama sa Langit
Mag-isip ng ilang sikat na tao. Dapat ay may alam ka tungkol sa mga taong ito.

Ngayon, isipin ang mga tao sa buhay mo na talagang kilalang-kilala mo.

Ano ang pagkakaiba ng may alam ka tungkol sa isang tao sa talagang kilalang-kilala
mo siya? Sa sumusunod na espasyo, isulat ang ilang bagay na gagawin mo upang
talagang makilala ang isang tao: ____________________

Itinuro ng Tagapagligtas na mahalagang makilala Siya at ang Ama sa Langit. Sa
pag-aaral mo ng Juan 17, alamin ang mga katotohanang makatutulong sa iyo na
matahak ang landas na, pagkalipas ng panahon, aakay sa iyo hindi lamang para
malaman ang tungkol sa Ama sa Langit at kay Jesucristo kundi mas makilala
rin Sila.

Pagkatapos ng Huling Hapunan,
naglakad ang Tagapagligtas kasama ang
Kanyang mga disipulo patungo sa
Halamanan ng Getsemani. Bago nila
marating ang halamanan, huminto si
Jesus upang manalangin. Kilala ito
bilang ang Panalangin ng
Pamamagitan. Ang ibig sabihin ng
salitang pumagitna ay makipag-usap sa
isang tao para sa kapakanan ng iba. Sa
pagkakataong ito, nakipag-usap si
Jesucristo sa Ama sa Langit para sa
kapakanan ng Kanyang mga disipulo,
na nagsusumamo na makatanggap sila
ng buhay na walang hanggan.

Basahin ang Juan 17:1–3, na inaalam
kung paano inilarawan ng
Tagapagligtas ang buhay na walang
hanggan. (Ang Juan 17:3 ay isang
scripture mastery passage. Maaari
mong markahan ang talatang ito sa paraang madali mo itong mahahanap.)
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Nalaman natin mula sa Juan 17:3 ang sumusunod na katotohanan: Upang
matanggap ang buhay na walang hanggan, kailangan nating makilala ang
Ama sa Langit at ang Kanyang Anak na si Jesucristo.

1. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Ano ang kaibahan ng talagang kilala mo ang Ama at ang Anak sa

pagkakaroon lamang ng kaalaman tungkol sa Kanila?

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng
Labindalawang Apostol, at markahan ang ibig sabihin ng makilala ang Ama at
ang Anak: “Magkaiba ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos at ang
talagang makilala siya. May kaalaman tayo tungkol sa kanya kapag nalaman
natin na siya ay isang tunay na nilalang at na nilalang ang tao ayon sa kanyang
larawan; kapag nalaman natin na kawangis ng Ama ang Anak; kapag nalaman

nating nagtataglay ng partikular na mga katangian at kapangyarihan ang Ama at ang Anak.
Ngunit kilala natin sila, sa pagkaunawa tungkol sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan,
kapag tinatamasa at nararanasan natin ang mga bagay na ginagawa nila. Ang makilala ang
Diyos ay ang maisip ang mga naiisip niya, ang maramdaman ang mga nararamdaman niya, ang
magkaroon ng kapangyarihang taglay niya, maunawaan ang mga katotohanang nauunawaan
niya, at magawa ang mga ginagawa niya. Ang mga taong nakakakilala sa Diyos ay nagiging
katulad niya, at magtatamo ng uri ng buhay na taglay niya, na siyang buhay na walang
hanggan” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo. [1965–73], 1:762).

Ang makilala ang Diyos at maging katulad Niya ay posible para sa atin kapag
tinatanggap natin ang Espiritu Santo at nakikibahagi sa mga pagpapala ng
Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas. Gayunpaman, ito ay isang proseso na
nagpapatuloy sa buong buhay na ito at kahit pagkatapos ng buhay na ito (tingnan
sa Moroni 7:48; 10:32–33

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Bakit hindi matatanggap ng isang tao ang buhay na walang hanggan kung
hindi niya kilala ang Diyos Ama at si Jesucristo?

b. Ano ang ilang paraan upang makilala mo ang Ama at ang Anak?

Nalaman natin sa Juan 17:4–5 na sinabi ng Tagapagligtas sa Kanyang Ama na
natapos na Niya ang gawaing ibinigay Niya. Hiniling Niya sa Kanyang Ama na
luwalhatiin Siya ng kaluwalhatiang tinamo Niya sa buhay bago ang buhay sa
mundong ito.

Basahin ang Juan 17:6–8, na inaalam ang ginawa ng Kanyang mga disipulo upang
makilala ang Tagapagligtas. Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Scripture Mastery—Juan 17:3
3. Basahin nang malakas ang sumusunod na kopya ng scripture

mastery passage Juan 17:3:

“Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na
tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.”
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Pagkatapos, magbura ng kahit anong tatlong salita upang hindi mo na makita
ang mga ito, at basahin muli nang malakas ang talata, kasama ang mga salitang
binura mo. Ulitin ang pagbubura ng mga salita at pagbabasa nang malakas sa
talata hanggang mabura ang lahat ng salita. Pagkatapos ay gawin ang lahat ng
makakaya mo upang maisulat ang talata nang saulado sa iyong scripture study
journal.

Juan 17:9–19
Ipinagdasal ng Tagapagligtas ang Kanyang mga disipulo
Basahin ang Juan 17:9, 11–18, na inaalam ang ipinagdasal ni Jesus para sa Kanyang
mga disipulo.

Pansinin na binanggit ng Tagapagligtas na patuloy na maninirahan ang Kanyang
mga disipulo sa isang mundong masama at napopoot sa kanila. Nalaman natin
mula sa Juan 17:14–16 na bilang mga disipulo ni Jesucristo, nararapat na
mamuhay tayo sa mundo ngunit hindi mamumuhay tulad ng mga nasa
mundo. Maaari mong isulat ang alituntuning ito sa margin ng mga banal na
kasulatan mo.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng mamuhay sa mundo ngunit hindi
mamumuhay tulad ng mga nasa mundo? ____________________

Ang sumusunod na pahayag ni Elder M. Russell Ballard ng Korum ng
Labindalawang Apostol ay makatutulong sa iyong maunawaan kung paano
mamuhay sa mundo ngunit hindi mamuhay tulad ng mga nasa mundo:

“Sa Simbahan, madalas nating binabanggit ang mga katagang: ‘Mamuhay sa
mundo ngunit hindi mamumuhay tulad ng mga nasa mundo.’ …

“Marahil, dapat nating banggitin ang mga kataga … bilang dalawang
magkahiwalay na utos. Una, ‘Mamuhay sa mundo.’ Makibahagi; magkaroon ng
kabatiran. Sikaping maging maunawain at mapagparaya at pahalagahan ang
pagkakaiba-iba. Gumawa ng mga makabuluhang ambag sa lipunan sa

pamamagitan ng paglilingkod at pakikilahok. Pangalawa, ‘Hindi mamumuhay tulad ng mga nasa
mundo.’ Huwag sumunod sa mga maling landas o magbago para lang makibagay o tanggapin
ang hindi tama. …

“Kailangang mas mang-impluwensya ang mga miyembro ng Simbahan sa halip na
maimpluwensyahan. Dapat tayong magsikap na pigilin ang paglaganap ng kasalanan at
kasamaan sa halip na magpaanod na lamang dito. Kailangan ng bawat isa na tumulong sa
paglutas sa problema sa halip na iwasan o pabayaan ito” (“The Effects of Television,” Ensign,
Mayo 1989, 80).

Isiping mabuti kung bakit nais ng Panginoon na manatili tayo sa mundo bagama’t
hindi tayo mamumuhay tulad ng mga nasa mundo.

4. Sa iyong scripture study journal, ipaliwanag kung paanong ang
isang tao ay namumuhay sa mundo ngunit hindi namumuhay ng

tulad ng mga nasa mundo sa bawat isa sa sumusunod na sitwasyon: sa
paaralan, kasama ng mga kaibigan, at online. Pagkatapos ay magsulat ng isang
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paraan na mas masusunod mo ang Tagapagligtas sa pamumuhay sa mundo
ngunit hindi namumuhay tulad ng mga nasa mundo.

Juan 17:20–26
Nanalangin ang Tagapagligtas para sa lahat ng taong tumanggap ng Kanyang
ebanghelyo
Sa kabila ng ating pagsisikap, hindi tayo mananatiling lubos na malinis mula sa
mga kasalanan at kasamaan na mayroon sa mundo. Kung hindi tayo malilinis mula
sa ating mga kasalanan, mahihiwalay tayo mula sa Diyos magpakailanman dahil
walang maruming bagay ang makapananahanan sa Kanyang kinaroroonan
(tingnan sa 1 Nephi 15:33–34).

Basahin ang Juan 17:20–23, na inaalam ang ipinanalangin ni Jesucristo. Maaari
mong markahan ang salitang isa kapag nakita ito sa mga talatang ito.

Pansinin na hindi lamang ang Kanyang mga Apostol ang ipinagdasal ng
Tagapagligtas ngunit pati na rin ang mga maniniwala sa kanilang salita upang
maging isa silang lahat tulad ng pagiging isa ni Jesus at ng Ama. Nililinaw ng mga
talatang ito na dalawang magkaibang nilalang ang Ama at ang Anak. Ipinagdasal
ni Jesus ang espirituwal na pagkakaisa, hindi pisikal.

Ano ang magtutulot sa atin na maging isa sa Ama at sa Anak?

Ipinaliwanag ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol
kung paano tayo magiging kaisa ng Ama at ng Anak: “Ang literal na ibig sabihin
ng salitang Ingles na Atonement ay malinaw sa salita mismo: at-one-ment, ang
pagsasama-sama ng mga bagay na nahiwalay o nalayo” (“The Atonement of
Jesus Christ,” Ensign, Mar. 2008, 34–35).

Isang mahalagang katotohanan na malalaman natin mula sa Juan 17:20–23 ay
kapag lumapit tayo kay Jesucristo at natanggap ang mga pagpapala ng
Kanyang Pagbabayad-sala, magiging isa tayo sa Ama at sa Anak.

Mula sa nalaman mo tungkol sa Ama sa Langit at kay Jesucristo, bakit nais mong
maging isa sa kanila? ____________________

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong James E. Faust ng Unang
Panguluhan, na inaalam ang pagpapalang darating sa mga nagnanais na maging
isa sa Ama sa Langit at kay Jesucristo.

“Hindi lang natin dapat masigasig na hangarin na makilala ang Panginoon,
ngunit magsikap tayo, tulad ng paanyaya Niya, na maging isa sa Kanya (tingnan
sa Juan 17:21) upang ‘palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang
Espiritu sa pagkataong loob’ (Mga Taga Efeso 3:16). …

“Nagpapatotoo ako na kinakaharap natin ang mahihirap na panahon. Dapat
tayong maging matapang sa pagsunod. Ang aking patotoo ay tatawagin tayo

upang patunayan ang ating espirituwal na katatagan, dahil puno ng pagdurusa at paghihirap
ang mga araw na darating. Ngunit dahil sa katiyakang dulot ng personal na ugnayan sa Diyos,
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mabibigyan tayo ng nakapapanatag na katapangan” (“That We Might Know Thee,” Ensign, Ene.
1999, 2, 5).

5. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Ano ang gagawin mo upang mas makilala ang Ama sa Langit at si

Jesucristo at mapatibay ang iyong kaugnayan sa Kanila?

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 17 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 16: DAY 3

Juan 18–19
Pambungad
Pagkatapos dakpin at tanungin ng mga pinunong Judio si Jesus, dinala nila Siya kay
Pilato upang mahatulan at maparusahan. Pumayag si Pilato sa Pagpapako kay
Jesus sa Krus, kahit alam niyang wala Siyang kasalanan. Habang nasa krus, sinabi
ni Jesus kay Apostol Juan na pangalagaan ang Kanyang inang si Maria. Pagkatapos
mamatay si Jesus, inihimlay ang Kanyang katawan sa isang libingan.

Juan 18:1–32
Dinakip si Jesus at tinanong ng mga pinunong Judio, na nagdala sa Kanya
kay Pilato.
Para sa iyo, kailan pinakamahirap na magmalasakit sa kapakanan ng iba?
____________________

1. Sa iyong scripture study journal, magdrowing ng linya sa gitna ng
isang pahina upang bumuo ng dalawang column. Pangalanan ang

isang column na Mga alalahanin ni Jesucristo at ang isa pang column na Mga
alalahanin ni Pilato. Sa pagdakip, paglitis, at Pagpako sa Krus sa Tagapagligtas,
pinili ni Jesus at ng Romanong gobernador na si Pilato na pahalagahan, o
unahin, ang magkaibang bagay. Sa pag-aaral mo ng Juan 18–19, alamin ang
mga katotohanan na malalaman mo mula sa mga halimbawa nina Jesus at
Pilato na tutulong sa iyong malaman ang mga uunahin mong alalahanin sa
buhay mo. Isulat ang mga katotohanang malalaman mo sa lesson na ito sa
angkop na column sa iyong scripture study journal.

Nabasa natin sa Juan 18:1–3 na matapos magdusa ni Jesus sa Halamanan ng
Getsemani, dumating si Judas Iscariote kasama ang mga punong kawal na dadakip
kay Jesus. Ano kaya ang magiging reaksyon mo kung alam mong may paparating
na mga armadong tao na dadakpin ka at kalaunan ay papatayin ka?

Basahin ang Juan 18:4–11 at Lucas 22:50–51, na inaalam kung paano tumugon si
Jesus nang dumating ang grupong ito.

Ang mga salitang mga ito sa Juan 18:8 at sa mga sa Juan 18:9 ay tumutukoy sa mga
Apostol na kasama ni Jesus. Ayon sa mga talatang ito, ano ang inaalala ni
Jesucristo?

Matapos basahin ang Juan 18:4–11 at Lucas 22:50–51, isulat sa iyong scripture
study journal, sa column na “Mga alalahanin ni Jesucristo,” ang inaalala ng
Tagapagligtas.
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Nabasa natin sa Juan 18:12–32 na
hinayaan ni Jesus na dakpin Siya ng
mga punong kawal. Dinala nila Siya kay
Anas, ang dating punong saserdote, na
ipinadala si Jesus kay Caifas, ang
manugang ni Anas (tingnan sa Juan
18:13). Si Caifas ang itinalagang mataas
na saserdote nang panahong iyon, at
matagal na niyang gustong ipapatay si
Jesus (tingnan sa Juan 18:14). Sinundan
ni Pedro at ng isa pang disipulo si Jesus at minasdan Siyang tinatanong ni Caifas
(tingnan sa Juan 18:15–16). Nang tanungin ng tatlong magkakaibang tao si Pedro
kung isa ba siya sa mga disipulo ni Jesus, ikinaila ni Pedro na kilala niya si Jesus sa
bawat pagkakataon (tingnan sa Juan 18:17, 25, 26–27). Matapos tanungin ni Caifas
si Jesus, dinala nang maaagang-maaga ng mga pinunong Judio si Jesus kay Pilato,
ang Romanong gobernador ng lalawigan ng Judea, upang mahatulan at
maparusahan (tingnan sa Juan 18:28–30). Ang mga Romano lamang ang may
awtoridad na magpataw ng kamatayan sa Jerusalem (tingnan sa Juan 18:31).

Juan 18:33–19:16
Si Jesus ay nilitis ni Pilato
Basahin ang Juan 18:33–35, na inaalam ang nais malaman ni Pilato tungkol
kay Jesus.

Pinaratangan si Jesus ng mga pinunong Judio na sinabi raw Niya na Siya ang hari
ng mga Judio dahil kung sinabi nga ni Jesus na hari Siya, paparatangan Siya ng
sedisyon, o pagtataksil, laban sa gobyernong Romano (tingnan sa Juan 19:12), at
mapaparusahan ng kamatayan.

Basahin ang Juan 18:36–37, na inaalam ang sinabi ni Jesus kay Pilato.

Basahin ang Juan 18:38, na inaalam ang desisyon ni Pilato tungkol kay Jesus.

Nalaman natin sa Juan 18:39–19:5 na inalok ni Pilato na pakawalan si Jesus ayon sa
kaugalian ng mga Judio ng pagpapalaya ng isang bilanggo sa panahon ng Paskua
(tingnan sa Juan 18:39). Sa halip ay piniling pakawalan ng mga punong saserdote
at mga punong kawal ang tulisan na si Barrabas (tingnan sa Juan 18:40) at hiniling
na ipako sa krus si Jesus (tingnan sa Juan 19:6). Pinahampas (pinalatigo) ni Pilato si
Jesus, at nilagyan Siya sa ulo ng koronang tinik ng mga Romanong kawal at
kinutya Siya (tingnan sa Juan 19:1–2), at pagkatapos ay iniharap ni Pilato si Jesus sa
mga tao.

Basahin ang Juan 19:4, 6, na inaalam ang paulit-ulit na sinabi ni Pilato sa
mga Judio.

Ano ang malamang na pinaniniwalaan ni Pilato na tamang gawin?

Ayon sa Juan 19:7, sinabi ng mga pinunong Judio kay Pilato na sinabi ni Jesus na
Siya ang Anak ng Diyos. Basahin ang Juan 19:8–11, na inaalam ang naging tugon
ni Pilato nang marinig niyang sinabi ni Jesus na Siya ang Anak ng Diyos. Alamin
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din ang sinabi ni Jesus kay Pilato tungkol sa kapangyarihan ni Pilato bilang
gobernador.

Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Pilato, ano kaya ang madarama mo matapos
marinig na wala kang kapangyarihan sa Kanya “malibang ito’y [ang
kapangyarihan] ibinigay sa iyo mula sa itaas” (tingnan saJuan 19:11)?

Ang sinabi ni Jesus sa Juan 19:11 tungkol sa pagkakaroon ng mga pinunong Judio
ng “lalong malaking kasalanan” ay nagpapahiwatig na kapag sumang-ayon si
Pilato sa kahilingan ng mga tao at iniutos na maipako sa krus si Jesus, magkakasala
si Pilato—ngunit hindi kasingbigat ng kasalanan ng mga taong talagang gustong
maipapatay si Jesus.

Basahin ang Mateo 27:19, na pinapansin ang ipinayo ng asawa ni Pilato na gawin
niya. Pagkatapos ay basahin ang Juan 19:12–15, na inaalam ang sinubukang gawin
ni Pilato kay Jesus at kung paano tumugon ang mga Judio na hangad patayin
si Jesus.

Pansinin sa Juan 19:12 kung paano binantaan ng mga pinunong Judio si Pilato
nang nalaman nilang gusto niyang pakawalan si Jesus.

Upang gipitin si Pilato, ipinaalala ng mga Judio kay Pilato na kung pakakawalan
niya si Jesus, maaari siyang ituring na hindi tapat kay Cesar. Kapag inulat ng mga
Judio ang pagtataksil na ito, maaaring tanggalin ni Cesar ang posisyon at
kapangyarihan ni Pilato bilang gobernador. Sa pagkakataong ito, kailangang pumili
ni Pilato sa kanyang sariling kapakanan o ang pagpapakawala kay Jesus, na alam
niyang walang kasalanan.

Basahin ang Juan 19:16, na inaalam ang piniling gawin ni Pilato.

Ano ang itinuturo sa atin ng ginawa ni
Pilato tungkol sa kanyang pangunahing
alalahanin?

Sa iyong scripture study journal, sa
column na “Ang mga alalahanin ni
Pilato,” isulat ang pinaka-inaalala
ni Pilato.

Nalaman natin mula sa ating pag-aaral
ng mga alalahanin ni Pilato na ipinakita sa Juan 18–19, na magkakasala tayo
kapag mas inuna natin ang sarili nating kapakanan kaysa gawin ang tama.
Isulat ang alituntuning ito sa column na “Mga alalahanin ni Pilato” sa iyong
scripture study journal.

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang ilang sitwasyon kung saan maaari tayong matukso na unahin ang
sarili nating kapakanan kaysa sa paggawa ng tama?

b. Ano ang magagawa mo upang madaig ang tuksong unahin ang sarili mong
kapakanan kaysa sa paggawa ng tama, kahit na hindi ito karaniwang
tanggap ng lahat?
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Juan 19:17–42
Si Jesus ay ipinako sa krus, at ang Kanyang katawan ay inihimlay sa isang libingan
Nabasa natin sa Juan 19:17–24 na pinasan ni Jesus ang Kanyang krus at nagtungo
sa Golgota, kung saan Siya ipinako sa krus sa ikatlong oras (tingnan sa Marcos
15:25; ito marahil ay ang ikatlong oras matapos ang bukang-liwaway o pagsikat ng
araw). Basahin ang Juan 19:25–27, na inaalam kung sino ang malapit sa krus noong
nakapako si Jesus.

Habang nakapako Siya sa krus, sino ang inaalala ni Jesus?

Ang mga katagang “alagad na … iniibig [ni Jesus] (Juan 19:26) ay tumutukoy kay
Apostol Juan, na kilala rin bilang si Juan ang Pinakamamahal. Nang sinabi ni Jesus
kay Juan na, “Narito, ang iyong ina,” sinasabi niya kay Juan na pangalagaan si
Maria, ang Kanyang ina, na tulad ng pag-aalaga ni Juan sa kanyang sariling ina. Sa
iyong scripture study journal, sa column na “Ang mga alalahanin ni Jesucristo,”
isulat kung sino ang ipinapakitang inaalala ni Jesus sa mga talatang ito.

Ayon sa mga alalahanin na natukoy sa pag-aaral ng Juan 18–19, paano mo
mailalarawan ang pagkatao ni Jesucristo kung ihahambing sa pagkatao ni Pilato?
____________________

Mula sa ating pag-aaral ng pagkatao ng Tagapagligtas sa Juan 18–19, nalaman
natin na matutularan natin ang halimbawa ng Tagapagligtas sa pagpiling
tumulong sa iba kahit nangangailangan din tayo. Isulat ang alituntuning ito sa
column na “Mga alalahanin ni Jesucristo” sa iyong scripture study journal.

Itinuro ni Elder David A. Bednar ng Korum ng Labindalawang Apostol:
“Naipapakita ang ating tunay na pagkatao … sa kakayahang mapansin ang
pagdurusa ng ibang mga tao kapag nagdurusa rin tayo; sa kakayahang
maramdaman na nagugutom ang iba habang nagugutom din tayo; at sa
kakayahang tumulong sa iba at magpakita ng pagkahabag sa mga taong
dumaraan sa mga espirituwal na pagsubok kapag tayo rin ay nasa ganitong

kalagayan. Samakatwid, naipapakita ang tunay na pagkatao sa pamamagitan ng
pagmamalasakit at pagtulong kahit ang natural at likas na reaksyon ay magtuon lamang sa sarili
at sa sariling problema. Kung ang gayong pag-uugali ang talagang pinakadakilang pamantayan
ng mabuting pagkatao, samakatwid ang Tagapagligtas ng mundo ang pinakadakilang
halimbawa ng gayong matapat at matulungin at mapagmahal na pag-uugali” (“The Character of
Christ” [Brigham Young University–Idaho Religion Symposium, Ene. 25, 2003], byui.edu/
devotionalsandspeeches).

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Kailan ka nakakita ng isang taong tinularan ang halimbawa ng
Tagapagligtas nang piliin nitong tumulong sa iba kahit nangangailangan
din siya?

b. Sa palagay mo, paano tayo magkakaroon ng ganitong uri ng pagkatao na
taglay ni Cristo at hangaring tumulong sa iba kahit na may mga
pangangailangan din tayo?
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c. Ano ang gagawin mo upang matularan ang halimbawa ng Tagapagligtas sa
pamamagitan ng pagpiling tumulong sa iba kahit nangangailangan ka rin?

Nalaman natin sa Juan 19:28–42 na matapos mamatay si Jesus sa ika-siyam na oras
(tingnan sa Marcos 15:34), hiniling ni Jose ng Arimatea kay Pilato ang katawan ni
Jesus. Inihanda nina Jose at Nicodemo ang katawan ng Tagapagligtas at inihimlay
ito sa isang libingang ipinagkaloob ni Jose.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 18–19 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 16: DAY 4

Juan 20–21
Pambungad
Sa araw ng Linggo matapos ang Pagpapako sa Krus, natuklasan ni Maria
Magdalena na walang laman ang libingang pinaghimlayan sa katawan ni Jesus, at
kaagad umalis at sinabi ito kina Pedro at Juan, na tumakbo patungo sa libingan.
Nagpakita kay Maria ang nabuhay na muling Cristo at kalaunan ay sa Kanyang
mga disipulo. Sa dalampasigan ng Dagat ng Galilea, inanyayahan ni Jesus si Pedro
na ipakita ang kanyang pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapakain sa
mga tupa Niya.

Juan 20:1–10
Natuklasan ni Maria Magdalena na walang laman ang libingan ni Jesus at sinabi ito
kina Pedro at Juan, na tumakbo patungo sa libingan
Isipin kung ano ang mararamdaman
mo kung naroon ka noong inihimlay
ang katawan ni Jesus sa libingan.
Biyernes ito, at kailangang matapos ang
Kanyang libing bago magsimula ang
Sabbath ng mga Judio sa pagsapit ng
takipsilim at nagpapatuloy hanggang
takipsilim ng Sabado. Habang binabasa
mo ang sumusunod na pahayag ni
Elder Joseph B. Wirthlin ng Korum ng
Labindalawang Apostol, isipin ang
nadama ng mga disipulo ni Jesus:

“Iniisip ko kung gaano kadilim ang Biyernes na iyon nang iangat sa Krus
si Cristo.

“Noong kahindik-hindik na Biyernes na iyon nilindol at nagdilim ang mundo.
Hinaplit ng bagyo ang daigdig.

“Ang masasamang taong iyon na pumatay sa Kanya ay nagalak. Ngayong wala
na si Jesus, tiyak na magkakawatak-watak ang mga sumunod sa Kanya. Sa araw

na iyon nagtagumpay sila.

“Noong araw na iyon ang tabing ng templo ay nahapak sa dalawa.

“Kapwa namighati at nalumbay si Maria Magdalena at si Maria na ina ni Jesus. Ang dakilang
lalaking kanilang minahal at sinamba ay walang buhay na nakabayubay sa krus.

“Noong Biyernes na iyon nawalan ng pag-asa ang mga Apostol. Si Jesus na kanilang
Tagapagligtas—ang lalaking lumakad sa tubig at nagbangon sa mga patay—Siya mismo ay
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nasa kamay ng masasamang tao. Wala silang magawa habang nadaraig Siya ng Kanyang
mga kaaway.

“Noong Biyernes na iyon ang Tagapagligtas ng sangkatauhan ay hinamak at sinaktan, inabuso
at kinamuhian.

“Iyon ay araw ng Biyernes na puno ng masakit at nakapanlulupaypay na kalungkutang
bumagabag sa kaluluwa ng mga yaong nagmahal at sumamba sa Anak ng Diyos.

Palagay ko sa lahat ng araw sa simula pa lang ng kasaysayan, ang Biyernes na iyon ang
pinakamadilim” (“Sasapit ang Linggo,” Ensign o Liahona, Nob. 2006, 29–30).

1. Kunwari ay isa kang news reporter noong panahon ng kamatayan
at Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesus at inatasan kang magsulat ng

isang serye ng mga artikulo sa mga pangyayaring ito. Sa iyong scripture study
journal, magsulat ng isang news report na parang nainterbyu mo ang mga
disipulo ni Jesus matapos ang Kanyang kamatayan at libing. Maaari mong
banggitin ang mga saloobin o damdamin na sinabi nilang nadama nila nang
makita nilang isinasara ang libingan ni Jesus.

Sa kabila ng trahedyang dulot ng kamatayan at libing ng Tagapagligtas, sinabi ni
Elder Wirthlin na, “Ngunit hindi nagtagal ang malungkot na araw na iyon”
(“Sasapit ang Linggo,” 30).

Sa pag-aaral mo ng Juan 20, alamin kung bakit “hindi nagtagal ang malungkot na
araw na iyon.”

Basahin ang Juan 20:1–2, na inaalam ang natuklasan ni Maria Magdalena nang
dumating siya sa libingan ni Jesus nang umaga ng Linggo.

Ano ang ginawa ni Maria nang malaman niya na naalis ang bato sa pasukan ng
libingan? Ano ang inakala niyang nangyari?

Basahin ang Juan 20:3–10, na inaalam ang ginawa nina Pedro at Juan, na tinukoy
bilang ang “isang alagad” (talata 2) at “ang isang alagad” (talata 3), matapos
marinig ang balita ni Maria.

Ano ang reaksyon ni Juan nang nakita niya ang libingang walang laman? Ano ang
pinaniwalaan niya?

Bago nakita ni Juan ang libingang walang laman, hindi pa niya lubos na
naunawaan ang mga pahayag ng Tagapagligtas na babangon Siya mula sa
kamatayan sa pangatlong araw. Nang makita ni Juan ang libingang walang laman,
nakaunawa at naniwala na siya (tingnan sa Juan 20:8–9).

Juan 20:11–31
Nagpakita kay Maria Magdalena ang nabuhay na muling Tagapagligtas at kalaunan
ay sa Kanyang mga disipulo
Basahin ang Juan 20:11–15, na inaalam kung sino ang kumausap kay Maria
pagkatapos lisanin nina Pedro at Juan ang libingan.
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Nagpakita ang nabuhay na muling si Jesus
kay Maria Magdalena.

Isalarawan ang mga Pangyayari mula sa mga Banal na Kasulatan
Mas magiging makabuluhan ang pag-aaral mo ng banal na kasulatan kung isasalarawan mo ang
mga pangyayaring nakatala sa mga banal na kasulatan. Halimbawa, isipin kung ano ang
mararamdaman o magagawa mo kung naroon ka sa mga pangyayaring inilarawan sa Juan 20.
Ang pagsasalarawan o pag-visualize ay makatutulong sa iyong maunawaan ang mga
pagkakatulad ng mga pangyayari sa mga banal na kasulatan at sa mga sitwasyon sa buhay mo
at maihahanda kang maipamuhay ang mga katotohanang itinuturo ng mga banal na kasulatan.

Basahin ang Juan 20:16–18, na inaalam ang iniutos ni Jesus kay Maria.

Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol
ang ibig sabihin ng mga katagang “huwag mo akong hipuin” sa Juan 20:17:
“Binangit sa King James Version na sinabi ni Jesus na ‘Huwag mo akong hipuin.’
Sinabi naman sa Joseph Smith Translation na ‘Huwag mo akong hawakan.’
Mababasa sa iba’t ibang pagsasalin ng talata mula sa Griyego ang ‘Huwag kang
kumapit sa akin’ o ‘Huwag mo akong hawakan.’ Ang ilang kahulugan ay

nagsasabing ‘Huwag ka nang kumapit sa akin ’ o ‘Huwag mo na akong hawakan.’ Ang iba ay
nagsasabing itigil na ang paghawak o pagkapit sa kanya, na nagpapahiwatig na nakahawak na
sa kanya si Maria. May matibay na dahilan para isiping ganito ang sinabi ng Nabuhay na Muling
Panginoon kay Maria: ‘Hindi mo na akong maaaring hawakan, dahil ako ay aakyat na sa aking
Ama’” (The Mortal Messiah, From Bethlehem to Calvary, 4 na tomo [1979–81], 4:264).

Ayon sa Juan 20:17, ano pa ang iniutos
ni Jesus kay Maria?

2. Patuloy na isiping
kunwari ay isa kang

news reporter noong nangyari ang
mga ito. Sa iyong scripture study
journal, magsulat ng isang news
report na tila nainterbyu mo si
Maria Magdalena. Maaari mong
isulat ang tungkol sa kanyang
patotoo sa nabuhay na muling
Panginoon at ang sagot niya sa mga
sumusunod na tanong: Ano ang
naisip mo nang natuklasan mong
walang laman ang libingan? Ano
ang sumunod na ginawa mo?
Kailan mo nalaman na buhay pa si
Jesucristo? Sa report mo, isulat kung
naniwala ka sa isinalaysay ni Maria
at bakit.

Alalahanin na hindi makapaniwala ang ilang disipulo sa patotoo ni Maria (tingnan
sa Marcos 16:11). Basahin ang Juan 20:19–20, na inaalam ang nangyari nang
gabing iyon.
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Natutuhan natin mula sa talang ito na nadaig ni Jesucristo ang kamatayan sa
pamamagitan ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli.

Ayon sa Juan 20:20, ano ang nadama ng mga disipulo nang makita nila ang
nabuhay na muling Panginoon?

Ipinaliwanag ni Elder Joseph B. Wirthlin kung bakit “hindi nagtagal ang malungkot
na araw [Biyernes] na iyon”:

“Hindi nanatili ang kawalang-pag-asa dahil pagsapit ng Linggo, winasak ng
Panginoon ang tanikala ng kamatayan. Bumangon Siya mula sa libingan at
nagpakita sa kaluwalhatian ng tagumpay bilang Tagapagligtas ng
sangkatauhan. …

“Bawat isa sa atin ay magkakaroon ng sariling mga Biyernes—mga araw na
parang durog ang mismong sansinukob at ang mga piraso ng ating mundo ay

nagkalat sa ating paligid. Daranasin nating lahat ang mga panahong iyon na parang hindi na
tayo muling mabubuo. Lahat tayo’y magkakaroon ng mga Biyernes.

“Ngunit pinatototohanan ko sa inyo sa ngalan Niyang lumupig sa kamatayan—sasapit ang
Linggo. Sa dilim ng ating kalungkutan, sasapit ang Linggo.

“Gaano man tayo kadesperado, gaano man ang ating pagdurusa, sasapit ang Linggo. Sa buhay
mang ito o sa kabilang buhay, sasapit ang Linggo (“Sasapit ang Linggo,” 30).

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paano makatutulong sa atin ang kaalaman na nabuhay muli si Jesucristo
kapag nagdadalamhati tayo sa pagpanaw ng isang mahal sa buhay?

b. Paano tayo matutulungan ng pangako ng Pagkabuhay na Mag-uli kapag
dumaranas tayo ng iba pang paghihirap ng buhay?

Nakatala sa Juan 20:21–23 na matapos maipakita ni Jesus sa Kanyang mga disipulo
ang mga sugat sa Kanyang mga kamay at tagiliran, iniutos Niyang gawin nila ang
Kanyang gawain. Sinabi Niya sa kanila na, “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo”
(Juan 20:22), na maaaring ang ibig sabihin ay ipinagkaloob Niya sa kanila ang
pagpapalang matanggap ang kaloob na Espiritu Santo, ngunit hindi pa nila lubos
na matatamasa ang mga pagpapalang iyon hanggang kalaunan. Itinuro rin niya na
tungkulin nilang tulungan ang iba na tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga
kasalanan.

Basahin ang Juan 20:24–25, na inaalam ang pangalan ng Apostol na wala sa
sagradong okasyong iyon.

Pansinin sa talata 25 ang sinabi ni Tomas na kailangan niya upang maniwala. Sa
palagay ninyo, bakit mahirap para kay Tomas na maniwala na nabuhay na muli
si Jesus?

Ang konsepto ng pagkabuhay na mag-uli ay mahirap unawain para sa karamihan o
sa lahat ng mga disipulo noong panahon ni Jesus. Tulad ng iba pang mga disipulo,
hindi pa maunawaan ni Tomas kung ano ang pagkabuhay na mag-uli, at nais niya
ng isang pisikal na katibayan.
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Basahin ang Juan 20:26–29, na inaalam ang naranasan ni Tomas matapos ang
walong araw.

Pansinin na sinabi ni Jesus kay Tomas na “huwag kang di mapanampalatayahin,
kundi mapanampalatayahin” (Juan 20:27). Nalaman natin mula sa karanasan ni
Tomas na pagpapalain tayo kapag pinili nating maniwala kay Jesucristo kahit
hindi natin Siya nakikita.

Itinuro ni Elder Gerrit W. Gong ng Pitumpu:

“Nasasaatin kung maniniwala tayo. …

“Kapag pinili nating maniwala, mauunawaan at makikita natin ang mga bagay
sa ibang paraan. Kapag nakauunawa at namumuhay tayo sa gayong paraan,
magiging masaya at maligaya tayo na tanging ang ebanghelyo lamang ang
makapagbibigay” (“Choose Goodness and Joy,” New Era, Ago. 2011, 44).

4. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Bakit pinili mong maniwala kay Jesucristo kahit na hindi mo pa Siya
nakikita ng iyong mga mata?

b. Ano ang magagawa natin para maipakita na pinili nating maniwala kay
Jesucristo?

c. Paano ka pinagpapala dahil pinili mong maniwala kay Jesucristo?

Basahin ang Juan 20:30–31, na inaalam kung bakit itinala ni Juan ang mga
pangyayaring ito.

Mula sa mga talatang ito, natutuhan natin ang mga sumusunod na katotohanan:
Nagpapatotoo ang mga Apostol at propeta kay Jesucristo upang maniwala
tayo na Siya ang Anak ng Diyos. Sa pagpiling maniwala sa patotoo ng mga
apostol at mga propeta kay Jesucristo at pagkatapos ay maging tapat sa
gayong patotoo, makatatanggap tayo ng buhay na walang hanggan.

5. Magsulat sa iyong scripture study journal ng sagot sa sumusunod
na tanong na hindi bababa sa dalawang talata: Sa lahat ng mga

nakasulat sa mga Ebanghelyo ayon kina Mateo, Marcos, Lucas, at Juan, anong
kuwento, pangyayari, o turo mula sa ministeryo ng Tagapagligtas ang
nakatulong sa iyong maniwala na si Jesucristo ang Anak ng Diyos? Bakit?
Maghandang ibahagi ang isinulat mo sa inyong klase.

Juan 21:1–17
Nagpakita ang nabuhay na muling Panginoon sa ilan sa mga disipulo Niya sa Dagat
ng Tiberias
Nakatala sa Juan 21:1–17 na nagpakita muli ang nabuhay na muling Panginoon sa
ilan sa Kanyang mga disipulo habang nangingisda sila. Nang nakita nila si Jesus,
nagmadali silang bumalik sa dalampasigan, at kumain ng isda at tinapay na
kasama Niya. Habang kumakain sila, sinabi ni Jesus kay Pedro na para maipakita
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ang pagmamahal niya sa Kanya ay iwanan ang pangingisda at maglingkod sa mga
tao ng Panginoon.

Juan 21:18–25
Ipinropesiya ni Jesus ang magiging kamatayan ni Pedro at ang
pagbabagong-kalagayan ni Juan
Nabasa natin sa Juan 21:18–19 na ipinropesiya ni Jesus na sa pagtanda ni Pedro ay
“iuunat [niya ang kanyang] mga kamay” (Juan 21:18) at dadalhin sa hindi niya nais
puntahan. Pinaniniwalaang namatay si Pedro sa pamamagitan ng pagpapako sa
krus. Gayunman, sinabing hiniling ni Pedro na ipako siya sa krus nang pabaligtad
dahil itinuring niya ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat mamatay nang tulad
ng Tagapagligtas (tingnan sa Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, tinipon
ni Bruce R. McConkie, 3 tomo [1954–56], 3:151–52).

Pagkatapos marinig ang propesiyang ito, itinanong ni Pedro kung ano ang
mangyayari kay Apostol Juan, na kilala rin bilang si Juan ang Pinakamamahal
(tingnan sa Juan 21:20–21). Basahin ang Juan 21:22–23, na inaalam kung paano
sinagot ng Tagapagligtas si Pedro.

Ang salitang manatili sa talata 22 ay nangangahulugang manatiling buhay sa
mundo. Sa gayon, mananatili si Juan sa mundo bilang isang taong
nagbagong-kalagayan hanggang sa Ikalawang Pagparito ni Jesucristo. Ang mga
taong nagbagong-kalagayan ay “mga tao na nagbago upang hindi nila maranasan
ang sakit o kamatayan hanggang sa kanilang pagkabuhay na mag-uli sa
kawalang-kamatayan” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Taong
Nagbagong-Kalagayan, Mga,” scriptures.lds.org).

Ayon sa Juan 21:22, ano ang nais ni Jesus na pagtuunan ni Pedro sa halip na
mag-alala sa mangyayari kay Juan?

Basahin ang Juan 21:24–25, na inaalam ang nais ipabatid ni Juan sa lahat sa
pagtatapos niya ng kanyang tala.

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Juan 20–21 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa Mga Gawa
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Idinurugtong ng ang Mga Gawa ng mga Apostol ang tala ng buhay at ang mga
turo ni Jesucristo sa apat na Ebanghelyo sa mga isinulat at ginawa ng Kanyang mga
Apostol. Inilalarawan ng aklat ng Mga Gawa kung paano patuloy na
pinamamahalaan ng Tagapagligtas ang Kanyang Simbahan sa pamamagitan ng
inspirasyon ng Espiritu Santo sa mga mayhawak ng mga susi ng priesthood.
Inihayag ng Espiritu Santo ang katotohanan sa mga Apostol, na namumuno at
nagtuturo naman sa Simbahan. Gumawa rin ng mga himala ang mga Apostol sa
pangalan ni Jesucristo. Kapag pinag-aralan mo ang aklat na ito, malalaman mo
kung paano nagsimulang lumaganap ang Simbahan ni Jesucristo mula Jerusalem
“hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa” (Mga Gawa 1:8). Makatutulong
din sa iyo ang pag-aaral ng aklat na ito na makita ang karunungan sa pagsunod sa
mga propeta at mga apostol ngayon at makapagbibigay-inspirasyon sa iyo na
buong tapang na tumayo bilang saksi ni Jesucristo.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Si Lucas ang may-akda ng ang Mga Gawa ng mga Apostol bilang “ikalawa sa
dalawang bahaging gawa. … Ang unang bahagi ay kilala bilang Ebanghelyo Ayon
kay Lucas” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Gawa ng mga Apostol, Mga”
scriptures.lds.org; tingnan din sa Lucas 1:1–4; Mga Gawa 1:1).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Isinulat ang Mga Gawa pagkatapos ng Ebanghelyo Ayon kay Lucas (tingnan sa
Mga Gawa 1:1), na malamang na isinulat sa huling kalahati ng unang siglo A.D.
Hindi natin alam kung saan ito isinulat.

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Isinulat ni Lucas ang aklat ng Mga Gawa sa isang lalaking nagngangalang Teofilo
(tingnan sa Mga Gawa 1:1).

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Nakatala sa aklat ng Mga Gawa ang pagsisimula at paglaganap ng Kristiyanismo,
simula sa kabisera ng lalawigan ng mga Judio na Jerusalem at nagtapos sa Roma,
ang bantog na kabisera ng imperyo. Naganap sa loob ng mahigit 30 taon ang mga
pangyayaring inilarawan sa Mga Gawa (mga A.D. 30–62) at lubos na nagtuon sa
paglilingkod ni Pedro (tingnan sa Mga Gawa 1–12) at ni Pablo (tingnan sa Mga
Gawa 13–28). Kung wala ang aklat ng Mga Gawa, magiging limitado lamang sa
nakatala sa mga sulat sa Bagong Tipan ang kaalaman natin tungkol sa naunang
kasaysayan ng Simbahan. Bukod pa riyan, nagbibigay ang Mga Gawa ng
mahalagang pangkasaysayang konteksto para sa mga sulat ni Pablo.

Naging mahalaga sa pag-unlad ng kakasimulang Simbahan ang pagbabalik-loob
ni Pablo (tingnan sa Mga Gawa 9) at ang kanyang magkakasunod na misyon, ang
pangitaing natanggap ni Pedro tungkol sa pagtanggap ng Simbahan sa mga Gentil
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na hindi pa sumapi sa Judaismo (tingnan sa Mga Gawa 10:9–16, 34–35), at ang
mga doktrinang itinuro sa kumperensya sa Jerusalem (tingnan sa Mga Gawa 15).

Tulad ng nakatala sa Lucas 24:49, itinagubilin ng Tagapagligtas sa mga Apostol na
simulan lamang ang kanilang paglilingkod pagkatapos silang “masangkapan ng
kapangyarihang galing sa itaas.” Nakatala sa aklat ng Mga Gawa ang pagkakaloob
ng kapangyarihang ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo at inilarawan ang mga
kagila-gilalas na resulta nito, simula sa pagbabalik-loob ng libo-libo sa araw ng
Pentecostes (tingnan sa Mga Gawa 2). Sa buong aklat ng Mga Gawa,
binigyang-diin ni Lucas ang patnubay ng Espiritu Santo sa mga indibiduwal at sa
mga kongregasyon. Ang mga katagang “masangkapan ng kapangyarihang galing
sa itaas” ay malamang na nangangahulugan din na ang mga Apostol ay
“tumanggap ng tiyak na kaalaman, mga kapangyarihan, at espesyal na mga
pagpapala, na karaniwang ibinibigay lamang sa Templo ng Panginoon” (Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 1:859).

Outline
Mga Gawa 1–2. Nagministeryo si Jesucristo sa Kanyang mga disipulo nang 40
araw pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli at pagkatapos ay umakyat na
sa langit. Sa pamamagitan ng inspirasyon, tinawag ng mga Apostol si Matias na
punan ang katungkulang nabakante sa Korum ng Labindalawang Apostol.
Ibinuhos ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Matapang na pinatotohanan
ni Pedro ang nabuhay na mag-uling Tagapagligtas, at mga 3,000 tao ang
nagbalik-loob.

Mga Gawa 3–8. Pinagaling nina Pedro at Juan ang isang lalaking isinilang na pilay.
Sina Pedro at Juan ay dinakip dahil sa pangangaral at pagpapagaling sa pangalan ni
Jesucristo at napalaya mula sa bilangguan. Tumawag ang mga Apostol ng pitong
kalalakihan na tutulong sa kanilang paglilingkod; isa sa mga kalalakihang ito, si
Esteban, ay nagpapatotoo sa harapan ng kapulungan ng mga Judio, at ipinapatay
ng mga miyembro ng kapulungan. Nangaral si Felipe sa buong Samaria.

Mga Gawa 9–12. Nagbalik-loob si Saulo at nagsimula sa kanyang paglilingkod. Sa
pamamagitan ng isang pangitain, nalaman ni Pedro na dapat ipangaral ang
ebanghelyo sa mga Gentil. Ipinapatay ni Herodes Agripa I si Apostol Santiago (ang
kapatid ni Juan) at ipinabilanggo si Pedro.

Mga Gawa 13–15. Tinawag sina Saulo at Bernabe na maging mga missionary. Sila
ay dumanas ng oposisyon mula sa mga Judio at tinanggap ng ilang Gentil.
Nagpulong ang mga lider ng Simbahan sa Jerusalem at pinagpasiyahan na hindi na
kailangang tuliin ang mga nagbalik-loob na Gentil o sundin ang batas ni Moises
kapag sumapi sila sa Simbahan. Lumisan si Pablo (na tawag na ngayon kay Saulo)
para sa kanyang pangalawang pangmisyonerong paglalakbay, kasama si Silas.

Mga Gawa 16–20. Pinalakas nina Pablo at Silas ang maraming simbahan
(kongregasyon) na itinatag noong una. Sa Areopago o Burol ni Marte (Mars’ Hill)
sa Atenas, ipinangaral ni Pablo na “tayo nga’y lahi ng Dios” (Mga Gawa 17:29).
Tinapos ni Pablo ang kanyang pangalawang misyon at sinimulan ang pangatlong
misyon sa buong Asia Minor. Nagpasiya si Pablo na bumalik sa Jerusalem.
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Mga Gawa 21–28. Sa Jerusalem, si Pablo ay dinakip at patuloy na nagpatotoo
tungkol kay Jesucristo. Muling nagpakita ang Panginoon kay Pablo. Nagbalak ang
maraming Judio na patayin si Pablo. Sa Cesarea, nagpatotoo siya kina Felix, Festo,
at Agripa. Nasira ang barkong sinakyan ni Pablo patungo sa Roma. Nangaral ng
ebanghelyo si Pablo habang nakabilanggo sa Roma.
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UNIT 17: DAY 1

Mga Gawa 1:1–8
Pambungad
Nagministeryo si Jesucristo sa Kanyang mga Apostol nang 40 araw pagkatapos ng
Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli. Inihanda Niya sila na maging mga saksi Niya sa
buong mundo.

Mga Gawa 1:1–8
Nagministeryo si Jesus sa Kanyang mga disipulo nang 40 araw
Isipin kunwari na nilapitan ka ng isang kaibigan na iba ang relihiyon dahil nais
niyang may mas malaman pa tungkol sa iyong Simbahan at nagtanong, “Sino ang
namumuno sa inyong Simbahan?” Paano mo sasagutin ito?
____________________

Sa pag-aaral mo ng Mga Gawa 1:1–8, alamin ang mga katotohanan na
makatutulong sa iyo na masagot ang tanong na iyan at maunawaan na ang mga
Apostol na namuno noon sa Simbahan ay mga saksi ni Jesucristo at may
tungkuling ibahagi ang patotoong iyan sa buong mundo. May gayon ding
pagpapala at responsibilidad ang mga Apostol na kasalukuyang namumuno sa
Simbahan ngayon.

Buklatin ang aklat ng Mga Gawa sa iyong banal na kasulatan, at alamin ang buong
pamagat ng aklat na ito.

Mahalagang transisyon sa Bagong Tipan ang aklat ng Mga Gawa. Naglalaman ang
mga Ebanghelyo ayon kina Mateo, Marcos, Lucas, at Juan ng mga tala tungkol sa
mortal na ministeryo at Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas. Nakatala naman sa
aklat ng Mga Gawa ang ministeryo ng mga Apostol matapos ang Pag-akyat sa
Langit ng Tagapagligtas.

Basahin ang Mga Gawa 1:1–2, na inaalam kung para kanino isinulat ang aklat
na ito.

Si Lucas ang may-akda ng aklat ng Mga Gawa, at ang “unang kasaysayan” na
binanggit sa talata 1 ay ang Ebanghelyo Ayon kay Lucas, na isinulat din sa isang
di-kilalang indibiduwal na nagngangalang Teofilo. Ang layunin ni Lucas sa
pagsulat ay tulungan si Teofilo na magkaroon ng sariling patotoo kay Jesucristo
(tingnan sa Lucas 1:1–4).

Basahin ang Mga Gawa 1:2, na inaalam kung paano patuloy na pinamunuan ni
Jesucristo ang Kanyang Simbahan pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay na
Mag-uli.

Ayon sa talata 2, paano pinamunuan ni Jesucristo ang Kanyang Simbahan kahit
wala na Siya sa mundo?

Nalaman natin sa Mga Gawa 1:2 na pinamumunuan ni Jesucristo ang Kanyang
Simbahan sa pamamagitan ng paghahayag ng Kanyang kalooban sa Kanyang
mga Apostol sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
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Itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol na patuloy
na pinamunuan ni Jesucristo ang Kanyang Simbahan pagkatapos ng Kanyang
Pagkabuhay na Mag-uli:

“Mula sa [unang talata ng aklat ng Mga Gawa] … ang pahayag na ang
Simbahan ay patuloy na pinamumunuan ng Diyos, hindi ng tao. … Sa katunayan,
ang maaaring mas kumpletong pangalan para sa aklat ng Mga Gawa ay ‘Ang
mga Gawa ng Nabuhay na Mag-uling Cristo sa pamamagitan ng Banal na
Espiritu sa Buhay at Ministeryo ng Kanyang mga Inordenang mga Apostol.’ …

“Ang pamamahala sa Simbahan ay gayundin. Hindi na pinamamahalaan ng
Tagapagligtas ang Simbahan mula sa lupa kundi mula sa langit, bagamat ang pamamahala at
pamumuno ay magkatulad” (“Pagtuturo, Pangangaral, Pagpapagaling,” Liahona, Ene. 2003, 17).

Pag-isipan kung bakit mahalagang malaman na patuloy na pinamumunuan ni
Jesucristo ang Kanyang Simbahan sa pamamagitan ng paghahayag sa
panahong ito.

1. Pag-isipan ang mga karanasan na nagpalakas ng iyong patotoo na
pinamumunuan ni Jesucristo ang Kanyang Simbahan sa panahong

ito sa pamamagitan ng paghahayag. Isulat ang iyong mga karanasan sa iyong
scripture study journal. Kung sa palagay mo ay wala kang ganoong karanasan,
hilingin sa isang aktibong miyembro ng Simbahan na ibahagi sa iyo kung
paano niya nalaman na pinamumunuan ng Panginoon ang Kanyang Simbahan
sa pamamagitan ng paghahayag. Sa iyong scripture study journal, isulat ang
nalaman mo sa inyong pag-uusap.

Nag-ukol si Jesus ng 40 araw sa pagbibigay ng personal na tagubilin sa mga
Apostol bago ang Kanyang Pag-akyat sa Langit at nagsimulang pamunuan ng mga
Apostol ang Simbahan dito sa lupa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Basahin ang
Mga Gawa 1:3, na inaalam ang naranasan at natutuhan ng mga Apostol sa loob ng
40 araw na iyon.

Sa talata 3, tinutukoy ng salitang makapaghirap ang nagbabayad-salang sakripisyo
ng Tagapagligtas at ang Kanyang mga pagdurusa. Tinutukoy ng mga katagang
“mga katunayan” ang hindi maikakailang katibayan na ibinigay ni Jesus na Siya ay
nabuhay na mag-uli.

Basahin ang Mga Gawa 1:4–5, na inaalam kung ano ang iniutos ni Jesus na gawin
ng Kanyang mga Apostol. Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Iniutos ni Jesus na manatili ang mga Apostol sa Jerusalem hanggang mabinyagan
sila sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tumutukoy ito sa pagtanggap nila ng
Espiritu Santo na makakasama nila sa tuwina, na hindi kinailangan ng mga
Apostol noong kasama pa nila ang Panginoon.

Basahin ang Mga Gawa 1:8, na inaalam ang ipinagawa sa mga Apostol matapos
nilang matanggap ang Espiritu Santo.

Mula sa itinuro ng Tagapagligtas sa talata 8, nalaman natin na ang mga Apostol
ay mga saksi ni Jesucristo at nagpapatotoo sa Kanya sa buong mundo.
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Itinuro ni Pangulong Gordon B. Hinckley ang tungkol sa responsibilidad ng mga
Apostol sa panahong ito na maging mga saksi ni Jesucristo: “Tumawag ang
Panginoon sa ating panahon ng 15 natatanging saksi upang magpatotoo sa
Kanyang kabanalan sa buong mundo. Natatangi ang kanilang tungkulin; sila ay
mga Apostol ng Panginoong Jesucristo, na Kanyang pinili at inatasan. Inutusan
silang magpatotoo sa katotohanan ng Kanyang buhay sa pamamagitan ng

kapangyarihan at awtoridad ng banal na pagka-apostol na ipinagkaloob sa kanila” (sa “Special
Witnesses of Christ,” Ensign, Abr. 2001, 4).
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Basahin ang pahayag na “Ang Buhay na Cristo: Ang Patotoo ng mga Apostol,” na
kasama sa lesson na ito. Markahan ang mga bahagi sa patotoo ng mga Apostol na
pinakamahalaga sa iyo.

Ang mga video ng personal na patotoo ng bawat miyembro ng Unang
Panguluhan at Korum ng Labindalawang Apostol tungkol kay Jesucristo ay

makukuha sa “Special Witnesses of Christ” sa LDS.org. Maaari mong panoorin ang
dalawa o tatlo sa mga video na ito.

2. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Paano nakaimpluwensya sa iyong personal na patotoo kay

Jesucristo ang patotoo ng mga Apostol ngayon?

Bagama’t partikular na tinutukoy ng Mga Gawa 1:8 ang tungkulin ng mga Apostol
bilang mga natatanging saksi ng Tagapagligtas, itinuturo rin nito kung ano ang
makatutulong sa atin upang maging mga saksi tayo ni Jesucristo sa buong mundo.

Batay sa pangako ng Panginoon sa mga Apostol sa Mga Gawa 1:8, nalaman natin
na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, maaari tayong
maging mga saksi ni Jesucristo.

Sa paanong paraan nakatutulong ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang
maging mga saksi tayo ng Tagapagligtas?

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Kailan mo nadama ang Espiritu Santo habang nagpapatotoo ang iba
tungkol kay Jesucristo?

b. Kailan mo nadama na tinulungan ka ng Espiritu Santo na magpatotoo sa
iba tungkol kay Jesucristo?

Maghanap ng mga pagkakataong maibahagi sa iba ang iyong patotoo kay
Jesucristo, at magtiwala na pagtitibayin ng Espiritu Santo ang katotohanan ng
pinatototohanan mo sa kanila.

Mga Gawa–Apocalipsis: Buod ng Pangalawang Bahagi
ng Bagong Tipan
Hindi lamang nagtuturo ang Mga Gawa 1:8 ng mga katotohanan tungkol sa
responsibilidad ng mga Apostol, ngunit nagbibigay rin ito ng buod ng huling
bahagi ng Bagong Tipan. Ayon sa Mga Gawa 1:8, saan ipinropesiya ng
Tagapagligtas na magpapatotoo ang Kanyang mga disipulo tungkol sa Kanya?

Gamitin ang mga mapa na matatagpuan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan at
hanapin ang mga lugar na binanggit sa mga banal na kasulatan na makatutulong
sa iyo na mailarawan sa iyong isipan ang mga paglalakbay ng mga Apostol at ang
katuparan ng propesiya ng Tagapagligtas.

Gumamit ng mga Scripture Study Aid
Naghanda ang Simbahan ng maraming scripture study aid. Matatagpuan ang mga ito sa LDS
editions ng mga banal na kasulatan at sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan. Kabilang dito ang
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Gabay sa mga Banal na Kasulatan, Mga Pinili mula sa Pagsasalin ni Joseph Smith ng Biblia, Mga
Mapa at Talatuntunan ng mga Pangalan ng Lugar, at Mga Larawan ng mga Pook sa mga Banal
na Kasulatan. Ang mga ito ay ilan sa pinakamahalagang resources na magagamit mo sa iyong
pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Mapagpapala ka sa paggamit ng mga tulong na ito sa
iyong personal na pag-aaral ng mga banal na kasulatan.

Nakatala sa Mga Gawa 1–5 ang paglilingkod ng mga Apostol sa Jerusalem,
nakatala sa Mga Gawa 6–9 ang paglilingkod ng mga Apostol sa buong Judea at
Samaria, at nakatala sa Mga Gawa 10–28 ang paglilingkod ng mga Apostol sa
buong Imperyo ng Roma, o “sa kahulihulihang hangganan ng lupa” (Mga Gawa
1:8). Maaari mong isulat ang outline na ito ng aklat ng Mga Gawa sa margin ng
iyong banal na kasulatan sa tabi ng Mga Gawa 1:8.

Buklatin ang table of contents ng iyong Biblia. Tingnan ang mga aklat ng Bagong
Tipan na kasunod ng aklat ng Mga Gawa. Ang mga aklat ng I Mga Taga Corinto
hanggang sa Sa Mga Hebreo ay mga sulat (liham) na ginawa ni Apostol Pablo.
Malalaman mo ang tungkol sa pagbabalik-loob at paglilingkod ni Pablo sa
pag-aaral mo ng Mga Gawa 9, 13–28.

Tingnan ang mapa ng “Buod ng mga Gawa ng mga Apostol,” na nagpapakita ng
mga bayan o lugar na may kaugnayan sa marami sa mga sulat ni Pablo. Ginawa
ang marami sa mga sulat sa Bagong Tipan para sa mga kongregasyon ng Simbahan
sa iba’t ibang bayan para tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Halimbawa,
ang mga taong nakatira sa bayan ng Tesalonica ang mga taga Tesalonica, at
pinaniniwalaang pinakaunang sulat ni Pablo ang aklat ng I Mga Taga Tesalonica.
Bukod pa sa pagsulat sa mga kongregasyon ng mga Banal, sumulat si Pablo sa mga
indibiduwal na gaya nina Timoteo, Tito, at Filemon.

Tingnan sa table of contents ang mga sulat na kasunod ng Sa Mga Hebreo. Bukod
pa kay Pablo, sumulat ang iba pang mga Apostol at mga lider ng Simbahan sa mga
miyembro ng Simbahan. Ilan sa mga sulat na ito ay ang aklat nina Santiago, Pedro,
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Juan, at Judas. Nakatala sa aklat ng Apocalipsis ang isang pangitain na nakita ni
Apostol Juan.

Sa iyong patuloy na pag-aaral ng pangalawang bahagi ng Bagong Tipan, maging
mapanalangin nang sa gayon ay maliwanagan ka at matulungan ka ng Espiritu
Santo na mas maunawaan pa ang mga turo ng mga Apostol sa Bagong Tipan.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Gawa 1:1–8 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 17: DAY 2

Mga Gawa 1:9–26
Pambungad
Matapos tagubilinan ang Kanyang mga disipulo nang 40 araw, umakyat na sa langit
si Jesucristo. Ang mga Apostol at iba pa ay nagkaisa sa panalangin at pagsamo. Sa
pamamagitan ng inspirasyon, tinawag si Matias para punan ang katungkulan sa
Korum ng Labindalawang Apostol na nabakante dahil sa pagkanulo at kamatayan
ni Judas Iscariote.

Mga Gawa 1:9–12
Ang Tagapagligtas ay umakyat sa langit
Basahin ang mga sumusunod na pahayag tungkol sa Ikalawang Pagparito ni
Jesucristo, at isulat sa patlang kung tama (T) o mali (M) ang bawat pahayag.
Gamitin ang sumusunod na mga banal na kasulatan na makatutulong sa iyo sa
pagsagot nang tama.

____ 1. Babalik si Jesucristo sa mundo sa mga huling araw. (Tingnan sa Moises
7:60.)

____ 2. Sa Kanyang Ikalawang Pagparito, magpapakita lamang si Jesucristo sa
mabubuting tao. (Tingnan sa D at T 101:23; Joseph Smith—Mateo 1:26)

____ 3. Dahil nakabalatkayo si Jesucristo sa muli Niyang pagparito, hindi
malalaman ng karamihan sa mga tao na nangyari na ang Ikalawang Pagparito.
(Tingnan sa D at T 49:22–23.)

Sa Kanyang mortal na ministeryo, nagpropesiya si Jesucristo na sa mga huling araw
ay may mga taong magtuturo ng mali tungkol sa Kanyang Ikalawang Pagparito
(tingnan sa Joseph Smith—Mateo 1:22–25). Malalaman natin kung tama o mali
ang isang turo tungkol sa Ikalawang Pagparito ni Jesucristo kung susundin natin
ang mga salita ng Tagapagligtas at ng Kanyang mga propeta. Hindi tayo
malilinlang sa paggawa nito (tingnan sa Joseph Smith—Mateo 1:37).

Sa pag-aaral mo ng Mga Gawa 1:9–12, alamin ang mga katotohanan tungkol sa
Ikalawang Pagparito ni Jesucristo.

Tinagubilinan ng Tagapagligtas ang Kanyang mga Apostol nang 40 araw
pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli (tingnan sa Mga Gawa 1:3).
Basahin ang Mga Gawa 1:9–12, na inaalam ang nangyari pagkatapos silang
tagubilinan ng Tagapagligtas.

Kunwari ay naroon ka noon at nasaksihan mo ang pag-akyat sa langit ng
Tagapagligtas. Ano kaya ang maiisip o madarama mo?
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Sa sinaunang Israel, minsan ay
sumasagisag ang isang alapaap o ulap
sa presensya at kaluwalhatian ng Diyos
(tingnan sa Exodo 40:34). Ang alapaap
na binanggit sa Mga Gawa 1:9 ay ulap
ng kaluwalhatian (tingnan sa Bible
Dictionary, “Cloud”). Ang dalawang
lalaki na binanggit sa Mga Gawa 1:10
ay mga anghel.

Pansinin sa Mga Gawa 1:11 ang sinabi
ng mga anghel sa mga Apostol. Ang isang katotohanan na malalaman natin sa
sinabi ng mga anghel ay na sa Kanyang Ikalawang Pagparito, ang
Tagapagligtas ay bababa mula sa langit sa kaluwalhatian.

Pansinin sa Mga Gawa 1:12 na ang Pag-akyat ng Tagapagligtas sa langit ay naganap
sa Bundok ng mga Olivo. Kapag muling pumarito ang Tagapagligtas, ang isa sa
Kanyang pagpapakita ay sa pagbaba Niya at pagtayo sa Bundok ng mga Olivo
(tingnan sa Zacarias 14:4; D at T 45:47–53; D at T 133:19–20). Magaganap ito bago
ang Kanyang dakila at maluwalhating pagpapakita sa buong mundo (tingnan sa
Isaias 40:5).

Isipin ang sumusunod na tanong: Paano makatutulong sa atin ang malaman ang
paraan ng pagparito ng Tagapagligtas upang hindi tayo malinlang habang
naghihintay sa Kanyang Ikalawang Pagparito?

Mga Gawa 1:13–26
Napili si Matias na punan ang katungkulang nabakante sa Korum ng
Labindalawang Apostol
Matapos bumalik ang mga Apostol sa Jerusalem mula sa Bundok ng mga Olivo,
nagtipon sila kasama ang ilang matatapat na kalalakihan at kababaihan, kasama si
Maria, ang ina ni Jesus, upang manalangin at sumamba. Basahin ang Mga Gawa
1:13, at bilangin kung ilan ang mga Apostol na nakatala.

Bakit may 11 Apostol lamang noong panahong iyon?

Nalaman natin sa Mga Gawa 1:15–20 na tumayo si Pedro sa harap ng 120 disipulo
at isinalaysay ang pagkamatay ni Judas Iscariote. Dahil naging isa sa
Labindalawang Apostol si Judas, nagtipon ang mga disipulo upang pumili ng isang
bagong Apostol.

Pag-isipan ang iba’t ibang paraan kung paano pinipili ang ilan sa mga sumusunod
na lider: team captain, lider ng lokal na pamahalaan, isang hari o reyna, at
presidente ng kompanya. Ano ang ilan sa mga kwalipikasyon para sa mga
katungkulang ito sa pamumuno? ____________________

Pag-isipan kung paano pinipili ang isang Apostol ni Jesucristo at ano ang mga
kwalipikasyon para makapaglingkod bilang Apostol.

Basahin ang Mga Gawa 1:21–26, na inaalam kung paano pinili ang isang bagong
Apostol sa pagkamatay ni Judas Iscariote.
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Tinutukoy ng mga katagang “sila’y pinagsapalaran nila” sa talata 26 ang isang
sinaunang paraan ng paggawa ng desisyon. Sa kalipunan ng matatapat, nasa
kamay ng Diyos ang buong pagpapasiya (tingnan sa Mga Kawikaan 16:33).

Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol:
“Kung nagsasapalaran sila, ang Panginoon ang pumipili ng magiging resulta
nito. Gayunpaman, mas malamang na ‘bumoboto sila,’ marahil ‘mga boto ng
pagsang-ayon’ upang sang-ayunan ang pinili ng Diyos na maglilingkod sa banal
na pagka-apostol” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo
[1965–73], 2:32).

Ayon sa Mga Gawa 1:21–22, sinabi ni Pedro na pipiliin ang bagong Apostol sa
kalipunan ng mga yaong personal na kilala si Jesus at mga saksi sa Kanyang
ministeryo sa simula pa lamang hanggang sa Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli.

Ano ang napansin mo tungkol sa panalangin ng mga Apostol na nakatala sa Mga
Gawa 1:24–25? ____________________

Ang isang katotohanan na malalaman natin mula sa talang ito ay na tinatawag ng
Diyos ang mga Apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng paghahayag. Maaari
mong isulat ang katotohanang ito sa iyong banal na kasulatan sa tabi ng Mga
Gawa 1:24.

1. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture journal: Sa
palagay mo, bakit mahalagang tinawag ng Diyos ang isang Apostol

sa pamamagitan ng paghahayag sa halip na mapili sa paraang katulad sa
pagpili ng mga lider sa mundo?

Para sa halimbawa kung paano pinipili ang isang Apostol sa panahong ito sa
pamamagitan ng paghahayag, basahin ang sumusunod na tala mula sa buhay ni
Pangulong Heber J. Grant:

“Nakatanggap si Pangulong [Heber J.] Grant ng mga paghahayag bilang Pangulo
ng Simbahan na papatnubay sa Simbahan sa kabuuan. Ang isang gayong
paghahayag ay dumating matapos siyang italaga bilang Pangulo ng Simbahan,
nang hangarin niya ang kalooban ng Panginoon sa paghirang ng bagong
miyembro ng Korum ng Labindalawang Apostol. Habang pinagninilayan ang
tungkuling ito, paulit-ulit na nabaling ang kanyang isipan sa kanyang matagal

nang kaibigan na si Richard W. Young, isang matapat na Banal sa mga Huling Araw at matatag
na pinuno. Tinalakay ni Pangulong Grant ang posibilidad na ito sa kanyang mga tagapayo, na
sumuporta sa kanyang desisyon. Nang sa huli’y mapanatag siya sa gagawing hakbang na ito,
isinulat niya ang pangalan ng kanyang kaibigan sa isang papel at dinala ito sa lingguhang
pulong sa templo kasama ang Unang Panguluhan at Korum ng Labindalawa. Gayunman, nang
babanggitin na niya ang pangalan para sa pagsang-ayon ng kanyang mga Kapatid, hindi niya ito
magawa. Sa halip na bigkasin ang pangalan ni Richard W. Young, binigkas niya ang pangalan ni
Melvin J. Ballard, isang lalaking halos hindi niya kakilala. Sa huli’y ikinuwento ni Pangulong
Grant ang naging epekto sa kanya ng karanasang ito:

“‘Nadama ko ang inspirasyon ng buhay na Diyos na pumapatnubay sa aking mga pagsisikap.
Simula noong piliin ko ang isang tila estranghero na maging isa sa mga apostol, sa halip na piliin
ang matagal ko nang minamahal na kaibigan, nalaman ko gaya ng pagkakaalam kong buhay
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ako, na may karapatan ako sa liwanag at inspirasyon at patnubay ng Diyos sa pamamahala sa
Kanyang gawain dito sa lupa’” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Heber J. Grant [2002],
203–04).

Pag-isipang mabuti kung paano inilarawan ang katotohanang itinuro sa Mga Gawa
1:24 sa talang ito na naglalarawan sa pagtawag sa isang Apostol sa panahong ito.

Paanong nagpapakita na patuloy pa ring pinamumunuan ng Tagapagligtas ang
Kanyang Simbahan ang pagtawag sa isang Apostol? (Alalahanin ang katotohanang
itinuro sa Mga Gawa 1:2—na pinamumunuan ni Jesucristo ang Kanyang Simbahan
sa pamamagitan ng paghahayag ng Kanyang kalooban sa Kanyang mga Apostol sa
pamamagitan ng Espiritu Santo.)

2. Sagutin ang isa o higit pa sa mga sumusunod na tanong sa iyong
scripture study journal:

a. Kailan ka nakakita ng isang bagong Apostol na tinawag sa Korum ng
Labindalawang Apostol, at ano ang naramdaman mo nang sang-ayunan mo
siya sa katungkulang ito?

b. Anong mga karanasan ang nakatulong sa iyo na malaman na tinawag ng
Diyos ang mga buhay na Apostol?

c. Bakit mahalaga sa iyo na magkaroon ng patotoo na tinawag ng Diyos ang
mga buhay na Apostol?

d. Alam mo ba ang mga pangalan ng lahat ng Apostol na kasalukuyang
naglilingkod sa Simbahan? Ilista ang pangalan ng mga kasalukuyang
Apostol na maaalala mo. (Para malaman kung gaano mo kahusay natukoy
ang pangalan ng mga kasalukuyang Apostol, tingnan ang pahina na
naglalaman ng mga retrato at pangalan ng mga General Authority sa
pinakahuling edisyon ng kumperensya sa magasin na Ensign o Liahona o
maghanap sa LDS.org.)

3. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Gawa 1:9–26 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 17: DAY 3

Mga Gawa 2
Pambungad
Ang mga disipulo ay napuspos ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes at
nabiyayaan ng kaloob na makapagsalita sa iba’t ibang wika habang ipinangangaral
nila ang ebanghelyo. Ipinahayag ni Pedro na si Jesus ang “Panginoon at Cristo”
(Mga Gawa 2:36) at inanyayahan ang mga tao na magsisi, magpabinyag, at
tumanggap ng kaloob na Espiritu Santo. Mga 3,000 katao ang nagbalik-loob at
nabinyagan sa araw na iyon, at patuloy silang naging tapat sa Simbahan.

Mga Gawa 2:1–13
Napuspos ng Espiritu Santo ang mga disipulo ni Jesucristo sa araw ng Pentecostes
Isipin ang pinakahuling pagkakataon na nagsalita ka sa simbahan, nagturo ng
lesson, o nagbahagi ng ebanghelyo sa iba. Ano ang maaaring mahirap sa iyo
tungkol sa pagsasalita, pagtuturo, o pagpapatotoo sa iba tungkol sa ebanghelyo ni
Jesucristo? ____________________

Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 2:1–13, alamin ang katotohanan na
makatutulong sa iyo kapag nababalisa o natatakot kang magsalita, magturo, at
magpatotoo sa iba tungkol sa ipinanumbalik na ebanghelyo.

Mga isang linggo matapos umakyat sa langit ang Tagapagligtas, maraming Judio
mula sa maraming bansa ang nagdatingan sa Jerusalem upang makibahagi sa
pagdiriwang sa pista ng Pentecostes at upang sumamba sa templo at
magpasalamat sa Panginoon. “Bilang bahagi ng mga batas ni Moises, ang piging ng
Pentecostes o ng mga Pangunahing Bunga ay idinaraos ng limampung araw
pagkatapos ng piging ng Paskua (Lev. 23:16). Ang Pentecostes ay upang
ipagdiwang ang araw ng pag-aani, at sa Lumang Tipan ito ay tinatawag na Piging
ng Pag-aani o Piging ng mga Linggo” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan,
“Pentecostes,” scriptures.lds.org).

Basahin ang Mga Gawa 2:1–4, na inaalam ang naranasan ng mga disipulo ni
Jesucristo sa araw ng Pentecostes.

Ang mga katagang “mga dilang kawangis ng apoy,” sa literal na kahulugan, ay
tumutukoy sa mga dilang nagkabaha-bahagi, o may anyo ng ningas ng apoy. Nang
ibuhos ang Espiritu Santo sa mga disipulo, ang “mga dilang kawangis ng apoy, na
nagkabahabahagi” (Mga Gawa 2:3) ay nagpapahiwatig ng presensya ng Espiritu.

Inihalintulad ni Juan Bautista ang pagtanggap ng Espiritu Santo sa binyag “sa
apoy” (Mateo 3:11; Lucas 3:16). Sa sinaunang Israel, kadalasang sumasagisag ang
apoy sa presensya ng Diyos. Ang imahe na “mga dilang kawangis,” na ginamit
upang ilarawan ang banal na apoy sa araw ng Pentecostes, ay simbolo na
tumanggap ang mga disipulo ng kaloob na Espiritu Santo, na ipinangako ng
Tagapagligtas (tingnan sa Mga Gawa 1:8).

Basahin ang Mga Gawa 2:5–8, na inaalam ang nangyari nang mapuspos ng
Espiritu Santo ang mga disipulo. Isipin kung ano kaya ang pakiramdam na
masaksihan ang pangyayaring ito.
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Basahin ang Mga Gawa 2:9–11, at bilangin ang iba’t ibang grupo ng mga tao o
nasyonalidad na nakarinig sa mga disipulo na nagsalita ng iba’t ibang wika sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa kalakip na mapa, hanapin
ang ilang lugar na nabanggit.

Pansinin na narinig ng bawat isa sa mga grupong ito ang “mga makapangyarihang
gawa ng Dios” na ipinangaral sa kanilang sariling wika (Mga Gawa 2:11). Sa
paanong mga paraan naririnig ng mga tao sa iba’t ibang dako ng mundo ang mga
katotohanan ng ebanghelyo na ipinangaral sa sarili nilang wika sa ating panahon?

Dahil puspos ng Espiritu Santo, naibahagi ng mga disipulo ang mga katotohanan
ng ebanghelyo ni Jesucristo sa iba, maging sa katutubong wika ng mga tinuturuan
nila. Ang isang katotohanan na malalaman natin mula sa talang ito ay na kapag
napuspos tayo ng Espiritu Santo, tutulungan Niya tayong magturo at
magpatotoo sa iba.

Ang isang halimbawa ng katotohanang ito ay kapag tinutulungan tayo ng Espiritu
Santo na ituro ang ebanghelyo sa mga taong iba ang wika sa atin.

Para mas maunawaan ang ibig sabihin ng mapuspos ng Espiritu Santo, tingnan ang
sumusunod na drowing at kunwari ay maglalagay ka ng tubig sa mga baso. Bakit
magiging mahirap maglagay ng tubig sa alinman sa mga basong ito?

Isipin kung paano maaaring ihalintulad
ang mga baso sa mga tao at ang tubig
sa Espiritu Santo. Ano ang maaaring
sinisimbolo ng mga harang sa
paglalagay ng tubig sa mga baso?
Anong mga pag-uugali at asal ang
maaaring makahadlang sa atin para
mapuspos tayo ng Espiritu Santo?
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1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang maaari mong gawin upang mapuspos ka ng Espiritu Santo nang sa
gayon ay matulungan ka Niya na magturo at magpatotoo sa iba?

b. Sa anong mga paraan ka tinulungan ng Espiritu Santo upang maituro ang
ebanghelyo o maibahagi ang iyong patotoo sa iba?

c. Paano napapasaatin ang kaloob na Espiritu Santo sa pamamagitan ng
pagtanggap ng sakramento?

Mababasa natin sa Mga Gawa 2:12–13 na namangha ang ilang Judio sa narinig nila
nang magsalita ang mga disipulo sa iba’t ibang wika, samantalang kinutya ng iba
ang mga disipulo at sinabing lasing sa alak ang mga ito.

Mga Gawa 2:14–47
Si Pedro ay nagpatotoo tungkol kay Jesucristo at nagturo sa mga tao kung paano
matatamo ang kaligtasan
Basahin ang Mga Gawa 2:14, na inaalam kung sino ang nagsimulang magturo sa
mga tao.

Isipin kunwari na nasa sitwasyon ka ni Pedro na nakatayo sa harap ng maraming
tao. Anong mga katotohanan ng ebanghelyo ang ituturo at patototohanan mo?
Bakit? ____________________

Tulad ng nakatala sa Mga Gawa 2:15–35, sinabi ni Pedro na ang kaloob na
pagsasalita ng mga wika at iba pang pagpapahiwatig ng Espiritu sa mga disipulo ay
isa sa mga katuparan at kahulugan ng propesiyang ibinigay ng propetang si Joel
(tingnan sa Joel 2:28–32). Pagkatapos ay nagturo at nagpatotoo si Pedro sa mga tao
gamit ang ilan sa mga salita at mga awit ni Haring David.

Itinuro ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang Apostol na ang Joel
2:28–32 ay isang halimbawa ng banal na kasulatan na maraming kahulugan at
katuparan:

“Marami sa mga propesiya at mga doktrina sa mga banal na kasulatan ang
maraming kahulugan. …

“Ang [isang] halimbawa ng propesiyang maraming kahulugan ay matatagpuan
sa aklat ni Joel na sa mga huling araw ay ibubuhos ng Panginoon ang kanyang
espiritu sa lahat ng laman at magpopropesiya ang ating mga anak na lalaki at
mga anak na babae (tingnan sa Joel 2:28). Sa araw ng Pentecostes, ipinahayag ni

Apostol Pedro na ang mga pangyayaring nasaksihan nila ay ang mga yaong ‘sinalita na sa
pamamagitan ng propeta[ng] Joel’ (Mga Gawa 2:16). Makalipas ang labing-walong daang taon,
binanggit muli ni anghel Moroni ang propesiyang ito at sinabing ‘hindi pa ito natutupad, ngunit
malapit na’ [Joseph Smith—Kasaysayan 1:41]” (“Scripture Reading and Revelation,” Ensign,
Ene. 1995, 8).

Kapwa ipinahayag nang tama nina Pedro at Moroni na ang propesiyang ibinigay ng
propetang si Joel ay may katuparan, kahulugan, at aplikasyon para sa araw ng
Pentecostes at sa mga huling araw.
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2. Basahin ang Mga Gawa 2:22–24, 29–33, 36, at pagkatapos ay
sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study

journal:

a. Ano ang ilan sa mahahalagang katotohanan na itinuro at pinatotohanan
ni Pedro?

b. Ano ang napansin mo tungkol sa patotoo ni Pedro sa mga Judio?

Pag-isipan ang sinabi at ginawa ni Pedro nang tanungin siya kung ano ang
kaugnayan niya kay Jesus noong gabing dakpin ang Tagapagligtas (tingnan sa
Lucas 22:54–62).

Pag-isipan kung paano nagkaiba ang mga salita at ikinilos ni Pedro sa araw ng
Pentecostes mula sa pangyayaring ikinaila niya nang tatlong beses na kilala niya si
Jesus. Ano sa palagay mo ang nakaimpluwensya sa pagbabagong ito ni Pedro?

Basahin ang Mga Gawa 2:37, na inaalam kung paano nakaapekto ang mga salita ni
Pedro sa mga tao. (Ang Mga Gawa 2:36–38 ay isang scripture mastery passage.
Maaari mong markahan ito sa kakaibang paraan para madali mo itong mahanap.)

Pansinin ang mga katagang “nangasaktan ang kanilang puso” sa Mga Gawa 2:37.
Ang ibig sabihin dito ng salitang nangasaktan ay tumimo at nagpapahiwatig na
nakadama ng kalungkutan at pagsisisi ang mga tao dahil ang mga Judio, bilang
mamamayan at isang bansa, ay ipinako sa krus ang kanilang Panginoon, si
Jesucristo. Hindi sinasabi ni Pedro na ang grupo ng mga Judio na nagmula sa iba’t
ibang nasyonalidad na tinuruan niya noong araw na iyon ng Pentecostes ang
siyang responsable sa pagpapako kay Jesucristo.

Ayon sa Mga Gawa 2:37, ano ang itinanong ng mga tao? Pag-isipan kung paano
ipinahiwatig sa tanong na ito na nagsisimulang makadama ng pagbabago ng puso
ang mga tao.

Basahin ang Mga Gawa 2:38–41, na inaalam kung ano ang ipinagawa ni Pedro sa
mga tao. Ipaliwanag na ang ibig sabihin ng liko ay mapanghimagsik, napakasama,
o tiwali.

Ayon sa Mga Gawa 2:41, paano tumugon ang mga tao sa mga turo at paanyaya ni
Pedro na magsisi at magpabinyag?
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Marami ang tumanggap ng katotohanan at nagpabinyag.

Basahin ang Mga Gawa 2:42–47, na inaalam kung ano ang ginawa ng mga bagong
nagbalik-loob sa ebanghelyo ni Jesucristo matapos nilang matanggap ang
katotohanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at mabinyagan.

Paano nakita sa kanilang kilos na tunay silang nagbalik-loob?

Ang mga katagang “pagpuputolputol ng tinapay” (Mga Gawa 2:42) ay tumutukoy
sa pakikibahagi sa ordenansa ng sakramento at na ang “lahat nilang pagaari ay sa
kalahatan” (Mga Gawa 2:44) ay tumutukoy sa mga Banal na ipinamumuhay ang
batas ng paglalaan, kabilang ang pangangalaga sa mga maralita at mga
nangangailangan sa kalipunan nila.

Alalahanin na bago nila narinig ang mga salita ni Pedro at sinunod ito, hindi
tanggap ng mga Judiong ito si Jesus bilang kanilang Tagapagligtas, ni hindi rin nila
sinusunod ang Kanyang mga turo. Pag-isipan kung gaano nagbago ang mga tao.

Ang isang alituntunin na matututuhan natin mula sa Mga Gawa 2:37–47 ay na
kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng
kapangyarihan ng Espiritu Santo, magbabago ang ating puso at
magbabalik-loob tayo kay Jesucristo.

3. Sa iyong scripture study journal, gawin ang mga sumusunod:

a. Sumulat ng mga bagay na magagawa ng isang tao para matanggap ang
salita ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.

b. Itanong ang sumusunod sa isang kapamilya, kaibigan, o kapitbahay, at
isulat ang kanyang sagot (maaari mo ring isulat ang sarili mong sagot sa
tanong): Kapag sinisikap mong matutuhan at ipamuhay ang mga
katotohanan ng ebanghelyo, paano ka tinutulungan ng Espiritu na magbago
at magbalik-loob kay Jesucristo?

4. Pag-isipang mabuti nang ilang minuto kung ano ang magagawa
mo upang mas lubos na matanggap ang mga salita at turo ng Diyos

sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Anong mga tiyak na
pagbabago ang magagawa mo sa paghahangad mong kumilos ayon sa mga
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pahiwatig na natanggap mo? Isulat sa iyong scripture study journal ang mga
naisip at nadama mo. Magtakda ng mithiin hinggil sa magagawa mo sa
linggong ito upang mas lubos na matanggap ang mga salita at turo ng Diyos sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.

Scripture Mastery—Mga Gawa 2:36–38
Basahing muli ang Mga Gawa 2:38, na inaalam ang mga pagpapalang sinabi ni
Pedro na matatanggap ng mga tao dahil nagsisi sila at nagpabinyag.

Mula sa talatang ito nalaman natin na kapag nanampalataya tayo kay Jesucristo,
nagsisi, at nagpabinyag, handa na tayong tanggapin ang kaloob na Espiritu
Santo. Paano inihahanda ng pagsisisi at binyag ang isang tao para matanggap ang
kaloob na Espiritu Santo? Mula sa Aklat ni Mormon nalaman natin na tayo ay
“pa[ba]banalin sa pamamagitan ng pagtanggap sa Espiritu Santo” (3 Nephi 27:20)
at na maaari tayong tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa
pamamagitan ng Espiritu Santo (tingnan sa 2 Nephi 31:17).

5. Ikumpara ang Mga Gawa 2:36–38 sa ikaapat na saligan ng
pananampalataya. Tukuyin sa Mga Gawa 2:36–38 ang mga salita at

mga parirala na nagpapakita o nagtuturo ng unang mga alituntunin at mga
ordenansa ng ebanghelyo. Isulat ang mga unang titik ng bawat salita sa Mga
Gawa 2:38 sa iyong scripture study journal (halimbawa, A s s k n P, M k, a m …).
Pagkatapos ay gamitin ang isinulat mo para matulungan ka na maisaulo ang
scripture mastery passage. Bigkasin ang talata hanggang sa masabi mo ito nang
walang kopya. Kunwari ay inaanyayahan mo ang isang tao na mabinyagan
upang matamo niya ang kaloob na Espiritu Santo sa kanyang buhay.

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Gawa 2 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

UNIT 17,  DAY 3

393



Pinagaling ni Pedro ang lalaking pilay sa
labas ng templo.

UNIT 17: DAY 4

Mga Gawa 3–5
Pambungad
Sa pintuan ng templo, pinagaling nina Pedro at Juan ang isang lalaking isinilang na
pilay. Pagkatapos ay tinuruan ni Pedro ang mga taong nakasaksi sa pagpapagaling
sa lalaking ito. Bunga nito, dinakip sina Pedro at Juan at inutusan sila ng Sanedrin
na itigil ang pagtuturo sa pangalan ni Jesus. Ipinamuhay ng mga miyembro ng
Simbahan ang batas ng paglalaan, ngunit dalawa sa kanila ang namatay dahil sa
pagsisinungaling kay Pedro at sa Diyos. Patuloy na gumawa sina Pedro at Juan ng
mga himala, na nagpagalit sa mga pangulong saserdote. Muli silang dinakip at
ibinilanggo, ngunit pinalaya sila ng isang anghel. Sinabi ng anghel na pumunta sila
sa templo at ipangaral ang ebanghelyo.

Mga Gawa 3:1–11
Pinagaling ni Pedro ang isang lalaking isinilang na pilay
Isipin ang isang pagkakataon na humiling ka ng isang partikular na bagay (marahil
isang regalo sa kaarawan o Pasko) pero iba ang natanggap mo. Paano
nahahalintulad ang karanasang ito sa paghingi ng mga pagpapala sa Ama sa
Langit sa pamamagitan ng panalangin?

Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 3, alamin ang isang alituntunin na makatutulong
sa iyo kapag hindi mo natanggap ang mga sagot o pagpapalang inaasahan mo
mula sa Panginoon.

Basahin ang Mga Gawa 3:1–3, na inaalam kung sino ang nakita nina Pedro at Juan
sa pintuan ng templo.

Pag-isipan kung ano ang pakiramdam kung ikaw ang nasa kalagayan ng lalaking
pilay. Mula sa iyong karanasan, ano kaya ang ilang karaniwang reaksyon ng mga
tao sa pamamalimos ng lalaking ito, o paghingi ng pera o pagkain?

Basahin ang Mga Gawa 3:4–7, na inaalam ang ginawa ni Pedro para sa lalaking ito.

Ano ang napansin mo tungkol sa ginawa at sinabi ni Pedro?

Basahin ang Mga Gawa 3:8, na inaalam
kung ano ang ginawa ng lalaki
pagkatapos na “siya’y itinindig” (Mga
Gawa 3:7) ni Pedro.

Sa paanong paraan mas malaki ang
pagpapalang natanggap ng lalaking ito
kaysa sa limos (pera) na una niyang
hiningi?

Maihahalintulad natin ang talang ito sa
ating buhay. Maaaring hindi sagutin
ng Ama sa Langit ang ating mga
panalangin sa mga paraang gusto

394



natin o inasahan natin mula sa Kanya, ngunit ang Kanyang mga sagot ay
palaging para sa ating higit na ikabubuti.

Sa tala na nasa Mga Gawa 3:1–8, makikita na mas malaki ang natanggap ng
lalaking ito kaysa sa hiningi niya. Gayunman, sa ibang mga sitwasyon ay maaaring
hindi natin malinaw na makita na mas malaki ang natatanggap natin kaysa
hinihingi natin.

1. Sa iyong scripture study journal, sumulat ng isang karanasan kung
saan ang isinagot ng Panginoon sa iyong mga panalangin ay iba sa

mga sagot na gusto mo pero para sa higit mong ikabubuti ang naging
resulta nito.

Isipin kunwari na kasama ka ng mga taong naroon sa templo na nasaksihan ang
pagpapagaling sa lalaking pilay. Lagi mong nakikita ang pilay na lalaki na
nanlilimos kapag pumapasok ka sa pintuan ng templo. Pagkatapos, isang araw,
makikita mo siyang palukso-lukso at tumatakbo pagkatapos niyang mapagaling.
Paano sa palagay mo mababago ang iyong iniisip tungkol kina Pedro at Juan
matapos mong masaksihan ang himalang ito?

Basahin ang Mga Gawa 3:9–11, na inaalam ang naging reaksyon ng mga tao sa
pagpapagaling sa lalaking ito.

Mga Gawa 3:12–26
Si Pedro ay nagpatotoo tungkol kay Jesucristo at nangaral ng pagsisisi
Basahin ang Mga Gawa 3:12–18, na inaalam kung paano ipinaliwanag ni Pedro sa
mga tao ang pagpapagaling sa lalaking pilay. Pansinin kung kanino nagbigay-puri
si Pedro para sa pagpapagaling sa lalaki.

Mula sa mga ginawa at salita ni Pedro, nalaman natin na makagagawa ng mga
himala ang mga tagapaglingkod ni Jesucristo sa pamamagitan ng
pananampalataya sa Kanyang pangalan.

Basahin ang Mga Gawa 3:19, na inaalam ang paanyaya ni Pedro sa mga tao. (Ang
Mga Gawa 3:19–21 ay isang scripture mastery passage. Maaari mo itong markahan
sa kakaibang paraan para madali mo itong mahanap.)

Nagbigay ng pag-asa si Pedro sa mga kausap niya sa pamamagitan ng pagtuturo sa
kanila na malilinis rin sila kalaunan sa pamamagitan ng pananampalataya sa
Panginoong Jesucristo at sa Kanyang Pagbabayad-sala.

Pansinin ang mga katagang “mga panahon ng kaginhawahan” sa Mga Gawa 3:19.
Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol:

“Ang itinalagang panahong ito, ang panahon ng kaginhawahan, ay mangyayari
sa ikalawang pagparito ng Anak ng Tao, sa araw na isugong muli ng Panginoon
si Cristo sa lupa.

“… Ito ang panahong ‘ang mundo ay babaguhin at matatanggap nito ang
malaparaisong kaluwalhatian.’ (Ikasampung Saligan ng Pananampalataya.)
Panahon ito ng ‘bagong lupa’ na nakita ni Isaias (Isa. 65:17), ang mangyayari sa
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mundo kapag tumigil ang kasamaan, kapag dumating ang panahon ng milenyo” (sa Conference
Report, Okt. 1967, 43).

Basahin ang Mga Gawa 3:20–21, na
inaalam kung ano pa ang mangyayari
sa panahong ito.

Ang mga katagang “mga panahon ng
pagsasauli sa dati ng lahat ng mga
bagay” sa Mga Gawa 3:21 ay
tumutukoy sa Panunumbalik ng
ebanghelyo sa mga huling araw. Mula
sa Mga Gawa 3:20–21, nalaman natin
na ang nagpropesiya ang mga
propeta sa lahat ng panahon tungkol
sa Panunumbalik ng ebanghelyo sa
mga huling araw.

Tulad ng nakatala sa Mga Gawa
3:22–26, nagpatotoo si Pedro na si
Moises “at ang lahat ng mga propetang
mula kay Samuel at ang mga
nagsisunod” (Mga Gawa 3:24) ay
nagsipagsalita tungkol kay Jesucristo at
nagbabala tungkol sa mga ibubunga ng hindi pagtanggap sa Kanya (tingnan sa
Mga Gawa 3:23). Inulit ng anghel na si Moroni ang talatang ito kay Joseph Smith
sa makabagong paghahayag, na pinagtitibay ang mga ibubunga ng hindi
pagtanggap kay Jesucristo (tingnan sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:41).

Scripture Mastery—Ang Mga Gawa 3:19–21
2. Isipin kunwari na ikaw ay isang missionary at na isang investigator

ang nagtanong, “Saan makikita sa Biblia na ipanunumbalik ang
ebanghelyo sa mga huling araw?” Sa iyong scripture study journal, sagutin ang
tanong na ito gamit ang Mga Gawa 3:19–21 at isa pang ibang talata sa Biblia.
Maaari mong tingnan ang “Ebanghelyo, Panunumbalik ng” sa Gabay sa mga
Banal na Kasulatan.
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Sina Pedro at Juan ay dinakip at dinala sa
harap ng Sanedrin.

Mga Gawa 4–5
Dinakip at pinalaya sina Pedro at Juan; nagsinungaling kay Pedro sina Ananias
at Safira
Nalaman natin sa Mga Gawa 4:1–31 at
Mga Gawa 5:12–42 ang sumusunod:
Sina Pedro at Juan ay dinakip dahil sa
pagpapagaling at pangangaral sa
pangalan ni Jesucristo. Buong tapang
na inihayag ni Pedro ang ebanghelyo sa
Sanedrin, na “senado ng Judio at ang
pinakamataas na korte ng Judio maging
sa mga bagay na sibil at pansimbahan”
(Gabay sa mga Banal na Kasulatan,
“Sanedrin,” scriptures.lds.org).
Pagkalaya nina Pedro at Juan, patuloy
silang nangaral sa pangalan ni Jesus at
muling dinakip. Sila ay binugbog, at
sinabihang muli na itigil ang pagtuturo
sa pangalan ni Jesus at pagkatapos ay
pinalaya. Gayunman, hindi sila tumigil
sa pagtuturo sa pangalan ni Jesus.

Isipin ang sumusunod na sitwasyon:
Isang binata ang naghahandang
magmisyon. Alam niyang magtatanong ang bishop tungkol sa kanyang pagiging
karapat-dapat na magmisyon, at iniisip niya kung sasabihin niya o hindi sa bishop
ang tungkol sa isang mabigat na kasalanan na nagawa niya noon.

Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 4:32–5:11, alamin ang alituntunin na
makatutulong sa iyo na maunawaan ang pangangailangang maging matapat sa
mga tagapaglingkod ng Diyos.

Nalaman natin sa Mga Gawa 4:32 na ang mga Banal (mga miyembro ng
Simbahan) sa panahon ni Pedro ay ipinamumuhay ang batas ng paglalaan, na ibig
sabihin ay nakipagtipan sila sa Diyos na kusa nilang ibabahagi ang kanilang mga
ari-arian nang sa gayon ay matugunan ang mga pangangailangan ng bawat isa.

Basahin ang Mga Gawa 4:34–35, na inaalam kung paano nila inilaan ang kanilang
mga ari-arian sa Panginoon.

Basahin ang Mga Gawa 5:1–2, na inaalam kung ano ang ginawa ng mag-asawang
Ananias at Safira sa perang pinagbentahan ng lupa.

Ano ang ginawa nina Ananias at Safira na isang mabigat na kasalanan?

Basahin ang Mga Gawa 5:3–4, na inaalam ang sinabi ni Pedro kay Ananias.

Ayon sa talata 4, kanino talagang nagsinungaling si Ananias?

Mula sa sinabi ni Pedro, nalaman natin na kung nagsisinungaling tayo sa mga
tagapaglingkod ng Diyos, nagsisinungaling din tayo sa Kanya.
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Basahin ang Mga Gawa 5:5–11, na inaalam kung ano ang nangyari kina Ananias at
Safira bunga ng hindi nila pagtupad sa kanilang tipan at pagsisinungaling kay
Pedro at sa Diyos.

Itinuro ni Pangulong Gordon B. Hinckley ang tungkol sa ilang mangyayari sa atin
kung magsisinungaling tayo sa Panginoon o sa Kanyang mga tagapaglingkod:
“Sa ating panahon, ang mga natuklasang nagsisinungaling ay hindi namamatay
na katulad nina Ananias at Safira, ngunit may namamatay sa kanilang kalooban.
Nagiging manhid ang konsiyensya, humihina ang pagkatao, nawawala ang
paggalang sa sarili, naglalaho ang integridad” (“We Believe in Being Honest,”

Ensign, Okt. 1990, 4).

3. Rebyuhin ang sitwasyon ng binatang naghahanda sa interbyu para
sa pagmimisyon. Sa iyong scripture study journal, magsulat ng

liham para sa binatang ito, na ipinapaliwanag ang dapat niyang malaman
tungkol sa pagsisinungaling sa isang priesthood leader.

Isiping mabuti ang mga pagpapalang darating sa pagiging lubos na matapat sa mga
tagapaglingkod ng Panginoon.

Mula sa tala tungkol kina Ananias at Safira, nalaman natin na kinakailangang
maging lubos tayong matapat sa ating mga priesthood leader. Bukod pa rito, dapat
tayong maging matapat sa lahat ng pakikitungo natin sa iba. Ano ang ibig sabihin
sa iyo ng maging matapat sa iyong pakikitungo sa iba?

Itinuro pa ni Pangulong Hinckley: “Nalalaman ng mga taong sumusunod sa alituntunin ng
katapatan na pinagpapala sila ng Panginoon. Nasa kanila ang karapatang mamuhay nang
taas-noo sa liwanag ng katotohanan, walang ikinahihiya sa sinumang tao. Sa kabilang banda,
kung may kinakailangang baguhin sa sinumang miyembro ng Simbahang ito, magsimula na tayo
ngayon, sa mismong oras na ito” (“We Believe in Being Honest,” 5).

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Gawa 4–5 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 18: DAY 1

Mga Gawa 6–7
Pambungad
Nag-ordena ang mga Apostol ng pitong disipulo na tutulong sa gawain ng
Panginoon. Si Esteban, isa sa mga pinili, ay gumawa ng maraming himala.
Pinaratangan siya ng ilang Judio ng kapusungan (o blasphemy) at dinala siya sa
Sanedrin, kung saan nagbagong-anyo siya na nagpakita na sang-ayon ang Diyos sa
kanya. Pagkatapos pagsabihan ang mga Judio sa hindi nila pagtanggap sa
Tagapagligtas, nakita ni Esteban ang Ama sa Langit at si Jesucristo. Pagkatapos ay
itinapon siya sa labas ng lungsod at binato hanggang mamatay.

Mga Gawa 6:1–8
Pitong disipulo ang pinili na tumulong sa mga Apostol sa gawain
Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 6:1–8, alamin ang isang problema na nakaharap
ng mga lider ng Simbahan noon.

Basahin ang Mga Gawa 6:1–2, na inaalam ang alalahaning ipinabatid ng mga
Greco sa mga Apostol.

“Sa mabilis na pagdami ng mga miyembro ng Simbahan, hindi na makayang asikasuhin ng mga
apostol ang mga pangangailangan ng lahat ng miyembro. Nadama ng ‘mga Greco,’ na mga
Judiong-Kristiyano na nagsasalita ng Griyego, na napapabayaan ang kanilang mga balo at
nagreklamo laban sa ‘mga Hebreo,’ na mga Judiong-Kristiyano mula sa Palestina” (New
Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 288).

Basahin ang Mga Gawa 6:3–6, na inaalam kung paano nilutas ng mga Apostol ang
problema sa pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng mga miyembro ng
Simbahan nang hindi naaapektuhan ang kanilang responsibilidad bilang apostol
na dalhin ang ebanghelyo sa “lahat ng mga bansa” (Mateo 28:19).

Itinuro ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
tungkol sa mga responsibilidad ng pitong lalaking iyon: “May kaugnayan ang
gawaing ibinigay sa kanila sa mga temporal na bagay na karaniwang inaasikaso
ng Aaronic Priesthood, sa gayon ay may oras na maasikaso ng mga apostol ang
mas mahihirap na bagay sa kanilang paglilingkod bilang maytaglay ng
Melchizedek priesthood” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo

[1965–73], 2:65).

Anong mga katangian ang sinabing kailangang makita ng mga taong iyon sa
pagpili ng mga tutulong?

Paano natutulad ang paraang ito sa ginagawa ng Panginoon sa Kanyang Simbahan
ngayon para matiyak na natutugunan ang mga pangangailangan ng mga
miyembro? ____________________
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Ang isang katotohanan na malalaman natin mula sa talang ito ay na tinatawag
ang mga karapat-dapat na miyembro ng Simbahan na tumulong sa pagtugon
sa mga pangangailangan ng iba.

1. Ang mga tungkulin sa Simbahan ay nagbibigay sa mga indibiduwal
ng kani-kanyang responsibilidad na tumulong sa mga

pangangailangan ng iba. Isiping mabuti kung paano nakakaapekto ang
pagiging karapat-dapat ng isang tao sa kanyang kakayahang tumulong sa
pagtugon sa mga pangangailangan ng iba. Pagkatapos ay isulat sa iyong
scripture study journal ang naranasan mo nang matulungan ka o ang ibang tao
dahil karapat-dapat na naglilingkod sa kanyang tungkulin ang isang tao.
Magpahayag ng anumang kaisipan o pasasalamat para sa paglilingkod na ito.

Basahin ang Mga Gawa 6:7–8, na inaalam ang magagandang ibinunga ng
pagtawag sa pitong karapat-dapat na disipulong ito para tumulong sa pagtugon sa
mga pangangailangan ng iba.

Mga Gawa 6:9–7:53
Si Esteban ay dinala sa Sanedrin at nagpatotoo na hindi nila tinanggap ang Mesiyas
Tumanggi ka na ba sa isang taong gusto kang tulungan o may tumanggi na ba sa
tulong mo? Ano ang saloobin ng taong gustong tumulong at ng taong ayaw
magpatulong?

Bakit hindi natin tinatanggap kung minsan ang tulong ng iba? Isipin kung ano ang
maaaring kahinatnan ng pagtanggi sa tulong ng iba sa mga sumusunod na
sitwasyon: paggawa ng homework, pagluluto ng pagkain, paglutas sa malaking
problema sa ating buhay, at pagpapasiya kung magmimisyon.

Ang isang paraan ng pagtulong sa atin ng Ama sa Langit ay sa pamamagitan ng
Espiritu Santo. Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 6:9–7:53, alamin ang mga
ibubunga ng hindi pagsunod sa panghihikayat ng Espiritu Santo.

Tulad ng nakatala sa Mga Gawa 6:9, maraming taong hindi naniniwala kay
Jesucristo ang nakipagtalo kay Esteban habang itinuturo niya ang ebanghelyo.
Basahin ang Mga Gawa 6:10–11, na inaalam ang ginawa ng mga kalalakihang ito
nang hindi nila makaya ang karunungan at espiritu ng turo ni Esteban. (Ang ibig
sabihin ng salitang nagsisuhol sa talata 11 ay nagbigay ng suhol at nang-udyok.)

Nakatala sa Mga Gawa 6:12–14 na dinala si Esteban sa namamahalang konseho ng
mga Judio (ang Sanedrin) at inakusahan siya ng mga bulaang saksi ng kapusungan
o blasphemy, na ibig sabihin ay pagsasalita nang hindi maganda laban sa Diyos o
sa “isang bagay na may banal na kaugnayan sa Diyos, tulad ng Kanyang templo,
Kanyang batas, o Kanyang propeta” (Bible Dictionary, “Blasphemy”). Sa sitwasyon
ni Esteban, pinaratangan siya ng Sanedrin ng pagsasalita laban sa templo at laban
sa batas ni Moises (tingnan sa Mga Gawa 6:13–14). Hindi tinanggap at kinalaban
ng mga miyembro ng Sanedrin si Esteban at kalaunan ay naghangad sila na
patayin siya.

Basahin ang Mga Gawa 6:15, na inaalam kung ano ang kakaiba sa hitsura ni
Esteban nang tumayo siya sa harapan ng konseho.
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Nagbagong-anyo si Esteban sa harapan ng konseho. Ang ibig sabihin ng
pagbabagong-anyo ay “kalagayan ng mga tao na panandaliang nagbago sa
kaanyuan at kalikasan—gayon nga, itinaas sa isang mataas na antas ng
espirituwalidad—nang sa gayon magtagal sila sa harapan at kaluwalhatian ng mga
makalangit na tao” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Pagbabagong-Anyo,”
scriptures.lds.org). Isang paraan ang banal na pagbabagong-anyong ito upang
ipakita ng Diyos sa mga tao na sinang-ayunan Niya si Esteban at ang mensahe nito
(tingnan sa Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:67).

Ipinaliwanag sa Mga Gawa 7:1–50 na bilang tugon sa paratang sa kanya, inilahad
ni Esteban ang ilang bahagi sa kasaysayan ng Israel, lalo na ang paulit-ulit na hindi
pagtanggap ng mga Israelita kay Moises at sa batas na ibinigay ng Panginoon sa
Bundok ng Sinai para sa mga tao. Basahin ang Mga Gawa 7:37, na inaalam kung
sino ang ipinropesiya ni Moises na maririnig balang-araw ng mga anak ni Israel.

Si Jesucristo ang “propeta” na binabanggit sa talatang ito.

Basahin ang Mga Gawa 7:51–53, na inaalam kung paano ikinumpara ni Esteban
ang mga pinunong Judio sa kanyang panahon sa mga sinaunang Israelita na
inilarawan niya. Ang mga salitang “matitigas ang ulo” at “di tuli ang puso” ay
tumutukoy sa matinding kapalaluan at kasamaan ng puso ng mga Judio.

Nakatala sa Mga Gawa 7:52 na pinaratangan ni Esteban ang mga pinunong Judio
ng hindi pagtanggap sa “Matuwid na Ito,” na ang ibig sabihin ay ang
Tagapagligtas.

Ang isang katotohanan na matututuhan natin mula sa talatang ito ay na
humahantong ang hindi pakikinig sa Espiritu Santo sa hindi pagtanggap sa
Tagapagligtas at Kanyang mga propeta.

Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo tungkol kay Jesucristo at nagpapatotoo sa
katotohanan ng Kanyang mga salita at mga salita ng Kanyang mga propeta. Kaya
nga, magpapahina sa patotoo ng isang tao at sa kanyang determinasyon na sundin
ang Tagapagligtas at Kanyang mga propeta ang hindi pagsunod sa panghihikayat
ng Espiritu Santo.

Pag-isipan kung paano matutukso ang isang tao na hindi sundin ang
panghihikayat ng Espiritu Santo sa mga sumusunod na sitwasyon:

• Pagpili ng libangan at media

• Pagpapasiya kung susundin ang payo ng mga propeta tungkol sa pakikipagdeyt

• Pagpapasiya kung ipamumuhay ang mga alituntunin ng pagsisisi na itinuro ni
Jesucristo at ng Kanyang mga propeta

2. Pag-isipang mabuti ang sarili mong pagtanggap sa mga pahiwatig
ng Espiritu Santo. Sa iyong scripture study journal, isulat ang isang

pagkakataon na ang pagsunod mo sa mga pahiwatig ng Espiritu Santo ay
humantong sa isang tamang desisyon o sa pagtanggap sa mga propeta at
kanilang mga turo. Isipin ang magagawa mo para matanggap ang impluwensya
ng Espiritu Santo.
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Nakita ni Esteban ang Ama sa Langit at si
Jesucristo.

Mag-isip ng isang bagay na magagawa mo sa darating na linggo na mag-aanyaya
sa impluwensya ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Maaari mong isulat sa isang
papel ang iyong mithiin at kung paano mo maisasagawa ang mithiing iyan.

Mga Gawa 7:54–60
Binato si Esteban hanggang sa mamatay
Sa iyong palagay, bakit inaasahan na ng mga tagasunod ni Jesucristo na
makadaranas sila ng ilang paghihirap?

Pagtukoy sa mga Doktrina at mga Alituntunin
Ang pagtukoy sa mga doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo sa mga banal na kasulatan ay
nangangailangan ng praktis at pagsisikap. Sa iyong pag-aaral ng mga banal na kasulatan,
hanapin ang mahahalagang katotohanan na itinuro. Magtanong tulad ng “Ano ang matututuhan
ko mula sa mga talatang ito?” o “Anong aral o mahalagang bagay ang itinuturo sa talang ito?”

Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 7:54–60, alamin ang isang alituntunin na
makatutulong sa iyo kapag dumaranas ka ng paghihirap.

Matapos pagsabihan ni Esteban ang masasamang pinunong Judio, nagalit sila.
Basahin ang Mga Gawa 7:54–56, na inaalam ang naranasan ni Esteban sa
pang-uusig nila. Ang isang kahulugan ng mga katagang “siya’y pinagngalitan nila
ng kanilang mga ngipin” (Mga Gawa 7:54) ay na napuno sila ng matinding galit
kay Esteban at ninais nilang patayin siya.

Anong pangunahing doktrina tungkol sa Panguluhang Diyos ang matututuhan
natin mula sa pangitain ni Esteban?

Maaari mong isulat ang sumusunod na
doktrina sa tabi ng Mga Gawa 7:55–56:
Tatlong magkakahiwalay at
magkakaibang katauhan ang Ama sa
Langit, si Jesucristo, at ang
Espiritu Santo.

Basahin ang Mga Gawa 7:57–60, na
inaalam kung ano ang ginawa ng mga
tao kay Esteban.

Ano ang napansin mo sa panalangin ni
Esteban? ____________________

Inilarawan ni Lucas ang kalunos-lunos
na kamatayan ni Esteban sa mga
katagang “nakatulog siya” (Mga Gawa
7:60). Maaaring tumutukoy ang mga
katagang ito sa isang napakabuting tao
na nagkaroon ng kapahingahan mula
sa mga paghihirap ng mortalidad at sa
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kapayapaang nadama ng taong iyan sa pagpunta sa kabilang buhay (tingnan sa
D at T 42:46).

Pag-isipan ang naranasan ni Esteban nang humarap siya sa Sanedrin at bago siya
dinakip at pinatay.

Paano pinalakas ng Diyos si Esteban sa lahat ng naranasan niya sa mga
pinunong Judio?

Batay sa napag-aralan mo, kumpletuhin ang sumusunod na alituntunin: Kung
mananatili tayong tapat kay Jesucristo sa mga paghihirap natin,
____________________.

Isiping mabuti ang mga sumusunod na tanong: Sa paanong paraan tayo
sinasamahan ng Panginoon kapag nahaharap tayo sa mga paghihirap? Bagama’t
nawalan ng buhay si Esteban, ano ang natamo niya?

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Para kay Esteban, bahagi ng pananatiling tapat ang pagsasakripisyo ng
kanyang buhay. Malamang na hindi gayong sakripisyo ang magawa natin sa
panahong ito, ngunit anong mga sakripisyo ang maaaring kailangan
nating gawin?

b. Ano ang pinaniniwalaan mong makakamtan mo kapag naging tapat ka sa
Panginoon sa panahong dumaranas ka ng paghihirap at ginagawa ang mga
sakripisyong kailangan mong gawin?

c. Ano na ang natamo mo?

Si Esteban ang itinuturing na unang Kristiyanong martir. Bukod pa rito, maaari
siyang ihalintulad kay Cristo: Siya at ang Tagapagligtas ay parehong dinala at
iniharap sa konseho para litisin, nagpahayag ng mga katotohanan sa harap ng
kanilang mga kaaway, ibinigay ang kanilang buhay para sa mabuting layunin, at
sinalita ang gayon ding mga kataga habang sila ay dumaranas ng kamatayan
(tingnan sa Lucas 23:33–34, 46; Mga Gawa 7:59–60).

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Gawa 6–7 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 18: DAY 2

Mga Gawa 8
Pambungad
Nagdulot ang pang-uusig sa Simbahan sa Jerusalem ng pagkalat ng mga miyembro
ng Simbahan sa buong Judea at Samaria. Naglingkod si Felipe sa Samaria, kung
saan maraming tao ang tumanggap sa ebanghelyo ni Jesucristo. Matapos
ipagkaloob nina Pedro at Juan ang kaloob na Espiritu Santo sa mga bagong
miyembro, isang manggagaway na nagngangalang Simon ang nagtangkang bilhin
ang priesthood. Pinapunta kalaunan ng Diyos si Felipe sa isang opisyal na taga
Etiopia na tinuruan ni Felipe tungkol kay Jesucristo at nabinyagan.

Sa buong lesson na ito, maaari kang tumingin sa Mga Mapa sa Biblia 13, “Ang mga
Paglalakbay ni Apostol Pablo Bilang Misyonero,” sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan at hanapin ang iba’t ibang bayan at lugar na nabasa mo.

Mga Pangunahing Alituntunin sa Pagtuturo at Pag-aaral ng Ebanghelyo
Bawat lesson na batay sa banal na kasulatan sa seminary ay nakatuon sa isang scripture block sa
halip na sa isang partikular na konsepto, tema, doktrina o alituntunin. Isinama sa mga lesson na
ito ang mga pangunahing alituntunin sa pagtuturo at pag-aaral ng ebanghelyo, kabilang ang
pag-unawa sa konteksto at nilalaman ng isang scripture block; pagtukoy, pag-unawa, at
pagdama ng katotohanan at kahalagahan ng mga doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo; at
pamumuhay ayon sa mga doktrina at mga alituntunin. Ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan
na isinasaisip ang mga layuning ito ay makatutulong sa paglawak ng iyong pang-unawa at
patotoo sa mga banal na kasulatan at sa mga katotohanang itinuro doon.

Mga Gawa 8:1–25
Naglingkod si Felipe sa Samaria, kung saan nagtangkang bilhin ni Simon na
manggagaway ang priesthood
Kung nakatanggap ka ng malaking halaga ng pera, ano ang bibilhin mo?
____________________

Naniniwala ang ilang tao na mabibili ng pera ang anumang bagay. Gayunman,
hindi mabibili ng pera ang ilan sa pinakamahahalagang bagay sa buhay. Sa iyong
pag-aaral ng Mga Gawa 8, alamin ang isang kaloob mula sa Diyos na hindi
mabibili ng pera.

Nalaman mo sa Mga Gawa 7 ang tungkol sa pagkamatay ng disipulong si Esteban
sa mga kamay ng mga taga-usig. Basahin ang Mga Gawa 8:1–5, na inaalam ang
ginawa ng mga miyembro ng Simbahan dahil sa pang-uusig sa Simbahan sa
Jerusalem. Ang ibig sabihin ng salitang kinakaladkad sa talata 3 ay puwersahang
hinihila.

Pansinin ang pangalang Felipe sa talata 5. Isa Si Felipe sa pitong disipulo na
inordena upang tumulong sa Labindalawang Apostol sa pagtugon sa mga
pangangailangan ng mga miyembro ng Simbahan (tingnan sa Mga Gawa 6:5).

Tingnan ang “Buod ng mga Gawa ng mga Apostol” sa Unit 17: Day 1 lesson, at
basahin ang iniutos ng Tagapagligtas sa Kanyang mga Apostol na nakatala sa Mga
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Gawa 1:8. Ayon sa Mga Gawa 8:5, paano tumulong si Felipe na maisagawa ng utos
na ito?

Basahin ang Mga Gawa 8:6–8, na inaalam ang naging reaksyon ng mga
Samaritano sa pangangaral ni Felipe at sa mga himalang ginawa niya.

Basahin ang Mga Gawa 8:9–11, at pansinin kung paano inilarawan si Simon, isang
lalaki sa bayang iyon.

Ano ang impluwensya ni Simon sa mga tao?

Binigyang-kahulugan ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang
Apostol ang panggagaway bilang “paggamit ng kapangyarihang natamo mula
sa tulong o puwersa ng masasamang espiritu” (Mormon Doctrine, ika-2 ed.
[1966], 747).

Basahin ang Mga Gawa 8:12–13, na inaalam kung paano tumugon si Simon sa
pangangaral ni Felipe.

Ayon sa talata 13, paano naapektuhan si Simon ng “mga himala at mga tanda” na
nakita niya?

Nalamin natin sa Mga Gawa 8:14–16 na pumunta sina Pedro at Juan sa Samaria
matapos marinig na tinanggap ng mga tao roon ang salita ng Diyos. Nagdasal sila
na makatanggap ng kaloob na Espiritu Santo ang mga nabinyagang Samaritano.

Basahin ang Mga Gawa 8:17, na inaalam ang ginawa nina Pedro at Juan para sa
mga bagong miyembro ng Simbahan sa Samaria.

Inilalarawan ng talang ito ang sumusunod na doktrina: Ipinagkakaloob ang
kaloob na Espiritu Santo pagkatapos ng binyag sa pamamagitan ng
pagpapatong ng mga kamay ng mga awtorisadong mayhawak ng priesthood.

Basahin ang Mga Gawa 8:18–19, na inaalam ang inalok ni Simon kay Pedro.

Paano mo sasagutin si Simon kung ikaw ang nasa katayuan ni Pedro?
____________________

Basahin ang Mga Gawa 8:20–24, na inaalam ang itinuro ni Pedro kay Simon
tungkol sa pagtanggap ng priesthood.

Hindi mabibili ng pera ang priesthood.
Dahil pag-aari ng Diyos ang
priesthood, maipagkakaloob lamang ito
ayon sa Kanyang kalooban. Nagtatag
ang Diyos ng paraan sa pagtatamo ng
priesthood (tingnan sa Mga Saligan ng
Pananampalataya 1:5).

Ayon sa Mga Gawa 8:21–23, bakit hindi pa natanggap ni Simon ang priesthood? Sa
iyong palagay, sa paanong paraan “hindi matuwid sa harap ng Dios” ang puso ni
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Simon (Mga Gawa 8:21)? Tingnan sa Alma 41:11 para malaman kung ano ang ibig
sabihin ng “nasa kasukdulan ng kapaitan” (Mga Gawa 8:23).

Itinuturo ng talang ito ang sumusunod na katotohanan: Ipinagkakaloob ang
priesthood ayon sa kalooban ng Diyos at batay sa pamantayan ng pagiging
karapat-dapat.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa iyong palagay, bakit mahalagang malaman na ipinagkakaloob lamang
ang priesthood ayon sa kalooban ng Diyos at batay sa pamantayan ng
pagiging karapat-dapat?

b. Basahin ang Doktrina at mga Tipan 121:36–42. Anong mga alituntunin ang
pinagbabatayan upang magamit ang priesthood? Ano ang nangyayari sa
kalalakihang sinusubukang gamitin ang priesthood “sa alinmang antas ng
kasamaan” (D at T 121:37)?

Nalaman natin sa Mga Gawa 8:25 na nangaral ng ebanghelyo sina Pedro at Juan sa
maraming nayon ng mga Samaritano.

Mga Gawa 8:26–40
Tinuruan at bininyagan ni Felipe ang isang opisyal na taga Etiopia

2. Mag-isip ng mga sitwasyon kung saan kinailangan o kakailanganin
mo ang isang taong papatnubay sa iyo. Sa iyong scripture study

journal, magsulat ng ilang sitwasyon na maaari kang pumatnubay sa iba.
(Mag-isip ng mga lugar o paksa na alam na alam mo o mga talentong
napaghusay mo.)

Sa iyong pag-aaral ng natitirang tala sa Mga Gawa 8, alamin ang isang mahalagang
paraan na maaari kang maging patnubay sa iba.

Basahin ang Mga Gawa 8:26, na inaalam kung sino ang nagsabi kay Felipe na
magtungo sa Gaza. (Maaari mong hanapin ang Gaza sa Mga Mapa sa Biblia blg. 4,
“Ang Banal na Lupain Noong Panahon ng Bagong Tipan” sa Gabay sa mga Banal
na Kasulatan.)

Basahin ang Mga Gawa 8:27–28, na inaalam ang taong nakatagpo ni Felipe
sa daan.

Ano ang ginagawa ng opisyal na taga Etiopia sa kanyang karo?

Basahin ang Mga Gawa 8:29–35, na inaalam kung ano ang nangyari sa pag-uusap
ni Felipe at ng opisyal na taga Etiopia.

Maaari mong markahan sa talata 29 kung sino ang naghikayat kay Felipe na
pumunta sa karo ng opisyal na taga Etiopia. Maaari mo ring markahan sa talata 31
ang sinabi ng taga Etiopia na kailangan niya para maunawaan ang mga isinulat ni
Isaias. Maaari mong isulat sa iyong banal na kasulatan ang Isaias 53:7–8 bilang
cross-reference sa tabi ng Mga Gawa 8:32–33.

Gamitin ang mga salitang pumatnubay, mga pahiwatig, at mga pagkakataon upang
kumpletuhin ang sumusunod na alituntunin na matututuhan natin mula sa
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karanasan ni Felipe: Kapag pinakinggan natin ang ____________________ mula
sa Diyos, makatatanggap tayo ng ____________________ na tumulong na
____________________ sa iba patungo kay Jesucristo.

Itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
kahalagahan ng pagtulong na mapatnubayan ang iba patungo sa Tagapagligtas:
“Ang ‘[makalapit] kay Cristo’ ang bawat isa sa atin [D at T 20:59], sundin ang
Kanyang mga kautusan at tularan ang Kanyang halimbawa pabalik sa Ama, ang
talagang pinakadakila at pinakabanal na layunin ng buhay ng tao. Ang tulungan
ang iba na gawin din ang gayon—turuan, hikayatin, at mapanalanging akayin

din sila na lumakad sa landas na iyon ng pagtubos—ay talagang pangalawang
pinakamahalagang gawain sa ating buhay. Kaya marahil ay nasabi minsan ni Pangulong David O.
McKay, ‘Wala nang higit pang dakilang tungkulin na maaaring ibigay sa sinumang lalaki [o
babae] kaysa maging isang guro ng mga anak ng Diyos’ [sa Conference Report, Okt. 1916, 57]”
(“A Teacher Come from God,” Ensign, Mayo 1998, 25).

3. Pumili ng isa o higit pa sa mga sumusunod na sitwasyon:

Sitwasyon 1: May kaibigan kang binatilyo na kabilang sa ibang Kristiyanong
simbahan. Isang araw sa oras ng tanghalian, nadama mong kausapin siya
tungkol sa Simbahan.

Sitwasyon 2: Habang naglalakad ka pauwi mula sa paaralan, nakakita ka ng
isang dalagita na umiiyak. Nakilala mo na miyembro siya ng inyong ward at
ilang taon nang hindi nagsisimba at dumadalo sa anumang miting ng
Simbahan. Nadama mong dapat mo siyang kausapin. Habang sinisikap mong
mapanatag siya, sinabi niya ang mga problema niya at itinanong, “Hindi ba ako
puwedeng maging masaya?”

Sitwasyon 3: Pumanaw kamakailan ang nanay ng isang binatilyo na
nakakaugnayan mo sa social media. Nadama mong tumugon sa sumusunod na
post na ginawa niya kamakailan: “Pakiramdam ko’y nag-iisa ako ngayon.
Sana’y may makaunawa sa akin.”

Sa iyong scripture study journal, isulat kung ano ang sasabihin at gagawin mo
na makatutulong na mapatnubayan ang taong ito patungo kay Jesucristo. Sa
iyong isusulat, isama ang iyong mga sagot sa mga sumusunod na tanong:

a. Anong mga katotohanan ang ibabahagi mo na makatutulong na
mapatnubayan ang taong ito patungo kay Jesucristo?

b. Anong isang banal na kasulatan ang sasabihin mo na pag-aralan ng
taong ito?

c. Ano ang sasabihin mo na gawin ng taong ito?

Basahin ang Mga Gawa 8:36–40, na inaalam kung ano ang naging resulta ng
pagtuturo ni Felipe tungkol kay Jesus sa opisyal na taga Etiopia.

4. Sagutin ang isa o lahat ng sumusunod na tanong sa iyong scripture
study journal:
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a. Kailan at paano ka nakatulong sa pagpatnubay sa isang tao patungo kay
Jesucristo?

b. Kailan at paano ka napatnubayan ng isang tao patungo kay Jesucristo?

Sa pagsisimula mo ng iyong araw sa pagdarasal, hilingin na patnubayan ka ng
Espiritu Santo. Pagkatapos, habang gumagawa ka sa maghapon, pakinggan ang
mga pahiwatig mula sa Diyos na tutulong sa iyo na mapatnubayan ang iba patungo
kay Jesucristo.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Gawa 8 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 18: DAY 3

Mga Gawa 9
Pambungad
Nagpakita si Jesus kay Saulo (na tatawagin kalaunan na Pablo) habang naglalakbay
siya patungong Damasco, pagkatapos niyon ay nabulag si Saulo. Matapos siyang
mapagaling ni Ananias, nabinyagan si Saulo at nagsimulang mangaral sa Damasco.
Nagtungo kalaunan si Saulo sa Jerusalem at sumama sa mga disipulong naroon,
ngunit nang pagbantaan ng mga Greco-Judio sa Jerusalem ang buhay ni Saulo,
ipinadala siya ng mga Apostol sa Tarso. Gumawa si Pedro ng mga himala sa Lidda
at Joppe.

Mga Gawa 9:1–9
Nagpakita si Jesus kay Saulo sa daan patungong Damasco
Itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol na
kailangan nating magpatawad:

“May isang bagay sa marami sa atin na hindi kayang patawarin at limutin ang
nakaraang mga pagkakamali sa buhay—pagkakamali man natin o pagkakamali
ng iba. Hindi ito maganda. Hindi ito gawain ng Kristiyano. Ito ay tuwirang
pagsalungat sa kadakilaan at kamaharlikaan ng Pagbabayad-sala ni
Jesucristo. …

“Hayaang magsisi ang mga tao. Hayaang umunlad ang mga tao. Maniwalang
kayang magbago at magpakabuti ang mga tao. Iyan ba ay pananampalataya? Oo! Iyan ba ay
pag-asa? Oo! Iyan ba ay pag-ibig sa kapwa? Oo! Higit sa lahat, ito ay pag-ibig sa kapwa, ang
dalisay na pag-ibig ni Cristo” (“Ang Pinakamaganda ay Darating Pa,” Liahona, Ene.
2010, 19–20).

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang ilang sitwasyon kung saan magiging mahalaga para sa iyo na
hayaang magbago at magpakabuti ang iba at maniwalang magagawa
nila ito?

b. Bakit mahalaga para sa iyo na maniwala na maaari ka pang magbago at
magpakabuti?

Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 9, alamin ang mga katotohanan na matututuhan
natin mula sa karanasan ng isang taong nagbago at nagpakabuti.

Nakatuon ang karamihan sa nakatala sa Mga Gawa 9 sa mga karanasan ng isang
lalaking nagngangalang Saulo. “Si Saulo ay isinilang sa Tarso, isang bayan ng mga
Griyego sa Cilicia (tingnan sa Mga Gawa 21:39). Siya ay isinilang na mamamayang
Romano (tingnan sa Mga Gawa 16:37) at nagsasalita ng ‘wikang Hebreo’ (marahil
Aramaic) at Griyego (Mga Gawa 21:37–40). Siya ay isang Judio mula sa angkan ni
Benjamin (tingnan sa Mga Taga Roma 11:1) at isang relihiyosong Fariseo (tingnan
sa Mga Gawa 23:6), na masigasig na tinugis at pinahirapan ang mga tagasunod ni
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Jesucristo (tingnan sa Mga Gawa 9:1–2). Kalaunan ay nakilala siya sa kanyang Latin
na pangalan, na Pablo [tingnan sa Mga Gawa 13:9]” (New Testament Student Manual
[Church Educational System manual, 2014], 294). Nakapag-aral si Saulo sa
Jerusalem sa pagtuturo ni Gamaliel (tingnan sa Mga Gawa 22:3), isang bantog na
Fariseo at iginagalang na guro ng mga batas ng mga Judio (tingnan sa Mga Gawa
5:34–40).

Una nating nabasa ang tungkol kay Saulo sa Mga Gawa 7, na naglalahad ng
pagbato sa disipulong si Esteban. Maaalala mo na inilagay ng mga nagsibato kay
Esteban ang kanilang mga damit sa paanan ni Saulo (tingnan sa Mga Gawa
7:58–59).

Basahin ang Mga Gawa 8:1–3; 9:1–2, na inaalam kung paano tinrato ni Saulo ang
mga tagasunod ni Jesucristo. Maaaring makatutulong na malaman na ang ibig
sabihin ng kinakaladkad (Mga Gawa 8:3) ay puwersahang hinihila o hinahatak.

Basahin ang Mga Gawa 9:3–6, na inaalam ang naranasan ni Saulo habang
naglalakbay siya patungo sa Damasco para dakpin ang mga disipulo ni Jesucristo
na naninirahan doon.

Pansinin ang mga katagang “mahirap sa iyo ang sumikad sa mga matulis” sa Mga
Gawa 26:14. “Ang ‘matulis’ ay tumutukoy sa isang pantaboy, na isang matulis na
sibat na ginagamit na pansundot sa mga hayop para lumakad o kumilos ang mga
ito. Sa halip na lumakad o kumilos, ang mga hayop na matitigas ang ulo ay
sumisikad o sumisipa para gumanti, literal na sumisikad ‘sa mga matulis.’ Ang
gayong reaksyon ay nagdaragdag lamang sa sakit na naramdaman ng hayop dahil
mas tinutusok ito ng amo nito para sumunod ito. Nilinaw ng Tagapagligtas na
kung patuloy Siyang kakalabanin ni Saulo, si Saulo mismo ang nagdadala ng sakit
sa kanyang sarili. Sa literatura ng mga Griyego, ang ‘sumikad sa mga matulis’ ay
karaniwang ginagamit na metapora sa mga kumakalaban sa diyos” (New Testament
Student Manual, 295).

Pansinin ang tanong ni Saulo sa Mga Gawa 22:10. Ano ang maaaring itinuturo nito
sa iyo tungkol kay Saulo?

Ayon sa Pagsasalin ni Joseph Smith ng Mga Gawa 9:7, nakita ng mga kasama ni
Saulo ang liwanag ngunit hindi narinig ang tinig ni Jesus nang mangusap Siya kay
Saulo (tingnan sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Mga Gawa 9:7 [sa Gabay sa mga
Banal na Kasulatan]; tingnan din sa Mga Gawa 22:9).

Matapos ang pangitain, nabulag si Saulo. Inakay siya patungong Damasco, at hindi
siya kumain o uminom sa loob ng tatlong araw.

Isipin kunwari na ikaw si Saulo. Kung matindi mong inuusig ang mga disipulo ni
Jesucristo, ano ang maiisip at madarama mo sa oras na ito?
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Binasbasan ni Ananias si Saulo upang muli
itong makakita.

Mga Gawa 9:10–22
Si Saulo ay napagaling ni Ananias ng Damasco, nabinyagan, at nangaral tungkol kay
Jesucristo
Basahin ang Mga Gawa 9:10–12, na inaalam ang ipinagawa ng Panginoon kay
Ananias, isang mabuting miyembro ng Simbahan sa Damasco.

Alalahanin na ang talagang pakay ni Saulo sa pagpunta sa Damasco ay dakpin ang
mga taong tulad ni Ananias. Kung ikaw si Ananias at alam mo ang reputasyon ni
Saulo, ano ang maiisip mo pagkatapos matanggap ang utos na ito ng Panginoon?

Basahin ang Mga Gawa 9:13–16, na inaalam ang itinuro ng Tagapagligtas kay
Ananias tungkol kay Saulo.

Paano nagkaiba ang opinyon ng Panginoon at ni Ananias tungkol kay Saulo?
____________________

Pansinin sa Mga Gawa 9:15 ang partikular na gawain na pinili ng Panginoon na
gagawin ni Saulo. Mula sa nalaman mo tungkol kay Saulo, ano ang naghanda sa
kanya para mangaral sa “mga Gentil at [sa] mga hari, at [sa] mga anak ni Israel”?
(Maaari mong balikan ang deskripsyon kay Saulo na nabasa mo kanina sa lesson.)

Ayon sa Mga Gawa 9:16, ano pa ang sinabi ng Panginoon na mangyayari kay Pablo,
bagama’t siya ay magiging isang piling sisidlan sa harap ng mga Gentil at
mga hari?

Ang dalawang katotohanan na malalaman natin mula sa Mga Gawa 9:13–16 ay
alam ng Panginoon ang maaari nating kahinatnan at alam ng Panginoon ang
ating potensyal na makatutulong sa Kanyang gawain.

2. Kapag pinagninilayan mo ang mga katotohanang ito, isipin kung
paano ka nakikita ng Diyos. Sa iyong scripture study journal,

magdrowing ng simpleng larawan ng iyong sarili at isulat ang ilan sa iyong mga
kakayahan at pag-uugali na sa palagay mo ay magagamit ng Panginoon para
makatulong sa Kanyang gawain.

Pansinin sa Mga Gawa 9:17 na
binasbasan ni Ananias si Saulo upang
muli itong makakita at mapuspos ng
Espiritu Santo. Ayon sa Mga Gawa
9:18–20, nang ibalik ng Diyos ang
paningin ni Saulo, paano naiba ang
opinyon ni Saulo sa Panginoon
kumpara noon?

Ang pagsisisi, pagpapabinyag, at
pangangaral ni Saulo ay nagpakita ng
kanyang pananampalataya kay
Jesucristo at pagpapasakop sa kalooban
ng Panginoon.

Basahin ang Mga Gawa 9:21–22, na inaalam ang reaksyon ng mga tao sa
pangangaral ni Saulo.
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Ang itinanong ni Saulo sa Panginoon na nakatala sa Mga Gawa 9:6 ay nagpakita ng
kanyang pagpapakumbaba at hangaring sumunod sa kalooban ng Panginoon.
Tulad ni Saulo, kung pasasakop tayo sa kalooban ng Panginoon, magagawa
nating magbago at maabot ang potensyal na nakikita Niya sa atin.

Upang matulungan ka na maunawaan ang ibig sabihin ng pagpapasakop sa
kalooban ng Panginoon, kunwari ay may isa kang clay na malambot at ang isa ay
matigas. Ano ang kaibhan ng paghubog ng isang bagay gamit ang malambot na
clay sa paghubog ng isang bagay gamit ang matigas na clay?

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paano maihahalintulad ang dalawang magkaibang clay sa kakayahang
sumunod ng isang tao sa kalooban ng Panginoon?

b. Paano nakatutulong sa iyo o sa iba ang pagsunod sa Panginoon na magbago
at maabot ang potensyal na nakikita sa iyo o sa kanila ng Panginoon?

Pag-isipan kung paano mo magagamit sa iyong buhay ang tanong ni Saulo, “Ano
ang gagawin ko, Panginoon?” (Mga Gawa 22:10).

Itinuro ni Pangulong Ezra Taft Benson: “Wala nang mas mahalaga pang
katanungan sa buhay ng isang [tao] kaysa sa yaong itinanong ni Pablo: ‘… Ano
ang gagawin ko, Panginoon?’ Wala nang mas mabuting gagawin ang isang [tao]
kaysa tahakin ang landas na maghahatid sa kanya sa sagot sa tanong na iyan at
pagkatapos ay isagawa ito” (“Listen to a Prophet’s Voice,” Ensign, Ene.
1973, 57).

Magpatuloy sa pagdarasal nang taimtim at humingi ng sagot sa tanong na ito, at
kumilos ayon sa anumang pahiwatig na natanggap mo.

Mga Gawa 9:23–31
Nanganib ang buhay ni Saulo sa Damasco at pagkatapos sa Jerusalem, at ipinadala
siya ng mga Apostol sa Tarso
Nabasa natin sa Mga Gawa 9:23–26 na nagsabwatan ang mga Judio sa Damasco na
patayin si Saulo, ngunit tinulungan siya ng mga miyembro ng Simbahan na
makatakas sa bayan. Mababasa rin natin na nagpunta si Saulo sa Jerusalem, kung
saan “pinagsikapan niyang makipisan sa mga alagad: at silang lahat ay nangatakot
sa kaniya, sa di paniniwala na siya’y alagad” (Mga Gawa 9:26).

Sa iyong palagay, bakit nag-alangang maniwala ang mga miyembro ng Simbahan
na naging disipulo na ni Jesucristo si Saulo?

Nabasa natin sa Mga Gawa 9:27–31 na si Bernabe, isang miyembro ng Simbahan
(tingnan sa Mga Gawa 4:36–37), ay dinala si Saulo sa mga Apostol at sinabi sa
kanila ang tungkol sa pangitain ni Saulo at ang matapang nitong pangangaral sa
Damasco. Pagkatapos ay malugod na tinanggap ng mga miyembro ng Simbahan si
Saulo. Nang hangarin ng mga Greco-Judio sa Jerusalem na patayin si Saulo,
ipinadala siya ng mga lider ng Simbahan sa Tarso. Nalaman din natin sa Mga Gawa
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9:31 na nagkaroon ang Simbahan ng kapayapaan at pag-unlad sa Judea, Galilea, at
Samaria.

Mga Gawa 9:32–43
Gumawa si Pedro ng mga himala sa Lidda at Joppe
Mag-isip ng isang tao na gusto mong tulungang bumaling sa Panginoon at
maniwala sa Kanya. Sa pag-aaral mo sa nalalabing bahagi ng Mga Gawa 9, alamin
ang isang paraan na makatutulong sa taong ito at sa iba na bumaling sa Panginoon.

Inilarawan sa Mga Gawa 9:32–35 at Mga Gawa 9:36–42 ang mga himalang ginawa
ni Pedro sa Lidda at Joppe. Kapag binasa mo ang mga talatang ito, alamin ang mga
himalang ginawa ni Pedro at kung ano ang reaksyon ng mga tao. Maaaring
makatulong ang mga sumusunod na paliwanag: Mababasa sa Joseph Smith
Translation, Mga Gawa 9:32 ang mga katagang “sa paglalakad ni Pedro sa lahat ng
rehiyong ito” (idinagdag ang italics). Ang pagkaawang gawa (Mga Gawa 9:36) ay
pagbibigay ng mga handog sa mga maralita.

Ano ang ginawa ng mga tao sa Lidda at Joppe sa nakitang paglilingkod ni Pedro?
Ang isang alituntunin na matututuhan natin mula sa halimbawa ni Pedro ay sa
paglilingkod sa iba, matutulungan natin ang mga tao na bumaling sa
Panginoon at maniwala sa Kanya.

Isang paraan ng paglilingkod sa iba ang pagbibigay ng basbas ng priesthood. Ang
halimbawa ni Tabita (o Dorcas) sa Mga Gawa 9:36, 39 ay nagpapakita ng isa pang
paraan na makapaglilingkod tayo sa iba. Makatutulong sa iba na bumaling sa
Panginoon ang pagiging “puspos ng mabubuting gawa” (Mga Gawa 9:36) at ang
paglilingkod sa iba.

4. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Kailan nakatulong sa iyo o sa iba ang mabubuting gawa ng isang tao para
bumaling ka o ang iba sa Panginoon at maniwala sa Kanya?

b. Ano ang ilang paraan na makapaglilingkod ka sa iba? (Maging espesipiko,
sumulat ng dalawa o tatlong ideya.)

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Gawa 9 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 18: DAY 4

Mga Gawa 10–12
Pambungad
Ipinahayag ng Diyos kay Pedro sa isang pangitain na dapat ipangaral ang
ebanghelyo sa mga Gentil. Itinuro ni Pedro ang ebanghelyo kay Cornelio at sa
buong sangbahayan nito at kalaunan ay inayos ang pagtatalo-talo sa mga Banal na
Judio tungkol sa pangangaral ng ebanghelyo sa mga Gentil. Patuloy na sumulong
ang gawain ng Panginoon sa kabila ng pag-uusig. Pinatay ni Herodes Agripa I, ang
apo ni Herodes ang Hari, si Apostol Santiago at pagkatapos ay dinakip at
ibinilanggo si Pedro. Noong gabi bago patayin si Pedro, isang anghel ang tumulong
sa kanya na makatakas mula sa bilangguan. Pinarusahan si Herodes ng isang
anghel mula sa Diyos, at patuloy na ipinangaral ang ebanghelyo.

Mga Gawa 10
Ipinahayag ng Diyos kay Pedro sa isang pangitain na dapat ipangaral ang
ebanghelyo sa mga Gentil
Ano ang nagbibigay sa iyo ng lakas na sundin ang isang tao?

Kunwari ay isa ka sa grupo ng mga tao na naliligaw. Ilan sa mga miyembro ng
grupo ay nagsabing alam nila ang daan, pero magkakaiba sila ng itinuturong
direksyon. Ano ang maghihikayat o iimpluwensya sa iyo kung sino ang susundin
mo? ____________________

Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 10–12, alamin ang mga katotohanan na
makatutulong sa iyo na magkaroon ng tiwala sa mga taong tinawag ng Panginoon
na mamahala sa Kanyang Simbahan.

Hanggang sa panahong ito sa Bagong Tipan, sa mga Judio lamang ipinangaral ang
ebanghelyo, maliban sa ilang eksepsyon. Maging si Jesus ay nangaral lamang sa
“mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel” at iniutos sa Kanyang mga apostol na
gawin din ang gayon (tingnan sa Mateo 10:5–6). Gayunpaman, sinabi ng
Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo na matapos mapasakanila ang Espiritu
Santo ay ipangangaral nila ang ebanghelyo “hanggang sa kahulihulihang
hangganan ng lupa” (Mga Gawa 1:8). Nabasa natin sa Mga Gawa 10 ang tungkol
sa isang malaking pagbabago sa paraan ng pamamahala ng Simbahan na
makatutulong sa paggawa nito.

Basahin ang Mga Gawa 10:1–2, na inaalam ang mga detalye tungkol sa isang
Gentil na nagngangalang Cornelio.

Isang senturion si Cornelio. Ang senturion ay “isang pinuno sa hukbong Romano
na siyang namumuno sa isang pangkat ng 50 hanggang 100 tauhan. Ang gayong
pangkat ay bumubuo ng mga ikaanimnapung bahagi ng isang lehiyong Romano”
(Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Senturyon,” scriptures.lds.org).

Ayon sa patakaran ng Simbahan noong panahong iyon, bilang isang Gentil, hindi
maaaring sumapi si Cornelio sa Simbahan ni Cristo kung hindi muna siya sasapi sa
Judaismo. Bagama’t hindi makakasapi si Cornelio sa Simbahan bilang isang Gentil,
paano niya ipinakita ang kanyang pananampalataya sa Diyos?
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Tulad ng nakatala sa Mga Gawa
10:3–48, nagkaroon si Pedro ng isang
pangitain na sa una ay hindi niya
naunawaan. Gayunpaman, dahil sa
pagsunod sa Espiritu, nakilala ni Pedro
si Cornelio, na nagkaroon ng isang
pangitain kung saan sinabi ng anghel
na narinig ng Panginoon ang mga
panalangin ni Cornelio. Pumasok si
Pedro sa bahay ni Cornelio at tinuruan
niya ng ebanghelyo si Cornelio at ang
pamilya nito. Nadama ng lahat ng naroon sa bahay ang Espiritu Santo. Naunawaan
ni Pedro na ang kanyang pangitain, kung saan inutusan siya na kainin ang mga
hayop na itinuturing na marumi, ay kautusan mula sa langit na ipangaral ang
ebanghelyo sa mga Gentil at tulutan silang mabinyagan kahit hindi sila sumapi sa
Judaismo.

1. Kumpletuhin ang sumusunod sa iyong scripture study journal:

a. Basahin ang Mga Gawa 10:34–35, at isulat ang anumang naisip o nadama
mo tungkol sa sinasabi rito na natutuhan ni Pedro sa dalawang talatang ito.

b. Basahin ang 2 Nephi 26:33, at pagkatapos ay sagutin ang sumusunod na
tanong: Ano ang ibig sabihin ng “hindi nagtatangi ang Dios ng mga tao”
(Mga Gawa 10:34)?

Isipin ang sinasabi ng sumusunod na pahayag tungkol sa Diyos na “hindi
nagtatangi … ng mga tao”:

“Ang ebanghelyo ni Jesucristo ay para sa lahat ng tao. Sinabi sa Aklat ni Mormon, ‘maitim at
maputi, alipin at malaya, lalaki at babae; … pantay-pantay ang lahat sa Diyos’ (2 Nephi 26:33).
Ito ang opisyal na turo ng Simbahan.

“Ang mga tao sa lahat ng lahi ay malugod na tinatanggap at binibinyagan noon pa man sa
Simbahan mula pa sa simula. …

“Lubos na kinukondena ng Simbahan ang racism o panglalait sa ibang lahi, kabilang ang
anuman at lahat ng nakaraang panglalait sa ibang lahi ng mga tao sa loob at labas ng
Simbahan. Noong 2006, sinabi ni Gordon B. Hinckley, na noon ay pangulo ng Simbahan na
‘walang sinumang nanlalait sa ibang lahi ang maituturing ang kanyang sarili na tunay na
disipulo ni Cristo. Ni hindi niya maituturing ang kanyang sarili na nakaayon sa mga turo ng
Simbahan ni Cristo. … Tanggapin nating lahat na bawat isa sa atin ay anak na lalaki o babae ng
ating Ama sa Langit, na nagmamahal sa lahat ng Kanyang mga anak’ [“Ang Pangangailangan sa
Malaking Kabutihan,” Ensign o Liahona, Mayo 2006, 58]” (“Race and the Church: All Are Alike
unto God,” mormonnewsroom.org/article/race-church).
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Mga Gawa 11:1–18
Naayos ni Pedro ang pagtatalo ng mga Banal na Judio tungkol sa pangangaral ng
ebanghelyo sa mga Gentil
Mula sa iyong nabasa sa Mga Gawa 10:28, ano sa palagay mo ang nadama ng ilang
Judio na miyembro ng Simbahan nang mabalitaan nila ang pakikipag-ugnayan ni
Pedro sa isang Gentil?

Basahin ang Mga Gawa 11:1–3, na inaalam kung ano ang naging reaksyon ng mga
disipulo sa ginawa ni Pedro.

Tulad ng nakatala sa Mga Gawa 11:4–15, inilahad ni Pedro sa mga disipulo ang
mga pangitaing natanggap nila ni Cornelio. Sinabi niya sa kanila na tinanggap ni
Cornelio at ng buong sangbahayan nito ang mga turo ni Jesucristo at pagkatapos ay
naranasan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa gayon ding paraan kung paano
ito naranasan ni Pedro at ng iba pang mga disipulo.

Basahin ang Mga Gawa 11:16–17, na inaalam ang huling sinabi ni Pedro sa mga
disipulo.

Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng sinabi ni Pedro niyang, “Sino baga ako,
na makahahadlang sa Dios?” (Mga Gawa 11:17)? ____________________

Basahin ang Mga Gawa 11:18, na inaalam kung ano ang reaksyon ng mga disipulo
sa paliwanag ni Pedro.

Ano ang reaksyon ng mga disipulo nang nalaman nila na pinapatnubayan ng Diyos
si Pedro?

Ang sumusunod ay isang alituntunin na maaari nating matutuhan mula sa talang
ito: Kapag alam natin na pinapatnubayan ng Diyos ang mga namumuno sa
Simbahan, buong tiwala natin silang sasang-ayunan at susundin. Ang
alituntuning ito ay pinagtibay sa mga banal na kasulatan sa mga huling araw, na
ayon dito ay inihayag ng Diyos ang Kanyang kalooban sa mga mayhawak ng mga
susi ng priesthood upang mamahala sa Simbahan (tingnan sa D at T 1:38; 28:2, 7;
42:11; 107:65–66).

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paano mo nalaman na ang mga namumuno sa Simbahan ay ginagabayan
ng Diyos?

b. Anong payo mula sa mga propeta ang pinili mong sundin dahil alam mong
ginagabayan ng Diyos ang mga propeta?

3. Sa iyong scripture study journal, magsulat ng isang mithiin na
makatutulong sa iyo na magkaroon ng mas malakas na patotoo na

ginagabayan ng Diyos ang mga namumuno sa Simbahan.

Mga Gawa 11:19–30
Patuloy na susulong ang gawain ng Panginoon sa kabila ng pag-uusig
Nakatala sa Mga Gawa 11:19–26 na dahil sa pag-uusig, ilang disipulo ang nakalat
sa iba’t ibang dako ng rehiyon ngunit buong katapatang nangaral ng ebanghelyo ni
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Jesucristo saanman sila maparoon. Nakatala sa Mga Gawa 11:27–30 na humayo
ang mga propeta “sa Antioquia … galing sa Jerusalem” at na nagpatotoo ang isa sa
mga propeta, si Agabo, na magkakaroon ng taggutom. Dahil dito, nakapagbigay
sila ng tulong sa mga tao sa Judea.

Mga Gawa 12:1–17
Pinatay ni Herodes si Santiago at dinakip si Pedro, na mahimalang nakatakas mula
sa bilangguan
Nakaturo ang compass sa hilaga dahil
ang magnetic North Pole ng mundo ay
nahihila ang north end ng magnet ng
compass. Magdrowing ng X kahit saan
malapit sa compass (ngunit huwag
malapit sa north compass point o sa
panuro sa compass na nakaturo sa
hilaga), at sabihin sa klase na isipin
kunwari na kumakatawan sa isang
batubalani o magnet ang X.

Paano makaiimpluwensya ang magnet
na ito sa pagkilos ng panuro o needle
ng compass?

Paano ito nakakaapekto sa kakayahan natin na gumawa ng tamang pagpili tungkol
sa direksyon na dapat nating tahakin?

Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 12, alamin ang impluwensya na makahahadlang
sa ating kakayahan na gumawa ng mga tamang desisyon.

Mula noong patayin si Esteban, lalo pang nakaranas ng matinding pang-uusig ang
mga miyembro ng Simbahan na nasa Jerusalem at ang mga miyembro sa mga
kalapit na lugar nito. Basahin ang Mga Gawa 12:1–4, na inaalam kung paano
nakaragdag si Herodes Agripa sa pag-uusig na ito.

Sino ang pinatay ni Herodes?

Ang Santiagong binanggit sa talata 2 ay si Apostol Santiago, ang kapatid ni Apostol
Juan at anak ni Zebedeo. Ayon sa mga tala, si Santiago ang unang Apostol na
pinatay sa sinaunang Kristiyanong Simbahan. Miyembro rin siya ng Unang
Panguluhan kasama sina Pedro at Juan.

Ayon sa Mga Gawa 12:3, sino ang natuwa sa pagkamatay ni Santiago?

Ang mga katagang “mga Judio” sa talata 3 ay tumutukoy sa mga
maimpluwensyang pinunong Judio sa Jerusalem na nang-udyok na usigin ang
Simbahan ni Jesucristo. Si Herodes Agripa ay “nagnais na maituring na
ortodoksong Judio [orthodox Jew]” (Bible Dictionary sa LDS English version ng
Biblia, “Herod”) at hinangad na bigyang-lugod ang mga pinunong Judiong ito.
Malapit sa X sa tabi ng compass, isulat ang: Kung hangad nating bigyang-lugod ang
iba sa halip na ang Diyos, …
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Ano ang ginawa ni Herodes nang makita niya na natuwa ang mga pinunong Judio
sa pagkamatay ni Santiago? (Dapat mong maunawaan na ang isang tigaapat ay
binubuo ng apat na kawal.)

Kung isasaalang-alang ang larawan ng compass at ang X, paano nakaapekto sa
direksyon ng buhay ni Herodes ang hangarin niyang bigyang-lugod ang iba sa
halip na ang Diyos?

Batay sa mga nalaman natin mula sa halimbawa ni Herodes, kumpletuhin ang
sumusunod na alituntunin: Kung hangad nating bigyang-lugod ang iba sa
halip na ang Diyos, ____________________.

4. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Bukod sa halimbawa ni Herodes, ano pa ang ibang mga halimbawa na
nagpapakita kung paano mauuwi ang isang tao sa paggawa ng kasalanan
dahil hinangad niyang bigyang-lugod ang iba sa halip na ang Diyos?

b. Ano ang ilang paraan na makapagpapalayo sa iyo sa Ama sa Langit ang
hangarin mong bigyang-lugod ang iba? Ano ang gagawin mo para
mapaglabanan ang kasalanan?

Pag-isipan ang mga paraan na nakapagpapalayo sa iyo sa Ama sa Langit dahil sa
hangarin mong bigyang-lugod ang iba.

Basahin ang Mga Gawa 12:5–6. Ano ang ginagawa ng mga miyembro ng
Simbahan sa panahong ito? ____________________

Basahin ang Mga Gawa 12:7–10. Anong mga hadlang at sagabal ang nalampasan
ni Pedro sa kanyang pagtakas? ____________________
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Si Pedro ay pinatakas ng anghel ng
Panginoon mula sa bilangguan.

Basahin ang Mga Gawa 12:11–15.
Kailan natanto ni Pedro na ang
nangyari ay totoo at hindi isang
pangitain? ____________________

Ano ang nangyari nang kumatok si
Pedro sa pintuan ng bahay ni Maria?

Basahin ang Mga Gawa 12:16–17.
Kanino nagpasalamat si Pedro dahil
nakatakas siya sa bilangguan?
____________________

Muling basahin ang Mga Gawa 12:5, at
alamin kung paano nauugnay ang
talatang ito sa pagtakas ni Pedro sa
bilangguan.

Sa iyong palagay, ano ang
ipinahihiwatig ng mga katagang
“maningas na dumalangin” (Mga Gawa
12:5) tungkol sa katapatan at
kataimtiman ng mga panalangin ng
mga miyembro ng Simbahan?

Ipinapakita sa tala na ito ang
katotohanan na ang ating taos-puso at taimtim na mga panalangin ay
nag-aanyaya ng mga himala at mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay at sa
buhay ng ibang tao.

Ano ang ibig sabihin ng manalangin nang taos-puso at taimtim?
____________________

Hindi nangangahulugan ang alituntuning ito na kung taos-puso at taimtim ang
ating mga panalangin, agad tayong makatatanggap ng sagot sa ipinagdasal natin.
Kabilang sa iba pang dahilan sa pagtanggap ng mga himala at mga pagpapala ng
Diyos ay ang kalooban at takdang panahon ng Diyos pati na rin ang kalayaang
pumili ng isang tao.

Basahin ang sumusunod na sitwasyon, na inaalam kung bakit mahalaga ang panalangin: “Ang
panalangin ay paraan kung saan ang kalooban ng Ama at ang kalooban ng anak ay
nagkakaroon ng ugnayan sa isa’t isa. Ang pakay ng panalangin ay hindi upang baguhin ang
kalooban ng Diyos, kundi upang maisiguro sa ating sarili at sa iba ang mga pagpapala na nais ng
Diyos na ipagkaloob, ngunit kinakailangan nating hilingin upang matanggap. Ang mga
pagpapala ay nangangailangan ng [sapat na] sipag o pagsisikap natin bago natin makamtan ang
mga ito. Ang panalangin ay isang uri ng gawain, at isang itinakdang paraan para makamtan ang
pinakamataas sa lahat ng pagpapala” (Bible Dictionary sa LDS English version ng Biblia,
“Prayer”).

5. Sagutin ang dalawa o lahat ng sumusunod na tanong sa iyong
scripture study journal:
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a. Ayon sa pahayag na ito, ano ang mahalagang layunin ng panalangin?

b. Bakit mahalagang alalahanin na ang layunin ng panalangin ay hindi upang
baguhin ang kalooban ng Diyos?

c. Kailan nangyari ang mga himala at pagpapala ng Diyos sa buhay mo o sa
buhay ng ibang taong ipinagdasal mo?

Isipin kung sino o ano ang ipagdarasal mo. Pag-isipan kung paano ka
mananalangin nang mas taos-puso at taimtim upang mapagkalooban ng mga
pagpapala at mga himala na handang ibigay ng Diyos sa iyo at sa iba.

Mga Gawa 12:18–25
Pinarusahan si Herodes ng isang anghel mula sa Diyos, at patuloy na ipinangaral
ang ebanghelyo
Nakatala sa Mga Gawa 12:18–25 na nalaman ni Herodes na nakatakas si Pedro at
ipinapatay ang mga bantay na inakala niyang nagpabaya kaya nakatakas si Pedro.
Nalaman din natin sa mga talatang ito na nagsalita si Herodes sa mga tao, na
pumuri sa kanya at nagsabing siya ay parang diyos kung magsalita. Dahil hindi
nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos si Herodes, pinarusahan siya ng isang anghel
at siya ay nagkasakit at namatay.

Mahalagang maunawaan na ang pagpaparusa ng Diyos sa masasama ay ayon sa
Kanyang kalooban at takdang panahon. Hindi napaparusahan kaagad lahat ang
masasamang tao (tingnan sa Alma 14:10–11).

Ayon sa Mga Gawa 12:24, ano ang nangyari sa gawaing misyonero ng Simbahan sa
kabila ng pag-uusig na naranasan ng mga miyembro ng Simbahan?
____________________

Rebyuhin ang mga katotohanang nalaman mo sa lesson na ito, at pag-isipan kung
paano mo maipamumuhay ang mga ito.

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Gawa 10–12 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 19: DAY 1

Mga Gawa 13–14
Pambungad
Sinimulan ni Pablo (na dating tinatawag na Saulo) ang kanyang unang
pangmisyonerong paglalakbay kasama si Bernabe. Sila ay nangaral ng ebanghelyo
at nagtatag ng mga sangay o branch kahit patuloy ang pang-uusig sa Simbahan.
Nang hindi tanggapin ng mga Judio ang salita ng Diyos, nagtuon sina Pablo at
Bernabe sa pangangaral sa mga Gentil.

Mga Gawa 13:1–13
Sinimulan nina Pablo at Bernabe ang isang pangmisyonerong paglalakbay at
pinagsabihan ang isang bulaang propeta
Inilalarawan ng sumusunod na scale ang dami ng oposisyon na maaaring
makaharap ng isang tao habang sinisikap niyang ipamuhay ang ebanghelyo.
Sumasagisag ang isang dulo ng scale sa walang oposisyon, at sumasagisag naman
ang kabilang dulo nito sa palaging may oposisyon.

Ilagay ang pangalang Moises sa lugar sa scale na sa palagay mo ay nagpapakita ng
lebel ng oposisyon na naranasan ni Moises. Gawin din ang gayon para kay Joseph
Smith at para kay Nephi. Batay sa oposisyon na natanggap mo habang sinisikap
mong ipamuhay ang ebanghelyo, saan sa scale mo isusulat ang iyong pangalan?

Daranas ang lahat ng disipulo ni Jesucristo ng oposisyon sa iba’t ibang panahon at
magkakaibang tindi sa kanyang buhay. Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 13–14,
alamin ang mga alituntuning makatutulong sa iyo kapag may dumating na mga
oposisyon sa iyong pagsisikap na mamuhay nang matwid.

Nalaman natin sa Mga Gawa 13:1–2 na habang nagtitipon sa Antioquia ang ilang
propeta at guro, nakatanggap sila ng tagubilin mula sa Espiritu Santo na dapat
tawaging mangaral ng ebanghelyo nang magkasama sina Saulo at Bernabe.

Bago ang tawag na ito na magmisyon, iniukol ni Pablo ang kanyang panahon sa
pag-aaral ng ebanghelyo ni Jesucristo mula noong magbalik-loob siya (tingnan sa
Mga Taga Galacia 1:17–18) at pagkatapos ay nagturo at nangaral ng ebanghelyo sa
Damasco, Jerusalem, Tarso, Siria, Cilicia, at Antioquia (tingnan sa Bible Dictionary
sa LDS English version ng Biblia, “Paul”). Si Bernabe ay isang Judio mula sa Chipre
na nagbalik-loob sa ebanghelyo ni Jesucristo (tingnan sa Mga Gawa 4:36).

Nalaman natin sa Mga Gawa 13:3–6 na matapos ma-set apart o maitalaga sina
Saulo at Bernabe para sa kanilang misyon, naglakbay sila mula sa Antioquia
papunta sa pulo ng Chipre at nangaral sa isang sinagoga sa bayan ng Salamina.
Mula roon ay naglakbay sila sa kabilang panig ng pulo papunta sa bayan ng Pafos.
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Unang pangmisyonerong paglalakbay ni Pablo (tingnan sa Mga Gawa 13–14).

Basahin ang Mga Gawa 13:6–8, na inaalam kung ano ang nangyari nang dumating
sina Saulo at Bernabe sa Pafos.

Basahin ang Mga Gawa 13:9–12, na inaalam ang nangyari kay Elimas (tinatawag na
Bar-Jesus sa Mga Gawa 13:6), ang manggagaway at bulaang propeta. Maaari mong
markahan kung paano nakaimpluwensya sa isang Romanong proconsul, si Sergio
Paulo, ang pagkakita sa kapangyarihan ng Diyos sa talata 12.

Ang isang alituntunin na matututuhan natin sa Mga Gawa 13:9–12 ay na tunay na
mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kapangyarihan ng
diyablo. Maaari mong isulat ang alituntuning ito sa iyong mga banal na kasulatan
sa tabi ng mga talatang ito.

1. Sagutin ang mga sumusunod sa iyong scripture study journal.

a. Ipaliwanag kung paano makatutulong sa iyo ang pagkaunawang tunay na
mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kapangyarihan ng
diyablo kapag dumaranas ka ng oposisyon sa iyong buhay.

b. Magsulat ng dalawa o tatlong sitwasyon na kung saan matutulungan ka ng
pag-alaala sa alituntuning ito.

Dapat mong malaman na ipinapakita sa Mga Gawa 13:9 na si Saulo ay tinawag na
Pablo sa mga banal na kasulatan (tingnan sa Mga Gawa 13:13).
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Mga Gawa 13:14–43
Muling inilahad ni Pablo ang kasaysayan ng mga Israelita at pinatotohanan na
naparito si Jesucristo bilang katuparan ng mga pangako ng Diyos
Mag-isip ng isang pagkakamali na
nagawa mo noon na kung mababalikan
mo lang sana ay hindi mo gagawin.
Dumaranas tayo minsan ng oposisyon
dahil pinili natin mismo ang masama.
Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa
13:14–43, alamin ang mga alituntuning
makatutulong sa iyo kapag may
dumating na ganitong oposisyon sa
buhay mo.

Nakatala sa Mga Gawa 13:14–37 na
nilisan nina Pablo at Bernabe ang Chipre at naglayag patungong Pamfilia na nasa
timog baybayin ng Turkey sa panahong ito. Dahil sa hindi tinukoy na dahilan, isa sa
kompanyon nila, si Juan Marcos, ay nagpasiyang iwan sila at umuwi. Sa araw ng
Sabbath, tumayo si Pablo sa harapan ng mga kalalakihan sa sinagoga sa bayan ng
Antioquia sa Pisidia at itinuro ang kasaysayan ng mga Israelita, pati ang
pagkabihag sa Egipto, pagtamo ng lupang pangako, pagtawag ng Diyos kay Haring
David, at ang pagsilang ng Tagagapagligtas mula sa angkan ni David. Pagkatapos
ay itinuro ni Pablo ang tungkol sa buhay at misyon ni Jesucristo.

Basahin ang Mga Gawa 13:32–33, na inaalam ang itinuro ni Pablo tungkol kay
Jesucristo. Maaari mong markahan sa iyong mga banal na kasulatan ang itinuro
niya tungkol sa Tagapagligtas.

Basahin ang Mga Gawa 13:38–39, na inaalam kung anong mga pagpapala ang
sinabi ni Pablo na matatanggap natin sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni
Jesucristo.

Nalaman natin mula sa Mga Gawa 13:38–39 ang sumusunod na alituntunin:
Mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan at aariing ganap o
mabibigyang-katwiran sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo.

Ang ibig sabihin ng mga salitang inaaring ganap o aariing ganap, na ginamit sa
talata 39, ay “mapatawad mula sa kaparusahan sa kasalanan at maipahayag na
walang sala” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Pagbibigay-katwiran,
Pangatwiranan,” scriptures.lds.org). Kapag inaring ganap o binigyang-katwiran ang
isang tao sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo, ang kanyang
kaugnayan sa Diyos ay muling naitatama.

Sa pagbabasa mo ng itinuro ni Elder D. Todd Christofferson ng Korum ng
Labindalawang Apostol kung ano ang ibig sabihin ng inaring ganap o
binigyang-katwiran sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo, markahan
ang mga pagpapala na sinabi niyang darating sa pamamagitan ng pagsisisi:
“Nagdusa si Jesus at inialay ang Kanyang buhay upang magbayad-sala.
[Mabubura] ng kapangyarihan ng Kanyang Pagbabayad-sala ang mga epekto ng

UNIT  19,  DAY 1

423



kasalanan sa atin. Kapag nagsisi tayo, ang biyaya ng Kanyang pagbabayad-sala ang
nagbibigay-katwiran at lumilinis sa atin (tingnan sa 3 Nephi 27:16–20). Parang hindi tayo
nagkasala, parang hindi tayo nagpatukso” (“Upang Sila ay Maging Isa sa Atin,” Ensign o
Liahona, Nob. 2002, 71).

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang kailangan nating gawin upang mapatawad sa ating mga kasalanan
at mabigyang-katwiran sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo?

b. Sino ang ilang tao mula sa mga banal na kasulatan na napatawad sa
kanilang mga kasalanan at nabigyang-katwiran sa pamamagitan ng
Pagbabayad-sala ni Jesucristo?

Kung may magagamit kang himnaryo ng Simbahan, awitin o basahin ang unang
dalawang talata ng “Ako ay Namangha” (Mga Himno, blg. 115). Kapag inawit o
binasa mo ito, alamin kung paano ipinahayag ng sumulat ng himno ang kanyang
pasasalamat para sa Pagbabayad-sala at pagpapatawad ng Tagapagligtas.

3. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Ano ang nadama mo para kay Jesucristo nang isipin mo kung

paano ginawang posible ng Kanyang Pagbabayad-sala na mapatawad ka sa
iyong mga kasalanan?

Sundin ang anumang pahiwatig na matatanggap mo mula sa Espiritu Santo na
makatutulong sa iyo na mapatawad ka at mabigyang-katwiran sa pamamagitan ng
Pagbabayad-sala ni Jesucristo.

Ipinaliwanag na kasunod ng pangangaral ni Pablo sa Mga Gawa 13:40–43,
maraming Gentil ang humiling kay Pablo na magturo siyang muli sa susunod na
Sabbath.

Mga Gawa 13:44–52
Buong tapang na nangaral sina Pablo at Bernabe sa kabila ng tumitinding
pang-uusig
Sa sumunod na araw ng Sabbath, halos lahat sa buong bayan ay dumating upang
pakinggan sina Pablo at Bernabe na itinuturo ang salita ng Diyos.

Basahin ang Mga Gawa 13:44–52, na pinaghahambing ang inasal at ikinilos ng
mga Judio at ang inasal at ikinilos ng mga Gentil habang nakikinig sila kina Pablo
at Bernabe. Ang “mga babaing masisipag sa kabanalan” na binanggit sa talata 50
ay yaong mga pinapahalagahan at iginagalang sa kanilang komunidad.

Dapat mong malaman na nilinaw sa Joseph Smith Translation ang Mga Gawa
13:48 na “kasing dami ng naniwala ay itinalaga sa buhay na walang hanggan”
(Joseph Smith Translation, Acts 13:48 ). Maaaring ipinapahiwatig ng salitang
itinalaga sa talatang ito na sila ay nagbalik-loob at ginawa ang mga hakbang na
kinakailangan upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Kabilang sa mga
hakbang na iyon ay ang binyag, pagtanggap ng kaloob na Espiritu Santo,
pagsunod, at pagtitiis nang may pananampalataya hanggang wakas.
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Mga Gawa 14
Gumawa ng mga himala sina Pablo at Bernabe habang ipinangangaral nila ang
ebanghelyo sa kabila ng patuloy na pang-uusig
Sa iyong palagay, bakit hinahayaan ng
Panginoon na makaranas ng
matitinding pagsubok ang mabubuting
tao? ____________________

Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 14,
alamin ang mga alituntuning
makatutulong sa iyo na maunawaan
kung paano sasagutin ang tanong
na ito.

Inilarawan sa Mga Gawa 14:1–21 ang
ilan sa mga paghihirap na tiniis nina
Pablo at Bernabe habang patuloy silang
nangangaral. Basahin ang mga
sumusunod na talata, na inaalam kung
anong mga paghihirap ang naranasan
ng mga missionary, at maaari mong
markahan ang mga ito sa iyong mga
banal na kasulatan:

• Mga Gawa 14:1–2

• Mga Gawa 14:8–18

• Mga Gawa 14:19–20

4. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Ano ang maiisip mo kung kasama ka nina Pablo at Bernabe sa

pagdanas ng mga pagsubok na ito?

Basahin ang Mga Gawa 14:22, na inaalam ang itinuro ni Pablo tungkol sa
paghihirap.

Nalaman natin mula sa talatang ito ang sumusunod na alituntunin: Kapag
matapat nating natiis ang mga paghihirap, magiging handa tayong
makapasok sa kahariang selestiyal.

Isipin ang mga pagpapalang dumating sa iyo o sa mga taong kilala mo nang
matapat mong natiis o nila ang mga paghihirap. Sa iyong palagay, sa paanong
paraan tayo maihahanda ng pagtitiis nang tapat sa mga pagsubok para sa kaharian
ng langit?

Kung may access ka sa Internet, panoorin ang Mormon Messages video na
“The Refiner’s Fire” (5:02), na makukuha sa LDS.org. Sa iyong panonood,

alamin ang mga uri ng pagpapala na matatanggap sa matapat na pagtitiis ng mga
paghihirap.

Pumili ng isang alituntunin na natutuhan mo sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa
13–14 na tutulong sa iyo nang lubos sa iyong mga pagsubok. Isulat sa isang maliiit
na note card o papel ang alituntuning napili mo. Ipaskil ito sa lugar na makikita mo
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ito nang madalas (sa salamin, locker sa iyong paaralan, at sa iba pang lugar na
madalas mong tingnan) para mabigyan ka ng lakas at tapang kapag dumaranas ka
ng paghihirap.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Gawa 13–14 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 19: DAY 2

Mga Gawa 15
Pambungad
Ang mga miyembro ng Simbahan mula sa Judea ay naglakbay papunta sa
Antioquia at itinuro sa mga nagbalik-loob na Gentil na kailangan nilang matulian
para maligtas. Dinala nina Pablo at Bernabe ang usaping ito sa mga Apostol sa
Jerusalem. Ang kaganapang ito, na tinatawag kung minsan na kumperensya sa
Jerusalem, ay idinaos noong mga A.D. 49–50. Sa kumperensyang ito, nagpatotoo si
Pedro na ililigtas ng Diyos ang matatapat na Judio at Gentil, natulian man sila o
hindi. Pinagtibay ni Santiago ang mga salita ni Pedro sa paggamit ng mga salita
mula sa mga banal na kasulatan. Nagpadala ang mga Apostol ng mga sulat sa mga
miyembro ng Simbahan sa Antioquia, Siria, at Cilicia na nagpapaliwanag na hindi
na kailangan ang pagtutuli para sa kaligtasan. Pinili ni Pablo si Silas na maging
kompanyon sa misyon at nagsimula sa kanyang pangalawang misyon.

Ang Mga Gawa 15:1–29
Sa pamamagitan ng inspiradong pagpupulong, natanto ni Pedro at ng iba pang mga
Apostol na hindi na iniuutos ng Panginoon ang pagtutuli
Magsulat ng limang mahahalagang desisyon na kailangan mong gawin ngayon at
sa hinaharap: ____________________

Isipin kung paano mo sasagutin ang mga sumusunod na tanong:

• Bakit isang katalinuhan ang hingin ang tulong ng Diyos kapag gumagawa ng
mahahalagang desisyon?

• Ano ang magagawa mo para malaman ang kalooban ng Diyos para sa iyo?

Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 15, alamin ang mga katotohanan na gagabay sa
iyo kapag hinangad mong malaman ang kalooban ng Diyos para sa iyo.

Upang mas maunawaan ang Mga Gawa 15, mahalagang malaman na habang
bumibisita sina Pablo at Bernabe sa mga Banal sa Antioquia, ilang Judio mula sa
Judea na naging Kristiyano ang nagturo tungkol sa kailangang gawin ng mga
nagbalik-loob na Gentil para maligtas. Ang mga kalalakihang ito, at iba pang
katulad nila, ay nakilala bilang “Judaizers” dahil ipinipilit nila na kinakailangang
sumapi sa Judaismo ang mga nagbalik-loob na Gentil.

Basahin ang Mga Gawa 15:1, na inaalam ang itinuro ng mga kalalakihang ito mula
sa Judea na kinakailangang gawin ng lahat ng nagbalik-loob na Gentil upang
maligtas.

Bilang bahagi ng tipang ginawa kay Abraham, iniutos ng Diyos na kailangang
matulian ang lahat ng kalalakihang nakipagtipan sa Kanya. “Isinasagawa ang
pagtutuli sa pamamagitan ng pagputol sa ‘laman ng balat na masama’ ng mga
lalaking sanggol at gayundin ng matatanda. Tinamasa ng mga yaong tumanggap
nito ang mga pribilehiyo at tinanggap ang mga tungkulin ng tipan” (tingnan sa
Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Pagtutuli,” scriptures.lds.org). Naging tanda o
paalala ang pagtutuli sa tipang ginawa ng mga tao sa Diyos. Muling pinasimulan
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ang gawaing ito sa panahon ni Moises at patuloy na ginawa sa mga naniniwalang
sambahayan ni Israel hanggang sa panahon ng Tagapagligtas.

Basahin ang Mga Gawa 15:2–3, na inaalam kung ano ang nangyari pagkatapos
marinig nina Pablo at Bernabe na itinuturo ng mga kalalakihang ito na kailangang
matuli ang mga nabinyagang Gentil. Ang ibig sabihin ng mga katagang “di
kakaunting pagtatalo at pakikipagtuligsaan sa kanila” (Mga Gawa 15:2) ay
nakipagtalo ang mga miyembro ng Simbahan kina Pablo at Bernabe na
nagsasabing kinakailangang matuli ang mga Gentil.

Ayon sa talata 2, ano ang ipinasya nilang gawin?

Basahin ang Mga Gawa 15:4–6, na inaalam kung ano ang nangyari nang dumating
si Pablo at ang iba pa sa Jerusalem. Ang mga katagang “pagusapan ang bagay na
ito” sa talata 6 ay tumutukoy sa pagsasanggunian at pag-uusap.

Basahin ang Mga Gawa 15:7–11 na inaalam ang sinabi ni Pedro sa council o
kapulungan. Ang ibig sabihin ng mga katagang “maraming pagtatalo” sa talata 7
ay pinag-usapan nang husto ng mga Apostol ang tungkol sa pagtutuli.

1. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng sinabi ni Pedro na “tayo’y

[mga nagbalik-loob na Judio] hindi itinangi [ng Diyos] sa kanila [mga
nagbalik-loob na Gentil]” (Mga Gawa 15:9)?

Si Pedro ang senior na Apostol dito sa lupa at, samakatwid, may awtoridad na
magsalita para sa Panginoon. Ang inspiradong pahayag ni Pedro na hindi na
kailangang tuliin ang mga Gentil ay halimbawa ng paggabay ng Panginoon sa
Kanyang Simbahan sa pamamagitan ng paghahayag ng Kanyang kalooban sa
Kanyang mga Apostol (tingnan sa Mga Gawa 1:2).

Pag-aralan at Saliksikin ang mga Salita ng mga Propeta at mga Apostol
Ang mga salita ng mga propeta at mga apostol sa mga huling araw ay makatutulong sa atin na
maunawaan ang mga banal na kasulatan at mga doktrina at alituntunin na matatagpuan sa mga
ito. Ang senior na Apostol ng Panginoon, ang propeta, ay nagsasalita sa ngalan ng Diyos
(tingnan sa D at T 1:37–38).

Mula sa mga talatang ito, matututuhan natin ang sumusunod na katotohanan:
Malalaman natin ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang
mga buhay na propeta at apostol. Maaari mong isulat ang katotohanang ito o
magkomento tungkol dito sa iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Mga Gawa
15:6–7.

Sa ating panahon, ano ang ilan sa mga paraan na natutulungan tayo ng mga buhay
na Apostol na malaman ang mga paghahayag na natanggap nila?
____________________

Basahin ang Mga Gawa 15:12–15, na inaalam kung paano tumugon ang mga tao sa
pahayag ni Pedro na ang pagtutuli ay hindi kailangan para maligtas.

Si Pedro ang nangulo sa kumperensyang ito, at tila si Santiago ang nangasiwa sa
pulong. Si Santiago ay kapatid ni Jesucristo sa ina at ang unang bishop ng
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kongregasyon ng Simbahan sa Jerusalem. Tulad ng nakatala sa Mga Gawa
15:16–18, binanggit ni Santiago ang sinabi ng propetang si Amos (tingnan sa Amos
9:11–12) upang ipakita na ayon sa mga salita ng mga propeta ang ipinahayag ni
Pedro, tulad ng nakatala sa mga banal na kasulatan.

Batay sa itinuro ni Santiago, natutuhan natin ang sumusunod na katotohanan:
Malalaman natin ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral
ng mga banal na kasulatan. Maaari mong isulat ang katotohanang ito o
magkomento tungkol dito sa iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Mga Gawa
15:15–18.

Basahin ang Mga Gawa 15:19–20, na inaalam ang ipinayo ni Santiago na gawin ng
mga lider ng Simbahan.

Ang ibig sabihin ng salitang hatol sa talata 19 ay mungkahi o rekomendasyon.
Inihayag ni Santiago ang kanyang suporta sa pamamalakad na ipinahayag ni Pedro,
na nangungulo sa buong Simbahan, sa Mga Gawa 15:7–11 (tingnan sa Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 2:143). Sa Mga
Gawa 15:20, pansinin kung anong mga bahagi ng batas ni Moises ang sinabi ni
Santiago na dapat pa ring sundin ng mga nagbalik-loob.

Basahin ang Mga Gawa 15:22–27, na inaalam ang pasiya ng council.

Nagpasiya ang council na magpadala ng mga sulat sa mga miyembro ng Simbahan
na nagpapahayag na ang pagtutuli ay hindi na kinakailangan para sa kaligtasan at
na ito ang nagkakaisang pasiya ng mga Apostol. Sinusunod ng Unang Panguluhan
at Korum ng Labindalawang Apostol ang ganito ring paraan sa ating panahon
upang mabigyan ng patnubay ang mga miyembro ng Simbahan.

Mula sa tala na ito sa Mga Gawa 15, nalaman natin ang sumusunod na
katotohanan: Sa pamamagitan ng sama-samang pagsasanggunian at
pag-uusap at paghingi ng paghahayag mula sa Diyos, tumatanggap ang mga
lider ng Simbahan ng inspirasyon tungkol sa mahihirap na problema.

Para mas maunawaan kung paano nauugnay ang katotohanang ito sa Simbahan
ngayon, basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder D. Todd Christofferson ng
Korum ng Labindalawang Apostol. Pagkatapos gamitin ang mga halimbawa sa
Mga Gawa 10 at Mga Gawa 15 upang ilarawan kung paano “maaari mangusap
[ang Tagapagligtas] sa bawat isa sa Kanyang mga lingkod o sa lupon ng Kanyang
mga lingkod,” sinabi ni Elder Christofferson: “Ang mga huwarang ito ay

sinusunod ngayon sa ipinanumbalik na Simbahan ni Jesucristo. Ang Pangulo ng Simbahan ay
maaaring maglahad o magbigay-kahulugan sa mga doktrina batay sa paghahayag sa kanya
(tingnan, halimbawa, sa D at T 138). Ang paliwanag ukol sa doktrina ay maaari ding dumating
sa pamamagitan ng magkasamang kapulungan ng Unang Panguluhan at ng Korum ng
Labindalawang Apostol (tingnan, halimbawa, sa, Opisyal na Pahayag 2). Palaging nababanggit
sa pinag-uusapan sa kapulungan ang mga banal na kasulatan, mga turo ng mga lider ng
Simbahan, at mga dating ginagawa. Ngunit sa huli, tulad sa Simbahan sa Bagong Tipan, ang
adhikain ay hindi lamang ang magkaisa ang mga miyembro ng kapulungan kundi ang magtamo
ng paghahayag mula sa Diyos. Ito ay prosesong kinapapalooban kapwa ng katwiran at
pananampalataya na makamit ang kagustuhan at kalooban ng Panginoon” (“Ang Doktrina ni
Cristo,” Ensign o Liahona, Mayo 2012, 88).

UNIT  19,  DAY 2

429



Basahin ang Mga Gawa 15:28–29, na inaalam ang isinulat ng mga Apostol at mga
elder sa kanilang mga liham sa mga miyembro ng Simbahan. Ang ibig sabihin ng
mga katagang “huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa
mga bagay na ito na kinakailangan” sa talata 28 ay hindi na kailangang sundin ng
mga tao ang anumang iba pang bagay na mula sa mga tao at hindi mula sa Diyos.

Ayon sa Mga Gawa 15:28, paano nalaman ng mga Apostol ang kalooban ng Diyos
hinggil sa mga kinakailangan para sa mga nagbalik-loob na Gentil?

Hindi lamang binigyang-inspirasyon ng Espiritu Santo ang mga Apostol habang
nag-uusap sila, kundi pinagtibay rin Niya na tama ang kanilang pasiya. Nalaman
natin mula sa Mga Gawa 15:28 na ang isang paraan para malaman natin ang
kalooban ng Panginoon ay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Espiritu Santo.

2. Suriin ang isinulat mong mahahalagang desisyon sa simula ng
lesson. Sa iyong scripture study journal, ipaliwanag kung paano mo

gagamitin ang mga salita ng mga propeta sa makabagong panahong ito at ang
mga banal na kasulatan upang matamo ang patnubay ng Panginoon sa mga
sitwasyon sa kasalukuyan at hinaharap.

Mga Gawa 15:30–41
Dinala ni Pablo at ng iba pa ang sulat ng mga Apostol sa mga miyembro ng
Simbahan sa Antioquia
Ipinaliwanag sa Mga Gawa 15:30–41 na dinala ng ilang lider ng Simbahan ang
liham ng mga Apostol sa mga miyembro ng Simbahan sa Antioquia. At,
pagkatapos mangaral sa Antioquia, hiniling ni Pablo kay Bernabe na samahan siya
sa pagbisita sa lahat ng lugar kung saan nila naipangaral ang ebanghelyo sa
kanilang unang misyon. Gusto ni Bernabe na isama nila si Marcos, pero tumanggi
si Pablo dahil iniwan sila ni Marcos sa kanilang unang misyon. Matapos ang
bahagyang pagtatalo ng dalawang marangal na lider na ito ng Simbahan, naayos
ito nang magpasiya si Bernabe na isasama niya si Marcos sa Chipre at pinili ni
Pablo si Silas bilang kompanyon sa misyon at sinimulan ang kanyang
pangalawang misyon.

Hindi itinuturing na kasalanan ang hindi pagsang-ayon sa iba. Tulad ng ipinapakita
sa tala na ito, sa halip na makipagtalo dapat nating hangaring makahanap ng
solusyon sa hindi natin pagkakasundo.

3. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Gawa 15 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 19: DAY 3

Mga Gawa 16–17
Pambungad
Pinatnubayan ng Espiritu Santo si Pablo at ang kanyang mga kasama sa
pangangaral ng ebanghelyo sa Macedonia (hilagang Grecia). Pagkatapos paalisin ni
Pablo ang masamang espiritu sa isang aliping babae, binugbog at ibinilanggo siya
at si Silas. Nang gabing iyon, mahimalang nakalaya sila mula sa bilangguan,
pagkatapos niyon ay bininyagan nila ang tagapamahala ng bilangguan at ang lahat
ng kasama nito sa bahay. Itinuro rin nina Pablo at Silas ang ebanghelyo sa
Tesalonica at Berea. Ang pang-uusig mula sa mga hindi naniniwala sa mga lungsod
na ito ay nagtulak kay Pablo na tumakas papunta sa Atenas, kung saan itinuro niya
sa mga tao sa Areopago [Burol ni Marte o Mars’ Hill], ang tungkol sa likas na
katangian ng Diyos.

Mga Gawa 16:1–15
Ipinangaral ni Pablo at ng kanyang mga kasama ang ebanghelyo sa Macedonia
Ang isang pahiwatig ay tumutukoy sa damdamin o impresyong natatanggap natin
mula sa Espiritu Santo na sasabihin o gagawin natin.

Ikinuwento ni Pangulong Thomas S. Monson ang isang karanasan nang sundin
niya ang isang pahiwatig na umalis at magbigay ng basbas ng priesthood sa
isang kaibigan sa ospital. Humantong ito sa pagliligtas ng buhay ng kanyang
kaibigan. Sinabi ni Pangulong Monson na natutuhan niya ang sumusunod na aral
nang araw na iyon: “Huwag na huwag kailanman na ipagpaliban ang pagsunod
sa pahiwatig ng Espiritu” (“The Spirit Giveth Life,” Ensign, Hunyo 1997, 5).

1. Sa iyong scripture study journal, isulat ang Huwag na huwag
kailanman na ipagpaliban ang pagsunod sa pahiwatig ng Espiritu. Sa

ibaba ng pahayag na iyan, magsulat ng mabubuting ibubunga ng patuloy na
pagsunod sa mga pahiwatig ng Espiritu Santo.

Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 16, alamin ang mga alituntuning makatutulong
sa iyo na mas maunawaan pa ang kahalagahan ng pagsunod sa mga pahiwatig ng
Espiritu Santo.

Nabasa natin sa Mga Gawa 16:1–5 na naglakbay sina Pablo, Silas, at Timoteo sa
ilang sangay o branch ng Simbahan upang ibalita ang pasiyang ginawa ng mga
lider ng Simbahan sa Jerusalem na makaaapekto sa buong Simbahan at
magpapalakas sa pananampalataya ng mga miyembro ng Simbahan.

Basahin ang Mga Gawa 16:6–10, na inaalam kung paano nalaman ni Pablo at ng
kanyang mga kasama, na ang isa rito ay malamang na si Lucas, kung saan sila
pupunta habang naglalakbay. Maaari mong tingnan sa Mga Mapa sa Biblia, blg. 6,
“Ang Paglalakbay ni Apostol Pablo Bilang Misyonero,” sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan ang mga lugar kung saan naglakbay si Pablo.
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“Lidia, mangangalakal ng kayong kulay-ube”
(Mga Gawa 16:14)

Pansinin sa Mga Gawa 16:10 na agad sinunod ni Pablo at ng kanyang mga kasama
ang Espiritu at “pagdaka’y” kumilos ayon sa pangitaing natanggap ni Pablo.

Mababasa natin sa Mga Gawa 16:11–13 na naglakbay sina Pablo at Silas mula sa
Troas hanggang sa makarating sila sa Filipos, isang bayan sa Macedonia. Sa araw
ng Sabbath, nilisan nila ang bayan upang manalangin malapit sa pampang ng ilog
at nakipag-usap sa mga kababaihang nagtipon doon.

Basahin ang Mga Gawa 16:14–15, na
inaalam kung paano tumugon ang
isang babaeng nagngangalang Lidia sa
mga turo ni Pablo. Tinutukoy ng mga
katagang “mangangalakal ng kayong
kulay-ube” sa talata 14 ang
katotohanang nagbebenta si Lidia ng
kayong kulay-ube, na napakamahal at
maaaring nagpahiwatig na isa siyang
babaeng mayaman at maimpluwensya.
Ang ibig sabihin ng salitang unawain ay
nagtuon siya ng pansin o nakinig.

Anong mga kataga sa Mga Gawa 16:14
ang nagpapahiwatig na handa si Lidia
na tanggapin ang ebanghelyo?

Natutuhan natin mula sa karanasan ni
Pablo na kapag sinunod natin ang
paghahayag na ibinigay sa atin ng
Diyos, tayo ay gagabayan sa mga
taong handang tumanggap ng
ebanghelyo.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng
Labindalawang Apostol, at markahan ang sinabi niya na dapat nating gawin para
magabayan sa mga taong handang tumanggap ng ebanghelyo:

“Dapat tayong manalangin na tulungan at patnubayan ng Panginoon nang sa
gayon ay maging kasangkapan tayo sa Kanyang mga kamay para sa taong
handa na ngayon—sa taong nais Niyang tulungan natin sa araw na ito. Kung
gayon, dapat tayong alistong makinig at sumunod sa mga pahiwatig ng Kanyang
Espiritu tungkol sa susunod na hakbang na dapat nating gawin.

“Darating ang mga pahiwatig na iyon. Alam natin mula sa maraming personal
na patotoo na sa Kanyang sariling paraan at sa Kanyang sariling panahon, ihahanda ng
Panginoon ang mga tao na tanggapin ang Kanyang ebanghelyo. Ang mga taong iyon ay
naghahanap, at sasagutin ng Panginoon ang kanilang mga panalangin sa pamamagitan ng
pagsagot sa mga panalangin natin kapag hinangad nating matukoy sila. Bibigyan Niya ng
inspirasyon at gagabayan ang mga taong tapat na humihingi ng patnubay kung paano, saan,
kailan, at kung kanino ibabahagi ang ebanghelyo” (“Sharing the Gospel,” Ensign, Nob. 2001, 8).
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2. Mag-isip ng isang pangyayari na ikaw o ang isang taong kilala mo
ay sumunod sa mga pahiwatig ng Espiritu Santo at natagpuan ang

isang tao na handang tumanggap ng ebanghelyo o sinunod ng isang tao ang
mga pahiwatig ng Espiritu Santo na hanapin ka nang handa ka nang
tumanggap ng ebanghelyo. Isulat ang karanasan mo sa iyong scripture study
journal.

Sikaping sundin ang payo ni Elder Oaks na manalangin na tulungan ng Panginoon
at pagkatapos ay sundin ang mga pahiwatig ng Espiritu na ibahagi ang ebanghelyo
sa mga taong nasa paligid mo.

Mga Gawa 16:16–40
Sina Pablo at Silas ay ibinilanggo at pagkatapos ay pinalaya
Basahin ang Mga Gawa 16:16–18, na inaalam ang ginawa ni Pablo nang makaharap
niya ang isang “dalaga” (Mga Gawa 16:16), o aliping babae, na sinapian ng
karumal-dumal na espiritu. Ang panghuhula (Mga Gawa 16:16) ay “anumang
mapamahiing paraan na sumusubok sa pagtuklas sa mangyayari sa hinaharap. Ang
ganitong gawain ay makikita sa lahat ng bansa at sa lahat ng panahon; madalas na
kinukondena ang mga ito sa banal na kasulatan” (Bible Dictionary, “Divination”).

Basahin ang Mga Gawa 16:19–21, na inaalam kung ano ang reaksyon ng mga
panginoon ng aliping babae sa ginawa ni Pablo.

Ayon sa Mga Gawa 16:19, bakit sila nagalit?

Nalaman natin sa Mga Gawa 16:22–24 na iniutos ng maraming tao at ng mga lokal
na pinuno na bugbugin at ibilanggo sina Pablo at Silas.

3. Kopyahin ang sumusunod na chart sa iyong scripture study journal.
Basahin ang mga scripture passage na nakasulat sa chart at

magdrowing ng simpleng larawan sa iyong sariling chart na naglalarawan sa
bawat talata.

Mga Gawa 16:25 Mga Gawa 16:26 Mga Gawa 16:27–28

Mga Gawa 16:29–30 Mga Gawa 16:31–32 Mga Gawa 16:33–34

Pansinin sa Mga Gawa 16:31 kung paano sinagot nina Pablo at Silas ang tanong ng
bantay ng bilangguan, “Ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?” (Mga
Gawa 16:30). Ano ang ginawa ng bantay ng bilangguan upang ipakita ang kanyang
pananampalataya kay Jesucristo?

Mula sa mga itinuro ni Pablo sa bantay ng bilangguan, nalaman natin na
kinakailangang manampalataya kay Jesucristo upang maligtas, at ipinapakita
natin ang paniniwalang iyan sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapabinyag.

Ang ibig sabihin ng kaligtasan ay “maligtas mula sa [pisikal] at espirituwal na
kamatayan” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Kaligtasan,” scriptures.lds.org).
Paanong nagpapakita ng ating pananampalataya kay Jesucristo ang
pagpapabinyag? ____________________
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Bukod pa sa pagpapabinyag, ano ang iba pang mga paraan na maipapakita natin
ang ating pananampalataya kay Jesucristo? ____________________

Nalaman natin sa Mga Gawa 16:35–40 na nagpasabi ang mga hukom sa bantay ng
bilangguan na palayain sina Pablo at Silas. Tumangging lumabas si Pablo dahil alam
niya ang kanyang karapatan bilang mamamayang Romano at alam niya na hindi
makatarungan ang pagtrato sa kanila. Hindi makatwirang hampasin ang isang
mamamayan ng Roma nang hindi muna ito nililitis. Nang malaman ng mga
hukom na mga Romano sina Pablo at Silas, natakot sila. Ang mga hukom ay
dumating sa bilangguan, pinalaya sina Pablo at Silas, at sinabihan silang lisanin
ang bayan.

Mga Gawa 17:1–15
Tinangkang pigilan ng ilang Judio sa Tesalonica si Pablo sa pangangaral ng
ebanghelyo
Isipin kung paano mo papayuhan ang mga indibiduwal sa mga sumusunod na
sitwasyon:

• Isang binatilyo na miyembro ng Simbahan ang nakikinig sa isang miyembro ng
Korum ng Labindalawang Apostol na nagsasalita tungkol sa kahalagahan ng
kasal at pamilya sa plano ng Ama sa Langit. Ilan sa mga kaibigan ng binatilyo
ay nagpahayag ng pagtutol sa mga turo ng Apostol. Gustong malaman ng
binatilyo para sa kanyang sarili kung totoo ang itinuro ng Apostol.

• Nag-alinlangan ang isang dalagita sa kahalagahan ng pagpapanatiling banal ng
araw ng Sabbath. Karamihan sa kanyang mga kaibigan ay magkakasama
tuwing Linggo para mamili, kumain sa labas, o manood ng sine. Ipinaliwanag
ng kanyang ina ang mga pagpapalang darating mula sa paggalang sa
Panginoon sa araw ng Linggo, pero nahihirapan pa rin ang dalagita na
maniwala na mahalagang panatilihing banal ang araw ng Sabbath.

Alamin ang mga alituntunin sa pag-aaral mo ng Mga Gawa 17 na makatutulong sa
iyo na malaman para sa iyong sarili na totoo ang mga mensaheng natatanggap
natin mula sa mga tagapaglingkod ng Panginoon.

Nalaman natin sa Mga Gawa 17:1 na naglakbay sina Pablo at Silas papunta sa
Tesalonica, kung saan nagturo sila sa sinagoga ng mga Judio.

Basahin ang Mga Gawa 17:2–3, na inaalam ang ginamit ni Pablo para ituro sa mga
Judio na si Jesus ang Cristo, ang Mesiyas.

Ang ibig sabihin ng salitang pinatunayan sa talata 3 ay ipinahayag o sinabi.
Gumamit si Pablo ng mga talata sa banal na kasulatan upang suportahan ang
kanyang patotoo na si Jesus ang Cristo.

Basahin ang Mga Gawa 17:4–5, na inaalam ang reaksyon ng mga tao sa Tesalonica
sa mga turo ni Pablo.

Nalaman natin sa Mga Gawa 17:6–9 na pinaghahanap sina Pablo at Silas ng mga
di-naniniwala, at nang hindi nila sila matagpuan, isinama ng masasamang tao ang
ilang nananampalataya at nagpunta sa mga pinuno sa Tesalonica at sinabing isang
banta sa awtoridad ni Cesar ang mga turo ni Pablo.
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Basahin ang Mga Gawa 17:10–12, na inaalam kung saan pumunta sina Pablo at
Silas sa kanilang pagtakas at kung paano tinanggap ng mga Judio roon ang mga
turo ni Pablo.

Maaari mong markahan sa Mga Gawa 17:11 kung ano ang ginawa ng mga tao na
nagdulot na maniwala sila sa mga turo ni Pablo. Pagkatapos ay kumpletuhin ang
sumusunod na equation gamit ang mga salitang minarkahan mo:

__________________________ + _____________________________ = Paniniwala

Upang mas maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng “tinanggap nila ang salita
[nang] buong pagsisikap [at kahandaan ng isipan]” (Mga Gawa 17:11), isipin kung
ano ang hitsura ng taong handang sumalo ng bola. Ngayon ay isipin kung ano ang
hitsura ng taong hindi handang sumalo ng bola. Ano ang hitsura ng taong handang
tumanggap ng mga salita ng mga tagapaglingkod ng Diyos? Ano ang hitsura ng
taong hindi handang tumanggap ng mga salita ng mga tagapaglingkod ng Diyos?

Ang isang taong tumatanggap ng salita nang handa ang isipan ay isang taong
mapagkumbaba, matiisin, at handang sundin ang kalooban ng Panginoon kapag
natutuhan niya ang mga ito (tingnan sa Mosias 3:19).

Nalaman natin mula sa Mga Gawa 17:10–12 na kung tatanggapin natin ang mga
salita ng mga tagapaglingkod ng Diyos nang buong kahandaan ng isipan at
sasaliksikin ang mga banal na kasulatan araw-araw, mapapalakas ang ating
paniniwala sa kanilang mga salita.

4. Pag-aralang muli ang mga sitwasyong inilarawan sa simula ng
bahaging ito, at pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na

tanong sa iyong scripture study journal:

a. Paano makatutulong ang alituntuning ito sa mga tao sa mga sitwasyong ito?

b. Sa paanong paraan makatutulong ang kahandaan nating matuto sa ating
kakayahang maniwala sa katotohanan?

c. Paano makaiimpluwensya ang araw-araw na pag-aaral ng mga banal na
kasulatan sa ating kakayahang paniwalaan ang katotohanan?

Isipin ang mga pagkakataon na nasaksihan mo ang katotohanan ng alituntuning
ito. Maaari mong ibahagi ang iyong mga karanasan sa isang kaibigan o kapamilya.

Nalaman natin sa Mga Gawa 17:13–15 na nang mabalitaan ng mga Judio sa
Tesalonica na nangangaral si Pablo sa Berea, nagpunta sila sa Berea upang
udyukang magalit ang mga tao rito. Kailangang tumakas muli ni Pablo, kaya
naglakbay siya papunta sa Atenas.
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Nagturo si Pablo sa Burol ni Marte.

Mga Gawa 17:16–34
Nangaral si Pablo sa Areopago
Nalaman natin sa Mga Gawa 17:16–34
nalaman na napansin ni Pablo sa
Atenas ang isang altar na may
nakasulat na “Sa isang Dios na hindi
kilala” (Mga Gawa 17:23). Pagkatapos
ay itinuro ni Pablo sa mga taga Atenas
ang tungkol sa katangian ng totoong
Diyos—Ama sa Langit—ang Diyos na
hindi nila kilala.

5. Isulat ang sumusunod
sa ibaba ng mga

assignment sa araw na ito sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Gawa 16–17 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 19: DAY 4

Mga Gawa 18–19
Pambungad
Hindi tinanggap si Pablo ng maraming Judio sa Corinto ngunit nagtagumpay roon
sa mga Gentil. Sa Efeso, sina Aquila at Priscila, isang mabuting mag-asawa, ay
tinuruan si Apolos, isang Judio mula sa Alexandria, at tinulungan siyang
maunawaan ang daan ng Diyos. Si Pablo ay nangaral sa pamamagitan ng Espiritu
Santo, gumawa ng mga himala, at iniwasan ang galit na mga tao sa dulaan o teatro
sa Efeso.

Mga Gawa 18:1–17
Nangaral si Pablo sa Corinto

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang ilang paraan na nakibahagi ka sa gawain ng Panginoon?

b. Anong mga hamon ang naranasan mo sa pagsisikap mong gawin ang
gawain ng Panginoon?

Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 18, alamin ang isang alituntunin na
makatutulong sa iyo sa pagsisikap mong gawin ang gawain ng Panginoon.

Nalaman natin sa Mga Gawa 18:1–5 na nilisan ni Pablo ang Atenas at naglakbay
patungo sa Corinto, kung saan nagturo siya sa sinagoga. Basahin ang Mga Gawa
18:6, na inaalam kung anong mga hamon ang naranasan ni Pablo nang magturo
siya sa mga Judio sa Corinto tungkol kay Jesucristo.

Ano ang binalak gawin ni Pablo dahil hindi tinanggap ng mga Judio sa sinagoga
ang kanyang mensahe?

Basahin ang Mga Gawa 18:7–10, na inaalam ang nangyari na nakapagbigay ng
lakas ng loob kay Pablo. Maaari mong markahan sa talata 10 ang pangakong
ibinigay ng Panginoon kay Pablo kung patuloy niyang ipangangaral ang
ebanghelyo sa Corinto.

Matututuhan natin sa mga talatang ito na kung mamumuhay tayo nang
karapat-dapat, mapapasaatin ang Panginoon kapag ginagawa natin ang
Kanyang gawain. Maaari mong isulat ang alituntuning ito sa margin ng iyong
mga banal na kasulatan malapit sa Mga Gawa 18:9–10.

Nagbigay si Pangulong Thomas S. Monson ng sumusunod na pahayag: “Ngayon,
ilan sa inyo ay maaaring likas na mahiyain o itinuturing ang sarili ninyo na
kulang sa kakayahang magampanan ang tungkulin. Tandaan na ang gawaing ito
ay hindi lamang sa inyo at sa akin. Ito ay gawain ng Panginoon, at kapag tayo ay
nasa paglilingkod ng Panginoon, may karapatan tayo sa tulong ng Panginoon.
Tandaan na huhubugin ng Panginoon ang likod [natin] para makayanan ang

pasanin na ilalagay dito” (“Para Matuto, Para Gawin, Para Maging,” Ensign o Liahona, Nob.
2008, 62).
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2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Bakit mahalagang malaman na sasamahan ka ng Panginoon kapag
ginagawa mo ang Kanyang gawain?

b. Kailan ka nasamahan ng Panginoon sa paggawa mo ng Kanyang gawain?
Paano mo nalaman na Siya ay kasama mo?

Nakatala sa Mga Gawa 18:11–17 na patuloy na nangaral si Pablo sa Corinto sa loob
ng isang taon at kalahati. Habang nasa Corinto siya, tinangka ng ilang Judio na
malitis si Pablo sa hukuman para sa mga itinuro niya, pero tumanggi ang
proconsul, sa gayon ay natupad ang pangako ng Panginoon kay Pablo.

Mga Gawa 18:18–28
Tinulungan nina Aquila at Priscila si Apolos na maunawaan ang daan ng Diyos
Nalaman natin sa Mga Gawa 18:18–23 na sinamahan ng mag-asawang Aquila at
Priscila si Pablo papunta sa Efeso. Iniwan ang mag-asawa sa Efeso, naglakbay si
Pablo papunta sa Jerusalem at pahilaga papunta sa Antioquia, kung saan tinapos
niya ang kanyang pangalawang pangmisyonerong paglalakbay. Tumagal nang
tatlong taon ang pangmisyonerong paglalakbay na ito. Sa pagkakataong ito, mga
3,000 milya ang nalakbay ni Pablo.

Pagkaraan ng ilang panahon, nilisan ni Pablo ang Antioquia at sinimulan ang
kanyang pangatlong pangmisyonerong paglalakbay para, (tingnan sa Mga Mapa sa
Biblia blg. 13, “Ang mga Paglalakbay ni Apostol Pablo bilang Misyonero” sa Gabay
sa mga Banal na Kasulatan). Sa paglalakbay na ito ay muli siyang pumunta sa mga
lugar kung saan siya nakapagtatag ng mga sangay o branch ng Simbahan, na
nagpalakas sa mga disipulo.

Basahin ang Mga Gawa 18:24–25, na inaalam ang nangyari sa Efeso pagkaalis
ni Pablo.

Ano ang naunawaan na ni Apolos sa “mga bagay na tungkol kay Jesus” (talata 25)?

Dahil ang “naalaman lamang ay ang bautismo ni Juan” (talata 25), hindi lubos na
naunawaan ni Apolos ang tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang misyon. Basahin
ang Mga Gawa 18:26, na inaalam ang ginawa nina Aquila at Priscila nang marinig
nila ang turo ni Apolos.

Ang ibig sabihin ng “isinaysay sa kaniya ang daan ng Panginoon ng lalong
maingat” (talata 26) ay lalo pang tinuruan nina Aquila at Priscila si Apolos ng
tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang ebanghelyo, na nakadagdag sa kaalaman at
pag-unawa ni Apolos.

Basahin ang Mga Gawa 18:27–28, na hinahanap ang katibayan na tinulungan nina
Aquila at Priscila si Apolos na lubos na maunawaan ang daan ng Diyos.

Mga Gawa 19:1–20
Ipinagkaloob ni Pablo ang kaloob na Espiritu Santo at gumawa ng mga himala
Nang simulan ni Pablo ang kanyang pangatlong pangmisyonerong paglalakbay,
naglakbay siya sa buong Galacia at Frigia (tingnan sa Mga Gawa 18:23), at
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Ang mga guho ng dulaan o teatro ng mga
Griego sa Efeso, kung saan nangaral si Pablo

pagkatapos ay bumalik sa Efeso. Basahin ang Mga Gawa 19:2–6, na inaalam kung
paano tinulungan ni Pablo ang mga tao sa Efeso na lubos na maunawaan ang daan
ng Diyos.

Anong doktrina ang lubos pang
ipinaunawa ni Pablo sa mga disipulo
sa Efeso?

Habang binabasa mo ang sumusunod na pahayag na inilathala sa pamamahala ni Propetang
Joseph Smith, alamin kung bakit kailangang muling mabinyagan ang mga taong ito sa Efeso:
“Tila … ang ilang Judio na hindi nakauunawa ay nagbibinyag tulad ni Juan [Bautista], ngunit
nakaligtaang ipaalam sa kanila na may isang darating na nangngangalang Jesucristo, na
magbibinyag sa pamamagitan ng apoy at ng Espiritu Santo:—na nagpahiwatig sa mga bagong
binyag na ito na hindi awtorisado ang ginawang unang binyag sa kanila, at nang marinig nila
ito, sila ay masayang nagpabinyag muli, at pagkatapos ipatong ang mga kamay sa kanila,
natanggap nila ang mga kaloob, alinsunod sa pangako” (“Baptism,” Times and Seasons, Set. 1,
1842, 904).

Nalaman natin mula sa karanasang ito na upang magkaroon ng bisa, dapat
isagawa ang binyag ng awtorisadong tagapaglingkod ng Diyos, at upang
makumpleto ang binyag, dapat itong lakipan ng pagtanggap ng
Espiritu Santo.

Itinuro ni Propetang Joseph Smith na ang binyag ay dapat lakipan ng “kaloob na
Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay”: “Para kayong
nagbinyag ng isang sakong buhangin kapag bininyagan ninyo ang isang tao
nang hindi para sa kapatawaran ng mga kasalanan at pagkakamit ng Espiritu
Santo. Walang kabuluhan ang pagbibinyag sa tubig kung hindi pagtitibaying
miyembro ng Simbahan ang isang tao—ibig sabihin ay pagtanggap ng Espiritu

Santo” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith [2007], 111).
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Nalaman natin sa Mga Gawa 19:7–10 na patuloy na nangaral si Pablo sa Efeso nang
mahigit dalawang taon. Basahin ang Mga Gawa 19:11–12, na inaalam ang mga
himalang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo.

Ang isang doktrina na natutuhan natin mula sa talang ito ay na ang isang paraan
na naipapakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan ay sa pamamagitan ng
Kanyang mga awtorisadong tagapaglingkod.

Basahin ang Mga Gawa 19:13–16, na inaalam ang nangyari nang subukan ng ilang
kalalakihan na magpalayas ng mga diyablo, tulad ng ginawa ni Pablo.

Dahil ang mga anak na lalaki ni Esceva ay walang priesthood para magpagaling sa
pangalan ni Jesucristo, hindi kinilala ng masasamang espiritu ang kanilang
awtoridad, bagama’t sinabi nilang kinakatawan nila ang Tagapagligtas.

Basahin ang Mga Gawa 19:17–20, na inaalam ang ginawa ng maraming tao nang
malaman ang tungkol sa pangyayaring ito. Ang mga katagang “mga kabihasnang
magica” sa talata 19 ay tumutukoy sa panggagaway at iba pang
masasamang gawain.

Paano ipinakita ng mga taong ito ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo?

Matututuhan natin ang sumusunod na alituntunin mula sa mga talatang ito: Sa
pagtatapat at pagtalikod sa masasamang gawain, naipapakita natin ang ating
pananampalataya kay Jesucristo.

3. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Ano ang ilang sakripisyo na kailangang gawin ng isang tao para

matalikuran ang kasalanang ipinagtapat niya?

Isiping mabuti kung may anumang kasalanan na nais ng Panginoon na ipagtapat at
talikuran mo. Kumilos ayon sa anumang inspirasyon na matatanggap mo habang
pinag-aaralan mo ang lesson na ito.

Mga Gawa 19:21–41
Nagsalita nang laban kay Pablo ang mga sumasamba sa huwad na diyosang si
Diana at naging dahilan ng kaguluhan sa bayan
Nalaman natin sa Mga Gawa 19:21–41 na ilan sa mga negosyo sa Efeso ay dulot ng
pagsamba sa huwad na diyosa na si Diana. Dahil sa pangangaral ni Pablo laban sa
pagsamba sa mga huwad na diyos, inudyukan ng mga panday na gumagawa ng
mga imahe ni Diana ang mga tao laban kay Pablo. Kinuha ng mga tao ang dalawa
sa mga kasama ni Pablo at nagtipon sa dulaan ng bayan, na kasya ang 24,000 katao.
Hinangad ni Pablo na magsalita sa mga tao, ngunit hinikayat siya ng ilang disipulo
at mga pinuno ng pamahalaan na huwag pumasok sa dulaan o teatro. Napayapa at
napauwi ng kalihim-bayan ang mga tao. Halimbawa ang pagprotekta kay Pablo at
sa kanyang mga kasama kung paanong magpapatuloy ang gawain ng Diyos sa
kabila ng mga pagsalungat at pang-uusig ng masasama.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Gawa 18–19 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).
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Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 20: DAY 1

Mga Gawa 20–22
Pambungad
Ipinangaral ni Pablo ang ebanghelyo sa Asia Minor (kasalukuyang Turkey), at
habang siya ay nasa Mileto, isang bayan malapit sa Efeso, nagbabala siya tungkol
sa apostasiya sa hinaharap at hinikayat ang mga lider ng priesthood na patatagin
ang mga miyembro ng Simbahan. Pagkatapos ay naglakbay siya papunta sa
Jerusalem, kung saan siya inusig at dinakip. Habang nakatayo sa hagdan ng muog
ng Antonia (isang garison kung saan naroon ang mga kawal na Romano),
ikinuwento ni Pablo ang kanyang pagbabalik-loob.

Mga Gawa 20–21
Naglingkod si Pablo sa Asia Minor at naglakbay papunta sa Jerusalem, kung saan
siya binugbog at dinakip
Isipin ang isang pangyayari na kailangan mong iwan ang iyong mahal na pamilya,
mga kaibigan, o iba pang mga tao nang ilang araw, linggo, o buwan.

• Ano ang nadama mo o ng mga kasama mo bago kayo umalis?

• Ano ang sinabi ninyo sa isa’t isa bago kayo naghiwalay?

Sa pangatlong pangmisyonerong paglalakbay ni Pablo, nag-ukol siya ng panahon
sa Macedonia, Grecia, at Asia Minor (tingnan sa Mga Mapa sa Biblia, blg. 13, “Ang
mga Paglalakbay ni Apostol Pablo bilang Misyonero” sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan). Sa paglalakbay na ito, nadama niyang bumalik sa Jerusalem. Habang
naglalakbay siya, tumigil siya upang mangaral at magpaalam sa mga miyembro ng
Simbahan. Sa gabi bago siya umalis sa Troas, kinausap ni Pablo ang mga Banal
nang buong gabi.

Basahin ang Mga Gawa 20:9–12, na inaalam ang nangyari sa binatang
nagngangalang Eutico nang makatulog ito habang nagsasalita si Pablo. Maaari
mong markahan sa iyong mga banal na kasulatan ang ginawa ni Pablo upang
ipakita ang kanyang pagmamahal at malasakit kay Eutico.

Paano nahahalintulad ang mga kilos ni Pablo sa mga ginawa ng Tagapagligtas sa
panahon ng Kanyang ministeryo? ____________________

Bilang bahagi ng pangatlong pangmisyonerong paglalakbay ni Pablo, naglingkod
siya nang mga tatlong taon sa Efeso. Nalaman natin sa Mga Gawa 20:13–17 na sa
paglalakbay niya patungo sa Jerusalem, tumigil si Pablo sa Mileto, na nasa may
labasan lamang ng Efeso, at nagpasabi sa mga lider ng Simbahan sa Efeso na
makipagkita sa kanya.

Basahin ang Mga Gawa 20:18–23, na inaalam ang ipinaliwanag ni Pablo tungkol sa
kanyang paglilingkod sa misyon.

Sinabi ni Pablo na “hindi [niya] ikinait na ipahayag … ang anomang bagay” (Mga
Gawa 20:20) sa mga tinuruan niya. Pansinin sa Mga Gawa 20:21 kung paano
itinuro ni Pablo ang yaong pinakamakabuluhan—nagpatotoo siya na lahat ay
kailangang magsisi at manampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo.
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Ayon sa mga talata 22–23, handa si Pablo na harapin ang anumang paghihirap na
naghihintay sa kanya sa Jerusalem. Nanganganib si Pablo sa Jerusalem, kung saan
itinuring siyang taksil ng mga pinunong Judio dahil sa pagsisikap niyang ipangaral
ang ebanghelyo ni Jesucristo. Gayunman, isa sa mga dahilan kung bakit handa si
Pablo na pumunta sa Jerusalem ay dahil iniutos ito ng Espiritu ng Panginoon.

Basahin ang Mga Gawa 20:24–27, na inaalam kung ano ang nakahandang gawin ni
Pablo bilang tagapaglingkod ng Panginoon. Maaari mong markahan ang sinabi
niya sa talata 24.

Mula sa Mga Gawa 20:24–27, nalaman natin na tapat na ginagawa ng mga tunay
na tagapaglingkod ng Panginoon ang kanilang tungkulin, at nakadarama sila
ng kagalakan sa paggawa nito. Maaari mo ring isulat ang katotohanang ito sa
iyong mga banal na kasulatan o scripture study journal.

Isipin kung ano ang ibig sabihin ng ibigay ang lahat ng iyong makakaya sa
paglilingkod sa Diyos.

Paano mo maipamumuhay ang alituntuning ito? ____________________

1. Isipin ang isang pangyayari sa iyong buhay o sa buhay ng isang
taong kilala mo na pinili mo o ng kakilala mo na maglingkod sa

Panginoon nang buong lakas at kakayahan at nakadama ng malaking
kagalakan. Maikling ilarawan ang karanasang ito at ang aral na natutuhan mo
rito sa iyong scripture study journal.

Dinalaw ni Pablo ang mga lider ng Simbahan sa Efeso sa huling pagkakataon bago
siya umalis papuntang Jerusalem. Kung ikaw si Pablo at alam mong hindi mo na
makikitang muli ang mga lider na ito ng Simbahan, ano ang ipapayo mo sa kanila
bago ka umalis?

Basahin ang Mga Gawa 20:28–31, na inaalam ang babala ni Pablo sa mga lider na
ito ng Simbahan.

Ginamit ni Pablo ang mga lobo (mabangis na aso) bilang metapora para sa mga
hindi tapat na miyembro ng Simbahan at para sa mga taong manlilinlang sa
matatapat na miyembro ng Simbahan.

Ipinaalala ni Pablo sa mga miyembro ng Simbahan na “lalo pang mapalad ang
magbigay kay sa tumanggap” (Mga Gawa 20:35), at, matapos manalangin na
kasama nila, nagpaalam na siya at nagsimulang maglakbay patungong Jerusalem
(tingnan sa Mga Gawa 20:36–38).

Nalaman natin sa Mga Gawa 21:1–10 na nagpatuloy si Pablo sa kanyang
paglalakbay patungo sa Jerusalem at tumigil sa iba’t ibang lugar para makasama
ang mga miyembro ng Simbahan. Nang tumigil si Pablo sa bayan ng Tiro, ilang
disipulo—na talagang nag-aalala para sa kaligtasan ni Pablo—ang nagpayo kay
Pablo na huwag nang pumunta sa Jerusalem (tingnan sa Mga Gawa 21:4).

Sa Cesarea, isang propetang nagngangalang Agabo ang nagpropesiya ng
mangyayari kay Pablo sa Jerusalem.

Basahin ang Mga Gawa 21:11, na inaalam ang ipinropesiya ni Agabo na
mangyayari kay Pablo sa Jerusalem. Ang salitang pamigkis ay tumutukoy sa isang
sinturon.

UNIT 20,  DAY 1

443



Basahin ang Mga Gawa 21:12–14, na inaalam kung ano ang itinugon ni Pablo at ng
kanyang mga kasama sa propesiyang ito.

Ano ang napansin mo sa itinugon ni Pablo? ____________________

Hindi lahat ng tagapaglingkod ng Panginoon ay hihilingang isakripisyo ang
kanilang buhay. Gayunman, nakahandang gawin ng totoong tagapaglingkod
ng Panginoon ang kalooban ng Diyos anuman ang mangyari.

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Anong uri ng sakripisyo ang maaaring hingin sa iyo bilang tagapaglingkod
ng Panginoon?

b. Kailan ka naging handang gawin ang kalooban ng Diyos anuman ang
mangyari sa iyo? Bakit handa kang gawin iyon?

Nalaman natin sa Mga Gawa 21:17–40 na dumating si Pablo sa Jerusalem at
nagbigay ng ulat sa mga lokal na lider ng Simbahan tungkol sa kanyang gawaing
misyonero. Nagpunta si Pablo sa templo, at nang makita siya ng isang grupo ng
mga Judio na nakilala siya mula sa kanyang mga pangmisyonerong paglalakbay,
ipinahayag nila na huwad na guro si Pablo na nagtuturo ng laban sa mga batas ni
Moises at nagsama ng mga Gentil sa templo na labag sa kautusan. Dahil sa
paratang na ito, kinaladkad si Pablo ng mga tao palabas sa templo at
pinaghahampas siya. Nakialam ang mga kawal na Romano at dinala siya para
litisin, at tinanong ni Pablo sa mga kawal kung maaari siyang magsalita sa mga tao.

Mga Gawa 22
Ikinuwento ni Pablo ang kanyang pagbabalik-loob at nagpatotoo tungkol kay
Jesucristo
Ang ibig sabihin ng nagbalik-loob ay nagbago. Isipin kung paano nako-convert o
nababago ang tubig para magamit ito sa iba pang mga layunin. (Halimbawa, ang
tubig ay maaaring gawing yelo o singaw.) Isipin ang mga uri ng pagbabago na
bunga ng pagbabalik-loob sa ebanghelyo.

Basahin ang Mga Gawa 22:1–5, na inaalam kung paano inilarawan ni Pablo ang
kanyang sarili nang magsalita siya sa mga Judio mula sa hagdan ng isang muog sa
Jerusalem.

Basahin ang Mga Gawa 22:6–21, kung saan ikinuwento ni Pablo ang kanyang
pagbabalik-loob. Pagkatapos ay itugma ang mga sumusunod na tanong sa tamang
sagot ng mga ito sa pamamagitan ng paglalagay ng titik ng tamang sagot sa
patlang sa tabi ng tanong. (Kapag tapos ka na, tingnan kung pareho ang mga sagot
mo sa ibinigay na mga sagot sa katapusan ng lesson.)
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Ang Pagbabalik-loob ni Pablo

____ 1. Ano ang nangyari kay Pablo sa daan patungong
Damasco? (Tingnan sa Mga Gawa 22:6–8, 14.)

____ 2. Ano ang ipinagawa kay Pablo? (Tingnan sa
Mga Gawa 22:10–11.)

____ 3. Sino ang nakatagpo ni Pablo sa Damasco at
ano ang naibalik sa kanya? (Tingnan sa Mga Gawa
22:12–13.)

____ 4. Ano ang ipinropesiya ni Ananias tungkol kay
Pablo? (Tingnan sa Mga Gawa 22:14–15.)

____ 5. Paano ipinakita ni Pablo ang kanyang
pananampalataya kay Jesucristo? (Tingnan sa Mga
Gawa 22:16; tingnan din sa Mga Gawa 9:18.)

a. Papunta siya sa Damasco.

b. Nakatagpo niya si Ananias,
isang matwid na tao, at ibinalik
ang kanyang paningin.

c. Siya ay nabinyagan at
nanawagan sa pangalan ng
Panginoon.

d. Siya ay tinawag na maging
saksi ni Jesucristo.

e. Nakakita siya ng liwanag,
narinig ang tinig ni Jesucristo, at
nakita Siya sa isang pangitain.

Si Pablo ay nakinig at sumunod sa mga salita ni Jesucristo at nagsimulang nagbago.
Nalaman natin sa Mga Taga Galacia 1:17–18 na pagkatapos ng kanyang
kamangha-manghang pangitain, nanatili si Pablo nang tatlong taon sa Arabia, na
magandang panahon para sa espirituwal na paghahanda at pag-unlad, bago
bumalik sa Damasco at pagkatapos ay pumunta sa Jerusalem upang makipagkita
kay Pedro.

Isipin kung gaano katindi ang pagbabago sa buhay ni Pablo dahil sa kanyang
pagbabalik-loob sa Tagapagligtas. Itinuro sa atin ni Pablo na kapag sinunod natin
ang mga salita ni Jesucristo, tayo ay lubos na magbabalik-loob.

Ipinaliwanag ni Sister Bonnie L. Oscarson, Young Women general president, kung
paano nauugnay ang ating pagsunod sa mga salita ni Cristo sa tunay na
pagbabalik-loob:

“Ang tunay na pagbabalik-loob ay hindi lang pagkakaroon ng kaalaman sa mga
alituntunin ng ebanghelyo at higit pa sa pagkakaroon ng patotoo sa mga
alituntuning iyon. Posibleng magkaroon ng patotoo sa ebanghelyo kahit hindi ito
ipamuhay. Ang tunay na pagbabalik-loob ay pagkilos ayon sa ating
pinaniniwalaan at pagtutulot na lumikha ito ng ‘malaking pagbabago sa atin, o
sa ating mga puso’ [Mosias 5:2]. …

“… Nararanasan ang pagbabalik-loob kapag tayo ay nananalangin, nag-aaral ng mga banal na
kasulatan, nagsisimba, at karapat-dapat na nakikibahagi sa mga ordenansa sa templo. May
pagbabalik-loob habang kumikilos tayo ayon sa mabubuting alituntuning natututuhan natin sa
ating tahanan at sa silid-aralan. May pagbabalik-loob kapag namumuhay tayo nang dalisay at
mabuti at marapat sa patnubay ng Espiritu Santo. May pagbabalik-loob kapag nauunawaan
natin ang Pagbabayad-sala ni Jesucristo, kinikilala Siya bilang ating Tagapagligtas at
Manunubos, at tinutulutang magkaroon ng epekto sa buhay natin ang Pagbabayad-sala”
(“Magbalik-loob Kayo,” Ensign o Liahona, Nob. 2013, 76–78).

3. Sa iyong scripture study journal, sumulat ng isang liham para sa
iyong sarili tungkol sa magagawa mo para tunay na magbalik-loob

sa Tagapagligtas.
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Iginapos si Pablo ng mga Romano.

Nalaman natin sa Mga Gawa 22:22–30
na matapos ikuwento ni Pablo ang
kanyang pagbabalik-loob, sumigaw ang
mga nakikinig sa kanya na dapat siyang
patayin. Iniharap si Pablo sa pangulong
kapitan ng hukbong Romano sa
Jerusalem, na nagpasiyang dapat
parusahan o hampasin si Pablo, isang
kaparusahang karaniwang ginagamit
para manghamak at makakuha ng
impormasyon mula sa mga kriminal.
Gayunman, nang malaman ng mga
pinunong Romano na isang Romano si
Pablo, nagpasiya silang hindi siya
hampasin at sa halip ay dinala siya sa
harapan ng namamahalang kapulungan
ng mga Judio, ang Sanedrin. Labag sa
batas ng Romano na igapos o
parusahan ang mga Romano na “hindi
pa nahahatulan” (Mga Gawa 22:25).

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Gawa 20–22 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

Mga sagot sa aktibidad na pagtugma-tugmain: (1) e, (2) a, (3) b, (4) d, (5) c.
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UNIT 20: DAY 2

Mga Gawa 23–28
Pambungad
Matapos dakpin si Pablo sa Jerusalem, dinala siya sa Cesarea, kung saan
ipinagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa mga maling paratang sa harapan ng
ilang pinunong Romano. Ikinuwento niya ang kanyang pagbabalik-loob at
nagpatotoo tungkol kay Jesucristo. Habang naglalakbay papuntang Roma bilang
isang bilanggo, nasira ang barkong sinakyan ni Pablo sa isang isla, kung saan hindi
siya napahamak nang matuklaw siya ng makamandag na ahas at pinagaling ang
maraming may karamdaman. Kalaunan, dinala si Pablo sa Roma. Habang naroon,
ibinilanggo siya sa isang bahay nang dalawang taon at nagturo at nagpatotoo
tungkol kay Jesucristo.

Mga Gawa 23–26
Si Pablo ay inusig, ibinilanggo, at nilitis sa harap ni Haring Agripa

Anong mga pagpapala ang natanggap mo sa pagsunod sa mga utos at mga turo ng
Diyos? ____________________

Ano ang maaaring mag-udyok sa isang tao na talikuran ang Diyos at tumigil sa
pamumuhay ayon sa Kanyang mga utos at turo?

____________________

Pag-isipan ang maaaring mangyari kapag ang mga tao ay tumalikod at lumayo
sa Diyos.

Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 23–26, alamin ang mga katotohanan na
makatutulong sa iyo kapag nadama mong napapalayo ka sa Diyos at sa Kanyang
mga pagpapala.

Alalahanin na dinakip si Pablo sa labas ng templo sa Jerusalem at dinala sa harapan
ng mga pinunong Judio (tingnan sa Mga Gawa 21:30–33; 22:23–30). Nalaman
natin sa Mga Gawa 23–25 ang kanyang pakikipag-usap sa mga pinunong Judio at
na ibinilanggo si Pablo. Habang nasa bilangguan si Pablo, dumating ang Panginoon
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para panatagin at bigyan siya ng lakas ng loob (tingnan sa Mga Gawa 23:11). Ang
Romanong kapitan na dumakip kay Pablo ay ipinadala siya sa Caesarea para
mapigilan ang isang pangkat ng mga Judio sa pagpatay sa kanya. Ipinahayag doon
ni Pablo na wala siyang kasalanan sa harapan ng Romanong gobernador na si Felix.
Bagama’t napaniwala na walang kasalanan si Pablo, ikinulong pa rin siya ni Felix sa
isang bahay nang dalawang taon. Pinalitan ni Festo si Felix bilang Romanong
gobernador ng Judea, at si Haring Herodes Agripa, na namumuno sa isang lugar na
nasa hilagang-silangan ng Dagat ng Galilea, ay binisita si Festo at hiniling na
marinig ang kaso ni Pablo. Dinala si Pablo sa harapan ni Haring Agripa.

Basahin ang Mga Gawa 26:4–11, na inaalam kung paano inilarawan ni Pablo ang
kanyang nakaraan kay Haring Agripa.

Tulad ng nakatala sa Mga Gawa 26:12–16, ikinuwento muli ni Pablo ang kanyang
pangitain tungkol sa Tagapagligtas sa daan patungo sa Damasco.

Basahin ang Mga Gawa 26:16–18, na inaalam ang misyong ibinigay ng Panginoon
kay Pablo. Ang salitang mana na ginamit sa talata 18 ay tumutukoy sa pagpasok sa
selestiyal na kaharian ng Diyos.

Isipin ang mga sumusunod na tanong: Ano sa palagay mo ang nakatutulong sa
isang tao para mabuksan ang kanyang mga mata sa mga bagay na espirituwal?
Ano ang makatutulong sa isang tao na tumalikod sa kadiliman at bumaling sa
liwanag at mga kautusan at mga pagpapala ng Diyos?

Basahin ang Mga Gawa 26:19–23, na inaalam kung ano ang sinabi ni Pablo na
itinuro niya kapwa sa mga Judio at mga Gentil na dapat nilang gawin upang
matanggap ang mga pagpapalang nabanggit sa talata 18.

Ayon sa talata 20, ano ang itinuro ni Pablo sa mga Judio at mga Gentil na dapat
nilang gawin?

Ang isang katotohanang matututuhan natin mula sa mga talatang ito ay na kung
magsisisi at babaling tayo sa Diyos, mapaglalabanan natin ang impluwensya
ni Satanas sa ating buhay, tatanggap ng kapatawaran para sa ating mga
kasalanan, at magiging marapat sa kahariang selestiyal. Maaari mong isulat
ang katotohanang ito sa iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Mga Gawa
26:18–20.

Upang matulungan ka na mas maunawaan ang alituntuning ito, basahin ang
sumusunod na pahayag ni Elder Neil L. Andersen ng Korum ng Labindalawang
Apostol:

“Kapag nagkasala tayo, tumatalikod tayo sa Diyos. Kapag nagsisisi tayo, muli
tayong bumabaling sa Diyos.

“Ang imbitasyong magsisi ay bihirang maging tinig ng pagpaparusa, sa halip ito
ay mapagmahal na pagsamong pumihit at ‘muling bumaling’ sa Diyos [tingnan
sa Helaman 7:17]. Pag-anyaya iyon ng isang mapagmahal na Ama at ng Kanyang
Bugtong na Anak na higitan pa natin ang ating sarili, taasan pa ang uri ng

pamumuhay, magbago, at damhin ang kaligayahan ng pagsunod sa mga utos” (“Magsisi …
Upang Mapagaling Ko Kayo,” Ensign o Liahona, Nob. 2009, 40).
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Si Pablo sa harapan ni Haring Agripa

1. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Batay sa natutuhan mo kina Pablo at Elder Andersen, ano ang

matatamo natin kapag nagsisi tayo at bumalik sa Ama sa Langit at kay
Jesucristo?

Sa iyong patuloy na pag-aaral ng Mga Gawa 26, alamin ang nakahadlang kina
Festo at Haring Agripa na magsisi, bumaling sa Diyos, at magbalik-loob kay
Jesucristo.

Basahin ang Mga Gawa 26:24–29, na inaalam ang naging tugon nina Festo at
Haring Agripa sa mga turo at mga patotoo ni Pablo tungkol sa Tagapagligtas. Sa
chart sa ibaba, isulat ang mga kataga na naglalarawan sa kanilang mga itinugon sa
mga turo ni Pablo:

Mga Tugon sa mga turo ni Pablo

Festo Haring Agripa

Makikita na hindi naniwala si Festo sa mga turo ni Pablo. Naniwala si Haring
Agripa sa mga salita ng mga propeta ngunit hindi gaanong determinadong maging
Kristiyano.

Ang isang katotohanan na malalaman
natin mula kina Festo at Haring Agripa
ay dapat nating piliing maniwala sa
ebanghelyo at lubos na ipamuhay ito
upang makapagbalik-loob kay
Jesucristo.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni
Pangulong Dieter F. Uchtdorf ng Unang
Panguluhan, na inaalam kung ano ang
itinuro niya tungkol sa pagiging
desidido o determinado:
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“Nakatayo ang dalawang magkapatid na lalaki sa ibabaw ng maliit na talampas
kung saan tanaw ang dalisay na tubig ng bughaw na lawa. Popular itong talunan
ng mga lumalangoy, at madalas pag-usapan ng magkapatid ang pagtalon
dito—isang bagay na nakita nilang ginagawa ng iba.

“Kahit pareho nilang gustong tumalon, walang gustong magpauna sa kanila.
Hindi naman gaanong matarik ang talampas, ngunit para sa magkapatid, parang

nadaragdagan ang taas nito tuwing dudukwang sila—at agad silang pinanghihinaan ng loob.

“Sa wakas, ipinuwesto ng isa sa kanila ang kanyang paa sa gilid ng talampas at walang takot na
bumuwelo. Sa sandaling iyon bumulong ang kanyang kapatid, ‘Mabuti pa siguro sa susunod na
tag-init na lang.’

“Gayunman, nakabuwelo na ang kapatid niya at hindi na mapigilang tumalon. ‘Kapatid,’ sabi
niya, ‘desidido na ‘ko!’

“Bumagsak siya sa tubig at mabilis na pumaibabaw at tuwang-tuwang sumigaw. Agad sumunod
ang kanyang kapatid. Maya-maya, pinagtatawanan na nila ang huling salita ng unang kapatid
bago ito tumalon sa tubig: ‘Kapatid, desidido na ako.’

“Ang pagiging desidido ay parang pagtalon sa tubig. Kung tatalon ka nga o hindi. Kung susulong
ka o mananatiling nakatigil. Hindi maaaring tumigil sa gitna. Bilang mga miyembro ng
Simbahan, dapat nating itanong sa ating sarili, ‘Tatalon ba ako o tatayo lang sa gilid? Lulusong
ba ako o papakiramdaman ko lang sa mga daliri ng paa ko ang temperatura ng tubig?’ …

“Yaong hindi gaanong tapat sa pangako ay hindi rin lubusang nagkakaroon ng patotoo,
kagalakan, at kapayapaan. Ang mga dungawan ng langit ay maaaring bahagya lamang na
nakabukas sa kanila. …

“Kahit paano, bawat isa sa atin ay magpapasiya habang nakatanaw sa tubig. Dalangin ko na
tayo ay sumampalataya, sumulong, matapang na harapin ang ating takot at pag-aalinlangan, at
sabihin sa ating sarili, ‘Desidido na ako!’” (“Kapatid, Desidido na Ako,” Liahona, Hulyo
2011, 4–5).

Ayon kay Pangulong Uchtdorf, bakit mahalagang lubos na maging tapat sa
pangako sa halip na “hindi gaanong tapat sa pangako” sa pamumuhay ng
ebanghelyo?

2. Kumpletuhin ang isa o lahat ng mga sumusunod na aktibidad sa
iyong scripture study journal:

a. Isulat kung paano nakatulong ang katapatan mong sundin ang isang
kautusan o alituntunin ng ebanghelyo na mapalakas ang iyong pananalig
kay Jesucristo.

b. Ilista ang mga kautusan o mga alituntunin ng ebanghelyo na sa palagay mo
ay lubos mong masusunod. Isipin ang anumang alituntunin ng ebanghelyo
na sa palagay mo ay “[halos]” ngunit hindi “pawang” (Mga Gawa 26:29)
tapat na naipamumumuhay. Sumulat ng isang mithiin na gagawin mo
upang madagdagan ang iyong pang-unawa tungkol sa isa sa mga
alituntuning ito at tapat na maipamuhay ito.

Manalangin na tulungan ka sa pagsisikap mo na tunay at lubos na magbalik-loob
at manalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng lalo pang pamumuhay sa Kanyang
ebanghelyo.
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Nabasa natin sa Mga Gawa 26:30–32 na natuklasan nina Festo at Haring Agripa na
walang kasalanan si Pablo at palalayain na sana siya, ngunit dahil nag-apela si
Pablo kay Cesar, kailangan nilang ipadala siya sa Roma.

Mga Gawa 27–28
Dinala si Pablo sa Roma, kung saan nagturo at nagpatotoo siya tungkol kay
Jesucristo
Tinukoy ni Elder Neil L. Andersen ng
Korum ng Labindalawang Apostol ang
mga hamon at pagsubok sa buhay
bilang “mga espirituwal na buhawi”
(tingnan sa “Mga Espirituwal na
Buhawi,” Ensign o Liahona, Mayo
2014, 18–21).

Mag-isip ng mga halimbawa ng mga
pagsubok o paghihirap na
maihahalintulad sa mga buhawi sa
buhay ng isang tao?

Sa iyong pag-aaral ng Mga Gawa 27–28, alamin ang alituntuning makatutulong sa
iyo na tapat na matiis ang mga espirituwal na buhawi na mararanasan mo.

Nakasaad sa Mga Gawa 27 kung paano dinala si Pablo papunta ng Roma sakay ng
isang barko sa panahon ng taglamig. Halos mawasak ang barko nang bumagyo, at
si napadpad si Pablo at ang lahat ng nasa barko sa isla ng Melita, o Malta (tingan sa
Mga Mapa sa Biblia, blg. 13, “Ang mga Paglalakbay ni Apostol Pablo bilang
Misyonero,” sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan).

3. Basahin ang Mga Gawa 28:1–10 at Mga Gawa 28:16–24, na inaalam
ang naranasan ni Pablo sa isla at sa Roma. Sa iyong scripture study

journal, magdrowing ng isang larawan at magsulat ng isang headline ng balita
na ibinubuod ang mga pangyayari sa bawat isa sa mga scripture passage na ito.

Isipin ang mga pagsubok na naranasan ni Pablo na nakatala sa Mga Gawa 23–28:
siya ay ibinilanggo kahit walang kasalanan, nasira ang barkong sinakyan, tinuklaw
ng makamandag na ahas, at dinala sa Roma, kung saan siya ikinulong sa isang
bahay bilang isang bilanggo.

Basahin ang Mga Gawa 28:30–31, na inaalam kung ano ang nagawa ni Pablo sa
Roma kahit nakakulong siya sa isang bahay.

Ano ang ginawa ni Pablo na nagpapakita na nanatili siyang tapat sa Diyos sa kabila
ng mga pagsubok na naranasan niya?

Anong buti ang naidulot ng mga pagsubok na naranasan ni Pablo habang
naglalayag sa karagatan, nang masira ang barko, at habang nakabilanggo sa Roma?

Ang isang alituntuning matututuhan natin mula sa mga karanasang ito ni Pablo ay
kung tapat tayo, tutulungan tayo ng Diyos na gawing pagpapala para sa sarili
natin at sa iba ang mga pagsubok.
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4. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang ilang halimbawa ng mga paraan na matutulungan ng Diyos ang
mga tao na magawa nilang pagpapala para sa kanilang sarili at para sa iba
ang mga pagsubok?

b. Kailan ka natulungan ng Diyos o ang isang taong kilala mo na magawang
pagpapala para sa iyong sarili o para sa iba ang isang pagsubok?

Piliing tularan ang halimbawa ni Pablo at manatiling tapat kapag nahaharap ka sa
mga pagsubok upang makatulong ang Diyos na gawing pagpapala para sa iyong
sarili at para sa iba ang mga pagsubok.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Gawa 23–28 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa Mga
Taga Roma
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Ang Sulat sa Mga Taga Roma ang pinakamahaba sa mga sulat ni Apostol Pablo at
itinuturing ng maraming tao na pinakamaganda sa kanyang mga isinulat.
Ipinaliwanag niya nang lubos sa sulat na ito ang doktrina ng pagbibigay-katwiran
sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa halip na sa pagtupad sa
batas ni Moises. Naglalaman ito ng maraming turo tungkol sa mga doktrina ng
kaligtasan at ng praktikal na pagsasabuhay ng mga doktrinang iyon sa araw-araw.
Sa pag-aaral mo ng aklat na ito, mas mapapahalagahan mo ang Pagbabayad-sala
ni Jesucristo at ang pag-asa at kapayapaan na maaaring matagpuan ng lahat ng tao
kay Cristo.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Si Apostol Pablo ang may-akda ng Sulat sa mga Taga Roma (tingnan sa Mga Taga
Roma 1:1). Sa pagsulat nito, tumulong kay Pablo ang isang eskriba, si Tercio, na
sumulat ng kanyang sariling pagbati sa mga Banal sa Roma sa bandang huli ng
sulat (tingnan sa Mga Taga Roma 16:22).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Ginawa ni Pablo ang Sulat sa Mga Taga Roma noong nasa Corinto siya nang
patapos na ang kanyang pangatlong paglalakbay. Batay sa ilang palatandaan,
maaaring isinulat ito ni Pablo noong nasa Corinto siya nang tatlong buwan
(tingnan sa Mga Gawa 20:2–3; ang salitang Grecia sa mga talatang ito ay
tumutukoy sa Corinto), marahil sa pagitan ng A.D. 55 at 56. (Tingnan sa Gabay sa
mga Banal na Kasulatan, “Sulat ni Pablo, Mga.”)

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Ang Sulat ni Pablo sa Mga Taga Roma ay para sa mga miyembro ng Simbahan sa
Roma (tingnan sa Mga Taga Roma 1:7). Hindi alam kung kailan nagsimula ang
Simbahan sa Roma ngunit maaaring naganap ito hindi nagtagal matapos ang araw
ng Pentecostes, nang narinig ng mga Judiong bumibisita mula sa Roma ang
pangangaral ni Pedro (tingnan sa Mga Gawa 2:10). Kahit hindi pa nakapunta si
Pablo sa Roma, binati niya sa kanyang sulat ang mga Banal na dati na niyang kilala
o nakilala sa pamamagitan ng ibang nanirahan sa Roma, tulad nina Priscila at
Aquila (tingnan sa Mga Gawa 18:1–2, 18; Mga Taga Roma 16:1–16, 21).

Tila may tatlong pangunahing dahilan kung bakit ipinadala ni Pablo ang sulat na
ito sa mga taga Roma:

(1) Upang ihanda ang kanyang pagdating sa Roma. Matagal nang gustong ipangaral
ni Pablo ang ebanghelyo sa Roma (tingnan sa Mga Gawa 19:21; Mga Taga Roma
1:15; 15:23). Umasa rin siya na magsisilbing himpilan ang Simbahan sa Roma para
makapagmisyon siya sa Espanya (tingnan sa Mga Taga Roma 15:22–24, 28).
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(2) Upang linawin at ipaglaban ang kanyang mga turo. Paulit-ulit na sinalungat si
Pablo ng mga tao na mali ang pagkaunawa o binabaluktot ang kanyang mga turo
tungkol sa batas ni Moises at pananampalataya kay Cristo (tingnan sa Mga Gawa
13:45; 15:1–2; 21:27–28; Mga Taga Roma 3:8; II Ni Pedro 3:15–16). Malinaw na may
dahilan siya para maghinala na ang mga maling pagkaunawang iyon ay nakarating
sa mga miyembro ng Simbahan sa Roma, kaya sumulat siya para ayusin ang
anumang problema bago siya dumating.

(3) Upang mapagkaisa ang mga Judio at gentil na mga miyembro ng Simbahan. Bago
ginawa ni Pablo ang sulat na ito, ang mga Kristiyanong Judio na pinalayas mula sa
Roma ni emperador Claudio (tingnan sa Mga Gawa 18:2) ay nagsimulang bumalik
sa Roma at sa mga kongregasyon na karamihan ng miyembro ay mga Kristiyanong
gentil. Ang sitwasyong ito ay maaaring nagdulot ng tensiyon at problema sa
pagitan ng mga Kristiyanong Judio at gentil. Bilang “apostol ng mga Gentil” (Mga
Taga Roma 11:13), hinangad ni Pablo na mapabilang sa Simbahan ang mga
sumaping gentil; ngunit bilang Judio (tingnan sa Mga Taga Roma 11:1),
nakaramdam din siya ng matinding hangarin na tanggapin ng kanyang sariling
kalahi ang ebanghelyo. Pinagtibay niya ang pagkakaisa sa Simbahan sa
pamamagitan ng pagtuturo kung paano naaakma para sa lahat ng Banal ang mga
doktrina ng ebanghelyo (tingnan sa Mga Taga Roma 3:21–4:25; 11:13–36;
14:1–15:13).

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Pagkatapos ng pagbati, nagsimula ang sulat sa pagpapahayag ng tema nito: “Ang
evangelio [ni Cristo] … [ang] siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas” sa lahat
ng “mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya” kay Jesucristo (Mga Taga
Roma 1:16–17).

Bagama’t ang Sulat ni Pablo sa Mga Taga Roma ay nagkaroon ng mahalagang papel
sa kasaysayan ng mga Kristiyano, ito rin, sa kasamaang-palad, ay “pinagmulan ng
maraming di-pagkakaunawaan, maling interpretasyon, at kalituhan sa doktrina
kaysa sa iba pang aklat sa Biblia,” ayon kay Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng
Labindalawang Apostol (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo [1965–73],
2:211). Kahit sa mga Kristiyano noong unang panahon, ang mga sulat ni Pablo ay
itinuring na “mahirap unawain,” at ang mga turo niya kung minsan ay
binabaluktot at hindi naituturo nang tama (II Ni Pedro 3:15–16).

Outline
Mga Taga Roma 1–3. Ipinaliwanag ni Pablo ang doktrina ng pagbibigay-katwiran
sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Inilarawan niya ang mahirap
na kalagayang dinaranas ng lahat ng tao na nagkakasala at itinuro na ang solusyon
ng Diyos sa problemang ito ng lahat ay ang Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Sa
pamamagitan ng tapat na pagtanggap sa Pagbabayad-sala ni Cristo, ang lahat ng
tao ay mabibigyang-katwiran (mapapatawad) at maliligtas.

Mga Taga Roma 4–8. Binanggit ni Pablo ang halimbawa ni Abraham para
mailarawan ang doktrina ng pagbibigay-katwiran sa pamamagitan ng
pananampalataya. Ipinaliwanag pa niya ang mga doktrina ng kaligtasan at itinuro
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kung paano nakakaapekto ang mga doktrinang iyon sa buhay ng lahat ng
nananampalataya kay Cristo.

Mga Taga Roma 9–16. Isinulat ni Pablo ang katayuan ng Israel bilang mga taong
hirang, ang hindi nila pagtanggap sa ebanghelyo, at ang kanilang kaligtasan
kalaunan. Pinayuhan niya ang mga Judio at gentil na mga miyembro ng Simbahan
na ipamuhay ang ebanghelyo para magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa
Simbahan. Nakiusap siya sa mga Banal sa Roma na patuloy na sumunod sa
mga utos.

MGA TAGA ROMA
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UNIT 20: DAY 3

Mga Taga Roma 1–3
Pambungad
Gumawa si Apostol Pablo ng sulat para sa mga Banal sa Roma. Ipinahayag niya rito
na ang ebanghelyo ni Jesucristo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas [ng
bawat sumasampalataya]. Ipinaliwanag niya na dahil lahat ng tao ay nagkakasala,
walang maliligtas sa pamamagitan ng mga sarili nilang gawa. Dapat silang maligtas
ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo.

Unawain ang Kahulugan ng Mahihirap na Salita at Kataga
Mahalagang ipaliwanag ang mahihirap na salita sa iyong pag-aaral ng mga banal na kasulatan.
Tutulungan ka nito na mas maunawan ang mga ito. Tingnan ang mga footnote, gumamit ng
diksiyonaryo, o magtanong sa magulang o sa titser kung may mga salita o kataga sa
pinag-aaaralan mo na hindi mo maunawaan. Makatutulong na isulat ang kahulugan ng mga
salita o katagang ito sa iyong mga banal na kasulatan.

Ang sumusunod na listahan ay makatutulong upang maunawaan ang ilan sa mga
salitang ginamit ni Pablo sa kanyang mga sulat:

Ebanghelyo: “Pinapangyari ang plano ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng
Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Kabilang sa ebanghelyo ang mga katotohanang
walang hanggan o mga batas, tipan, at kinakailangang ordenansa upang makabalik
muli ang sangkatauhan sa kinaroroonan ng Diyos” (Gabay sa mga Banal na
Kasulatan, “Ebanghelyo,” scriptures.lds.org).

Kaligtasan: “Ang maligtas mula sa [pisikal] at espirituwal na kamatayan” (Gabay
sa mga Banal na Kasulatan, “Kaligtasan,” scriptures.lds.org).

Inaring-ganap [Pagbibigay-Katwiran, Pangatwiranan]: “Ang mapatawad mula
sa kaparusahan sa kasalanan at maipahayag na walang sala. Ang isang tao ay
nabibigyang-katwiran ng awa ng Tagapagligtas sa pamamagitan ng
pananampalataya sa Kanya. Ang pananampalatayang ito ay ipinakikita sa
pamamagitan ng pagsisisi at pagsunod sa mga batas at ordenansa ng ebanghelyo.
Ang pagbabayad-sala ni Jesucristo ay nagbibigay sa tao ng pagkakataong magsisi at
mabigyang-katwiran o mapatawad mula sa mga kaparusahang kanila sanang
matatanggap” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Pagbibigay-Katwiran,
Pangatwiranan,” scriptures.lds.org).

Pananampalataya: “Katulad ng pinakamadalas gamitin sa mga banal na
kasulatan, ang pananampalataya ay matibay na paniniwala at pananalig kay
Jesucristo na umaakay sa isang tao upang sumunod sa kanya. Kailangang ang
pananampalataya ay nakatuon kay Jesucristo upang ito ang umakay sa isang tao
tungo sa kaligtasan” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Pananampalataya,”
scriptures.lds.org).

Pampalubag-loob: Pagsasauli (pagbabalik muli o pagwawasto); pagbabayad-sala
(“Tulad ng pagkakagamit sa mga banal na kasulatan, ang magbayad-sala ay
pagdusahan ang parusang bunga ng kasalanan, sa gayon inaalis ang mga ibubunga
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ng kasalanan mula sa nagsisising makasalanan at pinahihintulutan siyang
makipagkasundo sa Diyos. Si Jesucristo ang tanging may kakayahang gumawa ng
isang ganap na pagbabayad-sala para sa buong sangkatauhan” [Gabay sa mga
Banal na Kasulatan, “Bayad-sala, Pagbabayad-sala,” scriptures.lds.org].)

Biyaya “Ang kapangyarihang mula sa Diyos na nagbibigay-daan upang makamit
ng mga kalalakihan at kababaihan ang mga pagpapala sa buhay na ito at buhay na
walang hanggan at kadakilaan matapos nilang isagawa ang pananampalataya,
nagsisi, at ibinigay ang kanilang buong pagsisikap na sundin ang mga kautusan.
Ibinibigay ang gayong dakilang tulong o lakas sa pamamagitan ng awa at pag-ibig
ng Diyos. Nangangailangan ang bawat mortal na tao ng dakilang biyaya dahil sa
pagkahulog ni Adan at dahil din sa mga kahinaan ng tao” (Gabay sa mga Banal na
Kasulatan, “Biyaya,” scriptures.lds.org).

Mga Gawa: “Ang mga ikinikilos ng isang tao, mabuti man o masama. Ang bawat
tao ay hahatulan alinsunod sa sarili niyang mga gawa” (Gabay sa mga Banal na
Kasulatan, “Gawa, Mga,” scriptures.lds.org).

Batas: “Ang mga kautusan o patakaran ng Diyos kung saan ang lahat ng pagpapala
at kaparusahan ay nababatay kapwa sa langit at sa lupa. Yaong mga sumusunod sa
batas ng Diyos ay nakatatanggap ng mga ipinangakong pagpapala. …

“Ang mga batas ni Moises [ o ‘ang batas,’ tulad ng paggamit ni Pablo] ay isang
panimulang batas na magdadala sa mga kalalakihan at kababaihan kay Cristo”
(Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Batas,” scriptures.lds.org).

Mga Taga Roma 1:1–17
Ang ebanghelyo ni Jesucristo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas [ng bawat
sumasampalataya]
Ibinahagi ni Elder Larry Echo Hawk ng Pitumpu ang kanyang karanasan bilang
isang binatilyo matapos magpalista sa United States Marine Corps:

“Nakilala ko ang aking drill instructor, isang matapang na beterano sa digmaan,
nang pasipa niyang buksan ang pinto ng kuwartel at pumasok habang pasigaw
na nagsasalita nang masama.

“Matapos ang nakasisindak na pagpapakilalang ito, nagsimula siya sa isang dulo
ng kuwartel at isa-isang tinanong ang mga bagong marino. Walang pinalampas
ang drill instructor sa masusi niyang paghahanap ng dahilan upang laitin ang

bawat marino sa maingay at malaswang pananalita. Inisa-isa niya ang mga marino, na
nagsisisagot nang pasigaw tulad ng utos niya: ‘Opo’ o ‘Hindi po, Sergeant Instructor.’ Hindi ko
gaanong makita ang ginagawa niya, dahil inutusan kaming tumayo nang tuwid at diretso ang
tingin. Nang tumapat siya sa akin, hinablot niya ang aking bag at ibinuhos ang laman nito sa
kama ko sa aking likuran. Tiningnan niya ang mga dala-dala ko, pagkatapos ay bumalik para
harapin ako. Inihanda ko ang aking sarili sa pang-iinsulto niya. Hawak niya ang aking Aklat ni
Mormon ” (“Magsilapit Kayo sa Akin, O Kayong Sambahayan ni Israel,” Ensign o Liahona, Nob.
2012, 32).

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:
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a. Ano ang madarama mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Elder Echo Hawk?

b. Ano sa palagay mo ang gagawin ng drill instructor?

c. Nalagay ka na ba sa sitwasyon na nag-alala ka na baka laitin ang iyong mga
paniniwala? Kung gayon, ano ang mga sitwasyong iyon?

Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Roma 1, alamin ang mga katotohanan na
makatutulong sa iyo sa oras na makaranas ka ng panlalait o pang-uusig dahil sa
mga paniniwala at pamantayan mo.

Ang aklat ng Mga Taga Roma ay isang sulat, o liham, na ginawa ni Apostol Pablo
para sa mga Banal sa Roma noong malapit nang matapos ang kanyang mga
paglalakbay bilang misyonero. Isinulat niya ito upang ihanda sila sa kanyang
pagdating, linawin at ipagtanggol ang mga turo niya, at pagkaisahin ang mga Judio
at Gentil na mga miyembro ng Simbahan. Ang Roma—na kabisera ng Imperyong
Romano—ay puno ng mga pilosopiya ng mundo at mahirap mangaral doon ng
ebanghelyo ni Jesucristo.

Mababasa natin sa Mga Taga Roma 1:1–14 kung paano sinimulan ni Pablo ang
kanyang sulat sa pagpapatotoo tungkol kay Jesucristo at pagsasabi na inaasam at
hinahangad niya na mabisita ang mga Banal sa Roma.

Basahin ang Mga Taga Roma 1:15–17, at hanapin ang itinuro ni Pablo sa mga Banal
na Romano tungkol sa ebanghelyo ni Jesucristo.

Ang mga talatang ito ay nagtuturo ng sumusunod na katotohanan: Ang
ebanghelyo ni Jesucristo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng
bawat sumasampalataya kay Jesucristo. Maaari mong markahan ang mga
katagang nagtuturo ng katotohanang ito sa Mga Taga Roma 1:15–17.

Itinuturo sa atin ng ebanghelyo kung paano tayo maliligtas sa pisikal at espirituwal
na kamatayan at makababalik sa piling ng Diyos. Kailangan nating sumampalataya
kay Jesucristo para matanggap ang mga pagpapala ng kaligtasan dahil ginawa Niya
para sa atin ang Pagbabayad-sala, na nagdulot ng kaligtasan.

“Para kay Pablo, ang pananampalataya [at paniniwala] kay Jesucristo ay hindi lamang
pagsang-ayon sa ating isipan na si Jesus ay ang Anak ng Diyos, ito ay isang taos-pusong
pagtanggap kay Jesucristo at pagtitiwala sa Kanya bilang Siyang nag-alay ng Kanyang Sarili sa
Pagbabayad-sala para sa mga kasalanan natin. Ang lubos na pagtitiwalang ito ay magbubunga
ng isang buhay na puno ng pananampalataya, na ipinapakita sa pagsisisi sa mga kasalanan,
pagpapabinyag, at pagsisikap na mamuhay ayon sa mga itinuro ni Jesucristo (tingnan sa Mga
Gawa 16:30–33; Mga Taga Roma 6:1–11; I Mga Taga Corinto 6:9–11). ‘[Ang] pananampalataya
kay Jesucristo … [ay] mapapatunayan … sa buhay na sumusunod sa mga batas at ordenansa ng
ebanghelyo at paglilingkod kay Cristo’ (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Kaligtasan”;
scriptures.lds.org)” (New Testament Student Manual [Church Educational System manual,
2014], 334).

Matutukoy natin sa Mga Taga Roma 1:16 ang alituntunin na kapag nagkaroon
tayo ng patotoo na ang ebanghelyo ni Jesucristo ay may kapangyarihang
magligtas sa bawat isa atin, hindi tayo mahihiya na ibahagi ito sa iba.)
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2. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Sa palagay mo, bakit makatutulong ang pagkakaroon ng patotoo sa

ebanghelyo ni Jesucristo na magkalakas-loob tayo na ibahagi ito sa iba?

Ipagpatuloy na basahin ang kuwento ni Elder Echo Hawk tungkol sa drill sergeant:

“Inasahan kong sisigawan niya ako; sa halip, lumapit siya sa akin at bumulong, ‘Mormon ka ba?’

“Bilang pagsunod, sumigaw ako, ‘Opo, Sergeant Instructor.’

“Muli kong inasahan na may masamang mangyayari. Sa halip, tumigil siya at itinaas niya ang
kamay na may hawak ng Aklat ni Mormon at sa napakahinang tinig ay sinabing, ‘Naniniwala ka
ba sa aklat na ito?’

“Muli akong sumigaw,‘Opo, Sergeant Instructor.’

“Sa puntong ito natiyak kong pipintasan niya ang mga Mormon at ang Aklat ni Mormon, pero
tahimik lang siyang nakatayo roon. Sa isang saglit ay bumalik siya sa higaan ko at maingat na
inilapag ang aking Aklat ni Mormon. Pagkatapos ay nilagpasan niya ako at patuloy na ininsulto
at pinintasan ang lahat ng natitira pang bagong marino” (“Magsilapit Kayo sa Akin, O Kayong
Sambahayan ni Israel,” 32).

Isipin kung paano naging mabuting halimbawa ng alituntuning itinuro sa Mga
Taga Roma 1:16 ang itinugon ni Elder Echo Hawk.

Basahin ang natitira pang pahayag ni Elder Echo Hawk: “Madalas kong isipin
kung bakit hindi ako ininsulto ng mabagsik na Marine Corps sergeant na iyon
noong araw na iyon. Ngunit nagpapasalamat ako at nasabi ko nang walang
pag-aalangan, ‘Opo, miyembro ako ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal
sa mga Huling Araw’ at ‘Opo, alam ko na totoo ang Aklat ni Mormon.’ Ang
patotoong ito ay mahalagang kaloob na ibinigay sa akin sa pamamagitan ng

Espiritu Santo” (“Magsilapit Kayo sa Akin, O Kayong Sambahayan ni Israel,” 32).

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Kailan ka o ang isang taong kilala mo nagpakita ng lakas ng loob at hindi
nahiyang ibahagi ang ebanghelyo ni Jesucristo?

b. Ano ang iyong patotoo sa ebanghelyo ni Jesucristo?

c. Ano ang ilang paraang ginagawa mo para mapalakas ang iyong patotoo sa
ebanghelyo? Ano pa ang magagawa mo para mas mapalakas ang iyong
patooo? Isulat ang isang mithiin na gagawin mo sa linggong ito na
makatutulong na mapalakas ang iyong patotoo.

Mga Taga Roma 1:18–3:23
Ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios
Noong panahon ni Pablo, hinangad ng ilang mga Kristiyanong Gentil na
pangatwiranan ang imoral o makasalanang gawain sa pagbibigay-diin sa awa ng
Diyos at pagwawalang-bahala sa Kanyang perpektong hustisya. Bukod pa riyan,
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naniniwala ang ilang Kristiyanong Judio na kailangang sumunod sa batas ni Moises
para maligtas. Itinama ni Apostol Pablo ang dalawang maling paniniwalang ito.

Basahin ang Mga Taga Roma 1:22–31, at hanapin ang mga kasalanang ginagawa ng
mga Gentil.

Sa Mga Taga Roma 1:25, ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng sambahin at
paglingkuran ang “nilalang kay sa Lumalang”? ____________________

Ang mga katagang “pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan
niyaong nalalaban sa katutubo” sa Mga Taga Roma 1:26 at “na nang iwan na ang
katutubong kagamitan sa mga babae” sa Mga Taga Roma 1:27 ay tumutukoy sa
homoseksuwalidad. Para mas maunawaan ang posisyon ng Simbahan sa
homoseksuwalidad, basahin ang sumusunod na pahayag:

“Ang [mga gawaing homoseksuwal] ay mabigat na kasalanan. Kung naaakit kayo sa kapwa
ninyo lalaki o kapwa babae o pinipilit kayong gumawa ng malaswang gawain, humingi ng payo
sa inyong mga magulang at bishop. Tutulungan nila kayo” (Para sa Lakas ng mga Kabataan
[buklet, 2011], 36).

“[Ang mga gawaing homoseksuwal ay salungat] sa mga layunin ng seksuwalidad ng tao
(tingnan sa Mga Taga Roma 1:24–32). Pinapapangit nito ang pagmamahalan at hinahadlangan
ang mga tao sa pagtanggap ng mga pagpapalang matatagpuan sa buhay-pamilya at sa
nakapagliligtas na mga ordenansa ng ebanghelyo” (Tapat sa Pananampalataya: Isang
Sanggunian sa Ebanghelyo [2004], 53–4).

“Malinaw ang pananaw ng Simbahan sa doktrinang ito: Ang pakikipagtalik ay dapat lamang
maganap sa pagitan ng isang lalaki at isang babae na ikinasal. Gayunman, hindi iyan kailanman
dapat gawing dahilan para pakitunguhan nang hindi mabuti ang kapwa. Si Jesucristo, na ating
sinusunod, ay malinaw na kinondena ang imoralidad, ngunit nananatili Siyang mahabagin. Ang
layunin Niya ay laging iangat ang tao, hindi ang pabagsakin ito. …

“Magkaiba ang pananaw ng Simbahan ukol sa atraksyon sa kapwa babae o kapwa lalaki at sa
kilos o pag-uugali na alinsunod dito. Bagama’t ang pagkaakit sa kapwa babae o kapwa lalaki ay
hindi naman kasalanan, ang gawaing homoseksuwal ay salungat sa ‘alituntunin ng doktrina, na
nakabatay sa sagradong banal na kasulatan … na ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang
babae ay kailangan at mahalaga sa plano ng Manlilikha para sa walang hanggang tadhana ng
Kanyang mga anak’ [‘First Presidency Statement on Same-Gender Marriage’]” (“Same-Sex
Attraction,” topics.lds.org).

Bakit mahalaga para sa atin na maunawaan ang mga turo ng mga propeta at mga
apostol ng Panginoon tungkol sa homoseksuwal na gawain?
____________________

Itinuro ni Pablo sa Mga Taga Roma 2:1–3:8 na ang lahat ng tao ay hahatulan
alinsunod sa kanilang mga gawa at ipinakita niya na ang kasamaan ng mga Judio
ay mula sa kanilang pagsunod sa batas ni Moises na pakitang-tao lamang at hindi
taos-puso.
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Basahin ang Mga Taga Roma 3:9–12, 23, na inaalam kung sino ang sinabi ni Pablo
na apektado ng kasalanan.

Maaari mong markahan ang talata 23 tungkol sa epekto sa atin ng mga kasalanan.

Itinuturo ng mga talatang ito ang katotohanan na lahat ng taong may
pananagutan ay nagkakasala at nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos.
Paano nakatutulong ang katotohanang ito para mas maunawaan natin kung bakit
kailangan natin si Jesucristo? ____________________

Sa patuloy mong pag-aaral ng Mga Taga Roma 3, alamin ang mga katotohanang
itinuro ni Pablo na nagbibigay sa atin ng pag-asa mula sa ating makasalanang
kalagayan.

Mga Taga Roma 3:24–31
Lahat ng tao ay maaaring ariing-ganap o mapawalang-sala sa pamamagitan ng
tapat na pagtanggap sa Pagbabayad-sala ni Cristo
Pagkatapos ipaliwanag na lahat tayo ay nagkakasala at sa gayon ay hahatulan sa
harapan ng Diyos dahil hindi Niya matatanggap ang kasalanan, itinuro ni Apostol
Pablo sa Mga Taga Roma 3:24–31 kung paano madaraig ang kalagayang iyan sa
pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Para maunawaan ang mga talatang
ito, kailangan mong maunawaan ang kahulugan ng mga sumusunod na salita: Ang
ibig sabihin ng inaring-ganap ay napatawad mula sa kaparusahan ng kasalanan at
ipinahayag na walang-sala, ang biyaya ay ang banal na tulong o lakas na ibinibigay
ng Diyos sa pamamagitan ng awa at pagmamahal, at ang pangpalubagloob ay ang
pagbabayad-sala.

Basahin ang Mga Taga Roma 3:24–26, na inihahalili ang mga kahulugang ibinigay
sa itaas. Maaari mong markahan sa Mga Taga Roma 3:24 kung paano tayo
inaaring-ganap, o ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan ng Diyos.

Binago ng Joseph Smith Translation ng Mga Taga Roma 3:24 ang salitang walang
bayad sa lamang. Kahit pa nakatutulong ang ating mabubuting gawa na maipakita
ang pananampalataya natin kay Jesucristo, hindi natin makakamit o matatanggap
ang kaligtasan nang tayo lang dahil, tulad ng itinuro ni Pablo, sa Mga Taga Roma
3:23, tayong lahat ay nagkakasala at, samakatwid, ay hindi aabot sa kaligtasan.
Tanging sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos—sa Kanyang banal na lakas
at nagbibigay-kakayahang kapangyarihan—tayo maliligtas.

Pansinin sa Mga Taga Roma 3:25–26 na ang mga taong maniniwala at
magkakaroon ng pananampalataya kay Jesucristo ay aariing-ganap o
mabibigyang-katwiran sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Tandaan na ang ibig
sabihin ng mga salitang paniniwala at pananampalataya ay buong pusong
pagtanggap kay Jesucristo na naghihikayat sa isang tao na maging miyembro ng
Kanyang Simbahan na handang sumunod sa Kanyang mga kautusan at maging
masunurin sa mga ordenansa ng ebanghelyo. Matututuhan natin mula sa mga
talatang ito ang sumusunod na alituntunin: Sa pamamagitan ng tapat na
pagtanggap sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo, ang lahat ng tao ay
aariing-ganap o mabibigyang-katwiran at tatanggap ng kaligtasan.
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Pagnilayan ang pangangailangan mo ng isang Tagapagligtas, si Jesucristo, upang
makatanggap ng kaligtasan. Sumulat ng ilang paraan na maipapakita mo ang tapat
na pagtanggap sa Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas: ____________________

Isiping ibahagi ang iyong damdamin at patotoo tungkol kay Jesucristo at sa
Kanyang Pagbabayad-sala sa taong maaaring matulungan nito sa sandaling
marinig niya ang tungkol sa Tagapagligtas.

Muling binigyang-diin ni Pablo sa Mga Taga Roma 3:27–31 na ang mga Judio at
Gentil ay kapwa inaring-ganap sa pagsampalataya kay Jesucristo. Sa pagbaling kay
Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya, isinasagawa o “pinagtitibay [nila
ang] kautusan” ni Moises (Mga Taga Roma 3:31), na tumutukoy kay Cristo.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Taga Roma 1–3 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 20: DAY 4

Mga Taga Roma 4–7
Pambungad
Ipinaliwanag ni Pablo kung paano inaring-ganap o binigyang-katwiran si Abraham
sa pamamagitan ng biyaya. Pagkatapos ay inilarawan niya ang mga pagpapalang
nagmumula sa mga taong binigyang-katwiran at itinuro na ang binyag ay
sumasagisag sa pagiging patay sa pagkakasala at buhay kay Cristo.

Mga Taga Roma 4–5
Ipinaliwanag ni Pablo kung paano inaring-ganap o binigyang-katwiran si Abraham
sa pamamagitan ng biyaya
Isipin na kunwari ay halos mamatay ka na sa uhaw sa isang disyerto at may isang
bote ng tubig sa ibabaw ng kalapit na burol. Alin sa mga sumusunod ang
magliligtas sa iyo?

A. Ang paniniwala mo na maliligtas ka ng tubig na iyon.

B. Ang pagpipilit mo na kunin ang tubig na iyon at inumin ito.

C. Ang tubig.

Makatutulong sa atin ang sitwasyong ito na maunawaan ang mga turo ni Pablo sa
Mga Taga Roma 4–7 tungkol sa kung paano nauugnay ang pananampalataya, mga
gawa, at biyaya sa doktrina ng pag-aaring ganap o pagbibigay-katwiran.

Nalaman natin sa Mga Taga Roma 1–3 na ang ibig sabihin ng ariing-ganap ay
mapatawad sa mga kaparusahan sa mga kasalanan at maging matwid sa
pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo (tingnan sa D at T 76:69).

Ang ilan sa mga Banal na Judio sa Roma ay masyadong umasa sa sariling mga
gawa at sa batas ni Moises para ariing-ganap o mabigyang-katwiran sila. Sa
panahon ngayon, paano maaaring magkaroon ng gayunding maling pagkaunawa
ang ilang tao tungkol sa pagbibigay-katwiran?

Alin sa tatlong opsiyon sa sitwasyon ang maaaaring maglarawan ng ideya na
maaari tayong maligtas ng sarili nating mga gawa? ____

Sinubukan ni Pablo na itama ang maling pagkaunawang ito nang ipaalala niya sa
sa mga Judio ang sinaunang patriyarka na si Abraham, na itinuturing ng maraming
Judio na ginawang ganap.
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Nilinaw sa Joseph Smith Translation, Romans 4:2–5 kung bakit si Abraham ay
inaring-ganap at itinuring na matwid: “Sapagka’t kung si Abraham ay
inaring-ganap sa pamamagitan ng batas ng gawa, ay mayroon sana siyang
ipagmamapuri sa kaniyang sarili; datapuwa’t hindi galing sa Diyos. Sapagka’t ano
ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos, at sa kaniya’y
ibinilang na katuwiran. Ngayon sa kaniya na inaring-ganap sa pamamagitan ng
batas ng gawa, ay ibinibilang ang ganti, hindi biyaya, kundi utang. Datapuwa’t sa
kaniya na hindi ninanais na maaaring-ganap ayon sa batas ng gawa, nguni’t
sumasampalataya sa kaniya na hindi umaaring ganap sa masama, ang kaniyang
pananampalataya ay ibibilang na katuwiran.”

Saan hindi nabigyang-katwiran si Abraham? ____________________

Alalahanin na itinuro ni Apostol Pablo na “ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi
nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios” (Mga Taga Roma 3:23). Kahit sundin man
natin nang lubos sa kalaunan ang mga kautusan, hadlang pa rin ang ating mga
nagawang kasalanan at paglabag noon upang tayo ay ariing ganap ng batas ng
mga gawa. Sa madaling salita, upang ariing-ganap o mabigyang-katwiran ng batas
ng mga gawa, kailangang hindi na tayo magkasala kahit kailan o sumuway nang
hindi sinasadya sa alinman sa mga batas ng Diyos.

Natutuhan natin sa Mga Taga Roma 4:6–15 na ang angkan at pagsunod sa batas ni
Moises ay walang kapangyarihang luminis ng kasalanan.

Basahin ang Pagsasalin ni Joseph Smith sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan na
inaalam ang mas kumpletong paliwanag kung paano tayo aariing-ganap o
mabibigyang-katwiran.

Ang isang doktrinang matututuhan natin mula sa mga turo ni Pablo sa Mga Taga
Roma 4:16 ay nainaaring-ganap o binibigyang-katwiran tayo sa pamamagitan
ng pananampalataya at mga gawa dahil sa biyaya. (Maaari mong isulat ang
doktrinang ito sa iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng Mga Taga Roma 4:16.)

Tandaan na ang biyaya ay tumutukoy sa mga pagpapala, awa, tulong, at lakas na
matatanggap natin dahil sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Balikan ang binanggit na
sitwasyon sa simula ng lesson. Alin sa tatlong opsiyon ang maaaring maglarawan
ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo at sa biyaya ng Diyos? ____

Aling opsiyon ang maaaring maglarawan ng ating pananampalataya sa
Kanya? ____

Kung ikaw ang nasa sitwasyong iyan, maililigtas ka ba ng iyong paniniwala at mga
gawa kung wala namang tubig sa ibabaw ng burol? Paano natutulad ang tubig sa
sitwasyong ito sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo at sa biyaya ng Diyos?

Itinuro ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf ng Unang Panguluhan:

“Ang kaligtasan ay hindi natatamo sa pagsunod; natatamo ito sa pamamagitan
ng dugo ng Anak ng Diyos [tingnan sa Mga Gawa 20:28]. …

“Ang biyaya ay isang kaloob ng Diyos, at ang hangarin nating sundin ang bawat
utos ng Diyos ay pag-unat ng ating kamay upang tanggapin ang sagradong
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kaloob na ito mula sa ating Ama sa Langit” (“Ang Kaloob na Biyaya,” Ensign o Liahona, Mayo
2015, 109–10).

Pansinin na bagama’t ang sitwasyon tungkol sa pangangailangan ng tubig sa
disyerto ay nagpapaunawa sa atin kung paano nakatutulong ang pananampalataya,
gawa, at biyaya para ariing ganap o bigyang-katwiran tayo, hindi nito inilalarawan
ang lahat ng paraan na makatatanggap tayo ng biyaya ng Tagapagligtas. Si
Jesucristo ay hindi lamang nagbibigay ng tubig na nakapagliligtas ng buhay na
sumasagisag sa biyaya ng Diyos, na nagbibigay-katwiran sa atin at lumilinis sa atin
mula sa kasalanan; nagbibigay rin Siya sa atin ng pananampalataya at lakas na
kailangan natin para makuha ang tubig, o matamo ang biyaya ng Diyos. Maaari
tayong pagpalain ng biyayang ito bago sumampalataya, habang sumasampalataya,
at pagkatapos nating manampalataya kay Jesucristo at gumawa ng mabuti.

Itinuro ni Elder David A. Bednar ng Korum ng Labindalawang Apostol: “Ang
kapangyarihan ng Pagbabayad-sala ay ginagawang posible ang pagsisisi at
sinusugpo ang kawalang-pag-asang dulot ng kasalanan; pinalalakas din tayo
nito [upang] makita, magawa, at maging mahusay sa mga paraang hinding-hindi
natin makikita o maisasagawa gamit ang ating limitadong kakayahan bilang
mortal” (“Anupa’t Nabawasan ang Kanilang Pagkatakot,” Ensign o Liahona,

Mayo 2015, 47)

Paano nakatutulong sa atin ang Pagbabayad-sala at ang biyaya ng Diyos sa
pagsampalataya kay Jesucristo at paggawa ng mabuti? ____________________

Kabilang sa ilang gawain na dapat nating gawin para ipakita ang ating
pananampalataya kay Cristo at mabigyang-katwiran sa pamamagitan ng biyaya ng
Diyos ang pagsisisi sa ating mga kasalanan, pagsunod sa mga kautusan, at
pagtanggap ng nakapagliligtas na ordenansa ng ebanghelyo (tingnan sa Moroni
10:32–33).

1. Isipin na dalawa sa mga kaibigan mo ang nagtatalo kung paano
tayo maaaring “maligtas.” Sinasabi ng isang kaibigan mo na ang

kailangan lang nating gawin upang maligtas ay ipahayag ang paniniwala natin
kay Jesucristo. Iginigiit naman ng isa pang kaibigan mo na ang pagsunod natin
sa mga utos ang tanging makapagliligtas sa atin. Sa iyong scripture study
journal, isulat kung paano mo ipapaliwanag ang pagkakaugnay ng
pananampalataya, gawa, at biyaya sa iyong mga kaibigan.

Tulad ng nakatala sa Mga Taga Roma 5, itinuro ni Pablo ang kapayapaan na
darating sa mga nagtatamo ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng
pananampalataya kay Jesucristo (tingnan sa mga talata 1–2). Ipinaliwanag pa niya
na ang biyayang matatanggap natin dahil sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo ay higit
na sapat para madaig ang mga epekto ng Pagkahulog.
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Mga Taga Roma 6–7
Itinuro ni Pablo kung paano tayo magiging malaya sa kasalanan at tatanggap ng
buhay na walang hanggan.
Isipin na kunwari ay nagpaplano ang kaibigan mo na magmisyon pero may mga
ginagawa siya na salungat sa mga pamantayan ng Panginoon. Nang sabihin mong
nag-aalala ka sa pag-uugali ng iyong kaibigan, sinabi niyang, “Hindi naman
problema iyan. Dahil sa Pagbabayad-sala, makakapagsisi naman ako palagi bago
ako magmisyon.”

Isipin kung ano ang magiging reaksyon mo sa sinabing ito ng iyong kaibigan. Sa
pag-aaral mo ng Mga Taga Roma 6, alamin kung bakit nakikita sa kanyang
pag-uugali na mali ang pagkaunawa niya sa doktrina ng biyaya.

Basahin ang Mga Taga Roma 6:1–6, 11–12, na inaalam kung paano maitatama ng
mga turo ni Pablo ang pag-iisip ng kaibigan mo.

Sa sarili mong mga salita, ipaliwanag kung paano makatutulong sa kaibigan mo
ang itinuro ni Pablo sa mga talatang ito: ____________________

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng maging “patay na sa pagkakasala” (Mga
Taga Roma 6:2) at “nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa
kamatayan” (Mga Taga Roma 6:4)?

Ang isang katotohanan na matututuhan natin mula sa mga talatang ito ay na
maaaring maging simbolo ang pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog
ng ating pagiging patay sa kasalanan at ng panibagong espirituwal na buhay.

Kabilang sa bagong espirituwal na buhay na sisimulan natin kapag nabinyagan
tayo ang pagtanggap ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at pangakong
susundin ang mga utos ng Diyos. Ang mga lumalabag sa kanilang mga tipan sa
binyag na may intensyong magkasala at magsisi pagkatapos ay kumukutya sa
Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas at inilalagay ang kanilang sarili sa espirituwal na
panganib.

Sino ang nagpapasuweldo sa isang empleyado? Bakit hindi sinusuwelduhan ng
isang employer ang empleyado ng iba?

Basahin ang Mga Taga Roma 6:13, at kilalanin ang dalawang “employers,” o
panginoon, na maaaring sundin at paglingkuran ng isang tao. Ang ibig sabihin sa
talatang ito ng salitang ihandog ay ialay o ibigay ang sarili sa, at ang mga sangkap ay
tumutukoy sa mga bahagi ng katawan at isipan.

Basahin ang Mga Taga Roma 6:14–23, na inaalam ang mga “kabayaran” (Mga Taga
Roma 6:23), o mga resulta, ng kasalanan at ng kaloob ng Diyos. Ilista sa kasunod
na chart ang mga makikita mo.

Mga kabayaran ng kasalanan Mga kaloob ng Diyos

Ang kamatayan bilang isang kabayaran ng kasalanan ay tumutukoy sa “paghiwalay
sa Diyos at sa Kanyang mga pamamatnubay” at nangangahulugang “kamatayan sa
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mga bagay na nauukol sa kabutihan” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan,
“Kamatayan, Espirituwal na,” scriptures.lds.org).

Natutuhan natin mula sa Mga Taga Roma 6:16 na kung ihahandog natin ang
ating sarili sa kasalanan, magiging mga alipin tayo ng kasalanan.) Maaari
mong isulat ang alituntuning ito sa tabi ng Mga Taga Roma 6:16 sa iyong mga
banal na kasulatan.

2. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture journal:
Paano nagdudulot ng pagkaalipin sa kasalanan ang paghahandog

(o pagpapaubaya) ng ating sarili sa kasalanan?

Isipin ang mga pagkakataong nawalan ng kalayaan ang isang tao dahil hinayaan
niyang magkasala siya.

Tingnan ang listahan na isinulat mo sa ilalim ng “Mga kaloob ng Diyos” sa
naunang chart. Anu-anong mga pakinabang ang makukuha natin sa paglilingkod
sa kabutihan kaysa sa kasalanan?

3. Isulat ang sumusunod na alituntunin sa iyong scripture study
journal: Kung ihahandog natin ang ating sarili sa Diyos,

magiging malaya tayo mula sa kasalanan at matatanggap natin ang kaloob
na buhay na walang hanggan. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod
na tanong:

a. Sa paanong mga paraan natin inihahandog o ipinauubaya ang ating sarili
sa Diyos?

b. Sa paanong mga paraan mo naranasan ang kalayaan mula sa kasalanan
dahil ipinaubaya mo ang iyong sarili sa Diyos?

4. Sa iyong scripture study journal, sumulat ng mithiin o goal tungkol
sa mga gagawin mo upang mas maipaubaya mo ang iyong sarili sa

Diyos nang sa gayon ay mabiyayaan Niya ang buhay mo.

Tulad ng nakatala sa Mga Taga Roma 7, ginamit ni Pablo ang metapora ng kasal
para ituro na ang mga miyembro ng Simbahan ay napalaya mula sa batas ni Moises
at nakaanib na kay Cristo. Isinulat din niya ang pagtatalo sa pagitan ng “laman”
(Mga Taga Roma 7:18), o pisikal na mga naisin, at “ang pagkataong loob” (Mga
Taga Roma 7:22), o espirituwalidad.

Ang Pagsasalin ni Joseph Smith ng mga Taga Roma 7:24–25 ay nagbibigay ng
dagdag na kaalaman sa malakas na patotoo ni Pablo na mapaglalabanan
ang laman:

“At kung hindi ko malulupig ang kasalanan na nasa akin, kundi sa laman
paglilingkuran ang batas ng kasalanan; O abang tao ako! sino ang magliligtas sa
akin mula sa katawan ng kamatayang ito?

“Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, na ating Panginoon,
kaya nga sa aking isipan ako na rin ang maglilingkod sa batas ng Diyos”
(Pagsasalin ni Joseph Smith, Mga Taga Roma 7:26–27 [sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan]).

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:
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Napag-aralan ko na ang Mga Taga Roma 4–7 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 21: DAY 1

Mga Taga Roma 8–11
Pambungad
Itinuro ni Apostol Pablo ang mga pagpapalang dulot ng espirituwal na pagsilang na
muli at pagsunod sa kalooban ng Ama sa Langit. Itinuro niya na hindi tinanggap
ng Israel ang tipang ginawa ng Diyos kay Abraham at sa angkan nito. Itinuro ni
Pablo na ang mga piniling tao ng Diyos ay mas natutukoy sa kanilang katapatan sa
tipan kaysa sa kanilang angkang pinagmulan, at itinuro niya ang pagdadala ng
ebanghelyo sa mga Gentil.

Mga Pangunahing Alituntunin sa Pag-aaral ng Ebanghelyo
Sa pag-aaral mo ng mga banal na kasulatan ayon sa pagkasunud-sunod nito, inilalakip mo ang
ilang pangunahing alituntunin ng pag-aaral ng ebanghelyo, tulad ng pag-unawa sa konteksto at
nilalaman ng mga banal na kasulatan; pagtukoy, pag-unawa, at pagdama sa katotohanan at
kahalagahan ng mga doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo; at pagsasabuhay ng mga
doktrina at alituntunin. Ang mga pangunahing alituntuning ito ay nagbibigay ng pamantayang
masusunod mo para tumimo sa iyong isipan at puso ang ebanghelyo.

Mga Taga Roma 8
Inilarawan ni Pablo ang mga pagpapalang dulot ng espirituwal na pagsilang na muli
May kakilala ka ba na nakamana ng napakahalagang bagay mula sa isang tao?
Halimbawa, kung minsan may mga magulang o mga lolo’t lola na nagbibigay ng
napakahalagang bagay sa kanilang mga anak o apo.

Kung may mamanahin kang ari-arian mula sa sinuman, ano ang pipiliin mong
mga ari-arian at bakit mo gusto ang mga ito? ____________________

Isipin ang mga pagpapalang matatanggap mo kung mamanahin mo ang lahat ng
mayroon ang ating Ama sa Langit. Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Roma 8:1–18,
alamin ang dapat nating gawin para maging mga tagapagmana ng lahat ng
mayroon ang ating Ama sa Langit.

Basahin ang Mga Taga Roma 8:1, 5–7, 13, na inaalam ang itinuro ni Apostol Pablo
tungkol sa pamumuhay “ayon sa laman,” o pagpapadaig sa inklinasyon na
magkasala, at pagsunod “ayon sa Espiritu.”

Itinuro ni Pablo sa mga talatang ito ang dalawang magkasalungat na pag-uugali:
ang pagkakaroon ng “kaisipan ng laman” at ng “kaisipan ng Espiritu” (Mga Taga
Roma 8:6). Ang pagkakaroon ng kaisipan ng laman ay pagtutuon sa mga hilig ng
katawan, silakbo ng damdamin, at makamundong pagnanasa ng katawan. Ano sa
palagay mo ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng kaisipan ng espiritu?
____________________

Ang ibig sabihin ng mga katagang “pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman”
(Mga Taga Roma 8:13) ay sinusupil o inaalis ang mga kahinaan, tukso, at kasalanan
na nararanasan ng ating mortal na katawan (tingnan sa Mosias 3:19). Natutuhan
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natin mula sa talatang ito na kung susundin natin ang impluwensya ng
Espiritu, maiiwasan nating matukso na magkasala.

Basahin ang Mga Taga Roma 8:14–17, na inaalam kung ano ang tawag ni Pablo sa
mga taong sumusunod sa Espiritu.

Tinutukoy tayo sa mga banal na kasulatan bilang “mga anak ng Dios” (Mga Taga
Roma 8:16) sa maraming aspeto. Una, ang bawat tao ay literal na minamahal na
espiritung anak ng Ama sa Langit. Pangalawa, isinilang tayong muli bilang mga
anak ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipagtipan kay Jesucristo kapag tayo ay
nagsisi, bininyagan, at tumanggap ng Espiritu Santo.

Ang pag-aampon o pagkupkop ay karaniwan sa mga Romano, at tiyak na pamilyar
ang konseptong ito sa mga mambabasa ni Pablo. Ang taong kumupkop nang ayon
sa batas ay nagbibigay sa kinupkop ng lahat ng karapatan at pribilehiyo na
mayroon ang isang tunay na anak. Sa gayon, kapag natanggap natin “ang espiritu
ng pagkukupkop” (Mga Taga Roma 8:15) sa pagpasok sa ating tipan sa ebanghelyo,
tayo ay magiging mga anak ng Diyos at “mga kasamang tagapagmana ni Cristo”
(Mga Taga Roma 8:17).

Sa Aklat ni Mormon, itinuro rin ni Haring Benjamin kung paano tayo magiging
“mga anak ni Cristo” (tingnan sa Mosias 5:5–10).

Itinuro ni Pangulong Joseph Fielding Smith na si Jesucristo ay “naging ating Ama
… dahil Siya ay naghandog sa atin ng buhay, buhay na walang hanggan, sa
pamamagitan ng pagbabayad-sala na ginawa niya para sa atin.” Ipinaliwanag
niya na, “Naging mga anak tayo, anak na lalaki at anak na babae ni Jesucristo,
sa pamamagitan ng ating mga tipan ng pagsunod sa kanya” (Doctrines of
Salvation, tinipon ni Bruce R. McConkie, 3 tomo. [1954–56], 1:29).

Basahing muli ang Mga Taga Roma 8:17. Ang kasamang tagapagmana ay isang tao
na nakatatanggap ng pantay na mana kasama ang iba pang tagapagmana.

Kung tayo ay mga anak na ng Diyos Ama, bakit hindi natin awtomatikong
natatanggap ang mga manang kapantay ng natanggap ni Jesucristo? Bakit
mahalaga na maging mga anak na lalaki’t babae ni Jesucristo?

Ipinaliwanag ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang Apostol:
“Tayong lahat ay mga tagapagmana ng ating mga magulang sa langit. ‘Tayo’y
mga anak ng Dios,’ pagtuturo ni Apostol Pablo, ‘at kung mga anak, ay mga
tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana
ni Cristo’ (Mga Taga Roma 8:16–17). Ang ibig sabihin nito, tulad ng sinabi sa atin
sa Bagong Tipan, tayo ay mga ‘tagapagmana … [ng] buhay na walang hanggan’

(Tito 3:7) at kung lalapit tayo sa Ama, tayo ay ‘magmamana ng mga bagay na ito’ (Apocalipsis
21:7)—lahat ng mayroon Siya—isang konseptong mahirap maunawaan ng ating mortal na
isipan. Ngunit kahit paano ay nauunawaan natin na ang pagkakamit ng sukdulang tadhanang
ito sa kawalang-hanggan ay posible lamang kung susundin natin ang ating Tagapagligtas na si
Jesucristo, na nagturo na ‘sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko’ (Juan
14:6)” (“Mga Tagasunod ni Cristo,” Ensign, Mayo 2013, 98).
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Batay sa ating pagiging karapat-dapat, wala tayong tatanggapin dahil lahat tayo ay
nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos (tingnan sa Mga Taga
Roma 3:23). Gayunpaman, kapag kinupkop tayo ni Jesucristo, ang ating mga
kahinaan ay madaraig sa pamamagitan ng Kanyang perpektong buhay at
Pagbabayad-sala. Sa gayon, sa pamamagitan ng ating mga tipan at pagsunod kay
Jesucristo, tayo ay nagiging kasamang tagapagmana at tayo ay “[makaka]pagtiis
[kasama si Jesucristo]” (Mga Taga Roma 8:17). Hindi ibig sabihin nito ay
pagdudusahan din natin ang ginawa ng Tagapagligtas bilang bahagi ng Kanyang
nagbabayad-salang sakripisyo. Sa halip, magtitiis tayo kasama Niya sa
pamamagitan ng pagsunod sa Kanya at pagtalikod sa mga makamundong bagay,
pagsunod sa mga kautusan, at pananatiling tapat sa kabila ng oposisyon.

Mula sa Mga Taga Roma 8:14–18, natutuhan natin na kung tayo ay matatapat na
anak ng tipan ng Diyos, maaari tayong maging kasamang tagapagmana ni
Jesucristo sa lahat ng mayroon ang Ama sa Langit.

1. Magdrowing ng chart na may tatlong column sa iyong scripture
study journal, at lagyan ang unang column ng label na Mga

Kinakailangan, ang gitnang column na Oposisyon, at ang ikatlong column na
Mana. Pagkatapos ay gawin ang sumusunod:

a. Sa column na “Mga Kinakailangan”, maglista ng apat o limang kautusan o
pamantayan na dapat nating ipamuhay upang maituring na tapat na mga
anak ng tipan ng Diyos.

b. Sa column na “Oposisyon”, ilista ang ilang halimbawa ng oposisyon na
maaari nating maranasan habang nagsusumikap tayong mamuhay bilang
matatapat na anak ng tipan ng Diyos.

c. Sa column na “Mana”, ilista ang ilang pagpapalang maaari nating mamana
mula sa Ama sa Langit kung magsusumikap tayong mamuhay bilang
Kanyang matatapat na anak ng tipan.

Tingnan ang inilista mo sa iyong scripture study journal, at ihambing ang mga
pagpapala ng pagiging isang kasamang-tagapagmana ni Cristo sa mga kailangang
pagtuunang gawin at oposisyon na maaari mong maranasan. Ano ang sasabihin
mo sa isang tao na nagtanong kung sulit ba na maging tapat sa mga utos ng
Panginoon?

Basahin ang Mga Taga Roma 8:18, na inaalam ang sinabi ni Pablo tungkol sa
isinasakripisyo natin kumpara sa mga natatanggap natin mula sa Ama sa Langit
bilang pamana.

Nakatala sa Mga Taga Roma 8:19–30, na itinuro ni Pablo na tinutulungan tayo ng
Espiritu sa ating mga kahinaan at si Jesucristo ay tinawag na sa buhay bago ang
buhay sa mundong ito na maging Tagapagligtas ng mga anak ng Diyos. (Sa Mga
Taga Roma 8:29–30, ang ibig sabihin ng salitang itinalaga ay inorden noon pa man,
o tinawag. Pag-aaralan mo ang mga turo ni Apostol Pablo tungkol sa pag-oorden o
pagtatalaga noon pa man sa Mga Taga Efeso.)

Basahin ang Mga Taga Roma 8:28, 31–39, na inaalam ang mga katotohanang
itinuro ni Pablo tungkol sa pagmamahal ng Diyos na may kinalaman sa oposisyon,
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mga hamon, at mga pagsubok ng mortalidad. Maaari mong markahan ang mga
salita o kataga na mahalaga sa iyo.

Ganito natin mababasa ang Joseph Smith Translation ng Romans 8:31, “Kung ang
Dios ay kakampi natin, sino ang [makatatalo] sa atin?”

Ang sumusunod ay ilan sa mga katotohanang matutukoy natin sa mga talatang ito:
Kung mahal natin ang Diyos, ang lahat ng bagay ay magiging maayos para sa
ating ikabubuti. Malalampasan natin ang lahat ng mga hamon at paghihirap
ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Walang makapaghihiwalay sa atin
mula sa pagmamahal ng Diyos, na naipapakita sa Pagbabayad-sala ni
Jesucristo.

2. Kumpletuhin ang isa o mahigit pa sa sumusunod na mga aktibidad
sa iyong scripture study journal:

a. Isipin ang mga pagsubok at paghihirap na dinanas mo, at pagkatapos ay
sumulat ng dalawang pangungusap mula sa Mga Taga Roma 8:28, 31–39 na
naging kapansin-pansin sa iyo at ipaliwanag kung bakit.

b. Ilarawan kung paano mo nadama ang pagmamahal ng Diyos kahit may
mga pagsubok ka sa buhay.

c. Sumulat ng ilang paraan kung paano mo maipapakita ang iyong
pagmamahal sa Diyos. Magtakda ng mithiin na gagawin mo ang isinulat
mo, at magtitiwala na ang lahat ay magiging maayos para sa iyong
ikabubuti.

Mga Taga Roma 9–11
Itinuro ni Pablo ang hindi pagtanggap ng Israel sa mga tipan ng Diyos at ang
pagdadala ng ebanghelyo sa mga Gentil
Tulad ng nakatala sa Mga Taga Roma 9–11, ginamit ni Pablo ang mga katagang
Israel at mga Israelita sa halip na mga Judio. Noong panahon ng Lumang Tipan,
pinili ng Diyos ang mga inapo ni Jacob, o Israel, para maging bahagi ng Kanyang
tipan kay Abraham (tingnan sa Mga Taga Roma 9:4–5). Kabilang sa tipang ito ang
mabigyan ng lupain, ng awtoridad ng priesthood, pati na ng responsibilidad na
pagpalain ang mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng ebanghelyo, nang sa
gayon ay magkaroon sila ng buhay na walang hanggan.

Basahin ang Mga Taga Roma 9:6, 8, na inaalam ang itinuro ni Pablo tungkol sa mga
miyembro ng sambahayan ni Israel.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ni Pablo sa “hindi ang lahat ng buhat sa Israel
ay mga taga Israel” (Mga Taga Roma 9:6)?

Hindi maunawaan ng ilang Judio na hindi lahat ng tao na isinilang sa sambahayan
ni Israel ay karapat-dapat na maging bahagi ng tipan ng Diyos kay Israel. Inakala
nila na sigurado na nilang matatamo ang mga pagpapala ng tipan dahil sa
kanilang lahi.

Basahin ang Mga Taga Roma 10:8–13, na inaalam kung paano magiging bahagi ng
pinagtipanang tao ng Diyos ang sinuman, Isarelita man o hindi Israelita.
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Sa mga talatang ito, ang ibig sabihin ng salitang Griyego na isinalin bilang
ipahahayag ay pagtanggap, o pakikipagtipan, at ang ibig sabihin ng salitang
Griyego na isinalin bilang maniwala ay pagtitiwala sa pangako. Ang malalim na
pagtitiwalang ito sa Tagapagligtas ay umaakay sa mga tao na ipahayag ang kanilang
pagtanggap sa Kanya sa mga paraan na itinakda Niya. Kasama sa mga paraang ito
ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, pagsisisi, at pagtanggap sa mga
nakapagliligtas na ordenansa ng ebanghelyo, na kinabibilangan ng binyag at ng
kaloob na Espiritu Santo.

Ayon sa mga turo ni Pablo, kung tatanggapin at susundin natin si Jesucristo at
ang Kanyang ebanghelyo, matatanggap natin ang mga pagpapala ng mga
tipan ng Diyos at maliligtas tayo.

3. Ginamit ng ilang tao ang Mga Taga Roma 10:9, 13 para sabihin na
ang dapat lang nating gawin para maligtas ay sabihing naniniwala

tayo kay Jesucristo. Sa iyong scripture study journal, sagutin ang maling
pahayag na ito sa tulong ng mga katotohanang tinalakay sa lesson na ito.

Sa natitirang bahagi ng Mga Taga Roma 10–11, nabasa natin na ang pakikinig sa
salita ng Diyos ay mahalaga sa pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesucristo.
Ipinaliwanag pa niya ang hindi pagtanggap ng mga Israelita sa ebanghelyo ni
Jesucristo at ginamit ang analohiya ng paghuhugpong o pag-graft ng mga sanga
mula sa isang olibong ligaw sa isang mabuting punong olibo para ilarawan ang
pagkupkop ng sambahayan ni Israel sa mga Gentil (tingnan din sa Jacob 5). Itinuro
rin niya na muling dadalhin ang ebanghelyo sa mga Judio.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Taga Roma 8–11 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

UNIT 21,  DAY 1

473



UNIT 21: DAY 2

Mga Taga Roma 12–16
Pambungad
Itinuro ni Apostol Pablo sa mga miyembro ng Simbahan sa Roma na iharap ang
kanilang katawan bilang haing buhay sa Diyos at sumunod sa mga utos ng Diyos.
Itinuro rin niya sa mga Banal kung paano iwasan ang pagtatalo at sikaping
magkasundo magkaiba-iba man ang kanilang gusto. Sa pagtatapos ng sulat na ito,
nagbabala si Pablo tungkol sa mga naghahangad na manlinlang.

Mga Taga Roma 12–13
Pinayuhan ni Pablo ang mga Banal na iharap ang kanilang mga katawan bilang
haing buhay sa Diyos at sumunod sa mga utos ng Diyos
Pansinin ang hugis ng tubig sa unang
baso. Paano magbabago ang hugis ng
tubig sa unang baso kapag isinalin mo
ito sa pangalawang baso? Paano
magbabago ang hugis ng tubig sa
pangalawang baso kapag isinalin mo ito
sa pangatlong baso?

Isipin na sumisimbolo ang tubig sa tao
at sumisimbolo ang mga lalagyan sa iba’t ibang paniniwala at kaugalian ng mundo.
Anong mga panganib ang magmumula sa patuloy na pagsunod sa mga paniniwala
at gawi ng mundo? ____________________

Basahin ang Mga Taga Roma 12:1–2, na inaalam ang ipinayo ni Pablo na gawin ng
mga miyembro ng Simbahan sa Roma.

Sa pagpayo sa mga miyembro ng Simbahan na “iharap ang [kanilang] mga
katawan bilang isang haing buhay … sa Dios” (Mga Taga Roma 12:1), inihambing
ito ni Pablo sa pagdadala ng mga hayop sa altar ng templo na isang kaugalian sa
Lumang Tipan. Ang mga hayop na ito ay inihahandog sa Diyos. Kaya itinuro ni
Pablo na dapat ilaan ng mga miyembro ng Simbahan ang kanilang
buhay—kanilang pisikal na katawan, hangarin, pasiya, kilos, ari-arian, at
panahon—sa Diyos. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagwaksi sa masasamang
naisin at pagsunod sa mga utos ng Diyos.

Mula sa ipinayo ni Pablo sa Mga Taga Roma 12:1–2, natutuhan natin na inaasahan
ng Diyos na ilalaan natin ang ating buhay sa Kanya at iiwasang sumunod sa
gusto ng mundo. Maaari mong isulat ang katotohanang ito sa iyong mga banal na
kasulatan.

1. Sa buong Mga Taga Roma 12–13, nagturo si Pablo sa mga
miyembro ng Simbahan ng maraming alituntunin na tutulong sa

kanila na mailaan ang kanilang buhay sa Diyos at maiwasan ang pagsunod sa
mundo. Para malaman ang ilan sa mga alituntuning ito, gumawa ng chart na
may tatlong column sa iyong scripture study journal. Isulat ang isa sa mga
sumusunod na scripture reference sa itaas ng bawat column: Mga Taga Roma
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12:9–16; Mga Taga Roma 12:17–21; Mga Taga Roma 13:8–13. Pagkatapos ay
kumpletuhin ang mga sumusunod na gawain:

a. Basahin ang bawat talata, at pagkatapos ay isulat ang isa o mahigit pang
mga turo mula sa bawat talata sa kaukulang column.

b. Ilarawan kung paano nakatutulong ang pagsunod sa isa sa mga turong
natukoy mo para mailaan ang iyong buhay sa Diyos at maiwasan ang
pagsunod sa mundo.

Basahin ang Mga Taga Roma 13:14, na inaalam ang ipinayo ni Pablo na gawin ng
mga Banal.

Ang ibig sabihin ng mga katagang “isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo” ay
maging tulad ng Tagapagligtas sa ating mga katangian at kilos. Isipin kung paano
ka matutulungan ng mga turo na pinag-aralan mo sa Mga Taga Roma 12–13 na
maging katulad ni Jesucristo.

Ipinapaunawa sa atin ng Mga Taga Roma 13:14 na kapag iniaalay natin ang ating
buhay sa Diyos at iniwasan ang pagsunod sa mundo, mas magiging katulad
tayo ni Jesucristo.

2. Ang Tagapagligtas ay isang halimbawa ng pag-aalay ng buhay sa
Diyos at hindi pagsunod sa gusto ng mundo. Mag-isip ng ibang

taong kilala mo na nagsusumikap na gawin ito. Sa iyong scripture study journal,
magsulat tungkol sa taong naisip mo at kung ano ang ginagawa niya na
nagpapakita ng katapatan sa Diyos at hindi pagsunod sa gusto ng mundo.
Ipaliwanag kung paano mas naging katulad ng taong ito ang Tagapagligtas
dahil dito.

Sa isang hiwalay na piraso ng papel, isulat ang isang paraan na maiaalay mo pang
lalo ang buhay mo sa Diyos at maiwasang sumunod sa gusto ng mundo. Ilagay ang
papel na ito sa lugar na makapagpapaalala sa iyo ng mithiin mo.

Mga Taga Roma 14:1–15:3
Itinuro ni Pablo sa mga miyembro ng Simbahan na iwasang magtalu-talo dahil sa
kani-kanyang kagustuhan
Tama lamang ba para sa isang Banal sa mga Huling Araw na (1) maging
vegetarian? (2) kumain ng tsokolate? (3) magsuot ng shorts sa isang pampublikong
lugar? (4) gumamit ng gadget sa Sabbath? (5) makisali sa mga pagdiriwang na
nakabatay sa mga tradisyong relihiyon o kultural?

Ang sagot sa mga tanong na ito ay oo. Bagama’t may ilang bagay na malinaw na
dapat gawin o ipinagbabawal sa mga utos ng Panginoon, may mga bagay na
ipinauubaya na lang sa kung ano ang gusto o pasiya ng mga indibiduwal na
miyembro. Ilan sa mga ito ang pagpili sa gustong paglibangan, pananamit,
pagkain, gawain sa araw ng Sabbath, at pagpapalaki sa mga anak. Nagbigay ang
Panginoon ng mga pamantayan at kautusan para magabayan tayo sa pagpiling
gagawin natin sa ilan sa mga bagay na ito, tulad ng pagsusuot ng disenteng shorts,
pero ang ilang desisyon ay nasa sariling diskresyon o pagpapasiya na natin Kung
minsan ay ibinabatay ng mga miyembro ang desisyon ayon sa inspirasyong
nadama nila para sa kanilang mga partikular na sitwasyon o pangangailangan.
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Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Roma 14:1–15:3, alamin ang mga katotohanang
itinuturo ni Pablo tungkol sa dapat nating gawin sa Simbahan kapag may
kani-kanya tayong kagustuhan.

Nalaman natin sa Mga Taga Roma 14:1–5 na ang isang bagay kung saan may
kani-kanyang gusto ang mga miyembro ng Simbahan ay tungkol sa kinakain ng
isang tao. May mga tao na walang pinipiling kainin. Ang iba ay iniiwasang kumain
ng karne at gulay lamang ang kinakain (tingnan sa Mga Taga Roma 14:2). Dagdag
pa rito, pinili ng ilang miyembro ng Simbahan na sundin ang mga kaugalian, gawi,
at pagdiriwang ng mga Judio.

Ano sa palagay ninyo ang mga problemang lumitaw sa loob ng Simbahan dahil
magkakaiba ang mga desisyon ng mga miyembro sa mga bagay na ito?

Basahin ang Mga Taga Roma 14:3, na inaalam ang ipinayo ni Pablo sa mga
miyembro ng Simbahan na magkakaiba ang gusto.

Sa palagay mo, bakit posibleng kamuhian, o laitin, at husgahan ng ilang mga
miyembro ng Simbahan ang ibang miyembro dahil iba ang pinipili nila?

Basahin ang Mga Taga Roma 14:10–13, 15, 21, na inaalam ang itinuro ni Pablo na
hindi dapat gawin ng mga miyembro kung magkakaiba sila ng gusto.

Isang katotohanan na matututuhan natin mula sa pagtuturo ni Pablo sa Mga Taga
Roma 14:13 ay na sa mga bagay na hindi tinutukoy sa mga partikular na
kautusan, dapat nating iwasang husgahan ang mga pagpili ng iba.)

3. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Bakit maituturing na problema ang paghamak o pagbatikos ng mga

miyembro sa iba pang mga miyembro ng Simbahan dahil lamang iba ang
piniling gawin ng mga ito sa mga bagay na hindi naman iniutos o
ipinagbabawal?

Pansinin ang mga katagang “maglagay ng katitisuran … o kadahilanan ng
ikararapa” sa Mga Taga Roma 14:13. Tinutukoy nito ang pag-iimpluwensya sa
isang tao para espirituwal na madapa o bumagsak sa kanyang pagsisikap na
maniwala kay Jesucristo at ipamuhay ang Kanyang ebanghelyo. Pansinin din na sa
Joseph Smith Translation ng Romans 14:15, ay ganito ang mababasa, “Sapagka’t
kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit, ay hindi ka na lumalakad
sa pagibig kung ikaw ay kakain. Kung gayon huwag mong ipahamak sa iyong
pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo.”

Pinayuhan ni Pablo ang mga miyembro na isipin ang epekto sa iba ng mga
ginagawa nila at humandang itigil na ang mga bagay na makaiimpluwensya sa iba
na espirituwal na madapa. Natutuhan din natin sa itinuro ni Pablo na sa mga
bagay na hindi tinutukoy sa mga partikular na kautusan, dapat nating isipin
kung paano makakaapekto sa iba ang mga pinipili natin.

Alalahaning muli ang mga nabanggit sa simula ng bahaging ito ng lesson tungkol
sa mga bagay na may kani-kanya tayong kagustuhan. Isiping mabuti kung ano ang
magagawa ng mga miyembro ng Simbahan sa ating panahon para masunod ang
payo ni Pablo sa mga ganitong bagay. Paano “makapapayapa” sa mga miyembro ng
Simbahan ang gayong mga pagpili (tingnan sa Mga Taga Roma 14:19)?
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Mga Taga Roma 15:4–16:27
Tinapos ni Pablo ang kanyang Sulat sa Mga Taga Roma
Sa bandang katapusan ng Sulat ni Pablo sa Mga Taga Roma, itinuro niya ang isang
katotohanan tungkol sa mga banal na kasulatan. Basahin ang Mga Taga Roma 15:4,
na inaalam ang itinuro ni Pablo na dahilan kung bakit isinulat ang mga banal na
kasulatan.

Batay sa nabasa mo, kumpletuhin ang sumusunod na alituntunin: Ang mga banal
na kasulatan ay isinulat upang ____________________.

4. Sa iyong scripture study journal, isulat ang isang pagkakataon na
nabigyan ka ng kaalaman, kapanatagan, o pag-asa dahil sa

pag-aaral ng mga banal na kasulatan.

Ipinakita ni Pablo kung paano tayo matuturuan at mabibigyan ng pag-asa ng mga
banal na kasulatan sa pagbanggit ng ilang talata sa Lumang Tipan upang muling
bigyan ng katiyakan ang mga Banal na ang gawaing misyonero sa mga Gentil ay
alinsunod sa plano ng Diyos (tingnan sa Mga Taga Roma 15:9–12).

Ang nalalabing bahagi ng Mga Taga Roma 15–16 ay naglalaman ng karagdagang
panghihikayat at payo sa mga miyembro ng Simbahan sa Roma. Kabilang dito ang
babala tungkol sa mga taong nagiging sanhi ng pagkakagrupo-grupo, nagtuturo ng
maling doktrina, at naghahangad na linlangin ang iba (tingnan sa Mga Taga Roma
16:17–18).

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Taga Roma 12–16 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa I Mga
Taga Corinto
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Ang mga miyembro ng Simbahan noong araw na naninirahan sa Corinto ay
nakaranas ng maraming problema na makikita rin ngayon sa mundo, tulad ng
kawalan ng pagkakaisa, maling mga turo, at imoralidad. Sa I Mga Taga Corinto,
nalaman natin na itinuro ni Apostol Pablo sa mga Banal na ito kung paano
magkaisa sa Simbahan, paano malaman ang mga bagay ng Diyos, ang
ginagampanan ng pisikal na katawan bilang templo para sa Espiritu Santo, ang
katangian ng mga espirituwal na kaloob, ang kahalagahan ng pagiging
karapat-dapat sa pagtanggap ng sakramento, at ang katotohanan ng Pagkabuhay
na Mag-uli. Sa pag-aaral mo ng mga turo ni Pablo na nakatala sa I Mga Taga
Corinto, maaari mong matutuhan ang mga doktrina at alituntuning tutulong sa iyo
na mamuhay nang matwid sa kabila ng anumang kasamaang makakaharap mo.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Nakasaad sa pambungad na talata ng I Mga Taga Corinto na ipinadala ito ni
Apostol Pablo at ng disipulong nagngangalang Sostenes, na maaaring nagsilbing
tagasulat ni Pablo (tingnan sa I Mga Taga Corinto 1:1). Bagama’t hindi alam ang
mga detalye ng ginampanan ni Sostenes, malinaw na si Pablo ang may-akda ng
nilalaman ng sulat (tingnan sa 1 Mga Taga Corinto 16:21–24).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Ginawa ni Pablo ang sulat na kilala bilang I Mga Taga Corinto noong malapit nang
matapos ang kanyang tatlong-taong pagbisita sa Efeso (sa kanyang pangatlong
misyon), na malamang na natapos sa pagitan ng A.D. 55 at 56 (tingnan sa Mga
Gawa 19:10; 20:31; Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Sulat Ni Pablo, Mga”).

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Isinulat ang liham na ito para sa mga miyembro ng Simbahan sa lungsod ng
Corinto. Ipinangaral ni Pablo ang ebanghelyo sa Corinto nang halos dalawang taon
(tingnan sa Mga Gawa 18:1–18) at inorganisa ang isang branch o sangay ng
Simbahan doon (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Sulat Ni Pablo,
Mga”). Kalaunan, habang nangangaral si Pablo sa Efeso sa pangatlo niyang
paglalakbay, nakatanggap siya ng liham mula sa mga miyembro ng Simbahan sa
Corinto. Sinagot niya ang sulat ng sangay (tingnan sa I Mga Taga Corinto 5:9),
ngunit sa kasamaang-palad ay nawala ang sulat na ito kaya hindi ito matatagpuan
sa ating mga banal na kasulatan. Kalaunan, natanggap ni Pablo ang isa pang balita
mula sa mga miyembro ng Simbahan sa Corinto tungkol sa mga problema sa
Simbahan doon (tingnan sa I Mga Taga Corinto 1:11), na sinagot niya sa
pamamagitan ng pagsulat ng isa pang liham, na nakilala bilang I Mga Taga
Corinto. Samakatwid, ang I Mga Taga Corinto ay pangalawang sulat ni Pablo sa
mga miyembro ng Simbahan sa Corinto.
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Sa panahon ni Pablo, ang Corinto ang punong-bayan ng lalawigang Acaya ng
Romano, na sumasakop sa malaking bahagi ng sinaunang Grecia sa timog ng
Macedonia. Bilang progresibong sentro ng kalakalan, maraming tao mula sa buong
Imperyo ng Roma ang naaakit na pumunta sa Corinto, kaya isa ito sa mga lungsod
na kinakitaan ng iba’t ibang kultura. Laganap sa Corinto ang pagsamba sa
diyus-diyusan, at napakaraming templo at dambana ang makikita sa buong
lungsod. Sa panahon ng ministeryo ni Pablo, kilala ang mga taga-Corinto na
sobrang imoral. Halimbawa, ang mga ritwal ng prostitusyon ay isinagawa sa
templo ni Aphrodite.

Sa sulat na ito, binigyang-diin ni Pablo na kulang sa pagkakaisa ang mga miyembro
ng Simbahan at unti-unti nang naiimpluwensyahan ng ilang paniniwala at gawi ng
mga pagano ang pagsunod nila sa mga alituntunin at ordenansa (tingnan sa I Mga
Taga Corinto 1:11; 6:1–8; 10:20–22; 11:18–22). Sumulat siya sa mga miyembro ng
Simbahan sa Corinto para tulungan sila sa kanilang mga tanong at problema at
palakasin ang mga nagbalik-loob o sumapi sa Simbahan na nahihirapang iwan ang
mga dating paniniwala at gawi.

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Ang Bagong Tipan ay naglalaman ng mas maraming payo at turo ni Pablo sa mga
miyembro ng Simbahan sa Corinto kaysa sa anumang sangay ng Simbahan. Sa
katunayan, ang dalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto ang bumubuo sa
ikaapat na bahagi ng lahat ng mga naitalang sulat ni Pablo.

Tulad ng nakatala sa I Mga Taga Corinto, ipinaliwanag ni Pablo na tinupad na ni
Jesucristo ang batas ni Moises. Binigyang-diin ni Pablo ang kahalagahan ng
“pagtupad sa mga utos ng Dios” (I Mga Taga Corinto 7:19) “sa ilalim ng kautusan
ni Cristo” (I Mga Taga Corinto 9:21) upang matanggap ang pagpapala ng
kaligtasan sa pamamagitan ng ebanghelyo.

Outline
I Mga Taga Corinto 1–11. Nagbabala si Pablo laban sa paggugrupu-grupo sa
Simbahan at binigyang-diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga miyembro ng
Simbahan. Nagbabala siya sa mga miyembro laban sa imoralidad, nagturo na ang
katawan ay templo ng Banal na Espiritu, at naghikayat na magkaroon ng disiplina
sa sarili. Sinagot niya ang mga tanong tungkol sa pag-aasawa at pagmimisyon, pati
ang ordenansa ng sakramento at kung maaari bang kainin ang karneng inialay sa
mga diyus-diyusan.

I Mga Taga Corinto 12–14. Itinuro ni Pablo na dapat nating hangarin ang mga
kaloob ng Espiritu. Ipinaalala niya sa mga Banal sa Corinto ang kahalagahan ng
mga apostol, propeta, at mga guro at ang pangangalaga na dapat mayroon ang
mga miyembro para sa isa’t isa. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pag-ibig
sa kapwa-tao nang higit sa lahat ng mga espirituwal na kaloob.

I Mga Taga Corinto 15–16. Nagpatotoo si Pablo na kabilang siya sa mga
maraming nakasaksi sa nabuhay na muling Cristo. Itinuro niya na lahat ay
mabubuhay na muli at nagpapatibay ang binyag para sa mga patay sa katotohanan
ng Pagkabuhay na Mag-uli. Ipinaliwanag niya na ang nabuhay na muling mga
katawan ay magkakaiba sa antas ng kaluwalhatian at inalis ng tagumpay ni
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Jesucristo sa libingan ang tibo ng kamatayan. Inorganisa niya ang isang ambagan o
paghahandog ng pera para sa mga maralitang Banal sa Jerusalem.

I MGA TAGA CORINTO
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UNIT 21: DAY 3

I Mga Taga Corinto 1–2
Pambungad
Matapos malaman ang mga nararanasang problema ng mga miyembro ng
Simbahan sa Corinto, sumulat si Pablo sa mga miyembrong ito at hinikayat sila na
itigil ang pagtatalo at magkaisa. Ipinaliwanag din niya na tinatawag ng Diyos ang
mahihina at mapagpakumbaba para mangaral ng Kanyang ebanghelyo at na ang
mga bagay ng Diyos ay malalaman at mauunawaan lamang sa pamamagitan ng
Espiritu.

I Mga Taga Corinto 1:1–16
Sumulat si Pablo sa mga Banal sa Corinto at hinikayat sila na itigil ang pagtatalo at
magkaisa
Umisip ng isang pamilya, isang sports team, at isang grupo ng magkakaibigan.

Ano ang maaaring magdulot ng
pagkakabaha-bahagi o paggrupu-grupo
at pagtatalo sa bawat isa sa mga
grupong ito? ____________________

Paano makakaapekto ang
paggrupu-grupo at pagtatalo sa isang
pamilya, team, o magkakaibigan?
____________________

Isipin kung paano makakaapekto sa
Simbahan ang mga di-pagkakasundo at
pagtatalo ng mga miyembro nito.

Sa pag-aaral mo ng I Mga Taga
Corinto 1, alamin ang katotohanang
itinuro ni Pablo sa mga Banal sa Corinto
tungkol sa di-pagkakasundo at
pagtatalo.

Hanapin ang Corinto sa sumusunod
na mapa:
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Sa kanyang pangalawang paglalakbay bilang misyonero, nagpunta si Pablo sa
Corinto sa Grecia, kung saan ipinangaral niya ang ebanghelyo. Maraming tao ang
nabinyagan noong panahong iyon (tingnan sa Mga Gawa 18:1–18). Kalaunan,
habang nangangaral si Pablo sa Efeso, nalaman niya na nagkaroon ng problema sa
mga miyembro ng Simbahan sa Corinto dahil may mga miyembrong bumalik sa
dati nilang paniniwala at pagsamba sa diyus-diyusan. Sumulat si Pablo sa mga
miyembro ng Simbahan sa Corinto para palakasin sila at ipaalala sa kanila na
nangako silang maglilingkod sa Panginoon.

Nabasa natin sa I Mga Taga Corinto 1:1–9 na sinabi ni Pablo sa mga Banal sa
Corinto na pinasalamatan niya ang Diyos para sa kanila dahil sa biyayang
natanggap nila mula kay Jesucristo, na pinagpala sila sa lahat ng bagay.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 1:10–11, na inaalam ang hinikayat ni Pablo na
gawin ng mga Banal sa Corinto.

Para malaman ang katotohanang tinukoy sa mga talatang ito, gamitin ang mga
sumusunod na salita para punan ang sumusunod na pahayag: magkaisa, inaasahan,
pagtatalo, alisin.

Ang Panginoon ay ____________________ tayo bilang mga Banal na
____________________ at ____________________ ang mga paggrupu-grupo at
____________________.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Anong mga pagpapala ang natatanggap natin bilang mga miyembro ng
Simbahan kapag sinisikap nating magkaisa at itigil ang paggugrupu-grupo
at pagtatalo?

b. Kailan kayo napagpala dahil nagkakaisa kayo sa pamilya, klase, korum, o
ward o branch?
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c. Ano ang magagawa natin para matigil ang mga paggrupu-grupo at
pagtatalo sa Simbahan?

Ayon sa I Mga Taga Corinto 1:12–16, ang mga miyembro ng Simbahan sa Corinto
ay naggrupo-grupo ayon sa iba-ibang interpretasyon nila sa doktrina ng Simbahan,
at sinuportahan nila ang kanilang pananaw sa pagbanggit sa mga ipinahayag ng
mga kilalang lider ng Simbahan.

I Mga Taga Corinto 1:17–31
Itinuro ni Pablo sa mga Banal na tinatawag ng Diyos ang mahihina para mangaral
ng Kanyang ebanghelyo
Noong panahon ni Pablo, ang Grecia ay nasa ilalim ng pamumuno ng Roma, at
maraming Griyego ang naninirahan sa Corinto. Mataas ang pagpapahalaga ng mga
Griyego sa mga pilosopiya at karunungan ng mundo.

Isipin kung bakit nahihirapan ang isang taong nagpapahalaga sa mga pilosopiya ng
mundo na tanggapin o ipamuhay ang ebanghelyo.

Sa pag-aaral mo ng I Mga Taga Corinto 1:17–31, alamin ang katotohanang
makatutulong sa iyo na maunawaan na kamangmangan ang umasa sa karunungan
ng mundo.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 1:17–22, na inaalam ang itinuro ni Apostol Pablo
tungkol sa karunungan ng mundo laban sa karunungan ng Diyos. Ang mga
katagang “karunungan ng marurunong” sa (I Mga Taga Corinto 1:19) at
“karunungan ng sanglibutan” sa (I Mga Taga Corinto 1:20) ay tumutukoy sa mga
maling pilosopiya ng panahong iyon na nakagawian na. Maaari ding makatulong
na malaman na ginamit ni Pablo ang salitang “krus” (I Mga Taga Corinto 1:17–18)
upang tukuyin ang buhay, misyon, at Pagbabayad-sala ni Jesucristo.

Sa palagay mo, bakit itinuturing ng mga di-naniniwala na kamangmangan ang
mensahe ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo? ____________________

Basahin ang I Mga Taga Corinto 1:25, na inaalam ang itinuturo ni Pablo tungkol sa
karunungan ng tao kumpara sa karunungan ng Diyos. Hindi mangmang ang
Diyos, at wala Siya ni anumang kahinaan. Ginamit ni Pablo ang mga katagang
“kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao” at “kahinaan ng
Dios ay lalong malakas kay sa mga tao” para ipakita na ang kapangyarihan at
karunungan ng tao ay hindi maikukumpara sa lubos na karunungan at
kapangyarihan ng Diyos.

Bilugan ang katotohanan na pinakanaglalarawan ng itinuro ni Pablo sa mga
taga-Corinto tungkol sa karunungan ng Diyos:

• Ang karunungan ng Diyos ay higit kaysa karunungan ng tao.

• Makapangyarihan ang isang tao kapag siya ay marunong.

• Ang mga palatandaan mula sa langit ay mas makabuluhan kaysa karunungan
ng mga Griyego.

2. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Sa palagay mo, paano makakaapekto ang pagkaunawa na ang
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karunungan ng Diyos ay mas mainam kaysa karunungan ng tao sa taong
naghahanap ng kasagutan sa kanyang mga problema?

Basahin ang I Mga Taga Corinto 1:26–27, na inaalam kung sino ang pinipili ng
Diyos na mangaral ng Kanyang ebanghelyo.

Isipin kung bakit pinipili ng Diyos ang mga taong itinuturing ng mundo na
mangmang at mahina para mangaral ng Kanyang ebanghelyo.

Natutuhan natin sa I Mga Taga Corinto 1:28–31 na itinuro ni Pablo na si Jesucristo
ang perpektong halimbawa ng “karunungang mula sa Dios, at katuwiran at
kabanalan, kabutihan, at katubusan” (I Mga Taga Corinto 1:30) at dapat tayong
malugod, o magalak, sa Kanya.

I Mga Taga Corinto 2
Ipinaliwanag ni Pablo kung paano natin natututuhan ang mga bagay ng Diyos
Basahin ang ikinuwento ni Pangulong Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawang
Apostol tungkol sa naranasan niya bago siya matawag bilang General Authority:

“Nakaupo ako sa eroplano katabi ang isang ateista na ipinagpilitan ang kanyang
di-paniniwala sa Diyos kaya nagpasiya akong ibahagi sa kanya ang aking
patotoo. ‘Mali ka,’ ang sabi ko, ‘mayroong Diyos. Alam kong buhay Siya!’

“Kinontra niya ito, ‘Hindi mo alam. Walang may alam niyan! Hindi mo
malalaman iyan! Nang hindi niya ako nagpadaig, ang ateistang, na isang
abugado, ay nagtanong ng marahil ang pinakamahalagang tanong patungkol sa

patotoo. ‘Sige,’ sinabi niya nang nangungutya, at nanlalait, ‘sabi mo alam mo. Sabihin mo sa
akin kung paano mo nalaman.’

“Nang tinangka kong sumagot, nahirapan akong magsalita, kahit mataas ang aking
pinag-aralan. …

“Nang ginamit ko ang mga salitang Espiritu at saksi, sinabi ng ateista, ‘Hindi ko alam kung ano
ang sinasabi mo.’ Ang mga salitang panalangin, pahiwatig, at pananampalataya, ay wala ring
kabuluhan sa kanya. ‘Tingnan mo,’ sabi niya, ‘hindi mo talaga alam. Kung alam mo, masasabi mo
sa akin kung paano mo nalaman.’

“Sa pakiramdam ko, tila hindi tama ang paraan ng pagbahagi ko sa kanya ng patotoo at hindi ko
alam kung ano ang gagawin ko,” (“The Candle of the Lord,” Ensign, Ene. 1983, 51).

Kung ikaw ang nasa sitwasyong iyon, ano kaya ang sasabihin mo sa taong ito na
hindi naniniwala sa Diyos?

Sa pag-aaral mo ng I Mga Taga Corinto 2, alamin ang katotohanang makatutulong
sa iyo na malaman kung bakit hindi maunawaan ng taong ito ang mga sinabi ni
Pangulong Packer at bakit maaari kang maging tiyak sa kaalaman mo sa mga
espirituwal na bagay.

Mababasa natin sa I Mga Taga Corinto 2:1–8 na sinabi ni Pablo sa mga Banal sa
Corinto na hindi niya ginamit ang karunungan ng mundo para ipaunawa sa kanila
ang katotohanan ng ebanghelyo. Ipinaliwanag niya na tinuruan niya sila sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu para magkaroon sila ng
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pananampalataya sa Diyos. Sinabi rin sa kanila ni Pablo na hindi nauunawaan ng
mga di-naniniwala ang mga hiwaga ng Diyos.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 2:9–16, na inaalam kung bakit sinabi ni Pablo na
malalaman at mauunawaan ng ilang tao ang “mga bagay ng Dios” (I Mga Taga
Corinto 2:10–11), samantalang ang iba ay hindi.

Hangaring Mapasaiyo ang Espiritu Santo
Kapag pinatunayan ng Banal na Espiritu ang katotohanan at kahalagahan ng mga doktrina ng at
mga alituntunin ng ebanghelyo na natututuhan mo, mas malamang na ipamuhay mo ang mga
ito. Kapag natukoy mo ang mga doktrina at mga alituntunin, iugnay ang mga ito sa iyong
sariling mga karanasan at sikaping malaman kung pinapatunayan ng Espiritu Santo na totoo ang
mga ito.

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ayon sa I Mga Taga Corinto 2:9–10, bakit nauunawaan ni Pablo at ng iba
pang matatapat na tao ang mga bagay ng Diyos?

b. Ayon sa I Mga Taga Corinto 2:14, bakit hindi maunawaan ng ilang tao ang
mga bagay ng Diyos?

Natutuhan natin mula sa mga talatang ito ang sumusunod na katotohanan:
Malalaman at mauunawaan lamang natin ang mga bagay ng Diyos sa
pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Maaari mong markahan ang mga salita o
mga parirala sa I Mga Taga Corinto 2:10–14 na nagtuturo ng katotohanang ito.

Tinapos ni Pangulong Packer ang kanyang kuwento sa paglalahad na
nabigyang-inspirasyon siya na itanong sa lalaking nakatabi niya sa eroplano
kung alam nito ang lasa ng asin.

“‘Siyempre, alam ko,’ sagot nito.

“‘Kailan ka huling nakatikim ng asin?’

“‘Kanina lang nang kumain ako sa eroplano.’

“‘Iniisip mo lang na alam mo ang lasa ng asin,’ sabi ko.

“Iginiit niya, ‘Alam ko ang lasa ng asin tulad ng pagkakaalam ko sa alinmang bagay.’ …

“‘Kung gayon,’ sabi ko, ‘kunwari ay hindi pa ako nakatikim ng asin, sabihin mo sa akin kung ano
ang lasa ng asin.’ …

“Pagkaraan ng ilang pagtatangka, siyempre pa, hindi niya ito magawa. Hindi niya maipaliwanag,
gamit lang ang mga salita, ang simpeng pagtikim ng asin. Nagpatotoo akong muli sa kanya at
sinabi kong, ‘Alam ko na may Diyos. Nilait mo ang patotoong iyan at sinabi mo na kung talagang
alam ko, masasabi ko sa iyo kung paano ko ito nalaman. Kaibigan, sa espirituwal na pananalita,
nakatikim na ako ng asin. Hindi ko maipapaliwang sa iyo gamit lang ang mga salita kung paano
ko ito nalaman tulad ng hindi mo masabi sa akin kung ano ang lasa ng asin. Ngunit sinasabi ko
muli sa iyo, may Diyos! Siya ay buhay! At dahil lang hindi mo ito alam, huwag mong sabihin sa
akin na hindi ko alam, dahil alam ko!’
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“Nang maghiwalay kami, narinig ko siyang bumulong, ‘Hindi ko kailangan ang relihiyon mo para
maging sandigan! Hindi ko iyan kailangan.’

“Simula nang maranasan ko iyon, hindi na ako nahihiya kapag hindi ko maipaliwanag sa salita
lamang ang lahat ng espirituwal na bagay na alam ko” (“The Candle of the Lord,” 52).

4. Kumpletuhin ang sumusunod sa iyong scripture study journal:

a. Isulat ang ilang mga bagay ng Diyos na malalaman at mauunawaan lamang
sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.

b. Bakit mahalaga para sa atin na paniwalaan na malalaman at mauunawaan
lamang natin ang mga bagay ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang
Espiritu?

Isipin ang isang pagkakataon na nalaman at naunawaan mo sa pamamagitan ng
Espiritu ang isa sa mga bagay ng Diyos na inilista mo sa iyong scripture study
journal. Isipin ang mga magagawa mo ngayon para matanggap ang tulong ng
Espiritu habang sinisikap mong malaman at maunawaan ang mga bagay ng Diyos.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang I Mga Taga Corinto 1–2 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 21: DAY 4

I Mga Taga Corinto 3–6
Pambungad
Ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa mga Banal sa Corinto ang mga tungkulin ng mga
missionary sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Itinuro niya na ang kanilang mga
kongregasyon ay lugar na maaaring manahan ang Espiritu at ipinayo sa kanila na
huwag isipin na mas mabuti ang ilang tao kaysa sa iba. Bukod pa riyan, sinabihan
sila ni Pablo na huwag hayaang maimpluwensyahan sila ng masasamang tao.
Binalaan din niya sila na iwasan ang imoral na pilosopiya at gawi na laganap sa
Corinto.

I Mga Taga Corinto 3
Ipinaliwanag ni Pablo ang tungkulin ng mga missionary at miyembro ng Simbahan
sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos
Isipin na kunwari ay may kaibigan ka na nag-enrol sa isang advanced math class,
tulad ng calculus, pero hindi kumuha ng mga prerequisite course, tulad ng basic
algebra.

Isipin kung paano kaya kakayanin ng kaibigan mo ang advanced math class. Bakit
kailangang maintindihan muna ang mga simpleng konsepto ng isang paksa bago
mo matutuhang mabuti ang mas mahihirap na konsepto?

Basahin ang I Mga Taga Corinto 3:1–3, na inaalam ang analohiya na ginamit ni
Apostol Pablo para maipakita sa mga Banal sa Corinto na hindi pa sila handa sa
mas malalim na katotohanan ng ebanghelyo. Maaari mong markahan ang mga
salitang gatas at lamang-kati sa I Mga Taga Corinto 3:2.

Ano ang ibig ipabatid ng mga katagang “mga sanggol kay Cristo” sa I Mga Taga
Corinto 3:1 tungkol sa espirituwalidad ng mga Banal sa Corinto?
____________________

Alalahanin na hindi nagkakaisa ang mga Banal sa Corinto at ang ilan sa kanila ay
hinahaluan ng paganismo (o masasamang) paniniwala ang kanilang pagsunod sa
ebanghelyo. Sinimulan na rin nilang maggrupo-grupo ayon sa kani-kanilang
interpretasyon sa doktrina ng Simbahan, at sinuportahan nila ang kanilang mga
pananaw sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga ipinahayag ng mga kilalang lider
ng Simbahan (tingnan sa I Mga Taga Corinto 1:10–16; 3:4).

Basahin ang I Mga Taga Corinto 3:5-8, na inaalam ang metaporang ginamit ni
Pablo para matulungan ang mga Banal na maunawaan ang mga tungkulin ng mga
missionary na nangaral ng ebanghelyo sa Corinto.

1. Sa iyong scripture study journal, magdrowing ng larawan ng
metapora ni Pablo at isulat kung ano sa tingin mo ang gustong ituro

ni Pablo sa mga Banal sa Corinto sa metaporang ito.

Pansinin sa I Mga Taga Corinto 3:6–7 kung sino ang nagpabago sa mga puso ng
mga tao na humantong sa kanilang pagbabalik-loob o conversion. Matututuhan
natin sa mga talatang ito na kahit makakatulong tayo sa iba na malaman ang
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ebanghelyo ni Jesucristo, tanging sa kapangyarihan ng Espiritu Santo lamang
napapabalik-loob ang mga tao.

Isipin kung bakit mahalaga para sa atin na maunawaan na ang kapangyarihan ng
Diyos, at hindi ang kakayahan natin, ang nagpapabalik-loob.

Nalaman natin sa I Mga Taga Corinto 3:9-23 na hinikayat ni Pablo ang mga Banal
sa Corinto na isalig ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo at hayaang
manatili sa Simbahan ang Espiritu. Pinayuhan din ni Pablo ang mga Banal na
huwag umasa sa karunungan ng mundo dahil ito ay “kamangmangan” (I Mga Taga
Corinto 3:19) kumpara sa karunungan ng Diyos.

I Mga Taga Corinto 4
Sinabi ni Pablo sa mga Banal sa Corinto na huwag isiping mas mabuti ang ilang tao
kaysa sa iba
Batay sa ipinayo ni Apostol Pablo na nakatala sa I Mga Taga Corinto 4:1–3, tila
hinuhusgahan ng ilang miyembro ng Simbahan sa Corinto ang pagiging
missionary at lider ni Pablo sa Simbahan. Maaaring kinukuwestiyon nila ang
kanyang mga desisyon o inisip na may ibang mas mahusay sa kanya.

Tulad ng nakatala sa I Mga Taga Corinto 4:3–5, itinuro ni Pablo na ang Panginoon
ang kanyang magiging tagahatol at “maghahayag ng mga bagay na nalilihim” at
“ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso” (I Mga Taga Corinto 4:5).
Matututuhan natin dito na sa kabila ng paghatol sa atin ng iba, makatarungan
tayong hahatulan ng Panginoon dahil alam Niya ang lahat ng bagay, pati na
ang mga saloobin at layunin ng ating puso.

Nalaman natin sa I Mga Taga Corinto 4:6-21 na hinikayat ni Pablo ang mga Banal
sa Corinto na huwag purihin ang isang lider ng kanilang Simbahan habang
sinisiraan naman ang iba. Sinabi rin niya sa kanila na ang mga Apostol ni Jesucristo
ay tinawag para magdusa dahil sa kasamaan ng mundo. Itinuturing ng mundo ang
mga Apostol at iba pang mga lider ng Simbahan na mga “mangmang” (I Mga Taga
Corinto 4:10) dahil sumusunod sila kay Cristo. Pagkatapos ay itinuro ni Pablo na
pinamumunuan ang kaharian ng Diyos ng kapangyarihan ng Diyos sa
pamamagitan ng mga mayhawak ng mga susi ng priesthood.

I Mga Taga Corinto 5
Sinabihan ni Pablo ang mga Banal na mag-ingat sa pakikipagkaibigan sa mga taong
sinasadyang magkasala
Isipin na kunwari ay mayroon kang isang malaking mangkok ng sariwang prutas
na may kasamang isang bulok na prutas.
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Ano ang mangyayari kung hindi mo
aalisin ang bulok na prutas sa mangkok
ng mga sariwang prutas?
____________________

Ano ang maaaring ilarawan ng bulok
na prutas sa ating buhay?
____________________

Sa pag-aaral mo ng I Mga Taga
Corinto 5, alamin ang mga
katotohanang makatutulong sa iyo na
mas mapaglabanan ang masasamang
impluwensya sa iyong buhay.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 5:1–2,
na inaalam ang kasalanang kinukunsinti ng mga Banal sa Corinto.

Ang pakikiapid ay anumang seksuwal na relasyon ng mga tao na hindi ikinasal.
Tila may isang miyembro ng Simbahan sa Corinto na nakagawa ng seksuwal na
kasalanan kasama ang kanyang madrasta (stepmother).

Ang ibig sabihin ng mga katagang “maalis sa gitna ninyo” sa I Mga Taga Corinto
5:2 ay dapat itiwalag o i-excommunicate sa Simbahan ang nagkasala.
Isinasaalang-alang ng mga lider ng Simbahan ang maraming bagay bago gawin
ang pagtiwalag o iba pang uri ng pagdisiplina sa Simbahan. Bukod sa pinag-iisipan
nilang mabuti kung gaano kabigat ang kasalanan, isinasaalang-alang din ng mga
lider ng Simbahan ang iba’t ibang layunin ng pagdidisiplina sa Simbahan:
tulungang magsisi ang isang tao, protektahan ang maaapektuhan nang masama
dahil sa ginawa o paniniwala ng isang tao, at pangalagaan ang integridad ng mga
turo ng Simbahan (tingnan sa “Church Discipline,” mormonnewsroom.org/article/
church-discipline).

Basahin ang I Mga Taga Corinto 5:6–7, na inaalam ang analohiyang ginamit ni
Apostol Pablo para ipaliwanag kung bakit kailangang itiwalag sa Simbahan ang
taong ito.

Ang lebadura, o yeast, ay nagpapaalsa sa tinapay. Nagiging sanhi rin ito ng
pagkabulok o pagkakaroon ng amag ng tinapay. Ang limpak o umbok ng masa ay
kumakatawan sa Simbahan ni Jesucristo. Paano mo ibubuod ang kahulugan ng
analohiyang ito? ____________________

Matututuhan natin mula sa analohiya ni Pablo ang sumusunod na katotohanan:
Kung pipiliin nating makisama sa mga makasalanan, maaari tayong
maimpluwensyahan ng kanilang kasamaan.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 5:9–11, na inaalam ang ibinigay na payo ni Pablo
sa mga Banal sa Corinto para matulungan silang ipamuhay ang alituntuning itinuro
sa talata 6.

Isipin kung paano nauugnay ang itinuro ni Pablo sa malaking mangkok ng mga
prutas na may kasamang isang bulok na prutas.
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Para mas maunawaan ang payo ni Pablo na huwag makisama sa mga nakikiapid
o sa ibang tao na ayaw magsisi ng kasalanan, basahin ang sumusunod na
pahayag ni Elder Neal A. Maxwell ng Korum ng Labindalawang Apostol: “Huwag
makisama sa mga nakikiapid—hindi dahil napakabuti ninyo para sa kanila
kundi, tulad ng isinulat ni [C. S.] Lewis, dahil hindi sapat ang kabutihan ninyo.
Tandaan na ang masasamang sitwasyon ay kayang pahinain kahit ang

mabubuting tao” (“The Stern but Sweet Seventh Commandment,” New Era, Hunyo 1979, 42).

2. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Ano ang ilang halimbawa ng masasamang sitwasyon na

magpapahina sa mga mabubuting tao at dahil dito ay binabago nila ang
kanilang mga pamantayan at tinatanggap ang masamang pag-uugali?

Dapat nating hangaring tulungan at bigyang-inspirasyon ang mga tao na
nakagagawa ng kasalanan nang hindi binabago ang sarili nating mga pamantayan.
Pag-isipan nang may panalangin ang magagawa mo para makaimpluwensya sa iba
sa positibong paraan nang hindi binabago ang iyong mga pamantayan.

Natutuhan natin sa I Mga Taga Corinto 5:12–13 na ang mga lider ng Simbahan ay
may responsibilidad na humatol at, kung kailangan, itiwalag ang mga nakagagawa
ng mabibigat na kasalanan.

I Mga Taga Corinto 6
Itinuro ni Pablo sa mga Banal ang tungkol sa pagkakaisa at ang batas ng
kalinisang-puri
Ang sinaunang Corinto ay kilala sa imoralidad, at maraming taga-Corinto ang
nagtataguyod ng ideya na nilikha ang ating katawan para sa kasiyahan. Sa I Mga
Taga Corinto 6:13–17, itinuro ni Apostol Pablo sa mga Banal sa Corinto na nilikha
ang ating katawan upang isakatuparan ang mga layunin ng Panginoon, hindi para
gumawa ng kahalayan o magpakasasa lamang sa ikasisiya ng katawan, tulad ng
pagkain. Ang mga sumasapi sa Simbahan ay nagiging kaisa ni Cristo bilang
espirituwal na “mga miyembro” ng Kanyang katawan. Hindi maaaring magkaroon
ng espirituwal na kaugnayan kay Jesucristo ang imoral na tao.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 6:18–20, na inaalam ang itinuro ni Pablo tungkol
sa ating mga katawan. (Ang I Mga Taga Corinto 6:19–20 ay isang scripture mastery
passage. Maaari mo itong markahan sa paraang madali mo itong mahahanap.)

3. Kumpletuhin ang mga sumusunod na assignment sa iyong
scripture study journal:

a. Ibuod ang katotohanan na itinuro ni Pablo sa I Mga Taga Corinto 6:19.

b. Ipaliwanag kung paano natin dapat tratuhin ang ating katawan at ang
katawan ng iba ayon sa kaalaman natin na ang ating katawan ay mga
templo ng Diyos.

c. Ibuod ang katotohanang itinuro ni Pablo sa I Mga Taga Corinto 6:20.
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Itinuro ni Apostol Pablo na ang ating mga
katawan ay mga templo ng Diyos.

Isipin kung paano makatutulong sa iyo
ang kaalaman sa mga katotohanang ito
tungkol sa ating katawan para
manatiling dalisay sa kabila ng
kasamaan sa paligid mo.

Pagnilayan ang mga Doktrina at mga Alituntunin
Ang pagninilay-nilay ay pag-iisip, pagmumuni, pagtatanong, at pagsusuri ng nalalaman mo at ng
sinisikap mong maunawaan. Ang pagninilay ay karaniwang nakatutulong sa atin na maunawaan
ang kailangan nating gawin upang maipamuhay ang mga alituntunin ng ebanghelyo. Sa I Mga
Taga Corinto 6, habang pinagninilayan mo ang mga turo ni Apostol Pablo tungkol sa batas ng
kalinisang-puri at kung paano maitutulad sa templo ang iyong katawan, pag-isipan ang mga
katotohanang ito at kung bakit mahalagang ipamuhay ang mga ito.

Scripture Mastery—I Mga Taga Corinto 6:19–20
4. Para matulungan kang maisaulo ang scripture mastery passage na

ito, sabihin nang paulit-ulit ang mga salita sa ibaba, habang
tinatakpan ang ilan sa mga ito hanggang maging pamilyar ka sa mga salita.
Patuloy na ulit-ulitin ang talatang ito hanggang maisaulo mo. Pagkatapos ay
bigkasin ang talata sa isang kapamilya o kaibigan at palagdaan sa kanila ang
iyong scripture study journal.

[19] O

hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo

ng Espiritu Santo na nasa inyo,

na tinanggap ninyo sa Dios?

at hindi kayo sa inyong sarili;

[20] Sapagka’t kayo’y binili sa halaga:

luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan,

[at ng inyong espiritu,]

ang Dios.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang I Mga Taga Corinto 3–6 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 22: DAY 1

I Mga Taga Corinto 7–8
Pambungad
Itinuro ni Apostol Pablo sa mga may asawa at walang asawang miyembro ng
Simbahan sa Corinto ang tungkol sa kasal at sa gawaing misyonero. Sa pagsagot sa
tanong tungkol sa pagkain ng mga karneng inihain sa mga diyus-diyusan, itinuro
niya sa mga Banal na isipin ang epekto sa iba ng kanilang ginagawa at magkusa
nang tigilan ang mga pag-uugali na magiging dahilan para sa espirituwal na
pagkadapa o paghina ng iba.

I Mga Taga Corinto 7
Pinayuhan ni Pablo ang mga may asawa at walang asawa na mga miyembro ng
Simbahan tungkol sa kasal

1. Idrowing ang sumusunod na diagram sa iyong scripture study
journal. Dadagdagan mo pa ito habang pinag-aaralan mo ang

I Mga Taga Corinto 7.

Tulad natin, ang mga miyembro ng Simbahan sa Corinto ay kabilang sa lipunan na
may nakalilito at magkakasalungat na pananaw tungkol sa kasal at pakikipagtalik.
Sa pagtukoy dito at sa iba pang mga doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo,
mahalagang malaman ang kaibhan ng mga tama at maling paniniwala.

Nabasa mo sa I Mga Taga Corinto 5–6 ang ilan sa mga maling paniniwala tungkol
sa seksuwal na relasyon na laganap sa Corinto. Isa sa mga maling paniniwalang ito
ay ang sumusunod: Katanggap-tanggap na makipagtalik kahit kanino. Isulat ang
pahayag na ito sa ilalim ng “Maling paniniwala:” sa bandang kanan ng diagram na
idinrowing mo sa iyong scripture study journal. Isipin kung bakit mali ang
paniniwalang ito.

Sumulat kay Apostol Pablo ang mga miyembro ng Simbahan sa Corinto na
humihingi ng gabay tungkol sa pamantayan ng Panginoon sa kalinisang puri.
Basahin ang I Mga Taga Corinto 7:1, na inaalam ang itinanong kay Pablo ng mga
Banal sa Corinto.

Ang mga katagang “mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae” sa talata 1 ay
nagpapakita na may mga tanong ang mga Banal sa Corinto tungkol sa kung kailan
dapat makipagtalik at kung tama ba na makipagtalik. Bukod pa riyan, may mga ilan
pa na nagtanong kung dapat bang magtalik ang mag-asawa. Isulat ang pahayag na
ito sa ilalim ng “Maling Paniniwala:” sa bandang kaliwa ng diagram na idinrowing
mo sa iyong scripture study journal: Kahit kailan ay hindi katanggap-tanggap ang
makipaggtalik, kahit kasal na kayo.
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Ang dalawang maling paniniwala na nakasulat sa iyong scripture study journal ay
parehong naglalarawan ng pananaw na lubhang kakaiba sa pamantayan ng Diyos
sa pagtatalik.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 7:2–3, na inaalam ang itinuro ni Pablo sa mga
taga-Corinto tungkol sa pakikipagtalik. Ang salitang pakikiapid sa talata 2 ay
tumutukoy sa mga seksuwal na relasyon na walang basbas ng kasal, at ang mga
katagang “sa kaniya’y nararapat” sa talata 3 ay tumutukoy sa pagmamahal at
pagtatalik ng mag-asawa.

Nalaman natin sa Para sa Lakas ng mga Kabataan na ang “ang pagtatalik sa pagitan ng
mag-asawa ay maganda at sagrado. Ito ay inordena ng Diyos para sa paglikha ng mga anak at
para maipahayag ang pag-ibig ng mag-asawa sa isa’t isa. Iniutos ng Diyos na ilaan ang seksuwal
na intimasiya matapos ang kasal” ([buklet, 2011], 35).

Isulat ang sumusunod sa ilalim ng “Katotohanan:” sa iyong scripture study journal:
Ang pagtatalik sa pagitan ng mag-asawa ay maganda at sagrado.

Sinabi ni Pangulong Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawang Apostol:

“Ang utos na magpakarami at kalatan ang lupa ay hindi kailanman binawi. Ito ay
mahalaga sa plano ng pagtubos at ito ang pinagmumulan ng kaligayahan ng tao.
Sa matuwid na paggamit ng kapangyarihang ito, maaari tayong mapalapit sa
ating Ama sa Langit at maranasan ang lubos na kagalakan, maging ang
pagkadiyos. Ang kapangyarihang lumikha ng bata ay hindi nagkataon lang na
bahagi ng plano ng kaligayahan; ito ang susi sa kaligayahan.

“Ang hangaring magtalik ng mga tao ay hindi nagbabago at masidhi. Ang ating kaligayahan sa
buhay na ito, ang ating kagalakan at kadakilaan ay depende sa paraan ng pagtugon natin sa
masidhi at mapamukaw na pagnanasang ito” (“Ang Plano ng Kaligayahan,” Ensign o Liahona,
Mayo 2015, 26).

Bakit napakahalaga ng kapangyarihang lumikha—ang kakayahang lumikha ng
buhay—sa plano ng Ama sa Langit para sa kaligtasan ng Kanyang mga anak?
____________________

Tulad ng nakatala sa I Mga Taga Corinto 7:1–24, itinuro ni Pablo na maliban lamang
sa kakaiba at pansamantalang kalagayan, hindi dapat pigilin ng mag-asawa ang
pagmamahal sa isa’t isa; ang mga miyembro ng Simbahan na nabalo at nahiwalay
sa asawa ay pinahihintulutang mag-asawa muli kung gusto nila, at dapat “manatili
sa Dios” (I Mga Taga Corinto 7:24) anuman ang kalagayan nila. Sinabi rin ni Pablo
na iwasan ang diborsyo o pakikipaghiwalay sa asawa.

May mga miyembro ng Simbahan sa Corinto na hindi Kristiyano ang mga asawa.
Isipin ang ilan sa mga problemang maaaring maranasan ng mag-asawa na
magkaiba ang relihiyon.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 7:12–17, na inaalam ang mga katotohanang itinuro
ni Pablo na makatutulong sa mga part-member na pamilya ngayon.
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Ang sumusunod ay isang katotohanan na matututuhan natin mula sa talatang ito:
Pinababanal ng matatapat na mga tagasunod ni Jesucristo ang kanilang mga
pamilya.

2. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Anong mga halimbawa ang nakita mo kung saan nakapagbigay ng

magandang impluwensya ang isang miyembro ng Simbahan sa mga kapamilya
niya na hindi miyembro ng Simbahan o hindi aktibo sa Simbahan?

Tinalakay ni Pablo sa I Mga Taga Corinto 7:25–40 ang mga kalamangan at
kakulangan ng walang asawa o may-asawa na “tinawag sa ministeryo” (Pagsasalin
ni Joseph Smith, I Mga Taga Corinto 7:29 [sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan]), o
tinawag sa misyon. Itinuro niya na ang mga walang asawa o mga single missionary
ay mas kaunti ang kailangang intindihin habang naglilingkod kumpara sa taong
may-asawa na may pamilyang dapat itaguyod. Gayunman, hindi niya sila
pinagbawalan na magpakasal o magmisyon nang may asawa na. Ang ilang
halimbawa ng mga mag-asawa na nasa full-time service ngayon sa Simbahan ay
ang mga senior missionary couple, mission president, temple president, at mga
General Authority ng Simbahan.

I Mga Taga Corinto 8
Sinagot ni Pablo ang tanong tungkol sa pagkain ng karneng inihahain sa mga
diyus-diyusan
Ibinahagi ni Elder L. Tom Perry ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
sumusunod na karanasan:

“Nalaman ko na kung namumuhay kayo nang ayon sa nararapat, napapansin
kayo ng mga tao at humahanga sila sa inyong mga paniniwala at
naiimpluwensiyahan ninyo ang buhay ng iba.

“[Matagal akong nagtrabaho] sa isang department store. Dahil isa ako sa mga
namamahala, naging mahalaga sa akin ang makihalubilo sa ibang mga
negosyante. Ang mga miting sa karamihan ng mga organisasyong ito ay laging

nagsisimula sa cocktail [kung kailan kinaugalian nang maghain ng alak]. Ito ang oras para
makahalubilo at makilala ang mga taong kabilang sa organisasyon. Lagi akong hindi
komportable sa ganitong mga pagtitipon. Noong una humingi ako ng lemon-lime soda. Ngunit
hindi nagtagal at natuklasan ko na kakulay ng marami sa iba pang mga inumin ang lemon-lime
soda. Hindi ko maipapakita sa iba na hindi ako umiinom ng alak samantalang may hawak akong
soda” (“Ang Tradisyon ng Balanse at Matwid na Pamumuhay,” Liahona, Ago. 2011, 32–33).

Ano kaya ang nangyari kung patuloy na uminom si Elder Perry ng soda o soft
drinks na mukhang alak sa ganoong mga pagtitipon? ____________________

Ano ang ilan pang mga sitwasyon kung saan makaiimpluwensya nang di-maganda
ang iyong halimbawa kahit wala kang ginagawang mali? ____________________

Itinanong ng mga miyembro ng Simbahan sa Corinto kung tama bang kainin nila
ang mga pagkaing inihain sa mga diyus-diyusan, o mga diyos ng mga pagano. Sa
pagtugon, naisip ni Apostol Pablo na maaaring akalain ng mga miyembro ng
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Simbahan na tama ito dahil alam nila na hindi totoo ang mga diyos ng mga pagano
(tingnan sa I Mga Taga Corinto 8:4–6).

Basahin ang I Mga Taga Corinto 8:1, na inaalam ang itinuro ni Pablo sa mga Banal
sa Corinto.

Pansinin sa talata 1 ang ibubunga ng kaalaman at ng pag-ibig sa kapwa. Ibig
ipabatid ni Pablo na ang pag-ibig sa kapwa-tao (“ang dalisay na pag-ibig ni Cristo”
[Moroni 7:47], na di-makasariling pagmamahal sa iba) ay mas mahalaga kaysa
magpakita ng kaalaman tungkol sa partikular na patakaran sa pagkain.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 8:7–11, na inaalam ang itinuro ni Pablo tungkol sa
pagkain ng inihain sa mga diyus-diyusan. Ang salitang mahihina sa mga talatang
ito ay tumutukoy sa mga miyembro ng Simbahan na mahina ang
pananampalataya. Ang salitang kalayaan sa talata 9 ay nagsasabi na walang
partikular na utos na nagbabawal na kainin ang ilang uri ng pagkain.

Pansinin sa I Mga Taga Corinto 8:9 na nagbigay si Pablo ng mabigat na dahilan
kung bakit hindi dapat kainin ng mga Banal ang pagkaing inihain sa mga
diyus-diyusan. Anong halimbawa ang ibinigay ni Pablo sa I Mga Taga Corinto
8:10–11 tungkol sa isang paraan na magiging katitisuran ang pagkain ng inihain sa
mga diyus-diyusan?

Basahin ang I Mga Taga Corinto 8:12–13, na inaalam kung paano tinapos ni Pablo
ang kanyang babala tungkol sa paggawa ng mga bagay na posibleng ikatisod ng
ibang tao. Ang mga katagang “nakapagpapatisod sa aking kapatid” sa talata 13 ay
maaari ding isalin na “nakapagpa[pa]dapa [o] nakapagpapahina ng loob ng aking
kapatid” (I Mga Taga Corinto 8:13).

Ang sumusunod ay alituntuning matututuhan natin mula sa mga itinuro ni Pablo:
Maipapakita natin ang pag-ibig sa ating kapwa-tao sa pamamagitan ng
pag-iwas sa mga gawain na maaaring humantong sa kanilang espirituwal na
pagkatisod. (Maaalala mo sa pinag-aralan mo sa Mga Taga Roma 14 na itinuro rin
ni Pablo sa mga Banal sa Roma ang alituntuning ito.)

Basahin ang nalalabing bahagi ng ikinuwento ni Elder Perry tungkol sa ipinasiya
niyang gawin habang nasa cocktail party. Pansinin kung paano niya ginamit ang
alituntuning ito.

“Sa huli ay nagpasiya ako na kailangan kong pumili ng inuming talagang
magpapakita na hindi ako umiinom ng alak. Pinuntahan ko ang bartender at
humingi ako ng isang basong gatas. Noon lang may humiling ng gayon sa
bartender. Pumunta siya sa kusina at nakahanap ng isang basong gatas para sa
akin. Kaya may inumin na ako na talagang ibang-iba sa itsura ng mga alak na
iniinom ng iba. Bigla na lang natuon sa akin ang pansin ng lahat. Maraming

nagbiro tungkol sa iniinom ko. Pinag-usapan na ang gatas na iniinom ko. …

“Gatas na ang pinipili kong inumin sa mga cocktail. Hindi nagtagal marami na ang nakaalam na
Mormon ako. Talagang ikinagulat ko ang respetong tinanggap ko, pati na ang nakatutuwang
pangyayaring naganap. Nakisama na rin sa akin ang iba sa pag-inom ng gatas sa cocktail!

“Magkaroon ng lakas-ng-loob na maging kakaiba. Ipamuhay ang mga pamantayang itinuturo sa
atin sa ebanghelyo” (“Ang Tradisyon ng Balanse at Matwid na Pamumuhay,” 33).
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3. Sagutin ang sumusunod
na tanong sa iyong

scripture study journal: Ano ang iba
pang halimbawa ng paraan na
maipapakita mo ang pag-ibig sa
kapwa-tao sa pamamagitan ng
pag-iwas sa mga gawain na
maaaring humantong sa espirituwal
na pagkadapa nila?

4. Isulat ang sumusunod
sa ibaba ng mga

assignment sa araw na ito sa iyong
scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang I Mga Taga
Corinto 7–8 at natapos ang lesson na
ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at
ideya na gusto kong ibahagi sa
aking titser:
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UNIT 22: DAY 2

I Mga Taga Corinto 9–10
Pambungad
Sinagot ni Apostol Pablo ang pag-aalala ng mga Banal sa Corinto tungkol sa
paggamit ng salapi ng Simbahan para tustusan ang kanyang mga gastusin.
Ipinaliwanag niya na layunin ng kanyang pangangaral na maghatid ng kaligtasan
sa mga anak ng Diyos. Hinikayat niya sila na iwasang magkasala at hamakin ang
iba dahil sa kanilang relihiyon.

I Mga Taga Corinto 9
Ipinangaral ni Pablo ang ebanghelyo upang kapwa sila maligtas ng kanyang mga
tagapakinig
Naranasan mo na bang hindi magising nang maaga at dahil dito ay napalampas
mo ang isang mahalagang bagay? Ano ang pakiramdam kapag natuklasan mong
may napalampas kang mahalagang bagay o may hindi ka nagawa dahil hindi ka
naghanda?

Ang pinakamahalagang bagay sa buhay na ito na dapat nating pagsikapang kamtin
ay ang pagkakataong maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan.

1. Sa iyong scripture study journal, isulat kung bakit gusto mong
makamit ang buhay na walang hanggan.

Tulad ng maaaring mapalampas natin o hindi magawa ang mahahalagang bagay
dahil sa hindi paggising nang maaga, maaaring maging hadlang ang ating
pag-uugali para hindi natin makamtan ang pinakamahalaga sa lahat—ang buhay
na walang hanggan. Sa pag-aaral mo ng I Mga Taga Corinto 9, alamin ang
alituntuning makatutulong sa iyo na malaman kung paano mo masisiguro na
magkakamit ka ng buhay na walang hanggan.

Sinagot ni Pablo sa I Mga Taga Corinto 9:1–21 ang iba’t ibang tanong mula sa mga
Banal sa Corinto. Isinulat niya na bagama’t makatwiran naman na suportahan siya
ng mga miyembro ng Simbahan sa kanyang mga temporal na pangangailangan,
hindi niya iniasa sa kanila ang kanyang mga gastusin. Ipinaliwanag niya na sa
pakikibagay sa iba’t ibang sitwasyon nang hindi pinapababa ang mga pamantayan
ng ebanghelyo, natulungan niya ang mga Judio, Gentil, at sinumang nanghihina sa
ebanghelyo na tanggapin ang ebanghelyo.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 9:17, na inaalam kung paano itinuro ni Pablo ang
ebanghelyo.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 9:22–23, na inaalam kung bakit ninais ni Pablo na
ipangaral ang ebanghelyo.

Isipin kung kailan ka nagpraktis o nagsanay para sa isang paligsahan. Gaano
katindi ang iskedyul ng praktis o pagsasanay mo? Paano naging motibasyon sa iyo
ang pagkamit ng isang mithiin?

Ipinaliwanag ni Pablo na malalabanan ng mga atleta ang tukso na huwag nang
magpraktis sa pamamagitan ng pagpokus sa kanilang mithiin. Basahin ang I Mga
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Taga Corinto 9:24–25, na inaalam ang paligsahan ng mga atleta na ginamit ni Pablo
sa pagtuturo sa mga Banal sa Corinto.

Ayon kay Pablo, anong mga katangian ang kailangan ng mga mananakbo para
magtagumpay?

Ang ibig sabihin ng mapagpigil sa lahat ng mga bagay ay madisiplina o may
kontrol sa sarili. Ang korona o putong na walang pagkasira na tinukoy ni Pablo na
hindi masisira kailanman ay ang buhay na walang hanggan.

Matututuhan natin mula sa I Mga Taga Corinto 9:25 ang sumusunod na
alituntunin: Upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat tayong
magpigil o maging disiplinado sa lahat ng bagay. Gayunman, sa huli, ang
buhay na walang hanggan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng
“kabutihan, at awa, at biyaya” ni Jesucristo (2 Nephi 2:8) sa halip na sa ating
sariling kahusayan.

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa iyong palagay, bakit mahalagang magpigil sa sarili o maging disiplinado
upang makamit ang buhay na walang hanggan?

b. Anong mga aspeto ng ating buhay ang kailangan nating gamitan ng
pagpipigil ng sarili upang matamo natin ang buhay na walang hanggan?

Basahin ang I Mga Taga Corinto 9:26 –27, na inaalam kung paano inilarawan ni
Pablo ang ginawa niyang pagpipigil sa sarili. Ang ibig sabihin ng salitang
“hinahampas” sa talata 27 ay mahigpit na dinidisiplina.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ni Pablo sa talata 27 nang isulat niyang
“Hinahampas ko ang aking katawan, at aking sinusupil: baka sakaling sa anomang
paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakuwil”? ____________________

Isipin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Brigham Young:

“Hindi ninyo mamanahin ang buhay na walang hanggan, hangga’t hindi ninyo
napapasailalim sa espiritu na nananahan sa inyo ang inyong mga hilig, [sa]
espiritu na [iyon na] ipinagkaloob ng ating Ama sa Langit. Ang tinutukoy ko ay
ang Ama ng inyong mga espiritu, ng mga espiritung inilagay niya sa mga
tabernakulong [katawang] ito. Ang mga tabernakulo ay kailangang ganap na
mapasailalim sa espiritu, kundi ay hindi maibabangon ang inyong mga katawan

upang magmana ng buhay na walang hanggan. … Masigasig na magsaliksik, hanggang sa
mapasailalim ninyo ang lahat sa batas ni Cristo” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan:
Brigham Young [1997], 226–27).

“Kung nagpapaubaya ang espiritu sa katawan, ito ay nagiging makasalanan; ngunit kung
nagpapaubaya ang katawan sa espiritu, ito ay nagiging dalisay at banal” (Mga Turo: Brigham
Young, 228).
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3. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Ano ang ilang bagay na magagawa mo para matulungan ang

katawan mo na magpaubaya sa iyong espiritu?

I Mga Taga Corinto 10
Sinabihan ni Pablo ang mga Banal sa Corinto na iwasang magkasala at hamakin
ang iba

Nagbigay ng babala si Pangulong James E. Faust ng Unang Panguluhan: “Isa sa
malalaking pagkakamali sa buhay ay kapag iniisip ng mga tao na sila’y walang
pagkagupo. Napakarami ang nag-iisip na napakalakas nila, sapat para labanan
ang anumang tukso. Dinadaya nila ang kanilang sarili sa pag-iisip na, ‘Hindi ito
mangyayari sa akin’” (“Hindi ito Mangyayari sa Akin,” Ensign, Mayo 2002, 46).

Mag-isip ng mga sitwasyon na hinahayaan ng mga tao na malantad sila sa tukso
dahil iniisip nila na sapat ang kanilang lakas para mapaglabanan ito.

Tulad ng nakatala sa I Mga Taga Corinto 10:1–5, binanggit ni Pablo ang ilang bagay
na naranasan ng mga anak ni Israel noong panahon ni Moises na nagpalakas sana
ng kanilang espirituwalidad. Kahit na pinagpala sila ng Panginoon sa ilang at
nakasaksi ng maraming himala, nagalit ang Panginoon sa marami sa kanila, at sila
ay pinarusahan.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 10:6–11, na inaalam ang gusto ni Pablo na
matutuhan ng mga Banal sa Corinto mula sa halimbawa ng mga sinaunang
Israelita.

Kahit pinagpala nang lubos ang mga sinaunang Israelita, pinili pa rin nilang
magpatangay sa tukso. Binalaan ni Pablo ang mga Banal sa Corinto para maiwasan
nilang maulit muli ang mga kasalanan ng mga sinaunang Israelita.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 10:12, at ibuod ang mensahe ni Pablo sa sarili
mong mga salita: ____________________

Basahin ang I Mga Taga Corinto 10:13, na inaalam ang itinuro ni Pablo tungkol sa
tukso. Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Ano ang matututuhan natin tungkol sa tukso sa talatang ito?
____________________

Pag-isipan ang sumusunod na tanong: Kung hindi pinahihintulutan ng Diyos na
matukso tayo nang higit sa kakayahan nating labanan ito, bakit nadaig ng tukso
ang mga sinaunang Israelita?

Basahin ang I Mga Taga Corinto 10:14, na inaalam ang itinuro ni Pablo na gawin ng
mga Banal sa Corinto. Ang pagsamba sa diyus-diyosan ay isang kasalanan na
nahirapang talikuran ng mga sinaunang Israelita at mga Banal sa Corinto.

Matututuhan natin mula sa I Mga Taga Corinto 10:13–14 na maghahanda ang
Diyos ng paraan upang makatakas tayo sa tukso, ngunit dapat tayong
magpasiyang ilayo ang ating sarili mula sa tukso.
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Basahin ang Alma 13:28, na inaalam kung ano ang magagawa natin para ilayo ang
ating sarili sa tukso. Maaari mong isulat ang cross-reference na ito sa iyong mga
banal na kasulatan sa tabi ng I Mga Taga Corinto 10:13–14.

4. Sagutin ang sumusunod sa iyong scripture study journal:

a. Mula sa natutuhan mo sa I Mga Taga Corinto 10:13–14 at Alma 13:28,
magsulat ng newspaper headline o billboard slogan na nagsasabi sa mga tao
kung paano nila matatakasan ang tukso.

b. Paano nakatutulong ang pagiging mapagkumbaba at madasalin sa paglayo
natin sa tukso?

Maaaring hindi sa lahat ng oras ay makakaiwas ka sa tukso. Dahil dito, kailangan
nating magpasiya ngayon pa lang kung paano tayo kikilos kapag naharap tayo sa
tukso. Pag-isipan ang mga sumusunod na pahayag ni Pangulong Spencer W.
Kimball:

“Pinakamadaling gumawa ng mga tamang desisyon kapag maaga natin itong
ginagawa, na may mithiin sa isipan; hindi tayo lubhang nag-aalala sa oras ng
pagpapasiya, kung kailan pagod na tayo at labis na natutukso. …

“… Ngayon na ang oras para ipasiyang wala tayong ibang gusto kundi ang
oportunidad na makapiling nang walang hanggan ang ating Ama, kaya nga
bawat pasiyang gagawin natin ay maaapektuhan ng determinasyon nating

huwag tulutang makasagabal ang anuman sa pagkakamit ng mithiing iyon” (Mga Turo ng mga
Pangulo ng Simbahan: Spencer W. Kimball, [2006], 131–32).

“Magkaroon ng disiplina sa sarili upang, habang tumatagal, hindi mo na kailangang
magpabagu-bago ng pasiya kung ano ang gagawin kapag nahaharap ka sa tukso maya’t maya.
Minsan ka lang magpapasiya sa ilang bagay!

“Kaylaking pagpapala ang maging malaya sa paulit-ulit na paghihirap na magpasiya hinggil sa
isang tukso. Aksaya iyon sa oras at napakadelikado” (Mga Turo: Spencer W. Kimball, 132).

“Ang oras ng pagtigil sa paggawa ng kasamaan ay bago pa ito magsimula. Ang lihim ng
magandang buhay ay nasa pangangalaga at pag-iwas. Ang mga nagpapatangay sa kasamaan ay
karaniwang yaong mga isinusubo ang sarili nila sa panganib” (Mga Turo: Spencer W.
Kimball, 132–33).

Isipin kung anong tukso ang talagang nahihirapan kang iwasan. Anong mga
pagbabago ang magagawa mo para iwasan ang tukso bago pa man dumating ito?

Mag-ukol ng oras na basahin ang isang paksa mula sa Para sa Lakas ng mga
Kabataan na makatutulong para mailayo mo ang iyong sarili sa tukso. Batay sa
nabasa mo, maaari kang magsulat ng isang mithiin na pansamantala mong
dadalhin para mapaalalahanan ka na umiwas sa tukso.
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Pinayuhan ni Pablo sa I Mga Taga Corinto 10:15–33 ang mga Banal sa Corinto na
igalang ang relihiyon ng iba nang hindi nanghihina sa kanilang pananampalataya,
at muli niyang isinulat na nangangaral siya para tulungang maligtas ang marami.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang I Mga Taga Corinto 9–10 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 22: DAY 3

I Mga Taga Corinto 11
Pambungad
Nilutas ni Apostol Pablo ang pagtatalo ng mga Banal sa Corinto tungkol sa mga
kaugalian sa relihiyon. Binigyang-diin niya na ang kalalakihan at kababaihan ay
may walang hanggan at banal na tungkulin at mahalaga sila sa isa’t isa sa plano ng
Panginoon. Itinuro rin niya sa mga miyembro ng Simbahan ang tamang
paghahanda ng sakramento.

I Mga Taga Corinto 11:1–16
Nilutas ni Pablo ang pagtatalo tungkol sa mga kaugalian sa relihiyon
Basahin ang mga sumusunod na
pahayag na naglalarawan ng pananaw
ng ilang tao tungkol sa kasal:

• “Napakahalaga sa akin na
magtagumpay sa trabaho. Ayokong
mahati ang atensyon ko sa trabaho
at pamilya.”

• “Ayoko ng pangmatagalang
relasyon. Nag-aaala ako na baka
makagawa ako ng desisyon na
pagsisisihan ko sa bandang huli.”

• “Matatali ako kapag nag-asawa ako.
Hindi ko na magagawa ang
gusto ko.”

• “Alam ko na ang pag-aasawa ang
isa sa mga pinakamahalagang
desisyon na gagawin ko sa buhay, at
pinaghahandaan ko ito.”

1. Sa iyong scripture study journal, isulat kung ano ang
nararamdaman mo tungkol sa pag-aasawa.

Marami pa tayong mababasa sa I Mga Taga Corinto 11 tungkol sa mga isinagot ni
Apostol Pablo sa mga problema ng mga miyembro ng Simbahan sa Corinto.
Basahin ang I Mga Taga Corinto 11:13, na inaalam ang itinuro ni Pablo tungkol sa
mga responsibilidad ng asawang lalaki.

Ang ibig sabihin ng mga katagang “ang pangulo ng babae ay ang lalake” ay ang
lalaki ang may sagradong tungkulin na mamuno sa tahanan. Ang ibig sabihin ng
mamuno ay matwid na pamunuan at gabayan ang iba sa mga bagay na espirituwal
at temporal.

Tingnan sa talata 3 kung sino ang nangungulo at gumagabay sa lalaki habang
pinamumunuan niya ang kanyang pamilya. Bakit mahalaga sa isang asawa at ama
na ituring si Cristo na kanyang lider at gabay? ____________________

502



Kapag nauunawaan natin kung paano pinamumunuan ng ating Ama sa Langit ang
Kanyang kaharian, makikita natin na Siya ay Diyos ng kaayusan at hindi ng
kaguluhan (tingnan sa D at T 132:8).

Tulad ng nakatala sa I Mga Taga Corinto 11:4–16, sinagot ni Pablo ang mga tanong
ng mga Mga Banal sa Corinto tungkol sa mga kaugalian ng kalalakihan at
kababaihan kapag nananalangin at nagsasalita sila sa kanilang pagsamba. Kabilang
sa mga kaugaliang ito ang pagsusuot ng belo ng mga babae.

Kung minsan ay inaakala ng mga mambabasa ng Bagong Tipan na itinuturo ni
Pablo na mas mahalaga ang ginagampanang tungkulin ng lalaki kaysa sa babae.
Nilinaw ni Elder M. Russell Ballard ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
di-tamang pagkaunawang ito:

“Ang kalalakihan at kababaihan ay magkapantay sa paningin ng Diyos at sa
paningin ng Simbahan, ngunit ang magkapantay ay hindi nangangahulugang
magkapareho. Ang mga responsibilidad at banal na mga kaloob ng kalalakihan
at kababaihan ay magkaiba ng katangian ngunit magkatumbas ang halaga o
impluwensya. Sa doktrina ng ating Simbahan pantay ang kababaihan sa
kalalakihan ngunit hindi sila katulad ng kalalakihan. Hindi itinuturing ng Diyos na

mas mabuti o mas mahalaga ang isang kasarian kaysa sa isa. …

“Ang kalalakihan at kababaihan ay may iba’t ibang kaloob, lakas, at pananaw at mga
inklinasyon. Iyan ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kailangan natin ang isa’t isa”
(“Kalalakihan at Kababaihan sa Gawain ng Panginoon,” Liahona, Abr. 2014, 4).

Basahin ang I Mga Taga Corinto 11:11, na inaalam ang itinuro ni Pablo tungkol sa
pagsasama ng mag-asawa. Ang mga katagang “sa Panginoon” ay tumutukoy sa
plano ng Panginoon na tulungan tayong maging katulad Niya at magtamo ng
buhay na walang hanggan.

Natutuhan natin sa I Mga Taga Corinto 11:11 ang sumusunod na katotohanan: Sa
plano ng Panginoon, ang kalalakihan at kababaihan ay hindi magtatamo ng
buhay na walang hanggan kung wala ang bawat isa (tingnan din sa D at T
131:1–4).

Ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay bahagi ng plano ng Diyos.
Pag-isipan ang mga sumusunod na tanong: Paano naisusulong ng pagiging
mabuting ama o ina ang plano ng Diyos? Paano tayo higit na naihahanda nito na
maging katulad ng Ama sa Langit?

Isipin kung paano ginagamit ang
gunting. Anong mangyayari kung
subukan mong gupitin ang papel o tela
gamit ang gunting na isa lang ang
talim? Paano maitutulad ang isang
gunting sa mag-asawang nagsisikap na
magtamo ng buhay na walang
hanggan?
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Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder David A. Bednar ng Korum ng
Labindalawang Apostol, na inaalam kung paano nilayong magtulungan ang
mag-asawa sa pagtamo ng buhay na walang hanggan: “Sa banal na plano, ang
mga lalaki’t babae ay nilayong umunlad na magkasama tungo sa kaganapan at
puspos na kaluwalhatian. Dahil sa magkaiba nilang mga pag-uugali at
kakayahan, hatid ng mga lalaki’t babae sa pagsasama nila ang mga natatanging

pananaw at karanasan. Magkaiba ngunit magkapantay ang ambag ng lalaki at babae tungo sa
pagkakaisa na hindi makakamit sa ibang paraan. Ginagawang lubos at ganap ng lalaki ang
babae at ginagawang lubos at ganap ng babae ang lalaki, habang natututo mula sa isa’t isa at
pinalalakas at pinagpapala nila ang isa’t isa” (“Mahalaga ang Kasal sa Kanyang Walang
Hanggang Plano,” Liahona, Hunyo 2006, 83–84).

2. Sa iyong scripture study journal, sumulat ng ilang katangian at
responsibilidad ng kalalakihan at kababaihan na nakatutulong at

nagpapalakas sa bawat isa sa pamilya.

Sa “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo,” ipinahayag ng Unang Panguluhan at ng
Korum ng Labindalawang Apostol: “Sa plano ng Diyos, ang mga ama ang mangungulo sa
kanilang mga mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at ang may tungkuling maglaan para sa
mga pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng kanilang mga mag-anak. Ang mga ina ang may
pangunahing tungkulin na mag-aruga sa kanilang mga anak. Sa mga banal na tungkuling ito,
ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na
pananagutan. Ang pagkakaroon ng kapansanan, ang kamatayan, o iba pang kalagayan ay
maaaring magpabago sa mga takdang tungkulin ng bawat isa sa pagkalinga sa mag-anak”
(Ensign, Nob. 2010, 129).

3. Isipin ang iba’t ibang pananaw sa pag-aasawa na inilarawan sa mga
pahayag na nabasa mo sa simula ng lesson. Pagkatapos ay sagutin

ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal: Matapos pag-aralan
ang I Mga Taga Corinto 11:1–16, ano ang sasabihin mo sa taong hindi
nauunawaan ang kahalagahan ng pag-aasawa sa plano ng Diyos?

I Mga Taga Corinto 11:17–34
Itinuro ni Pablo sa mga Banal sa Corinto na pahalagahan ang sakramento ng
Panginoon
Ano ang maiisip mo kapag binasa mo ang mga sumusunod na parirala?

• “Tunay na espirituwal na karanasan.”

• “Nagpapanibago ng kaluluwa.”

• “Ang pinakamahalagang bahagi sa araw ng Sabbath.”

UNIT 22,  DAY 3

504



Pagnilayan ang pagtanggap mo ng sakramento kamakailan, at isipin kung
nailalarawan ba o hindi ng mga pariralang ito ang naranasan mo.

Sa pag-aaral mo ng I Mga Taga Corinto 11:17–34, alamin ang mga katotohanang
makatutulong sa iyo na magkaroon ng mas espirituwal at makabuluhang
karanasan sa pagtanggap ng sakramento.

Noong kapanahunan ni Pablo, ang mga miyembro ng Simbahan ay may
pagtitipong maitutulad sa Huling Hapunan. Madalas silang nagtitipon para kumain
nang sama-sama bago tumanggap ng sakramento. Kinondena ni Apostol Pablo
ang mga pagtitipong ito dahil ginawa na lang karaniwang salu-salo ito ng mga
Banal sa halip na panatilihin ang kasagraduhang dapat na kaakibat ng pagtanggap
ng sakramento. Nilinaw sa Joseph Smith Translation ang ipinahayag ni Pablo
tungkol sa layunin ng kanilang pagtitipon: “Kung kayo nga ay nangagkakatipon,
hindi ba’t ito ay upang magsikain ng hapunan ng Panginoon?” (Joseph Smith
Translation, 1 Corinthians 11:20 ).

Kahit layunin ng pagtitipon na ito na pag-ibayuhin ang kapatiran at pagkakaisa,
madalas na nauuwi ito sa pagtatalo. Tulad ng nakatala sa I Mga Taga Corinto
11:17-22, kinondena ni Pablo ang pagtatalo ng mga Banal sa Corinto sa oras ng
mga salu-salong ito.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 11:23–26, na inaalam ang hinikayat ni Pablo na
dapat alalahanin ng mga miyembro ng Simbahan tungkol sa sakramento.

Basahin ang I Mga Taga Corinto
11:27–30, na inaalam ang babalang
ibinigay ni Pablo sa mga Banal sa
Corinto tungkol sa sakramento.

Natutuhan natin mula sa mga talatang
ito na ang mga tumatanggap ng
sakramento nang hindi
karapat-dapat ay nagdudulot ng
kapahamakan at kaparusahan sa
kanilang sarili.

Ang katotohanang ito ay pinagtitibay sa Aklat ni Mormon, kung saan binalaan ni
Jesucristo na ang mga yaong tumatanggap ng sakramento nang hindi
karapat-dapat, ay kumakain at umiinom ng kapahamakan sa kanilang kaluluwa
(tingnan sa 3 Nephi 18:29). Bukod pa riyan, sinabi ng Tagapagligtas sa mga lider ng
priesthood na hindi nila dapat pahintulutang tumanggap ng sakramento ang mga
hindi karapat-dapat (tingnan sa 3 Nephi 18:29). Kung may alinlangan ka sa
pagiging karapat-dapat mo sa pagtanggap ng sakramento, kausapin ang iyong
bishop o branch president.

Sa I Mga Taga Corinto 11:29, ang salitang Griyego na isinalin bilang “hatol
[kapahamakan]” ay maaari ding “kaparusahan.” Ang ibig sabihin ng kaparusahan
ay “mahatulang may-sala sa Diyos” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan,
“Kaparusahan, Parurusahan,” scriptures.lds.org). Ang kapahamakan ay tumutukoy
sa “pagtigil ng pag-unlad ng isang tao at pagkakait ng pagkakataong mamuhay sa
kinaroroonan ng Diyos at sa Kanyang kaluwalhatian. Ang kapahamakan ay umiiral
sa iba’t ibang antas. Lahat ng hindi makatatamo ng kaganapan ng kadakilaang
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selestiyal ay mapipigilan ng ilang antas sa kanilang pag-unlad at mga pribilehiyo,
at mapapahamak sila sa gayong paraan” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan,
“Kapahamakan,” scriptures.lds.org).

Tandaan na “hindi ninyo kailangang maging perpekto para makibahagi ng
[sakramento], ngunit dapat kayong magpakumbaba at magsisi sa inyong puso”
(Tapat sa Pananampalataya: Isang Sanggunian sa Ebanghelyo [2004], 210). Kung
tatanggap tayo ng sakramento nang walang nadaramang pagsisisi sa puso at
walang hangad na sundin ang Tagapagligtas, tumatanggap tayo ng saramento nang
hindi karapat-dapat.

Pag-isipan kung bakit nagdudulot ng kapahamakan sa ating kaluluwa ang
pagtanggap ng sakramento nang hindi karapat-dapat.

Basahing muli ang I Mga Taga Corinto 11:28, na inaalam ang ipinayo ni Pablo na
gawin ng mga miyembro ng Simbahan habang tumatanggap ng sakramento.
Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Mula sa talatang ito, natutuhan natin na dapat nating suriin ang ating mga
buhay kapag tumatanggap tayo ng sakramento.

Sa palagay mo, sa anong mga paraan natin dapat suriin ang ating buhay?

Sinusuri natin ang ating buhay hindi lamang para malaman kung karapat-dapat ba
tayo o hindi na tumanggap ng sakramento ngunit para isipin din kung paano natin
sinisikap na sundin ang ating mga tipan sa Diyos at kung paano natin hahangaring
magsisi at magpakabuti.

Basahin ang mga sumusunod na pahayag, at isipin ang mga paraan na masusuri
mo ang buhay mo habang tumatanggap ka ng sakramento.

Narito ang sinabi ni Pangulong Howard W. Hunter tungkol sa naranasan niya
habang tumatanggap siya ng sakramento: “Itinanong ko ito sa aking sarili:
‘Inuuna ko ba ang Diyos sa lahat ng iba pang bagay at sinusunod ang lahat ng
Kanyang utos?’ Pagkatapos ay nagmuni-muni ako at nagpapasiya. Ang
makipagtipan sa Panginoon na laging susundin ang kanyang mga kautusan ay
mabigat na obligasyon, at mabigat din ang pagpapanibago ng tipang iyon sa

pakikibahagi ng sakramento. Ang mga taimtim na sandali ng pagninilay habang ipinapasa ang
sakramento ay may malaking kahalagahan. Ito ang mga sandali ng pagsusuri sa sarili,
pagsisiyasat sa sarili, pagkilala sa sarili—isang panahon ng pagninilay at pagpapasiya”
(“Thoughts On the Sacrament,” Ensign, Mayo 1977, 25).

Noong miyembro pa siya ng Pitumpu, itinuro ni Tad R. Callister, Sunday School
general president, na ang sakramento ay isang panahon ng pagmumuni-muni at
pagsusuri sa sarili: “Ang sakramento ay … sandali ng malalim na pagsisiyasat at
pagsusuri sa sarili. … Ang sakramento ay hindi lamang sandali ng pag-alaala sa
Tagapagligtas, kundi ito ay paghahambing din ng ating buhay sa buhay ng ating
Dakilang Halimbawa [si Jesucristo]. Ito ang sandali na itinitigil natin ang lahat ng

pandaraya sa sarili; ito ang sandali ng lubos na dakilang katotohanan. Lahat ng dahilan, lahat ng
pagkukunwari ay inaalis, upang tulutan ang ating espiritu, sa likas na katangian nito, na
makipag-ugnayan sa Espiritu ng ating Ama. Sa sandaling ito ay nagiging tagahatol natin ang
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ating sarili, pinagninilay kung ano ang uri ng ating pamumuhay at kung ano ang nararapat
nating maging pamumuhay” (The Infinite Atonement [2000], 291).

Isang paraan para maipamuhay ang alituntuning ito ng pagsusuri sa ating buhay
habang tumatanggap tayo ng sakramento ay ang mag-isip ng mga tanong na
mapag-iisipan mo habang naghahanda ka sa pagtanggap ng sakramento.
Halimbawa, maaaring ito ang itanong mo, “Paano ako magiging mas mabuting
disipulo ni Jesucristo?” “Gaano ko natutularan ang buhay ng Tagapagligtas? Sa
anong mga paraan ko ito hindi natutularan?” “Anong kahinaan ang humahadlang
sa aking espirituwal na pag-unlad?” “Ano ang magagawa ko sa linggong ito para
maging mas mabuti?”

Ipamuhay ang mga Doktrina at mga Alituntunin
Naipamumuhay mo ang mga doktrina at mga alituntunin kapag ang iniisip, sinasabi, at
ginagawa mo ay ayon sa mga natutuhan mo sa mga banal na kasulatan. Kapag ipinamuhay mo
ang mga doktrina at mga alituntunin, ikaw ay pagpapalain. Halimbawa, habang ipinamumuhay
mo ang natututuhan mo sa I Mga Taga Corinto 11 tungkol sa sakramento, magkakaroon ka ng
mas malalim na pang-unawa at patotoo sa ordenansang ito.

4. Sa iyong scripture study journal, sumulat ng mga karagdagang
maitatanong mo sa iyong sarili bago magsakramento o habang

nagsasakramento.

5. Sumulat sa iyong scripture study journal ng plano tungkol sa mga
gagawin mo para mas maging handa sa susunod na pagkakataong

tatanggap ka ng sakramento.

Habang sinusuri mo ang iyong buhay bago magsakramento at habang
nagsasakramento, matutulungan ka ng Panginoon na malaman kung paano mo
mas matutupad ang iyong mga tipan at paano ka magiging karapat-dapat na
tumanggap ng mga pagpapalang nais Niyang ibigay sa iyo. Mangakong sundin ang
anumang pahiwatig na matatanggap mo.

Mababasa natin sa I Mga Taga Corinto 11:33–34 ang karagdagang tagubilin ni
Pablo sa mga Banal sa Corinto hinggil sa kinakain nila kapag nagtitipon sila para
tumanggap ng sakramento. Sinabi niya sa mga Banal na pagmalasakitan ang isa’t
isa at iwasan ang pagtatalo.

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang I Mga Taga Corinto 11 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 22: DAY 4

I Mga Taga Corinto 12–14
Pambungad
Isinulat ni Apostol Pablo ang tungkol sa maraming kaloob ng Espiritu. Ikinumpara
niya ang Simbahan sa isang pisikal na katawan at ipinaliwanag na tulad ng kung
paano kailangan ng katawan na gumana nang maayos ang bawat bahagi nito,
kailangan din ng Simbahan na gamitin ng bawat miyembro nito ang mga kaloob
ng Espiritu para matulungan at mapalakas ito. Ipinayo ni Pablo sa mga Banal na
sikaping magkaroon ng pag-ibig [sa kapwa] at ng espirituwal na kaloob na
propesiya.

I Mga Taga Corinto 12
Itinuro ni Pablo ang tungkol sa mga espirituwal na kaloob
Basahin ang mga sumusunod na pahayag, at bilugan kung ano sa palagay mo ang
mas tumpak:

• Ang patotoo ay dapat pinagsisikapang matamo.

• Ang patotoo ay isang kaloob.

Ipaliwanag ang iyong sagot: ____________________

Sa pag-aaral mo ng I Mga Taga Corinto 12, alamin ang alituntuning makatutulong
sa iyo na malaman kung paano magtamo ng malakas na personal na patotoo kay
Jesucristo at sa Kanyang ebanghelyo.

Nabasa natin sa I Mga Taga Corinto 12:1–2 na gustong ituro ni Apostol Pablo sa
mga miyembro ng Simbahan sa Corinto ang tungkol sa mga espirituwal na kaloob.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 12:3, na inaalam kung paano natin malalaman sa
ating sarili na si Jesus ay Panginoon at Tagapagligtas. Itinuro ni Propetang Joseph
Smith na ang salitang makapagsasabi sa I Mga Taga Corinto 12:3 ay dapat
maunawaan bilang makaaalam (tingnan sa History of the Church, 4:602).

Gamit ang natutuhan mo mula sa I Mga Taga Corinto 12:3, kumpletuhin ang
sumusunod na katotohanan: Tanging sa pamamagitan ng
____________________ tayo magkakaroon ng patotoo na si Jesucristo ang ating
Tagapagligtas.

Itinuro ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf ng Unang Panguluhan na kailangan nating
makatanggap ng personal na patotoo:
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“Ang patotoo ay isang napakahalagang pag-aari dahil hindi ito natatamo sa
pagiging matalino o makatwiran, hindi ito naipagpapalit sa mga makamundong
bagay, at hindi ito inireregalo o ipinamamana ng ating mga ninuno. Hindi tayo
puwedeng umasa sa mga patotoo ng ibang tao. Kailangan nating malaman sa
ating sarili. Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, ‘Bawat Banal sa mga Huling
Araw ay may responsibilidad na malaman sa kanyang sarili ang katiyakang

walang pagdududa na si Jesus ang nabuhay na mag-uli at buhay na Anak ng buhay na Diyos’
(‘Fear Not to Do Good,’ Ensign, Mayo 1983, 80) …

“Nagkakaroon tayo ng patotoong ito kapag kinakausap ng Banal na Espiritu ang ating espiritu.
Tatanggap tayo ng panatag at di-natitinag na katiyakang pagmumulan ng ating patotoo at
paniniwala” (“Ang Bisa ng Personal na Patotoo,” Ensign o Liahona, Nob. 2006, 38).

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Bakit mahalagang maunawaan na ang patotoo kay Jesucristo ay darating
lamang sa pamamagitan ng Espiritu Santo?

b. Ano ang magagawa natin para maanyayahan ang Espiritu Santo sa ating
buhay at matanggap ang patotoong iyan?

Tulad ng nakatala sa I Mga Taga Corinto 12:4–31, itinuro ni Pablo sa mga Banal sa
Corinto na maraming espirituwal na kaloob ang ibinibigay upang pakinabangan ng
lahat ng anak ng Ama sa Langit at tulungan ang mga miyembro ng Simbahan na
paglingkuran ang isa’t isa. Ang mga kaloob ng Espiritu ay mga pagpapala o
kakayahan na ibinibigay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at nagbibigay ang
Diyos ng kahit isang kaloob sa bawat miyembro ng Simbahan (tingnan sa D at T
46:11). Ikinumpara ni Pablo ang Simbahan sa katawan ng tao. Kung paano
kailangan ng katawan na gumana nang maayos ang bawat bahagi nito, magagamit
din ng bawat miyembro ng Simbahan ang mga kaloob ng Espiritu para
matulungan at mapalakas ang Simbahan. Dahil dito, ipinayo ni Pablo sa mga Banal
na “maningas ninyong nasain [o hangarin] ang lalong dakilang mga kaloob”
(I Mga Taga Corinto 12:31).

I Mga Taga Corinto 13
Itinuro ni Pablo na mahalagang magkaroon ng pag-ibig sa kapwa
Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon, at isipin kung ano ang mga pinsalang
idudulot ng mga pananaw at pag-uugaling ito.

• Kadalasan ay naiinis at nagagalit ka sa ugali ng kapatid mo.

• Hindi ka nirerespeto ng kaklase mo, kaya hindi mo rin siya nirerespeto.

• Naiinggit ka sa mga talento at magagandang nagagawa ng kaibigan mo.

• Madali lang para sa iyo na itsismis o pagsalitaan nang masama ang ibang
kasama mo sa priesthood quorum o sa Young Women class.

UNIT 22,  DAY 4

509



Magtakda ng mga Mithiing Ipamuhay ang Natutuhan Mo
Ang pagtatakda ng mga mithiin na ipamuhay ang natututuhan mo ay makatutulong sa iyo na
kumilos nang may pananampalataya, mas matutuhan pa ang pinag-aaralan mo, at espirituwal
na umunlad. Hangarin ang patnubay ng Espiritu Santo habang nagtatakda ka ng mga mithiin.
Siguruhin na ang mga mithiing itatakda mo ay kakailanganin ang pagsisikap pero posibleng
makamit. Isulat kung ano talaga ang tiyak na hakbang na gagawin mo, at kung paano mo
planong gawin ito. Pagkatapos ay alamin palagi kung ano na ang mga nagagawa mo para
makamit ito.

Sa pag-aaral mo ng I Mga Taga Corinto 13, alamin ang mga katotohanang
makatutulong sa iyo na maiwasan ang mga pananaw at pag-uugaling
makahahadlang sa kaligayahan mo at sa magandang relasyon mo sa iba.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 13:1–3, na inaalam ang katangian at kaloob ng
Espiritu na pinuri nang lubos ni Pablo.

Ang pag-ibig sa kapwa-tao ay “ang pinakadakila, pinakamarangal,
pinakamasidhing uri ng pag-ibig, hindi lamang pagkagiliw” (Gabay sa mga Banal
na Kasulatan, “Pag-ibig sa Kapwa-tao”).

Pansinin sa mga talatang ito kung paano inilarawan ni Apostol Pablo ang mga
taong may iba pang espirituwal na kaloob pero walang pag-ibig sa kapwa-tao
(tingnan din sa D at T 88:125).

Ang mga katagang “tanso na tumutunog” at “batingaw na umaalingawngaw” sa
talata 1 ay tumutukoy sa mga instrumentong malalakas ang tunog. Sa konteksto ng
I Mga Taga Corinto 13:1, ang ibig sabihin ng mga katagang ito ay pagsasalita nang
hindi taos sa puso o walang kabuluhan kapag walang pag-ibig sa kapwa-tao ang
nagsasalita.

Inilarawan ni Pablo ang mga kabutihan at katangian ng pag-ibig sa kapwa para
mas maunawaan ng mga Banal sa Corinto ang kaloob na ito. Basahin ang I Mga
Taga Corinto 13:4–8, na inaalam ang paglalarawan ni Pablo sa pag-ibig sa kapwa.
Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Basahin ang mga sumusunod na paliwanag sa mga katagang mahirap unawain:
Ang katagang “mapagpahinuhod” (talata 4) ay naglalarawan ng isang taong
mapagtiis sa pagsubok. Ang “hindi nananaghili” (talata 4) ay naglalarawan ng
isang taong hindi nainggit sa iba. Ang “hindi nagmamapuri” (talata 4) ay
naglalarawan ng isang taong hindi mayabang. Ang “hindi mapagpalalo” (talata 4)
ay naglalarawan ng pagiging mapagpakumbaba. Ang “hindi naguugaling mahalay”
(talata 5) ay naglalarawan ng isang taong magalang o maalalahanin. Ang “hindi
hinahanap ang kaniyang sarili” (talata 5) ay naglalarawan ng kakayahang unahin
muna ang Diyos at ang iba bago ang sarili. Ang “hindi nayayamot” (talata 5) ay
naglalarawan ng isang taong hindi madaling magalit. Ang “lahat ay
pinaniniwalaan” (talata 7) ay naglalarawan ng isang taong tinatanggap ang lahat
ng katotohanan.

Kaninong buhay ang kakikitaan ng lahat ng halimbawa ng pag-ibig sa kapwa-tao
na inilarawan ni Pablo?
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Nabasa natin sa Moroni 7:47 na itinuro ng propetang si Mormon na “ang pag-ibig
sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig ni Cristo.” Maaari mong isulat ang depinisyon
at reperensyang ito sa tabi ng I Mga Taga Corinto 13:4–8.

2. Pumili ng dalawa o tatlong deskripsyon ng pag-ibig sa kapwa-tao
mula sa I Mga Taga Corinto 13:4-8. Sa iyong scripture study journal,

ipaliwanag kung paano nito inilalarawan si Jesucristo, at magbigay ng
halimbawa mula sa Kanyang buhay para sa bawat deskripsyon na pinili mo.

Ang isang katotohanang matututuhan natin mula sa I Mga Taga Corinto 13:4–8 ay
kapag hinangad nating magkaroon ng espirituwal na kaloob na pag-ibig sa
kapwa-tao, nagiging mas katulad tayo ng ating Tagapagligtas, na si
Jesucristo.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng “ang pagibig ay hindi nagkukulang kailan
man” sa talata 8? ____________________

Inilarawan ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
isang paraan kung bakit hindi nagkukulang kailanman ang pag-ibig sa
kapwa-tao: “Ang buhay ay puno ng takot at kabiguan. Kung minsan nangyayari
ang mga bagay-bagay na iba sa ating inaasahan. Kung minsan ay binibigo tayo
ng mga tao, o nawawalan tayo ng kabuhayan o negosyo o nagkukulang sa atin
ang gobyerno. Ngunit isang bagay sa buhay na ito o sa kawalang-hanggan ang

hindi bibigo sa atin—ang dalisay na pag-ibig ni Cristo” (Christ and the New Covenant
[1997], 337).

Nabasa natin sa I Mga Taga Corinto 13:9–12 na itinuro ni Pablo kung bakit ang mga
espirituwal na kaloob na kaalaman at paghuhula [propesiya] ay maglalaho
kalaunan. Sinabi ni Pablo na ang kaalaman sa buhay na ito ay kulang at matatamo
lamang natin ang ganap na kaalaman sa kawalang-hanggan.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 13:13, na inaalam ang tatlong kaloob ng Espiritu
na itinuro ni Pablo na nananatili, na ibig sabihin ay magtatagal o magpapatuloy.

Batay sa nabasa mo sa I Mga Taga Corinto 13:13, kumpletuhin ang sumusunod na
katotohanan: ____________________ ang pinakadakilang kaloob ng Espiritu.

Sa palagay mo, bakit pinakadakilang kaloob ng Espiritu ang pag-ibig sa
kapwa-tao? ____________________

Tulad ng nakatala sa I Mga Taga Corinto 14:1, pinayuhan ni Pablo ang mga Banal
na “sundin … ang pag-ibig.” Basahin ang Moroni 7:48, na inaalam kung ano ang
itinuro ni Mormon sa kanyang mga tao na gawin upang magkaroon ng kaloob na
pag-ibig.

Paano tayo magkakaroon nito at ng ibang mga espirituwal na kaloob? Ayon kay
Mormon, kanino ibinibigay ng Ama sa Langit ang kaloob na pag-ibig sa
kapwa-tao?

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:
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a. Paano mapagbubuti ng pagkakaroon natin ng pag-ibig sa kapwa-tao ang
ating pakikipag-ugnayan sa ating pamilya, mga kaibigan, at kakilala?

b. Kailan mo nadama ang pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa batay sa
pakitutungo niya sa iyo at sa iba?

c. Alin sa mga katangiang nakasaad sa I Mga Taga Corinto 13:4–7 ang sa
palagay mo ay mahihirapan kang taglayin? Bakit? Sumulat ng mithiin
tungkol sa gagawin mo para mapagsikapan at matamo ang kaloob na
pag-ibig sa kapwa-tao.

I Mga Taga Corinto 14
Itinuro ni Pablo na ang kaloob na panghuhula o pagpropesiya ay mas dakila kaysa
kaloob na mga wika
Ipinayo ni Pablo sa mga Banal sa I Mga Taga Corinto 14:1–3 na hangaring
magkaroon ng kaloob na propesiya. Sinabi niya na ang kaloob na propesiya ay mas
nagpapatibay, o nangangaral sa ibang tao, kaysa sa kaloob na mga wika.

“Ang isang propesiya ay naglalaman ng banal na mga salita o kasulatan, na tinatanggap ng
isang tao sa pamamagitan ng paghahayag mula sa Espiritu Santo. Ang patotoo ni Jesus ay diwa
ng propesiya (Apoc. 19:10). … Kapag ang isang tao ay nagpopropesiya, siya ay nangungusap o
sumusulat ng mga yaong nais ng Diyos na malaman niya, para sa kanyang sariling kabutihan o
sa kabutihan ng iba” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Propesiya, Pagpopropesiya,”
scriptures.lds.org).

Natutuhan natin sa I Mga Taga Corinto 14:1–3 na kapag nagtuturo at
nagpapatotoo tayo sa pamamagitan ng inspirasyon, makatutulong tayo na
mapatibay at mapanatag ang iba. Isang paraan na mapapayuhan natin ang iba
(tingnan sa talata 3) ay ang paghikayat sa kanila.

Isipin ang pagkakataon na naturuan, nahikayat, o napanatag ka ng pangaral o
patotoo ng isang tao.

Sa I Mga Taga Corinto 14:4–40, pinag-ingat ni Pablo ang mga Banal sa Corinto
tungkol sa kaloob na pagsasalita ng mga wika. Nagbabala siya na kung hindi tama
ang paggamit, ang kaloob na mga wika ay hindi magpapatibay o magpapatatag ng
Simbahan at mahahadlangan nito ang paghahangad ng mga miyembro ng mas
mabubuting espirituwal na kaloob. Itinuro rin Pablo na “ang Dios ay hindi dios ng
kaguluhan” (I Mga Taga Corinto 14:33) at ang lahat ng bagay sa Simbahan ay dapat
gawin sa wastong kaayusan.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang I Mga Taga Corinto 12–14 at natapos ang lesson na ito
noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

UNIT 22,  DAY 4

512



UNIT 23: DAY 1

I Mga Taga Corinto 15:1–29
Pambungad
Nalaman ni Apostol Pablo na may mga miyembro ng Simbahan sa Corinto na
nagtuturo na walang Pagkabuhay na Mag-uli ng mga patay. Nagpatotoo siya na si
Jesucristo ay bumangon mula sa kamatayan at ipinaliwanag ang kahulugan ng
Pagkabuhay na Mag-uli para sa lahat ng anak ng Ama sa Langit.

I Mga Taga Corinto 15:1–10
Pinatunayan ni Pablo ang Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesucristo

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Thomas S. Monson: “Mga
kapatid, tayo ay tumatawa, umiiyak, nagtatrabaho, naglalaro, nagmamahal,
nabubuhay. Pagkatapos tayo ay mamamatay. Lahat tayo ay hahantong doon.
Lahat ay daranas ng kamatayan. Mamatay ang matanda, mahina at maysakit.
Kinukuha nito ang mga kabataang puno ng pag-asa sa hinaharap. Kahit maliliit
na bata ay hindi ligtas sa kamatayan. Sa mga salita ni Apostol Pablo, ‘Itinakda sa

mga tao ang mamatay na minsan’ [Sa Mga Hebreo 9:27]” (“Alam kong Buhay Ang Aking
Manunubos!” Ensign o Liahona, Mayo 2007, 24.

Pagnilayan ang mga naisip o naramdaman mo nang namatay ang isang taong
kakilala mo.

Sa pag-aaral mo ng I Mga Taga Corinto 15:1–29, alamin ang mga alituntunin na
makatutulong sa iyo kapag namatay ang isang taong kakilala mo.

Sa katapusan ng sulat ni Apostol Pablo sa mga Banal sa Corinto, binanggit niya ang
isang maling paniniwala na itinuro ng ilang miyembro ng Simbahan. Basahin ang
I Mga Taga Corinto 15:12, na inaalam ang maling paniniwala na itinuro.

Sa palagay mo, bakit ikinabalisa ni Pablo ang maling paniniwalang ito?
____________________

Basahin ang I Mga Taga Corinto 15:3–8, na inaalam ang isinulat ni Pablo para
ipaunawa sa mga miyembro ng Simbahan ang katotohanan ng Pagkabuhay na
Mag-uli ng Tagapagligtas. (Tandaan na ang Cefas ay isa pang pangalan ni
Apostol Pedro.)

Malalaman natin sa mga talatang ito na nagpatotoo ang mga Apostol na si
Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay na muli mula
sa kamatayan. (Maaari mo itong markahan o lagyan ng tanda sa iyong mga banal
na kasulatan.)

513



Ibinahagi ni Pangulong Monson ang sumusunod na patotoo: “Buong puso at
sigla ng aking kaluluwa na itinataas ko ang aking tinig sa pagpapatotoo bilang
natatanging saksi at ipinahahayag na talagang buhay ang Diyos. Si Jesus ay
Kanyang Anak, ang Bugtong na Anak ng Ama sa laman. Siya ang ating
Manunubos; Siya ang ating Tagapamagitan sa Ama. Siya yaong namatay sa krus
para pagbayaran ang ating mga kasalanan. Siya ang naging unang bunga ng

Pagkabuhay na Mag-uli. Dahil Siya ay namatay, lahat ay muling mabubuhay. ‘O, kay tamis ng
galak na dulot nito: “Alam kong buhay ang aking Manunubos!”’ [“Buhay ang Aking
Manunubos,” Mga Himno, blg. 78]. Nawa’y malaman ito ng buong mundo” (“Alam kong Buhay
ang aking Manunubos!” 25).

Isiping mabuti kung paano nakatulong ang mga patotoo ng mga Apostol sa
Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesucristo para mapalakas ang pananampalataya mo sa
Tagapagligtas at sa Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli.

I Mga Taga Corinto 15:11–29
Itinuro ni Pablo ang doktrina ng Pagkabuhay na Mag-uli
Tulad ng nakatala sa I Mga Taga Corinto 15:11–15, itinanong ni Apostol Pablo kung
bakit pinagdudahan ng mga Banal sa Corinto ang katotohanan ng Pagkabuhay na
Mag-uli. Sinabi pa niya na kung wala ang Pagkabuhay na Mag-uli ng mga patay,
ibig sabihin ay hindi nabuhay muli si Jesucristo. At kung hindi bumangon mula sa
kamatayan si Jesucristo, lahat ng patotoo tungkol sa Kanyang Pagkabuhay na
Mag-uli ay mali at wala nang dahilan para ipangaral pa ang ebanghelyo.

Itinuro ni Propetang Joseph Smith: “Ang mga pangunahing alituntunin ng ating
relihiyon ay ang patotoo ng mga Apostol at Propeta, tungkol kay Jesucristo, na
Siya’y namatay, inilibing, at muling nagbangon sa ikatlong araw, at umakyat sa
langit; at ang lahat ng iba pang mga bagay na may kaugnayan sa ating relihiyon
ay mga kalakip lamang nito” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph
Smith [2007], 58; ang mga kalakip ay mga karagdagan sa isang bagay o mga

bahagi na isinama sa mas malaking bahagi).

1. Kopyahin ang kalakip na chart sa iyong scripture study journal.
Pagkatapos ay basahin ang scripture passages na nasa kaliwang

column ng chart, at alamin kung paano mo kukumpletuhin ang mga
katugmang pangungusap sa kanang column. Pagkatapos ay kumpletuhin ang
mga pangungusap sa iyong scripture study journal.

Pansinin na ang salitang pangunahing bunga sa I Mga Taga Corinto 15:20 ay
tumutukoy sa unang bunga na inaani ng isang magsasaka. Tulad ng mga
bungang ito na unang inani, si Jesucristo ang unang nabuhay na muli. (Tandaan
na ang I Mga Taga Corinto 15:20–22 ay isang scripture mastery passage. Maaari
mo itong markahan sa paraang madali mo itong mahahanap.)
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I Mga Taga Corinto
15:16–19

Kung si Jesus ay hindi bumangon mula sa mga patay o sa
kamatayan, …

I Mga Taga Carinto
15:20–22

Dahil si Jesus ay totoong bumangon mula sa patay o sa
kamatayan, …

Basahin ang pahayag ni Pablo sa I Mga Taga Corinto 15:19: “Kung sa buhay lamang
na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong
kahabaghabag.” Isang katotohanan na matututuhan natin mula sa patotoo ni Pablo
sa mga talata 20–22 ay na dahil sa Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesucristo,
magkakaroon tayo ng pag-asa.

2. Sa iyong scripture study journal, isulat kung paano magbibigay sa
iyo ng pag-asa ang Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesucristo kapag

namatayan ka ng isang kakilala o kapag natatakot kang mamatay.

3. Sagutin ang isa o lahat ng assignment sa iyong scripture study
journal:

a. Isulat ang iyong patotoo sa katotohanan ng Pagkabuhay na Mag-uli at sa
kahalagahan nito sa plano ng kaligtasan ng Ama sa Langit. Maaari mong
ibahagi ang iyong patotoo tungkol sa Pagkabuhay na Mag-uli sa ibang tao.

b. Hilingin sa isa mong magulang, kaibigan, o lider sa Simbahan na ibahagi sa
iyo ang kanyang patotoo tungkol sa Pagkabuhay na Mag-uli. Isulat ang
natutuhan at nadama mo habang nakikinig ka sa patotoong iyan.

Tulad ng nakatala sa I Mga Taga Corinto 15:23–24, itinuro ni Pablo na may
pagkakasunud-sunod ang Pagkabuhay na Mag-uli. Si Jesucristo ang unang
nagbangon, at ang susunod ay ang Kanyang matatapat na tagasunod. Itinuro sa
Doktrina at mga Tipan na ang matatapat na tagasunod na ito ay magmamana ng
kaluwalhatiang selestiyal (tingnan sa D at T 76:50–70; 88:97–98). Ang mga hindi
matatag sa kanilang patotoo kay Jesucristo at ang masasama ay mabubuhay na
mag-uli kalaunan (tingnan sa D at T 76:71–86; 88:99–101). Itinuro rin Pablo na sa
“wakas” (sa panahon ng Milenyo), si Jesucristo ay “ibibigay … ang kaharian” sa
Ama sa Langit matapos wakasan ang lahat ng uri ng “kapamahalaan at
kapangyarihan” sa lupa (o sa mundo) (I Mga Taga Corinto 15:24).

Basahin ang I Mga Taga Corinto 15:25–26, na inaalam ang itinuro ni Pablo na
mangyayari sa mga kaaway ni Jesucristo sa Milenyo.

Pansinin ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ni Jesucristo. Bakit maituturing na
kaaway ng plano ni Jesucristo at ng Ama sa Langit ang kamatayan? (Tingnan sa
Moises 1:39.) ____________________

Basahin ang I Mga Taga Corinto 15:29, na inaalam ang ordenansang ginagawa ng
mga Banal sa Corinto.

Sa sarili mong mga salita, ibuod ang itinanong ni Pablo sa mga Banal tungkol sa
kanilang pakikibahagi sa mga pagbibinyag para sa mga patay:
____________________
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Payson Utah Temple

Isang katotohanan na matututuhan natin sa I Mga Taga Corinto 15:29 ay na ang
mga yaong nangamatay na hindi nabinyagan ay maaaring makatanggap ng
mahalagang ordenansang ito.

Ipinaliwanag ni Pangulong Gordon B. Hinckley na ang mga templo ang
sumasagisag sa paniniwala natin sa Pagkabuhay na Mag-uli: “Bawat templo,
malaki man o maliit, luma man o bago, ay nagpapahayag ng ating patotoo na
ang kabilang buhay ay kasing totoo at kasing tiyak ng buhay natin dito sa lupa.
Hindi na kailangan ang templo kung ang espiritu at kaluluwa ng tao ay hindi
walang hanggan. Bawat ordenansang isinasagawa sa mga banal na bahay na ito

ay walang-hanggan ang ibubunga” (“This Peaceful House of God,” Ensign, Mayo 1993, 74).

Kung malapit ang tirahan mo sa
templo, isipin ang pagkakataon na
nagsagawa ka ng mga binyag para sa
mga patay o naghanda ka ng mga
pangalan ng mga ninuno mo na
dadalhin sa templo. Ano ang nadama
mo habang naghahanda ka ng mga
pangalan o nagsasagawa ka ng gawain
para sa kanila sa templo? Kung malayo
ang tirahan mo sa templo, isipin kung
ano ang magagawa mo para
makatulong sa gawain ng kaligtasan
para sa mga patay.

4. Sagutin ang sumusunod
na tanong sa iyong

scripture study journal: Ano ang
magagawa mo upang mas lubos na
makibahagi sa family history at
gawain sa templo, at sa iyong
palagay, paano makatutulong ang
pakikibahagi mo para mapalakas ang patotoo mo sa Pagkabuhay na Mag-uli?

Sa isang pirasong papel, sumulat ng mithiin tungkol sa gagawin mo para mas
makatulong sa family history at gawain sa templo. Ilagay ang papel sa lugar na
makapagpapaalala sa iyo na pagsikapan ang mithiin mo.

Scripture Mastery—I Mga Taga Corinto 15:20–22
5. Ang pagsasaulo ng scripture mastery passage na ito (I Mga Taga

Corinto 15:20–22) ay makatutulong sa iyo na masabi ang nalalaman
at nauunawaan mo sa doktrina ng Pagkabuhay na Mag-uli kapag itinuro mo na
ito sa iba. Mag-ukol ng ilang sandali na isaulo ang talata 22, at pagkatapos ay
bigkasin ito nang hindi tinitingnan ang iyong mga banal na kasulatan. Gayon
din ang gawin sa talata 21, bigkasin ang mga talata 21–22; at pagkatapos ay
talata 20, at bigkasin ang tatlong talata ayon sa pagkakasunud-sunod nito. Sa
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huli, subukang isulat ang buong scripture mastery passage sa iyong scripture
study journal nang walang kinokopyahan.

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang I Mga Taga Corinto 15:1–29 at natapos ang lesson na ito
noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 23 DAY 2

I Mga Taga Corinto
15:30–16:24
Pambungad
Patuloy na itinuro ni Apostol Pablo sa mga Banal sa Corinto ang Pagkabuhay na
Mag-uli. Nagalak siya sa tagumpay ni Jesucristo laban sa kamatayan. Hinikayat din
ni Pablo ang mga miyembro ng Simbahan sa Corinto na bukas-palad na magbigay
ng abuloy para sa mga maralitang Banal na nakatira sa Jerusalem.

Manalangin Bago Mag-aral
Ang taos-pusong panalangin ay tumutulong na maiayon ang ating kalooban sa kalooban ng
Diyos at nag-aanyaya sa Espiritu Santo sa ating buhay. Ugaliing manalangin bago mo pag-aralan
ang mga banal na kasulatan at ang mga lesson sa kursong ito sa seminary.

I Mga Taga Corinto 15:30–52
Itinuro ni Pablo ang tungkol sa Pagkabuhay na Mag-uli
Naisip mo ba ang magiging kaibhan ng buhay mo kung hindi ka naniniwala na
may kabilang buhay? Ano kayang pamumuhay ang pipiliin ng mga tao kung hindi
sila naniniwala na mabubuhay silang muli? ____________________

Nalaman natin sa I Mga Taga Corinto 15:1–29 na itinama ni Apostol Pablo ang
maling paniniwala ng ilang Banal sa Corinto na hindi na muling mabubuhay ang
mga patay. Mababasa natin sa I Mga Taga Corinto 15:30–34 na sinabi ni Pablo sa
mga Banal na pag-isipan nila kung bakit ang isang taong naniniwala kay Jesucristo
ay magtitiis na mausig at malagay sa panganib ang buhay kung wala namang
pagkabuhay na mag-uli. Sinabihan din niya ang mga Banal na huwag
magpalinlang sa mga taong nagsasabi na, “Magsikain at magsiinom tayo yamang
bukas tayo’y mangamamatay” (I Mga Taga Corinto 15:32), na nagsasaad ng maling
paniniwala na puwede nating gawin ang gusto natin dahil wala namang kabilang
buhay, at, samakatwid, walang paghatol na magaganap.

Dahil totoong may Pagkabuhay na Mag-uli, bakit mapanganib na tanggapin ang
ganitong pananaw?

Sa pag-aaral mo ng nalalabing bahagi ng I Mga Taga Corinto 15, alamin ang mga
katotohanang makatutulong sa iyo na maunawaan kung paano
maiimpluwensyahan ng kaalaman mo sa Pagkabuhay na Mag-uli ang mga
desisyong gagawin mo sa mundo.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 15:35, na inaalam ang maaaring itanong ng mga
tao tungkol sa Pagkabuhay na Mag-uli.

Nalaman natin sa I Mga Taga Corinto 15:36–38 na tumulong si Pablo na sagutin
ang mga tanong na ito sa pamamagitan ng paggamit ng binhi para ilarawan ang
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mortal na katawan, na—matapos mamatay at malibing sa lupa—ay babangon sa
Pagkabuhay na Mag-uli.

Isipin kung paano mo ikukumpara ang
kaibahan ng tindi ng sikat ng araw sa
tindi ng liwanag ng buwan. Paano
maikukumpara ang liwanag ng buwan
sa liwanag ng mga bituin?

Basahin ang I Mga Taga Corinto
15:39–42, na inaalam kung paano ginamit ni Pablo ang liwanag ng araw, buwan, at
mga bituin para ipaliwanag ang pagkakaiba-iba ng mga nabuhay na muling
katawan. Basahin din ang Pagsasalin ni Joseph Smith ng I Mga Taga Corinto 15:40
(sa Gabay sa Mga Banal sa Kasulatan, scriptures.lds.org). Sa kontekstong ito, ang
tinutukoy ng salitang kaluwalhatian ay kaliwanagan, kaningningan, o kasikatan.
(Tandaan na ang I Mga Taga Corinto 15:40–42 ay isang scripture mastery passage.
Maaari mo itong markahan sa paraang madali mo itong mahahanap.)

Ang isang katotohanang itinuturo ni Apostol Pablo sa mga talatang ito ay may
tatlong iba’t ibang antas ng kaluwalhatian sa mga nabuhay na mag-uling
katawan. Sa madaling salita, ang ilang katawan na nabuhay na mag-uli ay
magkakaroon ng mas matinding liwanag at ningning kaysa sa iba.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Joseph Fielding Smith, na
inaalam kung ano ang pagkakaiba ng iba’t ibang kaluwalhatian ng mga nabuhay
na mag-uling katawan sa isa’t isa. (Nang banggitin ni Pangulong Smith ang “mga
selestiyal na katawan,” ang tinutukoy niya ay ang mga nagtamo ng pinakamataas
na antas ng kaluwalhatin sa kahariang selestiyal [tingnan sa D at T 131:1–4].)

“Magkakaroon sa pagkabuhay na mag-uli ng iba’t ibang uri ng katawan; hindi
magkakatulad ang mga ito. Ang katawang tatanggapin ng isang tao ang
magtatakda ng kanyang katayuan sa kabilang buhay. Magkakaroon ng mga
katawang selestiyal, terestriyal, at telestiyal. …

“… Ang ilan ay magtatamo ng mga katawang selestiyal na nagtataglay ng lahat
ng kapangyarihan ng kadakilaan at walang-hanggang pag-unlad. Ang mga

katawang ito ay magniningning na parang araw tulad ng sa ating Tagapagligtas. … Ang mga
yaong papasok sa kahariang terestriyal ay magkakaroon ng katawang terestriyal, at hindi sila
magniningning na parang araw, ngunit mas maluwalhati sila kaysa sa katawan ng mga
tatanggap ng kaluwalhatiang telestiyal” (Doctrines of Salvation, tinipon ni Bruce R. McConkie,
3 tomo. [1954–56], 2:286–87).

Pansinin na ipinaliwanag ni Pangulong Smith na ang kaluwalhatian o katawang
tatanggapin natin sa Pagkabuhay na Mag-uli ang magpapasiya kung saang
kaharian tayo maninirahan.
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Kasama sa “mga kapangyarihan ng
kadakilaan” na tinukoy ni Pangulong
Smith ang kakayahan nating ipamuhay
ang uri ng buhay ng Diyos, at ang
“walang hanggang pag-unlad” ay ang
kakayahan nating patuloy na
magkaroon ng mga anak sa
kawalang-hanggan. Ang mga
pagpapalang ito ay ibinibigay lamang sa
mga magmamana ng kadakilaan sa
pinakamataas na antas ng kahariang
selestiyal (tingnan sa D at T 131:1–4;
132:19–20).

Basahin ang Doktrina at mga Tipan 88:21–22, na inaalam kung ano ang dapat
nating gawin upang tumanggap ng selestiyal na katawan kapag tayo ay nabuhay na
mag-uli. Ang ibig sabihin ng “[makasunod] sa batas ng kahariang selestiyal”
(talata 22) ay tumanggap ng lahat ng ordenansa at gumawa at tuparin ang lahat ng
mga tipan na kailangan para makapasok sa kahariang selestiyal.

1. Sa iyong scripture study journal, isulat kung paano maaapektuhan
ang mga desisyon ng tao sa mundo ng kaalaman nila tungkol sa

kaluwalhatian at pagpapalang matatanggap ng mga nabuhay na mag-uling
nilalang sa pinakamataas na antas ng kahariang selestiyal.

Tulad ng nakatala sa I Mga Taga Corinto 15:42–52, ipinaliwanag pang lalo ni Pablo
ang anyo ng nabuhay na mag-uling katawan. Tinukoy niya ang mortal na katawan
bilang “katawang ukol sa lupa” (mga talata 44, 46) at may kasiraan, at tinukoy niya
ang nabuhay na mag-uling katawan bilang “ukol sa espiritu” (mga talata 44, 46) at
“walang kasiraan” (talata 52).

Scripture Mastery—I Mga Taga Corinto 15:40–42
2. Ituro ang natutuhan mo tungkol sa pagkakaiba-iba ng mga

nabuhay na mag-uling katawan sa isang kapamilya o kaibigan.
Gamitin ang scripture mastery passage na ito (I Mga Taga Corinto 15:40–42) sa
pagtuturo mo. Matapos kang magturo, sabihin sa taong tinuruan mo na
magbahagi ng anumang maidaragdag niya sa itinuro mo. Ibahagi ang iyong
patotoo sa Pagkabuhay na Mag-uli sa taong tinuruan mo. Sa iyong scripture
study journal, isulat ang natutuhan mo mula sa iyong naranasan.

I Mga Taga Corinto 15:53–58
Nagalak si Pablo sa tagumpay ni Jesucristo laban sa kamatayan
Bilugan ang mga sumusunod na kondisyon na gusto mong maranasan:

Karamdaman Kagutuman Pasakit

Walang karamdaman Walang kagutuman Walang pasakit
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Basahin ang I Mga Taga Corinto 15:53, na inaalam ang itinuro ni Pablo tungkol sa
kalagayan ng ating mga katawan kapag tayo ay nabuhay na muli.

Mula sa talatang ito, natutuhan natin na tayo ay bubuhaying muli sa walang
kasiraan at walang kamatayang kalagayan. Walang kasiraan ang ating nabuhay
na muling katawan, ibig sabihin ay hindi ito mamamatay o makararanas ng sakit o
karamdaman. Tumutulong sa atin ang kaalamang ito na maunawaan na ang mga
agam-agam natin tungkol sa kamatayan ay “nilamon” (I Mga Taga Corinto 15:54)
sa pag-asa ng maluwalhating pagkabuhay na mag-uli.

Alalahanin ang panahon na ikaw o ang isang kakilala mo ay nakagat ng isang
insekto. Ano sa palagay mo ang pinakamasakit na kagat?

Basahin ang I Mga Taga Corinto 15:54–55, na inaalam ang sinabi ni Pablo na wala
nang tibo (sting o hapdi).

Sa papaanong paraan nagiging “tibo,” o tila nagtatagumpay sa atin ang pisikal na
kamatayan?

Paano “nilamon ng pagtatagumpay” (I Mga Taga Corinto 15:54) ang tibo ng pisikal
na kamatayan sa pamamagitan ni Jesucristo?

Ang isang katotohanan na matututuhan natin mula sa mga talatang ito ay na hindi
magtatagumpay sa atin ang pisikal na kamatayan dahil sa Pagkabuhay na
Mag-uli ni Jesucristo.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 15:56, na inaalam ang tibo na mananatili sa atin
kapag namatay tayo.

Basahin ang I Mga Taga Corinto 15:57–58, na inaalam ang itinuro ni Pablo tungkol
sa makatatanggal ng tibo ng kamatayan.

Ang tagumpay ni Jesucristo ay ang Kanyang Pagbabayad-sala, kung saan
nagtagumpay Siya laban sa kasalanan at pisikal na kamatayan. Ayon sa talata 58,
ano ang hinikayat ni Pablo na gawin ng kanyang mga mambabasa dahil
nagtagumpay si Jesucristo sa kamatayan?

Ang katotohanan na matututuhan natin mula sa I Mga Taga Corinto 15:56–58 ay
ang sumusunod: Kung tayo ay matatag at hindi natitinag sa pamumuhay ng
ebanghelyo, ang tibo ng kamatayan na dulot ng kasalanan ay maaalis sa
pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo.

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang ibig sabihin ng maging matatag at hindi natitinag sa pamumuhay
ng ebanghelyo?

b. Ano ang kahalagahan ng pagsisisi sa pagiging matatag at hindi natitinag?

4. Mababasa natin sa I Mga Taga Corinto 15:30–58 ang mga turo ni
Apostol Pablo tungkol sa Pagkabuhay na Mag-uli at ang kanyang

pagsalungat sa pilosopiya ng mga taong nagturo na walang pagkabuhay na
mag-uli. Naniwala sila na maaari tayong gumawa ng anumang gusto natin
dahil “bukas tayo’y mangamamatay” (I Mga Taga Corinto 15:32), at dahil
naniwala sila na walang pagkabuhay na muli, naniwala sila na walang paghatol.
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Sa iyong scripture study journal, gamitin ang natutuhan mo sa lesson na ito
para ipaliwanag kung bakit mali ang pilosopiyang ito.

Isipin kung ano ang gagawin mo para maalis ang tibo ng kamatayan mo at
makatanggap ka ng maluwalhating pagkabuhay na mag-uli sa hinaharap. Sumulat
ng mithiin tungkol sa magagawa mo para maging mas matibay at matatag sa
pamumuhay ng ebanghelyo. Isiping ibahagi ang isinulat mo sa isang taong sa
palagay mo ay makikinabang sa pakikinig sa iyong patotoo.

I Mga Taga Corinto 16
Nagpasimula si Pablo ng ambagan para sa mahihirap na mga Banal sa Jerusalem
Mababasa natin sa I Mga Taga Corinto 16:1–24 na iniutos ni Apostol Pablo sa mga
Banal sa Corinto na kalingain ang maralita na nasa Jerusalem, upang
“mangagpakatibay … sa pananampalataya” (talata 13), at gawin ang lahat “sa
pagibig” (talata 14).

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang I Mga Taga Corinto 15:30–16:24 at natapos ang lesson na
ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa II Mga
Taga Corinto
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Ang sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga miyembro ng Simbahan sa Corinto ay
kilala dahil sa mga tema na tinatalakay nito tungkol sa kapanatagan sa gitna ng
paghihirap, lakas sa kabila ng kahinaan (tulad mismo ng ipinakita ni Pablo), at
pag-alam kung ang isang guro ay totoo o bulaan. Ang halimbawa at mga turo ni
Pablo na nakatala sa II Mga Taga Corinto ay makahihikayat sa iyo na manatiling
tunay at tapat sa walang-hanggang tipan na ginawa mo sa Diyos, ang Walang
Hanggang Ama, ano pa man ang mga sitwasyon o bunga nito.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Ginawa ni Pablo ang sulat na ito sa mga Banal sa Corinto (tingnan sa II Mga Taga
Corinto 1:1).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Pagkatapos isulat ni Pablo ang I Mga Taga Corinto, nagkaroon ng gulo sa Efeso
dahil sa pagsalungat sa kanyang mga turo (tingnan sa Mga Gawa 19:23–41), at
umalis siya patungong Macedonia (tingnan sa Mga Gawa 20:1; II Mga Taga Corinto
2:13;; 7:5). Maaaring isinulat niya ang II Mga Taga Corinto noong siya ay nasa
Macedonia, nang mga A.D. 55–57 ( tingnan sa Bible Dictionary sa LDS English
version ng Biblia, “Pauline Epistles”; Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Sulat Ni
Pablo, Mga,” scriptures.lds.org).

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Isinulat ang II Mga Taga Corinto para sa mga miyembro ng Simbahan sa Corinto.
Habang nasa Macedonia si Pablo sa pangatlong misyon niya, ibinalita sa kanya ni
Tito mula sa Corinto na ang naunang sulat na ipinadala niya ay tinanggap nang
buong puso ng mga Banal doon (tingnan sa II Mga Taga Corinto 7:6–13).
Umuunlad ang sangay ng Simbahan sa Corinto, ngunit nalaman din ni Pablo ang
tungkol sa mga bulaang guro na binabaluktot ang dalisay na mga doktrina ni
Cristo. Matapos ang una at marahil pangalawang pagbisita ni Pablo sa Corinto
(tingnan sa II Mga Taga Corinto 1:15–16), kung kailan tila pinagsabihan niya ang
ilan sa mga Banal (tingnan sa II Mga Taga Corinto 2:1; 12:21), may mga
mangangaral mula sa Jerusalem na pumunta sa Corinto at nagsimulang ituro sa
mga Banal na dapat nilang tularan ang mga kaugalian ng mga Judio, na
kabaliktaran ng mga turo ni Pablo. Karamihan ng nilalaman ng II Mga Taga Corinto
ay tumutugon sa mga problemang idinulot ng mga bulaang gurong ito.

Ang sulat ni Pablo ay para sa mga nagnanais pa na makarinig ng karagdagan
niyang mga salita (tingnan sa II Mga Taga Corinto 1–9) at sa mga nag-aatubiling
tanggapin ang kanyang mga turo (tingnan sa II Mga Taga Corinto 10–13). Sa
kabuuan, inihahayag ng nilalaman ng II Mga Taga Corinto ang ilang layunin ng
sulat na ito:
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• Upang pasalamatan at palakasin ang mga Banal na malugod na tumanggap sa
nauna niyang sulat

• Upang magbabala laban sa mga bulaang guro na nagbabaluktot ng dalisay na
mga doktrina ni Cristo

• Upang ipagtanggol ang kanyang pagkatao at awtoridad bilang isang Apostol ni
Jesucristo (tingnan sa II Mga Taga Corinto 10–13)

• Upang hikayatin ang mga Banal sa Corinto na dagdagan pa ang ibinibigay na
perang panustos sa mahihirap na Banal sa Jerusalem (tingnan sa II Mga Taga
Corinto 8–9)

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Bagama’t marami sa mga sulat ni Pablo ang nakatuon sa doktrina, malaking bahagi
ng liham na ito ay nagbibigay-diin sa kaugnayan o relasyon ni Pablo sa mga Banal
sa Corinto at sa kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Matindi man
ang pagsalungat ni Pablo sa mga bumabatikos sa kanya, makikita natin siya sa
buong II Mga Taga Corinto bilang isang magiliw na lider ng priesthood na iniisip
ang kaligayahan at kapakanan ng mga Banal. Ibinahagi rin niya ang ilang detalye
ng kanyang buhay at isinulat ang kanyang “tinik sa laman” (II Mga Taga Corinto
12:7).

Sa espirituwal na karanasan na nakatala sa II Mga Taga Corinto 12:2–4, inilarawan
ni Pablo ang kanyang sarili bilang “isang lalake kay Cristo” na “inagaw hanggang
sa ikatlong langit,” kung saan niya nakita at narinig ang mga bagay na hindi
masasambit. Ang pangitain na ito, pati ang kanyang naunang pahayag tungkol sa
pagkakaiba-iba sa kaluwalhatian ng mga nabuhay na mag-uli (tingnan sa I Mga
Taga Corinto 15:35–44), ay maituturing na kahalintulad ng pangitain na nakatala sa
Doktrina at mga Tipan 76.

Outline
II Mga Taga Corinto 1–5. Nagpatotoo si Pablo na inaaliw o pinapanatag ng Diyos
ang Kanyang mga anak sa kanilang mga paghihirap. Hinikayat niya ang mga Banal
na magmahalan at patawarin ang isa’t isa. Ang ebanghelyo at mga gawain ng
Espiritu ng Panginoon ay mas maluwalhati kaysa sa batas ni Moises. Pinalakas ni
Pablo ang loob ng kanyang mga mambabasa na dumaranas ng mga pagsubok at
ipinaalala sa kanila ang walang hanggang pagmamahal at kaluwalhatian ng Diyos.
Tinulungan niya ang mga mambabasa na maunawaan na kailangan nilang
makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo.

II Mga Taga Corinto 6–13. Habang dumaranas ng pagbatikos at pagsalungat mula
sa mga bulaang guro, pinanindigan ni Pablo ang katapatan niya bilang
tagapaglingkod ng Panginoon at hinikayat ang kanyang mga mambabasa na
iwasan ang kamunduhan. Itinuro niya ang “kalumbayang mula sa Dios” (tingnan
sa II Mga Taga Corinto 7:10). Nagpasalamat si Pablo sa mga Banal sa Corinto sa
kanilang mga ibinigay sa mahihirap sa Jerusalem at hinikayat silang patuloy na
magbigay. Nagbabala siya nang matindi laban sa “mga bulaang apostol” (II Mga
Taga Corinto 11:13). Pinuri niya ang Panginoon at ibinahagi ang mga detalye ng
kanyang paghihirap at pananampalataya kay Jesucristo. Isinulat niya ang kanyang
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pangitain tungkol sa ikatlong langit at inanyayahan niya ang mga Banal na suriin
ang kanilang sarili at patunayan ang kanilang katapatan.
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UNIT 23: DAY 3

II Mga Taga Corinto 1–3
Pambungad
Sumulat si Apostol Pablo sa mga Banal sa Corinto at ipinaliwanag kung paano nila
maaaliw o mapapanatag ang iba. Pinayuhan din niya sila na patawarin ang isang
nagkasala na kabilang sa kanilang kongregasyon. Itinuro ni Pablo sa mga Banal na
kapag bumaling sila sa Panginoon, sila ay magiging higit na katulad ng Diyos.

II Mga Taga Corinto 1
Itinuro ni Pablo sa mga Banal sa Corinto kung paano panatagin ang isa’t isa
Alalahanin ang pagkakataon na nakaranas ng mabigat na pagsubok o paghihirap
ang isang kakilala mo. Ano ang ginawa mo para tulungan siya?
____________________

Naranasan mo ba ang isang pagkakataon na gusto mong panatagin ang loob isang
taong may mabigat na pagsubok, pero hindi mo alam kung paano?

Sa pag-aaral mo ng II Mga Taga Corinto 1, alamin ang katotohanang makatutulong
sa iyo na malaman kung paano mo mapapanatag ang ibang dumaranas ng mabigat
na pagsubok at paghihirap.

Si Apostol Pablo ay nasa Efeso noong isulat niya ang I Mga Taga Corinto sa mga
miyembro ng Simbahan sa Corinto. Nagkaroon ng kaguluhan sa Efeso dahil sa
mga itinuro ni Pablo roon (tingnan sa Mga Gawa 19:23–41; ang Asia na binanggit
sa mga talatang ito ay isang lalawigan ng Roma sa Turkey ngayon). Umalis si Pablo
sa Efeso at nagpunta sa Macedonia, kung saan ibinalita sa kanya ni Tito na
tinanggap nang malugod ng mga Banal sa Corinto ang naunang sulat ni Pablo.
Nalaman din ni Pablo na dumaranas ng kapighatian ang mga Banal at may ilang
bulaang guro sa Corinto ang naninira sa totoong doktrina ni Cristo. Isinulat ni
Pablo ang II Mga Taga Corinto para panatagin ang mga Banal at tugunan ang mga
problemang idinulot ng mga bulaang guro.

Basahin ang II Mga Taga Corinto 1:1–5, na inaalam ang sinabi ni Pablo sa mga
Banal sa Corinto tungkol sa kanilang kapighatian. Maaari mong markahan o isulat
sa iyong mga banal na kasulatan ang sinabi ni Pablo sa mga talata 3–4 na maaaring
nakatulong na mapanatag sila.

Matututuhan natin mula sa II Mga Taga Corinto 1:4 ang sumusunod na
katotohanan: Dahil pinapanatag tayo ng Ama sa Langit sa ating mga
kapighatian, naipadarama natin sa iba ang kapanatagang ibinibigay Niya.

1. Sa iyong scripture study journal, isulat ang pagkakataong nadama
mo ang kapanatagan mula sa Diyos sa oras ng pagsubok. Sa

palagay mo, paano nakatulong ang karanasang iyan para matulungan ang iba
na madama ang kapanatagang mula sa Kanya?

Nalaman natin sa II Mga Taga Corinto 1:6–8 ang sinabi ni Pablo sa mga Banal sa
Corinto tungkol sa matinding pagsubok na halos ikamatay nila ng kanyang mga
kasama habang nangangaral ng ebanghelyo sa Efeso.
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Basahin ang II Mga Taga Corinto 1:9–11, na inaalam ang nakatulong kay Pablo at sa
kanyang mga kasama sa oras ng kanilang mga pagsubok.

Batay sa talata 11, kumpletuhin ang sumusunod na katotohanan tungkol sa paraan
kung paano matutulungan ang mga taong dumaranas ng mga pagsubok:
____________________ ay makatutulong sa mga taong dumaranas ng
pagsubok.

2. Sagutin ang isa o lahat ng tanong sa iyong scripture study journal:

a. Paano makatutulong ang mga panalangin mo sa isang taong dumaranas ng
pagsubok?

b. Paano nakatulong sa iyo ang mga panalangin ng iba nang dumanas ka ng
pagsubok?

Nalaman natin sa II Mga Taga Corinto 1:12–24 na natuwa si Pablo sa mga taong
tumanggap sa payong ibinigay niya sa kanyang unang sulat. Tumugon si Pablo sa
mga talata 15–20 sa mga pumuna sa kanya dahil sa hindi niya pagtuloy sa balak
niyang pagbisita sa kanila. Tila sinasabi ng ilan sa mga pumupuna kay Pablo na
dahil iniba niya ang mga nakaplanong paglalakbay, wala na silang tiwala sa kanya
o sa mga itinuturo niya. Sinabi ni Pablo na totoo ang mensahe ng ebangelyo,
magbago man siya ng mga plano.

II Mga Taga Corinto 2
Pinayuhan ni Pablo ang mga Banal sa Corinto na patawarin ang isang taong
nagkasala
Isipin ang isang pagkakataong may nanakit sa iyo o sa isang taong mahal mo.
Isipin kung bakit maaaring mahirap na mapatawad ang taong iyon.

Sa pag-aaral mo ng II Mga Taga Corinto 2, alamin ang mga katotohanang
makatutulong sa iyo na maunawaan kung bakit mahalagang patawarin ang lahat
ng tao.

Sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, pinagsabihan niya sila dahil
sa kanilang pagsuway at kawalan ng pananampalataya. Basahin ang II Mga Taga
Corinto 2:1–4, na inaalam ang nais ni Pablo na malaman ng mga Banal sa Corinto
kung bakit niya sila pinagsabihan. Maaari mong markahan o lagyan ng tanda sa
talata 4 ang dahilang ibinigay ni Pablo kung bakit niya pinagsabihan sila.

Paano nagiging katibayan ng pagmamahal ng isang tao ang pagdidisiplina o
pagtatama niya sa atin? ____________________

Tulad ng nakatala sa II Mga Taga Corinto 2:5–6, sumulat si Pablo tungkol sa isang
miyembro ng Simbahan na nagkasala at nagdulot sa kanila ng kalungkutan. Dahil
dito, dinisiplina ng Simbahan ang taong ito.

Basahin ang II Mga Taga Corinto 2:7–8, na inaalam ang sinabi ni Pablo sa dapat na
pagtrato ng mga Banal sa taong ito. Ang ibig sabihin ng salitang bagkus sa talata 7
ay kabaligtaran o salungat.
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Kahit nagkasala ang taong ito, ang kahalagahan ng kanyang kaluluwa ay dakila sa
paningin ng Diyos (tingnan sa D at T 18:10). Pinayuhan ni Pablo ang mga Banal na
patawarin, panatagin, at mahalin ang taong ito para matulungan siyang magsisi.

Basahin ang II Mga Taga Corinto 2:9–11, na inaalam ang isa pang dahilan kung
bakit sinabi ni Pablo na dapat magpatawad ang mga Banal.

Ayon sa itinuro ni Pablo sa mga Banal sa talata 11, matutukoy natin ang
sumusunod na katotohanan: Kung hindi natin patatawarin ang iba,
maiimpluwensyahan tayo ni Satanas. Maaari mong markahan o isulat ang
katotohanang ito sa II Mga Taga Corinto 2:11. Iniutos sa atin ng Panginoon sa
makabagong paghahayag na patawarin natin ang lahat (tingnan sa D at T 64:8–11).

Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang hindi na natin pananagutin ang
nagkasala sa kanyang nagawa. Hindi rin ito nangangahulugan na hahayaan nating
patuloy tayong tratuhin nang masama ng mga tao. Sa halip, ang ibig sabihin ng
pagpapatawad sa iba ay ang pakitunguhan nang may pag-ibig na katulad ng kay
Cristo ang mga tumatrato sa atin nang masama at huwag magtanim ng sama ng
loob o galit sa kanila, na makakaapekto sa ating sariling espirituwal na pag-unlad
(tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Magpatawad,” scriptures.lds.org).

“Kung naging biktima kayo ng pang-aabuso, dapat ninyong malaman na wala kayong kasalanan
at mahal kayo ng Diyos. Kausapin ang inyong mga magulang o isa pang nakatatanda na
mapagkakatiwalaan ninyo, at kaagad na humingi ng payo at tulong sa inyong bishop.
Espirituwal nila kayong masusuportahan at matutulungan kayo na makuha ang proteksyon at
tulong na kailangan ninyo. Ang pagpapahilom o paggaling ay maaaring tumagal. Magtiwala sa
Tagapagligtas. Pagagalingin Niya kayo at bibigyan ng kapayapaan” (Para sa Lakas ng mga
Kabataan [buklet, 2011], 36).

3. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Sa palagay mo, bakit naiimpluwensyahan tayo ni Satanas kapag

hindi natin pinapatawad ang ibang tao?

Isipin ang isang taong kailangan mong patawarin. (Tandaan na ang pagpapatawad
ay hindi nangangahulugang hahayaan mong tratuhin ka nang masama ng iba. Ang
ibig sabihin nito ay pagpapatawad sa nanakit sa iyo para magpatuloy ka sa iyong
espirituwal na pag-unlad.) Magtakda ng mithiin na patawarin ang taong iyan para
hindi ka maimpluwensyahan ni Satanas. Hilingin sa Ama sa Langit na tulungan ka
habang sinisikap mong patawarin ang iba.

Tulad ng nakatala sa II Mga Taga Corinto 2:12–17, sinabi ni Pablo sa mga Banal na
pinasalamatan niya ang Diyos, na “laging pinapagtatagumpay tayo kay Cristo”
(talata 14), kahit sa mabibigat na pagsubok.

II Mga Taga Corinto 3
Itinuro ni Pablo sa mga Banal sa Corinto na kapag bumaling sila sa Panginoon, sila
ay magiging higit na katulad ng Diyos
Matapos lisanin ni Apostol Pablo ang Corinto, may ilang bulaang guro na
nagsimulang salungatin ang kanyang mga turo at tinangkang siraan siya sa
pamamagitan ng pagsasabi sa mga miyembro na kailangan pa rin nilang sundin

UNIT 23,  DAY 3

528



ang batas ni Moises. Sa II Mga Taga Corinto 3:1, bilang tugon sa mga taong
nagtangkang siraan siya, nagbigay si Pablo sa mga miyembro ng Simbahan sa
Corinto ng retorikal na tanong—tanong na ibinigay niya para pagsabihan sila, at
hindi para sagutin nila—kung kailangan ba niyang bigyan sila o makatanggap mula
sa kanila ng “[liham] ng papuri” na nagpatotoo sa kanyang pagkatao at pagiging
tunay na Apostol ni Jesucristo. (Noong panahon ni Pablo, ang mga bagong salta sa
komunidad ay nagdadala ng mga liham ng papuri sa kanila. Ang mga liham na ito
ang nagpapakilala sa mga bagong salta at nagpapatunay na mabuti ang kanilang
pagkatao.)

Basahin ang II Mga Taga Corinto 3:2–3, na inaalam ang sinabi ni Pablo na liham ng
papuri sa kanya.

Itinuro ni Pablo na ang mga pagbabagong-buhay ng mga Banal ay parang liham
mula kay Cristo mismo na nagsilbing liham ng papuri sa pagkatao ni Pablo. Ang
ibig sabihin ng mga katagang “nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao” sa
talata 2 ay na makikilala muna ng maraming tao ang Simbahan at hahatulan ang
pagiging totoo nito batay sa ugali at halimbawa ng mga miyembro ng Simbahan.

Maaari mong markahan o lagyan ng
tanda ang mga katagang “hindi sa mga
tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng
pusong laman” sa II Mga Taga Corinto
3:3. Ang mga kautusan noong panahon
ni Moises ay nakasulat sa mga tapyas
ng bato. Ginamit ni Pablo ang mga
katagang ito upang tulungan ang mga
Banal sa Corinto na maunawaan na
naisulat ang mga kautusan sa kanilang
mga puso sa pamamagitan ng
kapangyarihan ng Espiritu Santo.

Binanggit ni Pablo sa II Mga Taga Corinto 3:5–13 ang isang tala sa Lumang Tipan
para tulungan ang mga Banal na maunawaan ang espirituwal na kalagayan ng
kanilang panahon. Ipinaalala niya sa mga Banal sa Corinto na nakatalukbong ang
mukha ni Moises nang bumaba siya matapos makipag-usap sa Panginoon sa
Bundok ng Sinai dahil natatakot ang mga anak ni Israel sa kaluwalhatiang
nagmumula sa kanyang mukha.

Basahin ang II Mga Taga Corinto 3:14–15, na inaalam kung paano pinagkumpara ni
Pablo ang mga Israelitang natakot sa kaluwalhatiang nagmumula sa mukha ni
Moises at ang mga Judio sa kanyang panahon. Maaari mong markahan sa iyong
mga banal na kasulatan ang nalaman mo.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng “ang kanilang mga pagiisip ay nagsitigas”
(talata 14) at may “talukbong na nakatakip sa kanilang puso” (talata 15)?
____________________

Tulad ng hindi makayanan ng mga Israelita noong panahon ni Moises ang
kaluwalhatian na nagmula sa mukha ni Moises dahil sa kanilang di-pagkamarapat,
ang mga Judio noong panahon ni Pablo ay hindi rin makaunawa sa mga propesiya
tungkol kay Jesucristo sa Lumang Tipan dahil sa kanilang kasamaan.

UNIT 23,  DAY 3

529



Basahin ang II Mga Taga Corinto 3:16–18, na inaalam ang ipinangako ni Pablo na
mag-aalis ng talukbong sa kanilang mga puso at isipan upang sila’y makaunawa.

Bahagyang binago sa Joseph Smith Translation ang mga katagang “magbalik sa
Panginoon” sa talata 16 at naging “kapag magbalik ang kanilang puso sa
Panginoon” (Joseph Smith Translation, 2 Corinthians 3:16; idinagdag ang italics).

Ayon sa II Mga Taga Corinto 3:18, ano ang nangyayari sa mga taong bumabaling sa
Panginoon at hinahayaang alisin sa kanila ang talukbong upang sila ay
makaunawa? Maaari mong markahan o lagyan ng tanda ang sagot na natagpuan
mo sa iyong mga banal na kasulatan.

Ang mga katagang “nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian”
(talata 18) ay tumutukoy sa unti-unting pagbabago na natatanggap natin sa
pamamagitan ng Espiritu na tumutulong sa atin na maging higit na katulad ng
Diyos. Nalaman natin mula sa mga talatang ito na kung ibabaling natin sa
Panginoon ang ating mga puso, mapapasaatin ang Espiritu, na unti-unting
nagpapabago sa atin upang maging higit na katulad ng Diyos.

4. Kumpletuhin ang sumusunod sa iyong scripture study journal:

a. Ipaliwanag ang sa palagay mo ay kahulugan ng pagbaling ng ating mga
puso kay Jesucristo.

b. Gumawa ng listahan ng mga paraan na maibabaling mo ang iyong puso kay
Jesucristo.

Isipin kung paano ka nabago ng Espiritu mula nang simulan mo ang pag-aaral ng
Bagong Tipan sa taong ito. Sa iyong scripture study journal, sumulat ng mithiing
makatutulong sa iyo na mas bumaling sa Panginoon upang matanggap mo ang
Espiritu at maging higit na katulad ng Diyos.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang II Mga Taga Corinto 1–3 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 23: DAY 4

II Mga Taga Corinto 4–7
Pambungad
Itinuro ni Apostol Pablo na ang mga pagsubok at pighati sa buhay na ito ay
pansamantala at kaunti lamang kumpara sa mga pagpapala ng kawalang-hanggan.
Itinuro rin niya sa mga Banal sa Corinto ang tungkol sa Paghatol at nagpatotoo siya
na dahil kay Jesucristo ay maaari tayong makipagkasundo sa Diyos. Sa patuloy na
pagtatanggol ni Pablo sa kanyang ginagawa bilang ministro o tagapaglingkod ng
Diyos, pinayuhan niya ang mga Banal na ihiwalay ang kanilang sarili sa lahat ng
kasamaan at magalak na nakadama sila ng kalumbayang mula sa Diyos at
nagsipagsisi.

II Mga Taga Corinto 4
Nagpatotoo si Pablo na kahit may mga pagsubok siya, hindi pa rin siya natatakot o
nababalisa
Ano ang tila ipinapakita ng larawang
ito? Ano ang maaaring isipin ng taong
itinutulak sa taong tumutulak sa kanya?

Ang pinalawak na bersyon ng larawang
ito ay nagpapakita na itinutulak ng
lalaki ang isa pang lalaki para iligtas
siya sa paparating na sasakyan.
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Matapos makita ang sitwasyon sa mas
malinaw na konteksto, o pananaw,
paano nabago ang naisip mo sa
ipinakita ng unang larawan?

Tulad ng nakatala sa II Mga Taga
Corinto 4, sumulat si Apostol Pablo sa
mga Banal sa Corinto para tulungan
silang makita ang mas malinaw na
konteksto o dahilan ng kanilang
kapighatian. Sa pag-aaral mo ng
kabanatang ito, isipin kung paano mo
maipamumuhay ang itinuro ni Pablo sa
mga Banal sa Corinto tungkol sa
kanilang kapighatian.

Nabasa natin sa II Mga Taga Corinto
4:1–7 kung paano tiniyak ni Pablo sa
mga Banal na matapat niyang
ipinangaral ang ebanghelyo sa kanila.
Itinuro niya na si Satanas, “ang dios ng sanglibutang ito” (II Mga Taga Corinto 4:4),
ay nagsisikap hadlangan ang mga tao na tanggapin ang ebanghelyo. Ikinumpara ni
Pablo ang kanyang sarili at ang kanyang kapwa tagapaglingkod sa mga sisidlang
gawa sa luad (o clay) na naglalaman ng “kayamanan” na “liwanag ng pagkakilala
sa kaluwalhatian ng Dios” (II Mga Taga Corinto 4:6–7).

Basahin ang II Mga Taga Corinto 4:8–9, na inaalam kung paano inilarawan ni Pablo
ang mga pagsubok na naranasan niya sa gawaing misyonero.

Sa palagay mo, bakit nanatiling maganda ang pananaw ni Pablo kahit dumaranas
siya ng mga pagsubok na ito? ____________________

Tulad ng nakatala sa II Mga Taga Corinto 4:11–14, itinuro ni Pablo na kahit may
mga taong mamamatay para sa ebanghelyo ni Jesucristo, ang kanilang kamatayan
ay pansamantala lamang.

Basahin ang II Mga Taga Corinto 4:14–16, na inaalam ang nalalaman ni Pablo na
nakatulong sa kanya na harapin ang mga pagsubok at pang-uusig.

Ang mga katagang “bagama’t ang aming pagkataong labas ay pahina, nguni’t ang
aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw” (II Mga Taga Corinto 4:16) ay
nangangahulugan na kahit mamatay ang katawan ni Pablo at ng kanyang mga
kasama, pinalalakas araw-araw ang kanilang espiritu.

Basahin ang II Mga Taga Corinto 4:17–18, na inaalam ang mga katotohanang
itinuro ni Pablo sa mga Banal tungkol sa kanilang mga pagsubok at kapighatian.

Ang isang katotohanan na matututuhan natin mula sa mga talatang ito ay na ang
ating mga pagsubok at paghihirap sa buhay na ito ay kaunti lang kung
ikukumpara sa walang hanggang pagpapala at pag-unlad na mangyayari
kung tapat nating pagtitiisan ang mga ito.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:
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a. Bakit napakahalagang tingnan ang ating mga paghihirap sa mas malawak
na konteksto ng plano ng Ama sa Langit?

b. Kailan ka nakakita ng taong nananatiling malakas sa gitna ng mga
paghihirap dahil tiningnan niya ang mga paghihirap sa mas malawak na
konteksto ng plano ng Ama sa Langit?

II Mga Taga Corinto 5
Itinuro ni Pablo sa mga Banal ang tungkol sa Paghatol at Pagbabayad-sala ni
Jesucristo
Tupiin sa gitna ang isang pirasong papel. Buklatin ang papel. Isulat ang pangalan
mo sa isang kalahati ng papel, at isulat ang Ama sa Langit sa kabilang panig. Nang
pumarito tayo sa lupa, nilisan natin ang ating Ama sa Langit. Punitin sa gitna ang
papel, at paghiwalayin ang mga napirasong papel. Isipin kung paano inilalarawan
ng napunit na papel ang nangyari nang lisanin natin ang Ama sa Langit at
pumarito sa lupa para maranasan ang mortalidad. Nabasa natin sa II Mga Taga
Corinto 5 ang ilang katotohanang ibinahagi ni Pablo na magpapaunawa sa atin ng
mga dapat gawin para makabalik sa ating Ama sa Langit.

Basahin ang II Mga Taga Corinto 5:6–10, na inaalam ang mga katotohanang
makatutulong sa atin na laging isaisip ang kaugnayan natin sa Ama sa Langit.
Maaari mong markahan o lagyan ng tanda sa iyong mga banal na kasulatan ang
nalaman mo.

Ang sumusunod ay ang dalawang katotohanang matututuhan natin mula sa mga
talatang ito: Dahil nahiwalay tayo sa Diyos sa buhay na ito, kailangan nating
magsilakad o mabuhay sa pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng
paningin. Ang bawat isa sa atin ay hahatulan ni Jesucristo ayon sa nagawa
natin sa mortalidad.

Isipin kung ano ang ibig sabihin ng “[lumakad] sa pamamagitan ng
pananampalataya, [at] hindi sa pamamagitan ng paningin” (II Mga Taga Corinto
5:7). Sinong kakilala mo ang nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at
hindi sa pamamagitan ng paningin? ____________________

Isipin kung ano ang maaari mong gawin sa buhay upang “maging kalugodlugod
[sa Panginoon]” (II Mga Taga Corinto 5:9).

Basahin ang II Mga Taga Corinto 5:15–16, na inaalam ang ginawa ng mga disipulo
ni Jesucristo dahil sa Pagbabayad-sala. Basahin din ang Pagsasalin ni Joseph Smith
ng II Mga Taga Corinto 5:16 (sa Gabay sa Mga Banal sa Kasulatan,
scriptures.lds.org.). Ang ibig sabihin ng mga katagang “hindi tayo muling
mamumuhay pa ayon sa laman” ay pagwaksi natin sa makamundong buhay.

Sa kalahati ng papel na may pangalan mo, isulat ang natutuhan mo tungkol sa
nararapat na pamumuhay ng mga disipulo ni Jesucristo.

Basahin ang II Mga Taga Corinto 5:17–19, na inaalam kung paano tayo
matutulungan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo na makabalik sa piling ng Ama sa
Langit. Maaari mong markahan o lagyan ng tanda sa iyong mga banal na kasulatan
ang nalaman mo.
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Isulat ang sumusunod na katotohanan sa kalahati ng papel na may nakasulat na
“Ama sa Langit”: Dahil sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo, maaari tayong
maging mga bagong nilalang at makipagkasundo sa Diyos.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng maging katulad ng isang “bagong nilalang”
(II Mga Taga Corinto 5:17)?

Pagdikiting muli ang mga papel. Ang ibig sabihin ng makipagkasundo sa Diyos ay
maaari tayong mabago at madalisay sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni
Jesucristo, ibig sabihin tayo ay gagawing mga bagong nilalang, upang makabalik
tayo sa piling ng Ama sa Langit.

Nabasa natin sa II Mga Taga Corinto 5:20–21 na tinukoy ni Pablo ang kanyang sarili
at ang mga kasama niyang nagtuturo bilang “mga sugo ni Cristo,” at pinayuhan
niya ang mga Banal na makipagkasundo sa Diyos.

II Mga Taga Corinto 6
Inilarawan ni Pablo ang mga katangian ng mga tagapaglingkod ng Diyos at
pinayuhan ang mga Banal na lumabas o humiwalay sa masasama
Naranasan mo na bang malait o mapintasan dahil sinisikap mong paglingkuran o
tulungan ang iba? Nabasa natin sa II Mga Taga Corinto 6:1–13 kung paano
hinikayat ni Pablo ang mga Banal na maging mga tagapaglingkod ng Diyos at
maging matiyaga at maingat na huwag makasakit, kahit tinatrato sila nang hindi
maganda.

Nalaman natin sa II Mga Taga Corinto 6:14–18 na itinuro ni Pablo sa mga Banal ang
mga pagpapalang dulot ng paghiwalay nila sa masasama.

Kumpletuhin ang sumusunod na chart sa pamamagitan ng pagbasa ng II Mga Taga
Corinto 6:14–18 at pagsulat sa mga payo ni Pablo at mga kaugnay na pangako:

Payo sa mga Banal Mga pangako mula sa Panginoon

Ang ibig sabihin sa II Mga Taga Corinto 6:15 ng salitang pakikipagkasundo ay
pagkakaisa, ang ibig sabihin ng salitang belial ay kasamaan (tingnan sa Bible
Dictionary, “Belial”), at ang di-sumasampalataya ay tumutukoy sa di-naniniwala o
taong naniniwala sa mga huwad na diyos. Sa mga sinaunang Kristiyano, ang mga
di–Kristiyano ay mga di-sumasampalataya.

Ang mga katagang “magsihiwalay kayo” at “huwag … magsihipo ng mga bagay na
marumi” (talata 17) ay mga babala na iwasan ang mga sumasamba sa
diyus-diyusan at ang kanilang mga maling gawain at naaangkop din ito sa atin sa
panahon ngayon. “Ikinumpara ni Pablo ang mga Banal sa Corinto sa ‘templo ng
Dios na buhay’ (II Mga Taga Corinto 6:16). Pagkatapos ay pinigilan niya sila na
makipag-ugnayan sa mga sumasamba sa diyus-diyusan o makisama sa kanilang
‘maruming’ mga gawi (tingnan sa Isaias 52:11). Sa mga turong ito, inulit ni Pablo
ang ipinangako sa mga tao ng Diyos noong unang panahon—na kung sila ay
‘[magsisialis] sa mga’ masasama, ang Diyos ay mananahang kasama nila at
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kanilang magiging Diyos (II Mga Taga Corinto 6:17; tingnan din sa … Jeremias
32:38; at Ezekiel 11:19–20)” (New Testament Student Manual [Church Educational
System manual, 2014], 402). Nagbabala si Pablo sa mga miyembro na iwasan ang
lahat ng maling pagsamba, pagsamba sa mga diyos-diyosan, at mga maling
gawain, tulad ng itinuro sa Lumang Tipan na sambahin ng mga tao ang Diyos at
sikaping maging mga taong Kanyang pinili, at huwag tanggapin ang ibang
mga dios.

Ang isang alituntunin na matututuhan natin mula sa II Mga Taga Corinto 6:14–18
ay kung ihihiwalay natin ang sarili sa mga maling gawi at maruruming
bagay, tatanggapin tayo ng Panginoon. (Ang alituntuning ito ay hindi
nangangahulugan na pakikitunguhan natin nang masama ang mga miyembro ng
ibang relihiyon o hindi makikihalubilo sa kanila.)

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa ating panahon, ano ang ibig sabihin ng ihiwalay ang ating sarili sa mga
maling gawain at maruruming bagay? (Tingnan sa D at T 1:15–16.)

b. Kailan mo nadama na pinagpala ka dahil inihiwalay mo ang iyong sarili sa
sitwasyon na maaaring maglayo sa iyo sa Panginoon?

II Mga Taga Corinto 7
Ikinagalak ni Pablo ang tapat na pagsisisi ng mga Banal
Ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa II Mga Taga Corinto 7 na habang sila ng kanyang
mga kasamang nangangaral ay dumaranas ng paghihirap sa Macedonia, may
ibinalita si Tito mula Corinto na nagbigay kay Pablo ng galak at kapanatagan. May
naunang sulat na ipinadala si Pablo sa Corinto na nananawagan sa mga Banal na
magsisi, at sinabi sa kanya ni Tito ang itinugon ng mga miyembro ng Simbahan sa
sulat na iyon.

Basahin ang II Mga Taga Corinto 7:8–10, na inaalam ang itinugon ng mga Banal sa
Corinto sa sulat ni Pablo.

Bakit natuwa si Pablo na nalumbay ang mga Banal dahil sa sulat niya?

Suriin ang Iyong Buhay
Kapag nag-ukol tayo ng oras na tapat na suriin kung gaano natin naipamumuhay ang isang
alituntunin ng ebanghelyo, binibigyan natin ang Espiritu Santo ng pagkakataong tulungan
tayong maunawaan ang magandang ginagawa natin at kung paano pa tayo bubuti. Sa pagsuri
mo sa iyong buhay, sikaping hingin ang gabay ng Banal na Espiritu at maging lubos na matapat.

Isipin kung ang nadarama mong kalumbayan ay mula sa Diyos, na “gumagawa ng
pagsisisi sa ikaliligtas,” o “kalumbayang ayon sa sanglibutan” (II Mga Taga Corinto
7:10), na ibig sabihin ay nalulungkot ka dahil nahuli ka o dahil kailangan mong
harapin ang mga ibinunga ng iyong pagkakamali.
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Basahin ang II Mga Taga Corinto 7:11, na inaalam ang mga uri ng pagbabagong
ginawa ng mga Banal sa kanilang buhay dahil sila ay natulungang magsisi ng
kanilang kalumbayang mula sa Diyos.

3. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang II Mga Taga Corinto 4–7 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 24: DAY 1

II Mga Taga Corinto 8–9
Pambungad
Sumulat si Apostol Pablo sa mga Banal sa Corinto, na ipinapaliwanag na ang mga
miyembro ng Simbahan sa Macedonia ay saganang nagbigay sa mga
nangangailangan. Hinikayat niya ang mga Banal sa Corinto na tularan din ang
halimbawa ng Tagapagligtas sa pagbibigay sa mahihirap. Itinuro ni Pablo ang
tungkol sa mga pagpapalang dumarating sa mga taong masayang nagbibigay sa
mahihirap.

Gawing Kaaya-aya ang Lugar para sa Pag-aaral
Ang kaaya-ayang lugar para sa pag-aaral ng ebanghelyo ay kakikitaan ng kaayusan,
pagpipitagan, at kapanatagan. Sikaping alisin ang mga sagabal na maaaring makaabala sa
pag-aaral at pagninilay mo ng mga banal na kasulatan. Itinuro ni Pangulong Boyd K. Packer ng
Korum ng Labindalawang Apostol na ang “inspirasyon ay mas madaling dumating sa payapang
kapaligiran” at “ang pagpipitagan ay nag-aanyaya ng paghahayag” (“Reverence Invites
Revelation,” Ensign, Nob. 1991, 21–22).

II Mga Taga Corinto 8
Pinayuhan ni Pablo ang mga Banal na kalingain ang mahihirap

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng
Labindalawang Apostol, at isipin kung anong salita ang nawawala na
kukumpleto sa katotohanan ng pahayag na ito: “Sa kasaysayan ng mundo, ang
____________________ ay isa na sa pinakamabigat at pinakalaganap na mga
hamon sa sangkatauhan. Ang malinaw na resulta nito ay karaniwang pisikal,
ngunit ang espirituwal at emosyonal na kapinsalaang dulot nito ay maaaring lalo

pang makapanlupaypay” (“Hindi Ba’t Tayong Lahat ay mga Pulubi?” Ensign o Liahona, Nob.
2014, 40).

Isulat ang salitang karukhaan sa linya, at muling basahin ang pahayag ni Elder
Holland, na inaalam ang ibig sabihin nito.

Ang karukhaan ay kawalan ng sapat na pangangailangan, na maaaring kabilangan
ng pera, ari-arian, o pinagkakakitaan. Bakit napakahirap na pagsubok ng
karukhaan?

Isipin ang mga taong kilala mo na maaaring kailangan ng anumang tulong, ito
man ay pisikal, emosyonal, sosyal, o espirituwal. Sa pag-aaral mo ng II Mga Taga
Corinto 8–9, alamin ang mga katotohanang makatutulong sa iyo na maunawaan at
magampanan ang iyong tungkuling tulungan ang mga nangangailangan.

Sinabi ni Apostol Pablo sa mga Banal sa Corinto sa II Mga Taga Corinto 8:1–8 na
ang mga miyembro ng Simbahan sa Macedonia ay bukas-palad na nagbigay para
tulungan ang mahihirap sa kanilang mga temporal na pangangailangan (tingnan sa
mga Mapa sa Biblia, blg. 13, “Ang Mga Paglalakbay ni Apostol Pablo Bilang
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Misyonero”). Ipinaliwanag niya na ginawa iyon ng mga miyembro sa Macedonia
dahil gusto nilang gawin ang kagustuhan ng Diyos. Hinikayat ni Pablo ang mga
Banal sa Corinto na tularan ang ganitong halimbawa ng pagbibigay sa mga
nangangailangan nang may tapat na pagmamahal.

1. Magdrowing ng patayong linya sa gitna ng isang blankong pahina
ng iyong scripture study journal, para makagawa ng dalawang

column. Isulat ang Mayaman sa itaas ng isang column, at isulat ang salitang
Mahirap sa itaas ng pangalawang column.

Basahin ang II Mga Taga Corinto 8:9, na inaalam ang sinabi ni Pablo na ginawa
ni Jesucristo para sa mga Banal. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na
tanong sa iyong scripture study journal sa ilalim ng mga salitang Mayaman at
Mahirap.

a. Sa paanong mga paraan naging mayaman si Jesucristo sa premortal
na buhay?

b. Sa paanong mga paraan maituturing na dukha o mahirap Siya sa Kanyang
buhay sa mortalidad?

c. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin sa talata 9 ng “upang sa pamamagitan
ng karukhaan [ng Tagapagligtas] ay magsiyaman tayo”?

Isipin na bago pa man isinilang si Jesucristo, miyembro na Siya ng Panguluhang
Diyos, at Siya ay pangalawa sa Ama sa Langit sa awtoridad, kapangyarihan at
kaluwalhatian. Dahil si Jesucristo ay nagpakababa, o nagpakumbaba at ibinaba ang
kanyang Sarili, mula sa Kanyang trono at naparito sa lupa upang maglingkod,
magpakita ng halimbawa, at isagawa ang Pagbabayad-sala, maaari nating
makamtan ang mga kayamanan ng buhay na walang-hanggan (tingnan sa 1 Nephi
11:26–28).

Halos isang taon bago iyon, nangako ang mga Banal sa Corinto na mangongolekta
ng mga panustos para sa mahihirap na Banal sa Jerusalem. Basahin ang II Mga
Taga Corinto 8:10–11, na inaalam ang ipinayo ni Pablo na gawin ng mga Banal sa
panahong iyon. Ang mga katagang “sa paggawa” at “ang paggawa” nito ay
tumutukoy sa payo ni Pablo na tuparin ng mga Banal ang kanilang dating
ipinangako na ibigay ang kanilang makakaya sa mahihirap na Banal, tulad ng
pagbibigay sa kanila ng Tagapagligtas ng mga kayamanan ng kawalang hanggan.

Ang isang alituntuning matututuhan natin ay kapag napagtanto natin ang lahat
ng ibinigay sa atin ng Tagapagligtas, mas nanaisin nating magbigay ng ating
biyaya sa iba.

Isipin kung paano makahihikayat sa atin na magbigay sa mga nangangailangan
ang pagkilala sa masaganang biyaya sa atin ng Tagapagligtas.

2. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Anong mga biyaya ang naipagkaloob na sa iyo ng Tagapagligtas, at

paano ka nahihikayat nito na magbigay sa iba?

Basahin ang II Mga Taga Corinto 8:12–15, na inaalam ang isa pang katotohanan na
itinuro ni Pablo tungkol sa kahalagahan ng pagsuporta sa isa’t isa sa temporal
na paraan.
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Ang isang katotohanang matututuhan natin mula sa II Mga Taga Corinto 8:12–13
ay nais ng Diyos na gustuhin nating magbigay kahit sa panahong wala
tayong anumang maibibigay.

Para matulungan ka na maunawaan ang katotohanang ito, basahin ang
sumusunod na pahayag ni Elder Holland, at pagkatapos ay isipin ang mga
sumusunod na tanong: “Mayaman man tayo o mahirap, gawin natin ‘ang
magagawa natin’ kapag nangangailangan ang iba” (“Hindi Ba’t Tayong Lahat ay
mga Pulubi?” 41).

• Ano ang magagawa natin para sa iba kung wala tayong anumang materyal na
bagay na maibibigay sa kanila?

• Bakit kailangan nating gawin ang lahat ng magagawa natin para sa iba?

• Ayon sa II Mga Taga Corinto 8:14–15, sino ang nakikinabang kapag palaging
nagbibigay ng kanilang kasaganaan ang mga Banal?

Pag-isipan ang ilang paraan na nakikinabang ang lahat kapag lahat tayo ay
handang magbigay.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Holland, na inaalam kung paano tayo
matutulungan ng Panginoon na tumugon nang may habag sa mahihirap: “Hindi ko alam kung
paano dapat tuparin ng bawat isa sa inyo ang inyong obligasyon sa mga taong hindi
tinutulungan o hindi kayang tulungan palagi ang kanilang sarili. Ngunit alam ko na alam ng
Diyos, at tutulungan at gagabayan Niya kayo sa mahabaging paglilingkod bilang disipulo kung
taimtim kayong maghahangad at magdarasal at hahanap ng mga paraan na masunod ang isang
utos na paulit-ulit Niyang ibinigay sa atin” (“Hindi Ba’t Tayong Lahat ay mga Pulubi?” 41).

Pansinin na sinabi ni Elder Holland na dapat tayong “taimtim [na] maghahangad
at magdarasal at hahanap ng mga paraan na” tulungan ang mahihirap at
nangangailangan. Ang mga handog-ayuno, mga lokal na proyektong pangserbisyo,
at mga tulong pantao, ay ilang paraang ginagawa ng Simbahan para makatulong
tayo sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mahihirap. May maiisip ka pa
ba na ibang mga paraan para magawa ito?

3. Sa iyong scripture study journal, isulat ang pagkakataon na
nakatulong ka sa isang nangangailangan at kung ano ang

naramdaman mo bunga nito. Maaaari mo ring isulat ang isang bagay na plano
mong gawin batay sa itinuro ni Pablo tungkol sa pagbibigay sa mahihirap at
nangangailangan.

Tulad ng nakatala sa II Mga Taga Corinto 8:16–24, binanggit ni Pablo sa mga Banal
sa Corinto si Tito at dalawa pang lalaki na ipinadala para mangolekta ng abuloy na
ibibigay sa mga Banal sa Jerusalem. Sinabi rin ni Pablo na nagtitiwala siya sa mga
Banal sa Corinto at ipinaliwanag na ang kanilang bukas-palad na pagbibigay ay
nagpapatunay ng pagmamahal nila sa kapwa.
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II Mga Taga Corinto 9
Itinuro ni Pablo ang mga pagpapalang dulot ng taos-pusong pagbibigay
Patuloy na pinuri ni Pablo ang mga Banal sa Corinto (tingnan sa II Mga Taga
Corinto 9:1–5). Sinabi niya sa kanila na isinugo niya si Tito at ang iba para matiyak
kung handa silang magbigay nang sagana sa mahihirap.

Isipin ang pagkakataon na nagbigay ka ng isang bagay sa isang tao o may ginawa
ka para sa isang tao na mabigat sa loob mo, o napilitan ka lang. Bakit mahirap
kung minsan na maging masaya sa pagbigay ng iyong panahon, pera, o iba pang
bagay para tulungan ang iba?

Basahin ang II Mga Taga Corinto 9:6–7, na inaalam ang paghahambing na ginamit
ni Pablo para ituro sa mga miyembro ng Simbahan sa Corinto ang pagbibigay
nang sagana.

Ang ibig sabihin ng maghasik ay magsabog o magpunla ng binhi ng halaman. Sino
ang mga maghahasik sa paghahambing na ito?

Isipin kung paanong ang pagbibigay sa iba ay tulad ng paghahasik ng mga binhi sa
bukid. Ano ang mangyayari kung kaunti lang ang inihahasik natin? Ano ang
mangyayari kung marami ang inihahasik natin?

Ayon sa II Mga Taga Corinto 9:7, anong uri ng paghahasik o pagbibigay ang
inaasahan sa atin ng Panginoon?

Matututuhan natin mula sa II Mga Taga Corinto 9:6–7 ang sumusunod na
katotohanan: Kung tayo ay magbibigay sa mga nangangailangan nang may
masayang puso, pagpapalain tayo nang sagana ng Diyos.

Paano nagdudulot ng masaganang biyaya sa atin ang masayang pagbibigay natin sa
iba? ____________________

Basahin ang II Mga Taga Corinto 9:8–10, na inaalam ang sinabi ni Pablo na mga
pagpapalang darating sa mga Banal kung nagbibigay sila nang masaya. Markahan
o lagyan ng tanda sa iyong mga banal na kasulatan ang ilang kataga na ginamit ni
Pablo para ilarawan kung paano pinagpapala ng Panginoon ang mga nagbibigay
nang masaya.

Pansinin na ang mga katagang ginamit ni Pablo para ilarawan ang mga pagpapala
ng Panginoon ay nagpapahiwatig na tatanggap tayo ng biyaya ng Panginoon, na
kinabibilangan ng temporal na pagpapala na sapat para sa ating mga
pangangailangan.

Ayon sa II Mga Taga Corinto 9:10, sino “ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik”?
Paano nakatutulong sa atin na magbigay nang masaya ang pag-alaala sa
pinanggagalingan ng binhi o biyaya?

Basahin ang II Mga Taga Corinto 9:11–15, na inaalam ang itinuro ni Pablo tungkol
sa mga Banal na masayang nagbibigay at tumatanggap.

4. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Ayon sa II Mga Taga Corinto 9:11–15, ano ang nadarama sa Diyos

ng mga taong nagbibigay ng kanilang yaman at ng mga taong nakatatanggap
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ng yaman mula sa iba? (Maaari mong markahan o lagyan ng tanda ang
anumang kataga ng pasasalamat sa mga talatang ito.)

Maaari mong isulat ang sumusunod na katotohanan sa tabi ng II Mga Taga Corinto
9:11–15 sa iyong mga banal na kasulatan: Dahil nakikita natin na sagana tayong
binibiyayaan ng Diyos nakadarama tayo ng malaking pasasalamat sa Kanya.

5. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Kailan mo nadama na magpasalamat sa Diyos dahil biniyayaan ka

Niya matapos kang maglingkod at magbigay sa iba nang masaya? (Maaari
mong idagdag ang iyong patotoo sa mga alituntunin at mga katotohanang
tinukoy sa II Mga Taga Corinto 8–9.)

Upang tulungan kang maipamuhay ang lesson na ito, isipin ang mga paraan na
matutulungan mo ang isang nangangailangan sa linggong ito (marahil isa sa mga
miyembro ng iyong pamilya). Magtakda ng mithiin na tulungan ang taong iyan, at
isulat ito sa kapirasong papel.

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang II Mga Taga Corinto 8–9 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 24: DAY 2

II Mga Taga Corinto 10–13
Pambungad
Itinuro ni Apostol Pablo ang tungkol sa espirituwal na digmaang nararanasan ng
mga anak ng Diyos. Ipinagtanggol niya ang sarili laban sa mga taong sumasalungat
sa kanya. Isinalaysay niya kung paano siya inagaw hanggang sa ikatlong langit, at
inilarawan kung paano naging pagpapala sa kanya ang kanyang mga kahinaan.
Bago niya tapusin ang kanyang sulat, hinikayat ni Pablo ang mga Banal sa Corinto
na siyasatin ang kanilang sarili at patunayan ang kanilang katapatan.

II Mga Taga Corinto 10–11
Isinulat ni Pablo ang tungkol sa espirituwal na digmaan, ang mga panlilinlang ni
Satanas, at ang kanyang sariling kapighatian
Ano ang naiisip mo kapag nakikita mo
ang salitang digmaan?

Isipin ang mga paraan na napapabilang
tayo sa digmaan laban kay Satanas.
Ano ang ilan sa pinakamahirap na
labanang naranasan natin sa
espirituwal na digmaang ito?

Basahin ang II Mga Taga Corinto 10:3–6, na inaalam ang itinuro ni Apostol Pablo
na dapat nating gawin para magtagumpay sa digmaan laban kay Satanas.

Ang ibig sabihin ng utos na “[bihagin ang] lahat ng pagiisip sa pagtalima kay
Cristo” (II Mga Taga Corinto 10:5) ay kontrolin ang ating isipan, huwag mag-isip
ng masama, at pagtuunan ang mga bagay na mabuti at makabuluhan. Ang isang
katotohanang matututuhan natin sa talata 5 ay kapag kinontrol natin ang ating
pag-iisip bilang pagsunod kay Jesucristo, mas magtatagumpay tayo sa
digmaan laban kay Satanas.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang ilang bagay na magagawa natin para makontrol ang ating
pag-iisip? (Tingnan sa Alma 37:36; D at T 121:45; at ang Paunang Salita ng
Unang Panguluhan sa mga Himno [mga pahina vii], para sa mga
makatutulong na ideya.)

b. Anong mga pagpapala ang naranasan mo nang kontrolin mo ang iyong
pag-iisip bilang pagsunod sa Tagapagligtas?

Isipin ang gagawin mo para makontrol ang iyong pag-iisip bilang pagsunod sa
Tagapagligtas. Para sa ilang tao, nakatutulong ang pagdarasal, pagbabasa o
pagsasaulo ng mga banal na kasulatan, at pagkanta ng mga himno.

Nalaman natin sa II Mga Taga Corinto 10:7–18 na ipinagmapuri ni Pablo ang
Panginoon at itinuro na ang kanyang mga kahinaan ay hindi dapat gawing dahilan
para hindi makinig sa kanya.
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Mababasa natin sa II Mga Taga Corinto 11 na binanggit ni Pablo ang iba pang
paraan na ginagawa ni Satanas para pasamain ang ating pag-iisip at ilayo tayo kay
Jesucristo, pati na ang paggamit ng mga bulaang Cristo at mga huwad na Apostol.
Binanggit ni Pablo ang mga paghihirap na tiniis niya bilang tunay na Apostol ng
Tagapagligtas.

II Mga Taga Corinto 12
Ikinuwento ni Pablo ang pag-agaw sa kanya hanggang sa langit at itinuro kung
paano makatutulong sa atin ang pagtanggap na tayo ay may mga kahinaan
Isipin ang pagkakataon na natusok ka
ng tinik. Sa paanong paraan nagiging
mahirap ang buhay dahil sa mga tinik?

Ginamit ni Apostol Pablo ang konsepto
ng tinik upang ilarawan ang pagsubok
o kahinaang naranasan niya.

Sa pagbabasa mo ng sumusunod na pahayag ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum
ng Labindalawang Apostol, isipin ang uri ng mga pagsubok at kahinaang
naranasan mo: “Ang ilan ay namatayan ng mahal sa buhay o nag-aalaga ng may
kapansanan. Ang ilan ay nasaktan sa diborsyo. Ang iba ay gustong makasal sa
kawalang-hanggan. Ang ilan ay alipin ng nakakaadik na mga sangkap o mga
bisyong gaya ng alak, sigarilyo, droga, o pornograpiya. Ang iba ay may

kapansanan sa katawan o utak. Ang ilan ay naaakit sa katulad nila ang kasarian. Ang ilan ay
matindi ang nadaramang lumbay o kakulangan. Ano’t anuman, marami ang nabibigatang
lubha” (“Pinagpapahinga Niya ang Nangabibigatang Lubha,” Ensign o Liahona, Nob. 2006, 6).

Sa pag-aaral mo ng II Mga Taga Corinto 12, alamin ang mga katotohanang
makatutulong sa iyo sa oras ng mga pagsubok at kahinaan.

Basahin ang II Mga Taga Corinto 12:1–4, na inaalam ang naging pangitain ni Pablo.
(Tinukoy ni Pablo sa mga talatang ito ang kanyang sarili sa ikatlong panauhan nang
nagkuwento siya tungkol sa isang “lalake.” Ang pahayag sa talata 2 na “maging sa
katawan, aywan ko; o maging sa labas ng katawan, aywan ko: Dios ang
nakaaalam“ ay nagsasaad na nakakita si Pablo ng pangitain.)

Basahin ang II Mga Taga Corinto 12:5–6, na inaalam kung ano ang itinugon ni
Pablo sa pangitaing ito tungkol sa kahariang selestiyal.

Pansinin na kahit nagkaroon si Pablo ng pangitaing ito, ayaw niyang “magmapuri”
(o magyabang) tungkol dito. Marahil nag-aalala siya na masyadong tumaas ang
tingin sa kanya ng iba gayong marami pa siyang kahinaan bilang tao na
dapat daigin.

Basahin ang II Mga Taga Corinto 12:7–9, na inaalam kung paano tinulungan ng
Panginoon na manatiling mapagkumbaba si Pablo. (Ang ibig sabihin ng
“magpalalo ng labis” [talata 7] ay maging mapagmataas.)
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Ayon ka Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol ang “tinik
sa laman” ni Pablo ay “isang karamdaman sa katawan, na hindi binanggit kung
ano, at mukhang malubha at patuloy na nagpapahirap nang labis sa Apostol”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 2:448).

Pansinin kung ilang beses ipinagdasal ni Pablo na maalis ang tinik na ito sa laman.
Ang ibig sabihin ng salitang makaitlo [talata 8] ay tatlong beses.)

Maaari mong markahan ang mga kataga sa II Mga Taga Corinto 12:9 na
nagpapaliwanag na hindi inalis ng Panginoon ang tinik sa laman ni Pablo.

Natutuhan natin mula sa mga talatang ito na maaaring pahintulutan ng
Panginoon na makaranas tayo ng mga kahinaan at pagsubok upang manatili
tayong mapagkumbaba. Maaari mong isulat o lagyan ng tanda ang katotohanang
ito sa iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng II Mga Taga Corinto 12:7–9.

Basahin ang II Mga Taga Corinto 12:9–10, na inaalam ang mga katotohanang
natutuhan ni Pablo na nakatulong sa kanya na tiisin ang kanyang mga kahinaan.
Sa pagbabasa mo, isaisip na ang biyaya ay inilarawan bilang “dakilang tulong o
lakas … [na ibinibigay] sa pamamagitan ng awa at pag-ibig ng Diyos” (Gabay sa
mga Banal na Kasulatan, “Biyaya,” scriptures.lds.org).

Maaari mong markahan ang mga salita o kataga sa II Mga Taga Corinto 12:9–10 na
nagtuturo ng mga sumusunod na katotohanan: Ang biyaya ni Jesucristo ay sapat
para mapalakas tayo sa ating mga kahinaan. Hindi laging aalisin sa atin ng
Panginoon ang ating mga pagsubok, ngunit palalakasin Niya tayo kapag
tiniis natin ang mga ito nang may pananampalataya.

Pinatotohanan ni Elder Dallin H. Oaks, “Ang nakapagpapagaling na
kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo—inaalis man nito ang ating mga
pasanin o pinalalakas tayo upang matiis ito gaya ni Apostol Pablo—ay para sa
lahat ng pagdurusa sa buhay” (“Pinagpapahinga Niya ang Nangabibigatang
Lubha,” 8).

2. Sagutin ang dalawa o lahat ng tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng “sapat” (II Mga Taga Corinto 12:9) ang
biyaya ng Tagapagligtas para mapalakas ka sa iyong mga kahinaan?

b. Paano ka matutulungan ng mga katotohanang itinuro sa II Mga Taga
Corinto 12:9–10 habang nakararanas ka ng mga kahinaan at pagsubok?

c. Kailan ka o ang sinumang kakilala mo pinalakas ng Tagapagligtas para
matulungan sa isang kahinaan o sa oras ng pagsubok?
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II Mga Taga Corinto 13
Pinayuhan ni Pablo ang mga Banal na siyasatin ang kanilang sarili at patunayan ang
kanilang katapatan.
May mga tao ngayon na sinasalungat ang mga turo at awtoridad ng mga tinawag
na maglingkod sa pamumuno sa Simbahan. Gayundin, may mga bulaang guro sa
mga Banal sa Corinto na sumalungat kay Pablo at sa kanyang awtoridad bilang
Apostol.

Basahin ang II Mga Taga Corinto 13:3, na inaalam kung ano ang hinahanap na
katunayan ng mga miyembro ng Simbahan sa Corinto.

Basahin ang II Mga Taga Corinto 13:5–6, na inaalam ang ipinagawa ni Apostol
Pablo sa mga Banal sa Corinto sa halip na usisain kung nangungusap ba ang
Panginoon sa pamamagitan niya bilang Apostol. (Ang itinakuwil ay tiwali o
masamang tao.) Maaari mong markahan ang mga salitang naglalarawan ng kilos sa
talata 5 na nagsasabi ng dapat gawin ng mga Banal sa Corinto.

Nang sabihin ni Pablo sa mga Banal sa Corinto na siyasatin kung sila ay “nangasa
pananampalataya” [talata 5], ipinapaisip niya sa kanila kung matatapat ba sila sa
Panginoon at sa Kanyang Simbahan. Natutuhan natin mula sa II Mga Taga Corinto
13:5–6 na sa halip na pintasan ang mga lider ng Simbahan, ang dapat gawin
ng miyembro ng Simbahan ay siyasatin kung sila mismo ay matapat.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Propetang Joseph Smith, na inaalam ang
itinuro niya na mangyayari kung pipintasan natin ang mga lider sa halip na
siyasatin muna ang ating katapatan: “[Kung ang isang tao ay nagsimulang]
hatulan ang iba, na hinahanapan ng mali ang Simbahan, na nagsasabing
naliligaw sila ng landas, samantalang siya mismo ay nagmamagaling, sinisiguro
ko sa inyo, na ang taong iyon ay patungo sa apostasiya; at kung hindi siya

magsisisi, ay mag-aapostasiya nga siya, dahil ang Diyos ay buhay” (Mga Turo ng mga Pangulo
ng Simbahan: Joseph Smith [2007], 372).

3. Mag-ukol ng ilang minuto para pag-isipan ang mga sumusunod na
tanong. Pagkatapos ay isulat ang pangalan mo sa iyong scripture

study journal bilang tanda na nakumpleto mo na ang assignment na ito.

a. Sa scale na 1 hanggang 10 (kung saan 10 ang para sa lubos na masigasig),
gaano mo kasigasig na sinusunod ang payo ng mga lider ng Simbahan?

b. Ano ang isang pamantayan na itinuro ng mga propeta at mga apostol na
mas masusunod mo nang tapat?

c. Sa scale na 1 hanggang 10 (kung saan 10 ang para sa lahat ng pagkakataon),
gaano mo kadalas na naipapahayag ang pasasalamat mo sa iyong mga lider
sa Simbahan, sa personal o sa panalangin man?

d. Ano ang magagawa mo para magpakita ng higit na pagpapahalaga sa
sakripisyo at pagsisikap na ginagawa ng iyong mga lider para sa iyo?
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4. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Anong mga pagpapala ang nagmumula sa palaging paggawa ng

espirituwal na pagsisiyasat sa sarili na tulad nito?

Nalaman natin sa II Mga Taga Corinto 13:7–14 na ipinayo ni Pablo sa mga Banal na
iwasan ang kasamaan at sikaping magpakasakdal.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang II Mga Taga Corinto 10–13 at natapos ang lesson na ito
noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa Mga
Taga Galacia
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Ang Sulat ni Apostol Pablo sa mga Taga Galacia ay para sa mga Kristiyanong Judio
na nalilihis mula sa Panginoon dahil sa muling pag-asa sa mga gawang ayon sa
batas ni Moises. Hinangad ni Apostol Pablo na itama ang problemang ito sa
pagbibigay-diin sa pagkakaiba ng mabigat na “pamatok” ng batas ng Moises, na
humahantong sa espirituwal na pagkaalipin, at ng ebanghelyo ni Jesucristo, na
humahantong sa espirituwal na kalayaan. Ang pag-aaral ng sulat na ito ay
makatutulong sa iyo na mas pahalagahan ang kalayaang ibinigay sa pamamagitan
ng ebanghelyo ni Jesucristo.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Isinulat ni Apostol Pablo ang Mga Taga Galacia (tingnan sa Mga Taga Galacia 1:1).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Malamang na ginawa ni Pablo ang kanyang Sulat sa Mga Taga Galacia habang
naglalakbay sa Macedonia sa kanyang pangatlong pangmisyonerong paglalakbay
noong mga A.D. 55–57 (tingnan sa Bible Dictionary sa LDS English version ng
Biblia, “Pauline Epistles”).

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
“Hindi gaanong matiyak kung saang simbahan pinatutungkol ang sulat na ito.
Maaaring sa simbahan sa hilagang Galacia, ang distrito na ang kabisera ay Ancyra,
o sa distrito na nasa mga hangganan ng Frigia at Galacia na binisita ni Pablo sa
kanyang unang pangmisyonerong paglalakbay. Alinman dito, tiyak namang
nabisita ni Pablo ang mga simbahan sa Galacia sa kanyang pangalawa (Mga Gawa
16:6) at pangatlong (Mga Gawa 18:23) paglalakbay” (Bible Dictionary sa LDS
English version ng Biblia, “Pauline Epistles”).

Sumulat si Pablo sa mga Banal sa Galacia dahil labis ang pag-aalala niya na
lumilihis na sila mula sa Panginoon sa pagsunod sa mga turo ng ilan na naghangad
na “pasamain ang evangelio ni Cristo” (tingnan sa Mga Taga Galacia 1:6–7). Ang
mga Kristiyanong Judio ay nagturo sa mga Kristiyanong gentil ng maling doktrina
na kailangan nilang matuli at sumunod sa mga ritwal ng batas ni Moises para
maligtas (tingnan sa Mga Taga Galacia 6:12; tingnan din sa Mga Gawa 15:1).
Tinanggap ng ilang Banal sa Galacia ang mga turo ng mga taong ito (tingnan sa
Mga Taga Galacia 4:10).

Ang mga pangunahing layunin ni Pablo sa paggawa ng sulat na ito ay
kinabibilangan ng:

1. Pagtatanggol sa kanyang sarili laban sa mga paratang ng mga huwad na guro
na kumakalaban sa kanya.
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2. Pagtuturo na ang lahat ng tao, Judio man o Gentil, ay maliligtas dahil sa
Pagbabayad-sala ni Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya nila kay
Jesucristo sa halip na pag-asa sa mga gawang ayon sa batas ni Moises.

3. Paglilinaw sa ginagampanan ng batas ni Moises sa plano ng Diyos.

4. Pagpapaliwanag sa kaibhan ng lumang tipan na ginawa ng Diyos sa
pamamagitan ni Moises at ng bagong tipan kay Cristo.

5. Pananawagan sa mga Banal na mamuhay nang karapat-dapat ayon sa Espiritu.

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Ang aklat ng Mga Taga Galacia ay itinuturing na pinakamadamdaming sulat ni
Pablo, kung saan nagbigay siya ng tahasang pagsaway kapwa sa mga miyembro ng
Simbahan na nalilihis ng landas at sa mga bulaang guro na naglilihis sa kanila. Ang
Mga Taga Galacia ay naglalaman ng pinakaunang nakasulat na pagtuturo ni Pablo
tungkol sa doktrina ng pag-aaring ganap o pagbibigay-katwiran—tayo ay hindi
aariing-ganap o bibigyang-katwiran sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa
batas ni Moises kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo.
Ikinumpara sa sulat ang kaibhan ng “mga gawa ng laman” sa “bunga ng Espiritu”
(tingnan sa Mga Taga Galacia 5:16–25).

Outline
Mga Taga Galacia 1–2. Sumulat si Pablo sa mga Banal sa Galacia dahil sila ay
lumihis mula sa Panginoon at sinunod ang mga maling turo. Ipinagtanggol niya
ang kanyang katungkulan bilang Apostol sa pamamagitan ng muling
pagsasalaysay ng pang-uusig niya noon sa Simbahan at ng kanyang
pagbabalik-loob. Binibigyang-diin niya na tumanggap siya ng paghahayag mula
mismo sa Diyos at nilinaw na sinang-ayunan ng mga Apostol ang kanyang
pangangaral sa mga Gentil. Sinabi niya na minsa’y hindi siya umayon kay Pedro
hinggil sa mga Banal na gentil. Itinuro niya na hindi aariing ganap o
bibigyang-katwiran ang mga tao sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa batas ni
Moises kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo.

Mga Taga Galacia 3–4. Ipinagtanggol ni Pablo ang mensahe ng ebanghelyo.
Itinuro niya na si Abraham ay isang halimbawa ng isang taong inaring-ganap o
binigyang-katwiran dahil sa pananampalataya at hindi dahil sa mga gawang ayon
sa batas ni Moises. Sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala, tinubos ni Jesucristo ang
sangkatauhan mula sa sumpa ng batas. Ang layunin ng batas ni Moises ay maging
“tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Cristo” (Mga Taga Galacia 3:24). Sa
pamamagitan ng pananampalataya at binyag, natanggap ng mga Banal ang mga
pagpapala ng Pagbabayad-sala, nakapasok sa tipan ng ebanghelyo, naging mga
tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo, at hindi na mga tagapaglingkod
kundi mga anak ng Diyos.

Mga Taga Galacia 5–6. Hinikayat ni Pablo ang mga Banal na manatiling matatag
sa tipan ng ebanghelyo na ibinigay ni Cristo. Ikinumpara ni Pablo ang buhay ng
isang tao na sumasama sa “mga gawa ng laman” (Mga Taga Galacia 5:19) sa isang
taong nagtatamasa ng “bunga ng Espiritu” (Mga Taga Galacia 5:22). Itinuro niya na
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dapat magpasan ang mga Banal ng mga pasanin ng isa’t isa at huwag mapagod sa
paggawa ng mabuti. Inaani natin ang ating itinanim.
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UNIT 24: DAY 3

Mga Taga Galacia
Pambungad
Pinagsabihan ni Apostol Pablo ang mga Banal sa Galacia dahil sa pagsunod sa mga
maling turo, at pinagsabihan niya ang mga bulaang guro na naglilihis sa kanila
mula sa tamang landas. Itinuro rin niya na tulad ni Abraham na naging
tagapagmana ng Diyos, ang mga Banal sa Galacia ay maaaring maging mga
tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod kay
Jesucristo sa halip na sa pagsunod sa mga ritwal na ipinagagawa ng batas
ni Moises.

Mga Taga Galacia 1–2
Pinagsabihan ni Pablo ang mga Banal dahil sa pagsunod sa mga bulaang guro at
hinikayat sila na bumalik sa ebanghelyo
Isipin kunwari na sinabi sa iyo ng isa sa mga kapatid o mga kaibigan mo na hindi
na siya sigurado kung totoo ang mga turo ng Simbahan. Dahil dito, ang taong ito
ay hindi na nagsimba at hindi na ipinamumuhay ang ebanghelyo.

1. Isulat sa iyong scripture study journal ang mga sasabihin mo sa
iyong kapatid o kaibigan na tutulong sa kanya na maniwalang muli

sa mga turo ng Simbahan.

Habang pinag-aaralan mo ang Mga Taga Galacia 1 at nalaman kung bakit
tinalikuran ng mga Banal sa Galacia ang totoong ebanghelyo, hanapin ang isang
katotohanan na makatutulong sa iyong kapatid o kaibigan na
manampalatayang muli.

Ang Galacia ay isang rehiyon sa hilagang-gitnang bahagi ng Asia Minor na
kinabibilangan ng maraming lungsod na napuntahan ni Apostol Pablo sa kanyang
pangalawa at pangatlong pangmisyonerong paglalakbay (tingnan sa Mga Gawa
16:6; 18:23; (tingnan din sa Mga Mapa sa Biblia, Mapa blg. 13, “Ang Una at
Pangalawang Paglalakbay ni Apostol Pablo,” at “Ang Mga Paglalakbay ni Apostol
Pablo Bilang Misyonero” sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). Basahin ang Mga
Taga Galacia 1:6–7, na inaalam ang naging problema sa mga miyembro ng
Simbahan sa Galacia.

Ang mga nanliligalig sa mga Banal sa Galacia at binabaluktot ang mga turo ng
ebanghelyo ay naging sanhi ng pag-aalinlangan nila tungkol sa mga turo ni Pablo
na dumarating lamang ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang mga
bulaang guro na ito ay mga Kristiyanong Judio na kilala bilang Judaizers. Sinabi
nila na kailangang matuli ang mga Banal sa Galacia at gawin ang mga ritwal ng
batas ni Moises para maligtas sila.

Basahin ang Mga Taga Galacia 1:8–9, na inaalam ang sinabi ni Pablo tungkol sa
mga nangaral ng ibang ebanghelyo na taliwas sa ebanghelyong ipinangaral niya
bilang Apostol ng Panginoon.
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Basahin ang Mga Taga Galacia 1:10–12, na inaalam kung saan nanggaling ang mga
turo ni Pablo. Maaari mong markahan o isulat sa iyong banal na kasulatan ang
nalaman mo.

Natutuhan natin mula sa mga turo ni Pablo na inihahayag ni Jesucristo ang
totoong doktrina sa Kanyang mga propeta.

2. Sagutin ang dalawa o lahat ng sumusunod na tanong sa iyong
scripture study journal:

a. Paano nakatutulong na alalahanin na ang Diyos ang pinagmumulan ng
totoong doktrina kapag may mga tanong tayo tungkol sa mga turo ng mga
propeta?

b. Ano ang magagawa natin para makatanggap tayo ng paghahayag mula sa
Diyos upang malaman natin para sa ating sarili na totoo ang turo ng mga
propeta?

c. Paano makatutulong ang katotohanang ito sa isang tao na nahihirapang
paniwalaan ang mga turo ng propeta?

Tulad ng nakatala sa Mga Taga Galacia 1:13–2:21, ikinuwento ni Pablo sa mga
Banal ang tungkol sa kanyang pagbabalik-loob at unang pangmisyonerong
paglalakbay. Ipinaliwanag din niya kung bakit hindi na kailangang umasa ng mga
Kristiyanong gentil sa kinagisnang paniniwala na nasa mga batas ni Moises ang
kaligtasan, at sa halip, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo
na napapatawad (o nabibigyang-katwiran) tayo. Nagpatotoo si Pablo na namuhay
siya “sa pananampalataya … sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang
kaniyang sarili dahil sa akin” (Mga Taga Galacia 2:20).

Mga Taga Galacia 3–4
Hinikayat ni Pablo ang mga taga Galacia na kamtin ang lahat ng pagpapalang
ipinangako kay Abraham sa pamamagitan ni Jesucristo
Bakit maaaring madama ng mga sumusunod na indibidwal na tila hindi sila
makatatanggap ng lahat ng pagpapala ng Panginoon, kumpara sa iba sa Simbahan
na nalaman ang ebanghelyo at tapat dito mula noong bata pa sila?

• Isang binatilyo ang lumaki sa isang di-gaanong aktibong pamilya at hindi
naturuan ng ebanghelyo noong siya ay bata pa. Bumabalik na ngayon sa
Simbahan ang kanyang pamilya at nagsisimulang matutuhan at ipamuhay ang
ebanghelyo.

• Maraming taon nang kinukutya at pinipintasan ng isang babae ang Simbahan.
Kamakailan ay nakaranas siya ng pagbabago ng puso at nabinyagan.

Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Galacia 3–4, alamin ang mga katotohanang
makatutulong sa iyo na maunawaan ang mga pagpapalang makakamtan ng lahat
ng tao, anuman ang kanyang sitwasyon o mga pinili o desisyon noon.

Dahil marami sa mga Banal sa Galacia ay mga gentil na naging mga Kristiyano,
hindi sila literal na inapo ni Abraham, na pinangakuan ng lahat ng pagpapala
ng Diyos.
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Basahin ang Mga Taga Galacia 3:7–9, na inaalam ang itinuro ni Pablo sa “mga sa
pananampalataya” (Mga Taga Galacia 3:7), o sa mga taong naniniwala kay
Jesucristo.

Ayon sa talata 8, ano ang ipinangako ng Panginoon kay Abraham?
____________________

Ayon sa talata 9, ano ang mangyayari sa mga nananampalataya kay Jesucristo?
____________________

Tumutukoy ang mga katagang
“pinagpapala kay Abraham na may
pananampalataya” (Mga Taga Galacia
3:9) sa pagtanggap sa mga pagpapala
ng tipang ginawa ng Diyos kay
Abraham na sa pamamagitan niya ay
matatamo ng lahat ng tao ang mga
pagpapala ng nakatataas na priesthood,
selestiyal na kasal, at kadakilaan
(tingnan sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan, “Tipang Abraham,”
scriptures.lds.org).

Mababasa natin sa Mga Taga Galacia
3:10–25 na ang batas ni Moises ay hindi
nilayon na maging paraan upang
“[ariing]-ganap” ang mga tao (Mga
Taga Galacia 3:11), ibig sabihin nito ay
mapatawad sila sa kasalanan at
maipahayag na walang-sala. Ito ay
nilayong maging gabay o “tagapagturo”
(Mga Taga Galacia 3:24) upang tulungan ang mga Israelita na lumapit kay
Jesucristo at ariing-ganap o mapatawad sa pamamagitan ng kanilang
pananampalataya sa Kanya. Tandaan na ang ibig sabihin ng inaring-ganap ay
“mapatawad mula sa kaparusahan sa kasalanan at maipahayag na walang sala”
(Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Pagbibigay-katwiran, Pangatwiranan,”
scriptures.lds.org).

Kumpletuhin ang sumusunod na chart sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga
scripture passage at pagsagot sa mga tanong:

Mga Taga Galacia 3:26–27. Ano ang
kailangan nating gawin upang matanggap
ang mga pagpapalang ipinangako kay
Abraham?

Mga Taga Galacia 3:28–29; 4:7. Anuman o sinuman
tayo noon, ano ang mangyayari sa atin kapag
pumasok tayo sa tipan ng ebanghelyo sa
pamamagitan ng binyag?

Nalaman natin mula sa Mga Taga Galacia 3:26–29; 4:7 na lahat ng
nananampalataya kay Jesucristo at pumapasok sa tipan ng ebanghelyo ay
magiging iisa kay Cristo at mga tagapagmana ng Diyos.
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Bakit mahalagang malaman na ipinangako ng Diyos ang mga pagpapalang ito sa
lahat ng nakipagtipan, anuman ang kanyang sitwasyon o mga pinili o desisyon
noon? ____________________

Mababasa natin sa Mga Taga Galacia 4:8–31 na inanyayahan ni Pablo ang mga
Banal sa Galacia na bumalik kay Jesucristo at tumakas sa pagkaaliping dulot ng
pagtatangkang sundin ang maraming tradisyon ng batas ni Moises.

Mga Taga Galacia 5–6
Hinikayat ni Pablo ang mga Banal sa Galacia na ibalik ang kanilang
pananampalataya kay Jesucristo
Ano ang ilan sa mga pinakamahirap na tukso na naranasan mo? Paano mo
mapaglalabanan ang mga tuksong ito?

Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Galacia 5–6, alamin ang mga alituntunin na
makatutulong sa iyo na mapaglabanan ang mga tukso.

Basahin ang Mga Taga Galacia 5:16–17, na inaalam ang dalawang magkalabang
puwersa na inilarawan ni Pablo.

Ang ibig sabihin ng “magsilakad kayo ayon sa Espiritu” (Mga Taga Galacia 5:16) ay
mamuhay nang marapat at sundin ang mga pahiwatig ng Espiritu Santo. Ang ibig
sabihin ng “gagawin ang mga pita ng laman” (Mga Taga Galacia 5:16) ay
magpatangay sa tuksong magkasala.

Kumpletuhin ang sumusunod na alituntunin ayon sa natutuhan mo sa Mga Taga
Galacia 5:16: Kapag nagsilakad tayo ayon sa Espiritu, mapaglalabanan natin
ang ____________________.

Isipin kung paanong ang paglakad o pamumuhay ayon sa Espiritu ay
makatutulong sa iyo na mapaglabanan ang mga tukso.

Basahin ang Mga Taga Galacia 5:22–23, na inaalam ang iba pang bunga ng
pamumuhay ayon sa Espiritu. (Tandaan na ang Mga Taga Galacia 5:22–23 ay isang
scripture mastery passage. Maaari mo itong markahan sa paraang madali mo itong
mahahanap.)
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Scripture Mastery—Mga Taga Galacia 5:22–23
3. Para matulungan kang

isaulo ang Mga Taga
Galacia 5:22–23, magdrowing sa
iyong scripture study journal ng
isang puno na may siyam na
pirasong bunga—tatlong hanay na
may tigtatatlong pirasong bunga sa
bawat isa. Sa itaas ng puno, isulat
ang Datapuwa’t ang bunga ng Espiritu
ay … Sa ibaba ng puno, isulat ang
sa mga gayong bagay ay walang
kautusan. Simula sa itaas na hanay
ng mga bunga, isulat ang unang
letra ng bawat bunga na inilahad ni
Pablo. Subukang bigkasin ang
scripture mastery na tinitingnan ang
drowing na ito at ang scripture
passage kung kinakailangan. Patuloy na bigkasin ito hanggang sa maulit mo
ang scripture mastery nang hindi tinitingnan ang drowing o ang iyong mga
banal na kasulatan. Bigkasin ang scripture mastery passage sa isang kapamilya
o sa seminary class.

4. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Paano nakadaragdag ang pagtataglay ng mga kaloob na ito sa

kakayahan mong tulungan ang mga tao?

Basahin ang Mga Taga Galacia 6:1–2, na inaalam ang itinuro ni Apostol Pablo
tungkol sa kung paano dapat na makitungo ang mga miyembro ng Simbahan sa
isang taong nagkasala. Ang ibig sabihin ng “masumpungan sa anomang
pagsuway” (Mga Taga Galacia 6:1) ay magkasala.

Bakit mahalagang magkaroon ng “espiritu ng kahinhinan” (Mga Taga Galacia 6:1)
o kababaang-loob habang sinisikap nating tulungan ang isang tao na makabalik sa
landas ng ebanghelyo?

Tulad ng nakatala sa Mga Taga Galacia 6:3–5, itinuro ni Pablo na hindi tayo dapat
maging mayabang at mapagmagaling at na ang bawat tao ay “magpapasan ng
kaniyang sariling pasan” (Mga Taga Galacia 6:5), o mananagot sa kanyang mga
pagpili o pasiya.

Ano ang tutubo kapag itinanim mo ang bawat isa sa mga sumusunod na uri ng
binhi? Isulat ang mga hula mo sa kaukulang patlang. (Ang mga sagot ay nasa
katapusan ng lesson.)
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a.

b.

c.

Ginamit ni Pablo ang mga binhi para maituro ang mga espirituwal na katotohanan.
Basahin ang Mga Taga Galacia 6:7–8, na inaalam ang itinuro ni Pablo kung ano ang
maaasahan natin kapag naghasik, o nagtanim tayo ng mga binhi. Ang mga turo ni
Pablo sa mga talatang ito ay kadalasang tinatawag na batas ng pag-aani.

Basahin ang Mga Taga Galacia 6:9–10, na inaalam kung bakit itinuro ni Pablo ang
batas ng pag-aani matapos niyang anyayahan ang mga taga-Galacia na tulungan
ang isa’t isa na manatili o bumalik sa landas ng ebanghelyo.

Natutuhan natin mula sa mga talatang ito na kung masigasig tayo sa paggawa
ng mabuti, aanihin natin ang mga pagpapala na bunga ng ating paggawa.

5. Sagutin ang kahit dalawa sa mga sumusunod na assignment sa
iyong scripture study journal:

a. Paanong makatutulong sa atin ang pangakong mag-aani tayo “sa
kapanahunan” para hindi tayo “manganghihimagod” (Mga Taga Galacia
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6:9), o kaya’y sumuko sa pagsisikap nating paglingkuran ang iba at
ipamuhay ang ebanghelyo?

b. Kailan ka napagpala o ang isang kakilala mo sa pagsisikap na gumawa ng
mabuti kahit hindi agad dumarating ang mga pagpapala?

c. Mapanalanging pag-isipan kung sino ang matutulungan mo na makabalik
sa landas ng ebanghelyo. Habang iniisip mo ang taong ito, sumulat ng
mithiin kung paano ka magiging masigasig sa paggawa ng mabuti habang
sinisikap mong tulungan siya, kahit hindi mo agad makita ang resulta ng
iyong gagawin.

Tulad ng nakatala sa Mga Taga Galacia 6:11–18, tinapos ni Pablo ang kanyang sulat
sa mga Banal sa Galacia sa pagpapatotoo na ang kapayapaan at habag ni Jesucristo
ay para sa lahat ng mga naging bagong nilalang sa pamamagitan ng
pananampalataya sa Kanyang pangalan.

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Taga Galacia 1–6 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

Ang mga sagot sa mga uri ng binhi: a. Sunflower, b. Kalabasa, c. Bean.
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Pambungad sa Mga
Taga Efeso
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Itinuro ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol na “ang
Mga Taga Efeso ay isang sulat para sa buong mundo, para sa mga Judio at Gentil,
para sa mag-asawa, para sa magulang at anak, para sa panginoon at
tagapaglingkod. Ito ang kaisipan at kalooban ng Diyos sa panahon ni Pablo; ito ang
tinig ng inspirasyon sa ating panahon; ito ay sulat na mapahahalagahan at
maipamumuhay ng lahat ng tao.

“… Ito ay naglalaman ng ilan sa pinakamagagandang sulat ni Pablo at isa itong
dokumento na naglalahad ng mga pangunahing alituntunin, at ng ebanghelyo ng
Diyos sa lahat ng nakapagliligtas na kaluwalhatian nito” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomo [1965–73], 2:489).

Ang pag-aaral ng Sulat sa Mga Taga Efeso ay maaaring maghikayat sa iyo na
isantabi ang mga bagay ng mundong ito at maaaring makatulong sa iyong
espirituwal na pag-unlad at matutong makiisa at makipagkapatiran nang mas
lubusan sa Simbahan.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Isinulat ni Apostol Pablo ang Sulat sa mga Taga Efeso (tingnan sa Mga Taga Efeso
1:1).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Sinabi ni Pablo na nakabilanggo siya nang gawin niya ang Sulat sa Mga Taga Efeso
(tingnan sa Mga Taga Efeso 3:1; 4:1; 6:20). Maaaring isinulat ang Mga Taga Efeso
noong unang pagkabilanggo ni Pablo sa Roma, mga A.D. 60–62 (tingnan sa Gabay
sa mga Banal na Kasulatan, “Sulat ni Pablo, Mga,” scriptures.lds.org). Sa panahong
ito ay ikinulong si Pablo sa isang bahay, ngunit may kalayaan siyang tumanggap ng
mga bisita at ituro ang ebanghelyo (tingnan sa Mga Gawa 28:16–31).

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Nakasaad sa King James Version ng Biblia, Ephesians 1:1 na ang Sulat sa Mga Taga
Efeso ay para sa “mga banal na nangasa Efeso.” Gayunman, ang mga pinakaunang
manuskrito ng Mga Taga Efeso ay hindi naglalaman ng mga salita “na nangasa
Efeso.” Ipinahihiwatig nito ang posibilidad na maaaring hindi ginawa ni Pablo ang
sulat para lamang sa mga taga Efeso ngunit para din sa ilang kongregasyon ng mga
Banal, kabilang ang nasa Efeso. Ang Efeso ang nagsilbing punong himplian o
headquarters ni Pablo sa kanyang pangatlong pangmisyonerong paglalakbay
(tingnan sa Mga Gawa 19:9–10; 20:31), at malaki ang pagmamahal niya para sa
mga taong ito (tingnan sa Mga Gawa 20:17, 34–38).

Sa sulat na ito, tinukoy ni Pablo ang mga gentil na miyembro ng Simbahan
(tingnan sa Mga Taga Efeso 2:11) na marahil ay mga bagong miyembro (tingnan sa
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Mga Taga Efeso 1:15). Sumulat siya upang makatulong sa pagpapalakas ng
espirituwalidad at patotoo ng mga yaong matagal nang miyembro. Ang kanyang
mga pangunahing layunin ay tulungan ang mga nagbalik-loob na ito na umunlad
sa kanilang espirituwal na kaalaman tungkol sa Diyos at sa Simbahan (tingnan sa
Mga Taga Efeso 1:15–18; 3:14–19); palakasin ang pagkakaisa, lalo na ng mga Banal
na gentil at Judio (tingnan sa Mga Taga Efeso 2:11–22; 4:1–16; 5:19–6:9); at
hikayatin ang mga Banal na mapaglabanan ang puwersa ng kasamaan (tingnan sa
Mga Taga Efeso 4:17–5:18; 6:10–18). Maraming Banal sa Efeso ang namumuhay
nang matwid, sapat upang mabuklod sa kawalang-hanggan (tingnan sa Mga Taga
Efeso 1:13; Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:493–94).

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Ang Mga Taga Efeso ay naglalaman ng maraming turo at ideya na pamilyar sa mga
Banal sa mga Huling Araw, kabilang na ang pag-oorden noon pa man, ang
dispensasyon ng kaganapan ng panahon, ang Banal na Espiritu ng Pangako, ang
kahalagahan ng mga propeta at mga apostol, ang pagkakaroon ng isang totoo at
nagkakaisang Simbahan, at ang iba’t ibang katungkulan, tungkulin, at gawain sa
organisasyon ng Simbahan. Ang sulat na ito ay naglalaman din ng ilan sa mga
pinakabanal na turo tungkol sa pamilya na matatagpuan saanman sa banal na
kasulatan.

Outline
Mga Taga Efeso 1:1–4:16. Isinulat ni Pablo ang tungkol sa pag-oorden noon pa
man ng mga Banal na tanggapin ang ebanghelyo; ang dispensasyon ng kaganapan
ng panahon; pagbubuklod sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ng Pangako;
kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya; ang pagkakaisa ng mga Banal na gentil at
Judio sa Simbahan; isang Panginoon, isang pananampalataya, isang binyag; ang
layunin ng Simbahan; at ang organisasyon ng Simbahan sa ibabaw ng
kinasasaligan ng mga propeta at mga apostol, na si Jesucristo ang pangulong bato
sa panulok. Itinuro ni Pablo na sama-samang titipunin ng Diyos ang lahat ng bagay
kay Cristo sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon.

Mga Taga Efeso 4:17–6:24. Hinikayat ni Pablo ang mga Banal na ipamuhay
araw-araw ang totoong doktrina. Hinikayat niya sila na iwanan ang dating
pagkatao (mga dati nilang kasalanan) at mangagbihis ng bagong pagkatao na
natamo nila sa pamamagitan ni Cristo. Pinayuhan niya ang mga mag-asawa, mga
anak, mga magulang, mga alipin o tagapaglingkod, mga amo o panginoon, at mga
kongregasyon. Hinikayat niya ang mga Banal na “mangagbihis … ng buong
kagayakan ng Dios” (Mga Taga Efeso 6:11).

MGA TAGA EFESO
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Si Apostol Pablo ay nakabilanggo sa isang
bahay sa Roma.

UNIT 24: DAY 4

Mga Taga Efeso 1
Pambungad
Sumulat si Apostol Pablo sa mga Banal sa Efeso tungkol sa kanilang pagkakaorden
noon pa man na tumanggap ng ebanghelyo. Nagsulat siya tungkol sa huling
dispensasyon—ang dispensasyong kinabibilangan natin ngayon—kung saan ang
Diyos ay “[ti]tipunin ang lahat ng mga bagay kay Cristo” (Mga Taga Efeso 1:10).
Itinuro ni Pablo na makikilala natin ang Ama sa Langit at si Jesucristo sa
pamamagitan ng paghahayag.

Mga Taga Efeso 1:1–8
Itinuro ni Pablo sa mga Banal na sila ay itinalaga o inorden noon pa man na
tumanggap ng ebanghelyo
Isipin ang isang pangyayari sa buhay mo na sumang-ayon kang tanggapin ang
isang mahalagang responsibilidad. Nang mahirapan ka sa responsibilidad na ito,
paano ka pinalalakas ng kaalamang sumang-ayon ka na tanggapin ito at nagtiwala
sa iyo ang isang tao na magagawa mo ito? Paano ka napagpala o nagantimpalaan
sa pagtupad sa iyong responsibilidad?

Hinangad ni Apostol Pablo sa sulat na
ito na palakasin ang matatagal nang
miyembro ng Simbahan at tulungan
ang mga bagong miyembro na
umunlad sa kanilang espirituwal na
kaalaman at manatiling tapat sa
kanilang mga tipan.

Basahin ang Mga Taga Efeso 1:3–8, na
inaalam ang mga katotohanang itinuro
ni Pablo sa mga Banal na makatutulong
sa kanila na manatiling tapat sa
kanilang mga tipan.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang dalawa o tatlong pangunahing doktrina na ituturo mo para
tulungan ang isang miyembro ng Simbahan na manatiling tapat sa kanyang
mga tipan at manatiling aktibo sa Simbahan?

b. Paano makatutulong sa isang tao ang pagkaunawa sa mga katotohanang
iyon na piliing manatiling tapat?

Pag-aralan ang mga Pangunahing Doktrina
Sa pagsisimula mo sa lesson na ito, alamin ang mga Pangunahing Doktrina na matatagpuan sa
pambungad ng manwal na ito. Ang matutuhan ang mga Pangunahing Doktrina ay makatutulong
sa iyo na ipamuhay ang ebanghelyo at mas mapahusay ang iyong kakayahan na maituro ang
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mahahalagang katotohanang ito sa iba. Maghanap ng karagdagang kaalaman tungkol sa ilan sa
mga doktrinang ito sa pag-aaral mo ng Mga Taga Efeso 1.

Ang mga katagang “bago itinatag ang sanglibutan” sa Mga Taga Efeso 1:4 ay
tumutukoy sa buhay bago ang buhay sa mundo, at ang mga katagang
“pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang
kaniya” at ang mga salitang itinalaga nang una pa sa Mga Taga Efeso 1:5 ay
tumutukoy sa mga yaong mga hinirang o itinalaga o inorden noon pa man na
tumanggap ng ebanghelyo sa buhay na ito. Ang isang katotohanan na
matututuhan natin sa mga talatang ito ay itinalaga o inorden noon pa man ang
mga anak ng Diyos na tumanggap ng mga pagpapala ng ebanghelyo. Ang
pagtanggap ng mga pagpapalang ito ay nakasalalay sa ating katapatan sa buhay
na ito.

Habang binabasa mo ang sumusunod na pahayag mula sa Tapat sa
Pananampalataya, pag-isipan kung paano makatutulong ang pag-unawa sa
doktrina ng pagtatalaga o pag-oorden noon pa man sa isang tao na piliing
manatiling tapat sa kanyang mga tipan at aktibo sa Simbahan:

“Sa buhay bago tayo isinilang, pumili ng ilang espiritu ang Diyos na tutupad sa mga natatanging
misyon habang nabubuhay sila sa daigdig. Tinatawag itong pag-oorden noon pa man.

“Ang pag-oorden noon pa man ay hindi garantiya na tatanggap ng mga tiyak na tungkulin o
responsibilidad ang mga tao. Dumarating sa buhay na ito ang gayong mga oportunidad bunga
ng matwid na paggamit ng kalayaang pumili, tulad ng pag-oorden noon pa man sa isang tao
bunga ng kabutihan niya sa buhay bago siya isinilang. …

“Ang doktrina ng pag-oorden noon pa man ay para sa lahat ng miyembro ng Simbahan, hindi
lamang sa Tagapagligtas at sa Kanyang mga propeta. Bago nilikha ang daigdig, nabigyan na ng
tiyak na mga responsibilidad ang matatapat na kababaihan at naorden na noon pa man sa tiyak
na mga tungkulin sa priesthood ang matatapat na kalalakihan. Bagama’t hindi ninyo naaalala
ang panahong iyon, tiyak na sumang-ayon kayong tuparin ang mahahalagang tungkulin sa
paglilingkod sa inyong Ama. Habang pinatutunayan ninyo ang inyong pagkamarapat, bibigyan
kayo ng mga oportunidad na matupad ang mga tungkuling natanggap ninyo noon” (Tapat sa
Pananampalataya: Isang Sanggunian sa Ebanghelyo [2006], 146–47).

Paano makatutulong sa atin ang pagkaunawang inorden o itinalaga tayo noon pa
man na tumanggap ng ebanghelyo at ng maraming pagpapala nito upang
maisagawa ang mga gawain dito sa mortalidad na manatiling tapat sa ating
mga tipan?

Mga Taga Efeso 1:9–12
Binanggit ni Pablo ang tungkol sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon
Hanapin ang kahulugan ng mga dispensasyon sa bahaging Mga Pangunahing
Doktrina sa simula ng manwal na ito. Basahin ang mga talata na nagpapaliwanag
kung ano ang kahulugan ng dispensasyon. Sa iyong pagbabasa, alamin ang
dispensasyong kinabibilangan natin.
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Mula sa nabasa mo, kailan nagsimula ang dispensasyong kinabibilangan natin?
____________________

Basahin ang Mga Taga Efeso 1:9–10, na inaalam ang mga isinulat ni Pablo na
mangyayari sa ating dispensasyon, ang “dispensasyon ng kaganapan ng panahon.”
(Ang mga katagang “hiwaga ng kaniyang kalooban” ay tumutukoy sa mga plano at
mga layunin ng Diyos.)

Nang isulat ni Pablo na ang “lahat ng mga bagay kay Cristo,” kapwa sa langit at
lupa, ay “titipunin” (Mga Taga Efeso 1:10), ang tinutukoy niya ay ang
Panunumbalik at sama-samang pagtitipon ng lahat ng susi, kapangyarihan, at
pangako na inihayag ng Diyos sa Kanyang mga anak mula pa sa simula ng daigdig,
gayon din ang iba pang kaalaman na hindi pa kailanman naipahahayag (tingnan sa
D at T 128:18).

Mula sa Mga Taga Efeso 1:10, nalaman natin ang sumusunod na katotohanan: Sa
dispensasyon ng kaganapan ng panahon, ang lahat ng bagay mula sa mga
naunang dispensasyon ay ipanunumbalik.

Ipinaliwanag ni Elder B.H. Roberts ng Pitumpu kung paano nauugnay ang bawat
nakaraang dispensasyon sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon: “Ito ang
dispensasyon ng kaganapan ng panahon, at nakita natin, tulad ng mga sapa na
dumadaloy patungo sa dagat, na tayo at ang lahat ng tao sa mga naunang
dispensasyon ay naugnay sa isa’t isa; at nakita natin na ang Diyos ay may iisang
dakilang layunin mula sa simula, at iyan ay ang kaligtasan ng Kanyang mga

anak. At dumating na ang huling araw, ang huling dispensasyon, kung kailan ang katotohanan
at liwanag at kabutihan ang dapat lumaganap at pumuno sa buong mundo” (sa Conference
Report, Okt. 1904, 73).

2. Itinuro ni Elder Roberts
na dapat mapuno ng

katotohanan, liwanag, at kabutihan
ang buong mundo sa huling
dispensasyon. Sa iyong scripture
study journal, magsulat ng lima o
mahigit pa na katotohanan, banal
na kasulatan, tipan, at
kapangyarihan mula sa mga
naunang dispensasyon na
ipinanumbalik o ibinigay sa
dispensasyon ng kaganapan ng panahon. (Kung kailangan mo ng tulong,
tingnan ang “Panunumbalik ng Ebanghelyo” sa Tapat sa Pananampalataya: Isang
Sanggunian sa Ebanghelyo [2006], 186–90.)

3. Kumpletuhin ang isa o lahat ng sumusunod:

a. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Paano naging pagpapala sa iyo ang mabuhay sa dispensasyon ng kaganapan
ng panahon? Anong mga resources sa ating dispensasyon ang
makatutulong para mapuno ng katotohanan at liwanag ang buong mundo?
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b. Sa isang social media website na ginagamit mo, mag-post ng isang
paliwanag tungkol sa mga dispensasyon at kung bakit ka nagpapasalamat
na nabuhay ka sa dispensasyong ito. Kapag tapos ka na, isulat sa iyong
scripture study journal ang naramdaman mo sa pag-post mo ng iyong
mensahe.

Sinabi ni Elder David A. Bednar ng Korum ng Labindalawang Apostol: “Mahal
kong mga kapatid, ang nagawa na sa dispensasyong ito sa pagbabahagi ng mga
mensahe ng ebanghelyo sa pamamagitan ng social media ay isang magandang
simula—ngunit isang maliit na patak pa lamang. Ngayon ay inaanyayahan ko
kayo na tumulong na gawing malaking baha ang isang patak. … Pinapayuhan
ko kayo na ipalaganap sa mundo ang mga mensaheng puno ng kabutihan at

katotohanan—mga mensaheng totoo, nagpapasigla, at maipagkakapuri—at literal na paabutin
sa buong mundo gaya ng isang baha” (“To Sweep the Earth as with a Flood” [Brigham Young
University Campus Education Week devotional, Ago. 19, 2014], LDS.org).

Ano ang ginagawa mo para makatulong sa pagpapalaganap ng mga mensaheng
puno ng kabutihan at katotohanan sa buong mundo? Isipin kung paano mo
maibabahagi ang mahahalagang katotohanan na ipinanumbalik sa dispensasyong
ito sa mga taong naninirahan malapit sa iyo at sa mga taong nakatira sa malayo.

Sa Mga Taga Efeso 1:11–12, itinuro ni Pablo na sa pamamagitan ni Jesucristo ay
nagtamo ang mga Banal ng mana sa kaharian ng Diyos.

Mga Taga Efeso 1:13–23
Itinuro ni Pablo ang tungkol sa Banal na Espiritu ng Pangako
Basahin ang Mga Taga Efeso 1:13–14, na inaalam ang mga pagpapalang natanggap
ng mga Banal dahil sa kanilang katapatan at pagtitiwala at pananalig kay Jesucristo.

Ang ibig sabihin ng “tinatakan ng Espiritu Santo, na ipinangako” ay ang Espiritu
Santo ay “sumasaksi … sa Ama na ang makapagliligtas na mga ordenansa ay
naisagawa nang maayos at naingatan ang mga tipang kasama nito” (Gabay sa mga
Banal na Kasulatan, “Banal na Espiritu ng Pangako,” scriptures.lds.org). Ang mga
katagang “patotoo sa ating mana” sa Mga Taga Efeso 1:14 ay nagpapakita na kapag
ibinuklod ang matatapat na Banal sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ng
Pangako, tatanggap sila ng personal na katiyakan na mamanahin nila sa huli ang
kahariang selestiyal. (Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagtawag at
paghirang, basahin ang II Ni Pedro 1 at ang komentaryong ibinigay para sa
kabanatang iyan sa Unit 30: Day 1 lesson.)

Tulad ng nakatala sa Mga Taga Efeso 1:15–16, sinabi ni Pablo sa mga Banal na
patuloy siyang nagpapasalamat sa Diyos para sa kanilang katapatan. Basahin ang
Mga Taga Efeso 1:17–18, na inaalam kung ano ang idinalangin ni Pablo na ibigay ng
Diyos sa mga Banal.

Isipin kung ano ang itinuturo sa atin ng mga talatang ito tungkol sa kung paano
natin makikilala ang Ama sa Langit.

Ang isang katotohanan na matutukoy natin sa mga talatang ito ay makikilala
natin ang Ama sa Langit sa pamamagitan ng paghahayag.
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Habang binabasa mo ang sumusunod na pahayag ni Elder David A. Bednar,
markahan ang itinuro niya tungkol sa paghahayag:

“Ang paghahayag ay pakikipag-ugnayan ng Diyos sa Kanyang mga anak sa lupa
at isa sa pinakamalalaking pagpapalang kaugnay ng pagtanggap at palagiang
pagsama ng Espiritu Santo. Itinuro ni Propetang Joseph Smith, ‘Ang Espiritu
Santo ay isang tagapaghayag,’ at ‘walang taong makatatanggap ng Espiritu
Santo nang hindi tumatanggap ng mga paghahayag’ (Mga Turo ng mga Pangulo
ng Simbahan: Joseph Smith [2007], 153).

“Ang diwa ng paghahayag ay maibibigay sa bawat taong tumanggap mula sa tamang awtoridad
ng priesthood ng mga nakapagliligtas na ordenansa ng pagbibinyag sa pamamagitan ng
paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan at ng pagpapatong ng mga kamay para sa
kaloob na Espiritu Santo—at gumaganap nang may pananampalataya na isagawa ang atas ng
priesthood na ‘tanggapin ang Espiritu Santo.’ Ang pagpapalang ito ay hindi lang para sa mga
nangungulong awtoridad ng Simbahan; sa halip, ito ay tinataglay at dapat na ginagamit ng
bawat lalaki, babae, at bata na nasa hustong gulang na upang managot at gumagawa ng
sagradong mga tipan. Ang tapat na hangarin at pagkamarapat ay nag-aanyaya ng diwa ng
paghahayag sa ating buhay” (“Ang Diwa ng Paghahayag,” Ensign o Liahona, Mayo 2011, 87).

Isipin kung paano makatutulong sa atin ang paghahayag sa pamamagitan ng
Espiritu Santo na makilala ang Ama sa Langit.

4. Sa iyong scripture study journal, isulat kung paano nakatulong sa
iyo o sa isang taong kilala mo ang paghahayag sa pamamagitan ng

Espiritu Santo na mas makilala ang Ama sa Langit.

Ang mamuhay nang marapat sa paggabay ng Espiritu Santo ay makatutulong sa
iyo na mas makilala ang Ama sa Langit.

Sa Mga Taga Efeso 1:19–23, nagpatuloy si Pablo sa pagtuturo tungkol sa mana ng
mga Banal at sa posisyon ni Jesucristo bilang pinuno ng Kanyang Simbahan.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Taga Efeso 1 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 25: DAY 1

Mga Taga Efeso 2–3
Pambungad
Itinuro ni Apostol Pablo sa mga Banal sa Efeso na ang lahat ng makasalanan ay
maaaring maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at na naging isa ang Judio
at Gentil sa sangbahayan ng Diyos. Ipinaliwanag din ni Apostol Pablo na ang
Simbahan ni Jesucristo ay nakatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at
mga propeta, at ipinaabot ang kanyang hangarin na madama ng mga Banal ang
pagmamahal ni Jesucristo.

Mga Taga Efeso 2
Itinuro ni Pablo kung paano parehong iniligtas ng dugo ni Jesucristo ang mga Judio
at mga Gentil
Isipin ang isang pagkakataon na naramdaman mo na hindi ka kasama o
nakahiwalay ka sa iba.

Sa panahong sumulat si Apostol Pablo sa mga Taga Efeso, inakala ng ilang
miyembrong Judio ng Simbahan na mas nakahihigit sila sa mga miyembrong gentil
dahil ang mga Judio ay mula sa angkan ng mga Israelita at natuli ang
kalalakihan nila.

Basahin ang Mga Taga Efeso 2:1–3, na inaalam kung paano inilarawan ni Pablo ang
espirituwal na kalagayan ng mga Banal na gentil (kayo at inyo sa mga talata 1–2) at
ng mga Banal na Judio (tayo sa talata 3) bago ang kanilang pagbabalik-loob sa
Tagapagligtas at pagsapi sa Kanyang Simbahan. Ang mga katagang “pangulo ng
mga kapangyarihan ng hangin” sa talata 2 ay tumutukoy sa diyablo at sa kanyang
impluwensya sa buong mundo.

• Ayon sa mga talata 1–2, ano ang espirituwal na kalagayan ng mga Gentil bago
sila nagbalik-loob at naging miyembro ng Simbahan? ____________________

• Ayon sa talata 3, ano ang espirituwal na kalagayan ni Pablo at ng mga Judio
bago sila nagbalik-loob at naging miyembro ng Simbahan?
____________________

Inilarawan ni Pablo ang mga Gentil at mga Judio na kapwa mga patay sa
espirituwal, o nawalay sa Diyos, dahil sa kanilang mga kasalanan (tingnan sa
talata 1). Sinusunod nila ang mga paraan o pita ng laman at dahil dito ay isinailalim
nila ang kanilang sarili sa poot ng Diyos.

Basahin ang Mga Taga Efeso 2:4–6, na inaalam ang espirituwal na kalagayan ng
mga Banal na Gentil at Judio pagkatapos nilang magbalik-loob at maging
miyembro ng Simbahan. Ang ibig sabihin ng salitang binuhay sa talata 5 ay
binigyan ng buhay, at ang katagang “sangkalangitan” sa talata 6 ay tumutukoy sa
kahariang selestiyal (tingnan sa Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomo [1965–73], 2:500).

Pansinin na matapos ang kanilang pagbabalik-loob, binuhay ng Panginoon ang
mga Judio at mga Gentil, o binuhay mula sa pagiging patay sa espirituwal at
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pagiging makasalanan. Tinutukoy natin ito bilang espirituwal na pagsilang na muli
o pagiging ligtas mula sa ating mga kasalanan.

Basahin ang Mga Taga Efeso 2:7–10, na inaalam ang dahilan kung bakit nagawa ng
mga Gentil at mga Judio ang pagbabagong ito.

Itinuturo sa mga talatang ito ang sumusunod na katotohanan: Dahil sa biyaya ng
Diyos, ang buong sangkatauhan ay maliligtas sa pamamagitan ng
pananampalataya kay Jesucristo.

Ang tapat na pananampalataya kay Jesucristo ay palaging humahantong sa
pagsunod sa Kanya at sa paggawa ng mabubuting gawa. Pansinin na
binigyang-diin ni Pablo na hindi natin maililigtas ang ating sarili, gaano man kabuti
ang ating mga gawa (tingnan sa Mga Taga Efeso 2:8–9). Ipinaliwanag ni Pangulong
Dieter F. Uchtdorf ng Unang Panguluhan ang pangangailangan natin para sa
biyaya ng Diyos:

“Dahil lahat tayo ay ‘nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian
ng Dios’ [Mga Taga Roma 3:23] at dahil ‘walang anumang maruming bagay ang
makapapasok sa kaharian ng Diyos,’ [1 Nephi 15:34], lahat tayo ay hindi
karapat-dapat na pumasok sa kinaroroonan ng Diyos.

“Kahit maglingkod tayo sa Diyos nang buong kaluluwa, hindi ito sapat; dahil
magiging ‘hindi kapaki-pakinabang na mga tagapaglingkod’ pa rin tayo [Mosias

2:21]. Hindi tayo makakapasok sa langit; ang mga hinihingi ng katarungan ang hadlang, at wala
tayong kapangyarihan na daigin itong mag-isa.

“Ngunit may pag-asa pa.

“Ang biyaya ng Diyos ang ating dakila at walang-hanggang pag-asa.

“Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo, ang plano ng awa ang tumutugon sa mga hinihingi
ng katarungan, [tingnan sa Alma 42:15] ‘at nagbibigay ng daan sa mga tao upang sila ay
magkaroon ng pananampalataya tungo sa pagsisisi’ [Alma 34:15].

“Ang ating mga kasalanan, bagama’t mapula, ay maaaring maging simputi ng niebe [tingnan sa
Isaias 1:18]. Dahil ang ating pinakamamahal na Tagapagligtas ay ‘ibinigay ang kaniyang sarili na
pangtubos sa lahat’ [I Kay Timoteo 2:6], naglaan siya ng pasukan sa atin tungo sa Kanyang
walang-hanggang kaharian [tingnan sa II Ni Pedro 1:11].

“Bukas ang pintuan! …

“Para manahin natin ang kaluwalhatiang ito, kailangan natin ng higit pa sa bukas na pintuan;
kailangan nating pumasok sa pintuang ito na may hangarin sa puso na magbago—isang
pagbabago na dahil sa laki ay inilarawan ito sa mga banal na kasulatan na ‘isilang na muli; oo,
isilang sa Diyos, nagbago mula sa [ating] makamundo at pagkahulog na kalagayan, tungo sa
kalagayan ng kabutihan, na tinubos ng Diyos, naging kanyang mga anak na lalaki at anak na
babae’ [Mosias 27:25]. …

“Ang biyaya ay isang kaloob ng Diyos, at ang hangarin nating sundin ang bawat utos ng Diyos
ay pag-unat ng ating kamay upang tanggapin ang sagradong kaloob na ito mula sa ating Ama
sa Langit” (“Ang Kaloob na Biyaya,” Ensign o Liahona, Mayo 2015, 108, 110).

1. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Paano nakatutulong sa atin ang pananampalataya kay Jesucristo at

pagsisisi ng ating mga kasalanan na matanggap ang kaloob na biyaya ng Diyos?
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Ang kalakip na larawan ay nagpapakita
ng bahagi ng modelo ng templo ni
Herodes sa Jerusalem. Itinuturo ng
arrow ang “pader … na
nagpapahiwalay” (Mga Taga Efeso 2:14)
sa patyo sa labas ng templo. Dahil ang
mga Gentil ay hindi mula sa angkan ng
mga Israelita, na namumuhay sa ilalim
ng batas ni Moises, sila ay
pinagbawalang pumasok sa pader na
ito papunta sa mas sagradong mga
lugar ng templo. Sila ay itinuring na “mga di kabilang [mga dayuhan] sa bansa ng
Israel, at mga taga ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako” (Mga Taga Efeso
2:12). Ang pader na nagpapahiwalay ay sumasagisag sa espirituwal na
paghihiwalay ng mga Judio at mga Gentil bago ang paghahayag ni Pedro na ang
ebanghelyo ay dapat ipangaral sa mga Gentil.

Basahin ang Mga Taga Efeso 2:12–15, na inaalam kung ano ang gumiba sa harang
sa pagitan ng mga Judio at mga Gentil. Ang ibig sabihin ng salitang alitan sa
talata 15 ay “salungatan, labanan, at kapootan” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan,
“Alitan,” scriptures.lds.org).

Ayon sa mga talatang ito, paano pinag-isa ang mga Gentil at mga Judio?

Sa pamamagitan ng dugo ni Cristo (ang Pagbabayad-sala), ang simbolong pader na
espirituwal na naghihiwalay sa mga Judio at mga Gentil ay giniba, at sila ay naging
“isang taong bago” (Mga Taga Efeso 2:15), o isang nagkakaisang katawan, o grupo,
kay Cristo. Maaari mong isulat ang sumusunod na katotohanan malapit sa Mga
Taga Efeso 2:12–15: Kapag lumapit tayo kay Jesucristo at natanggap ang
Kanyang biyaya, nagiging kaisa tayo ng mga Banal ng Diyos.

Basahin ang Mga Taga Efeso 2:16–19, na hinahanap ang mga kataga na
nagbibigay-diin sa katotohanan na kapag lumapit tayo kay Jesucristo at natanggap
ang Kanyang biyaya, nagiging kaisa tayo ng mga Banal ng Diyos.

Pag-isipan kung bakit sa palagay mo mahalaga sa atin na maunawaan at
maipamuhay ang katotohanang ito sa Simbahan sa panahong ito.

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paano natin matutulungan ang iba na maging o madamang muli na “mga
kababayan” (Mga Taga Efeso 2:19) sila sa halip na mga taga ibang lupa o
dayuhan sa Simbahan?

b. Kailan may tumulong sa iyo para madama mong ikaw ay kababayan na
kasama ng mga Banal sa halip na taga ibang lupa o dayuhan?

c. Kailan mo tinulungan ang isang tao na madama rin ang gayon?

Isipin ang isang taong kilala mo na maaaring makinabang sa pagdalo sa isang
aktibidad ng Simbahan. Anyayahan ang taong ito sa susunod na aktibidad o miting
ng Simbahan, at sikapin palagi na tulungan ang taong ito na madama na malugod
siyang tinatanggap sa inyong ward o branch.
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Basahin ang Mga Taga Efeso 2:20–22, na inaalam kung ano ang itinuro ni Pablo na
kinasasaligan ng Simbahan.

Kumpletuhin ang sumusunod na alituntunin batay sa mga turo ni Pablo sa mga
talatang iyon: Ang Simbahan ng Panginoon ay nakatayo sa ibabaw ng
kinasasaligan ng ____________________, na si Jesucristo ang
____________________.

Ang batong panulok ay isang malaking bato na nakalagay sa sulok ng isang
pundasyon na nagbibigay ng lakas at katatagan sa buong gusali.

Sa paanong paraan si Jesucristo ang
“pangulong bato sa panulok” (Mga
Taga Efeso 2:20) ng Simbahan?
____________________

Habang pinag-aaralan mo ang Mga
Taga Efeso 2:21–22, isipin kung ano ang
mangyayari sa iba pang bahagi ng
Simbahan dahil sa Batong Panulok
na ito.

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa paanong paraan itinatag ng mga apostol at mga propeta ang iba pang
saligan ng Simbahan?

b. Paano nagbibigay ng katatagan ang saligang ito sa Simbahan at
pinrotektahan ito sa pag-atake ng diyablo?

Mga Taga Efeso 3
Ipinahayag ni Pablo ang kanyang mga naisin para sa mga Banal sa Efeso
Tulad ng nakatala sa Mga Taga Efeso 3:1–16, nangaral si Apostol Pablo tungkol kay
Jesucristo at itinuro na sa pamamagitan Niya, ang mga Gentil ay maaaring maging
“mga tagapagmana” (talata 6) kasama ng Israel at mga kabahagi sa mga pangako
ng Diyos. Ang gawain ni Pablo ay ipangaral ang ebanghelyo ni Jesucristo sa
mga Gentil.

Basahin ang Mga Taga Efeso 3:17–19, na inaalam kung ano ang nais ni Pablo na
malaman at madama ng mga Banal.

Ayon sa mga talatang ito, ano ang nais ni Pablo na malaman at madama ng mga
Banal? ____________________

Nalaman natin mula sa Mga Taga Efeso 3:1–19 na nais ng mga apostol at mga
propeta na tulungan ang mga anak ng Diyos na malaman at madama ang
pagmamahal ni Jesucristo.

4. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:
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a. Paano tinutulungan ng mga apostol at mga propeta ang mga anak ng Diyos
na maunawaan ang mga pagpapala ng kadakilaan at madama ang
pagmamahal ni Jesucristo sa ating panahon?

b. Kailan nakatulong sa iyo ang mga turo ng mga apostol at mga propeta na
maunawaan ang mga pagpapala ng kadakilaan o madama ang pagmamahal
ni Jesucristo sa ating buhay?

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Taga Efeso 2–3 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 25: DAY 2

Mga Taga Efeso 4–6
Pambungad
Sa kanyang sulat sa mga Banal sa Efeso, itinuro ni Apostol Pablo na itinatag ng
Panginoon ang Kanyang Simbahan at tumawag ng mga lider na makatutulong sa
ikasasakdal o pagiging perpekto ng mga Banal at pagkaisahin sila. Hinikayat din
niya ang mga miyembro ng Simbahan na iwan ang kanilang dating buhay at
magsimula ng panibagong buhay bilang mga tagasunod ni Cristo. Pagkatapos ay
itinuro ni Pablo sa mga Banal kung paano patatagin ang kanilang ugnayan sa
pamilya at hinikayat silang “mangagbihis ng buong kagayakan ng Dios” (Mga Taga
Efeso 6:11) para mapaglabanan ang mga tukso ni Satanas.

Mga Taga Efeso 4:1–16
Itinuro ni Pablo ang kahalagahan ng Simbahan ni Jesucristo
Isipin ang sumusunod na dalawang sitwasyon:

• Sa paaralan, sinabi ng titser mo sa klase na ipahayag ninyo ang inyong mga
opinyon tungkol sa isang kontrobersyal na paksa. Habang ibinabahagi ng mga
estudyante ang kanilang mga opinyon, napansin mo na karamihan sa kanila ay
sinusuportahan ang paniniwalang iba sa turo ng Simbahan.

• Pinag-iisipan ng mga mambabatas sa inyong bansa na gawing legal ang
gawaing itinuro ng mga lider ng Simbahan na maling gawin.

Bakit maaaring maging mahirap para sa isang miyembro ng Simbahan ang
ganitong mga sitwasyon? ____________________

Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Efeso 4:1–16, alamin ang isang katotohanan tungkol
sa kung paano mo malalaman kung ano ang tama at mali sa mundong
pabagu-bago ng mga pinahahalagahan at mga paniniwala.

Basahin ang Mga Taga Efeso 4:1–6, na inaalam kung ano ang itinuro ni Apostol
Pablo tungkol sa Simbahan at sa doktrina nito.

Ano sa iyong palagay ang ibig sabihin ni Pablo nang ituro niya na may “isang
Panginoon, isang pananampalataya, [at] isang bautismo” (Mga Taga Efeso 4:5)?

Noong panahon ni Pablo, tulad sa panahon natin ngayon, may iisang totoong
Simbahan ni Jesucristo sa buong mundo (tingnan sa D at T 1:30).

Tulad ng nakatala sa Mga Taga Efeso 4:7–10, itinuro ni Pablo na sa pamamagitan ng
Pagbabayad-sala ni Jesucristo, lahat tayo ay binigyan ng pagkakataong matanggap
ang kaloob na biyaya ng Diyos (ang Kanyang kapangyarihan na iligtas tayo).
Itinuro rin niya na si Cristo ay nagbigay ng iba pang mga kaloob sa mga tao.

Basahin ang Mga Taga Efeso 4:11, na inaalam ang mga katungkulan na ibinigay, o
itinatag, sa Kanyang Simbahan. (Ang Mga Taga Efeso 4:11–14 ay isang scripture
mastery passage. Maaari mo itong markahan o lagyan ng tanda sa paraang
matutulungan ka na madali mo itong mahanap.)
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Ang mga titulo ng mga katungkulan ng priesthood sa Simbahan ni Jesucristo sa
panahong ito ay maaaring hindi katulad ng mga titulong ginamit sa panahon ni
Pablo, at maaaring hindi lahat ng tungkulin na nasa Simbahan sa panahong ito ay
nasa sinaunang Simbahan ni Jesucristo. Tulad ng itinuro ni Propetang Joseph Smith
na “ang evangelista ay isang Patriarch” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan:
Joseph Smith [2007], 163). Gayundin, ang pastor ay isang pastol, o isang tao na
namumuno sa isang kawan—isang akmang deskripsyon para sa mga bishop,
branch president, stake president at mga district president sa panahong ito. Maaari
mong isulat sa iyong mga banal na kasulatan ang katumbas ng mga titulong ito sa
panahon ngayon.

1. Isulat ang sumusunod na di-kumpletong katotohanan sa iyong
scripture study journal: Ang Panginoon ay tumawag ng mga apostol,

propeta, at iba pang mga lider ng Simbahan na makatutulong … (Durugtungan mo
ang pahayag na ito.)

Basahin ang Mga Taga Efeso 4:12–13, na inaalam kung ano ang itinuro ni Pablo
kung bakit nagbigay ang Panginoon ng mga apostol, mga propeta, at iba pang mga
lider sa Simbahan.

Pansinin na ang Panginoon ay nagbigay ng mga apostol, mga propeta, at iba pang
mga lider ng Simbahan sa mga miyembro ng Kanyang Simbahan na makatutulong
sa ikasasakdal o pagiging perpekto ng mga Banal. Idagdag ang mga katagang ito sa
di-kumpletong katotohanan na isinulat mo sa iyong scripture study journal. Isulat
din sa iyong scripture study journal ang ilang paraan na makatutulong ang mga
apostol, mga propeta, at iba pang mga lider ng Simbahan sa ating ikasasakdal o
pagiging perpekto.

Basahin ang Mga Taga Efeso 4:14, na inaalam ang isa pang dahilan kung bakit
binigyan ng Panginoon ng mga apostol, mga propeta, at iba pang mga lider ang
Kanyang Simbahan.

Nalaman natin mula sa talatang ito na ibinigay din ng Panginoon sa mga Banal ang
mga lider na ito upang protektahan sila mula sa maling doktrina. Idagdag ang
katotohanang ito sa pahayag na isinulat mo sa iyong scripture study journal.

Nalaman natin mula sa Mga Taga Efeso 4:11–14 ang sumusunod na katotohanan:
Ang Panginoon ay tumawag ng mga apostol, mga propeta, at iba pang mga
lider ng Simbahan na makatutulong sa ikasasakdal o pagiging perpekto ng
mga Banal at maprotektahan sila mula sa mga maling doktrina.

Isipin kung ano ang maaaring mangyari
sa isang barko sa dagat na hinahampas
ng malakas na bagyo.

2. Basahin muli ang
dalawang sitwasyon na

nasa simula ng lesson na ito.
Pagkatapos ay sagutin ang mga
sumusunod na tanong sa iyong
scripture study journal:
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a. Paano maihahalintulad ang isang barko na hinahampas ng malalakas na
alon at hangin sa isang taong “napapahapay dito’t doon” (Mga Taga Efeso
4:14) ng mga pabagu-bagong hangin ng mga maling turo at opinyon
ng tao?

b. Paano natutulungan ng mga turo ng mga apostol, mga propeta, at iba pang
mga lider ng Simbahan ang mga tagasunod ng Diyos na makapaglakbay sa
nagngangalit na karagatan at makabalik nang ligtas sa Ama sa Langit?

3. Sa iyong scripture study journal, isulat kung paano nakatulong ang
isang apostol, propeta, patriarch, bishop, o titser sa pag-unlad o

paglakas ng iyong espirituwalidad o sa pagprotekta sa iyo mula sa maling
doktrina at mga panlilinlang. Kung ang taong pinili mo ay isang lokal na lider,
isiping sumulat ng liham ng pasasalamat sa taong ito na nagsasaad kung paano
siya nakatulong sa iyo.

Basahin ang Mga Taga Efeso 4:15–16, na inaalam ang paraan kung paano dapat
ituro sa atin ng mga lider ang mga katotohanan ng ebanghelyo.

Scripture Mastery—Mga Taga Efeso 4:11–14
4. Para matulungan ka sa pagpraktis na maipaliwanag ang doktrinang

itinuro sa Mga Taga Efeso 4:11–14, ituro sa isang kapamilya o
kaibigan kung bakit itinatag ng Panginoon ang Kanyang Simbahan at tumawag
ng mga lider na maglilingkod dito. Tiyaking gamitin ang mga turo ni Pablo sa
Mga Taga Efeso 4:11–14 bilang bahagi ng iyong pagtuturo. Kapag natapos na
ang pagtuturo mo, hilingin sa taong tinuruan mo na pirmahan ang iyong
scripture study journal.

Mga Taga Efeso 4:17–32
Hinikayat ni Pablo ang mga Banal na iwaksi ang kasamaan at magbago sa
pamamagitan ni Jesucristo
Karamihan sa mga tao na pinatungkulan ng sulat ni Pablo sa Efeso ay maaaring
bagong miyembro ng Simbahan. Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Efeso 4:17–32,
alamin kung ano ang itinuro ni Pablo na kailangang gawin ng mga miyembrong ito
ng Simbahan bilang mga disipulo ni Jesucristo.

Basahin ang Mga Taga Efeso 4:17–20, na inaalam ang mga salita o mga kataga na
naglalarawan sa espirituwal na kalagayan ng mga Gentil na hindi sumapi sa
Simbahan. Pansinin kung ano ang sinabing dahilan ni Pablo kung bakit nasa
ganitong espirituwal na kalagayan ang mga Gentil.

Basahin ang Mga Taga Efeso 4:21–24, na inaalam kung ano ang nakatulong sa mga
miyembro ng Simbahan na maging kakaiba mula sa iba pang mga tao. Maaari
mong markahan ang nalaman mo sa iyong mga banal na kasulatan o isulat ito.

Ayon kay Pablo, ano ang dapat “iwan” (Mga Taga Efeso 4:22) ng isang tao na
naturuan ng katotohanan? ____________________

Tayo ay “[nangagbibihis] ng bagong pagkatao” (Mga Taga Efeso 4:24) kapag
masigasig nating ipinamumuhay ang ebanghelyo ni Jesucristo sa pamamagitan ng
pagkakaroon ng pananampalataya kay Cristo, pagsisisi sa mga kasalanan,
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pagtanggap ng mga nakapagliligtas na ordenansa, at pagsunod sa mga kautusan.
Mula sa mga turo ni Pablo, matutukoy natin ang sumusunod na katotohanan:
Iniiwan ng mga disipulo ni Jesucristo ang kanilang dati at makasalanang
pamumuhay, at ginagawa nila ang mabuti at binabago ang kanilang buhay.

Basahin ang Mga Taga Efeso 4:25–32, na inaalam ang mga bagay na
kinakailangang “iwan” (talata 22) o “mangaalis” (talata 31) sa mga disipulo ni
Cristo at ang mga bagay na kinakailangang “[i]bihis” (talata 24) o taglayin ng mga
disipulo ni Cristo. Maaari mong markahan o isulat sa iyong mga banal na kasulatan
ang nalaman mo. Pansinin na sa Pagsasalin ni Joseph Smith, nagsisimula ang Mga
Taga Efeso 4:26 sa “Magagalit ba kayo, at hindi magkakasala?” (sa Gabay sa mga
Banal na Kasulatan, scriptures.lds.org.).

5. Sa iyong scripture study journal, magdrowing o maglarawan ng
isang sitwasyon na nagpapakita ng posibleng ginagawa ng isang

tao na kinakailangan nang alisin o iwaksi ang kanyang masamang ugali na isa
sa mga binanggit ni Pablo. Magdrowing o maglarawan din ng isang sitwasyon
na nagpapakita kung ano ang gagawin ng tao ring iyon kung nakalapit na siya
kay Cristo at naging bagong nilalang o nagbagong-buhay. Maaari mong
gamitin ang iyong sariling karanasan o mga karanasan ng ibang tao sa
pagkumpleto mo ng assignment na ito.

Tandaan na ang pag-iwan sa dati nating pag-uugali at lubos na pagsunod kay
Jesucristo ay isang gawaing patuloy na ginagawa at hindi nang minsanan lang.

Mga Taga Efeso 5–6
Pinayuhan ni Pablo ang mga Banal hinggil sa kanilang pakikipag-ugnayan at
pakikitungo sa isa’t isa at na “mangagbihis ng buong kagayakan ng Dios”
Mababasa natin sa Mga Taga Efeso 5 na itinuro ni Pablo sa mga miyembro ng
Simbahan na dapat nilang tularan ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng
Tagapagligtas sa Simbahan bilang gabay sa kanilang pakikipag-ugnayan at
pakikitungo sa kanilang pamilya at sa ibang tao. Ang ibig sabihin ng mga katagang
“pasakop kayo sa isa’t isa” sa Mga Taga Efeso 5:21 ay unahin ang iba kaysa sa ating
sarili, at ang mga katagang “takot [sa Diyos]” ay tumutukoy sa ating pagmamahal
at paggalang sa Diyos.

Basahin ang Mga Taga Efeso 6:1–4, na inaalam ang ipinayo ni Pablo sa mga anak
tungkol sa pakikipag-ugnayan at pagtrato nila sa kanilang mga magulang.

Isiping mabuti kung paano mapapatibay ang ugnayan ninyo ng iyong pamilya sa
pagsunod sa payo na ito.

Matapos hikayatin ang mga miyembro ng Simbahan na “mangagbihis ng bagong
pagkatao” (Mga Taga Efeso 4:24) upang maging matwid at banal, pinayuhan sila ni
Pablo na mangagbihis sila ng iba pang mga bagay na poprotekta sa kanila.

Basahin ang Mga Taga Efeso 6:11–13, na inaalam ang itinuro ni Pablo na
kinakailangang isuot ng mga Banal.

Anong mga dahilan ang ibinigay ni Pablo kung bakit kailangan nating
“mangagbihis ng buong kagayakan ng Dios” (Mga Taga Efeso 6:11)? Maaari mong
markahan o isulat ang mga dahilang ito sa iyong mga banal na kasulatan.
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Basahin ang Mga Taga Efeso 6:14–17, na inaalam ang iba’t ibang bahagi ng
espirituwal na kagayakan o baluti na sinabi ni Pablo na bumubuo sa buong
kagayakan ng Diyos.

Paano makatutulong sa atin ang pagsusuot ng mga bahaging ito ng kagayakan o
baluti na makaiwas sa kasalanan? Ano ang maaari mong gawin para maisuot ang
buong kagayakan o baluti ng Diyos sa bawat araw?

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Taga Efeso 4–6 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa Mga
Taga Filipos
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Sa kanyang Sulat sa Mga Taga Filipos, pinalakas ni Apostol Pablo ang loob ng mga
Banal sa Filipos at hinikayat sila na matibay na magkaisa at magtulungan sa
pagtatanggol ng kanilang pananampalataya. Marahil ang isa sa
pinakamahahalagang alituntunin na itinuro ni Pablo sa mga taga Filipos ay na
nagdudulot ang pagdarasal sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya ng “kapayapaan ng
Dios, na di masayod ng pagiisip” (Mga Taga Filipos 4:7). Ang pag-aaral ng mga
mensahe ng panghihikayat ni Pablo sa sulat na ito ay makatutulong sa iyo sa
pagsisikap mong magtiis nang tapat hanggang wakas. Kapag sinikap mong sundin
si Cristo, magkakaroon ka rin ng matibay na pananalig at, tulad ni Pablo,
maipahahayag na, “Lahat ng mga bagay ay aking magagawa [sa pamamagitan ni
Cristo na] nagpapalakas sa akin” (Mga Taga Filipos 4:13).

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Bagama’t nabanggit si Timoteo na kasama ni Pablo sa pagbati sa sulat (tingnan sa
Mga Taga Filipos 1:1), si Pablo ang sumulat ng Sulat sa Mga Taga Filipos.
Pinatunayan ito sa paggamit ng panghalip na ako at ko sa buong sulat at pagbanggit
kay Timoteo sa Mga Taga Filipos 2:19. Maaaring naging tagasulat ni Pablo si
Timoteo, na isinulat ang liham sa dikta ni Pablo.

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Malamang na isinulat ni Pablo ang Mga Taga Filipos sa pagitan ng A.D. 60 at 62,
habang nakabilanggo siya sa Roma (tingnan sa Mga Taga Filipos 1:7, 13, 16;
tingnan din sa Mga Gawa 28:16–31; Gabay sa mga Banal na Kasulatan,
“Taga-Filipos, Sulat sa Mga,” scriptures.lds.org).

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Ang Filipos ang unang lugar sa Europa kung saan pormal na ipinangaral ni Pablo
ang ebanghelyo at nagtatag ng isang sangay o branch ng Simbahan (tingnan sa
Mga Gawa 16:11–40; Bible Dictionary sa LDS English version ng Biblia, “Pauline
Epistles”). Isa sa mga layunin ni Pablo sa pagsulat ng liham na ito ay upang
pasalamatan ang pagmamahal at pinansyal na tulong na ibinigay sa kanya ng mga
Banal sa Filipos sa kanyang pangalawang pangmisyonerong paglalakbay at sa
kanyang pagkabilanggo sa Roma (tingnan sa Mga Taga Filipos 1:3–11; 4:10–19;
tingnan din sa Bible Dictionary sa LDS English version ng Biblia, “Pauline
Epistles”).

Pinuri din ni Pablo ang mga miyembro sa Filipos dahil sa kanilang
pananampalataya kay Jesucristo at pinayuhan sila batay sa impormasyong
natanggap niya tungkol sa kanila mula sa isang disipulo na taga Filipos na
nagngangalang Epafrodito (tingnan sa Mga Taga Filipos 4:18). Kabilang sa payo ni
Pablo ang paghikayat sa kanila na maging mapagpakumbaba at magkaisa (tingnan
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sa Mga Taga Filipos 2:1–18; 4:2–3). Nagbabala rin Pablo sa mga taga Filipos na
mag-ingat sa mga tiwaling Kristiyano, gaya ng mga taong nagtuturo na kailangang
magpatuli para makapagbalik-loob o makasapi sa simbahan. Ang mga taong iyon
(madalas tukuyin bilang Judaizers) ay nagtuturo nang mali at sinasabing dapat
sumunod ang mga bagong miyembro sa dating batas ng pagtutuli sa Lumang
Tipan bago maging Kristiyano (tingnan sa Mga Taga Filipos 3:2–3).

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Ang Mga Taga Filipos ay kadalasang tinatawag na sulat na ginawa sa bilangguan,
pati na ang Mga Taga Efeso, Mga Taga Colosas, at Kay Filemon. Bagama’t isinulat
ito mula sa bilangguan, ang sulat ni Pablo sa mga taga Filipos ay inilarawan ng mga
iskolar na pinakamasaya sa mga isinulat niya. Si Pablo ay nagpahayag ng
pasasalamat, pagmamahal, at tiwala sa mga miyembro ng Simbahan; naglahad ng
mga sakripisyong ginawa niya upang sundin si Jesucristo; at nagtagubilin sa mga
Banal sa Filipos sa alituntunin ng matwid na pamumuhay. Maaaring makilala ng
mga estudyante sa Mga Taga Filipos 4:8 ang ilan sa mga salitang ginamit sa
ikalabintatlong saligan ng pananampalataya, na isinulat ni Propetang
Joseph Smith.

Matalinghagang inilarawan ni Pablo ang pagpapakababa ng Tagapagligtas mula sa
kanyang pagiging Diyos sa buhay bago ang buhay sa mundo patungo sa mortal na
buhay na ito, kung saan Siya nagdanas ng “kamatayan sa krus” (tingnan sa Mga
Taga Filipos 2:3–8). Dahil naisagawa na ang Kanyang banal na misyon, si Jesucristo
ngayon ay dinakila, at darating ang araw na “[luluhod] ang lahat ng tuhod” sa
Kanyang harapan at “[ipahahayag] ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ang
Panginoon” (Mga Taga Filipos 2:10–11). Inihayag ni Pablo na si Jesucristo ang
pinagmumulan ng kanyang tibay at lakas (tingnan sa Taga Filipos 4:13).

Outline
Mga Taga Filipos 1. Nagpasalamat si Pablo para sa pagkakapatiran ng mga Banal
sa Filipos. Itinuro niya na ang oposisyon na naranasan niya sa paglilingkod sa
Panginoon, kabilang na ang kanyang pagkabilanggo, ay nagpalaganap sa layunin
ng ebanghelyo. Hinikayat niya ang mga miyembro ng Simbahan na matibay na
magkaisa sa pagtatanggol sa pananampalataya.

Mga Taga Filipos 2. Hinikayat pa ni Pablo ang mga miyembro ng Simbahan na
magkaisa at nagtuon sa halimbawa ni Jesucristo, na nagpakababa upang pumarito
sa mortalidad, bilang halimbawa ng pagmamahal, pagsunod, at pagpapakumbaba.
Balang-araw ay kikilalanin ng lahat si Jesucristo bilang Panginoon. Tinagubilinan ni
Pablo ang mga miyembro ng Simbahan na pagsumikapan ang kanilang sariling
kaligtasan.

Mga Taga Filipos 3. Nagbabala si Pablo tungkol sa mga Judaizer. Inilarawan niya
ang kanyang dating buhay bilang isang Fariseo at kung paano niya kusang isinuko
ang lahat upang sundin si Jesucristo. Pinayuhan niya ang mga Banal na tularan ang
kanyang halimbawa sa pamamagitan ng patuloy na paglalakad patungo sa
kaligtasan. Ipinaliwanag ni Pablo na babaguhin ni Jesucristo ang ating mortal na
katawan at gagawin itong maluwalhating katawan tulad ng sa Kanya.
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Mga Taga Filipos 4. Hinikayat ni Pablo ang mga Banal na magalak sa tuwina sa
Panginoon. Pinayuhan niya sila na palitan ang kanilang pag-aalala ng panalangin
at pasasalamat, nangangakong magtatamasa sila ng kapayapaan ng Diyos, na
walang maaaring makaunawa. Pinayuhan ni Pablo ang mga miyembro ng
Simbahan na mag-isip ng mga bagay na totoo, matwid, tunay, malinis, kaibig-ibig,
mabuting ulat, at marangal. Kinilala niya na magagawa niya ang lahat ng bagay sa
pamamagitan ni Jesucristo, na nagpapalakas sa kanya.
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UNIT 25: DAY 3

Mga Taga Filipos 1–3
Pambungad
Hinikayat ni Apostol Pablo ang mga Banal sa Filipos na magtulungan sa
pagsasabuhay ng ebanghelyo ni Jesucristo. Pinayuhan niya sila na tularan ang
halimbawa ng kababaang-loob at pagiging di-makasarili ng Tagapagligtas, at
itinuro niya na tinutulungan sila ng Diyos na maisakatuparan ang kanilang
kaligtasan. Inilarawan ni Pablo ang sakripisyong ginawa niya upang sundin si
Jesucristo.

Mga Taga Filipos 1
Inilahad ni Pablo ang mga pagpapalang dulot ng oposisyon
Anong mga salita ang isusulat mo sa mga patlang sa sumusunod na pahayag ni
Pangulong Brigham Young?

“Sa tuwing uusigin ninyo ang ‘Mormonismo,’ inuusig ninyo ito upang
____________________; hindi ninyo ito kailanman inuusig upang
____________________. Ito ay ipinag-uutos ng Pinakamakapangyarihang
Panginoon” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Brigham Young
[1997], 296).

(Malalaman mo kalaunan ang mga sagot sa lesson na ito.)

Ano ang ilang halimbawa, mula sa kasaysayan o sa ating panahon, ng mga taong
inuusig, o kinakalaban, ang Simbahan ng Tagapagligtas at ang Kanyang mga
tagasunod? ____________________

Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Filipos 1, alamin ang katotohanan na makatutulong
sa iyo na maunawaan kung paano nakakaapekto ang oposisyon sa gawain ng
Panginoon.

Hanapin ang Filipos sa kalakip na mapa na nagpapakita ng mga pangmisyonerong
paglalakbay ni Apostol Pablo.
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Nagtatag si Pablo ng isang sangay o branch ng Simbahan sa Filipos sa kanyang
pangalawang pangmisyonerong paglalakbay (tingnan sa Mga Gawa 16). Sumulat
siya kalaunan sa mga taga-Filipos habang siya ay nakabilanggo, malamang sa
Roma. Sa Mga Taga Filipos 1:1–11, mababasa natin na nagpahayag ng pasasalamat
at pagmamahal si Pablo para sa mga Banal sa Filipos.

Basahin ang Mga Taga Filipos 1:12–14, na inaalam ang ibinunga ng oposisyon na
naranasan ni Pablo sa kanyang gawaing misyonero.

Tulad ng inilarawan sa mga talatang ito, ang oposisyon na naranasan ni Pablo ay
humantong sa “ikasusulong ng evangelio” (Mga Taga Filipos 1:12). Alam ng mga
tao sa buong “pretorio,” o punong-himpilan ng militar, na ibinilanggo si Pablo
dahil sa pangangaral tungkol kay Jesucristo. Ang pagkabilanggo ni Pablo ay
naghikayat din sa iba pang mga miyembro ng Simbahan na maging mas matapang
sa pangangaral ng ebanghelyo.

Nalaman natin mula sa Mga Taga Filipos 1:12–14 na makatutulong ang mga
nararanasan nating oposisyon sa pagsunod kay Jesucristo sa ikasusulong ng
Kanyang gawain.

Sa pahayag ni Pangulong Young, punan ang patlang ng mga salitang umangat (na
ibig sabihin ay sumulong sa kontekstong ito) at bumaba.

1. Kunwari ay isa kang manunulat para sa isang blog o sa isang
pahayagan. Sa iyong scripture study journal, magsulat ng mga

headline o ulo ng mga balita para sa dalawa o tatlong totoong sitwasyon kung
saan nakatutulong ang oposisyon sa pagsulong ng gawain ng Tagapagligtas.
Maaaring kunin ang mga kuwentong ito sa mga banal na kasulatan o mula sa
buhay ng mga taong kilala mo. (Ang sumusunod ay isang halimbawa ng
headline: “Ang mga protesta laban sa gawaing misyonero ay nagpatindi ng
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interes ng mga tao na alamin ang mensahe ng ebanghelyo mula sa mga lokal
na missionary.”)

Tulad ng nakatala sa Mga Taga Filipos 1:15–26, itinuro ni Pablo na maitatanyag ang
Tagapagligtas anuman ang mangyari sa kanya.

Basahin ang Mga Taga Filipos 1:27–30, na inaalam kung ano ang inihikayat ni Pablo
na gawin ng mga Banal sa Filipos para sa ebanghelyo. Tandaan na ang salitang
pamumuhay sa talata 27 ay tumutukoy sa kilos at pag-uugali.

Mababasa natin sa Joseph Smith Translation, Philippians 1:28: “At sa anoman ay
huwag kayong mangatakot sa mga kaaway, na hindi nagsitanggap ng ebanghelyo,
na nagdala ng pagkalipol sa kanila; ngunit kayo na nagsitanggap ng ebanghelyo,
nagdala ito sa inyo ng kaligtasan; at pagliligtas ng Diyos.”

Pansinin sa Mga Taga Filipos 1:27–30 ang mararanasan ng mga miyembro ng
Simbahan dahil sa pagsunod sa Tagapagligtas. Isipin kung paano mapagpapala ang
mga Banal sa Filipos kapag kanilang inalala na ang naranasan nilang oposisyon sa
pagsunod kay Jesucristo ay makatutulong sa pagsusulong ng Kanyang gawain.

Mga Taga Filipos 2
Itinuro ni Pablo ang tungkol sa pagpapakababa ng Tagapagligtas at tinagubilinan
ang mga Banal hinggil sa kanilang kaligtasan
Basahin ang Mga Taga Filipos 2:2–4, na inaalam ang ipinayo ni Apostol Pablo sa
mga Banal sa Filipos. Ang ibig sabihin sa talata 3 ng salitang pagpapalalo ay
pagyayabang at ang mga katagang “kababaan ng pagiisip” ay tumutukoy sa
pagpapakumbaba.

Basahin ang Mga Taga Filipos 2:5–9, at maaari mong markahan o isulat ang mga
salita o parirala na nagsasaad ng kababaang-loob at pagiging di-makasarili ni
Jesucristo.

Malalaman natin ang sumusunod na alituntunin mula sa mga turo ni Pablo sa mga
talatang ito: Kung tutularan natin ang halimbawa ng pagpapakumbaba at
taos-pusong pagmamalasakit ni Jesucristo sa iba, mas magkakaisa tayo.

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang ilang paraan na matutularan natin ang halimbawa ng
kababaang-loob at pagiging di-makasarili ng Tagapagligtas sa ating mga
pamilya, mga paaralan, at mga ward o branch?

b. Kailan ka nakakita ng isang tao na inuna ang pangangailangan ng iba kaysa
sa sarili nila? Paano nagpapatibay ng pagkakaisa ang paggawa nito?

Tulad ng nakatala sa Mga Taga Filipos 2:9–11, itinuro ni Pablo na sa huli ay
“[luluhod] ang lahat ng tuhod” at “[ipahahayag] ng lahat ng mga dila na si
Jesucristo ay Panginoon.” Sandaling isipin ang pangyayaring iyon, at pag-isipan
kung ano ang iyong inaasahang mangyari sa karanasang ito.

Basahin ang Mga Taga Filipos 2:12–13, na inaalam ang ipinayo ni Pablo na gawin
ng mga taga-Filipos para maging masaya ang pagluhod nila sa harap ng
Panginoon. Ang mga katagang “takot at panginginig” sa talata 12 ay tumutukoy sa
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pagpapakita ng pagpipitagan at kagalakan (tingnan sa Mga Awit 2:11; Gabay sa
mga Banal na Kasulatan, “Takot,” scriptures.lds.org).

May mga taong mali ang pagkaunawa sa tagubilin ni Pablo na “lubusin ninyo ang
gawain ng inyong sariling pagkaligtas” (Mga Taga Filipos 2:12) at
ipinapakahulugan ito na maliligtas tayo sa pamamagitan ng sarili nating mga gawa.
Maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo.
Gayunpaman, dapat nating magawa ang mga kinakailangang gawin para sa
kaligtasan, na ibinigay ng Diyos (tingnan sa Mga Saligan ng Pananampalataya
1:3–4). Tulad ng nakatala sa Mga Taga Filipos 2:13, itinuro ni Pablo na tinutulungan
ng Diyos ang mga taong nagsisikap na magawa ang mga kinakailangang gawin
para sa kaligtasan sa pagtulong sa kanila na “[nasain]”, o hangarin, at sundin ang
“kaniyang mabuting kalooban,” o ang Kanyang mga kautusan.

Nalaman natin mula sa Mga Taga Filipos 2:12–13 na tutulungan tayo ng Diyos na
hangarin at gawin ang mga kinakailangan para sa ating kaligtasan, na naging
posible sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Maaari mong isulat
ang katotohanang ito sa iyong mga banal na kasulatan.

Sa pamamagitan ng impluwensya ng Espiritu Santo, matutulungan tayo ng Diyos
na magbago at mapadalisay ang ating hangarin upang naisin nating sumunod sa
Kanya (tingnan sa Mosias 5:2). Kailan mo nadama na binago ng Diyos ang iyong
puso kaya’t ninais mong sumunod sa Kanya? Paano ka Niya natulungan na mas
tapat na sundin ang Kanyang mga kautusan?

Tulad ng nakatala sa Mga Taga Filipos 2:14–30, ipinaalala ni Pablo sa mga Banal na
sila ay “lumiliwanag tulad sa mga ilaw sa sanglibutan” (Mga Taga Filipos 2:15) at
sinabi sa kanila na magpapadala siya ng mga sugo sa kanila para malaman ang
kanilang kalagayan.

Mga Taga Filipos 3
Inilarawan ni Pablo ang sakripisyong ginawa niya upang sumunod kay Jesucristo
Ano ang isang bagay na kumakatawan sa pinahahalagahan mo na ituturing din na
mahalaga ng mundo (tulad ng isang bagay na kumakatawan sa pamilya, mga
kaibigan, edukasyon, pagkain, teknolohiya, o kayamanan)? ____________________

Ano ang handa mong isakripisyo para sa pinahahalagahang ito?

Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Filipos 3, alamin ang isinakripisyo ni Pablo para
matamo ang isang gantimpala na maaari din nating matamo.

Tulad ng nakatala sa Mga Taga Filipos 3:1–2, binalaan ni Pablo ang mga miyembro
ng Simbahan sa Filipos tungkol sa masasamang guro (“mga aso”) na nagsabing
dapat sundin ng mga miyembro ng Simbahan ang ilang gawain ng mga Judio, pati
na ang pagtutuli. Itinuro niya sa Mga Taga Filipos 3:3 na yaong “nagsisisamba sa
Espiritu ng Dios, at nangagmamapuri kay Cristo Jesus” ay ang “pagtutuli,” o mga
pinagtipanang tao ng Diyos.

Basahin ang Mga Taga Filipos 3:4–6, na inaalam ang sinabi ni Pablo tungkol sa
kanyang lahing Judio.

Pansinin ang pakinabang o kalamangan na taglay noon ni Pablo sa lipunan at
relihiyon ng mga Judio. Siya ay mula sa lahi ng mga Israelita, siya ay isang Fariseo,
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siya ay tapat sa Judaismo, at sinunod nang lubos ang batas sa relihiyon ng
mga Judio.

Basahin ang Taga Filipos 3:7–11, at maaari mong markahan o isulat ang mga salita
o parirala na naglalarawan kung paano itinuturing ni Pablo ang pakinabang o
kalamangan na taglay niya noon sa lipunan ng mga Judio.

“Tiniis [ni Pablo] ang kalugihan ng lahat ng bagay” (Mga Taga Filipos 3:8) upang
makilala niya si Jesucristo; “masumpungan sa kaniya” (Mga Taga Filipos 3:9), o sa
pakikipagtipan sa Kanya; mabigyang-katwiran sa pamamagitan ng
pananampalataya sa Kanya; magdusa dahil sa pagsunod sa Kanya; at maging
bahagi ng “pagkabuhay na mag-uli ng mga matwid,” o mabubuti (Joseph Smith
Translation, Philippians 3:11).

Basahin ang Mga Taga Filipos 3:12–14, na inaalam ang sinabi ni Pablo tungkol sa
kanyang espirituwal na pag-unlad. Tandaan na ang ibig sabihin ng salitang maabot
sa kontekstong ito ay matamo.

Sa halip na magtuon sa anumang naiwan niya, si Pablo ay patuloy na sumulong
upang matamo ang “ganting-pala ng dakilang pagtawag ng Dios” (Mga Taga
Filipos 3:14), na siyang buhay na walang hanggan. Kumpletuhin ang sumusunod
na alituntunin batay sa natutuhan natin sa halimbawa ni Pablo: Kung tayo ay
____________________, makikilala natin Siya at magtatamo ng buhay na
walang hanggan.

Ikinuwento ni Pangulong Gordon B. Hinckley ang tungkol sa pakikipag-usap niya
sa isang opisyal sa navy na mula sa ibang bansa at pumunta sa Estados Unidos
para sa advanced training at habang namamalagi roon ay sumapi sa Simbahan.
Isipin ang handang isakripisyo ng binata para sundin si Jesucristo.

“Ipinakilala siya sa akin bago siya bumalik sa kanyang bayang sinilangan. …
Sabi ko: ‘Ang mga mamamayan ninyo ay hindi Kristiyano. Ano ang mangyayari sa
pag-uwi mo na isa ka nang Kristiyano, at, lalo pa’t isang Kristiyanong Mormon?’

“Naging seryoso ang kanyang mukha, at sumagot siya, ‘Malulungkot po ang
pamilya ko. Maaari nila akong itakwil at ituring na patay na. Tungkol naman po
sa aking kinabukasan at trabaho, maaaring hindi na ako bigyan ng pagkakataon.’

“Nagtanong ako, ‘Handa ka bang gawin ang gayon kalaking sakripisyo para sa ebanghelyo?’

“Nagningning sa kanyang guwapo at kayumangging mukha ang kanyang mga matang nabasa
ng mga luha nang sumagot siya, ‘Totoo ito, hindi po ba?’

“Nahiya sa ginawa kong pagtatanong, sumagot akong, ‘Oo, totoo ito.’

“Na sinagot niya ng, ‘Kung gayon, may iba pa po bang mas mahalaga?’” (“It’s True, Isn’t It?”
Ensign, Hulyo 1993, 2).

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano na ang naisakripisyo mo (o ng isang taong kilala mo) para masunod
ang Tagapagligtas?
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b. Bakit sulit sa pagsasakripisyo mo ang makilala si Jesucristo at umunlad
tungo sa buhay na walang-hanggan?

Mag-isip Mabuti Bago Sumagot
Sa pag-iisip muna sa tanong sa halip na sagutin agad ito, maaanyaya mo ang Espiritu Santo na
mabigyan ka ng impresyon at tagubilin. Mas nagiging makabuluhan at nagbibigay-inspirasyon
ang iyong mga sagot kapag nag-isip kang mabuti.

4. Isiping mabuti kung may isang bagay na kailangan mong
isakripisyo upang lubos mo pang masunod si Jesucristo. Sa isang

papel, magsulat ng isang mithiin para maisakripisyo ang bagay na ito. Ilagay
ang papel sa lugar na palagi mo itong makikita sa susunod na ilang linggo.
Pagkatapos ay isulat sa iyong scripture study journal ang Nakumpleto ang
assignment 4.

Mababasa natin sa Mga Taga Filipos 3:15–21 ang babala ni Pablo tungkol sa
pagkawasak na naghihintay sa mga taong nakatuon sa mga bagay at kasiyahan ng
mundo. Itinuro rin niya na babaguhin ni Jesucristo ang ating di-perpektong pisikal
na katawan at gagawing imortal tulad ng sa Kanya.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Taga Filipos 1–3 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 25: DAY 4

Mga Taga Filipos 4
Pambungad
Tinagubilinan ni Apostol Pablo ang mga Banal sa Filipos na maging madasalin at
hangarin ang anumang mabuti. Ipinahayag din niya ang kanyang pagtitiwala sa
kapangyarihan ni Jesucristo. Tinapos ni Pablo ang kanyang sulat sa pasasalamat sa
mga Banal sa Filipos para sa pagtulong nila noong siya ay mangailangan ng tulong.

Mga Taga Filipos 4:1–14
Tinagubilinan ni Pablo ang mga Banal sa Filipos na maging madasalin at hangarin
ang anumang mabuti
Mararanasan natin sa ating buong buhay ang mga hamon o mga sitwasyon na
maaaring humantong sa pag-aalala natin. Halimbawa:

• “Nag-aalala ako kung papasa ako sa darating na test.”

• “Nag-aalala ako sa kapamilya kong maysakit.”

• “Nag-aalala ako kung paano ko ipagtatanggol ang mga paniniwala ko.”

• “Nag-aalala ako kung magiging matagumpay ba akong missionary.”

Ano ang ilang pangamba o alalahanin ang kasalukuyan mong nararanasan sa
iyong buhay?

Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Filipos 4, alamin ang isang katotohanan na
makatutulong sa atin kapag naharap tayo sa mga sitwasyong maaaring humantong
sa ating pag-aalala.

Mababasa natin sa Mga Taga Filipos 4:1–5 kung paano pinayuhan ni Pablo ang mga
Banal na manatiling matatag sa katapatan sa Panginoon, magalak sa Panginoon, at
ipakita sa iba ang kanilang kahinhinan o kahinahunan.

Basahin ang unang parirala sa Mga Taga Filipos 4:6, na inaalam ang ipinayo ni
Pablo sa mga Banal.

Ang ibig sabihin ng mga katagang “huwag kayong mangabalisa” sa talata 6 ay
huwag masyadong mag-alala sa mga bagay-bagay.

Basahin ang natitirang bahagi ng Mga Taga Filipos 4:6, na inaalam ang ipinayo ni
Pablo na gawin ng mga Banal sa halip na mag-alala. (Ang daing o pagsamo ay
isang mapagkumbaba at taos-pusong paghiling.)

Basahin ang Mga Taga Filipos 4:7, na inaalam ang pagpapalang ipinangako ni Pablo
sa mga taong mapagkumbaba at taimtin na nagdarasal nang may pasasalamat.
Tandaan na ang ibig sabihin ng salitang magiingat sa talatang ito ay mangangalaga.

Ang isang alituntunin na matututuhan natin mula sa mga talatang ito ay bilang
mga tapat na tagasunod ni Jesucristo, kung magdarasal tayo nang may
pagsamo at pasasalamat, mapapasaatin ang kapayapaan ng Diyos. Ang
pagsunod sa mahusay na payo ni Pablo na idalangin at isamo ang lahat sa Diyos
nang may pasasalamat ay makatutulong sa atin na mapanatiling balanse ang
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buhay, sa halip na labis na mabalisa o mag-alala sa bawat detalye at
kahihinatnan nito.

Itinuro ni Elder Richard G. Scott ng Korum ng Labindalawang Apostol kung paano
makatutulong sa atin ang pagpiling ipamuhay ang alituntuning ito: “Dahil
iginagalang Niya ang inyong kalayaan, hindi kayo kailanman pipilitin ng Ama sa
Langit na manalangin sa Kanya. Ngunit kapag ginamit ninyo ang kalayaang iyan
at isinama ninyo Siya sa lahat ng aspeto ng inyong buhay araw-araw, ang inyong
puso ay magsisimulang mapuspos ng sigla ng kapayapaan. Ang kapayapaang

iyan ay magtutuon ng walang-hanggang liwanag sa inyong mga pagpapakasakit. Tutulungan
kayo nitong harapin ang mga hamong iyon nang may walang-hanggang pananaw” (“Unahin
Ninyong Manampalataya,” Ensign o Liahona, Nob. 2014, 93).

1. Pansinin sa Mga Taga Filipos 4:6 na iminungkahi ni Pablo na dapat
nating ialay nang may pasasalamat ang ating mga panalangin at

mga kahilingan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture
study journal:

a. Sa palagay mo, paano makatutulong ang pagpapasalamat upang
mapasaatin ang kapayapaan ng Diyos?

b. Ayon kay Elder Scott, paano makatutulong sa atin ang kapayapaan ng Diyos
sa mga hamong nararanasan natin?

Pag-isipan ang mga alalahanin na naisip mo sa simula ng lesson na ito. Piliing
ipamuhay ang alituntuning itinuro ni Pablo sa pamamagitan ng pagdarasal nang
may pagsamo at pasasalamat sa halip na mag-alala. Kapag napansin mo na
nag-aalala ang iba sa paligid mo, isiping ibahagi ang mga salita ni Pablo at ang
alituntuning ito sa kanila.

Sa susunod na 30 segundo, ituon o ipokus ang iyong isipan sa Tagapagligtas at sa
nagawa Niya para sa iyo.

Ano ang naging epekto sa iyo ng pagpokus dito?

Basahin ang Mga Taga Filipos 4:8–9, na inaalam ang ipinayo ni Pablo na dapat
isipin at gawin ng mga Banal sa Filipos. Maaari mong markahan o isulat ang bawat
uri ng bagay na sinabi ni Pablo na dapat nilang pagtuunan. Ang ibig sabihin ng
salitang “isipin” sa talata 8 ay isiping mabuti at panatilihin sa isipan.

Sa talata 9, ano ang ipinayo ni Pablo na gawin ng mga Banal? Ano ang mga
pagpapalang ipinangako niya sa mga Banal kung magtutuon sila sa kabutihan at
susundin ang kanyang mga turo at tutularan ang kanyang halimbawa?

Ang isang alituntunin na matututuhan natin mula sa tagubilin ni Pablo ay kung
itutuon ng mga Banal ang kanilang isipan sa anumang matwid o mabuti at
kung susundin nila ang mga apostol at mga propeta, mapapasakanila ang
kapayapaan ng Diyos.

2. Sa iyong scripture study journal, isulat kung paano
makaiimpluwensya sa ating mga hangarin at mga pag-uugali ang

pagtuon ng ating isipan sa anumang bagay na matwid o mabuti.

UNIT 25,  DAY 4

584



Basahin ang Saligan ng Pananampalataya 1:13 (sa Mahalagang Perlas), na inaalam
ang pagkakatulad nito sa Mga Taga Filipos 4:8.

Nang banggitin ni Propetang Joseph Smith ang “payo [na ito] ni Pablo” mula sa
Mga Taga Filipos 4:8 sa ikalabintatlong saligan ng pananampalataya, pinalitan niya
ang “isipin … ang mga bagay na ito” sa mas aktibong pagkilos at ginawang
“hinahangad … ang mga bagay na ito.” Isipin kung bakit mahalaga para sa atin na
hangarin ang mga bagay na tunay, matapat, makatarungan, dalisay, kaaya-aya,
marangal, at magandang balita, o maipagkakapuri.

3. Basahin ang payo sa isa sa mga sumusunod na paksa mula sa
buklet na Para sa Lakas ng mga Kabataan: “Pakikipagdeyt,”

“Pananamit at Kaanyuan,” “Edukasyon,” “Libangan at Media,” “Mga
Kaibigan,” “Pananalita,” o “Musika at Pagsasayaw.” Sa iyong scripture study
journal, isulat ang paksang napili mo. Pagkatapos ay isulat ang iyong sagot sa
mga sumusunod na tanong:

a. Paano natin magagamit na gabay ang tagubilin ni Pablo na nakatala sa Mga
Taga Filipos 4:8–9 sa ating mga desisyon hinggil sa paksang ito?

b. Sa pagsisikap nating sundin ang tagubilin ni Pablo, anong mga hamon ang
maaaring makaharap natin hinggil sa paksang ito?

c. Bakit ang pagpapalang “ang Dios ng kapayapaan ay sasaiyo” (Mga Taga
Filipos 4:9) ay sulit na pagsikapan sa paghahangad ng mga bagay na matwid
at pagsunod sa mga apostol at mga propeta?

Paano mo mas mapapahusay ang iyong pagsisikap na ituon ang iyong isipan sa
mga bagay na matwid? Isipin ang mga pagpapalang dumating sa iyo sa pagsunod
mo sa mga turo ng mga apostol at mga propeta. Patuloy na ipamuhay ang
alituntuning ito para patuloy kang mapatnubayan at mabigyan ng kapayapaan ng
Panginoon.

Tulad ng nakatala sa Mga Taga Filipos 4:10, pinasalamatan ni Pablo ang mga Banal
sa Filipos para sa pagtulong at pagmamalasakit nila sa panahon ng kanyang
kapighatian. Basahin ang Mga Taga Filipos 4:11–12, na inaalam ang sinabi ni Pablo
sa mga Banal na natutuhan niya.

Ano ang natutuhang gawin ni Pablo sa lahat ng bagay o sitwasyon?

Basahin ang Mga Taga Filipos 4:13–14, na inaalam ang pinanggagalingan ng lakas
ni Pablo. (Ang Mga Taga Filipos 4:13 ay isang scripture mastery passage. Maaari mo
itong markahan sa iyong mga banal na kasulatan sa paraang madali mo itong
mahahanap.)

Ang sinabi ni Pablo sa talata 13 ay tumutukoy sa kanyang kakayahan, sa
pamamagitan ng lakas na ibinigay ni Jesucristo, na magawa ang lahat ng bagay na
kalugud-lugod sa Diyos o iniutos ng Diyos, kabilang ang pagiging kuntento sa
anumang kalagayan. Tulad ni Pablo, magagawa natin ang lahat ng bagay sa
pamamagitan ni Jesucristo, na nagbibigay sa atin ng lakas.

Ano ang magagawa natin para matanggap ang lakas na ibinibigay ni Jesucristo?
____________________
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Itinuro ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf ng Unang Panguluhan ang maaaring
magawa natin dahil sa lakas ng biyaya ng Diyos: “Ang [isang] bahagi ng biyaya
ng Diyos ay ang pagbubukas ng mga dungawan sa langit, na pinagbubuhusan ng
Diyos ng mga pagpapala ng kapangyarihan at lakas, na nagbibigay-kakayahan sa
atin na makamtan ang mga bagay na hindi natin kayang makamit. Sa
kamangha-manghang biyaya ng Diyos nadaraig ng Kanyang mga anak ang

mapanganib at tagong mga tukso ng manlilinlang, nadaraig ang kasalanan, at ‘[nagiging] ganap
kay Cristo’ [Moroni 10:32]” (“Ang Kaloob ng Biyaya,” Ensign o Liahona, Mayo 2015, 108).

Ilan sa mga paraan na maaari nating maranasan ang lakas na ito ay
kinapapalooban ng pagkakaroon ng higit na katatagan, determinasyon, lakas ng
loob, pagtitiis, at pagtitiyaga, pati na rin ang higit na katatagan at pisikal, mental, at
espirituwal na lakas.

4. Sa iyong scripture study journal, magsulat ng isang karanasan kung
saan ang iyong pananampalataya kay Jesucristo ay nagbigay sa iyo

ng lakas na gumawa ng isang bagay na mabuti.

Scripture Mastery—Mga Taga Efeso 4:13
5. Ang pagsasaulo ng Mga Taga Filipos 4:13 ay makatutulong na

maalala mo ang katotohanang ito kapag ikaw o ang mga tao sa
paligid mo ay nangailangan ng lakas na makayanan ang mga pagsubok at
mamuhay nang matwid. Basahin nang paulit-ulit ang Mga Taga Filipos 4:13
dahil makatutulong ito sa iyo na maisaulo ang talatang ito. Bigkasin ito sa isang
kapamilya o kaibigan, at hilingin sa taong iyan na magbahagi ng isang
karanasan kung saan ang pananampalataya niya kay Jesucristo ay nagbigay sa
kanya ng lakas na gumawa ng isang bagay na mabuti. Pagkatapos ay pirmahan
mo ang iyong scripture study journal.

Mga Taga Filipos 4:15–23
Tinapos ni Pablo ang kanyang sulat na nagpapasalamat sa mga taga-Filipos
Mababasa natin sa Mga Taga Filipos 4:15–23 na muling pinasalamatan ni Pablo ang
mga Banal sa Filipos sa pagtulong nila sa kanya noong siya ay nangailangan ng
tulong. Ang mga kaloob ng mga Banal ay nakalulugod sa Diyos, at ipinangako ni
Pablo na tutugunan din ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan.

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Taga Filipos 4 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

UNIT 25,  DAY 4

586



Pambungad sa Mga
Taga Colosas
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Isinulat ni Apostol Pablo ang kanyang Sulat sa mga Taga Colosas dahil sa balitang
sila ay nagsisimulang gumawa ng malalaking pagkakamali (tingnan sa Gabay sa
mga Banal na Kasulatan, “Sulat ni Pablo, Mga”). Ang mga maling turo at gawain sa
Colosas ay nakaimpluwensya sa mga Banal doon at naglagay sa panganib sa
kanilang pananampalataya. Ang gayon ding sitwasyon ay humahamon sa mga
miyembro ng Simbahan ngayon. Bahagi ng kahalagahan ng sulat na ito ay makikita
sa kung paano nito natukoy at nailantad ang mga kasinungalingan habang
binibigyang-diin ang kabanalan at nakapagliligtas na gawain ni Jesucristo. Sa
pag-aaral ng aklat ng Mga Taga Colosas, mapapalalim mo ang iyong
pagbabalik-loob sa Tagapagligtas at makatatanggap ng proteksyon laban sa
panlilinlang at kasalanan.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Ang Sulat sa mga Taga Colosas ay ipinadala nina Pablo at Timoteo (tingnan sa Mga
Taga Colosas 1:1, 23; 4:18). Tila si Pablo ang mismong nagsulat ng kanyang
pagpupugay sa pagtatapos ng sulat (tingnan sa Mga Taga Colosas 4:18),
nagpapahiwatig na isang tagasulat, marahil si Timoteo, ang tumulong sa kanya sa
pagsulat sa katawan o nilalaman ng liham.

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Isinulat ni Pablo ang Sulat sa mga Taga Colosas sa una niyang pagkabilanggo sa
Roma, noong mga A.D. 60–62 (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Sulat
ni Pablo, Mga,” scriptures.lds.org). Marahil ay isinulat niya ito kasabay sa pagsulat
niya sa Mga Taga Filipos, Mga Taga Efeso, at Kay Filemon.

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Isinulat ito para sa matatapat na Banal sa Colosas, isang lugar sa Turkey sa panahon
ngayon. Tinagubilinan ni Pablo ang mga Banal sa Colosas na ibahagi ang sulat sa
mga miyembro ng Simbahan sa kalapit na Laodicea (tingnan sa Mga Taga Colosas
4:16).

Ginawa ni Pablo ang sulat na ito “pagkatapos siyang dalawin ni Epafras, ang
ebangelista ng Simbahan sa [Colosas] [tingnan sa Mga Taga Colosas 1:7–8]. Sinabi
ni Epafras kay Pablo na nagsisimulang gumawa ng malaking pagkakamali ang mga
taga-Colosas—inaakala nilang higit silang mabubuti kaysa ibang tao dahil sa
maingat nilang pagtupad sa ilang natatanging panlabas na ordenansa [tingnan sa
Mga Taga Colosas 2:16], pinagkakaitan ang kanilang sarili ng ilang
pangangailangang pisikal, at sumasamba sa mga anghel [tingnan sa taga Colosas
2:18]. Inakala ng mga taga Colosas na sa pamamagitan ng mga kaugaliang ito sila
ay napapabanal. Inakala rin nilang nauunawaan nila ang mga hiwaga ng
sandaigdigan nang higit sa iba pang kasapi ng Simbahan. Sa kanyang sulat,
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itinuwid sila ni Pablo sa pamamagitan ng pagtuturo na darating lamang ang
pagtubos sa pamamagitan ni Cristo at kinakailangan tayong maging marunong at
maglingkod sa kanya” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Taga-Colosas, Sulat sa
Mga,” scriptures.lds.org).

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Sa Sulat sa mga Taga Colosas, itinuwid ni Pablo ang mga maling turo sa Colosas sa
pamamagitan ng pagbibigay-diin sa kabanalan, nakapagliligtas na misyon, at
kapangyarihan ni Jesucristo (tingnan sa Mga Taga Colosas 1:15–23). Itinuro niya na
si Cristo mismo ang larawan ng Diyos Ama, ang Lumikha, ang Pinuno ng
Simbahan, ang una sa nabuhay na mag-uli, at ang Manunubos. Siya ang “pangulo
ng lahat na pamunuan at kapangyarihan” (Mga Taga Colosas 2:10), at tinutupad
Niya ang Kanyang banal na misyon sa ilalim ng tagubilin ng Ama (tingnan sa Mga
Taga Colosas 1:19; 3:1).

Nagbabala si Pablo laban sa mga yaong nagturo na natatamo ang totoong
espirituwalidad sa pamamagitan ng mga natatanging ritwal, kapistahan, at pagkain
(tingnan sa Mga Taga Colosas 2:16–18, 20, 23). Sa halip ay itinuro niya na ang
espirituwal na kahustuhan ng isip at kaalaman tungkol sa Diyos ay nakikita sa
pagtutuon ng ating “pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas” (Mga Taga Colosas
3:2), pag-aalis ng masasamang gawain (tingnan sa Mga Taga Colosas 3:5–9), at
pagkakaroon ng mga katangian ni Cristo (tingnan sa Mga Taga Colosas 3:12–17).
Pinayuhan ni Pablo ang kanyang mga mambabasa na manatiling “nababaon at
matitibay” sa ebanghelyo (Mga Taga Colosas 1:23) at “nangauugat at nangatatayo
[kay Jesucristo], at matibay sa [kanilang] pananampalataya” (Mga Taga Colosas
2:7).

Outline
Mga Taga Colosas 1:1–23. Binati ni Pablo ang mga Banal sa Colosas at ipinahayag
na si Jesucristo ang Manunubos, ang Panganay sa lahat ng nilalang, ang Lumikha,
at ang Panginoon ng lahat ng kabanalan, na sa Kanya ay ipinakipagkasundo ang
sansinukob. Hinikayat ni Pablo ang mga Banal na patatagin ang kanilang
pananampalataya kay Jesucristo.

Mga Taga Colosas 1:24–2:23. Nagbabala si Pablo laban sa paniniwala sa anumang
maling pilosopiya o tradisyon ng tao, kabilang na ang pagsamba sa mga anghel at
paggawa ng kalabisan sa pamamagitan ng pagkakait sa sarili ng mga pangunahing
pisikal na pangangailangan bilang isang uri ng espirituwal na pagdidisiplina.

Mga Taga Colosas 3:1–4:18. Pinayuhan ni Pablo ang mga Banal na ilagak ang
kanilang mga puso sa mga bagay na nangasa itaas, na talikuran ang mga kasalanan
ng kanilang dating buhay, at maging maawain sa isa’t isa. Nagbigay siya ng
tagubilin kung paano dapat sumamba ang mga Banal, at pagkatapos ay nagpayo
siya sa mga babaeng may-asawa, mga lalaking may-asawa, mga anak, mga
magulang, mga alipin o tagapaglingkod, at mga panginoon o amo. Tinapos niya
ang Sulat sa mga Taga Colosas na nagpupuri, nagpupugay, at nagbibigay ng mga
huling tagubilin at mga pagpapala.

MGA TAGA COLOSAS
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UNIT 26: DAY 1

Mga Taga Colosas
Pambungad
Si Apostol Pablo ay nagturo tungkol sa kadakilaan ni Jesucristo (kahigitan,
kabutihan, o kahusayan) at nagbabala laban sa maling doktrina. Hinikayat niya ang
mga Banal sa Colosas na ituon ang kanilang isipan at puso sa mga bagay na
nauukol sa langit at magkaroon ng mga katangian ni Cristo. Tinagubilinan din sila
ni Pablo na maging mabait at matalino sa kanilang pakikipag-ugnayan sa iba.

Mga Taga Colosas 1–2
Si Apostol Pablo ay nagturo tungkol sa kadakilaan ni Jesucristo at nagbabala laban
sa maling doktrina
Ilarawan sa isip ang dalawang puno na
pareho ang laki—ang isa ay may
mababaw na mga ugat at ang isa
naman ay may malalim na mga ugat.
Kung dumating ang isang malakas na
buhawi, alin sa mga punong ito ang
maaaring matumba? Bakit?
____________________

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Neil L. Andersen ng Korum ng
Labindalawang Apostol, na inaalam kung anong uri ng buhawi ang kailangan
nating iwasan: “Ang mas nakapag-aalala kaysa mga ipinropesiyang lindol at
digmaan [sa mga huling araw] ay ang mga espirituwal na buhawi na maaaring
bumunot sa inyo mula sa inyong mga espirituwal na pundasyon at ilapag ang
inyong kaluluwa sa mga sitwasyong hindi ninyo sukat-akalain, na kung minsan

ay halos hindi ninyo namamalayan na naalis na pala kayo sa inyong pundasyon” (“Mga
Espirituwal na Buhawi,” Ensign o Liahona, Mayo 2014, 18).

Ano ang ilang halimbawa ng mga espirituwal na buhawi na maaaring bumunot o
magpahiwalay sa atin mula sa ating pananampalataya kay Jesucristo?
____________________

Bakit mas nakababalisa ang mga espirituwal na buhawi na ito kaysa sa mga pisikal
na kalamidad, tulad ng mga lindol o digmaan?

Isipin sandali kung anong espirituwal na buhawi ang maaaring nakakaapekto
sa iyo.

Sumulat si Apostol Pablo sa mga miyembro ng Simbahan sa Colosas matapos
mabalitaan ang mga impluwensya at mga maling turo doon na nagbabantang
maialis sila sa kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Sa pag-aaral mo ng Mga
Taga Colosas, alamin kung paano hinangad ni Pablo na palakasin ang
pananampalataya ng mga miyembro ng Simbahan kay Cristo at ang mga
pagpapala ng pagkakaroon ng malalim na pananampalataya kay Cristo.
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Sa panahon ngayon, ang Colosas ay isang lugar sa Turkey. Tingnan sa Mga Mapa sa
Biblia blg. 13, “Ang Mga Paglalakbay ni Apostol Pablo Bilang Misyonero” sa Gabay
sa mga Banal na Kasulatan at hanapin ang lungsod ng Laodicea sa mapa. Ang
Colosas ay tinatayang 11 milya (17.7 kilometro) sa timog-silangan ng Laodicea.

Pag-aralan ang Lugar na Pinangyarihan
Ang paghanap sa mapa ng mga lugar kung saan nangyari ang mga tala sa mga banal na
kasulatan ay makatutulong sa iyo na mas maunawaan ang konteksto at nilalaman ng mga banal
na kasulatan. Matutulungan ka ng mga mapa na maunawaan ang pagkakaugnay ng iba’t
ibang lugar.

Tulad ng nakatala sa Mga Taga Colosas 1:1–11, binati ni Pablo ang mga Banal sa
Colosas at pinasalamatan ang kanilang katapatan. Ipinaliwanag niya na ang
ebanghelyo ay nagdadala ng mga bunga, o mga pagpapala sa buhay ng mga
tumatanggap nito at namumuhay ayon dito. Pagkatapos ay nagturo si Pablo sa mga
Banal tungkol kay Jesucristo.

Basahin ang Mga Taga Colosas 1:12–19, na inaalam ang mga itinurong
katotohanan ni Pablo tungkol kay Jesucristo. Maaari mong markahan o isulat sa
iyong mga banal na kasulatan ang nalaman mo. Ang ibig sabihin ng mga salitang
“naglipat sa atin” sa talata 13 ay “nagpabago sa atin.”

Itinuturo sa Mga Taga Colosas 1:12–19 ang sumusunod na katotohanan tungkol
kay Jesucristo: Si Jesucristo ang Manunubos, ang panganay sa mga espiritung
anak ng Ama sa Langit, ang Lumikha ng lahat ng bagay, ang pinuno ng
Simbahan, at ang unang nabuhay na mag-uli.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa iyong palagay, bakit mahalaga sa atin na malaman at paniwalaan ang
mga katotohanang ito tungkol kay Jesucristo?

b. Paano nakapagpapalakas ng ating pananampalataya sa Kanya ang pag-alam
at paniniwala sa mga bagay na ito?

Itinuro ni Pablo na si Jesucristo ang ating Manunubos (tingnan sa Mga Taga
Colosas 1:14). Basahin ang Mga Taga Colosas 1:20–22, na inaalam ang itinuro ni
Pablo sa mga Banal sa Colosas kung bakit kailangan nila ng Manunubos.

Ayon sa talata 21, paano napahihiwalay ang isang tao mula sa Diyos?

Ang ibig sabihin ng salitang pakipagkasunduin (tingnan sa Mga Taga Colosas
1:20–21) ay pagkasunduin o pagkaisahin. Ayon sa Mga Taga Colosas 1:20–22,
paano tayo pinakipagkasundo ni Jesucristo sa Diyos? (Ang mga katagang
“pinayapa … sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus” [talata 20] ay tumutukoy
sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo.)

Ang pagpapala ng pakikipagkasundo sa Diyos ay may kundisyon. Basahin ang Mga
Taga Colosas 1:23, na inaalam kung ano ang kailangan para makipagkasundo
sa Diyos.
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Ang ibig sabihin ng “mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay”
(Mga Taga Colosas 1:23) ay manatiling matatag sa ating pananampalataya kay
Jesucristo sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos at pagsisisi ng ating
mga kasalanan. Nalaman natin mula sa Mga Taga Colosas 1:20–23 ang sumusunod
na katotohanan: Magagawa nating makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan
ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo kung mananatili tayong matatag at
di-natitinag sa ating pananampalataya.

2. Isiping muli ang kalagayan ng dalawang puno sa simula ng lesson
na ito. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong sa

iyong scripture study journal:

a. Sino ang kilala mo na katulad ng puno na mayroong malalim na
ugat—matibay at di-natitinag sa kanyang pananampalataya kay Jesucristo?

b. Paano naging isang pagpapala sa iyo ang kanyang halimbawa?

Isiping muli ang buhawi na umiihip nang malakas sa dalawang punong iyon.
Basahin ang Mga Taga Colosas 2:4, 8, na inaalam ang mga espirituwal na buhawi
na nagbabantang bumunot o gumiba sa mga Banal sa Colosas.

Noong panahong iyon ay may mga itinurong pilosopiya at mga tradisyon ang ilang
tao na nagtatangkang pababain ang kahalagahan ni Jesucristo. Ang iba pang
laganap na maling pilosopiya noon na sumisikat ay na ang mga anghel ang mga
tagapamagitan para sa Diyos at dapat silang sambahin at ang ideyang ang katawan
ay masama (tingnan sa Mga Taga Colosas 2:16–23).

Bakit ang paniniwala sa mga maling turo, kabilang na ang mga turo na pinapababa
ang kahalagahan ni Jesucristo, ay nagpapadali para espirituwal na mabunot o
maalis ang pananampalataya ng isang tao?

Basahin ang Mga Taga Colosas 2:6–7, na inaalam ang payo na ibinigay ni Pablo
upang tulungan ang mga Banal na maiwasang malinlang ng mga pilosopiya at mga
tradisyon ng mundo.

Nalaman natin mula sa mga talatang ito ang sumusunod na katotohanan: Kapag
malalim at matatag tayo sa ating pananampalataya kay Jesucristo, maiiwasan
nating malinlang ng mga pilosopiya at mga tradisyon ng mundo.

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano sa palagay mo ang isa sa pinakamahahalagang bagay na dapat nating
gawin upang maging matatag tayo at di-natitinag sa pananampalataya kay
Jesucristo?

b. Bakit ka naniniwala na napakahalaga ng bagay na iyan?

Pag-isipan ang sumusunod na karugtong na pahayag ni Elder Andersen tungkol sa
mga espirituwal na buhawi:
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“Ang pinakamalalakas na buhawing tatangay sa inyo ay ang mga tukso ng
kaaway. Noon pa man ay bahagi na ng mundo ang kasalanan, ngunit ngayon
lang ito naging mabilis gawin, mahirap iwaksi, at katanggap-tanggap. Mangyari
pa, may isang makapangyarihang puwersang daraig sa mga buhawi ng
kasalanan. Ang tawag dito ay pagsisisi.

“Hindi lahat ng paghihirap sa buhay ay kayo ang may gawa. Nangyayari ang ilan
dahil sa mga maling pagpili ng iba, at ang ilan ay dahil lamang sa nabubuhay tayo sa
mundong ito. …

“Paano ninyo pinaghahandaan ang mga buhawi sa inyong buhay? ‘Tandaan … na sa bato na
ating Manunubos, na si Cristo, ang Anak ng Diyos, ninyo kailangang itayo ang inyong saligan
nang sa gayon kapag ipinadala ng diyablo ang kanyang malalakas na hangin, … ang kanyang
mga palaso sa buhawi, … kapag ang lahat ng kanyang ulang yelo at kanyang malakas na bagyo
ay humampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan … na hilahin kayong pababa …
dahil sa bato kung saan kayo nakasandig’ [Helaman 5:12]. Ito ang magliligtas sa inyo sa
buhawi” (“Mga Espirituwal na Buhawi,” 18–19).

4. Alalahanin muli ang mga personal na espirituwal na buhawi na
naisip mo sa simula ng lesson na ito. Sa iyong scripture study

journal, isulat ang mga gagawin mo para manatiling nakaugat at nakatayo kay
Jesucristo at maiwasang mabunot ng mga espirituwal na buhawi.

Mga Taga Colosas 3–4
Hinikayat ni Pablo ang mga taga-Colosas na ituon nila ang kanilang isipan at puso
sa mga bagay na nauukol sa langit at maging matalino
Tulad ng nakatala sa Mga Taga Colosas 3–4, hinikayat ni Apostol Pablo ang mga
Banal sa Colosas na itigil ang kanilang kasamaan at magkaroon ng mga katangian
ni Jesucristo. Hinikayat din niya sila na maging mapanalangin at matalino, lalo na
sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga hindi Kristiyano. Pagkatapos ay ipinaabot
niya ang pagbati ng ilan sa kanyang kapwa lingkod, kabilang na ang kay Lucas.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Mga Taga Colosas at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa I Mga Taga
Tesalonica
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Ang Unang Sulat sa Mga Taga Tesalonica ay pinaniniwalaang pinakauna sa mga
sulat ni Apostol Pablo at marahil ang pinakalumang aklat sa Bagong Tipan. Ang
mga turo ni Pablo sa sulat na ito ay nakatuon una sa lahat sa Ikalawang Pagparito
ni Jesucristo, pati na sa mga paghihirap na daranasin ng mga tagasunod ni
Jesucristo bago ang Kanyang pagbabalik (tingnan sa I Mga Taga Tesalonica 3:3),
ang Pagkabuhay na Mag-uli ng mga Kristiyano sa Ikalawang Pagparito (tingnan sa
I Mga Taga Tesalonica 4:13–14), at ang panahon ng pagdating ni Cristo (tingnan sa
I Mga Taga Tesalonica 5:1–2). Sa pag-aaral mo ng aklat na ito, malalaman mo ang
tungkol sa Ikalawang Pagparito at magkakaroon ka ng lakas at tibay ng loob na
manatiling tapat sa Panginoon.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Isinulat ni Pablo ang I Mga Taga Tesalonica (tingnan sa I Mga Taga Tesalonica 1:1;
tingnan din sa I Mga Taga Tesalonica 2:18).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
“Isinulat ni Pablo ang mga sulat sa Mga Taga Tesalonica mula sa Corinto sa
panahon ng kanyang pangalawang pangmisyonerong paglalakbay,” mga A.D. 50–51
(Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Sulat ni Pablo, Mga,” scriptures.lds.org).

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Isinulat ni Pablo ang I Mga Taga Tesalonica sa mga miyembro ng Simbahan sa
Tesalonica. Ang Tesalonica ay ang may pinakamalaking populasyon at
pinakamaunlad na lungsod sa sinaunang kahariang Griyego ng Macedonia dahil sa
dalawang mahalagang katangian nito: ang lungsod ay itinayo sa pinakamagandang
daungan sa Dagat ng Aegean, at matatagpuan ito sa pangunahing lansangan na
nagdurugtong sa Roma at Asia.

Noong pangalawang pangmisyonerong paglalakbay ni Pablo, pinatnubayan ng
Espiritu si Pablo at ang kanyang mga kasama—sina Silas, Timoteo, at Lucas—na
maglakbay patawid sa Dagat ng Aegean papunta sa Macedonia (tingnan sa Mga
Gawa 16:6–12). Ito ang simula ng pangangaral ng ebanghelyo sa Europa.
Pagkatapos ng pangangaral sa Filipos (tingnan sa Mga Gawa 16:12–40), sina Pablo
at Silas ay naglakbay patungo sa Tesalonica.

Nangaral si Pablo sa Tesalonica kasama si Silas, ngunit sila ay pinalayas sa lungsod
ng mga pinunong Judio (tingnan sa Mga Gawa 17:1–9). Kalaunan, ibinalita ni
Timoteo kay Pablo na nanatiling tapat ang mga Banal sa Tesalonica sa kabila ng
pag-uusig at lumalaganap ang mabuting impluwensya nila (tingnan sa Mga Gawa
18:5; I Mga Taga Tesalonica 1:7–8; 3:6–8).
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Ang mga miyembro sa Tesalonica ay ilan sa mga unang tao sa Europa na
tumanggap ng ebanghelyo, at dumanas sila ng pag-uusig dahil dito. Marami rin
silang tanong tungkol sa Ikalawang Pagparito. Samakatwid, sa kanyang sulat sa
mga taga-Tesalonica, sumulat si Pablo ng mga salitang naghihikayat at
nagpapalakas at sinagot ang mga tanong nila tungkol sa Ikalawang Pagparito ni
Jesucristo.

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Ang isa sa mga pangunahing tema ni Pablo sa kanyang Unang Sulat sa Mga Taga
Tesalonica ay ang Ikalawang Pagparito. Nagtuon siya sa pakikibahagi ng mabubuti
sa Ikalawang Pagparito, lalo na ng mga Banal na pumanaw na (tingnan sa I Mga
Taga Tesalonica 2:19; 3:13; 4:13–17; 5:1–10). Hindi tulad ng karamihan sa iba pang
sulat ni Pablo, hindi naglalaman ang I Mga Taga Tesalonica ng anumang pananalita
na pinagsasabihan ang mga Banal sa Tesalonica at sa halip ay naglalaman ito ng
papuri at habilin para sa kanila.

Outline
I Mga Taga Tesalonica 1–3. Nagpahayag ng malaking pasasalamat si Pablo para sa
mga Banal sa Tesalonica. Ipinaalala niya sa kanila ang kanyang paglilingkod sa
kanila at nagpahayag ng kagalakan dahil sa kanilang katapatan. Hinikayat niya ang
mga Banal na lalo pang mahalin ang isa’t isa at ang lahat ng tao.

I Mga Taga Tesalonica 4–5. Sinabi ni Pablo sa mga Banal na maging mabuti at
magpakabanal. Ipinaliwanag niya na kapag pumarito muli ang Panginoon, ang
mga Banal na naging tapat sa kanilang patotoo kay Cristo, kapwa yaong pumanaw
na at nabubuhay pa, ay itataas sa alapaap upang salubungin ang Panginoon.
Ipinaalala ng Apostol sa mga miyembro ng Simbahan na maghanda at magbantay
sa araw ng pagparito ni Cristo.

I MGA TAGA TESALONICA
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UNIT 26: DAY 2

I Mga Taga Tesalonica
Pambungad
Si Apostol Pablo ay sumulat sa mga Banal sa Tesalonica matapos mabalitaan ang
katapatan nila sa ebanghelyo sa kabila ng pang-uusig. Pinuri niya sila dahil sa
kanilang katapatan at kahandaang ituro ang ebanghelyo. Itinuro rin sa kanila ni
Pablo ang tungkol sa Pagkabuhay na Mag-uli ng mga patay sa Ikalawang Pagparito
ni Jesucristo, at itinuro sa kanila kung paano maghanda para sa Ikalawang
Pagparito.

I Mga Taga Tesalonica 1–2
Pinuri ni Pablo ang mga Banal sa Tesalonica dahil sa kanilang katapatan sa kabila ng
paghihirap
Tingnan ang Tesalonica sa Mga Mapa sa Biblia blg. 13, “Ang Mga Paglalakbay ni
Apostol Pablo Bilang Misyonero” sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan. Ang mga
Banal sa Tesalonica ay ilan sa mga pinakaunang miyembro ng Simbahan na
taga-Europa. Unang nangaral doon sina Pablo, Silas, at Timoteo noong panahon
ng pangalawang pangmisyonerong paglalakbay ni Pablo ngunit itinaboy sila
palabas ng lungsod ng ilan sa mga pinunong Judio (tingnan sa Mga Gawa 17:5–15).
Patuloy na inusig ang mga Banal sa Tesalonica kahit nakaalis na si Pablo at ang mga
kasama niya. Ginawa kalaunan ni Pablo ang sulat na ito sa mga Banal upang
palakasin sila habang dumaranas ng pag-uusig.

1. Nasubukan mo na bang ibahagi ang ebanghelyo sa iba? Sa iyong
scripture study journal, isulat ang naranasan mo tungkol dito.

Pag-isipan ang mga sumusunod na tanong: Paano tinanggap ang iyong
mensahe? Sa paanong paraan ka napagpala dahil sa pagsisikap mong ibahagi
ang ebanghelyo? Ano ang ilang hamon na maaari nating maranasan sa
pagsisikap nating ibahagi ang ebanghelyo sa iba?

Sa pag-aaral mo ng I Mga Taga Tesalonica 1–2, alamin ang mga katotohanan na
makatutulong sa iyo sa pagbabahagi mo ng ebanghelyo sa ibang tao.

Basahin ang I Mga Taga Tesalonica 1:5–6, na inaalam kung paano ibinahagi ni
Apostol Pablo ang ebanghelyo sa mga taga Tesalonica noong naroon siya sa lugar
nila. Maaari mong markahan ang mga katagang salita at kapangyarihan sa talata 5.

Pagmamarka at Paglalagay ng Komento sa mga Banal na Kasulatan
Ang isa sa mga pinakamakatutulong na paraan para matutuhan at matandaan ang mga bagay
na napag-aralan natin ay sa pamamagitan ng pagmamarka at paglalagay ng komento o
paliwanag sa mga banal na kasulatan. Sa naka-print na version ng mga banal na kasulatan,
magagawa ito sa pamamagitan ng pagsalungguhit, pagkulay, o pag-outline ng mahahalagang
salita o mga parirala sa mga banal na kasulatan. Bukod pa rito, maaari din tayong magsulat ng
mga kahulugan, alituntunin, komento ng propeta, o mga personal na ideya at mga impresyon sa
margin ng mga banal na kasulatan. Iba’t ibang uri ng pagmamarka at paglalagay ng komento o
paliwanag ang maaari ding gawin sa electronic version ng banal na kasulatan, tulad sa Gospel
Library mobile app.
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Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol
ang pagkakaiba sa pagitan ng “salita” at ng “kapangyarihan” ng ebanghelyo.

“Ang totoong ebanghelyo ay binubuo ng dalawang bagay: Ang Salita, at Ang
Kapangyarihan. Maaaring matamo ng sinuman ang salita; ang mga aklat na
kinasusulatan nito ay makukuha ng halos lahat ng tao. Ngunit ang
kapangyarihan ay dapat magmula sa Diyos; ito ay ipinagkakaloob at dapat
ipagkaloob ayon sa kanyang isipan at kalooban sa mga taong sumusunod sa
batas na nagpapamarapat sa kanila na matanggap ito.

“Ang salita ng ebanghelyo ay mga naipahayag o nakasulat na tala tungkol sa dapat gawin ng
tao para maligtas. …

“Ngunit ang totoong kaligtasan ay dumarating lamang kapag ang kapangyarihan ng Diyos ay
natanggap at nagamit; at ang kapangyarihang ito ay ang kapangyarihan ng priesthood at ang
kapangyarihan ng Espiritu Santo” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo [1965–73],
3:42–43).

Maaari mong markahan sa I Mga Taga Tesalonica 1:6 ang ginawa ng mga taga
Tesalonica matapos silang turuan ng ebanghelyo sa pamamagitan ng salita at
kapangyarihan ng Diyos.

Matututuhan natin mula sa I Mga Taga Tesalonica 1:5–6 ang sumusunod na
alituntunin: Kapag itinuturo natin ang ebanghelyo ni Jesucristo sa
pamamagitan ng salita at kapangyarihan ng Diyos, matutulungan natin ang
iba na maging mga tagasunod ng Panginoon at ng Kanyang mga lingkod.

Basahin ang I Mga Taga Tesalonica 1:7–9, na inaalam kung paano nakaapekto ang
halimbawa ng mga Banal sa Tesalonica sa iba pang mga nananampalataya sa mga
lugar sa palibot nila.

Mula sa halimbawa ng mga Banal sa Tesalonica, matututuhan natin ang
sumusunod na katotohanan: Maibabahagi natin ang ebanghelyo sa
pamamagitan ng ating halimbawa.

Sa sumusunod na pahayag, salungguhitan ang sinabi ni Pangulong Dieter F.
Uchtdorf ng Unang Panguluhan na pinaka-epektibong paraan para maibahagi
ang ebanghelyo: “Ang pinakaepektibong paraan para maipangaral ang
ebanghelyo ay sa pamamagitan ng halimbawa. Kung mamumuhay tayo ayon sa
ating mga paniniwala, mapapansin ito ng mga tao. Kung mababanaag ang
larawan ni Jesucristo sa ating buhay [tingnan sa Alma 5:14], kung tayo ay

masaya at payapa sa mundo, nanaising malaman ng mga tao ang dahilan. Ang isa sa
pinakamagagandang sermon na ipinahayag tungkol sa gawaing misyonero ay ang simpleng
ideyang ito ni St. Francis of Assisi: ‘Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng oras at kung kailangan,
magsalita kayo’ [sa William Fay and Linda Evans Shepherd, Share Jesus without Fear
(1999), 22]” (“Paghihintay sa Daan Patungong Damasco,” Ensign o Liahona, Mayo 2011, 77).

Isipin ang halimbawa ng isang tao na nakatulong sa iyo na tanggapin ang
ebanghelyo o mas lubos na ipamuhay ang ebanghelyo.

UNIT 26,  DAY 2

596



Sa I Mga Taga Tesalonica 2:1–13, isinulat ni Pablo ang tungkol sa kanyang naunang
paglilingkod sa Tesalonica. Binanggit niya ang tungkol sa ilang tumutuligsa sa
Tesalonica na nagduda sa katapatan at hangarin niya sa kanyang paglilingkod.
Ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang sarili at inilahad ang katapatan at sigasig nila
ng kanyang mga kasama sa pagtuturo at paglilingkod sa mga Banal. Ang kanyang
mga salita ay magpapaalaala sa atin sa mga salitang matatagpuan sa Doktrina at
mga Tipan 12:8. “At walang sinuman ang makatutulong sa gawaing ito maliban
kung siya ay magiging mapagpakumbaba at puno ng pagmamahal, may
pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa kapwa-tao.”

Hindi na nakabalik si Pablo sa Tesalonica matapos siyang itaboy dito sa kanyang
pangalawang pangmisyonerong paglalakbay (tingnan sa Mga Gawa 17:10). Sinabi
niya na hindi siya nakabalik dahil siya ay “hinadlangan” ni Satanas na magawa ito
(I Mga Taga Tesalonica 2:18). Hindi nagbigay ng anumang detalye si Pablo tungkol
sa kung paano siya hinadlangan ni Satanas mula sa pagbalik sa Tesalonica, ngunit
malinaw na napilitan si Pablo na mag-iba ng daan sa kanyang paglalakbay dahil sa
pang-uusig ng mga Judio (tingnan sa Mga Gawa 17:14–15).

I Mga Taga Tesalonica 3–5
Itinuro ni Pablo sa mga Banal sa Tesalonica ang tungkol sa Ikalawang Pagparito
Lagyan ng tama (T) o mali (M) ang ang mga sumusunod na pahayag tungkol sa
Ikalawang Pagparito ni Jesucristo:

____ 1. Ang matatapat na Banal na namatay bago ang Ikalawang Pagparito ay
hindi mabubuhay na mag-uli hanggang sa matapos ang Milenyo.

____ 2. Ang matatapat na Banal na buhay sa Ikalawang Pagparito ay iaangat sa
alapaap upang salubungin si Cristo sa Kanyang pagbabalik.

____ 3. Ang Ikalawang Pagparito ay gugulatin ang lahat gaya ng isang
magnanakaw sa gabi.

Sa pag-aaral mo ng I Mga Taga Tesalonica 3–5, alamin ang mga katotohanan
tungkol sa Ikalawang Pagparito ni Jesucristo na tutulong sa iyo na malaman ang
mga tamang sagot sa quiz na tama–mali (ang mga sagot ay matatagpuan din sa
katapusan ng lesson na ito).

Nalaman natin sa I Mga Taga Tesalonica 3:1–7 na ibinalita ni Timoteo kay Pablo na
nanatiling tapat ang mga Banal sa kabila ng pag-uusig na naranasan nila.

Basahin ang I Mga Tesalonica 3:11–13, na inaalam ang inaasam ni Pablo na
gagawin ng Panginoon para sa mga Banal upang ihanda sila para Kanyang
Ikalawang Pagparito. Maaari mong markahan o isulat sa iyong mga banal na
kasulatan ang nalaman mo.

Nalaman natin sa I Mga Taga Tesalonica 4:1–12 na hinikayat ni Pablo ang mga
Banal na magpakabanal, o maging malinis at dalisay, sa pamamagitan ng pagsunod
sa mga utos ng Diyos, na itinuro ni Pablo at ng iba pa sa kanila.
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Ang mga Banal sa Tesalonica ay
nagkamali sa pag-unawa sa ilang
aspeto ng Ikalawang Pagparito ni
Jesucristo. Nag-alala sila na hindi
matatamo ng mga yumaong matatapat
na miyembro ng Simbahan sa
Tesalonica ang mga pagpapala ng
Ikalawang Pagparito.

Basahin ang I Mga Tesalonica
4:13–14, 16, na inaalam ang itinuro ni
Pablo tungkol sa mga yumaong
matatapat na Banal bago ang Ikalawang
Pagparito. Ginamit niya ang salitang
nangatutulog sa pagtukoy sa mga patay.

Nalaman natin mula sa mga talatang
ito ang sumusunod na katotohanan:
Ang matatapat na Banal na namatay
bago ang Ikalawang Pagparito ni
Jesucristo ay mabubuhay na mag-uli sa Kanyang muling pagdating.

Ang ibig sabihin ng mga katagang “gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus
ay dadalhin ng Dios na kasama niya” sa I Mga Taga Tesalonica 4:14 ay iaangat sa
alapaap ang matatapat na Banal na nabuhay na mag-uli sa Ikalawang Pagparito
upang salubungin ang Tagapagligtas at bababang kasama Niya sa kaluwalhatian
(tingnan sa D at T 88:97–98).

Basahin ang I Mga Taga Tesalonica 4:15, 17, na inaalam ang itinuro ni Pablo
tungkol sa matatapat na Banal na buhay sa pagparito muli ni Cristo. Basahin din
ang Pagsasalin ni Joseph Smith ng I Mga Taga Tesalonica 4:15 (sa Gabay sa mga
Banal na Kasulatan, scriptures.lds.org).

Nalaman natin mula sa mga talatang ito ang sumusunod na katotohanan: Ang
matatapat na Banal na buhay sa Ikalawang Pagparito ni Jesucristo ay iaangat
sa alapaap upang salubungin Siya sa Kanyang pagdating.

Basahin ang I Mga Tesalonica 4:18, na inaalam ang inaasam ni Pablo na gagawin ng
mga Banal pagkatapos malaman ang mga katotohanang ito tungkol sa Ikalawang
Pagparito.

2. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Anong kapanatagan ang natagpuan mo sa mga doktrinang ito

tungkol sa Ikalawang Pagparito ni Jesucristo?

Basahin ang I Mga Taga Tesalonica 5:1–3, na inaalam ang dalawang analohiya na
ginamit ni Pablo para ilarawan ang Ikalawang Pagparito.

Ano sa palagay mo ang itinuturo sa atin ng analohiya ni Pablo na isang
magnanakaw sa gabi tungkol sa Ikalawang Pagparito?
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Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie: “Ang [Panginoon] ay darating gaya ng
isang magnanakaw sa gabi, di-inaasahan at nang walang babala, sa mundo, sa
mga taong nasa espirituwal na kadiliman, sa mga taong hindi naliwanagan ng
kapangyarihan ng Espiritu” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54;
tingnan din sa Mateo 24:42–43).

Itinuro rin ni Elder McConkie ang sumusunod hinggil sa analohiya ng
panganganak ng isang babae: “Hindi niya alam ang oras o minuto ng pagsilang ng bata, pero
alam niya ang itinayang panahon” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54).

Ayon sa analohiyang ito, maaari din nating isipin kung paano natutulad ang mga
pagsubok bago ang Ikalawang Pagparito sa mga paghihirap bago ang
panganganak. Ngunit tulad ng kasiyahan sa pagsilang ng sanggol, magiging
masaya rin ang Ikalawang Pagparito sa mabubuti.

Basahin ang I Mga Taga Tesalonica 5:4–6, na inaalam kung bakit hindi na mabibigla
ang matatapat na Banal sa Ikalawang Pagparito. Maaari mong markahan o isulat
ang nalaman mo.

Ang mga katagang “mga anak ng kaliwanagan” sa talata 5 ay tumutukoy sa
matatapat na miyembro ng Simbahan na “[iwinaksi] … ang mga gawa ng
kadiliman” (Mga Taga Roma 13:12) at napasakanila ang Espiritu Santo at,
samakatwid, magiging handa para sa Ikalawang Pagparito (tingnan sa D at T
106:4–5).

Nalaman natin ang sumusunod na alituntunin mula sa I Mga Taga Tesalonica
5:4–6: Kung tayo ay tapat at mangagpupuyat o mangagbabantay para sa mga
palatandaang magaganap bago ang Ikalawang Pagparito ni Jesucristo,
magiging handa tayo sa Kanyang muling pagdating.

Itinuro ni Pangulong Joseph Fielding Smith na ang mga paraan upang
makapaghanda tayo para sa Ikalawang Pagparito ay “sumunod sa mga salita ni
Cristo, sa kanyang mga apostol at magbantay” (Doctrines of Salvation, tinipon ni
Bruce R. McConkie, 3 tomo [1954–56], 3:53).

Rebyuhin ang mga sagot mo sa quiz na tama–mali sa simula ng lesson na ito. Batay
sa mga katotohanang nalaman mo, babaguhin mo ba ang iyong mga sagot?

Sa I Mga Taga Tesalonica 5:7–22, pinayuhan ni Apostol Pablo ang mga Banal kung
paano maghanda para sa Ikalawang Pagparito ni Jesucristo.

Basahin ang I Mga Taga Tesalonica 5:12–22, na inaalam ang ipinayo ni Pablo sa mga
Banal para maihanda ang kanilang sarili at ang iba pa para salubungin ang
Tagapagligtas sa Kanyang Ikalawang Pagparito.

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang isang bagay sa ipinayo mula sa I Mga Taga Tesalonica 5:14–22 ang
kapansin-pansin sa iyo?
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b. Paano makatutulong sa iyo at sa iba pa ang payo na ito na maging handa
para sa Ikalawang Pagparito?

Basahin ang I Mga Tesalonica 5:23–24, na inaalam ang sinabi ni Pablo na gagawin
ng Panginoon para sa Kanyang matatapat na Banal kapag naghanda sila para sa
Ikalawang Pagparito.

Batay sa natutuhan mo sa araw na ito, tukuyin ang gagawin mo upang mas
maihanda ang iyong sarili para sa Ikalawang Pagparito ni Jesucristo. Isulat ang
iyong mga mithiin at mga plano sa isang papel, at ilagay ito sa isang lugar na
makatutulong sa iyo na maalala ang mga mithiin at mga planong iyon.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang I Mga Taga Tesalonica at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

Mga sagot sa quiz na tama–mali: (1) Mali, (2) Tama, (3) Mali.
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Pambungad sa II Mga Taga
Tesalonica
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Sa kanyang Ikalawang Sulat sa mga Taga Tesalonica, nagpayo si Pablo at nilinaw
ang maling pagkaunawa ng mga miyembro ng Simbahan sa ilang aspeto tungkol
sa Ikalawang Pagparito ni Jesucristo. Ang pag-aaral ng kanyang mga turo ay
makatutulong sa iyo na maunawaan ang katangian ng apostasiya na nangyari na
noon at kung paano angkop na maghahanda sa pagbabalik ng Panginoon.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Sinulat ni Apostol Pablo ang II Mga Taga Tesalonica (tingnan sa II Mga Taga
Tesalonica 1:1; tingnan din sa II Mga Taga Tesalonica 2:5; 3:17). Ang simula ng sulat
ay naglalaman din ng isang pagbati mula kina Silvano at Timoteo (II Mga Taga
Tesalonica 1:1).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
“Isinulat ni Pablo ang mga sulat sa Mga Taga Tesalonica mula sa Corinto sa
panahon ng kanyang pangalawang pangmisyonerong paglalakbay,” mga A.D. 50–51
(Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Sulat ni Pablo, Mga,” scriptures.lds.org).

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Isinulat ni Pablo ang II Mga Taga Tesalonica sa mga miyembro ng Simbahan sa
Tesalonica. Magkapareho ang mga tema ng I Mga Taga Tesalonica at II Mga Taga
Tesalonica, na nagpapahiwatig na isinulat niya ang II Mga Taga Tesalonica upang
linawin at ipaliwanag ang unang sulat. Makikita na nakatanggap ang mga
taga-Tesalonica ng isang mapanlinlang na sulat na sinasabing nanggaling kay
Pablo, na nagdulot para maniwala ang ilan na nangyari na ang Ikalawang Pagparito
(tingnan sa II Mga Taga Tesalonica 2:2).

“Sa maikling panahon sa pagitan ng dalawang sulat, ang Simbahan ay nakaranas
ng pag-uusig [tingnan sa II Mga Taga Tesalonica 1:4]; ang posibilidad na babalik
kaagad ang Panginoon ay nagdulot ng kasabikan na hindi nakabuti [tingnan sa
II Mga Taga Tesalonica 2:2]” (Bible Dictionary, “Pauline Epistles”) Isinulat ni Pablo
ang II Mga Taga Tesalonica upang palakasin ang pananampalataya ng mga
miyembrong ito at itama ang maling pagkaunawa sa doktrina.

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Ang Ikalawang Sulat sa Mga Taga Tesalonica ay naglalahad ng mahahalagang
detalye tungkol sa Ikalawang Pagparito ni Jesucristo. Kabilang sa ilang halimbawa
ang mga ideya na babalik ang Panginoon sa “[nagniningas na apoy]” at ang
masasama ay “tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang
mula sa harapan ng Panginoon” (II Mga Taga Tesalonica 1:8–9).
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Mababasa natin sa sulat na ito na nagpropesiya rin si Pablo tungkol sa Malawakang
Apostasiya, na itinuturo na ang Simbahan ay daranas ng “pagtaliwakas” mula sa
ebanghelyo bago ang Ikalawang Pagparito ng Panginoon (tingnan sa II Mga Taga
Tesalonica 2:2–12). Ang mga turo ni Pablo tungkol sa Apostasiya ay nagpapaalala sa
mga miyembro ng Simbahan sa panahong ito kung bakit kinailangan ang
Panunumbalik ng ebanghelyo sa mga huling araw.

Outline
II Mga Taga Tesalonica 1. Binati at pinuri ni Pablo ang mga Banal sa Tesalonica.
Itinuro niya na mararanasan ng masasama ang paghihiganti ng Panginoon sa
Ikalawang Pagparito.

II Mga Taga Tesalonica 2. Itinama ni Pablo ang maling ideya na nangyari na ang
Ikalawang Pagparito at nagpropesiya na magkakaroon muna ng apostasiya bago
ang pagbabalik ng Panginoon. Hinikayat niya ang Banal sa Tesalonica na
manatiling tapat.

II Mga Taga Tesalonica 3. Pinayuhan ni Pablo ang mga miyembro ng Simbahan
na magtrabaho para matustusan ang kanilang mga temporal na pangangailangan
at huwag mapagod sa paggawa ng mabuti.

I I MGA TAGA TESALONICA
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UNIT 26: DAY 3

II Mga Taga Tesalonica
Pambungad
Pagkatapos gawin ang kanyang unang sulat sa mga Banal sa Tesalonica, kaagad
gumawa si Apostol Pablo ng ikalawang sulat para sa kanila, kung saan
ipinaliwanag niya ang marami pang katotohanan tungkol sa Ikalawang Pagparito ni
Jesucristo. Itinuro niya na ang Tagapagligtas ay hindi muling paparito hangga’t
hindi nangyayari ang apostasiya. Nangaral si Pablo tungkol sa katamaran at
pinayuhan ang mga mga Banal na “huwag … mangapagod sa paggawa ng mabuti”
(II Mga Taga Tesalonica 3:13).

II Mga Taga Tesalonica 1–2
Hinikayat ni Pablo ang mga Banal sa pamamagitan ng pagpropesiya tungkol sa
Ikalawang Pagparito ni Jesucristo

Sinabi ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol: “May
paghanga at panghihikayat sa lahat [na] kakailanganing maging matatag sa mga
huling araw na ito, sinasabi ko sa lahat at lalo na sa mga kabataan ng Simbahan
na kung hindi pa kayo natatawag, balang-araw ay kakailanganin ninyong
ipagtanggol ang inyong pananampalataya o tiisin pa ang ilang harapang
pang-aabuso dahil lamang sa miyembro kayo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng

mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga sandaling iyon ay mangangailangan kapwa ng tapang
at paggalang ninyo” (“Ang Halaga—at mga Pagpapala—ng Pagkadisipulo,” Ensign o Liahona,
Mayo 2014, 6).

1. Sa iyong scripture study journal, magsulat ng isang karanasan na
kinailangan mong ipagtanggol ang iyong relihiyon o tiisin ang

oposisyon dahil sa pagiging miyembro mo ng Simbahan. Isulat din kung paano
ka tumugon sa sitwasyon. Kung hindi mo pa naranasang ipagtanggol ang iyong
relihiyon o hindi ka pa nakaranas ng pag-uusig dahil sa pagiging miyembro mo
ng Simbahan, isulat kung paano ka tutugon sa ganitong sitwasyon kapag
naranasan mo ito.

Isinulat ni Apostol Pablo ang ikalawang sulat sa mga Banal sa Tesalonica at
tinalakay ang ilang paksa, kabilang ang pag-uusig na kinakaharap ng mga Banal.
Sa pag-aaral mo ng II Mga Tesalonica 1, alamin ang isang alituntuning
makatutulong sa iyo na matiis ang pag-uusig at paghihirap na maaaring
maranasan mo bilang miyembro ng Simbahan.

Basahin ang II Mga Tesalonica 1:3–5, at alamin ang dahilan kung bakit pinuri ni
Pablo ang mga Banal sa Tesalonica.

Maaari mong markahan sa talata 5 ang gantimpalang matatanggap ng mga Banal
dahil nakayanan nila ang pag-uusig at paghihirap nang may “pagtitiis at
pananampalataya” (II Mga Tesalonica 1:4).
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Natutuhan natin mula sa II Mga Tesalonica 1:3–5 na kung makakayanan natin
ang pag-uusig at paghihirap nang may pagtitiis at pananampalataya, maaari
tayong maituring na karapat-dapat sa kaharian ng Diyos.

Isipin ang ibig sabihin ng makayanan ang mga pagsubok nang may pagtitiis o
pagtitiyaga. Bakit kailangan nating makayanan nang may pagtitiis o pagtitiyaga ang
pag-uusig o paghihirap?

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf ng Unang
Panguluhan, na minamarkahan ang ibig sabihin ng makayanan ang mga
pagsubok nang may pagtitiis o pagtitiyaga: “Ang pagtitiyaga ay hindi pagsuko
nang walang ginagawa, ni pagkabigong kumilos dahil sa takot. Ang pagtitiyaga
ay [masigasig na] paghihintay at pagtitiis. Ito ay pananatili sa isang bagay at
paggawa ng lahat ng kaya natin—pagsisikap, pag-asam, at pagsampalataya;

pagtitiis ng hirap nang may tapang, kahit maantala ang mga hangarin ng ating puso. Ang
pagtitiyaga ay hindi lamang pagtitiis; iyon ay pagtitiis nang husto!” (“Patuloy na Magtiyaga,”
Ensign o Liahona, Mayo 2010, 57).

2. Mag-isip ng isang tao na kilala mo o nabasa mo sa banal na
kasulatan na nakayanan ang pag-uusig at paghihirap nang buong

katapatan at pagtitiis. Sa iyong scripture study journal, isulat kung bakit
makabuluhan sa iyo ang halimbawa ng taong ito.

Isipin ang pag-uusig o mga paghihirap na maaaring nararanasan mo sa
kasalukuyan, at magpasiya kung paano mo makakayanan ang mga hamong ito
nang may pagtitiis at pananampalataya. Maaari kang manalangin na tulungan ka.

Nagpropesiya si Pablo tungkol sa Ikalawang Pagparito ni Jesucristo. Basahin ang
II Mga Tesalonica 1:6–10, na inaalam ang mga salita at mga parirala na ginamit ni
Pablo sa paglalarawan sa Ikalawang Pagparito. Sa pagbabasa mo, pansinin kung
paano magkakaiba ang karanasan ng mabubuti mula sa karanasan ng masasama
kapag dumating ang Panginoon.

Ang isang katotohanan na matututuhan natin mula sa mga talatang ito ay sa
Ikalawang Pagparito ni Jesucristo, ang mabubuti ay bibigyan ng
kapahingahan at ang masasama ay lilipulin.

Sa palagay mo, sa anong bagay mapapahinga ang mabubuti?

Paano mapapanatag ng doktrinang ito ang mga yaong nagtitiis ng paghihirap sa
kasalukuyan dahil sa kanilang katapatan kay Jesucristo?

Inisip mo na ba kung kailan mangyayari ang Ikalawang Pagparito ni Jesucristo?
Ipinahiwatig sa II Mga Taga Tesalonica 2:2 na maaaring iniisip ng mga Banal sa
Tesalonica na malapit nang mangyari o nangyari na ang Ikalawang Pagparito ng
Panginoon. Nag-alala si Pablo na sila ay nalinlang.

Basahin ang II Mga Tesalonica 2:1–3, na inaalam ang sinabi ni Pablo na mangyayari
bago ang Ikalawang Pagparito. Tinutukoy ng mga katagang “ito’y” sa talata 3 ang
Ikalawang Pagparito at ang ibig sabihin ng katagang “pagtaliwakas” ay apostasiya,
o paglayo sa katotohanan. (Tandaan na ang II Mga Taga Tesalonica 2:1–3 ay isang
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scripture mastery passage. Maaari mo itong markahan sa paraang matutulungan ka
na madali itong mahanap.)

Natutuhan natin mula sa II Mga Taga Tesalonica 2:1–3 na bago ang Ikalawang
Pagparito ni Jesucristo, magkakaroon ng apostasiya.

Iminungkahi ni Pablo sa mga talatang ito na dapat mas nag-aalala ang mga
miyembro ng Simbahan sa kanyang panahon tungkol sa apostasiya na nagsimula
na sa kalipunan nila kaysa sa panahon kung kailan magaganap ang Ikalawang
Pagparito ng Panginoon. Ang sumusunod na paliwanag ay makatutulong sa iyo na
maunawaan ang Malawakang Apostasiya, na nangyari agad pagkatapos mamatay
ni Pablo at ng iba pang mga Apostol. Alam ni Pablo na ang pagtaliwakas o
apostasiya na ito ay mangyayari bago ang Ikalawang Pagparito ng Panginoon.

“Nang mamatay si Jesucristo, inusig ng masasamang tao ang mga Apostol at miyembro ng
Simbahan at pinatay ang marami sa kanila. Nang mamatay ang mga Apostol, inalis sa mundo
ang mga susi ng priesthood at ang awtoridad ng priesthood na mangulo. Pinanatiling dalisay ng
mga Apostol ang mga doktrina ng ebanghelyo at ang kaayusan at pamantayan ng pagiging
karapat-dapat ng mga miyembro ng Simbahan. Nang tumagal, dahil wala na ang mga Apostol,
nahaluan na ng mali ang mga doktrina, at binago nang walang pahintulot ang organisasyon ng
Simbahan at mga ordenansa ng priesthood, tulad ng binyag at pagbibigay ng kaloob na
Espiritu Santo.

“Dahil walang paghahayag at awtoridad ng priesthood, umasa ang mga tao sa kanilang
karunungan sa pagbibigay kahulugan sa mga banal na kasulatan at mga alituntunin at
ordenansa ng ebanghelyo ni Jesucristo. Ang maling mga ideya ay itinuro bilang katotohanan.
Karamihan ng kaalaman tungkol sa tunay na katauhan at likas na katangian ng Diyos Ama, ng
Kanyang Anak na si Jesucristo, at ng Banal na Espiritu Santo ay nawala. Ang mga doktrina ng
pananampalataya kay Jesucristo, pagsisisi, binyag, at kaloob na Espiritu Santo ay sinira o
kinalimutan. Ang awtoridad ng priesthood na ibinigay sa mga Apostol ni Cristo ay wala na sa
mundo. Sa huli, ang apostasiya na ito ang naging dahilan ng paglitaw ng maraming simbahan”
(Mangaral ng Aking Ebanghelyo: Gabay sa Paglilingkod ng Misyonero [2004], 37).

Habang isinasaalang-alang ang natutuhan mo tungkol sa Apostasiya, isiping
mabuti kung bakit mahalaga na maipanumbalik ang ebanghelyo ni Jesucristo at
ang Kanyang Simbahan bago ang pagparito ng Panginoon.

Ang “taong makasalanan” na binanggit sa II Mga Taga Tesalonica 2:3 ay tumutukoy
kay Satanas. Ang Panunumbalik ng ebanghelyo, kabilang ang paglabas ng Aklat ni
Mormon, ay naglantad sa mga panlilinlang ni Satanas at ng kanyang mga
tagasunod.

Mababasa natin sa II Mga Taga Tesalonica 2:4–17 na nagpropesiya si Pablo na
hahayaan ng Panginoon na linlangin ni Satanas ang mga naninirahan sa lupa
hanggang sa mangyari ang Ikalawang Pagparito (tingnan sa Joseph Smith
Translation, 2 Thessalonians 2:7–9). Hinikayat ni Pablo ang mga Banal na
“mangagpakatibay” sa mga katotohanang itinuro sa kanila (II Mga Taga Tesalonica
2:15).
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Scripture Mastery—II Mga Tesalonica 2:1–3
3. Gamit ang tulong sa pag-aaral ng banal na kasulatan (tulad ng

Gabay sa mga Banal na Kasulatan), maghanap ng iba pang talata sa
mga banal na kasulatan na nagtuturo tungkol sa Apostasiya. Maaari mong
isulat ang scripture reference na ito sa iyong banal na kasulatan sa tabi ng
II Mga Taga Tesalonica 2:1–3. Sa iyong scripture study journal, isulat kung
paano mo gagamitin ang mga talatang ito para ipaliwanag ang mga
pangunahing doktrina ng Apostasiya at Panunumbalik sa isang taong hindi
miyembro ng Simbahan.

II Mga Tesalonica 3
Binalaan ni Pablo ang mga tao na hindi sumusunod sa payo ng Panginoon, at
nangaral siya tungkol sa pag-asa sa sariling kakayahan
Sa panahong isinulat ni Pablo ang ikalawang sulat niya sa mga taga-Tesalonica, ilan
sa mga miyembro ng Simbahan ay tamad, at hindi nagtatrabaho upang
maitaguyod ang sarili. Inaasahan nila na tutustusan sila ng mga taong
nagtatrabaho.

Anong mga problema ang maaaring ibunga ng sitwasyong ito?

Ayon sa II Mga Taga Tesalonica 3:1–9, pinuri ni Pablo ang mga Banal sa Tesalonica
na matatapat at binalaan sila sa pakikisalamuha sa mga yaong “walang kaayusan”
(talata 6). Ang isang kahulugan ng salitang walang kaayusan ay walang disiplina, at
nagpapahiwatig ito ng katamaran sa konteksto ng II Mga Taga Tesalonica 3. Ang
mga miyembro ng Simbahan na walang kaayusan ay ang mga taong may
kakayahang magtrabaho para itaguyod ang sarili ngunit ayaw itong gawin.
Binigyang-diin ni Pablo na siya at ang kanyang mga kasama ay nagpakita ng
halimbawa sa pag-asa sa sariling kakayahan sa pamamagitan ng pagtatrabaho para
matustusan ang kanilang sarili.

Basahin ang II Mga Taga Tesalonica 3:10–13, na inaalam ang ipinagawa ni Pablo sa
mga Banal patungkol sa mga yaong ayaw magtrabaho.

Pinayuhan din ni Pablo ang mga Banal na “huwag … mangapagod sa paggawa ng
mabuti” (II Mga Taga Tesalonica 3:13). Tinagubilinan niya sila na paunlarin ang
kanilang sarili sa lahat ng aspeto at tulungan ang iba (tingnan din sa D at T 64:33).

Natutuhan natin mula sa tagubilin ni Pablo na inuutusan tayo na magsikap na
maitaguyod ang sarili at matulungan ang iba.

Basahin ang sumusunod na pahayag, na inaalam ang ibig sabihin ng pag-asa sa
sariling kakayahan:

“Isa sa mga pagpapala ng pagtatrabaho [ay] ang pag-asa sa sariling kakayahan. Kapag may
tiwala kayo sa sariling kakayahan, ginagamit ninyo ang mga pagpapala at kakayahang ibinigay
sa inyo ng Diyos para alagaan ang inyong sarili at ang inyong pamilya at makahanap ng
solusyon sa sarili ninyong mga problema. Ang pag-asa sa sarili ay hindi nangangahulugan na
dapat ninyong kayanin ang lahat ng bagay nang mag-isa. Upang tunay na makaasa sa sariling
kakayahan, dapat kayong matutong magtrabaho na kasama ang iba at humingi ng tulong at
lakas sa Panginoon.
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“Alalahaning may dakilang gawaing ipagagawa sa inyo ang Diyos. Pagpapalain Niya kayo sa
pagsisikap ninyong magampanan ang gawaing iyan” (Para sa Lakas ng mga Kabataan [buklet,
2011], 41).

Mag-isip ng isang bagay na magagawa mo upang mas makaasa sa sariling
kakayahan sa kasalukuyan at sa hinaharap. Magtakda ng mithiin, at hingin ang
tulong ng Panginoon sa pagkakamit ng mithiing ito.

Tulad ng nakatala sa II Mga Taga Tesalonica 3:14–18, tinapos ni Pablo ang kanyang
sulat sa paghikayat sa mga Banal na tulungan ang mga yaong tamad na matutong
umasa sa sarili sa pamamagitan ng “[hindi] … [paki]kisama” sa kanila, o paglayo
sa kanila (talata 14). Gayunman, hinikayat niya ang mga Banal na huwag ituring
ang mga tamad na mga kaaway kundi mga kapatid sa ebanghelyo.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang II Mga Taga Tesalonica at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa
I Kay Timoteo
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Mababasa natin sa I Kay Timoteo na pinayuhan ni Apostol Pablo si Timoteo, isang
lider ng Simbahan sa Efeso, na tiyakin na naituturo ang totoong doktrina at huwag
hayaang makagulo sa mga turo ng ebanghelyo ang laganap na kasinungalingan.
Itinuro niya kay Timoteo ang tungkol sa mga katungkulan ng bishop at deacon at
tinalakay ang mga kwalipikasyon para sa mga taong naglilingkod sa mga
katungkulang ito. Ipinahayag din ni Pablo ang kanyang taos-pusong pasasalamat
na kinahabagan siya ni Jesucristo noong siya ay magbalik-loob. Ang pag-aaral ng
I Kay Timoteo ay makatutulong na lalo mo pang maunawaan ang kahalagahan ng
pagtuturo ng totoong doktrina sa Simbahan. Maaari mo ring gawing mas
taos-puso ang iyong pasasalamat sa pagiging mahabagin ng Tagapagligtas at sa
mahalagang gawaing ginagampanan ng mga bishop at iba pang mga lider ng
Simbahan.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Isinulat ni Pablo ang I Kay Timoteo (tingnan sa I Kay Timoteo 1:1).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Ang Unang Sulat ni Pablo Kay Timoteo ay isinulat marahil sa pagitan ng A.D. 64
at 65, maaaring noong nasa Macedonia si Pablo (tingnan sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan, “Sulat ni Pablo, Mga,” scriptures.lds.org; I Kay Timoteo 1:3). Bago ito
naisulat, napalaya na si Pablo mula sa kanyang dalawang taong pagkakabilanggo
(sa isang bahay) sa Roma at malamang na naglalakbay sa iba’t ibang lugar,
binibisita ang mga rehiyon kung saan siya nagtayo ng mga branch ng Simbahan
(tingnan sa Bible Dictionary, “Pauline Epistles”).

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Isinulat ito ni Pablo para kay Timoteo, na naglingkod na kasama ni Pablo sa
kanyang pangalawang pangmisyonerong paglalakbay (tingnan sa Mga Gawa
16:1–3). Kasunod ng kanilang misyon, si Timoteo ay patuloy na naging matapat na
misyonero at lider ng Simbahan (tingnan sa Mga Gawa 19:22; Mga Taga Filipos
2:19) at isa sa mga lubos na pinagkakatiwalaang kasamahan ni Pablo (tingnan sa
I Mga Taga Corinto 4:17). Tinukoy ni Pablo si Timoteo bilang kanyang “tunay na
anak sa pananampalataya” (I Kay Timoteo 1:2). Ang ama ni Timoteo ay isang
Gentil na Griyego, ngunit siya ay may mabubuting Judiong ina at lola na nagturo at
tumulong sa kanya na matutuhan ang mga banal na kasulatan (tingnan sa Mga
Gawa 16:1; II Kay Timoteo 1:5; 3:15).

Sa panahong isinulat ito, naglilingkod si Timoteo bilang lider ng Simbahan sa Efeso
(tingnan sa I Kay Timoteo 1:3). Ipinahiwatig ni Pablo na nag-alinlangan ang ilang
miyembro sa kakayahan ni Timoteo sa pamumuno dahil bata pa siya (tingnan sa
I Kay Timoteo 4:12). Nais ni Pablo na puntahan si Timoteo, ngunit hindi niya tiyak
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kung magagawa pa niya ito (tingnan sa I Kay Timoteo 3:14; 4:13). Ginawa ni Pablo
ito para kay Timoteo upang tulungan ang batang lider ng Simbahan na mas
maunawaan ang kanyang mga tungkulin.

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Ang mga sulat ni Pablo na kilala bilang I Kay Timoteo, II Kay Timoteo, at Kay Tito
ay madalas tawaging pastoral epistles o mga sulat para sa mga pastor dahil ang
mga ito ay naglalaman ng payo ni Pablo sa mga pastor, o mga lider sa Simbahan
(tingnan sa Bible Dictionary, “Pauline Epistles”). Ang salitang pastor ay mula sa
wikang Latin para sa salitang “pastol.”

Nagmungkahi si Pablo ng mga tuntunin na tutulong kay Timoteo na matukoy ang
mga karapat-dapat na tao na maglilingkod bilang mga bishop o mga deacon
(tingnan sa I Kay Timoteo 3). Ang kanyang mga tuntunin ay nakatulong na
maipakita ang responsibilidad ng mga lider ng Simbahan na maglaan ng mga
pangangailangang temporal at espirituwal para sa mga miyembro (tingnan sa I Kay
Timoteo 5). Itinuro rin ni Pablo ang tungkol sa pagtanggap ng maraming tao sa
maling ideyang asetisismo o asceticism—ang paniniwala na matatamo ang mas
mataas na espirituwalidad sa pamamagitan ng matinding pagkakait sa sarili.
Halimbawa, nagbabala siya na mag-aapostasiya ang ilang miyembro ng Simbahan
at na ituturo nila ang paniniwalang dapat ipagbawal ang kasal (tingnan sa I Kay
Timoteo 4:1–3). Upang hadlangan ito at ang iba pang masasamang impluwensya at
ang mga impluwensya ng mga nag-apostasiya, tinagubilinan ni Pablo si Timoteo na
ituro ang totoong doktrina (tingnan sa I Kay Timoteo 1:3–4, 10; 4:1–6, 13, 16).

Outline
I Kay Timoteo 1. Nagbabala si Pablo laban sa mga maling turo. Niluwalhati niya
ang Panginoong Jesucristo, na labis na nahabag sa kanya para mailigtas siya.
Tinukoy ni Pablo ang kanyang sarili na “pangulo” (I Kay Timoteo 1:15), o
pinakamasama, sa lahat ng mga makasalanan, sa pagtukoy sa pang-uusig niya sa
mga Kristiyano bago siya nagbalik-loob. Tiniyak ni Pablo sa iba na matutulungan
din sila ng awa ni Cristo.

I Kay Timoteo 2–3. Itinuro ni Pablo na kinakailangan ang panalangin at wastong
pagsamba. Itinuro niya na tinubos ni Jesucristo ang lahat ng tao at Siya ang ating
Tagapamagitan sa Ama. Itinuro niya sa kalalakihan at kababaihan kung ano ang
dapat gawin sa oras ng pagsamba. Inilahad niya ang mga kwalipikasyon para sa
mga bishop at mga deacon. Ipinaliwanag niya na ang hiwaga ng kabanalan ay ang
pagpapakababa ni Jesucristo, ang Kanyang perpektong buhay sa lupa, at ang
Kanyang Pag-akyat sa kaluwalhatian.

I Kay Timoteo 4. Nagbabala si Pablo kay Timoteo na malilinlang ang ilang tao ng
mga maling turo tungkol sa kasal at pagkain. Nagsalita siya tungkol sa
kahalagahan ng kasal at pagtanggap ng mga likha ng Diyos nang may pasasalamat.
Itinuro ni Pablo kay Timoteo kung paano harapin ang mga maling turo ng kanyang
panahon at ang mga maling turo na darating pa.

I Kay Timoteo 5–6. Nagbigay si Pablo ng mga tuntunin na tutulong kay Timoteo
sa pagbibigay niya ng tulong sa matatanda, mga bata, mga balo, at mga alipin.
Inilarawan niya ang mga bulaang guro Nagbabala siya na “ang pagibig sa salapi ay
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ugat ng lahat ng uri ng kasamaan” (I Kay Timoteo 6:10) at tinagubilinan si Timoteo
kung paano matatamo ng mga Banal ang buhay na walang hanggan.
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UNIT 26: DAY 4

I Kay Timoteo
Pambungad
Si Apostol Pablo ay sumulat kay Timoteo, isang priesthood leader sa Efeso, at
pinayuhan siyang tiyakin na naituturo ang totoong doktrina. Ipinaliwanag niya ang
mga kwalipikasyon para sa mga bishop at mga deacon at pinayuhan si Timoteo na
maging uliran o halimbawa ng mga nagsisisampalataya. Pinayuhan ni Pablo ang
mga Banal na pangalagaan ang mga maralita at mga balo. Tinapos niya ang
kanyang sulat sa pagtuturo na, “ang pagibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng
kasamaan” (I Kay Timoteo 6:10).

I Kay Timoteo 1–3
Tinagubilinan ni Pablo si Timoteo hinggil sa kanyang mga responsibilidad na
pangalagaan ang Simbahan

Basahin ang sumusunod na pahayag na ibinigay ni Pangulong Thomas S.
Monson: “Naalala ko ang karanasan ko maraming taon na ang nakalipas noong
bishop ako. Sa opening exercises ng miting namin sa priesthood isang Linggo ng
umaga, naghanda kami sa pag-ordena sa isang binatilyo sa katungkulan ng
priest. Ang bisita namin sa ward nang araw na iyon ay isang high councilor na
naglilingkod din bilang isang temple worker. Nang pauupuin ko na ang binatilyo

na nakaharap sa kongregasyon para maisagawa namin ang ordenasyon, pinigilan ako ng high
councilor at sinabing, ‘Bishop, palagi kong pinahaharap sa templo ang mga inoordena.’ Inayos
niya ang silya upang sa direksyon ng templo humarap ang binatilyo. Agad kong natanto ang
di-awtorisadong gawain” (“Opening Remarks” [worldwide leadership training meeting, Nob.
2010], lds.org/broadcasts).

Bilang bishop, si Pangulong Monson, sa halip na ang high councilor, ang may
awtoridad na mamuno sa gawain ng Panginoon sa kanyang ward. Ano sa palagay
mo ang gagawin ng bishop sa gayong sitwasyon? (Ang natitirang bahagi ng
ikinuwento ni Pangulong Monson ay makikita kalaunan sa lesson na ito.)

Si Apostol Pablo ay sumulat kay Timoteo, isang bata pang priesthood leader sa
Efeso. Sa sangay o branch ng Simbahan na pinamumunuan niya, naharap din si
Timoteo sa hamong naranasan ni Pangulong Monson sa kuwentong binasa mo.

Basahin ang I Kay Timoteo 1:3–7, na inaalam ang responsibilidad na ibinigay ni
Pablo kay Timoteo.

Ang salitang mga katha (talata 4) ay tumutukoy sa mga maling turo; ang pakikinig
sa “mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan” (talata 4) ay tumutukoy sa
mga maling tradisyon na ang kaligtasan ay darating lamang sa mga piling binhi ni
Abraham, na madalas kilala sa kanilang mahaba o walang katapusang
talaangkanan; at ang “walang kabuluhang pananalita” (talata 6) ay tumutukoy sa
walang kabuluhang pag-uusap.

Ayon sa I Kay Timoteo 1:6–7, bakit mahalaga para kay Timoteo na magampanan
ang responsibilidad na ibinigay ni Pablo sa kanya?
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Natutuhan natin mula sa mga itinuro ni Pablo na ang mga priesthood leader ay
may responsibilidad na tiyakin na naituturo ang mga totoo at wastong
doktrina.

Basahin ang nalalabing bahagi ng kuwento ni Pangulong Monson, na inaalam
kung paano siya tumugon sa ginawa ng councilor: “Nakita ko na maaaring
dumami pa ang gumawa nito [ang pagpapaharap sa tao sa direksyon ng templo].
Bagamat mas bata ako sa high councilor, alam ko ang nararapat gawin. Ibinalik
ko ang silya sa dating posisyon nito na nakaharap sa kongregasyon at sinabi sa
kanya, ‘Sa aming ward, nakaharap kami sa kongregasyon’” (“Opening

Remarks,” lds.org/broadcasts).

1. Sa iyong scripture study journal, isulat kung paano napagpapala
ang mga miyembro ng Simbahan ng mga priesthood leader na

nagsusumigasig na matiyak na naituturo ang totoong doktrina at mga tamang
gawain sa Simbahan.

Nalaman natin sa I Kay Timoteo 1:8–11 na nagbabala si Pablo tungkol sa mga
taong naghahangad na maging mga guro ng batas ng Diyos ngunit walang tamang
pagkaunawa tungkol sa batas. Basahin ang I Kay Timoteo 1:12–16, na inaalam
kung bakit nagpasalamat si Pablo kay Jesucristo.

Ayon sa talata 15–16, paano naging “halimbawa” si Pablo para sa lahat ng
naniniwala kay Jesucristo?

Pinayuhan ni Pablo si Timoteo sa I Kay Timoteo 1:17–2:15 na maging matatag sa
kanyang pananampalataya, at itinuro niya na si Jesucristo ang ating Tagapamagitan.
Pinayuhan din ni Pablo ang kababaihan na manamit nang maayos at disente.
Nabasa natin sa I Kay Timoteo 3 ang mga turo ni Pablo hinggil sa mga
kwalipikasyon para sa mga bishop at mga deacon. Pansinin na ang mga deacon sa
sinaunang Simbahan ay hindi 12 o 13-taong gulang na binatilyo, na karaniwan sa
panahong ito.

I Kay Timoteo 4–5
Inilarawan ni Pablo ang mga katangian ng isang tapat na tagapaglingkod ni
Jesucristo
Nabasa natin sa I Kay Timoteo 4:1–11 ang propesiya ni Apostol Pablo na “sa mga
huling panahon” (talata 1) ay may ilang miyembro ng Simbahan na tatalikod sa
pananampalataya at susundin ang mga maling turo at gawain, tulad ng hindi
pag-aasawa. Pinayuhan ni Pablo si Timoteo na pangalagaan ang mga Banal gamit
ang mga totoong doktrina.

Basahin ang I Kay Timoteo 4:12, na inaalam ang ipinayo ni Pablo na gawin ni
Timoteo. Ang salitang pamumuhay sa talata 12 ay tumutukoy sa kilos o pag-uugali.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng maging “uliran ng mga
nagsisisampalataya”?

Anong mga paraan ang ipinayo ni Pablo kay Timoteo upang maging uliran o
halimbawa ng mga nagsisisampalataya?
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2. Isipin ang mga ipinayong paraan ni Pablo kay Timoteo upang
maging uliran o halimbawa ng mga nagsisisampalataya (tingnan sa

I Kay Timoteo 4:12). Pumili ng tatlo sa mga paraang iyon, at sa iyong scripture
study journal, isulat kung paano magiging isang halimbawa ng mga
nagsisisampalataya ang isang tao sa bawat isa sa mga paraang iyon.

Basahin ang I Kay Timoteo 4:13–16, na inaalam ang karagdagang payo na ibinigay
ni Pablo kay Timoteo na makatutulong sa kanya na maging uliran ng mga
nagsisisampalataya.

Tulad ng nakatala sa I Kay Timoteo 5, tinagubilinan ni Pablo si Timoteo kung paano
dapat pangalagaan ng mga Banal ang mga nangangailangan, pati na ang mga balo.

I Kay Timoteo 6
Pinayuhan ni Pablo si Timoteo na tulungan ang iba na magsikap na makamtan ang
mga kayamanang walang hanggan
Sa iyong palagay, ang pagkakaroon ba
ng maraming pera ay maaaring
humantong sa mas masama o sa mas
mabuti? Bakit? ____________________

Sa I Kay Timoteo 6, mababasa natin ang
ipinayo ni Pablo kay Timoteo tungkol sa
salapi o pera. Basahin ang I Kay
Timoteo 6:6–10, na inaalam ang itinuro
at babala ni Pablo tungkol sa
kayamanan.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng mga katagang “ang pagibig sa salapi ay
ugat ng lahat ng uri ng kasamaan” (I Kay Timoteo 6:10)?

Ang isang katotohanan na matututuhan natin mula sa itinuro ni Pablo ay na
humahantong sa kasamaan at apostasiya ang pagmamahal sa pera.

Mahalagang maunawaan na ang pagmamahal sa pera, hindi ang pera mismo, ang
nagdudulot ng kasamaan. Pag-isipan kung paano maaaring mag-ingat ang lahat
ng tao sa babala ni Pablo—mula sa mga maralita hanggang sa mayayaman.

3. Sa iyong scripture study journal, ipaliwanag kung paano
humahantong ang pagmamahal sa pera (hindi ang pera mismo) sa

kasamaan.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng
Labindalawang Apostol:

“Walang masama sa pera. Ang mabuting Samaritano ay gumamit ng pera sa
paglilingkod sa kanyang kapwa at si Judas naman ay ipinagkanulo ang
Tagapagligtas dahil sa pera. Ang ‘pagibig sa salapi [ang siyang] ugat ng lahat ng
uri ng kasamaan.’ (I Kay Tim. 6:10; idinagdag ang italics.) Ang mahalagang
kaibhan ay ang antas ng espirituwalidad na ginagamit natin sa
pagsasaalang-alang, pagsusuri, at pamamahala sa mga bagay ng mundong ito at
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sa paggamit natin ng mga ito.

“Kung hahayaan na sambahin o ipriyoridad ito, magagawa tayong makasarili at palalo ng pera,
‘nagmamataas sa mga walang kabuluhang bagay ng daigdig.’ (Alma 5:37.) Sa kabilang banda,
kung gagamitin ito para sa pagtupad sa ating mga obligasyon at pagbabayad ng ating mga
ikapu at mga handog, ang pera ay makapagpapakita ng integridad at pagiging di-makasarili.
Ang naunawaang paggamit ng ari-arian ay makatutulong sa atin na maghanda para sa mas
mataas na batas ng selestiyal na kaluwalhatian” (“Spirituality,” Ensign, Nob. 1985, 63).

Basahin ang I Kay Timoteo 6:11–12, 17–19, na inaalam ang ipinayo ni Pablo kay
Timoteo at sa mga yaong mayayaman.

Isipin kung paano makatutulong sa atin ang payo ni Pablo na magkaroon ng
tamang saloobin sa paghahangad ng yaman at paggamit ng pera at ng iba pang uri
ng temporal na kayamanan.

Ayon sa I Kay Timoteo 6:19, kung magtitiwala ang mga Banal sa Diyos at gagawa
ng maraming mabubuting gawa, ano ang sinabi ni Pablo na
“[matatanganan]” nila?

Ang isang katotohanang matututuhan natin mula sa payo ni Pablo ay na kung
magtitiwala tayo sa buhay na Diyos at gagawa ng mabubuting gawa,
makapananangan tayo sa buhay na walang hanggan.

4. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Kung ang pagtitiwala sa Diyos at paggawa ng kabutihan ang ating

pinakapriyoridad, paano iyan makakaapekto sa paraan ng pag-iisip natin
tungkol sa pera, paghahangad, at paggamit natin nito?

Kapag nagtiwala ka sa Diyos at ginawa mong pinakapriyoridad ang paggawa ng
kabutihan, matatamo mo ang mga tunay na yaman ng buhay na walang hanggan.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang I Kay Timoteo at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa
II Kay Timoteo
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Binigyang-diin sa Ikalawang Sulat ni Pablo kay Timoteo ang kapangyarihang
nagmumula sa pagkakaroon ng patotoo kay Jesucristo (tingnan sa II Kay Timoteo
1:7–8). Naglalaman din ito ng propesiya tungkol sa “mga panahong mapanganib”
na mangyayari sa kapanahunan nina Pablo at Timoteo gayon din sa mga huling
araw (tingnan sa II Kay Timoteo 3:1–7). Upang tulungan si Timoteo sa mga
hamong nakaharap niya, hinikayat siya ni Pablo na magtiwala sa mga banal na
kasulatan at sa mga lider ng Simbahan (tingnan sa II Kay Timoteo 3:14–17) at
umasa sa totoong doktrina (tingnan sa II Kay Timoteo 4:2). Sa pag-aaral ng aklat
na ito, malalaman mo ang mga doktrina at mga alituntunin na makatutulong sa iyo
na mamuhay nang tapat habang nararanasan mo ang mga panahong mapanganib
sa mga huling araw.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Isinulat ni Apostol Pablo ang II Kay Timoteo (tingnan sa II Kay Timoteo 1:1).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Ang Ikalawang Sulat ni Pablo kay Timoteo ay isinulat marahil sa pagitan ng A.D. 64
at 65 (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Sulat ni Pablo, Mga,”
scriptures.lds.org). Isinulat ito ni Pablo sa panahon ng kanyang pangalawang
pagkabilanggo sa Roma bago ang kanyang kamatayan (tingnan sa Bible Dictionary,
“Pauline Epistles”).

Si Pablo ay nakatanikala (nakagapos ng mga kadena) habang nasa bilangguan
(tingnan sa II Kay Timoteo 1:16; 2:9), malamang na nasa isang selda o bartolina
siya at lantad sa lamig ng panahon (tingnan sa II Kay Timoteo 4:13, 21), at
nahirapan ang kanyang mga kaibigan na mahanap siya (tingnan sa II Kay Timoteo
1:17). Tila si Lucas lamang ang regular na dumadalaw sa kanya (tingnan sa II Kay
Timoteo 4:11), at alam ni Pablo na malapit nang magwakas ang kanyang buhay
(tingnan sa II Kay Timoteo 4:6–8).

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Hinikayat ni Pablo si Timoteo sa sulat na ito at pinalakas siya upang makatulong sa
kanya na magpatuloy at magpakatatag pagkatapos ng nalalapit na kamatayan ni
Pablo. Alam ni Pablo na maikling panahon na lang ang natitira sa kanya, at ninais
niyang makita si Timoteo, na tinawag ni Pablo na “aking minamahal na anak”
(II Kay Timoteo 1:2).

Sa katapusan ng kanyang sulat, hiniling ni Pablo na bisitahin siya nina Timoteo at
Marcos at dalhin ang ilang bagay na naiwan niya (tingnan sa II Kay Timoteo
4:9–13). Bagama’t para kay Timoteo ang sulat ni Pablo, ang mga payo niya ay
magagamit ng mga taong nabubuhay sa “mga huling araw” (II Kay Timoteo 3:1)
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dahil nagturo si Pablo tungkol sa mga pagsubok at mga solusyon na may
kaugnayan sa ating panahon at sa kanya ring panahon.

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Ang sulat na ito ay isa sa pastoral epistles o mga sulat para sa mga lider ng
Simbahan, kasama ng I Kay Timoteo at Kay Tito, at “naglalaman ng mga huling
salita ng Apostol at nagpapakita ng matinding katapangan at pagtitiwala kahit sa
harap ng kamatayan” (tingnan sa Bible Dictionary, “Pauline Epistles”). Kung iaayon
sa tamang pagkakasunud-sunod ng pangyayari, tila ang II Kay Timoteo ang huling
sulat ni Pablo sa Bagong Tipan (tingnan sa II Kay Timoteo 4:6).

Ang sulat na ito ay naglalaman ng ilang kaisipan ni Pablo tungkol sa mga
pagpapala at hirap ng paglilingkod bilang “tagapangaral, at apostol at guro” ng
mga Gentil (II Kay Timoteo 1:11). Ipinahayag ni Pablo, “Nakipagbaka ako ng
mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang
pananampalataya: Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran”
(II Kay Timoteo 4:7–8), na nagpapahiwatig na nakatitiyak siya na magmamana siya
ng buhay na walang hanggan. Bilang isang tao na naglingkod para kay Jesucristo
nang mahigit 30 taon, marapat lamang na si Pablo ang magturo kay Timoteo kung
paano epektibong maglingkod sa pagpapalakas ng pananampalataya ng iba
(tingnan sa II Kay Timoteo 2:15–17, 22–26; 4:1–2, 5).

Outline
II Kay Timoteo 1. Binanggit ni Pablo ang tungkol sa kaloob at kapangyarihan ng
Diyos na natatanggap sa pamamagitan ng ordenasyon sa priesthood. Itinuro niya
na ang “espiritu ng katakutan” (II Kay Timoteo 1:7) ay hindi nagmumula sa Diyos
at hindi tayo dapat mahiya sa ating patotoo kay Jesucristo. Nagpatotoo si Pablo na
tinawag siya ni Jesucristo para ipangaral ang ebanghelyo (tingnan sa II Kay Timoteo
1:11).

II Kay Timoteo 2. Gumamit si Pablo ng imahe ng isang mabuting kawal,
matagumpay na atleta, at masipag na magsasaka upang ituro na kinakailangang
tiisin ang hirap upang matanggap ang walang-hanggang kaluwalhatian.
Ikinumpara niya ang totoo at bulaang guro at ang sisidlang ikapupuri at
ikasisirang-puri. Binalaan niya si Timoteo na iwasan ang mga pagtatalu-talo at
matiyagang turuan ang mga taong kailangang magsisi.

II Kay Timoteo 3–4. Inilarawan ni Pablo ang kasamaan na mangyayari sa mga
huling araw at hinikayat si Timoteo na gamitin ang mga banal na kasulatan sa
kanyang tungkulin bilang lider ng priesthood. Isinulat niya ang tungkol sa kanyang
nalalapit na kamatayan at ipinahayag, “iningatan ko ang pananampalataya” (II Kay
Timoteo 4:7). Nagpatotoo si Pablo na ililigtas siya ng Panginoon patungo sa
“kaniyang kaharian sa langit” (II Kay Timoteo 4:18).

I I  KAY T IMOTEO
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UNIT 27: DAY 1

II Kay Timoteo
Pambungad
Sa kanyang pangalawang sulat kay Timoteo, itinuro ni Apostol Pablo na ang takot
ay hindi nagmumula sa Diyos at pinayuhan si Timoteo na huwag ikahiya ang
kanyang patotoo kay Jesucristo. Hinikayat niya si Timoteo na buong katapatang
tiisin ang mga pagsubok at tinagubilinan siya na turuan ang mga Banal na magsisi.
Ipinaliwanag ni Pablo na bagama’t lalaganap ang apostasiya at kasamaan sa
kanilang panahon at gayon din sa mga huling araw, dapat manatiling matatag si
Timoteo sa mga katotohanang nalaman na niya. Itinuro rin ni Pablo ang mga
layunin ng mga banal na kasulatan. Tinapos niya ang kanyang sulat sa
paghihikayat kay Timoteo na masigasig na gampanan ang kanyang tungkulin.

II Kay Timoteo 1
Pinayuhan ni Pablo si Timoteo na huwag ikahiya ang ebanghelyo
Isipin ang isang pagkakataon na nakaranas ka ng takot. Nasaan ka? Ano ang
ginagawa mo?

Ipinaliwanag ni Pangulong Gordon B. Hinckley kung paano maaaring
makaimpluwensya sa atin ang takot: “Sino sa atin ang magsasabing hindi siya
nakadama ng takot? Wala akong kilalang tao na hindi nakadama nito. Mangyari
pa, ang ilan ay nakadarama ng takot nang higit kaysa sa iba. Ang ilan ay agad
itong napaglalabanan, ngunit ang iba ay nabibitag at nahahatak nito pababa at
nadaraig pa nito. Dumaranas tayo ng takot na makutya, takot na mabigo, takot

na mag-isa, at takot sa kawalan ng kaalaman. Ang ilan ay natatakot sa kasalukuyan, ang ilan sa
hinaharap. Ang ilan ay pasan ang mabigat na kasalanan at ibibigay ang halos lahat ng bagay
para mapalaya ang sarili mula sa mga kasalanang iyon ngunit takot namang baguhin ang
kanilang buhay. Dapat nating matanto na ang takot ay hindi nagmumula sa Diyos, sa halip ang
nagpapahirap at mapanirang bagay na ito ay nagmumula sa kaaway ng katotohanan at
kabutihan. Ang takot ay kabaligtaran ng pananampalataya. Nakawawasak ang epekto nito, at
nakamamatay rin” (“God Hath Not Given Us the Spirit of Fear,” Ensign, Okt. 1984, 2).

Paano naaapektuhan ng takot ang ating kakayahan na ipamuhay ang ebanghelyo?

Sa pag-aaral mo ng II Kay Timoteo 1, alamin ang isang alituntunin na
makatutulong sa iyo na madaig ang takot.

Habang nakabilanggo si Pablo sa Roma noong malapit nang magwakas ang
kanyang buhay, ginawa niya ang kanyang pangalawang sulat kay Timoteo. Tulad ng
nakatala sa II Kay Timoteo 1:1–5, ipinahayag ni Pablo na nais niyang makita si
Timoteo at binanggit ang taos-pusong pananampalataya ni Timoteo.

Basahin ang II Kay Timoteo 1:6–8, na inaalam ang ipinaalala ni Pablo na gawin ni
Timoteo para madaig ang takot.

Ang “kaloob ng Dios” na natanggap sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga
kamay (II Kay Timoteo 1:6) ay tumutukoy marahil sa Espiritu Santo. Ang ibig
sabihin ng salitang “paningasin” sa talata 6 ay muling pasiglahin o pag-ibayuhin.
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Pinayuhan ni Pablo si Timoteo na muling pagningasin ang kaloob ng Espiritu
Santo, o anyayahan ang Espiritu Santo na patnubayan siya.

Ayon sa II Kay Timoteo 1:7, anong mga pagpapala ang maaaring dumating kapag
nasa atin ang Espiritu?

Ang tinutukoy ni Pablo ay ang takot sa mundo, na lumilikha ng pagkabalisa,
kawalang-katiyakan, at ligalig at naiiba sa tinutukoy sa mga banal na kasulatan na
“pagkatakot sa Panginoon” (Mga Kawikaan 9:10). Ang matakot sa Panginoon ay
ang “makadama ng paggalang at pagpipitagan sa Kanya at sumunod sa Kanyang
mga kautusan” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Takot,” scriptures.lds.org).
Ang ating takot, o pagpipitagan, sa Panginoon ay makapagpapatatag sa atin laban
sa takot sa mundo.

Ang isang alituntuning matututuhan natin mula sa payo ni Pablo kay Timoteo ay
na kapag masigasig nating hinangad na mapasaatin ang Espiritu, madaraig
natin ang takot at hindi mahihiya sa ating patotoo kay Jesucristo.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa paanong paraan mo maipapakita na hindi mo ikinahihiya ang iyong
patotoo kay Jesucristo?

b. Kailan ka tinulungan ng Espiritu na madaig ang takot sa mundo o binigyan
ka ng tapang na matatag na manindigan sa iyong patotoo kay Jesucristo?

Pag-isipang mabuti kung ano ang magagawa mo para maanyayahan ang Espiritu
na mapasaiyo upang madaig mo ang takot sa mundo at hindi ikahiya ang iyong
patotoo kay Jesucristo.

Tulad ng nakatala sa II Kay Timoteo 1:9–18, hinikayat ni Pablo si Timoteo na
manatiling tapat sa totoong doktrina. Nagpatotoo siya tungkol sa nakapagliligtas
na kapangyarihan ni Jesucristo, na ginawang posible ang Pagkabuhay na Mag-uli,
imortalidad, at buhay na walang hanggan.

II Kay Timoteo 2
Tinagubilinan ni Pablo si Timoteo na buong katapatang tiisin ang mga paghihirap
Tulad ng nakatala sa II Kay Timoteo 2:1–9, hinikayat ni Pablo si Timoteo na umasa
sa ebanghelyo at tiisin ang mga paghihirap tulad ng gagawin ng isang mabuting
kawal. Sinabi rin ni Pablo na dumanas siya ng maraming pagsubok dahil siya ay
disipulo ni Cristo.

Basahin ang II Kay Timoteo 2:10–12, na inaalam ang sinabi ni Pablo kung bakit
tiniis niya ang gayong mga paghihirap. Ang “hinirang” (talata 10) ay tumutukoy sa
matatapat na miyembro ng Simbahan (tingnan sa D at T 29:7), at ang salitang
mangagtiis sa talata 12 ay tumutukoy sa pagtitiis at pananatiling matatag.

Ang isang alituntuning matututuhan natin mula sa mga talatang ito ay na kapag
tiniis natin ang mga paghihirap at nanatiling tapat sa Panginoon,
matutulungan natin ang ating sarili at ang iba na matamo ang kaligtasan sa
pamamagitan ni Jesucristo.
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Paano natin matutulungan ang iba na matamo ang kaligtasan sa pamamagitan ni
Jesucristo sa pagtitiis nang buong katapatan sa sarili nating mga pagsubok?
____________________

Pinayuhan ni Pablo si Timoteo sa II Kay Timoteo 2:13–19 na paalalahanan ang mga
Banal na iwasan ang pagtatalo at “lumayo sa kalikuan” (talata 19). Maaari mong
markahan ang huling pangungusap sa II Kay Timoteo 2:19.

Upang tulungan si Timoteo na maunawaan na kailangang magsisi ng mga Banal,
gumamit si Pablo ng iba’t ibang uri ng mga sisidlan, o mga lalagyan, bilang
metapora para sa mga miyembro ng sambahayan, o Simbahan, ni Jesucristo.

Basahin ang II Kay Timoteo 2:20, na inaalam kung anong mga uri ng mga sisidlan
ang nasa “isang malaking bahay.” Ang mga katagang ang “iba’y sa ikapupuri, at
ang iba’y sa ikasisirang-puri” ay nagpapahiwatig na ang ilang miyembro ng
Simbahan ay karapat-dapat at itinalaga ang kanilang sarili sa mararangal na
layunin, samantalang ang iba ay hindi.

Basahin ang II Kay Timoteo 2:21, na inaalam kung paanong ang sinuman ay
magiging marapat na “sisidlan … [para] gamitin ng may-ari.” Ang mga katagang
“malinis sa alin man sa mga ito” ay tumutukoy sa pagiging lubos na malinis mula
sa kasamaan (tingnan sa II Kay Timoteo 2:21).

Ang isang alituntunin na matututuhan natin mula sa metapora ni Pablo ay na kung
lilinisin natin ang ating sarili mula sa kasamaan, mas mapaglilingkuran
natin ang Panginoon.

Ano ang magagawa natin para malinis natin ang ating sarili mula sa kasamaan?

Basahin ang II Kay Timoteo 2:22, na inaalam ang ilang bagay na isinulat ni Pablo na
maaari nating gawin upang malinis natin ang ating sarili mula sa kasamaan.

Nagbigay ng halimbawa si Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang
Apostol kung paano naaangkop ang alituntuning ito sa mga missionary:

“Ang Panginoon ay nagbigay ng mga patakaran ng pagiging karapat-dapat para
sa mga tinawag na tumulong sa Kanya sa gawaing ito. Walang misyonero ang
kayang hamunin ang ibang tao na magsisi sa kasalanang seksuwal o
lapastangang pananalita o panonood ng pornograpiya kung siya mismo ay hindi
pa napagsisisihan ang mga kasalanang iyon! Hindi ninyo magagawa iyon. Ang
Espiritu ay hindi mapapasainyo at mabubulunan kayo sa pagsasabi ng mga ito.
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Hindi kayo maaaring dumaan sa tinawag ni Lehi na ‘ipinagbabawal na landas’ [1 Nephi 8:28] at
umasang magagabayan ang iba sa ‘makipot at makitid’ [2 Nephi 31:18] na landas—hindi
magagawa iyan.

“Ngunit may paraan para mapagsisihan ang inyong mga kasalanan gaya sa investigator na
tuturuan ninyo. Sinuman kayo at anuman ang nagawa ninyo, mapapatawad kayo. Bawat isa sa
inyo … ay maaaring talikuran ang anumang kasalanan na nagpapahirap sa inyo. Ito ang himala
ng kapatawaran; ang himala ng Pagbabayad-sala ng Panginoong Jesucristo. Ngunit hindi ninyo
ito magagawa kung hindi kayo tapat sa ebanghelyo, at hindi ninyo pinagsisihan ang kailangang
pagsisihan. Hinihiling ko sa inyo … na maging aktibo at malinis. Kung kailangan, hiling kong
maging aktibo at maging malinis kayo” (“Tayong Lahat ay Kabilang,” Ensign o Liahona, Nob.
2011, 45).

Isiping mabuti kung bakit mahalagang maging malinis mula sa kasalanan kapag
nangangaral ng ebanghelyo. Isiping mabuti ang mga kasalanang kailangan mong
pagsisihan upang mas mapaglingkuran ang Panginoon. Alalahanin na maaari
mong mahingan ng tulong ang iyong bishop o branch president sa pagsisikap
mong maging malinis at dalisay.

II Kay Timoteo 3
Inilarawan ni Pablo ang mga panahong mapanganib sa mga huling araw
Ikinabahala mo ba na ikaw o ang magiging anak mo ay hindi mapaglalabanan ang
mga kasamaan ng mundo sa ating panahon?

Itinuro ni Apostol Pablo kay Timoteo kung paano madaraig ang mga panganib ng
mundo. Basahin ang II Kay Timoteo 3:1–5, na inaalam ang ilan sa mga panganib na
sinabi ni Pablo kay Timoteo at mararanasan o masasaksihan natin sa ating buhay.
You may want to use the footnotes to help you understand some difficult words.

Alalahanin ang isang pangyayari kamakailan na nakita mo ang ganitong mga uri
ng mapanganib na pag-uugali.

Patuloy na inilarawan ni Pablo sa II Kay Timoteo 3:6–13 ang mga panganib na ito,
at ipinropesiya niya na ang mga ito ay lalo lamang titindi sa mga huling araw.

Pansinin sa II Kay Timoteo 3:7 na binanggit ni Pablo ang mga yaong “laging
nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng
katotohanan.” Ano ang ilang pilosopiya o ideya na laganap ngayon ngunit salungat
sa katotohanang inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta?
____________________

Matapos ilarawan ang mga panganib na ito, nagpayo si Pablo kay Timoteo—at sa
atin—kung paano madaraig ang mga espirituwal na panganib na ito.

Basahin ang II Kay Timoteo 3:14–17, na inaalam ang ipinayo ni Pablo. (Tandaan na
ang II Kay Timoteo 3:15–17 ay isang scripture mastery passage. Maaari mo itong
markahan sa paraang madali mo itong mahahanap.)

Isipin ang maaaring ibig sabihin ng “manatili ka sa mga bagay na iyong
pinagaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan” (II Kay Timoteo 3:14).
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Matututuhan natin ang sumusunod na dalawang alituntunin mula sa mga talatang
ito: Kung patuloy nating ipamumuhay ang mga katotohanang nalaman natin
mula sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian o sources at sa mga banal na
kasulatan, madaraig natin ang mga espirituwal na panganib sa mga huling
araw. Kapag pinag-aralan natin ang mga banal na kasulatan, matutuhan natin
ang doktrina at makatatanggap tayo ng pagwawasto at tagubilin na
makatutulong sa pagsulong natin patungo sa pagiging perpekto.

2. Sa iyong scripture study journal, isulat ang isang pagkakataon na
nakatulong sa iyo ang mga banal na kasulatan sa isa o higit pa sa

mga sumusunod na paraan:

a. Pag-unawa sa doktrina ng ebanghelyo

b. Pagsaway o pagwawasto hinggil sa isang bagay na iyong iniisip, pinipili, o
inuugali na hindi tama

c. Pagbibigay ng sagot sa panalangin o pagbibigay ng tagubilin kung paano
mo lulutasin ang isang problema

Scripture Mastery—II Kay Timoteo 3:15–17
3. Mag-ukol ng ilang minuto at isaulo ang II Kay Timoteo 3:16–17.

Pagkatapos ay isulat sa iyong scripture study journal: Nakabisado ko
na ang II Kay Timoteo 3:16–17. Isipin kung paano mo mapag-aaralan ang iyong
mga banal na kasulatan sa linggong ito sa paraang maaanyayahan mo sa iyong
buhay ang mga pangako sa mga talatang ito.

II Kay Timoteo 4
Ipinahayag ni Pablo na nakipagbaka siya ng mabuting pakikipagbaka at iniutos kay
Timoteo na magpatuloy sa pangangaral
Malamang na ang II Kay Timoteo ang huling sulat na isinulat ni Apostol Pablo
bago siya namatay. Basahin ang II Kay Timoteo 4:1–5, na hinahanap ang dalawang
bagay: (1) ang payo ni Pablo kay Timoteo at (2) ang propesiya ni Pablo tungkol sa
mangyayari sa sinaunang Simbahang Kristiyano. Use the footnotes to help you
understand what you read. Ang ibig sabihin ng mga katagang “magsikap ka sa
kapanahunan, at sa di kapanahunan” sa talata 2 ay maging masigasig sa gawain ng
Panginoon at pagsabihan o itama ang mga hindi masigasig (tingnan sa Joseph
Smith Translation, 2 Timothy 4:2).

Isulat ang nalaman mo sa sumusunod na chart:

Payo ni Pablo
kay Timoteo

Propesiya ni Pablo tungkol sa sinaunang Simbahang
Kristiyano

Sa palagay mo, bakit hinikayat ni Pablo si Timoteo na magpatuloy sa pangangaral
at paglilingkod sa mga tao kahit alam niya na marami ang tatalikod sa
katotohanan?
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Basahin ang II Kay Timoteo 4:6–8, na inaalam ang isinulat ni Pablo tungkol sa
kanyang pagsisikap na ipalaganap ang ebanghelyo.

Pansinin na ang pagbanggit ni Pablo sa mga bagay na may kaugnayan sa mga
aktibidad ng isang atleta tulad ng mabuting pakikipagbaka at pagtapos sa takbo ay
naglalarawan kung paano niya natapos nang buong katapatan ang kanyang
misyon. Ayon sa talata 8, ano ang alam ni Pablo na nakalaan sa kanya pagkatapos
ng kamatayan?

Matututuhan natin mula sa mga talatang ito ang sumusunod na alituntunin : Kung
mananatili tayong matapat sa lahat ng iniuutos ng Panginoon sa atin,
makatatanggap tayo ng putong na katuwiran. Kabilang sa “putong na
katuwiran” ang maging katulad ng Ama sa Langit.

4. Sa iyong scripture study journal, isulat ang ilang iniuutos ng
Panginoon sa mga kabataan ng Simbahan na makatutulong sa

kanila na maging higit na katulad ng kanilang Ama sa Langit. (Kung kailangan
mo ng tulong, basahin ang buklet na Para sa Lakas ng mga Kabataan.)
Pagkatapos ay isulat ang mga sagot sa mga sumusunod na tanong:

a. Bakit maaaring piliin ng kabataan na hindi maging tapat sa ilan sa mga
iniuutos na ito?

b. Sino ang kilala mo, na katulad ni Pablo, na mabuting halimbawa ng
pananatiling tapat kahit mahirap itong gawin? Ano ang ginawa nila na
nagpakita ng mabuting halimbawa ng alituntuning ito?

Tulad ng nakatala sa II Kay Timoteo 4:9–22, tinapos ni Pablo ang kanyang sulat sa
pagpapaliwanag na kahit siya ay nalungkot paminsan-minsan sa kanyang gawain,
alam niya na kasama niya ang Panginoon at pinalalakas Niya siya.

Alalahanin na manatiling tapat sa iniuutos ng Panginoon sa iyo. Maaari mong
isulat ang anumang impresyon o pahiwatig mula sa Ama sa Langit na nadama mo
sa lesson na ito. Maaari kang magtakda ng mithiing gawin ang ipinahiwatig sa iyo.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang II Kay Timoteo at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa Kay Tito
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Ang sulat ni Pablo kay Tito, tulad ng kanyang mga sulat kay Timoteo, ay
naglalaman ng walang-hanggang payo ni Apostol Pablo sa isang lokal na lider ng
Simbahan. Isinulat ni Pablo na ang “pagasa sa buhay na walang hanggan” ay
unang ipinangako ng Diyos sa buhay bago rito sa mundo “buhat pa ng mga
panahong walang hanggan” (Kay Tito 1:2). Itinuro niya na dapat asamin ng mga
Banal ang “yaong mapalad na pagasa” ng kadakilaan at ang Ikalawang Pagparito
(Kay Tito 2:13). Isinulat din ni Pablo kay Tito ang tungkol sa “paghuhugas sa
muling kapanganakan” at sa “pagbabago sa Espiritu Santo” (Kay Tito 3:5), na
tumutukoy sa ordenansa ng binyag at nakadadalisay na epekto ng pagtanggap ng
kaloob na Espiritu Santo, na kapwa paghahanda sa pagiging “tagapagmana …
ayon sa pagasa sa buhay na walang hanggan” (Tito 3:7). Sa pag-aaral ng mga
inspiradong payo ni Pablo kay Tito, mapapalakas mo ang iyong pananampalataya
na ang mga doktrina at mga ordenansa ng ebanghelyo ay nagdadala ng pag-asa
para sa buhay na walang hanggan.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Isinulat ni Pablo ang aklat ng Kay Tito (tingnan sa Kay Tito 1:1)

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Marahil ay isinulat ni Pablo ang Sulat Kay Tito sa pagitan ng pagsulat niya ng I at II
Kay Timoteo, noong mga A.D. 64–65 (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan,
“Sulat ni Pablo, Mga,” scriptures.lds.org). Isinulat ni Pablo ang Sulat Kay Tito
pagkatapos ng kanyang unang pagkabilanggo sa Roma. Hindi niya binanggit kung
nasaan siya nang isulat niya ito.

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Ang sulat na ito ni Pablo ay para kay Tito, na tinukoy ni Pablo bilang “aking tunay
na anak ayon sa pananampalataya ng lahat” (Kay Tito 1:4). Si Tito ay isang Griyego
(tingnan sa Mga Taga Galacia 2:3) at nagbalik-loob o sumapi sa ebanghelyo dahil
mismo kay Pablo (tingnan sa Bible Dictionary sa LDS English version ng Biblia,
“Titus”). Pagkatapos ng kanyang binyag, tumulong si Tito kay Pablo sa
pagpapalaganap ng ebanghelyo at pagtatatag ng Simbahan (tingnan sa Bible
Dictionary sa LDS English version ng Biblia, “Titus”). Tumulong siya sa pagtitipon
ng mga donasyon para sa mga maralita sa Jerusalem (tingnan sa II Mga Taga
Corinto 8:6, 16–23) at sinamahan din si Pablo sa kapulungan sa Jerusalem (tingnan
sa Mga Taga Galacia 2:1). Ipinagkatiwala ni Pablo kay Tito ang pagdadala ng
kanyang unang sulat sa mga Banal na naninirahan sa Corinto (tingnan sa II Mga
Taga Corinto 7:5–15). Sumulat siya kay Tito upang palakasin siya sa kanyang
tungkulin na pamunuan at pangalagaan ang sangay ng Simbahan sa Creta sa
kabila ng oposisyon (tingnan sa Kay Tito 1:5, 10–11; 2:15; 3:10).
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Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Ang sulat na ito ay isa sa mga pastoral epistle (sulat sa isang pastor, o lider, sa
Simbahan), tulad na I at II Kay Timoteo (tingnan sa Bible Dictionary sa LDS
English version ng Biblia, “Pauline Epistles”). Makikita sa Sulat Kay Tito ang
katibayan na naitatag noon ang Simbahan sa pulo ng Griyego na Creta sa Dagat
Mediteraneo (tingnan sa Kay Tito 1:5). Responsibilidad ni Tito na tumawag ng mga
bagong bishop sa pulo. Isinulat ni Pablo ang ilang espirituwal na kwalipikasyon
para sa mga bishop (tingnan sa Kay Tito 1:6–9) Bukod dito, nagbigay siya ng mga
partikular na payo para sa kalalakihan, kababaihan, at mga alipin o tagapaglingkod
tungkol sa dapat ugaliin ng mga Banal (tingnan sa Kay Tito 2:2–10).

Outline
Kay Tito 1. Tinagubilinan ni Pablo si Tito na mag-orden ng mga lider ng Simbahan
at pagkatapos ay isinulat ang ilang kwalipikasyon para sa mga bishop.
Tinagubilinan niya si Tito na itama ang mga maling turo at sawayin ang mga
huwad na guro na “nangagpapanggap na nakikilala nila ang Dios; nguni’t
ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa”(Kay Tito 1:16).

Kay Tito 2. Hinikayat ni Pablo si Tito na ituro sa mas matatandang miyembro ng
Simbahan na magpakita ng mabubuting halimbawa para sa mas nakababatang
mga Banal. Iniutos din niya kay Tito na turuan ang mga alipin na magpasakop o
sumunod sa kanilang mga amo o panginoon. Ipinaliwanag ni Pablo ang mga
paraan kung paano dapat mamuhay ang mga disipulo habang naghahanda sila
para sa pagbabalik ng Panginoon. Inilarawan ni Pablo ang pagtubos na nangyari sa
pamamagitan ni Jesucristo

Kay Tito 3. Itinuro ni Pablo na dapat maging mabubuting mamamayan at mga
matwid na tagasunod ni Jesucristo ang mga miyembro ng Simbahan. Sa
pamamagitan ng binyag, maaari tayong tumanggap ng buhay na walang hanggan
sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon.

KAY T ITO
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UNIT 27: DAY 2

Kay Tito
Pambungad
Pinayuhan ni Apostol Pablo sa sulat na ito si Tito, na kapwa missionary na
naglilingkod noon sa Creta, na gamitin ang totoong doktrina para turuan at iwasto
ang iba. Pinayuhan din ni Pablo si Tito na turuan ang mga Banal na maging
mabubuting halimbawa, na magkaroon ng pag-asa ng pagtubos sa pamamagitan
ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo, at magpatuloy sa mabubuting gawa.

Kay Tito 1
Pinayuhan ni Pablo si Tito na gamitin ang totoong doktrina para turuan at iwasto
ang mga Banal at ang iba pa sa Creta
Hanapin ang isla ng Creta sa Mga Mapa sa Biblia, blg. 13, “Ang mga Paglalakbay ni
Apostol Pablo Bilang Misyonero” sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan. Nang
papatapos na ang buhay ni Pablo, sumulat si Pablo kay Tito, na naglilingkod bilang
lider ng Simbahan sa Creta. Si Tito ay napabalik-loob ni Pablo ilang taon na ang
nakararaan, at matapos siyang mabinyagan ay naglingkod na kasama ni Pablo sa
iba’t ibang tungkulin. Sa kanyang sulat, hinikayat ni Pablo si Tito at pinayuhan ito
tungkol sa kanyang tungkulin.

Tulad ng nakatala sa Kay Tito 1:1–6, nagpatotoo si Pablo tungkol sa pag-asa niya sa
buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos bago nagsimula ang daigdig
(tingnan sa Kay Tito 1:2). Ipinaliwanag niya na isinugo niya si Tito upang ayusin
ang Simbahan sa Creta at tumawag ng kalalakihan na maglilingkod bilang
mga bishop.

Basahin ang Kay Tito 1:7–8, na inaalam ang mga ugaling dapat taglayin ng isang
bishop at ang mga ugaling dapat iwasan ng isang bishop. Maaari mong markahan
o isulat ang nalaman mo.

Sa Kay Tito 1:7, ang ibig sabihin ng mga salitang mapagsariling kalooban ay matigas
ang loob o mayabang at ang mga katagang “masakim sa mahalay na
kapakinabangan” ay tumutukoy sa salapi na nakakamtan sa pamamagitan ng
kasinungalingan o kung hindi man ay sa masasamang paraan.

Sa palagay mo, bakit ang mga ugaling inilista ni Pablo ay mahalagang taglayin o
iwasan ng mga bishop? ____________________

Basahin ang Kay Tito 1:9, na inaalam ang iba pang mga ugali na dapat taglayin ng
mga bishop. Ang “magaling na aral” ay tumutukoy sa totoong doktrina.

Nalaman natin sa Kay Tito 1:9 na mahalaga sa mga bishop na humawak nang
mahigpit sa salita ng Diyos para magamit nila ang totoong doktrina upang
mahikayat ang iba na ipamuhay ang ebanghelyo at “papaniwalain ang
nagsisisalangsang.” Ang nagsisisalangsang ay isang taong nagsasalita nang laban
sa isang ideya o tinatanggihan ito (sa ganitong sitwasyon, ang katotohanan ng
ebanghelyo). Ang mga nagsisisalangsang ay maaaring kapwa hindi miyembro at
miyembro ng Simbahan.
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Ang isang alituntunin na matututuhan natin mula sa mga turo ni Pablo ay na
kapag humawak tayo nang mahigpit sa salita ng Diyos, magagamit natin ang
totoong doktrina para mahikayat ang iba na ipamuhay ang ebanghelyo ni
Jesucristo at pabulaanan ang mga sumasalungat dito.

Isipin ang sinabi ni Pangulong Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawang
Apostol tungkol sa kapangyarihan ng totoong doktrina sa pagtulong sa mga tao na
ipamuhay ang ebanghelyo ni Jesucristo:

“Ang totoong doktrina na naunawaan, ay nagpapabago ng ugali at gawi.

“Ang pag-aaral ng mga doktrina ng ebanghelyo ay mas mabilis magpabuti ng
ugali kaysa pag-aaral ng pag-uugali. Ang pagtutuon sa hindi karapat-dapat na
ugali ay maaaring humantong sa hindi karapat-dapat na ugali. Iyan ang dahilan
kaya binibigyang-diin natin nang husto ang pag-aaral ng mga doktrina ng
ebanghelyo” (“Little Children,” Ensign, Nob. 1986, 17).

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang magagawa mo para maging handa na maituro ang totoong
doktrina nang sa gayon ay mahikayat mo ang iba na ipamuhay ang
ebanghelyo? (Tingnan sa D at T 11:21.)

b. Ano ang ilang halimbawa ng pangyayari mula sa mga banal na kasulatan na
nagturo ang isang tao ng totoong doktrina sa taong nagpahayag ng
pag-aalinlangan o pagkapoot sa Simbahan o sa doktrina nito? (Magsama ng
kahit isang halimbawa ng pangyayari na nagsisi ang isang tao dahil tinuruan
siya ng totoong doktrina.)

Isipin ang isang pagkakataon na dahil sa natutuhan mo ang totoong doktrina ay
nahikayat o nakumbinsi ka o ang isang taong kilala mo na lubos na ipamuhay ang
ebanghelyo ni Jesucristo.

Bagama’t ang totoong doktrina ay makatutulong sa atin na hikayatin ang iba na
ipamuhay ang ebanghelyo at masagot nang may pananampalataya at patotoo ang
mga taong kumakalaban sa Simbahan, hindi ito nangangahulugang tatanggapin
ng isang tao ang doktrina ni Jesucristo. Dahil lahat ng tao ay may kalayaang pumili,
maaari nilang piliing tanggapin o tanggihan ang totoong doktrina.

2. Isulat ang sumusunod sa iyong scripture study journal:

a. Sumulat ng kahit tatlong scripture mastery passage na pinag-aralan mo sa
taong ito na lalong nakatulong na mahikayat ang iba na ipamuhay ang
ebanghelyo. Ipaliwanag kung paano makatutulong ang bawat scripture
passage.

b. Sumulat ng kahit tatlong scripture mastery passage na maaaring gamitin
upang makatulong sa pagsagot sa mga taong kumakalaban sa turo o gawain
ng Simbahan. Ipaliwanag kung paano makatutulong ang bawat scripture
passage sa pagtuturo ng totoong doktrina na sasagot sa kanilang
pagsalungat.
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Patuloy na isaulo at unawain ang mahahalagang scripture passage nang sa gayon
ay maging handa kang ituro ang totoong doktrina sa iba.

Tulad ng nakatala sa Kay Tito 1:10–16, itinuro ni Pablo kay Tito na kailangang
umasa ang mga Banal sa Creta sa tunay na doktrina dahil maraming mapanlinlang
at huwad na guro sa kalipunan nila. Pinayuhan niya si Tito na pagsabihan ang mga
bulaang guro nang sa gayon ay talikuran nila ang kanilang mga kamalian at
“mangapakagaling sa pananampalataya” (Kay Tito 1:13). Ipinaliwanag din ni Pablo
na ipinapakita ng mga tao na malapit sila sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang
mga gawa.

Kay Tito 2
Pinayuhan ni Pablo si Tito na turuan ang mga Banal sa Creta na ipamuhay ang
totoong doktrina
Basahin ang Kay Tito 2:1, na inaalam kung ano pa ang ipinagagawa ni Apostol
Pablo kay Tito tungkol sa totoong doktrina.

Basahin ang Kay Tito 2:3–5, na inaalam ang ipinayo ni Pablo kung paano dapat
mamuhay ang matatandang babae at kung ano ang dapat nilang ituro sa mas mga
nakababatang babae. Pagkatapos ay basahin ang Kay Tito 2:2, 6–8, na inaalam ang
ipinayo ni Pablo kung paano dapat mamuhay ang matatandang lalaki at ang mga
mas nakababatang lalaki. Sa talata 2, ang ibig sabihin ng mapagpigil ay kalmado o
matino at ang ibig sabihin ng mahinahon ang pagiisip ay mapagtimpi. Sa talata 7,
ang ibig sabihin ng ipakita ang kahusayan ay maging kagalang-galang at magalang.
Ang ibig sabihin ng mga katagang “sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang
ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa” sa Kay Tito 2:7 ay maging mabuting
halimbawa sa pamumuhay ng ebanghelyo. Maaari mong markahan o lagyan ng
tanda ang alinman sa ipinayo ni Pablo na angkop para sa iyo.

Ang isang katotohanan na matututuhan natin mula sa ipinayo ni Pablo ay na dapat
maging mabuting halimbawa sa iba ang mga disipulo ni Jesucristo.

3. Isipin ang isang matandang miyembro ng inyong ward o branch na
naging mabuting halimbawa sa pamumuhay ng ebanghelyo at

pagiging tapat dito. Sa iyong scripture study journal, ipaliwanag kung paano
nakatulong sa iyo ang halimbawa ng taong ito.

Pumili ng isa sa mga ugaling nakatala sa Kay Tito 2:2–8, at magtakda ng mithiing
taglayin ang ugaling iyan sa iyong buhay para mapagpala ng iyong mabuting
halimbawa ang ibang tao.

Nakatala sa Kay Tito 2:9–10 na pinayuhan ni Pablo si Tito na ituro sa mga
miyembro ng Simbahan na nagtatrabaho bilang mga tagapaglingkod na maging
tapat at masunurin sa kanilang mga amo. Sa pagiging tapat at masunurin,
igagalang ng mga miyembrong ito ng Simbahan ang Panginoon at magiging
mabuting halimbawa sa kanilang mga pinagtatrabahuhan.

Basahin ang Kay Tito 2:11–15, na inaalam ang nagawa ng ebanghelyo para sa mga
Banal at ang nagawa ni Cristo para sa ating lahat. Maaari mong markahan ang
itinuro ng ebanghelyo na asamin ng mga tao. Mababasa sa Joseph Smith
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Translation, Titus 2:11, “Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng
kaligtasan sa lahat ng tao.”

Batay sa itinuro ni Pablo sa Kay Tito 2:14, nalaman natin na ibinigay ni Jesucristo
ang Kanyang Sarili para sa atin upang matubos at madalisay Niya tayo. Ang
mga katagang “[kakaibang] bayan” sa talata 14 ay tumutukoy sa mga natatanging
tao ng Panginoon na Kanyang binili o tinubos (tingnan sa I Ni Pedro 1:18–19; 2:9)
at nakipagtipan na susundin ang Kanyang mga kautusan (tingnan sa Exodo
19:5–6).

Kay Tito 3
Sinabi ni Pablo kay Tito ang dapat gawin ng mga Banal sa Creta pagkatapos silang
mabinyagan
Tulad ng nakatala sa Kay Tito 3:1–2, pinayuhan ni Pablo si Tito na ituro sa mga
Banal sa Creta na sundin ang batas ng lupain at magpakita ng mabuting
halimbawa sa pagiging mapagkumbaba at hindi pagsasalita ng masama sa iba.
Basahin ang Kay Tito 3:3–8, na inaalam ang sinabi ni Pablo tungkol sa kung paano
siya, ang mga miyembro ng Simbahan sa Creta, at ang lahat ng mga Banal binago
ng ebanghelyo ni Jesucristo.

Pansinin sa Kay Tito 3:3 kung paano inilarawan ni Pablo ang kanyang sarili at ang
ibang miyembro ng Simbahan bago nila nalaman ang tungkol sa ebanghelyo ni
Jesucristo. Maaari mong markahan sa Kay Tito 3:4–6 kung ano ang nagpabago sa
mga tao. Sa Kay Tito 3:5, ang mga katagang “paghuhugas sa muling
kapanganakan” ay tumutukoy sa pagpapabinyag.

Isipin kung paano ka nagbago dahil sa ebanghelyo ni Jesucristo.

4. Pansinin sa Kay Tito 3:8 na pinayuhan ni Pablo ang mga Banal na
“maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa.” Sa

iyong scripture study journal, magsulat tungkol sa mabubuting bagay na
ginagawa mo at na patuloy mong gagawin upang maipakita ang iyong
pananalig sa Diyos.

Tulad ng nakatala sa Kay Tito 3:9–15, pinayuhan ni Pablo ang mga Banal na umiwas
sa pakikipagtalo, o pakikipag-away, sa mga hindi naniniwala. Sinabi rin niya kay
Tito na magpapadala siya ng iba pang mga lider ng Simbahan na bibisita sa Creta.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Kay Tito at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa Kay Filemon
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Ang Sulat Kay Filemon ay naglalaman ng personal na payo mula kay Apostol Pablo
hinggil sa sitwasyon ng alipin ni Filemon na si Onesimo. Habang pinag-aaralan mo
ang sulat na ito, malalaman mo na kapag sumapi ang mga tao sa Simbahan ni
Jesucristo, sila ay nagiging magkakapatid sa ebanghelyo (tingnan sa Kay Filemon
1:16). Madarama mo rin ang kahalagahan ng responsibilidad ng mga disipulo ni
Jesucristo na mahabag at magpatawad sa iba (tingnan sa Kay Filemon 1:16–17).

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Isinulat ni Pablo ang Sulat Kay Filemon (tingnan sa Kay Filemon 1:1).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Ang Sulat Kay Filemon ay ginawa ni Apostol Pablo noong kanyang unang
pagkabilanggo sa Roma, mga A.D. 60–62 (tingnan sa Kay Filemon 1:1, 9; Gabay sa
mga Banal na Kasulatan, “Sulat ni Pablo, Mga,” scriptures.lds.org).

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
“Ang sulat [na ito] ay isang personal na liham tungkol kay Onesimo, isang alipin na
ninakawan ang kanyang panginoong si Filemon, at tumakas patungo sa Roma”
(Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Sulat ni Pablo, Mga”). Si Filemon marahil ay
isang Griyego na naging miyembro ng Simbahan at naninirahan sa Colosas
(tingnan sa Mga Taga Colosas 4:9). Pumayag siya na magpulong ang isang
kongregasyon ng Simbahan sa kanyang tahanan (tingnan sa Kay Filemon 1:2, 5).
Matapos tumakas, sumapi si Onesimo sa Simbahan at naging “isang kapatid na
minamahal … sa Panginoon” (Kay Filemon 1:16; tingnan sa Kay Filemon 1:10–12).

Sumulat si Pablo kay Filemon upang hikayatin siya na tanggapin muli si Onesimo
bilang isang kapatid sa ebanghelyo at huwag itong patawan ng mabigat na
kaparusahan na karaniwang ipinapataw sa mga tumakas na alipin (tingnan sa Kay
Filemon 1:17). Nag-alok din si Pablo na babayaran niya ang anumang nawala dahil
kay Onesimo na nagdulot ng pighati kay Filemon (tingnan sa Kay Filemon
1:18–19).

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Ang Kay Filemon ang pinakamaikli at marahil ang pinakapersonal sa mga sulat ni
Pablo. Ito ay sulat para lamang sa isang tao; dahil dito, hindi ito gaanong
naglalaman ng doktrina. Gayunman, ang pakiusap ni Pablo kay Filemon na
patawarin ang aliping si Onesimo ay nagpapakita kung paano ipamumuhay ang
mga doktrina ng ebanghelyo sa araw-araw—sa sitwasyong ito, ipinapakita na ang
kaugnayan natin kay Jesucristo ang naglalapit sa atin sa lahat ng iba pang mga
tagasunod ni Cristo at binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagkahabag at
pagpapatawad.
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Outline
Kay Filemon 1. Pinuri ni Pablo si Filemon dahil sa pagmamahal na ipinakita niya
sa mga Banal. Ipinaliwanag niya na ang tumakas na alipin ni Filemon, na si
Onesimo, ay nagbalik-loob sa ebanghelyo o sumapi sa simbahan. Hiniling ni Pablo
kay Filemon na tanggapin muli si Onesimo bilang isang kapatid sa Panginoon.
Nag-alok siya na babayaran si Filemon sa anumang nawala dahil kay Onesimo na
nagdulot ng pighati sa kanya.

KAY F ILEMON
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UNIT 27: DAY 3

Kay Filemon
Pambungad
Pinuri ni Apostol Pablo sa sulat na ito si Filemon dahil sa pananampalataya at
pagmamahal nito sa Tagapagligtas at sa mga kapwa miyembro ng Simbahan.
Pinayuhan niya si Filemon na tanggapin muli ang tumakas nitong alipin na si
Onesimo bilang kapatid sa ebanghelyo.

Kay Filemon
Pinayuhan ni Pablo si Filemon na tanggapin muli ang lumayas nitong alipin na si
Onesimo bilang kapatid sa ebanghelyo

1. Bilang mga miyembro ng Simbahan, madalas tayong may mga
bagong nakikilalang tao. Isipin kunwari na may bagong miyembro

sa inyong ward o branch. Sa iyong scripture study journal, magsulat tungkol sa
mga hamon sa pakikisalamuha na maaaring maranasan ng isang tao kapag
sumapi siya sa Simbahan o lumipat sa bagong ward o branch. Kung sumapi ka
sa Simbahan o lumipat sa isang bagong ward o branch nito lang nagdaang mga
taon, ilarawan ang anumang mga hamon sa pakikisalamuha na naranasan mo.

Pag-isipan ang mga sumusunod na tanong: Paano mo pinakikitunguhan ang mga
bagong miyembro sa iyong ward o branch? Paano mo pinakikitunguhan ang mga
miyembro ng Simbahan na naiiba sa iyo ang pag-uugali, mga interes, o kabilang sa
ibang mga grupo ng kaibigan?

Habang pinag-aaralan mo ang sulat ni Apostol Pablo kay Filemon, alamin ang
katotohanan na gagabay sa iyo sa iyong pakikisalamuha sa kapwa mo mga
miyembro ng Simbahan.

Sa kanyang unang pagkabilanggo sa Roma, habang nakakulong, sumulat si Pablo
kay Filemon, na marahil ay isang Griyego na nabinyagan sa Simbahan. Tulad ng
nakatala sa Kay Filemon 1:1–3, sinimulan ni Pablo ang kanyang sulat sa pagbati kay
Filemon at sa iba pa, pati na ang kongregasyon na nagpupulong sa tahanan ni
Filemon.

Basahin ang Kay Filemon 1:4-7, na inaalam kung bakit pinuri ni Pablo si Filemon.
Sa kontekstong ito, ang salitang pakikipagkaisa ay tumutukoy sa pakikibahagi at
pakikipagkapatiran at ang ibig sabihin ng mga katagang “maging mabisa” ay
maging aktibo o magkaroon ng epekto.

Makatutulong na malaman na nang sabihin ni Pablo na “ang mga puso ng mga
Banal ay naginhawahan” (Kay Filemon 1:7), ang ibig niyang sabihin ay napasaya ni
Filemon ang mga puso nila.

Ang pangunahing layunin ng pagsulat ni Pablo kay Filemon ay talakayin ang isang
sitwasyong sangkot si Filemon at ang kanyang tagapaglingkod, o alipin, na
nagngangalang Onesimo. Tumakas si Onesimo at maaaring may ninakaw na isang
bagay mula kay Filemon (tingnan sa Kay Filemon 1:18). Ang pagkaalipin ay hindi
itinuturing na masama sa kultura ng Judio-Kristiyano sa Bagong Tipan at
sinusuportahan ito ng batas ng mga Romano. Kabilang sa mga ipapataw na parusa
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sa mga tumakas na alipin ay ang matinding paghampas, pagtatatak sa noo, o
maging kamatayan. Pagkatapos tumakas, nakatagpo ni Onesimo si Apostol Pablo.

Basahin ang Kay Filemon 1:8–12, na inaalam ang ipinakiusap, o taos-pusong
hiniling ni Pablo na gawin ni Filemon. Pansinin na sa talata 8, ang ibig sabihin ng
salitang ipagtagubilin ay iutos at ang ibig sabihin ng salitang nauukol ay naaangkop
o tugma.

Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Filemon, ano ang maiisip o madarama mo kapag
natanggap mo ang kahilingan ni Pablo?

Pansinin ang mga katagang “na aking ipinanganak sa aking mga tanikala” (Kay
Filemon 1:10). Ang isang kahulugan ng pandiwang mag-anak ay bigyan ng buhay o
pag-asa ang isang tao. Habang nasa bilangguan si Pablo, tinulungan niya si
Onesimo na magsimula ng bagong buhay bilang disipulo ni Jesucristo.

Tulad ng nakatala sa Kay Filemon 1:13–14, gusto ni Pablo na manatili sa kanya si
Onesimo para matulungan siya ni Onesimo, ngunit ayaw ni Pablo na gawin ito
nang walang pahintulot ni Filemon.

Basahin ang Kay Filemon 1:15–16, na inaalam kung paano hinikayat ni Pablo si
Filemon na isaalang-alang ang kanyang pakikitungo sa bagong miyembrong si
Onesimo. Maaari mong markahan o lagyan ng tanda ang nalaman mo.

Bakit naging mahirap para kay Filemon na ituring si Onesimo bilang “kapatid na
minamahal” (Kay Filemon 1:16)?

Ang isang katotohanan na malalaman natin mula sa talata 16 ay na magkakapatid
tayo sa ebanghelyo.

Tayong lahat ay mga espiritung anak ng Ama sa Langit (tingnan sa Mga Hebreo
12:9), at dahil dito, lahat tayo ay magkakapatid. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng
mga ordenansa ng binyag at kumpirmasyon, sa patuloy na pananampalataya kay
Jesucristo, at palaging pagsisisi, tayo ay espirituwal na ipinapanganak na muli. Sa
ganitong paraan, tayo ay nagiging mga anak ni Jesucristo (tingnan sa Mosias 5:7)
at, samakatwid, magkakapatid sa Kanyang pinagtipanang pamilya. Anuman ang
ating kasarian, kultura, edad, pinagmulan, o katayuan sa lipunan, tayo ay nagiging
pantay-pantay sa kaharian ng Diyos.

Habang binabasa mo ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Spencer W.
Kimball, alamin kung paano nakakaimpluwensya ang katotohanang tayo ay
magkakapatid sa ebanghelyo sa pakikitungo natin sa isa’t isa, lalo na sa mga
bagong miyembro ng Simbahan:

“Lagi akong naaantig kapag binabasa ko ang maikling sulat ni Pablo kay
Filemon; itinuturo nito sa atin ang isang alituntunin at ugali hinggil sa kapatiran
sa ebanghelyo. …

“Isang inspirasyon at kagalakan na makita ang ugali ring ito sa buong Simbahan,
na makita ang mga Banal na tinatanggap at tinutulungan at sinusuportahan at
ipinagdarasal ang mga yaong araw-araw na pumapasok sa kaharian ng ating

Panginoon. Patuloy na kaibiganin ang isa’t isa—at ang marami pang iba na papasok sa
Simbahan. Malugod silang tanggapin at mahalin at kaibiganin sila.
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“Nakalulungkot na may mga paminsan-minsang pangyayari kung saan ang ilan sa atin ay hindi
nagagawa ito, mga kuwento tungkol sa ilan na hindi tinatanggap ang mga yaong tinanggap ng
Panginoon sa pamamagitan ng binyag. Kung ang Panginoon ay ‘hindi nahihiyang tawagin silang
mga kapatid’ (Heb. 2:11), kung gayon, halina, … hawakan natin ang mga kamay ng ating mga
kapatid at pagmalasakitan at mahalin natin sila” (“Always a Convert Church: Some Lessons to
Learn and Apply This Year,” Ensign, Set. 1975, 4).

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa iyong palagay, bakit mahalagang maunawaan na tayo ay magkakapatid
sa ebanghelyo?

b. Kailan mo nakita ang isang tao na itinuring na mga kapatid sa ebanghelyo
ang ibang tao? Anong kabutihan ang idinulot ng gayong kabaitan at
pagmamahal?

3. Sumulat ng liham sa isang tao sa iyong ward o branch na
nangangailangang makadama ng pagmamahal at pagtanggap.

Maaari mong pasalamatan ang tao sa kanyang mga talento at mga
kontribusyon at ipahayag ang iyong pagmamalasakit bilang kapatid sa
ebanghelyo. Pagkatapos mong sumulat ng liham, isulat ang buod nito sa iyong
scripture study journal.

Upang makapaghanda na matukoy ang karagdagang katotohanan na nakasaad sa
sulat ni Pablo kay Filemon, isipin ang isang pagkakataon na nasaktan ng isang tao
ang damdamin mo o kaya’y nagkasala siya sa iyo.

Basahin ang Kay Filemon 1:17, na inaalam ang ipinayo ni Pablo na gawin ni
Filemon kay Onesimo, ang tumakas na alipin ni Filemon.

Hiniling ni Pablo kay Filemon na tanggapin si Onesimo sa kanyang tahanan at
huwag itong patawan ng matitinding parusa na karaniwang natatanggap ng mga
tumakas na alipin. Tulad ng nakasaad sa tagubilin ni Pablo kay Filemon, natutuhan
natin na nahahabag at nagpapatawad ang mga disipulo ni Jesucristo sa iba.

Bakit kung minsan ay mahirap mahabag at magpatawad sa iba?

Ipaliwanag na ang pagpapakita ng habag at pagpapatawad sa mga taong nagkasala
sa atin ay hindi nangangahulugan na hahayaan natin sila na makaligtas mula sa
mga bunga ng kanilang mga ginawa, o kaagad nating ibabalik ang tiwala natin sa
kanila. Sa halip, ibig sabihin nito ay mahahabag tayo sa iba at alisin ang anumang
hinanakit, galit, o sakit na nararamdaman pa rin natin. Kapag angkop, maaari din
nating hayaan ang mga yaong nagkasala sa atin na gawin ang makakaya nila para
maibalik nila ang tiwala natin sa kanila.

Basahin ang Kay Filemon 1:18–21, na inaalam ang inialok ni Pablo na gagawin niya
para kay Onesimo.

Tulad ni Pablo na namagitan para sa kapakanan ni Onesimo, si Jesucristo ay
mamamagitan para sa atin at magsusumamo para sa ating kapakanan sa harapan
ng Ama sa Langit (tingnan sa D at T 45:3–5). Binayaran din ni Jesucristo ang
espirituwal na utang natin dahil sa ating mga kasalanan.
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Paano makatutulong sa atin ang pag-alaala sa ginawa ni Jesucristo para sa atin na
kahabagan at patawarin natin ang iba?

4. Sagutin sa iyong scripture study journal ang isa o higit pa sa mga
sumusunod na pangkat ng mga tanong (tiyakin na huwag magsulat

ng anumang bagay na masyadong personal o pribado):

a. Tulad ni Filemon, kailan mo kinailangang kahabagan at patawarin ang isang
tao? Paano mo naipakita ang iyong habag at kapatawaran sa taong ito?
Paano ka napagpala sa paggawa nito?

b. Tulad ni Onesimo, kailan mo kinailangang kahabagan at patawarin ng isang
tao? Paano mo hinangad ang habag at pagpapatawad ng taong ito? Paano
ka napagpala sa paggawa nito?

c. Tulad ni Pablo, kailan ka pumagitan sa isang taong naghahanap ng
kapatawaran at sa isang taong kailangang magpatawad at magpakita ng
habag? Paano mo natulungan ang nagkasala na makatanggap ng
kapatawaran at ang taong nasaktan na mapatawad ang nagkasala?

Pag-isipan ang magagawa mo para kahabagan at patawarin ang iba. Kapag
hinangad mong isama, tanggapin, at ibigay ang pagpapatawad sa iba, tutulungan
ka ng Panginoon sa iyong mga pagsisikap.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Kay Filemon at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa Sa
Mga Hebreo
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Ang Sulat ni Apostol Pablo Sa Mga Hebreo ay nagpapatotoo sa pagiging higit na
makapangyarihan ni Jesucristo. Siya ay mas dakila kaysa mga anghel at may mas
mabuting pangalan at mas mataas na katungkulan. Mga tagapaglingkod ng Diyos
ang mga anghel, ngunit si Jesucristo ay Kanyang Anak. Itinuturo rin ng aklat na ito
na mas dakila si Jesus kaysa kay Moises at ang Kanyang ministeryo ay nagdala ng
bagong tipan na nakahihigit sa lumang tipan sa ilalim ng batas ni Moises. Bilang
Dakilang Mataas na Saserdote ng Pagkasaserdote ni Melquisedec, mas mataas ang
Kanyang pagkasaserdote o priesthood kaysa sa mga mataas na saserdote sa ilalim
ng batas ni Moises.

Bagamat puno ang mga banal na kasulatan ng mga talatang tumutukoy sa
nagbabayad-salang sakripisyo ni Jesucristo, sa Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli, at
sa Kanyang Pag-akyat sa langit, ang Sa Mga Hebreo ay nagbibigay-diin sa patuloy
na patnubay ng Manunubos sa buhay ng lahat ng sumusunod at sumasampalataya
sa Kanya. Ang pag-aaral ng aklat ng Sa Mga Hebreo ay makatutulong sa iyo na
mas maunawaan ang doktrina ng Pagbabayad-sala at maghihikayat sa iyo na
mamuhay nang may pananampalataya sa Ama sa Langit at kay Jesucristo.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Naniniwala ang karamihan sa mga Banal sa mga Huling Araw na si Pablo ang
may-akda ng Sa Mga Hebreo (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Sulat
ni Pablo, Mga”). Gayunman, may ilang nagdududa kung si Pablo nga ang
may-akda ng sulat na ito dahil naiiba ang estilo at wika nito kaysa sa ibang mga
sulat niya. Napagkasunduan ng lahat na kahit hindi si Pablo ang sumulat nito, kay
Pablo ang mga ideya, dahil umaayon ang mga doktrina sa Sa Mga Hebreo sa mga
yaong matatagpuan sa iba niyang mga sulat. Iniugnay ni Propetang Joseph Smith
kay Apostol Pablo ang mga pahayag mula sa Sa Mga Hebreo (tingnan sa Mga Turo
ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith [2007], 128). Para sa mga layunin ng
manwal na ito, sumasang-ayon tayo na si Pablo ang may-akda.

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Hindi natin alam kung saan ginawa ang sulat ni Pablo sa mga Hebreo. Hindi rin
natin alam kung kailan ito eksaktong isinulat. Gayunman, ipinapalagay ng marami
na isinulat ito noong mga A.D. 60–62, halos kasabay ng mga sulat ni Pablo sa mga
taga-Filipos, taga-Colosas, taga-Efeso, at kay Filemon (tingnan sa Gabay sa mga
Banal na Kasulatan, “Sulat ni Pablo, Mga,” scriptures.lds.org).

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Ginawa ni Pablo ang Sulat para sa mga Hebreo upang hikayatin ang mga
miyembrong Judio ng Simbahan na manatiling nananampalataya kay Jesucristo at
huwag nang bumalik sa kanilang mga dating gawi (tingnan sa Sa Mga Hebreo
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10:32–38). Dahil sa tindi ng iba’t ibang nararanasang hirap, marami sa mga Judiong
Kristiyano na ito ang umaalis sa Simbahan at bumabalik sa tradisyonal na
pagsamba ng mga Judio sa sinagoga (tingnan sa Sa Mga Hebreo 10:25, 38–39).
Gustong ipakita ni Pablo sa mga Kristiyanong Judio na ito na ang batas ni Moises
mismo ay naglalahad na si Jesucristo at ang Kanyang Pagbabayad-sala ang tunay
na pinagmumulan ng kaligtasan.

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Sa halip na ituring na isang sulat lamang, ang Sa Mga Hebreo ay mas maituturing
na isang pinahabang sermon na paulit-ulit na tumutukoy sa mga banal na
kasulatan at mga gawain ng Israel. Ito ang pinakamahabang sermon sa banal na
kasulatan tungkol sa kung bakit at paano nakahihigit si Jesucristo sa lahat
ng bagay.

Itinuturo sa Sa Mga Hebreo na si Jesucristo ay mas dakila sa batas dahil Siya ang
nagbigay ng batas. Itinuturo rin sa Sa Mga Hebreo na ang mga propeta ay
nakatatanggap ng lakas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, na Siya
ang dakilang Mataas na Saserdote kung kanino ang mga sakripisyo sa panahon ng
Lumang Tipan ay natupad, na Siya ay higit pa kaysa mga anghel, at na
makatatanggap tayo ng kapatawaran sa kasalanan dahil sa Kanyang
nagbabayad-salang sakripisyo.

Ang aklat ng Sa Mga Hebreo ay isa sa iilang aklat sa Biblia na makababasa tayo ng
tungkol kay propetang Melquisedec (tingnan sa Sa Mga Hebreo 7:1–4) at ang
priesthood o pagkasaserdote na ipinangalan sa kanya (tingnan sa Sa Mga Hebreo
5:5–6, 10; 6:20; 7:11–17). Itinuturo sa Sa Mga Hebreo na ang pagkasaserdote ni
Melquisedec ay higit pa kaysa sa pagkasaserdote ni Aaron, at ipinapakita nito na
hindi matatagpuan sa mga batas ni Moises o sa mga ordenansa na
pinangangasiwaan ng mga saserdote na Levita ang kaligtasan kundi kay Jesucristo
at sa mga ordenansa ng pagkasaserdote ni Melquisedec (tingnan sa Sa Mga Hebreo
7:5–28). Nagbibigay ang Sa Mga Hebreo 11:1–12:4 ng mahalagang diskurso
tungkol sa pananampalataya at itinuturo kung paano makaaasa ang tao kay
Jesucristo. (Tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Sulat ni Pablo, Mga.”)

Outline
Sa Mga Hebreo 1–6. Si Jesucristo ay tunay na larawan ng Ama sa Langit. Mas
dakila SIya kaysa mga anghel at sa lahat ng mga propetang nauna sa kanya,
kabilang na si Moises. Ang mga sinaunang Israelita na inilabas sa Egipto ay hindi
nakapasok sa kapahingahan ng Panginoon dahil sa pinatigas nila ang kanilang mga
puso laban kay Jesucristo at sa Kanyang tagapaglingkod na si Moises. Bilang
Dakilang Mataas na saserdote, nakahihigit si Jesus sa lahat ng mataas na saserdote
ni Moises. Sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa, si Jesus ay ginawang sakdal.
Maaari tayong makapasok sa kapahingahan ng Panginoon at “mangagpatuloy sa
kasakdalan” sa pamamagitan ng mga doktrina at mga ordenansa ng ebanghelyo
(Sa Mga Hebreo 6:1).

Sa Mga Hebreo 7–13. Ang Pagkasaserdote ni Melquisedec ang nangangasiwa ng
ebanghelyo at mas mataas ito kaysa sa Pagkasaserdote ni Aaron. Ipinapahiwatig ng
tabernakulo at ng mga ordenansa ni Moises ang magiging ministeryo ni Cristo.

SA MGA HEBREO

636



Tinupad ni Jesucristo ang batas ni Moises sa pamamagitan ng pagtitigis ng
Kanyang dugo, kung saan tayo magkakamit ng kaligtasan at kapatawaran ng ating
mga kasalanan. Dahil sa pananampalataya, ang mga propeta at ang iba pang
kalalakihan at kababaihan ay nagsagawa ng mabubuting gawa at mga himala.

SA MGA HEBREO
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UNIT 27: DAY 4

Sa Mga Hebreo 1–4
Pambungad
Itinuro ni Apostol Pablo sa mga Banal na Hebreo, o mga Kristiyanong Judio, ang
tunay na katangian ni Jesucristo. Itinuro rin niya sa kanila ang tungkol sa
Pagbabayad-sala ni Jesucristo at ilang pagpapalang dulot ng Pagbabayad-sala.
Ikinuwento ni Pablo ang karanasan ng mga sinaunang Israelita na nagpagala-gala
sa ilang upang ituro sa mga Banal ang kailangan nilang gawin para makapasok sa
kapahingahan ng Panginoon.

Sa Mga Hebreo 1
Itinuro ni Pablo ang tunay na katangian ni Jesucristo
Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon:

• Isang dalagita ang nagsasawa nang tawaging siyang “mabait” na bata ng
kanyang mga kaibigan dahil hindi siya sumasama sa ilang aktibidad nila. Iniisip
niyang ibaba ang mga pamantayan niya para makasama sa grupo.

• Natanto ng isang full-time missionary na mas mahirap pala kaysa sa inaasahan
niya ang gawaing misyonero kaya parang gusto na niyang umuwi.

Ano ang magkakapareho sa mga sitwasyong ito? Ano ang ilang dahilan kung bakit
naiisip ng mga tao na tumigil sa paggawa ng alam nilang tama?

Ginawa ni Apostol Pablo ang Sulat Sa Mga Hebreo sa panahon na may mga
nabinyagang Judio (o Hebreo) ngunit hindi dumadalo sa mga miting ng Simbahan
dahil sa pag-uusig at iba pang uri ng alalahanin. Bumalik sila sa tradisyonal na
pagsamba ng mga Judio, na mas madali para sa kanila, na hindi kakikitaan ng
paniniwala kay Jesucristo (tingnan sa Sa Mga Hebreo 10:25, 38–39). Ginawa ni
Pablo ang sulat na ito para hikayatin ang mga miyembrong ito ng Simbahan na
manatiling tapat kay Jesucristo.

Sa pag-aaral mo ng sulat na ito sa mga Hebreo, alamin ang mga katotohanan na
makatutulong sa iyo na manatiling tapat kay Cristo kapag nadarama mong gusto
mo nang sumuko.

Basahin ang Sa Mga Hebreo 1:1–3, 10, na inaalam ang mga doktrinang itinuro ni
Pablo sa mga Banal na Judio tungkol sa Tagapagligtas.

1. Sa iyong scripture study journal, isulat ang mga doktrina tungkol
kay Jesucristo na nakita mo sa Sa Mga Hebreo 1:1–3, 10.

Halimbawa, matutukoy mo mula sa mga talata 2 at 10 ang sumusunod na
doktrina: Nilikha ni Jesucristo ang kalangitan at ang lupa. Kapag
pinag-aralan mo itong mabuti, matutuklasan mo na nagtuturo ang mga
talatang ito ng karagdagang mahahalagang doktrina tungkol sa Tagapagligtas.
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Pagtukoy sa mga Doktrina at mga Alituntunin
Ang mga banal na kasulatan ay naglalaman ng mas marami pang mga doktrina at alituntunin na
hindi tinukoy sa seminary manual na ito. Sa sariling pag-aaral mo ng mga banal na kasulatan,
ugaliing alamin ang mga karagdagang katotohanang magagamit mo sa iyong buhay. Ang Sa
Mga Hebreo 1:1–3, 10 ay nagbibigay ng magandang oportunidad para makasanayang matukoy
ang mga doktrina tungkol sa Panginoong Jesucristo.

Pansinin ang mga katagang “tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios” sa Sa Mga
Hebreo 1:3. Ang ibig sabihin ng mga katagang ito ay na kamukha ni Jesuscristo ang
Ama sa Langit at nagtataglay rin Siya ng Kanyang kabanalan. Ang ibig sabihin ng
mga katagang “umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng
kaniyang kapangyarihan” ay lubos na makapangyarihan si Jesucristo.

Isipin kung aling mga katotohanan ang natukoy mo sa Sa Mga Hebreo 1:1–3, 10
ang maaaring makatulong sa iyo kung natutukso kang tumigil sa paggawa ng
kagustuhan ng Panginoon.

Ang temang makikita sa Sa Mga Hebreo ay ang pagiging higit na
makapangyarihan ni Jesucristo. Halimbawa, sa Sa Mga Hebreo 1:4–14, ipinakita ni
Pablo na ang Tagapagligtas ay lalong mabuti kaysa mga anghel. Sa mga sumunod
na kabanata, patuloy niyang ipinakita ang kadakilaan at kapangyarihan ni Cristo.

Paano makatutulong sa isang taong nahihirapang manatiling tapat kay Jesucristo
ang malaman na Siya ay mas makapangyarihan sa lahat ng bagay?
____________________

Patuloy mong hanapin ang temang ito habang pinag-aaralan mo ang natitirang
bahagi ng sulat ni Pablo sa mga Hebreo.

Sa Mga Hebreo 2
Itinuro sa atin ni Pablo na si Jesucristo ang May Gawa ng ating kaligtasan
Isipin kung paano pumipili ng kapitan o lider para sa iba’t ibang team o grupo na
maaari mong salihan (halimbawa, isport, debate, drama, o school club). Anong
mga katangian ang hinahanap mo kung pipili ka ng kapitan o lider?

Sa Sa Mga Hebreo 2, ipinaliwanag pang lalo ni Apostol Pablo sa mga miyembrong
Judio ang likas na katangian ni Jesucristo para matulungan silang maunawaan
kung bakit dapat nila Siyang patuloy na tularan. Basahin ang Sa Mga Hebreo 2:10,
na inaalam ang itinuro ni Pablo tungkol sa ginawa ni Jesucristo.

Nalaman natin mula sa talatang ito na si Jesucristo ang May Gawa ng ating
kaligtasan.

2. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Sa paanong paraan tinawag na May Gawa ng ating kaligtasan si

Jesucristo?

Basahin ang Sa Mga Hebreo 2:8–9, 14–18 na inaalam ang mga kataga na
nagpapaliwanag kung bakit karapat-dapat na tawaging May Gawa ng ating
kaligtasan ang Tagapagligtas. Maaari mong markahan ang nalaman mo.
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Sa Sa Mga Hebreo 2:9, ang itinuro ni Pablo na si Jesucristo “ay ginawang mababa
ng kaunti kay sa mga anghel” ay tumutukoy sa pagpapakababa ng Tagapagligtas
mula sa Kanyang trono sa premortal na daigdig upang maranasang mabuhay
bilang mortal at magdusa at mamatay kung saan Siya ay “nagpakababa-baba sa
lahat ng bagay” (D at T 88:6). Ang ibig sabihin ng mga katagang “mga may bahagi
sa laman at dugo” sa Sa Mga Hebreo 2:14 ay mga mortal tayo. Ang ibig sabihin ng
mga katagang “upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan
ng bayan” sa Sa Mga Hebreo 2:17 ay nagbayad-sala si Cristo para sa ating mga
kasalanan.

Ayon sa talata 9, ano ang ginawa ni Jesus para sa lahat ng tao? Ayon sa talata 14,
sino ang nalipol Niya sa pamamagitan ng Kanyang Pagbabayad-sala?

Pansinin na hindi lamang tinukoy ni Pablo ang Tagapagligtas bilang May Gawa ng
ating kaligtasan, kundi tinawag din niya Siya na “dakilang saserdoteng maawain at
tapat” (Sa Mga Hebreo 2:17). Itinulad ni Pablo si Jesucristo sa dakila o mataas na
saserdoteng Judio dahil ang dakilang saserdote ay itinuturing na tagapamagitan sa
mga tao at sa Diyos.

Ayon sa Sa Mga Hebreo 2:18, bakit tayo nasasaklolohan (napapanatag o
natutulungan) ng Tagapagligtas? ____________________

Basahin ang Sa Mga Hebreo 4:14–16, na inaalam ang karagdagang kaalaman na
ibinigay ni Pablo tungkol sa paano naging dakilang saserdote na maawain at tapat
ang Tagapagligtas.

Mula sa Sa Mga Hebreo 2:17–18 at 4:14–16, matutukoy natin ang sumusunod na
katotohanan: Dahil si Jesucristo ay nagdusa at tinukso sa lahat ng bagay,
nauunawaan Niya tayo nang lubos at matutulungan tayo sa oras ng
pangangailangan. (Tingnan din sa Alma 7:11–13.)

3. Sa iyong scripture study journal, isulat ang nadama mo tungkol sa
paraan kung paano makatutulong sa iyo ang mga katotohanang

natukoy sa Sa Mga Hebreo 2 na mapanatag sa desisyon mong tularan si
Jesucristo bilang iyong lider.

Sa Mga Hebreo 3–4
Itinuro ni Pablo kung paano tayo makapapasok sa kapahingahan ng Panginoon
Ano ang isang bagay na maaari mong ipag-alala o ikabalisa kung minsan? Isipin
kung paano ka makahahanap ng kapayapaan at kapahingahan mula sa mga ito at
sa iba pang sanhi ng ating pagkaligalig at pagkabalisa.

Noong panahon ni Pablo, ang mga Banal na Judio ay inuusig dahil sa pamumuhay
ng ebanghelyo ni Jesucristo. Tulad ng nakatala sa Sa Mga Hebreo 3–4, binanggit ni
Pablo ang isang karanasan mula sa Lumang Tipan para ituro sa mga Banal kung
paano makahahanap ng kapahingahan sa buhay na ito at sa buhay na darating.

Noong unang panahon, matapos na mapalaya sa Egipto, ginalit ng mga anak ni
Israel ang Panginoon dahil sa kanilang pagsuway. Dahil dito, hindi sila pinayagang
makapasok sa kapahingahan ng Panginoon (tingnan sa Mga Bilang 14; Jacob 1:7–8;
Alma 12:33–37; 13:6, 12–13, 28–29).
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Maaari mong markahan ang mga katagang “aking kapahingahan” sa Sa Mga
Hebreo 3:11.

Basahin ang Doktrina at mga Tipan 84:24, na inaalam kung ano ang itinuturo ng
talatang ito tungkol sa kapahingahan ng Panginoon.

Itinuro ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol na, “Ang
tunay na mga banal ay pumapasok sa kapahingahan ng Panginoon habang nasa
mundong ito, at sa pagsunod sa katotohanan, magpapatuloy sila sa pinagpalang
kalagayang iyan hanggang sa sila ay mamahinga sa piling ng Panginoon sa
langit. … Ang kapahingahan ng Panginoon, para sa mga tao sa mundo, ay ang
magkaroon ng ganap na kaalaman tungkol sa kabanalan ng dakilang gawain sa

mga huling araw. … Ang kapahingahan ng Panginoon, sa kawalang-hanggan, ay magkamit ng
buhay na walang hanggan, upang matamo ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Panginoon”
(Mormon Doctrine, ika-2 edisyon [1966], 633)

Basahin ang Sa Mga Hebreo 4:1 na inaalam ang inaalala ni Pablo na baka hindi
magawa ng ilang miyembro ng Simbahan.

Basahin ang mga sumusunod na banal na kasulatan: Sa Mga Hebreo 3:7–8, 12–15,
18–19; 4:2–3, 6–7, 11. Basahin din ang Pagsasalin ni Joseph Smith ng Sa Mga
Hebreo 4:3 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). Sa pagbabasa mo ng mga
talatang ito, alamin ang paulit-ulit na itinuro ni Pablo tungkol sa kung paano tayo
makapapasok sa kapahingahan ng Panginoon.

Pansinin ang mga katagang “huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga
puso” (Sa Mga Hebreo 3:8, 15; 4:7). Ang ibig sabihin ng mga katagang ito ay hindi
natin dapat isara ang ating mga puso sa katotohanan at inspirasyon; dapat nating
panatilihin ang ating mga puso na bukas, handa, at masunurin sa Diyos at sa
Kanyang mga kautusan.

Matututuhan natin mula sa mga turo ni Pablo na kung tayo ay mananatiling
tapat sa Tagapagligtas at hindi patitigasin ang ating puso, tayo ay
makapapasok sa kapahingahan ng Panginoon.

Sa paanong paraan tayo natutulungang manatiling tapat sa Panginoon ng
pagpiling maniwala sa Tagapagligtas at pananatiling bukas ang ating puso sa
layunin at plano ng Diyos? Umisip ng isang taong kilala mo na mabuting
halimbawa ng alituntuning ito. Ano ang partikular na ginagawa ng taong ito para
manatiling tapat?

4. Sa iyong notebook o scripture study journal, isulat ang gagawin mo
para patuloy na maging tapat kay Jesucristo at maging bukas ang

iyong puso sa Kanya.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Sa Mga Hebreo 1–4 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 28: DAY 1

Sa Mga Hebreo 5–6
Pambungad
Itinuro ni Apostol Pablo na ang mga tumatanggap ng priesthood ay dapat tinawag
ng Diyos at na si Jesucristo ay “pinanganlan [tinawag] ng Dios [para maging]
dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Mequisedec” (Sa Mga Hebreo 5:10).
Hinikayat ni Pablo ang mga miyembro ng Simbahan na maging masigasig,
manampalataya, magtiyaga, at umasang matamo ang mga pangako ng Diyos.

Pag-aralan ang mga Banal na Kasulatan Araw-araw
Ang regular at araw-araw na personal na pag-aaral ng mga banal na kasulatan ay makatutulong
sa iyo na matutuhan ang ebanghelyo, mapalakas ang iyong patotoo, at marinig ang tinig ng
Panginoon. Sinabi ni Pangulong Harold B. Lee, “Kung hindi tayo nagbabasa ng mga banal na
kasulatan araw-araw, hihina nang hihina ang ating patotoo, hindi lalalim ang ating
espirituwalidad” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Harold B. Lee [2000], 79). Sa patuloy
na pag-aaral mo ng Bagong Tipan, pagpapalain ka sa pag-aaral mo ng mga banal na kasulatan
araw-araw.

Sa Mga Hebreo 5
Itinuro ni Pablo na ang mga tumatanggap ng priesthood ay dapat tinawag ng Diyos
Kunwari ay may kakilala ka na isinulat ang titulong Doktor sa isang pirasong papel
at ikinabit ito sa kanyang kamiseta. Kahit nakadamit siya na may label ng tamang
titulo, ano ang ipag-aalala mo kapag tinangka ng taong ito na operahan ka
matapos kang maaksidente? Ano ang ipag-aalala mo kapag naglagay siya ng
titulong Pulis at nagtangkang bigyan ka ng tiket dahil may nilabag ka?

Bakit mag-aatubili kang pagtiwalaan ang taong ito na gawin ang mga bagay na
may kinalaman sa mga titulong inangkin niya?

Kahit may nakakabit pa na tamang titulo, walang karapatan at kakayahan ang
taong ito na gawin ang mga responsibilidad na iyon. Tulad ng lipunan na nagtakda
ng mga paraan para magkaroon ng awtoridad na magsagawa ng ilang
responsibilidad, ang Diyos ay nagtakda rin ng paraan na matamo ang Kanyang
awtoridad upang maisagawa ang ilang responsibilidad sa Kanyang Simbahan. Sa
pag-aaral mo ng Sa Mga Hebreo 5, alamin ang huwarang itinakda ng Diyos para
matamo ang Kanyang awtoridad.

Inilarawan ni Apostol Pablo ang Tagapagligtas bilang “isang lubhang dakilang
saserdote” (Sa Mga Hebreo 4:14). Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:1–3, na inaalam
kung ano ang itinuro ni Pablo tungkol sa papel ng dakilang saserdote sa mga
Israelita sa ilalim ng batas ni Moises.

“Sa ilalim ng batas ni Moises, ang namumunong opisyal ng Aaronic Priesthood ay tinatawag na
mataas na saserdote. Ang katungkulan ay namamana at nagmula sa panganay sa pamilya ni
Aaron, na si Aaron mismo ang unang mataas na saserdote ng orden ni Aaron.” Ang mataas na
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saserdote ay karaniwang naglilingkod hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, ngunit
kalaunan ay nakontrol ng masasamang tao ang katungkulang ito. “Ang matataas na saserdote
ay hinihirang nang di wasto at tinatanggal sa sandaling naisin ni Herodes at ng mga Romano.
Ang katungkulan ay pinunan ng 28 iba’t ibang kalalakihan sa pagitan ng 37 B.C. at A.D. 68” (Bible
Dictionary, “High priest”).

Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na
saserdote.

Para maunawaan kung paano “[tinawag] ng Dios” si Aaron (Sa Mga Hebreo 5:4),
basahin ang Exodo 28:1, na nagtala ng pangyayaring naganap sa pagitan ng Diyos
at ni Moises sa Bundok ng Sinai.

Isipin kung bakit mahalaga na ipinahayag ng Diyos kay Moises ang pagtawag kay
Aaron sa halip na ipahayag ito mismo kay Aaron o sa iba. Si Moises ang propeta at,
samakatwid, ang awtorisadong tumanggap ng gayong paghahayag at pamahalaan
ang paggamit ng priesthood sa mundo.

Mula sa itinuro ni Pablo sa Sa Mga Hebreo 5:4, natutuhan natin na ang mga yaong
inorden sa priesthood ay dapat tawagin ng Diyos sa pamamagitan ng
paghahayag sa Kanyang mga awtorisadong lingkod. Sa Simbahan ngayon, ang
mga awtorisadong lider ng priesthood ay dapat interbyuhin ang bawat kandidato
sa ordenasyon at hangarin ang patnubay ng Espiritu Santo para malaman ang
kahandaan at pagiging karapat-dapat ng kandidatong ioorden sa priesthood.

Paano nauugnay ang katotohanang ito sa pagtawag ng mga taong maglilingkod sa
iba pang tungkulin sa Simbahan?

Basahin ang Mga Saligan ng Pananampalataya 1:5, na inaalam kung paanong ang
katotohanang unang nabanggit sa Sa Mga Hebreo 5:4 at ang mga katagang
“tawagin siya ng Dios na gaya ni Aaron” ay naipahiwatig sa isinulat ni Propetang
Joseph Smith. Pansinin na ang propesiya ay tumutukoy sa paghahayag.

Ayon sa ikalimang saligan ng pananampalataya, bukod sa “[matawag] ng Diyos sa
pamamagitan ng propesiya,” ano ang dapat pang mangyari upang mabigyan ng
karapatan ang isang tao na “ipangaral ang Ebanghelyo at mangasiwa sa mga
ordenansa [nito]”?

Nakatala kapwa sa Luma at Bagong
Tipan na natanggap ng mga propeta,
mga mayhawak ng priesthood, at mga
guro ng ebanghelyo ang kanilang mga
tungkulin sa pamamagitan ng
pagpapatong ng mga kamay ng
awtorisadong mayhawak ng priesthood
(tingnan sa Mga Bilang 27:18–23; Mga
Gawa 6:5–6; 13:2–3; I Kay Timoteo
4:14).

1. Sagutin ang isa o lahat
ng mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
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a. Paano naipapakita sa pagtawag ng mga tao para sa mga tungkulin sa
Simbahan ngayon ang huwarang itinakda sa mga banal na kasulatan?

b. Bakit mahalagang malaman na ang awtoridad ng priesthood ay
matatanggap lamang sa ganitong paraan?

Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:5–6, na inaalam kung sino ang nagbigay sa
Tagapagligtas ng Kanyang awtoridad.

Ayon sa mga talatang ito, ibinigay ng Ama sa Langit ang priesthood sa Kanyang
Anak na si Jesucristo. Siya ay magiging isang “saserdote magpakailan man ayon sa
pagkasaserdote ni Melquisedec” (Sa Mga Hebreo 5:6).

Bilang isang katungkulan sa Melchizedek Priesthood, ang katungkulan ng mataas na saserdote
(o high priest) ay “ipinatutungkol … kay Jesucristo ang dakilang Mataas na Saserdote. Si Adan
at ang lahat ng patriyarka ay mataas na saserdote rin. Ngayon, binubuo ng tatlong
namumunong mataas na saserdote ang Panguluhan ng Simbahan at namumuno sa lahat ng iba
pang may mga hawak ng pagkasaserdote at sa mga kasapi ng Simbahan. Karagdagang mga
karapat-dapat na lalaki ay inordenang mataas na saserdote na akma sa buong Simbahan
ngayon” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Mataas na Saserdote,” scriptures.lds.org).

Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:7–10, at isipin mong markahan sa talata 9 ang
kinahinatnan ni Jesucristo. Ang mga talata 7–8 ay tumutukoy kay Melquisedec, na
propeta at hari na nabuhay noong panahon ni Abraham.

Itinuro ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol na ang
mga talatang ito ay “kapwa tumutukoy kay Melquisedec at kay Cristo, dahil si
Melquisedec ay halimbawa ni Cristo at ang ministeryo ng propetang iyan ay
inihalimbawa at ipinahiwatig ang ministeryo ng ating Panginoon” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 3:157).

2. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Paano naging “[tagagawa] ng walang hanggang kaligtasan” (Sa

Mga Hebreo 5:9) si Jesucristo sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya?

Tulad ng nakatala sa Sa Mga Hebreo 5:11–14, ipinahayag ni Pablo na nais pa niyang
magturo tungkol sa paksang ito ngunit ang mga tao ay kulang sa espirituwal na
pag-unawa at kahustuhan ng isipan upang maunawaan ang mas malalalim
na turo.

Sa Mga Hebreo 6
Ang mga Banal ay hinikayat na maging masigasig, manampalataya, magtiyaga, at
umasang matamo ang mga pangako ng Diyos
Ipinangako ng Diyos sa Kanyang mga anak ang mga pagpapalang tulad ng
kapayapaan, kaligayahan, pagpapatawad, mga sagot sa panalangin, mga basbas na
binanggit sa patriarchal blessing, pagkabuhay na mag-uli, at buhay na walang
hanggan. Ilan sa mga pagpapalang ito ay ibinibigay depende sa mga pagpili natin.
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Ano ang isang ipinangakong pagpapala na inaasam mong matanggap?

Tulad ng nakatala sa Sa Mga Hebreo 6, hinikayat ni Pablo ang mga Banal na huwag
sumukong pagsikapan ang mga ipinangakong pagpapala ng Panginoon. Habang
binabasa mo ang kabanatang ito, alamin ang mga katotohanang makatutulong sa
iyo na matanggap ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos.

Basahin ang Sa Mga Hebreo 6:1–3, na inaalam ang itinuro ni Pablo na pagsikapang
gawin ng mga Banal. Ipaliwanag na sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Sa Mga Hebreo
6:1 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan), nakasaad na, “Kaya nga, hindi iniiwan
ang mga alituntunin ng doktrina ni Cristo” (idinagdag ang italics). Nakasaad sa
Pagsasalin ni Joseph Smith, Sa Mga Hebreo 6:3 (sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan), “At tayo ay magpapatuloy tungo sa pagiging ganap kung
ipahihintululot ng Diyos.”

Ang maging ganap ay maging lubos na matwid o buo (Gabay sa mga Banal na
Kasulatan, “Ganap,” scriptures.lds.org). Mababasa natin sa Sa Mga Hebreo 6:1–2
na ang mga unang alituntunin at ordenansa ng ebanghelyo ay huhubog sa
pundasyong dapat nating saligan habang nagsisikap tayong maging ganap, o husto
sa espirituwalidad.

Tulad ng nakatala sa Sa Mga Hebreo 6:4–8, inilarawan ni Pablo ang mga taong
tinukoy bilang mga anak na lalaki ng kapahamakan—ang mga taong may lubos at
ganap na kaalaman na si Jesus ang Cristo at tinalikuran ang katotohanang ito at
naging mga kaaway ng Diyos. Sinabi ni Pablo na ang mga taong ito ay kabaligtaran
ng matatapat na Banal na kanyang kinakausap sa sulat na ito, na nagsigawa sa
pangalan ni Cristo (tingnan sa Sa Mga Hebreo 6:9–10).

Basahin ang Sa Mga Hebreo 6:11–15, na inaalam kung ano ang hinikayat ni Pablo
na gawin ng mga Banal sa kanilang pagsisikap na mamana ang mga ipinangakong
pagpapala ng Diyos. Makatutulong na malaman na ang mga katagang “magpakita
ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pagasa” sa talata 11 ay tumutukoy sa
pagiging masigasig hanggang sa matanggap ang mga pagpapala ng Diyos.

Inilarawan ni Pablo si Abraham bilang halimbawa ng sigasig, pananampalataya, at
pagtitiyaga sa paghahangad ng mga ipinangakong pagpapala ng Diyos. Si
Abraham ay 75 taong gulang nang pinangakuan siya ng Diyos ng mga inapo, at
naghintay siya nang 25 taon bago natupad ang pangakong ito sa pamamagitan ng
pagsilang ni Isaac. Natutuhan natin mula sa itinuro ni Pablo na sa pamamagitan
ng kasigasigan hanggang wakas, pananampalataya kay Jesucristo, at
pagtitiyaga, maaari nating manahin ang mga pagpapalang ipinangako
ng Diyos.

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa palagay mo, bakit mahalaga ang pagsisikap, pananampalataya kay
Jesucristo, at pagtitiis para sa hangarin nating matanggap ang mga
ipinangakong pagpapala ng Diyos?

b. Kailan ka tumanggap ng ipinangakong pagpapala sa pamamagitan ng
pagsusumigasig, pananampalataya kay Jesucristo, at pagtitiyaga?
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Tulad ng nakatala sa Sa Mga Hebreo 6:16–18, itinuro ni Pablo na tutuparin ng
Diyos ang Kanyang mga pangako at hindi magsisinungaling. Kaya nga, umasa tayo
sa Kanyang mga pangako at matitiyak ang mga katuparan nito.

Basahin ang Sa Mga Hebreo 6:19–20, na inaalam kung paano maaapektuhan ang
buhay natin ng pag-asa sa mga pangako ng Diyos.

Ang isang katotohanan na matutukoy natin sa Sa Mga Hebreo 6:19 ay na ang
pag-asa natin sa mga pangako ng Diyos ay espirituwal na angkla sa ating
mga kaluluwa. Ang pag-asa ay “tiwalang pag-asa ng at pananabik sa mga
ipinangakong biyaya ng kabutihan” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Pag-asa,”
scriptures.lds.org).

4. Sa iyong scripture study journal, magdrowing ng larawan ng isang
angkla. Isipin kung ano ang gamit ng angkla sa barko. Isulat kung

paano naging espirituwal na angkla para sa iyo ang pag-asa mo sa mga
pangako ng Diyos.

Pagnilayan kung paano mo mas ganap na mapag-iibayo ang sigasig,
pananampalataya, tiyaga, at pag-asa. Maaari mong isulat ang mga impresyong
natanggap mo sa iyong personal journal.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Sa Mga Hebreo 5–6 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 28: DAY 2

Sa Mga Hebreo 7–10
Pambungad
Itinuro ni Apostol Pablo na si Jesucristo ang Tagapamagitan ng “bagong
pakikipagtipan; sa sangbahayan ni Israel” (Sa Mga Hebreo 8:8). Ipinaliwanag niya
na ang handog ng Tagapagligtas ay nakahihigit sa mga pag-aalay ng mataas na
saserdote sa ilalim ng batas ni Moises. Ipinaliwanag din niya na ang mga
ordenansa ng batas ni Moises ay itinuturo ang mga tao sa Tagapagligtas at sa
Kanyang Pagbabayad-sala.

Sa Mga Hebreo 7–8
Itinuro ni Pablo na si Jesucristo ang Tagapamagitan ng bagong pakikipagtipan
Sa mga puwang na nakalaan, tukuyin
ang bagay na pinagmulan ng
bawat anino.

Bakit nalalaman mo kung ano ang
isang bagay sa pagtingin sa anino nito?

Maraming inilalahad ang Lumang
Tipan tungkol sa mga seremonya at
mga ordenansa na sumasagisag at
nahahalintulad sa Tagapagligtas at sa
Kanyang Pagbabayad-sala. Dahil alam ni Pablo na ang mga Kristiyanong Judio, o
mga Hebreo, ay pamilyar sa mga seremonya at ordenansang ito, tinukoy niya ang
mga ito sa kanila sa kanyang sulat nang ituro niya sa mga Banal na ito ang tungkol
kay Jesucristo.

Simbolismo sa Banal na Kasulatan
Nakasaad sa Bible Dictionary sa LDS English version ng Biblia: “Ang mga banal na kasulatan ay
sagana sa simbolismo at matalinghangang paglalahad. Ang mga seremonya at ordenansa ay
ginagawa nang masimblo, at lahat ay nagpapatotoo kay Jesucristo. … Ang seremonya sa
tabernakulo ay simbolo ng mga bagay na walang hanggan (Heb. 8–10), tulad ng buong batas ni
Moises, na kinapapalooban ng mga sagisag at paghahalintulad kay Cristo” (“Symbolism”). Sa
pag-unawa sa mga sagisag at paghahalintulad na ito, mas magiging malalim ang iyong
pang-unawa at pagmamahal sa ebanghelyo ni Jesucristo.

Lahat ng banal na kasulatan ay naglalaman ng mga halimbawa, sagisag,
kahalintulad, at simbolo ni Jesucristo. Ang mga sagisag, kahalintulad, simbolo, at
pagkakatulad ay kumakatawan sa mas malalim na katotohanan. Karamihan sa
matalinghagang paglalarawang ito ay nasa anyo ng mga tao, bagay, pangyayari, at
sitwasyon.

Ang batas ni Moises ay nilayon para maging sagisag at kahalintulad ni Jesucristo, o
simbolo na nagtuturo sa mga Israelita kay Jesucristo at sa Kanyang
nagbabayad-salang sakripisyo (tingnan sa 2 Nephi 11:4; Jacob 4:4–5). Ipinaliwanag
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Inorden ni Moises si Aaron bilang mataas o
dakilang saserdote ng Aaronic Priesthood.

ni Apostol Pablo kung paano ito ginawa ng ilang bahagi ng batas. Gusto niyang
tulungan ang mga Banal na Judio na manatiling tapat kay Jesucristo sa halip na
bumalik sa pagsunod sa batas ni Moises, tulad ng ginagawa ng iba.

Mababasa mo sa Sa Mga Hebreo 2:17 na tinukoy ni Pablo si Jesucristo bilang “isang
dakilang [mataas na] saserdoteng maawain at tapat.” Mula sa panahon ni Moises
hanggang sa panahon ni Jesucristo, ang mataas o dakilang saserdote ay ang
namumunong pinuno sa Pagkasaserdote ni Aaron, na kung minsan ay tinatawag
na Pagkasaserdote ng mga Levita na taglay ng lipi ni Levi (tingnan sa Bible
Dictionary sa LDS English version ng Biblia, “Aaronic Priesthood”).

Basahin ang Sa Mga Hebreo 7:1–4, na
inaalam ang itinuro ni Pablo tungkol
kay Melquisedec. Basahin din ang
Pagsasalin ni Joseph Smith, Sa Mga
Hebreo 7:3 (sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan), para maliwanagan sa
itinuro ni Pablo sa talata 3.

Si Melquisedec ay isang tanyag na
propeta at lider na nabuhay noong mga
2000 B.C. “Tinawag siya na hari ng
Salem (Jerusalem), hari ng kapayapaan,
at ‘saserdote ng kataasaasang Diyos’
[Sa Mga Hebreo 7:1]” (Gabay sa mga
Banal na Kasulatan, “Melquisedec”; tingnan din sa Joseph Smith Translation,
Genesis 14:25–40 [sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan]). Naunawaan ni Pablo ang
kadakilaan ni Melquisedec at ginamit niya ito bilang sagisag at kahalintulad ni
Jesucristo.

Binanggit ni Pablo sa Sa Mga Hebreo 7:15–17 ang propesiya sa Lumang Tipan
tungkol sa pagparito ng isang saserdote “ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec”
(Sa Mga Hebreo 7:17; tingnan din sa Awit 110:4). Itinuro ni Pablo na tinupad ni
Jesucristo ang propesiyang ito.

“Isa sa mga layunin ni Pablo sa Sa Mga Hebreo 7 ay ang ipakita na nakahihigit ang Melchizedek
Priesthood sa Levitical o Aaronic Priesthood at kaakibat na mga ordenansa nito. Kung matatamo
ang kaganapan at kadakilaan sa pamamagitan ng Levitical Priesthood, bakit kailangan ng
pagbabago sa nakatataas na priesthood? Itinuro ni Pablo na ang pagiging perpekto, o pagiging
‘katulad ng Anak ng Dios’ (Sa Mga Hebreo 7:3), ay hindi nagmumula sa Levitical Priesthood
kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Kanyang orden ng priesthood. Si Jesucristo ay ‘lumitaw
mula kay Juda,’ hindi kay Levi, kaya itinuro ni Pablo na ang Kanyang karapatan sa
pagkasaserdote ay hindi batay sa angkan kundi ayon sa ‘kapangyarihan ng isang buhay na
walang katapusan’ (tingnan sa Sa Mga Hebreo 7:14–16). Bilang si Jehova sa premortal na buhay,
nilikha Niya ang mundo at pinamahalaan ang mga pangyayari sa Lumang Tipan gamit ang gayon
ding kapangyarihan ng priesthood na taglay Niya noong Kanyang mortal na ministeryo” (New
Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 480).

Basahin ang Sa Mga Hebreo 7:23–28, na inaalam ang mga pagkakaiba ni Jesucristo
sa mataas na mga saserdote ng mga Levita na nangangasiwa ng mga ordenansa ng
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Pagkasaserdote ni Aaron sa mga tao. Ang ibig sabihin ng mga katagang “inilagay
… na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan” sa talata 28 ay may
mga kahinaan sila. Basahin din ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Sa Mga Hebreo
7:25–26 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan).

Ang ibig sabihin sa Sa Mga Hebreo 7:25 ng mga katagang “laging nabubuhay siya
upang mamagitan sa kanila” ay na ang misyon ng Tagapagligtas ay mamagitan
para sa ating kapakanan para tulungan tayong makabalik sa Diyos.

Paano mo ipaliliwanag ang mga
pagkakaiba ni Jesucristo at ang mga
dakilang saserdote ng mga Levita?
____________________

Basahin ang Sa Mga Hebreo 8:1–4, na
inaalam ang kaloob, o sakripisyo na
inalay ni Jesucristo. Pansinin na
mababasa sa Joseph Smith Translation
ng Hebrews 8:4 na, “Kaya nga, noong
siya ay nasa lupa, inialay niya ang sarili
bilang handog para sa mga kasalanan
ng mga tao. Ngayon, lahat ng mga
saserdote sa ilalim ng batas, ay dapat
magbigay ng handog, o mga hain, ayon
sa batas” (Joseph Smith Translation,
Hebrews 8:4.)

Anong katotohanan ang matututuhan
natin mula sa Joseph Smith Translation,
Hebrews 8:4 tungkol sa ginawa ni Jesucristo para sa atin? ____________________

1. Isiping mabuti ang kahulugan para sa iyo ng nagbabayad-salang
sakripisyo ni Jesucristo, at kumpletuhin ang isa sa mga sumusunod

na pahayag sa iyong scripture study journal. Maaari kang humanap ng tamang
pagkakataon na ibahagi ang isinulat mo sa isang miyembro ng iyong pamilya o
sa isang kaibigan.

a. Nagpapasalamat ako sa aking Tagapagligtas dahil …

b. Alam kong mahal ako ng aking Tagapagligtas dahil …

c. Pinagpapala ako ng nagbabayad-salang sakripisyo ni Jesucristo dahil …

Ang tagapamagitan ay siyang umaayos ng hindi pagkakaunawaan ng dalawang tao
o mga grupo. Ang Pagbabayad-sala ni Jesucristo ay pinagkakasundo ang lahat ng
tao (na makasalanang lahat) sa Diyos Ama. Dahil sa Kanyang sakripisyo, si
Jesucristo ay naging “tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling” (Sa Mga
Hebreo 8:6), isang tipan kung saan ipinahayag ng Panginoon na “ilalagay [Niya]
ang [Kanyang] mga kautusan sa kanilang pagiisip, at sa kanilang mga puso’y
[Kanyang] isusulat ang mga ito,” at Siya ay “magiging Dios nila” (Sa Mga Hebreo
8:10). Ang tipang ito, kung tatanggapin ng mga tao, ay makatutulong sa kanila na
“kilalanin … ang Panginoon” (Sa Mga Hebreo 8:11) at malinis mula sa “kanilang
mga kasalanan” (Sa Mga Hebreo 8:12).
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Sa Mga Hebreo 9–10
Ipinakita ni Pablo kung paano tumutukoy ang mga ordenansa ng batas ni Moises sa
Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas
Nabasa natin sa Sa Mga Hebreo 9–10 na patuloy na ikinumpara ni Apostol Pablo
ang mga dakilang mataas na saserdorte ng mga Levita kay Jesucristo nang
talakayin niya ang mga tungkulin na ginagampanan ng mga dakilang saserdoteng
iyon sa Araw ng Pagtubos.

Minsan sa isang taon sa banal na araw ng mga Judio na tinawag na Araw ng
Pagtubos (tinatawag ding Yom kippur), pinahihintulutan ang dakilang saserdote na
pumasok sa Pinakabanal na Dako (tinatawag ding mga Kabanal-banalang Dako)
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sa tabernakulo o, kalaunan, sa templo ng Jerusalem. Bago pumasok, nag-aalay ang
mataas na saserdote ng toro bilang pagpapakita ng pagbabayad-sala “para sa
kanyang sarili at sa kanyang sambahayan” at pagkatapos ay mag-aalay siya ng
lalaking kambing bilang pagpapakita ng pagbabayad-sala “para sa kongregasyon
ng Israel.” Iwiniwisik niya ang dugo ng mga hayop sa mga espesyal na lugar at sa
mga partikular na bagay sa Pinakabanal na Dako upang mas maipakita pa ang
pagbabayad-sala. Pagkatapos ay “ipapapahayag niya ang lahat ng kasalanan ng
bayang israel” sa isa pang lalaking kambing (na tinatawag na scapegoat), na
itinataboy sa ilang, bilang tanda na naalis na ang mga kasalanan ng mga tao.
Pagkatapos ay magpapalit na siya ng damit at “mag-alay ng handog na susunugin
na dalawang tupang lalake para sa kanyang sarili at sa kanyang mga tao” (Bible
Dictionary sa LDS English version ng Biblia, “Fasts”; tingnan din sa Levitico 16).

Basahin ang Sa Mga Hebreo 9:11–12, 24, 28 at Sa Mga Hebreo 10:1, 4, 10–12, na
inaalam kung paano naging sagisag at kahalintulad ng nagbabayad-salang
sakripisyo ni Jesucristo ang Araw ng Pagtubos.

Ang mga mataas o dakilang saserdote ay pinahintulutang pumasok sa Pinakabanal
na Dako ng tabernakulo minsan sa isang taon sa Araw ng Pagbabayad-sala. Saang
“dakong banal” (Sa Mga Hebreo 9:12) makapapasok ang Tagapagligtas (at
gayundin ang buong sangkatauhan) dahil sa Kanyang Pagbabayad-sala?

Ano ang magagawa ng handog ni Jesucristo na hindi magagawa ng “dugo ng mga
baka at ng mga kambing” (Sa Mga Hebreo 10:4)?

Kahit hindi talagang matutubos ng dugo ng hayop ang mga kasalanan ng mga tao,
ginagawa ng mga dakilang saserdote ang mga ordenansang ito upang ipakita ang
“anino ng mabubuting bagay na darating” [Sa Mga Hebreo 10:1], o ipahiwatig ang
Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas.

Basahin ang Sa Mga Hebreo 10:17–20, na inaalam kung ano ang naging posible
dahil sa handog o sakripisyo ng Tagapagligtas.

Ayon sa Sa Mga Hebreo 10:19, mapapasok natin ang “dakong banal,” o ang
kinaroroonan ng Diyos sa kahariang selestiyal, dahil sa sakripisyo ni Jesucristo. Ang
mga katagang “daang bago at buhay” sa Sa Mga Hebreo 10:20 ay tumutukoy sa
ebanghelyo ni Jesucristo, o sa plano kung saan tayo ay mapapatawad at
mapapabanal sa pamamagitan ng Kanyang Pagbabayad-sala at sa gayon ay
nagiging karapat-dapat na makabalik sa piling ng Diyos.

Basahin ang Sa Mga Hebreo 10:22–24, na inaalam kung ano ang dapat gawin para
makapasok sa kahariang selestiyal. Pagkatapos ay kumpletuhin ang sumusunod na
alituntunin: Dahil sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo, makapapasok tayo sa
kahariang selestiyal kung ____________________.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng “ingatang matibay” (Sa Mga Hebreo 10:23)
ang ating pananampalataya kay Jesucristo?

Basahin ang Sa Mga Hebreo 10:35, na inaalam ang payong ibinigay ni Pablo na
makatutulong sa atin na ingatang matibay ang ating pananampalataya kay
Jesucristo. Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng “huwag … ninyong itakuwil ang inyong
pagkakatiwala”? (Sa Mga Hebreo 10:35).
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Ipinaliwang ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
ibig sabihin ng “huwag ninyong itakuwil ang [ating] pagkakatiwala”: “Bilang
mga Banal sa mga Huling Araw maaari nating ipahayag ang kaisipan nang
ganito, Talagang mahirap—bago kayo sumapi sa Simbahan, habang sumasapi,
at pagkaraan ninyong sumapi. Gayon palagi, sabi ni Pablo, ngunit huwag
umurong. Huwag matakot at umatras. Huwag mawalan ng lakas ng loob. Huwag

kalimutan ang nadama ninyo noon. Huwag mag-alinlangan sa inyong naranasan. Ang
[katatagang] iyon ang nagligtas kina Moises at Joseph Smith nang harapin sila ng kalaban, at ito
ang magliligtas sa inyo” (“Huwag Nga Ninyong Itakuwil ang Inyong Pagkakatiwala,” Ensign,
Hunyo. 2000, 38).

2. Sa iyong scripture study journal, magsulat ng tungkol sa kilala mo
na magandang halimbawa ng isang may matibay na

pananampalataya kay Jesucristo at hindi itinatakwil ang kanyang pagtitiwala.

3. Pag-isipan ang tungkol sa pangako mong ingatang matibay ang
iyong pananampalataya kay Jesucristo. Sa iyong scripture study

journal, isulat kung paano mo daragdagan ang katapatan at kakayahang
magawa ito.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Sa Mga Hebreo 7–10 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

UNIT 28,  DAY 2

652



UNIT 28: DAY 3

Sa Mga Hebreo 11
Pambungad
Itinuro ni Apostol Pablo sa mga miyembro ng Simbahan ang tungkol sa
pananampalataya at ang kahalagahan ng pagsampalataya kay Jesucristo.
Nagbanggit siya ng mga halimbawa ng mabubuting kalalakihan at kababaihan
mula sa Lumang Tipan na nanampalataya kay Cristo at dahil dito ay nakagawa ng
mga himala, nakapagtiis ng hirap, at nakatanggap ng malalaking pagpapala.

Sa Mga Hebreo 11:1–6
Itinuro ni Pablo sa mga miyembro ng Simbahan ang kahalagahan ng
pagsampalataya kay Jesucristo
Basahin ang sumusunod na kuwento, at pansinin kung ano ang ginawa ng dalagita
upang magpakita ng pananampalataya:

Ikinuwento ng isang dalagita mula sa Pilipinas na isang araw ng tag-init,
kinailangang pumunta sa malayo ng tatay niya para magtrabaho. Kapag natanggap
na niya ang suweldo, ipinapadala niya ito sa kanyang pamilya. Isang Sabado,
nagastos ng pamilya ang lahat ng pera at dalawang tig-20 pesos na lang ang natira.
Nang tingnan ng dalagita ang listahan ng mga kailangan ng kanyang pamilya,
alam niyang wala silang sapat na pambili para sa lahat ng nakalista at para sa
pamasahe papuntang Simbahan kinabukasan. Tinanong niya ang kanyang ina
kung ano ang dapat gawin. Sinabi nito na bilhin niyang lahat ang mga nakalista at
ang Diyos na ang maglalaan ng pamasahe nila.

Ipinagdasal ng dalagita na sana ay mabili niyang lahat ang nasa listahan at may
matira pa ring pamasahe para sa pagpunta sa Simbahan kinabukasan. Inuna
niyang bilhin ang uling para makapagluto ang pamilya. Nagulat siya nang
malamang nadoble ang presyo ng isang supot ng uling na mula sa dating 5 piso ay
naging 10 piso na. Dahil alam niyang kailangan ng pamilya niya na makapagluto
ng pagkain nila, bumili siya ng dalawang supot na uling sa halagang 20 pesos. Lalo
pang ipinagdasal nang taimtim ng dalagitang ito na makapunta pa rin sa simbahan
ang kanyang pamilya. Habang nagdarasal, may bumulong sa kanya: “Bilhin mo
ang mga kailangan ninyo. Huwag kang mag-alala.” Kaya ipinagpatuloy niya ang
pagpunta sa palengke na 20 pesos na lang ang natirang pera (mula sa video na
“Pure and Simple Faith,” LDS.org).

1. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Sa paanong paraan nagpakita ng pananampalataya ang dalagitang

ito kay Jesucristo?

Basahin ang Sa Mga Hebreo 11:1, na inaalam ang itinuro ni Apostol Pablo tungkol
sa pananampalataya. Basahin din ang Sa Mga Hebreo 11:1 at ang Pagsasalin ni
Joseph Smith, Sa Mga Hebreo 11:1 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan).

Ginamit ni Elder David A. Bednar ng Korum ng Labindalawang Apostol ang Sa
Mga Hebreo 11:1, gayundin ang iba pang mga talata, para ipaliwanag ang tatlong
sangkap na batayan ng pananampalataya:
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“Binigyang-kahulugan ng Apostol na si Pablo ang pananampalataya bilang
‘siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay [at] ang katunayan ng mga
bagay na hindi nakikita’ (Sa Mga Hebreo 11:1). Inihayag ni Alma na ang
pananampalataya ay hindi ganap na kaalaman, sa halip, kung mayroon tayong
pananampalataya, tayo ay ‘umaasa … sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit
totoo’ (Alma 32:21). Dagdag pa rito natutuhan natin sa Lectures on Faith na ang

pananampalataya ay ‘ang unang alituntunin sa naihayag na relihiyon, at ang batayan ng lahat
ng pagkamakatwiran’ at ito rin ‘ang alituntunin ng paggawa sa lahat ng marurunong na
nilalang’ [Lectures on Faith (1985), 1].

“Binibigyang-diin ng mga aral na ito ang tatlong sangkap na batayan ng pananampalataya:
(1) pananampalataya bilang katiyakan na inaasam na totoo, (2) pananampalataya bilang
katibayan ng mga bagay na hindi nakikita, at (3) pananampalataya bilang alituntunin ng
paggawa sa lahat ng marurunong na nilalalang. Inilalarawan ko ang tatlong sangkap na ito ng
pananampalataya sa Tagapagligtas bilang sabay-sabay na pagharap sa bukas, paglingon sa
nakaraan, at pagsisimula ng paggawa sa kasalukuyan.

“Ang pananampalataya bilang katiyakan ng mga bagay na inasaam ay nakaayon sa
hinaharap. …

Ang pananampalataya kay Cristo ay hindi maihihiwalay sa, at nagbubunga ng, pag-asa kay
Cristo para sa ating pagkatubos at kadakilaan. At ang katiyakan at pag-asa ang nagiging daan
para puntahan natin ang dulo ng liwanag at lakbayin ang kadiliman—umaasa at nagtitiwala na
ang liwanag ay lilitaw at magbibigay ng tanglaw sa ating daraanan [tingnan sa Boyd K. Packer,
‘The Candle of the Lord,’ Ensign, Ene. 1983, 54]. Ang kumbinasyon ng pag-asa at katiyakan ang
nagpapasimula ng paggawa sa kasalukuyan.

“Ang pananampalataya bilang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita ay lumilingon sa
nakaraan at nagpapatunay sa ating pagtitiwala sa Diyos at pananalig sa katotohanan ng mga
bagay na hindi nakikita. Nalakbay natin ang kadiliman na may katiyakan at pag-asa, at
natanggap natin ang katibayan at katunayan habang ang liwanag ay tunay na lumitaw at
tumanglaw sa atin. Ang patunay na natatanggap natin pagkatapos subukin ang ating
pananampalataya (tingnan sa Eter 12:6) ay katibayan na nagpapalaki at nagpapatibay ng ating
katiyakan.

“Naiimpluwensiyahan ng katiyakan, paggawa, at katibayan ang bawat isa sa tuloy-tuloy na
paraan” (“Maghangad na Matuto sa Pamamagitan ng Pananampalataya,” Liahona, Set.
2007, 18–19).

2. Kumpletuhin ang mga sumusunod na assignment sa iyong
scripture study journal:

a. Sumulat ng maikling paliwanag tungkol sa ibig sabihin ng pagkakaroon ng
panampalataya kay Jesucristo.

b. Kumpletuhin ang sumusunod na kahulugan ng pananampalataya, ayon sa
ibinigay ni Apostol Pablo sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Sa Mga Hebreo
11:1: Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan … , ang katunayan
ng mga bagay na hindi nakikita … (Maaari mong markahan o lagyan ng
tanda ang katotohanang ito sa Sa Mga Hebreo 11:1.)

Isipin ang isang pagkakataon na may ipinagawa sa iyo na isang bagay na
kinakabahan kang gawin o parang hindi mo kayang gawin. Marahil napalakas ang
kompiyansa mo nang maalala mo ang isang bagay na nakaya mong gawin noon.
Dahil sa naranasan mong iyan ay nabigyan ka ng katibayan na nakatulong sa iyo
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na harapin ang bagong hamon na may katiyakan na magtatagumpay ka. Sa mga
espirituwal na bagay, ang katibayan ng pagtulong ng Diyos sa nakaraan ay
nagbibigay sa atin ng katiyakan sa hinaharap, at tumutulong sa atin na gumawa
nang may pananampalataya sa kasalukuyan. Tulad ng itinuro ni Elder Bednar, ang
katiyakan, katibayan, at paggawa—tatlong sangkap na batayan ng
pananampalataya—ay magkakasamang kumikilos habang hinaharap natin ang
bukas, nililingon ang nakaraan, at kumikilos sa kasalukuyan.

3. Sagutin ang sumusunod sa iyong scripture study journal:

a. Ano ang ipinagkaiba ng pananampalataya kay Jesucristo sa simpleng
paniniwala lamang sa kanya?

b. Paano nailarawan sa kuwento ng dalagitang mula sa Pilipinas ang tatlong
sangkap ng pananampalataya na inilahad ni Elder Bednar?

c. Ilarawan ang isang pagkakataon na nagpakita ka ng pananampalataya sa
Panginoon.

Basahin ang Sa Mga Hebreo 11:2–5, na inaalam ang mga halimbawang ginamit ni
Pablo upang ilarawan ang maaaring mangyari kapag nanampalataya ang mga tao
kay Jesucristo. Ang ibig sabihin ng mga katagang “ang mga matanda ay
sinaksihan” sa talata 2 ay ang mga matanda o mga elder ay tumanggap ng saksi, o
patotoo.

Basahin ang Sa Mga Hebreo 11:6, na inaalam ang itinuro ni Pablo tungkol sa
pananampalataya.

Ang isang alituntunin na natutuhan natin mula sa Sa Mga Hebreo 11:6 ay na para
malugod sa atin ang Diyos, dapat tayong manampalataya sa Kanya sa
pamamagitan ng paglapit sa Kanya, maniwala sa Kanya, at maniwala na
gagantimpalaan Niya ang mga masigasig na naghahanap sa Kanya. Maaari
mong markahan o lagyan ng tanda ang katotohanang ito sa talata 6.

Basahin ang katapusan ng kuwento ng dalagitang mula sa Pilipinas, na inaalam
ang nangyari dahil nagpakita siya ng panampalataya kay Jesucristo:

Nang kumukuha na ang dalagita ng pambayad sa iba pang kailangan ng pamilya,
may nakapa siya sa bulsa na malaking bungkos ng papel. Nang iladlad niya ito
nakita niya na may nadagdag na limang 20-pisong papel na nakabalot sa natitirang
20-pisong papel. Sa sandaling iyon ay alam niyang may pambili na siya ng mga
kailangan ng kanyang pamilya at pamasahe para sa pagpunta sa simbahan.
Inilahad ng dalagitang ito na sa karanasang iyon ay nadama niya ang tulong ng
Diyos at ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Pag-uwi niya sa bahay ay
nagpasalamat siya sa Ama sa Langit sa himalang iyon (mula sa video na “Pure and
Simple Faith,” LDS.org). Makapagtitiwala tayo na sinasagot ng Panginoon ang mga
panalangin sa Kanyang sariling paraan at sa Kanyang sariling panahon.

Kung may Internet ka, maaari mong panoorin ang video na “Pure and
Simple Faith” (5:22), na makikita sa LDS.org.

Anong katibayan ang natamo ng dalagitang ito dahil nanampalataya siya kay
Jesucristo? ____________________
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Paano makatutulong sa dalagita ang karanasang ito na manampalataya pa rin sa
hinaharap?

Kapag umasa tayo sa nakaraang katibayan na tinulungan tayo ng Diyos,
makatitiyak tayo na tutulungan Niya tayong muli sa hinaharap. Dahil sa katibayan
at katiyakang ito, magkakaroon tayo ng pananampalatayang kumilos sa
kasalukuyan. Kung patuloy tayong mananampalataya, magpapatuloy ang
prosesong ito at mas lalakas ang ating pananampalataya.

Isipin ang mga bagay na kailangan mong gawin nang may pananampalataya sa
buhay mo. Naniniwala ka ba na tutulungan ka ng Diyos kapag kumilos ka? Maaari
kang magsulat ng isang mithiin na kumilos ayon sa isa sa mga ipinadama sa iyo sa
lesson na ito. Sa pagtupad ng mga mithiin mo, madarama mo ang katibayan ng
pagmamahal ng Diyos sa iyo.

Sa Mga Hebreo 11:7–40
Nagbigay si Pablo ng mga halimbawa ng mabubuting tao mula sa Lumang Tipan na
sumampalataya
Ano ang ilang sitwasyon na nararanasan mo ngayon o haharapin sa hinaharap na
kakailanganin mong manampalataya kay Jesucristo? ____________________

Sa pag-aaral mo ng Sa Mga Hebreo 11:7–40, alamin ang mga pagpapalang dulot
ng pagsampalataya kay Jeucristo.

Nagbigay si Apostol Pablo ng mga halimbawa ng mabubuting tao mula sa Lumang
Tipan na sumampalataya. Ito ay upang tiyakin sa kanyang mga mambabasa na
pagpapalain din sila kapag sumampalataya sila. Basahin nang mabilis ang Sa Mga
Hebreo 11, na hinahanap ang mga katagang “sa pananampalataya.” Maaari mong
markahan o lagyan ng tanda ang mga katagang ito sa iyong mga banal na
kasulatan.

Hanapin ang mga Inuulit-ulit na Salita, Pariral, at Ideya sa mga Banal na
Kasulatan
Madalas na binibigyang-diin ng mga nagsulat ng mga banal na kasulatan ang mahahalagang
katotohanan sa pamamagitan ng pag-uulit. Kapag nakakita ka na ng mga inuulit-ulit na mga
salita, parirala, at mga ideya, unawain kung bakit binigyang-diin ang mga ito at kung ano ang
gusto ng Panginoon na matutuhan mo mula rito.

Basahin ang Sa Mga Hebreo 11:7, na inaalam kung paano nagpakita ng
pananampalataya sa Diyos si Noe. Anong mga pagpapala ang natanggap ni Noe
dahil kumilos siya nang may pananampalataya?

4. Basahin ang mga halimbawa ng pananampalataya sa tatlo o
mahigit pang mga talata na kasama sa kalakip na chart. Habang

binabasa mo ito, alamin kung paano nagpakita ng pananampalataya ang mga
tao at kung ano ang mga pagpapalang natanggap nila. Sa iyong scripture study
journal, i-drowing ang chart at isulat ang mga talatang pinili mo, at isulat din
ang mga naisip mo tungkol sa mga taong iyon na nabasa mo. Isulat mo rin ang
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mga pagpapalang katulad nito na inaasam mong matanggap sa pamamagitan
ng pananampalataya sa Tagapagligtas.

Scripture
Reference

Mga Taong Nagpakita ng
Pananampalataya

Mga
Ideya

Mga Pagpapalang Inaasam
Kong Matanggap

Sa Mga
Hebreo 11:8–10

Abraham

Sa Mga Hebreo
11:11–12

Sara (asawa ni Abraham)

Sa Mga Hebreo
11:17–19

Abraham, Isaac

Sa Mga Hebreo
11:20–21

Isaac, Jacob

Sa Mga Hebreo
11:23–28

Moises

Sa Mga Hebreo
11:29–31

Mga Israelita, Rahab (tingnan sa
Josue 2:1–22)

Basahin ang Sa Mga Hebreo 11:13–16, na inaalam kung ano ang natutuhan natin
mula sa mga halimbawa nina Abraham, Sara, at iba pa tungkol sa pagsampalataya.
Ipaliwanag na ang mga katagang “lalong magaling na lupain” sa talata 16 ay
tumutukoy sa buhay na walang hanggan.

Marami sa mga pangako kina Abraham at Sara ay hindi natupad noong nabubuhay
pa sila. Sa palagay mo, bakit nanatili silang tapat o nananampalataya kahit hindi
nila natanggap ang lahat ng pangako ng Diyos sa buhay na ito? Paano
makatutulong sa atin ang kanilang halimbawa na manatiling tapat o
nananampalataya?

Basahin ang Sa Mga Hebreo 11:32–35, na inaalam ang mga karagdagang
pagpapalang dumating sa mga nanampalataya kay Jesucristo. Maaari mong
markahan o lagyan ng tanda ang nalaman mo.

Basahin ang Sa Mga Hebreo 11:36–40, na inaalam kung ano ang nangyari sa
maraming tao kahit sila ay matatapat.

Mababasa natin sa Joseph Smith Translation ng Sa Mga Hebreo 11:40 na
“Ipinaghanda sila ng Diyos ng lalong mabuting bagay sa pamamagitan ng kanilang
mga pagdurusa, dahil kung walang pagdurusa sila ay hindi magagawang ganap”
(Joseph Smith Translation, Hebrews 11:40). Pansinin ang pagpapalang ipinangako
sa lahat ng sumasampalataya kay Cristo.

Ang isang katotohanang matutukoy natin mula sa halimbawa ng matatapat na
taong ito ay kapag sumampalataya tayo kay Jesucristo, matitiis natin ang
paghihirap, makagagawa ng mga himala, makatatanggap ng mga banal na
pangako, mapalalakas ang ating patotoo tungkol sa Kanya, at makasusulong
sa pagiging sakdal.
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5. Sa iyong scripture study journal, sumulat ng tungkol sa isang
kakilala mo na halimbawa ng pagsamplataya kay Jesucristo. Anong

mga pagpapala ang nakita mong dumating sa buhay ng taong iyon dahil
sumampalataya siya?

Isiping muli ang mga sitwasyon na inaasahan kang manampalataya kay Jesucristo.
Humanap ng mga pagkakataong pagtiwalaan ang Kanyang mga pangako at
kumilos sa paraang makapag-aanyaya ng Kanyang patnubay at pagpapala.

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Sa Mga Hebreo 11 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa Santiago
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Ang Pangkalahatang Sulat ni Santiago ay kilalang-kilala ng mga miyembro ng Ang
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw dahil sa mahalagang
talata sa Santiago 1:5 na naghikayat sa batang Joseph Smith na maghangad ng
katotohanan mula sa Diyos. Sa buong sulat niya, binigyang-diin ni Santiago na
maging “tagatupad [tayo] ng salita, at huwag tagapakinig lamang” (Santiago 1:22).
Ang pag-aaral ng aklat na ito ay makatutulong sa iyo na maunawaan ang
kahalagahan ng pagpapakita ng iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong
“mga gawa,” o mga kilos (tingnan sa Santiago 2:14–26), at mahihikayat ka na
maghangad ng “putong ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa kanila na
nagsisiibig sa kaniya” (Santiago 1:12).

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Nakasaad sa sulat na ang may-akda nito ay si “Santiago, na alipin ng Dios at ng
Panginoon[g] Jesucristo” (Santiago 1:1).

Ayon sa paniniwala ng mga Kristiyano, si Santiago, gaya ni Judas, ay isa sa mga
anak na lalaki nina Jose at Maria kaya kapatid siya ni Jesucristo sa ina (tingnan sa
Mateo 13:55; Marcos 6:3; Mga Taga Galacia 1:19). Ang katotohanan na unang
binanggit si Santiago sa listahan ng mga kapatid ni Jesus sa Mateo 13:55 ay
maaaring nagsasaad na siya ang panganay sa mga kapatid sa ina. Tulad ng iba pang
kapatid ng Panginoon sa ina, hindi kaagad naging disipulo ni Jesus si Santiago
(tingnan sa Juan 7:3–5). Gayunpaman, matapos ang pagkabuhay na mag-uli ni
Jesus, si Santiago ang isa sa mga taong pinakitaan ni Cristo noong Siya ay nabuhay
na muli (tingnan sa I Mga Taga Corinto 15:7).

Kalaunan, naging Apostol si Santiago at, ayon sa mga naunang Kristiyanong
manunulat, siya rin ang unang bishop ng Simbahan sa Jerusalem (tingnan sa Mga
Gawa 12:17; 21:18; Mga Taga Galacia 1:18–19; 2:9). Bilang lider sa Simbahan,
mahalaga ang tungkuling ginampanan niya sa kapulungang idinaos sa Jerusalem
(tingnan sa Mga Gawa 15:13). Ang kanyang impluwensya sa Simbahan ay walang
alinlangang napalakas ng kanyang kaugnayan kay Jesus, ngunit nagpakita si
Santiago ng kababaang-loob nang hindi niya ipinakilala ang sarili na kapatid ni
Jesus kundi isang alipin ng Panginoon (tingnan sa Santiago 1:1).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Hindi alam kung kailan ginawa ni Santiago ang sulat na ito. Dahil nanirahan siya
sa Jerusalem at pinangasiwaan ang mga gawain ng Simbahan doon, malamang na
ginawa niya ang kanyang sulat sa lugar na iyon.

Gayon din, ang katotohanan na hindi nabanggit ni Santiago ang kumperensya sa
Jerusalem noong mga A.D. 50 (tingnan sa Mga Gawa 15) ay pahiwatig na ang sulat
na ito ay ginawa bago pa iyon. Kung ginawa nga ang sulat na ito bago ang
kumperensya sa Jerusalem, isa ito sa mga unang ginawang sulat sa Bagong Tipan.
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Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Ginawa ni Santiago ang sulat na ito para “sa labindalawang angkan na nasa
pangangalat” (Santiago1:1), ibig sabihin ang buong sambahayan ni Israel;
inaanyayahan niya sila na “tanggapin ang ebanghelyo … [at] lumapit sa kawan ni
Cristo” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo
[1965–73], 3:243). Itinuro ni Santiago sa mga miyembro ng Simbahan na ipakita sa
kanilang pamumuhay ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo.

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Ang Pangkalahatang Sulat ni Santiago ay itinuturing na literatura ng karunungan
na katulad ng aklat ng Mga Kawikaan sa Lumang Tipan. Ang nilalaman ng liham
ay binubuo ng maiikling paliwanag tungkol sa mga alituntunin na dapat ipamuhay
ng isang Kristiyano. Bukod pa rito, napakaraming pagkakatulad ng Sermon ng
Tagapagligtas sa Bundok na nakatala sa Mateo 5–7 at sa mga salita ni Santiago.
Kabilang sa ilang magkakatulad na tema ang pagtitiis sa pag-uusig (tingnan sa
Santiago 1:2–3, 12; Mateo 5:10–12); pagiging “sakdal,” o ganap sa espirituwal
(tingnan sa Santiago 1:4; 2:22; Mateo 5:48); paghiling sa Diyos (tingnan sa Santiago
1:5; Mateo 7:7–8); paggawa ng kalooban ng Diyos (tingnan sa Santiago 1:22; Mateo
7:21–25); pagmamahal sa iba (tingnan sa Santiago 2:8; Mateo 5:43–44; 7:12);
pag-alam sa mabuti at sa masama sa pamamagitan ng kanilang mga bunga
(tingnan sa Santiago 3:11–12; Mateo 7:15–20); pagiging tagapamayapa (tingnan sa
Santiago 3:18; Mateo 5:9); at hindi pagsumpa (tingnan sa Santiago 5:12; Mateo
5:34–37).

Outline
Santiago 1–2. Binati ni Santiago ang kanyang mga mambabasa at nagbigay ng
pambungad sa ilang pangunahing tema ng kanyang sulat, kabilang na ang pagtitiis
sa mga pagsubok, paghahangad ng karunungan, at pamumuhay nang ayon sa
sariling ipinahayag na pananampalataya. Ang mga tagapakinig ng mga salita ng
Diyos ay dapat na maging tagatupad din ng salita. Inilarawan ni Santiago ang
“dalisay na relihiyon” bilang pangangalaga sa mga ulila at balo at paghahangad na
mamuhay na walang dungis o bahid ng kasalanan (Santiago 1:27). Ang mga Banal
ay dapat magmahal sa kanilang kapwa at ipakita ang kanilang pananampalataya sa
pamamagitan ng kanilang mga gawa.

Santiago 3–4. Inilarawan ni Santiago ang pinsalang idinudulot ng hindi
pagkontrol sa pananalita at ikinumpara ito sa bunga ng kabutihan ng mga
tagapamayapa. Nagbabala siya sa kanyang mga mambabasa na huwag kaibiganin
ang sanlibutan kundi labanan ang panunukso ng diyablo at lumapit sa Diyos.

Santiago 5. Nagbabala si Santiago sa masasamang mayayaman. Tinapos niya ang
kanyang sulat sa maiikling payo tungkol sa mga responsibilidad ng mga Banal sa
iba pang mga miyembro ng Simbahan. Pinayuhan niya ang mga Banal na
matiyagang magtiis hanggang sa pagparito ng Panginoon at maging matapat sa
lahat ng kanilang pag-uusap. Hinikayat ni Santiago ang mga may sakit na tawagin
ang mga elder upang pahiran sila ng langis.

SANTIAGO
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UNIT 28: DAY 4

Sa Mga
Hebreo 12–Santiago 1
Pambungad
Pinayuhan ni Apostol Pablo ang mga Judio na miyembro ng Simbahan na takbuhin
ang takbuhin ng pagiging disipulo na tinutularan ang halimbawa ni Jesucristo.
Ipinaliwanag din niya ang mga pagpapalang dulot ng pagtanggap ng pagpaparusa
ng Panginoon. Hinikayat ni Santiago, na isa ring Apostol ni Jesucristo, ang mga
nagkalat na sambahayan ni Israel na maging matiisin sa kanilang mga paghihirap
at maghangad ng karunungan mula sa Ama sa Langit. Itinuro rin sa kanila ni
Santiago na labanan ang tukso, maging mga tagatupad ng salita, maglingkod sa
iba, at manatiling espirituwal na malinis.

Sa Mga Hebreo 12
Ipinayo ni Pablo sa mga Banal na takbuhin ang takbuhin ng buhay nang may
pananampalataya at pagtitiis
Sa espasyo sa ibaba, ilarawan ang maaaring maranasang hirap ng isang
mananakbo sa isang long-distance race. ____________________

Ano ang makapaghihikayat sa
manananakbo na magpatuloy sa
pagtakbo kapag nahihirapan siya?

Sa paanong mga paraan natutulad ang
isang endurance race sa pagiging
disipulo ni Jesucristo? Anong mga hirap
ang maaari nating maranasan bilang
mga disipulo ni Jesucristo? Anong mga
hirap ang naranasan mo bilang disipulo
ni Jesucristo?

Sa pag-aaral mo ng Sa Mga Hebreo 12,
alamin ang mga katotohanan na
makatutulong sa iyo na magpatuloy sa
pagsunod kay Jesucristo kahit na
mahirap ito.

Basahin ang Sa Mga Hebreo 12:1, na
inaalam kung ano ang sinabi ni Apostol
Pablo na kailangang gawin ng mga
Banal para matagumpay na matakbo
ang takbuhin ng pagiging disipulo.

Isipin na kunwari ay tumatakbo ka habang may nakasukbit sa balikat mo na isang
backpack na puno ng bato. Ano ang epekto ng nakasukbit na backpack sa
pagtakbo mo?
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Paano maitutulad ang mga kasalanan mo sa mga batong nakalagay sa backpack?
Isipin kung ano ang mararamdaman mo kapag inalis na ang backpack matapos
tumakbo nang matagal na nakasukbit ito.

Isipin kung ano ang ibig sabihin ng pagtiisang takbuhin ang takbuhin ng pagiging
disipulo.

Basahin ang Sa Mga Hebreo 12:2–4, na inaalam kung ano ang sinabi ni Pablo na
gawin ng mga Banal na makatutulong sa kanila na iwaksi ang kanilang mga
kasalanan at tiisin ang pagsalungat. Ang salitang pagsalangsang sa talata 3 ay
tumutukoy sa pagsalungat.

Ang isang alituntunin na natutuhan natin sa itinuro ni Pablo sa mga Banal ay na
kapag tiningnan natin ang halimbawa ni Jesucristo, magkakaroon tayo ng
lakas na iwaksi ang ating mga kasalanan at matiyagang titiisin ang
pagsalungat.

Basahing muli ang Sa Mga Hebreo
12:2–4, na inaalam ang ginagampanan
ng Tagapagligtas sa buhay natin.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ni
Pablo nang inilarawan niya si Jesucristo
bilang Siyang “gumawa at sumakdal ng
ating pananampalataya” sa talata 2?
Maaari mong markahan ang uri ng
pagsalungat na tiniis ng Tagapagligtas
sa buhay na ito.

Sinabi ni Pablo sa mga Banal na si
Jesucristo ay handang danasin ang
kamatayan sa krus at tiisin ang
kahihiyan ng sanlibutan dahil alam
Niya ang galak na matatanggap Niya
kung mananatili Siyang tapat sa Ama
sa Langit.

Itinuro ni Elder Neal A. Maxwell ng Korum ng Labindalawang Apostol na “ang
ibig sabihin ng matutuhang kamuhian ang kahihiyan ng sanlibutan ay
ipagwalang-bahala ito, tulad din ng hindi pagpapadaig sa tukso (tingnan sa
D at T 20:22)” (Lord, Increase Our Faith [1994], 99).

Sinabi ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
sumusunod tungkol sa pagtitiis ng Tagapagligtas: “Si Jesus ay nagtiis.

Nagpatuloy Siya. Ang kabutihang nasa Kanya ang nagtulot upang magtagumpay ang
pananampalataya kahit ganap ang pagdurusa. Ang pagtitiwalang ipinamuhay Niya ang nagsabi
sa Kanya na sa kabila ng Kanyang nadarama ang banal na awa ay hindi nawawala, na ang Diyos
ay laging tapat, na hindi Niya tayo iiwan o bibiguin” (“Walang Sinuman ang Kasama Niya,”
Ensign o Liahona, Mayo 2009, 88).

Pag-isipan kung paano makatutulong sa iyo ang pagtingin sa halimbawa ni
Jesucristo sa oras ng mga paghihirap at mga pagsubok. Isipin kung paano ka
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Ano ang reaksyon mo kapag itinutuwid o
itinatama ka?

mabibigyang-inspirasyon ng halimbawa ng Tagapagligtas na huwag magkasala at
maging mas matiyaga sa iyong sarili at sa iba.

Mag-isip ng isang pangyayari na may
isang taong itinuwid ka. Ano ang
naging reaksyon mo sa pagtutuwid na
iyan? Bakit mahirap kung minsan na
tanggapin ang pagtutuwid ng iba?

Ano sa palagay mo ang ilang dahilan
kaya tayo itinutuwid ng mga tao, lalo na
kapag alam ng mga taong iyon na
maaaring hindi natin gusto ang
pagtutuwid nila sa atin?
____________________

Sa pagtakbo natin sa takbuhin ng
pagiging disipulo, asahan nating
kasama riyan ang pagpaparusa, o
pagtutuwid sa atin.

Basahin ang Sa Mga Hebreo 12:6–9, na
inaalam kung sino ang magtutuwid sa
atin at kung bakit. Ang mga salitang
mga anak sa ligaw sa talata 8 ay
tumutukoy sa mga ipinanganak sa mga
magulang na hindi kasal, at hindi
maituturing na legal na mga
tagapagmana. (Ang Sa Mga Hebreo
12:9 ay isang scripture mastery passage.
Maaari mo itong markahan sa paraang
mas madali mo itong mahahanap.)

1. Sagutin ang mga
sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:

a. Sa anong mga paraan makikita na ang pagpaparusa ng Ama sa Langit ay
tanda ng Kanyang pagmamahal sa Kanyang mga anak?

b. Ano ang ilang paraan ng pagtutuwid sa atin ng Ama sa Langit?

Bagama’t dumarating ang pagtutuwid ng Ama sa Langit sa maraming paraan, hindi
natin dapat isipin na lahat ng pagsubok o pagdurusang nararanasan natin ay mula
sa Diyos.

Sa Sa Mga Hebreo, sinabi ni Pablo na alam niya na kung minsan ay pinaparusahan
tayo ng ating ama sa lupa sa maling paraan, ngunit ang pagpaparusa ng Ama sa
Langit ay wasto at nilayon para sa ating kapakanan.

Basahin ang Sa Mga Hebreo 12:10–11, na inaalam kung ano ang mga pagpapalang
dulot ng mapagkumbabang pagtanggap sa pagpaparusa ng Diyos. Ang mga
katagang “makabahagi ng kaniyang kabanalan” sa talata 10 ay tumutukoy sa
pagiging higit na katulad ng Diyos.
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Pansinin sa talata 11 ang itinuro ni Pablo na maaaring una nating maramdaman
kapag pinaparusahan tayo. Ang alalahanin na alam ng ating Ama sa Langit kung
ano ang pinakamabuti sa atin ay makatutulong sa atin na tanggapin ang
pagpaparusa kapag dumating na ito. Ang isang alituntunin na matututuhan natin
sa mga talatang ito ay na kung hahayaan nating parusahan tayo ng Ama sa
Langit, tayo ay magiging katulad Niya at magkakaroon ng kapayapaan na
nagmumula sa kabutihan.

Kung may internet ka, maaari mong panoorin ang video na Mormon
Messages video “The Will of God” (3:02), na makikita sa LDS.org.

Inilalarawan sa video na ito ang pagmamahal at karunungang makikita sa
pagtutuwid ng Ama sa Langit sa ating buhay.

Mag-isip ng isang pagkakataon na nadama mong pinarusahan ka ng Ama sa
Langit. Ano ang reaksyon mo? Sa magkakahiwalay na papel, maaari kang gumawa
ng palatandaan o karatula na magpapaalala sa iyo na sumasang-ayon ka o
tinatanggap mo ang pagpaparusa ng Ama sa Langit sa hinaharap. Ilagay ang
palatandaan o karatula sa lugar na maipaaalala nito sa iyo ang mga turo ni Pablo sa
mga Hebreo.

Sa Sa Mga Hebreo 12:12–29, sinabi ni Pablo sa mga Banal na tulungan ang iba
pang mga miyembro ng Simbahan na manatiling tapat para hindi sila mapagkaitan
ng mga pagpapala ng Diyos. Ipinaliwanag din niya na ang mga Banal na
nananatiling tapat at pinaglilingkuran ang Diyos ay tatanggap ng kaluwalhatiang
walang kapantay at lugar sa kaharian ng Diyos.

Scripture Mastery—Sa Mga Hebreo 12:9
2. Basahing muli ang Sa Mga Hebreo 12:9, na inaalam ang mga

karagdang doktrinang malalaman natin tungkol sa Ama sa Langit.
Isulat sa iyong scripture study journal ang nalaman mo. Sagutin din ang
sumusunod na tanong: Bakit mahalagang maniwala na tayo ay mga anak
ng Diyos?

Sa Mga Hebreo 13
Nagbigay si Pablo ng iba’t ibang payo sa mga Banal
Tinapos ni Pablo ang kanyang sulat sa mga Banal na Hebreo sa pagpapayo sa
kanila tungkol sa iba’t ibang bagay. Basahin ang Sa Mga Hebreo 13:1–9, 17, na
inaalam kung ano ang ipinayo ni Pablo sa mga Banal.

Sa nabasa mo, alin sa mga payo ang sa palagay mo ay pinakakailangan sa ating
panahon? Bakit? ____________________

Pag-isipan kung aling bahagi ng payo ni Pablo ang higit na magagamit mo sa iyong
sariling buhay.

Sa Sa Mga Hebreo 13:10–25, itinuro ni Pablo na matapos ang Pagbabayad-sala ni
Jesucristo, hindi na kinailangan pa ang pag-aalay ng mga hayop (tingnan sa
3 Nephi 9:18–20). Sa halip, ang maaaring ialay ng mga Banal ay papuri sa Diyos at
mabubuting gawa.
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Santiago 1
Hinikayat ni Santiago ang mga nagkalat na Israel na humingi ng karunungan mula
sa Diyos at maging mga tagatupad ng salita
Pinangarap mo ba minsan na mas matalino ka o mas nauunawaan mo ang
kalooban ng Ama sa Langit para sa iyo? Pag-isipan ang mga sitwasyon sa buhay
mo na gusto mong gamitan ng higit na karunungan.

Basahin ang Joseph Smith—Kasaysayan
1:9–10, na inaalam ang mga itinanong
ni Propetang Joseph Smith noong
binatilyo pa siya.

Binabasa ni Joseph ang Sulat ni
Santiago nang matuklasan niya kung
paano maghanap ng mga sagot sa
kanyang mga tanong. Si Santiago ay
isang Apostol ni Jesucristo at isang
bishop sa Jerusalem. Isinasaad din ng
kulturang Kristiyanismo na si Santiago
ay anak nina Maria at Jose at,
samakatwid, ay kapatid ni Jesucristo
sa ina.

Basahin ang Santiago 1:1–4, na inaalam
kung ano ang itinuro ni Santiago sa
sambahayan ni Israel tungkol sa
kanilang paghihirap at pagdurusa. Sa Pagsasalin ni Joseph Smith ng Santiago 1:2,
pinalitan ng “maraming paghihirap” ang mga katagang “sarisaring tukso.”

Pansinin ang mga reperensya tungkol sa pagtitiis sa Santiago 1:3–4. Bakit mahalaga
na may pagtitiis sa oras ng paghihirap at pagdurusa?

Basahin ang Santiago 1:5–6, na inaalam kung ano ang natuklasan ni Joseph Smith
na nakatulong sa kanya na mahanap ang mga sagot sa kanyang mga tanong.
Makatutulong na malaman na ang ibig sabihin sa talata 5 ng mga salitang nang
sagana ay malaya at bukas-palad, at ang ibig sabihin ng nanunumbat ay naninisi o
namimintas. (Ang Santiago 1:5–6 ay isang scripture mastery passage. Maaari mo
itong markahan sa paraang mas madali mo itong mahahanap.)

3. Sa iyong scripture study journal, sumulat ng isa o mahigit pang
mga alituntunin na matututuhan mo mula sa Santiago 1:5–6.

Ano ang ibig sabihin ng “humingi [nang] may pananampalataya, na walang
anomang pagaalinlangan” (Santiago 1:6)?

Basahin ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:12, na naglalahad ng ginawa ni Joseph
matapos mabasa ang Santiago 1:5. Ano ang naging resulta ng pagkilos ni Joseph
Smith ayon sa itinuro sa Santiago 1:5–6?
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Isipin ang mga pagkakataon na
saganang sinagot ng Ama sa Langit ang
iyong mga panalangin pagkatapos
mong manalangin sa Kanya nang may
pananampalataya. Pag-isipan kung
paano mo maiaangkop ang mga
alituntuning tinukoy mo sa Santiago
1:5–6 para makatanggap ka ng
karunungan at mga sagot sa mga
tanong mo.

Tulad ng nakatala sa Santiago 1:7–11,
nagbabala si Santiago tungkol sa
pagdadalawang isip o pag-aalinlangan
sa katapatan sa Panginoon. Nagbabala
rin siya sa mga mayayaman tungkol sa
mga problemang maaaring idulot ng
kayamanan.

Sa Santiago 1:12–21, itinuro ni Santiago na ipinapakita natin ang ating
pagmamahal sa Panginoon sa paglaban sa tukso, na isa sa mga dapat gawin
para matanggap ang putong ng buhay na walang hanggan. Itinuro rin ni
Santiago na lahat ng mabuting kaloob ay nagmumula sa Diyos at ang mga Banal ay
dapat humiwalay sa “lahat na karumihan” at tumanggap ng mga salita ng
Panginoon “na may kaamuan” (Santiago 1:21).

Basahin ang Santiago 1:22, na inaalam kung ano ang hinikayat ni Pablo na gawin
ng mga Banal sa salita ng Diyos.

Isipin kung paano sinunod ni Joseph Smith ang payong ito. Pagnilayan kung ano
ang gagawin mo tungkol sa natutuhan mo sa lesson na ito.

Basahin ang Santiago 1:27, na inaalam ang mga paraan na magiging tagatupad ka
ng salita. Ang paggamit ni Santiago ng salitang relihiyon sa kontekstong ito ay
tumutukoy sa pagpapakita ng ating katapatan sa Diyos.

Scripture Mastery—Santiago 1:5–6
Ang pagsasaulo ng Santiago 1:5–6 ay makatutulong sa iyo sa buong buhay mo
kapag may mga tanong ka tungkol sa ebanghelyo, kapag humihingi ka ng tulong
sa Panginoon sa paggawa ng desisyon, at kapag itinuturo mo ang ebanghelyo
sa iba.

Mag-ukol ng ilang minuto sa pagsasaulo ng Santiago 1:5–6. Tandaang pag-aralang
muli nang madalas ang naisaulong mga scripture mastery passage para maalala mo
ang iyong natutuhan.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Sa Mga Hebreo 12–Santiago 1 at natapos ang lesson na ito
noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 29: DAY 1

Santiago 2–3
Pambungad
Hinikayat ni Apostol Santiago ang mga Banal na tulungan ang mga api at itinuro
na ang mga na tunay na disipulo ni Jesucristo ay hindi dapat mas nagtatangi sa
mayayaman kaysa sa mga dukha. Itinuro rin niya ang pagkakaugnay ng
pananampalataya at gawa, at itinuro niya sa mga Banal ang kahalagahan ng
pagkontrol ng kanilang pananalita. Pagkatapos ay ikinumpara niya ang
karunungan ng mundo sa karunungang nagmumula sa Diyos.

Santiago 2:1–13
Itinuro ni Santiago sa mga disipulo ni Cristo na huwag magpakita ng pagtatangi o
paboritismo sa mayayaman
Isipin ang pagkakataon na nakakita ka ng isang tao na pinakitunguhan nang mas
maganda kaysa sa iba dahil sa siya ay popular, nasa uso ang damit, mula sa
mayayaman o maimpluwensyang pamilya, o iba pang mababaw na mga dahilan.

1. Sa iyong scripture study journal, sumulat nang maikli tungkol sa
naranasan mo at ilarawan kung ano ang nadama mo rito. Sagutin

din ang sumusunod na tanong: Bakit nagpapakita kung minsan ng paboritismo
ang mga tao?

Basahin ang Pagsasalin ni Joseph Smith ng Santiago 2:1 (sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan) na inaalam ang isinulat ni Santiago tungkol sa “nagtatangi … sa mga
tao.” Ang ibig sabihin ng “nagtatangi … sa mga tao” ay nagpapakita ng
paboritismo sa isang tao o grupo ng mga tao habang ang iba ay tinatrato nang
masama dahil sa kanilang mga kalagayan o katangian.

Basahin ang Santiago 2:2–4, na inaalam ang halimbawang ibinigay ni Santiago sa
sitwasyon na hindi dapat magpakita ng paboritismo ang mga Banal sa isang tao
nang higit kaysa sa iba.

Umisip ng mga sitwasyon sa ating panahon na nagpapakita na pinakikitunguhan
nang di-maganda ng mga tao ang iba dahil sa kanilang mga kalagayan o
katangian.

Ayon sa Santiago 2:5–7, pinagsabihan ni Santiago ang mga Banal na humahamak
sa mga dukha. Ipinaalala niya sa kanila na pinili ng Diyos ang mga dukha na
sagana sa pananampalataya at na ang mayayaman na nang-aapi sa mga dukha ay
lumalapastangan sa Panginoon.

Basahin ang Santiago 2:8, na inaalam ang ipinaalala ni Santiago na gawin ng mga
Banal para mawala sa kanila ang paboritismo.

Sa palagay mo, bakit tinawag ang utos na ito na “kautusang hari” (Santiago 2:8)?
____________________

Itinuro ni Pangulong Marion G. Romney ng Unang Panguluhan ang turo na ito
mula kay Santiago at iniakma ito sa mga handog-ayuno:
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“Dapat nating mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating
sarili. Itinuring ng Tagapagligtas ang batas na ito na pumapangalawa lamang sa
pag-ibig sa Diyos [tingnan sa Mateo 22:37, 39]. …

“Sa pagbabayad ng mga handog-ayuno, kailangan natin itong gawin na
isinasaisip ang kautusang hari o maharlikang batas. …

“Ang pag-aalaga sa mga dukha at mga may kapansanan at mga
nangangailangan ng tulong natin ay isang pangunahing layunin at lubos na kailangan sa
pagtupad sa maharlikang batas ng pagmamahal sa ating kapwa na tulad ng pagmamahal sa
ating sarili” (“The Royal Law of Love,” Ensign, Mayo 1978, 95).

Tapusin ang sumusunod na alituntunin batay sa itinuro ni Santiago sa mga talatang
ito: Ang matatapat na disipulo ni Jesucristo ay ____________________.

2. Isulat ang alituntuning ito sa iyong scripture study journal.
Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong:

a. Paano naging halimbawa ang Tagapagligtas ng pagmamahal sa kapwa
anuman ang kanilang kalagayan?

b. Sinong kakilala mo ang nagsisikap na mahalin ang lahat ng tao anuman ang
kanilang kalagayan? Ano ang ginagawa ng taong ito para maipakita na
mahal niya ang lahat ng tao anuman ang kanilang kalagayan?

Isipin kung paano mo pinapakitunguhan ang ibang tao. Hanapin ang mga
pagkakataon na matularan ang halimbawa ang Tagapagligtas sa pamamagitan ng
pagmamahal sa mga tao anuman ang kanilang kalagayan.

Isipin na kunwari, matapos mong marinig ang turo ni Santiago tungkol sa
pagmamahal sa lahat ng tao, narinig mong sinabi ng isang tao na wala namang
masama kung paborito natin ang ilang tao at pakitunguhan nang di-maganda ang
iba. Sinabi pa ng taong ito na kung tutuusin ay may mas masama pa tayong
nagagawa kaysa rito.

Basahin ang Santiago 2:9–10, na inaalam kung bakit seryosong bagay ang hindi
pagmamahal sa lahat ng tao anuman ang kanilang kalagayan.

Maraming kautusan, at ang pagsuway sa isa sa mga kautusang ito ay
nangangahulugan na nalabag natin ang batas ng Diyos, naging marumi, at hindi
makapananahanang kasama ng Diyos. Parang maituturing tayo na “makasalanan
sa lahat” (Santiago 2:10) dahil iisa lang ang kahihinatnan nito: pagkawalay sa
Diyos (tingnan sa 1 Nephi 10:21).

Mula sa mga talatang ito, natutuhan natin ang sumusunod na doktrina: Kung
nakagawa tayo ng kahit isang kasalanan, nagkakasala tayo sa harapan
ng Diyos.

Kahit naging marumi tayo dahil sa pagsuway, may pag-asa pa rin tayo. Itinuro ni
Pangulong Dieter F. Uchtdorf ng Unang Panguluhan kung paano tayo magiging
malinis na muli:
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“Ang biyaya ng Diyos ang ating dakila at walang-hanggang pag-asa.

“Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo, ang plano ng awa ang tumutugon
sa mga hinihingi ng katarungan [tingnan sa Alma 42:15] ‘at nagbibigay ng daan
sa mga tao upang sila ay magkaroon ng pananampalataya tungo sa pagsisisi’
[Alma 34:15].

“Ang ating mga kasalanan, bagama’t mapula, ay maaaring maging simputi ng
niebe [tingnan sa Isaias 1:18] Dahil ang ating pinakamamahal na Tagapagligtas ay ‘ibinigay ang
kaniyang sarili na pangtubos sa lahat’ [I Kay Timoteo 2:6], naglaan siya ng pasukan sa atin tungo
sa Kanyang walang-hanggang kaharian [tingnan sa II Ni Pedro 1:11].

“Bukas ang pintuan!” (“Kaloob na Biyaya,” Ensign o Liahona, Mayo 2015, 108).

Ano ang kailangan nating gawin para malinis sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala
ni Jesucristo nang sa gayon ay makapasok tayo sa kaharian ng Panginoon?

Ang pagdaig sa ating mga kahinaan at pagiging malinis at dalisay sa pamamagitan
ng Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas ay naisasagawa kapag pinagsisikapang
maging mas mabuti bawat araw. Ang maging katulad ng Tagapagligtas ang dapat
nating mithiin sa buong buhay natin.

Ang Santiago 2:11 ay naglalaman ng halimbawa ng itinuro ni Santiago sa talata 10,
na nagbibigay-diin na ang paglabag sa anumang utos ng Diyos ay ginagawa tayong
makasalanan. Hinikayat niya sa Santiago 2:12–13 ang mga sumasampalataya na
maging maawain sa pakikitungo sa tao dahil kung pakikitunguhan nila nang
walang awa ang iba, sila rin ay hahatulan nang walang awa.

Santiago 2:14–26
Itinuro ni Santiago ang bahagi ng pananampalataya at gawa sa ating kaligtasan
Ginagamit ng mga tao ang salitang pananampalataya sa iba’t ibang paraan.
Maaaring ilarawan ito ng ilan bilang paniniwala sa isang bagay, samantalang ang
iba ay ginagamit ito para ilarawan ang isang paggawa o pagkilos. Natutuhan natin
sa Santiago 2:14–26 kung paano itinama ni Santiago ang maling ideya tungkol sa
pananampalataya.

Basahin ang Santiago 2:14, na inaalam ang itinanong ni Santiago sa mga tao
tungkol sa pananampalataya.

Ginamit ni Apostol Santiago sa kontekstong ito ang mga salitang mga gawa na
naiiba sa paggamit dito ni Apostol Pablo. Nang gamitin ni Pablo ang mga salitang
mga gawa, ang tinutukoy niya ay ang mga gawa ng batas ni Moises. Nang gamitin
ni Santiago ang mga salitang mga gawa, ang tinutukoy niya ay ang mga gawa ng
katapatan o mga gawa ng kabutihan.

Basahin ang Santiago 2:17–18, na inaalam ang itinuro ni Pablo tungkol sa
pananampalataya. (Ang Santiago 2:17–18 ay isang scripture mastery passage.
Maaari mo itong markahan sa paraang mas madali mo itong mahahanap.)

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng mga katagang “ang pananampalataya na
walang mga gawa, ay patay” (talata 17)?
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Natutuhan natin mula sa mga talatang ito na ang tunay na pananampalataya kay
Jesucristo ay maipapakita sa ating mabubuting gawa.

Pag-isipan ang mga ginawa mo sa nakalipas na linggo. Naipakita ba ng mga
ginawa mong iyon na tunay kang sumasampalataya kay Jesucristo? Madali bang
makikita ng iba kung tapat ang pananampalataya mo kay Jesucristo?

Scripture Mastery—Santiago 2:17–18
3. Basahin ang Santiago 2:17 nang ilang beses, at pagkatapos ay

sikaping bigkasin ito na saulado na. Gawin din iyon sa Santiago
2:18. Para malaman kung saulado mo na ang mga talatang ito, isulat ang mga
ito sa iyong scripture study journal nang walang kinokopyahan.

Santiago 3
Itinuro ni Santiago sa mga Banal na mahalagang kontrolin ang kanilang pananalita
Isipin kunwari na pinipisil mo palabas
ang lahat ng toothpaste sa tube.
Ngayon isipin mo naman na pilit mong
ibinabalik ang toothpaste sa tube.

Paano maikukumpara ang toothpaste
na ito sa mga salitang sinasambit natin?
____________________

May nasabi ka na ba na pinagsisihan
mo kalaunan? Sa pag-aaral mo ng Santiago 3:1–12, alamin ang mga katotohanan
na makatutulong sa iyo na piliin ang mga salitang sinasabi mo.

Basahin ang Santiago 3:2–4 at ang unang pangungusap ng Santiago 3:5, na
inaalam kung paano inilarawan ni Santiago ang mga taong hindi nakakatisod o
nakakasakit ng damdamin ng iba ang mga sinasabi.

Pansinin sa talata 2 kung paano itinuro ni Santiago na ang “hindi natitisod sa
salita,” o sa ating sinasabi, ay nagpapakita ng matinding disipilina sa sarili.
Ipaliwanag na ang ibig sabihin ng mga katagang “tayong lahat ay nangangatitisod”
sa talata 2 ay lahat tayo ay nagkakamali, at ang salitang dila sa talata 5 ay
tumutukoy sa mga salitang sinasabi natin.

Ang preno ( Santiago 3:3) ay isang
kapirasong metal na inilagay sa bibig ng
kabayo. Ang preno ay nakakonekta sa
renda, para makontrol ng
nangangabayo ang takbo ng kabayo.
Ang ugit (Santiago 3:4) ay tumutukoy sa
timon ng barko, na tumutulong sa
isang tao na paandarin o iliko
ang barko.

Ayon kay Santiago, ano ang
pagkakatulad ng preno ng kabayo at ng
ugit ng barko?
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Paano nakatutulong sa atin ang
pagkumpara ni Santiago sa mga bagay
na ito sa dila, o sa mga sinasabi natin,
na maunawaan ang epekto ng ating
mga salita?

Ang isang katotohanan na malalaman
natin mula sa mga talatang ito ay na
ang matutuhang kontrolin ang ating
pananalita ay may malaking epekto
sa buhay natin.

Paanong ang isang bagay na tila simple lamang gaya ng matutuhang kontrolin ang
ating pananalita ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating buhay?

Basahin ang huling pangungusap ng Santiago 3:5 at ang Santiago 3:6, na inaalam
kung saan pa ikinumpara ni Santiago ang ating pananalita.

Isipin kung paano maaaring “[mapag]ningas” (Santiago 3:6) ang ating buhay, o
malagay ito sa panganib ng ating di-magandang pananalita. Paano nakakaapekto
nang maganda sa buhay natin ang kahit bahagyang pagbabago sa ating
pananalita? Paano nakakaapekto sa buhay ng iba ang gayong mga pagbabago?

Tulad ng nakatala sa Santiago 3:8, nagbabala si Santiago na ang di napapaamo na
dila, o walang kontrol na pananalita, ay parang nakamamatay na lason. Sa
panahong ito ng digital communication at social media, dapat nating malaman na
ang makamandag o masasakit na salita ay mabilis na lalaganap, magwawasak ng
buhay, at maaaring maging permanente nang maalala sa digital world.

Basahin ang Santiago 3:7–12, na inaalam kung saan pa ikinumpara ni Santiago ang
ating pananalita.

Natutuhan natin mula sa Santiago 3:9–10 na sinisikap ng mga disipulo ni
Jesucristo na gamitin ang kanilang wika sa mabubuting layunin, hindi para
magpalaganap ng kasamaan.

Matapos banggitin ang Santiago 3:2–10, nagsalita si Elder Jeffrey R. Holland ng
Korum ng Labindalawang Apostol tungkol sa dapat at hindi dapat paggamitan ng
ating mga salita:

“Malinaw na hindi naman sinasabi ni Santiago na laging masama ang sinasabi
natin, na hindi lahat ng sinasabi natin ay puno ng ‘lasong nakamamatay.’ Ngunit
malinaw niyang ipinapahiwatig na may mga sinasabi tayo na nakakasakit, at
nakalalason pa kung minsan—at nakababahala ang bagay na iyan para sa isang
Banal sa mga Huling Araw! Ang tinig na taimtim na nagpapatotoo, umuusal ng
mga dalangin, at umaawit ng mga himno ng Sion ay maaaring ang tinig ding

iyon na nambubulyaw at namimintas, nanghihiya at nanlalait, nananakit at dahil dito ay sumisira
sa espiritu mismo ng isang tao at ng iba. …

“Mga kapatid, sa matagal at walang-hanggang mithiin nating maging higit na katulad ng ating
Tagapagligtas, nawa’y sikapin nating maging ‘sakdal’ na kalalakihan at kababaihan [tingnan sa
Santiago 3:2] kahit man lang sa paraang ito ngayon—sa pamamagitan ng hindi paggamit ng
masakit na salita, o sa mas positibong paraan, sa pagsasalita gamit ang bagong wika, ang wika
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ng mga anghel. Ang mga salita, tulad ng ating mga gawa, ay dapat puno ng pananampalataya
at pag-ibig sa kapwa, ang tatlong alituntunin ng Kristiyanismo na lubhang kailangan sa daigdig
ngayon. Sa gayong mga salita, na binibigkas sa ilalim ng impluwensya ng Espiritu, mapapahid
ang mga luha, mapagagaling ang mga puso, mapasisigla ang buhay, maibabalik ang pag-asa,
mapananatili ang tiwala” (“Ang Wika ng mga Anghel,” Ensign o Liahona, Mayo 2007, 16, 18).

Isipin ang ilang mga bagay na magagawa natin para maging mas “sakdal”
(Santiago 3:2) tayo sa pagpili ng ating mga sasabihin.

Hangaring Magpakabuti
Kapag pinag-uukulan natin ng oras na suriin nang tapat kung gaano natin naipamumuhay nang
mabuti ang mga alituntunin ng ebanghelyo, binibigyan natin ang Espiritu Santo ng pagkakataon
na tulungan tayong maunawaan kung ano ang nagagawa natin nang mabuti at kung paano tayo
uunlad. Kapag sinuri mo ang iyong sarili, sikaping hangarin ang patnubay ng Banal na Espiritu at
maging lubos na tapat.

“Ang pakikipag-usap ninyo ay dapat magpakita ng inyong pagkatao bilang anak na lalaki o anak
na babae ng Diyos. Ang malinis at matalinong pananalita ay patunay ng maaliwalas at mabuting
isipan. Ang mabuting pananalita na nagbibigay-inspirasyon, humihikayat, at pumupuri sa iba, ay
nag-aanyaya sa Espiritu na mapasainyo” (Para sa Lakas ng mga Kabataan [booklet, 2011], 20).

4. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Kailan mo nadama na nabigyan ka ng inspirasyon o napalakas ang loob mo
dahil sa sinabi ng ibang tao?

b. Paano ka napagpala nang sikapin mong bigyan ng inspirasyon o palakasin
ang loob ng iba dahil sa mga sinabi mo?

Sa hiwalay na kapirasong papel, isulat ang mithiing gagawin mo para mas
makontrol ang pananalita mo at gamitin ang iyong mga salita para sa mabubuting
layunin. Tiyaking gagawin mo ang isinulat mo.

Tulad ng nakatala sa Santiago 3:13–18, ikinumpara ni Santiago ang karunungan ng
mundo sa karunungang buhat “sa itaas” (talata 17), o karunungang buhat sa Diyos.
Ang karunungan ng mundo ay humahantong sa “paninibugho” (talata 16) at
“pagkakampi-kampi” (talata 14), o pagtatalu-talo at “kaguluhan” (talata 16),
samantalang ang karunungang mula sa Diyos ay “malinis” at “puspos ng
kaawaan” (talata 17).

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Santiago 2–3 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 29: DAY 2

Santiago 4–5
Pambungad
Pinayuhan ni Apostol Santiago ang mga Banal na salangsangin o labanan ang
panunukso ng diyablo, mas lumapit sa Diyos, at matiyagang magtiis ng pasakit
habang naghihintay sa Ikalawang Pagparito ng Tagapagligtas. Itinuro niya na ang
mga maysakit ay dapat “ipatawag … ang mga matanda sa iglesia” (Santiago 5:14)
upang basbasan sila. Itinuro rin ni Santiago na mahalagang tulungan ang mga
makasalanan na magsisi.

Santiago 4
Pinayuhan ni Santiago ang mga Banal na mas lumapit sa Diyos at labanan ang
panunukso ng diyablo
Mag-isip ng isang miyembro ng pamilya o kaibigan na malapit sa puso mo. Bakit
malapit sa iyo ang taong ito?

Paano ka naging malapit sa taong ito? ____________________

Ngayon ay isipin kung gaano ka kalapit sa Diyos. Paano mapagpapala ang buhay
mo ng matibay na kaugnayan sa Diyos?

Sa pag-aaral mo ng Santiago 4, alamin ang mga katotohanan na makatutulong sa
iyo na mapatibay ang iyong kaugnayan sa Diyos.

Tulad ng nakatala sa Santiago 4:1–3, pinagsalitaan ni Santiago ang mga Banal dahil
sa paghahangad nila ng mga yaman ng mundo. Basahin ang Santiago 4:4, na
inaalam ang uri ng pakikipagkaibigan na sinabi ni Santiago na iwasan ng mga
Banal. Ang ibig sabihin ng salitang pakikipag-away ay pagkapoot o pagkagalit.

Ang payo ni Santiago sa talata 4 ay hindi nangangahulugan na dapat nating
iwasang makihalubilo sa mga hindi miyembro ng Simbahan. Sa halip, dapat nating
iwasan ang pagtanggap at pagsunod sa mga maling turo at masasamang hangarin,
pamantayan, at gawi ng mundo. Itinuro ni Santiago na ang pakikipagkaibigan sa
mundo (kamunduhan) ay gagawin tayong mga kaaway ng Diyos.

Basahin ang Santiago 4:6–8, na inaalam kung ano ang ipinayo ni Santiago na
gawin ng mga Banal.

Batay sa natutuhan mo sa Santiago 4:8, kumpletuhin ang sumusunod na
alituntunin: Kapag lumalapit tayo sa Diyos, ____________________. Maaari
mong markahan ang mga salita sa Santiago 4:8 na nagtuturo ng alituntuning ito.
Ang alituntuning ito ay pinagtibay sa bagong paghahayag (tingnan sa D at T 88:63).

1. Sa iyong scripture study journal, maglista ng mga magagawa mo
para mapalapit sa Diyos.

Isang paraan na mapapalapit ka sa Diyos ay ang sundin ang payo ni Pablo na
“mangaglinis kayo ng inyong mga kamay” at “dalisayin ninyo ang inyong … puso”
(Santiago 4:8). Tulad ng paggamit sa mga banal na kasulatan, ang ating mga kamay
ay maaaring sumagisag sa ating mga kilos at ang puso ay maaaring sumasagisag sa
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ating mga hangarin. Pagnilayan kung paano nakatutulong ang pagkakaroon ng
malinis na mga kamay at dalisay na puso para mas mapalapit ka sa Diyos.

Basahin ang Santiago 4:9–12, 17, na inaalam ang karagdagang payo na ibinigay ni
Santiago sa mga Banal para mas mapalapit sila sa Diyos. Ang mga katagang
“inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik” sa talata 9 ay tumutukoy sa
pagkakaroon ng kalumbayang mula sa Diyos.

Ayon sa Santiago 4:17, ano itinuro ni Santiago na isang kasalanan?

Matututuhan natin sa Santiago 4:17 na kung alam nating gawin ang mabuti
ngunit pinili nating huwag gawin iyon, nagkakasala tayo. Maaari mong
markahan ang mga salita sa Santiago 4:17 na nagtuturo ng katotohanang ito.

Sa iyong palagay, bakit kasalanan na alam natin ang mabubuting bagay na dapat
nating gawin pero pinili nating huwag gawin ang mga iyon?

Ipinaliwanag ni Pangulong James E. Faust ng Unang Panguluhan ang
katotohanang ito. Ang mga salitang hindi paggawa ng alam mong tama sa
kontekstong ito ay tumutukoy sa mabubuting gawa na dapat nating gawin pero
pinabayaan natin o hindi ginawa.

“Nangangamba ako na ilan sa mga pinakamabigat nating kasalanan ay ang
hindi paggawa ng bagay na alam nating dapat gawin. Ito ang ilan sa lalong
mahahalagang bagay ng kautusan ng Tagapagligtas na hindi dapat
pinababayaan na di ginagawa [tingnan sa Mateo 23:23]. Ito ay mga gawaing
nagpapakita ng pagmamahal at malasakit ngunit hindi natin ginawa at labis
nating pinagsisisihan.

“Noong batang magbubukid ako at nasa katindihan ng tag-init, naalala ko ang lola ko na si
Mary Finlinson na nagluluto ng masasarap na pagkain namin sa mainit na kalang ginagatungan
ng kahoy. Kapag naubos ang panggatong sa kahon sa tabi ng kalan, tahimik na dadamputin ni
Lola ang kahon, lalabas para punuin itong muli mula sa tumpok ng mga kahoy sa labas, at
bubuhatin ang mabigat na kahon pabalik sa bahay. Napakamanhid ko at mas interesadong
makinig sa kuwentuhan sa kusina, kaya nakaupo lang ako roon at hinayaan kong punuing muli
ng mahal kong lola ang kahon ng panggatong. Nahiya ako sa ginawa ko at buong buhay kong
pinagsisihan ang pagkukulang ko. Sana’y makahingi ako ng tawad sa kanya balang araw” (“The
Weightier Matters of the Law: Judgment, Mercy, and Faith,” Ensign, Nob. 1997, 59).

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang ilang halimbawa ng “hindi paggawa ng alam nating dapat gawin”
na makahahadlang sa iyo na mas mapalapit sa Diyos?

b. Ano ang isang bagay na gagawin mo para mapalapit sa Diyos? Mangakong
kumilos ayon sa anumang pahiwatig na natatanggap mo na makatutulong
sa iyo na magawa ang mithiing ito.

UNIT 29,  DAY 2

674



Santiago 5
Itinuro ni Santiago sa mga Banal na matiyagang magtiis ng pasakit at sinabihan ang
mga maysakit na ipatawag ang matatanda o mga elder
Nabasa natin sa Santiago 5:1–6 na pinagsalitaan ni Santiago ang mayayaman na
nagpapakasasa sa kayamanan at inaapi ang mabubuti. Nagbabala siya na may
kapahamakan at kahatulang naghihintay sa kanila.

Basahin ang Santiago 5:7–11, na inaalam kung ano ang sinabi ni Santiago na gawin
ng mga Banal sa oras ng paghihirap habang naghihintay sa Ikalawang Pagparito ni
Jesucristo.

Ipinapakita sa mga talatang ito ang pagkakaugnay ng mga pagsubok at tiyaga at
kung paano tumugon ang matatapat, tulad ni Job, sa pagdurusa at paghihirap.
Pansinin sa Santiago 5:10 kung sino ang taong maaaring gawing halimbawa ng
mga Banal pagdating sa matiyagang pagtitiis ng pasakit.

Isulat ang ilang halimbawa ng mga propeta mula sa mga banal na kasulatan na
matiyagang nagtiis ng pasakit: ____________________

Isipin ang payong ibibigay mo sa isang kaibigan na nagsabing, “Ang sama ng
pakiramdam ko. Isang linggo na akong maysakit. Kumonsulta ako sa doktor at may
gamot na akong iniinom, pero hindi pa rin ako gumagaling. Hindi ko na alam kung
ano pa ang dapat kong gawin.”

Basahin ang Santiago 5:13–16, na inaalam kung ano ang ipinayo ni Santiago na
gawin ng mga maysakit at nahihirapan.

Itinuro ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang Apostol, “Kapag ang
mga Elder ay nagpahid ng langis sa maysakit at ibinuklod ang pagpapahid,
binubuksan nila ang mga dungawan ng langit para maibuhos ng Panginoon ang
mga pagpapalang niloloob Niya para sa taong maysakit” (“Pagpapagaling ng
Maysakit,” Ensign o Liahona, Mayo 2010, 48).
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Basahing muli ang Santiago 5:15.
Bukod sa kapangyarihan ng priesthood,
ano pa ang sinabi ni Santiago na
magliligtas o magpapagaling sa
maysakit?

Isang katotohanan na matututuhan
natin mula sa Santiago 5:14–16 ay na sa
pamamagitan ng panalangin ng
pananampalataya at kapangyarihan
ng priesthood, mapagagaling ang
maysakit.

Itinuro ni Elder Oaks ang sumusunod
tungkol sa panalangin ng
pananampalataya at sa kapangyarihang
magpagaling ng priesthood:

“Kapag ginamit natin ang walang alinlangang kapangyarihan ng priesthood ng
Diyos at itinangi ang Kanyang pangako na diringgin at sasagutin Niya ang
panalangin ng pananampalataya, lagi nating tandaan na ang pananampalataya
at ang kapangyarihan ng priesthood na magpagaling ay hindi magbubunga ng
anumang taliwas sa kalooban Niya na nagmamay-ari ng priesthood na ito. …

“… Maging ang mga lingkod ng Panginoon, na gumagamit ng Kanyang banal na
kapangyarihan sa isang sitwasyon kung saan sapat ang pananampalatayang mapagaling, ay
hindi makapagbibigay ng basbas ng priesthood na magpapagaling sa isang tao kung hindi ito
naaayon sa kalooban ng Panginoon.

“Bilang mga anak ng Diyos, batid ang Kanyang dakilang pag-ibig at sukdulang kaalaman kung
ano ang mainam para sa ating walang hanggang kapakanan, nagtitiwala tayo sa Kanya. Ang
unang alituntunin ng ebanghelyo ay pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, at ang
pananampalataya ay pagtitiwala. Nadama ko ang pagtitiwalang iyan sa mensaheng ibinigay ng
pinsan ko sa burol ng isang babaeng tinedyer na namatay sa malubhang karamdaman. Sinambit
niya ang mga salitang ito, na ikinamangha ko noong una at nagpasigla sa akin kalaunan: ‘Alam
ko na kalooban ng Panginoon na mamatay siya. Naalagaan siya nang husto. Nabigyan siya ng
mga basbas ng priesthood. Nasa prayer roll sa templo ang pangalan niya. Daan-daan ang
nanalangin na manumbalik ang kanyang kalusugan. At alam ko na sapat ang pananampalataya
ng pamilyang ito na gagaling siya maliban kung kalooban ng Panginoon na iuwi na siya ngayon.’
Nadama ko ang pagtitiwalang iyon sa mga salita ng ama ng isa pang natatanging babaeng
tinedyer na namatay [sa kanser] kamakailan. Ipinahayag niya, ‘Ang pananampalataya ng aming
pamilya ay na kay Jesucristo, at hindi batay sa mga kahihinatnan.’ Ang mga turong iyon ay akma
sa akin. Ginagawa natin ang lahat para gumaling ang isang mahal sa buhay, pagkatapos ay
nagtitiwala tayo sa Panginoon sa kahihinatnan niyon” (“Pagpapagaling ng Maysakit,” 50).

Paano nakatutulong sa iyo ang itinuro ni Elder Oaks na maunawaan ang
kapangyarihang magpagaling ng priesthood? Bakit kailangang nakaayon sa
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kalooban ng Diyos ang ating pananampalataya at panalangin? (Tingnan sa Gabay
sa mga Banal na Kasulatan, “Panalangin.”)

3. Isipin kunwari na isa sa mga kaibigan mo o miyembro ng pamilya
mo ang maysakit. Sa iyong scripture study journal, sumulat sa

taong iyon at ipaliwanag ang natutuhan mo tungkol sa kapangyarihang
magpagaling ng priesthood. Siguraduhing maipaliwanag kung bakit mahalaga
na ang pananampalataya natin kay Jesucristo ay hindi nakasalalay sa
kahihinatnan ng basbas ng priesthood. Maglakip ng halimbawa ng mga taong
kakilala mo na napagpala ng mga panalangin ng pananampalataya at ng
kapangyarihan ng priesthood.

Inihambing din ni Santiago ang pagpapagaling ng maysakit sa kapatawaran ng
kasalanan (tingnan sa Santiago 5:16).

Itinuro ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol na ang
uri ng pagpapakumbaba at pananampalataya na kailangan upang tayo ay pisikal
na mapagaling ay ang uri din ng pagpapakumbaba at pananampalataya na
kailangan natin para makatanggap ng kapatawaran: “May mga … sagradong
pagkakataon na nabibigyan ng pribilehiyo ang mga tao na umangat sa matataas
na antas na iyon ng espirituwalidad kung saan nabibigyang-matwid sila ng

Espiritu dahil sa kanilang pamumuhay at bunga niyon ay napapatawad sa kanilang mga
kasalanan. Tinukoy ni Santiago ang ordenansa ng pagpapagaling sa maysakit na isa sa mga ito.
… Ang isang tao na dahil sa pananampalataya, katapatan, kabutihan, at pagiging marapat, ay
may karapatang mapagaling, ay maaari ding bigyang-matwid ng Espiritu dahil sa kanyang
pamumuhay, at ang kanyang mga kasalanan ay pinatatawad sa kanya, na pinatutunayan ng
katotohanang tumatanggap siya ng patnubay ng Espiritu, na hindi magkakagayon kung siya ay
hindi karapat-dapat” (Mormon Doctrine, ika-2 edisyon. [1966], 297–98).

Gayunman, hindi ibig sabihin nito na ang taong hindi gumaling kahit nabigyan ng
basbas ng priesthood ay hindi karapat-dapat. Lahat ng pagpapala ay ibinibigay
alinsunod sa mas malalim na pang-unawa ng Diyos, at madarama natin ang
Kanyang pagmamahal at ang kapayapaan na pinagtitibay ng Espiritu ang ating
pagkamarapat.

Tulad ng nakatala sa Santiago 5:17–20, tinukoy ni Santiago si propetang Elias
bilang halimbawa ng isang tao na ginamit ang bisa ng taimtim na panalangin.
Pinayuhan din niya ang mga Banal na tulungan ang mga makasalanan na magsisi.
Pansinin sa Santiago 5:20 ang ipinangakong mga pagpapala na dumarating sa mga
“nagpapabalik-loob sa makasalanan, mula sa kamalian ng lakad niya.”

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Santiago 4–5 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa I Ni Pedro
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Ang tema na matatagpuan sa buong Unang Pangkalahatang Sulat ni Pedro ay na sa
pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo, tapat na makapagtitiis at
makatutugon sa mga pagdurusa at pag-uusig ang mga disipulo ng Tagapagligtas.
Naglalahad ang bawat kabanata ng I Ni Pedro ng mga pagsubok o pagdurusa, at
itinuro ni Pedro na ang matiyagang pagtitiis sa mga pagsubok ay “lalong mahalaga
kay sa ginto” at makatutulong sa mga nananalig na magtamo ng “pagkaligtas ng
[kanilang] mga kaluluwa” (I Ni Pedro 1:7, 9). Ipinaalala rin ni Pedro sa mga Banal
ang pagkakakilanlan sa kanila bilang “isang lahing hirang, isang makaharing
pagkasaserdote, bansang banal, bayang pagaaring sarili ng Dios” (I Ni Pedro 2:9).
Sa pag-aaral ng payo na ibinigay ni Pedro sa sulat na ito, makatatanggap ka ng
pag-asa, panghihikayat, at lakas na makatutulong sa iyo sa mga hamong
kinakaharap mo.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Ang may-akda ng sulat na ito ay si “Pedro, na apostol ni Jesucristo” (I Ni Pedro
1:1).

“Si Pedro ay unang nakilalang Simeon o Simon (II Ni Ped. 1:1), isang mangingisda
ng Betsaida at naninirahan sa Capernaum kasama ang kanyang asawa. … Si Pedro
ay tinawag kasama ng kanyang kapatid na si Andres na maging disipulo ni
Jesucristo (Mat. 4:18–22; Marcos 1:16–18; Lucas 5:1–11). …

“… Pinili [si Pedro] ng Panginoon upang humawak ng mga susi ng kaharian sa
mundo (Mat. 16:13–18). …

“Si Pedro ang punong Apostol sa kanyang araw” (Gabay sa mga Banal na
Kasulatan, “Pedro,” scriptures.lds.org).

Makikita sa sulat ni Pedro ang kanyang pag-unlad mula sa isang simpleng
mangingisda hanggang sa pagiging magiting na Apostol.

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Malamang na ginawa ni Pedro ang unang sulat na ito sa pagitan ng A.D. 62 at 64.
Sumulat siya mula sa “Babilonia” (I Ni Pedro 5:13), na marahil ay isang
simbolikong pagtukoy sa Roma.

Pinaniniwalaan ng nakararami na namatay si Pedro sa panahon ng paghahari ng
Romanong emperador na si Nero—marahil matapos ang A.D. 64, nang simulang
usigin ni Nero ang mga Kristiyano (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan,
“Pedro”).

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Ginawa ni Pedro ang sulat na ito para sa mga miyembro ng Simbahan na nakatira
sa limang lalawigan ng Roma sa Asia Minor, na matatagpuan ngayon sa Turkey
(tingnan sa I Ni Pedro 1:1). Itinuturing ni Pedro ang kanyang mga mambabasa
bilang “mga hinirang” ng Diyos (I Ni Pedro 1:2). Sumulat siya upang patatagin at
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palakasin ang loob ng mga Banal mula sa “pagsubok sa [kanilang]
pananampalataya” (I Ni Pedro 1:7) at ihanda sila sa “mahigpit na pagsubok” na
darating (I Ni Pedro 4:12). Itinuro din sa kanila ng mensahe ni Pedro kung paano
tutugon sa pang-uusig (tingnan sa I Ni Pedro 2:19–23; 3:14–15; 4:13).

Lubhang napapanahon ang payo ni Pedro dahil ang mga miyembro ng Simbahan
noon ay malapit nang dumanas ng napakatinding pang-uusig. Hanggang noong
mga taong A.D. 64, ang taon kung kailan malamang na ginawa ni Pedro ang sulat
na ito, pinahihintulutan ng pamahalaan ng Roma ang Kristiyanismo. Noong Hulyo
ng taong iyon, isang sunog ang tumupok sa halos buong Roma, at ayon sa balita ay
mismong si Emperador Nero ang nag-utos sa pagsunog. Dahil ayaw niyang masisi,
ilang kilalang tao sa Roma ang nagparatang na ang mga Kristiyano ang
nagpasimula ng sunog. Humantong ito sa matinding pang-uusig sa mga Kristiyano
sa buong Imperyo ng Roma. Sinabi ni Pedro na kapag ang mga Banal ay “magbata
na gaya ng [Kristiyano]” (I Ni Pedro 4:16), makadarama sila ng kagalakan dahil
alam nilang sinusunod nila ang mga yapak ni Jesucristo (tingnan sa I Ni Pedro
2:19–23; 3:15–18; 4:12–19).

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Sa gitna ng paghihirap at pag-uusig na naranasan ng mga Banal sa kanyang
panahon, pinayuhan sila ni Pedro na bumaling sa isa’t isa nang may pagmamahal
at kabaitan (tingnan sa I Ni Pedro 1:22; 3:8–9). Bukod pa rito, mababasa natin sa
I Ni Pedro 5 na ipinaliwanag ni Pedro kung paano dapat patatagin ng mga lider ng
Simbahan ang kanilang kongregasyon.

Ang sulat na ito ay naglalaman marahil ng pinakamalinaw na reperensya sa Biblia
tungkol sa daigdig ng mga espiritu at sa gawain ng kaligtasan na nagaganap doon.
Maikling binanggit ni Pedro na dumalaw si Jesucristo sa daigdig ng mga espiritu
para mangaral sa mga suwail na espiritu na nabuhay noong panahon ni Noe
(tingnan sa I Ni Pedro 3:18–20). Idinagdag pa niya na ipinangaral ang ebanghelyo
sa mga patay upang bigyan ang mga pumanaw na indibidwal ng pagkakataong
mahatulan sa kondisyon na kapantay ng mga buhay (tingnan sa I Ni Pedro 4:5–6).
Sa ating dispensasyon, pinagninilayan ni Pangulong Joseph F. Smith ang
kahulugan ng I Ni Pedro 3:18–20 at I Ni Pedro 4:6 nang matanggap niya ang isang
paghahayag na naglilinaw ng mga doktrina hinggil sa daigdig ng mga espiritu
(tingnan sa D at T 138).

Outline
I Ni Pedro 1:1–2:10. Isinulat ni Pedro na kailangan ng mga Banal na espirituwal na
umunlad para tumanggap ng mga walang hanggang pagpapala. Ang pangako ng
kaligtasan ay ginawang posible dahil sa napakahalagang dugo ni Jesucristo. Ang
mga Banal ay “isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang
banal, bayang pagaaring sarili ng Dios” (I Ni Pedro 2:9) na nagtamo ng awa
ng Diyos.

I Ni Pedro 2:11–3:12. Hangad ng mga disipulo ni Jesucristo na igalang ang lahat
ng tao at sumunod sa mga awtoridad ng pamahalaan at sa mga batas. Sumulat si
Pedro sa partikular na mga grupo ng mga Banal: mga malayang mamamayan, mga
tagapaglingkod, at mga mag-asawa.

I  NI  PEDRO
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I Ni Pedro 3:13–5:14. Kapag nagdurusa ang mga Banal dahil sa pang-uusig, dapat
nilang alalahanin ang halimbawa ni Jesucristo, na nagdusa at pagkatapos ay
nagtamo ng kadakilaan. Ipinangaral ni Jesucristo ang ebanghelyo sa mga patay
upang makatanggap sila ng patas na paghatol. Tinutularan ng mga lider ng
Simbahan si Jesucristo sa pangangalaga sa kawan ng Diyos. Ang mga Banal ay
dapat magpakumbaba at ipaubaya ang kanilang mga alalahanin sa Diyos.

I  NI  PEDRO
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UNIT 29: DAY 3

I Ni Pedro 1–2
Pambungad
Sumulat si Apostol Pedro upang patatagin ang pananampalataya ng mga Banal
dahil sa pag-uusig na dinaranas nila mula sa Imperyo ng Roma. Binigyang-diin
niya na sila ay tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesucristo at
ipinaalala sa kanila ang kanilang banal na pamana bilang mga itinatanging tao ng
Diyos. Iniutos niya sa mga Banal na purihin ang Diyos at tiisin ang pagdurusa tulad
ng ginawa ni Jesucristo.

I Ni Pedro 1
Itinuro ni Pedro sa mga Banal ang maaari nilang manahin at ang pangangailangang
makaranas ng mga pagsubok

Sinabi ni Elder M. Russell Ballard ng Korum ng Labindalawang Apostol na, “Sa
paglalakbay ko sa buong Simbahan, nasaksihan ko ang pagsubok na dinaranas
ng mga miyembro sa sangagan ng paghihirap” (“Hyrum Smith: ‘Firm As the
Pillars of Heaven,’” Ensign, Nob. 1995, 9).

Ang sangagan o crucible ay tunawan ng
mga bakal o ng ibang mga sangkap, na
ang ibig sabihin ay iniinit at tinutunaw
ang mga ito para mawala ang dumi at
mapatibay ang produkto. Tulad ng
sinabi ni Elder Ballard, ang “sangagan
ng paghihirap” ay tumutukoy sa
mahihirap na pagsubok sa buhay. Ano
ang ilan sa mga pagsubok, o “sangagan
ng paghihirap,” na naranasan mo?

Ginawa ni Apostol Pedro ang sulat na
ito upang patatagin at palakasin ang
loob ng mga Banal sa dinaranas nilang
matitinding pagsubok. Hanggang
noong mga A.D. 64, ang panahong
ginawa ni Pedro ang sulat na ito,
pinahihintulutan ng pamahalaan ng
Roma ang Kristiyanismo. Noong Hulyo ng taong iyon ay nasunog ang malaking
bahagi ng Roma. Ilang kilalang tao sa Roma ang nagparatang na mga Kristiyano
ang nagpasimula ng sunog. Humantong ito sa matinding pang-uusig sa mga
Kristiyano sa buong Imperyo ng Roma. Ilan sa pagmamalupit na naranasan ng mga
Kristiyano ay mula sa kanilang mga dating kaibigan at kapitbahay.

Sa pag-aaral mo ng I Ni Pedro 1–2, alamin ang mga katotohanan na makatutulong
sa iyo na manatiling tapat sa iyong pananampalataya.
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Sa I Ni Pedro 1:1–2, binati ni Pedro ang mga Banal sa mga lalawigan ng Roma sa
Asia Minor (ang Turkey ngayon) at ipinaalala na sila ay mga hinirang na tao.

Basahin ang I Ni Pedro 1:3–5, na inaalam ang mga pagpapalang ipinangako sa mga
Banal sa hinaharap. Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Sa mga banal na kasulatan, ang mga salitang kaligtasan at kadakilaan ay madalas
ituring na pareho lang ang kahulugan. Sa I Ni Pedro 1:5, tinukoy ni Pedro ang
kadakilaan, o buhay na walang hanggan, na pagpapalang makasama ang Diyos at
patuloy na mamuhay bilang mag-anak (tingnan sa D at T 132:19–20).

Basahin ang I Ni Pedro 1:6, na inaalam kung paano tumugon ang mga Banal sa
pangako na pagpapalain sila sa hinaharap.

Malalaman natin ang sumusunod na katotohanan mula sa I Ni Pedro 1:3–6:
Bagama’t nakararanas tayo ng mga pagsubok, magagalak tayo sa
Pagbabayad-sala ni Jesucristo at sa mga pagpapalang ipinangako ng Diyos na
ibibigay sa atin sa hinaharap.

Itinuro ni Pedro na sa kabila ng hirap na nararanasan natin, magagalak tayo dahil
mapagpapala tayo nang lubos sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo.
Paano nakatutulong sa iyo ang pag-alaala sa Pagbabayad-sala ni Cristo na magalak
sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan mo?

Basahin ang I Ni Pedro 1:7–9, na inaalam ang itinuro ni Pedro tungkol sa pagsubok
sa pananampalataya ng mga Banal. Maaari mong markahan kung ano ang
pinagkumparahan niya ng pagsubok sa pananampalataya ng mga Banal.

Ang pananampalataya, tulad ng ginto, ay mahalaga. Gayunman, ang
pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto dahil ang ginto ay “nasisira”
(I Ni Pedro 1:7) samantalang ang pananampalataya kay Jesucristo ay nagdudulot ng
kaligtasan (tingnan sa I Ni Pedro 1:9), na walang hanggan. Bukod pa riyan, ang
ginto ay dinalisay ng matinding init, at tulad niyan, ang ating pananampalataya at
paniniwala ay sinusubok kung minsan ng mga problema, tanong, at
pag-aalinlangan. Ang isang katotohanan na matututuhan natin sa sinabi ni Pedro
sa mga Banal ay na ang ating pananampalataya kay Jesucristo ay nasusubok at
nadadalisay kapag tapat nating tinitiis ang mga pagsubok.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang ilang pagsubok na nararanasan mo o ng iyong mga kaibigan?

b. Sa paanong paraan sinusubok ng mga paghihirap na ito ang
pananampalataya nila o ang pananampalataya mo?

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Neil L. Andersen ng Korum ng
Labindalawang Apostol, at markahan ang hinikayat niyang gawin natin kapag
nakararanas tayo ng mga pagsubok sa ating pananampalataya:
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“Paano kayo mananatiling ‘matatag at di natitinag’ [Alma 1:25] sa oras ng
pagsubok sa inyong pananampalataya? Magtuon kayo sa mismong mga bagay
na nagpalakas sa inyong pananampalataya [bago dumating ang pagsubok]:
manampalataya kay Cristo, manalangin, pagnilayan ang mga banal na kasulatan,
magsisi, sundin ang mga utos, at maglingkod sa kapwa.

“Kapag naharap sa pagsubok ng pananampalataya—anuman ang gawin ninyo,
huwag kayong lumayo sa Simbahan! Ang paglayo ninyo sa kaharian ng Diyos sa oras ng
pagsubok sa pananampalataya ay parang pag-alis sa ligtas na kanlungan nang matanaw ninyo
ang buhawi” (“Pagsubok sa Inyong Pananampalataya,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 40).

Sa iyong palagay, bakit mahalagang gawin ang mga bagay na hinikayat ni Elder
Andersen na gawin natin kapag sinusubok ang ating pananampalataya?
____________________

Basahin ang I Ni Pedro 1:13–17, na inaalam ang hinikayat ni Pedro na gawin ng
mga Banal upang tapat na matiis ang kanilang mga pagsubok. Maaari mong
markahan ang nalaman mo. Ang ibig sabihin ng mga katagang “bigkisin ang mga
baywang ng inyong pagiisip” sa talata 13 ay ihanda ang iyong sarili.

Basahin ang I Ni Pedro 1:18–21, na inaalam ang mga karagdagang katotohanan na
itinuro ni Pedro sa mga Banal para matulungan sila na tapat na matiis ang kanilang
mga pagsubok sa halip na talikuran ang kanilang pananampalataya.

Ang sumusunod ay ilan sa mga katotohanang itinuro ni Pedro sa mga talatang ito:
Tayo ay natubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesucristo. Dahil si
Jesucristo ay namuhay nang walang kasalanan, maiaalay Niya ang Kanyang
sarili bilang perpektong handog para sa ating mga kasalanan. Si Jesucristo ay
inorden noon pa man na maging Manunubos natin.

Itinuro ni Propetang Joseph Smith, “Sa unang organisasyon sa langit naroon
tayong lahat at nakita natin na pinili at hinirang ang Tagapagligtas at ginawa ang
plano ng kaligtasan, at sinang-ayunan natin ito” (Mga Turo ng mga Pangulo ng
Simbahan: Joseph Smith [2007], 242)

Paano makatutulong sa mga Banal na tapat na matiis ang kanilang mga pagsubok
ang pag-alaala sa mga katotohanang ito?

2. Isipin ang isang pagkakataon na pinili mo o ng isang taong kilala
mo na tiisin ang pagsubok nang may pananampalataya kay

Jesucristo sa halip na tumigil sa pagsampalataya sa Kanya. Sa iyong scripture
study journal, magsulat ng tungkol sa karanasang iyan at kung paanong ang
pananampalataya mo o ng taong iyon sa Tagapagligtas ay napalakas dahil doon.

Sa I Ni Pedro 1:22–25, hinikayat ni Pedro ang mga Banal na mahalin ang isa’t isa at
tandaan na sila ay isinilang na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na
tumatagal magpakailanman.
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I Ni Pedro 2:1–12
Binigyang-diin ni Pedro ang mga responsibilidad ng mga Banal
Sa paanong paraan naiiba ang mga miyembro ng Simbahan sa mga taong
sumusunod sa mga gawi ng mundo? Ano ang ilang hamon na kakaharapin natin
dahil naiiba tayo? ____________________

Sa pag-aaral mo ng I Ni Pedro 2:1–12, alamin ang alituntuning makatutulong sa iyo
na mapatibay ang hangarin mo na maiba sa mundo.

Tulad ng nakatala sa I Ni Pedro 2:1–8, itinuro ni Pedro na ang matatapat na Banal
ay katulad ng batong buhay na nakatayo sa mga batong-panulok ni Jesucristo at na
ang mga yaong suwail ay nagalit sa Kanya dahil hindi Niya kinukunsinti ang
kanilang pagsuway.

Basahin ang I Ni Pedro 2:9–10, na inaalam kung paano inilarawan ni Pedro ang
matatapat na Banal. Maaari mong markahan ang mga kataga na naging
kapansin-pansin sa iyo.

Alin sa mga titulong ibinigay ni Pedro sa mga Banal ang paborito mo?
____________________

Paano nakatulong sa mga Banal ang paglalarawan sa kanila ni Pedro sa I Ni Pedro
2:9–10 na magkaroon ng lakas ng loob sa gitna ng nararanasang pag-uusig sa
kanilang relihiyon? ____________________

Basahin ang I Ni Pedro 2:11–12, na inaalam ang ipinakiusap ni Pedro na gawin ng
mga Banal bilang bayang pag-aari, o itinatanging mga tao ng Panginoon. Pansinin
na maaring tinawag ni Pedro ang mga Banal na mga “nangingibang bayan” at
“nagsisipaglakbay” dahil namumuhay sila kasama ang mga taong iba ang kultura
at relihiyon sa mga Banal o kaya’y malayo sa kanilang tahanan sa langit, at
pansamantalang namumuhay bilang mga mortal.

Sinabi ni Pedro sa mga Banal na sila ay maaaring maging halimbawa sa mga
nakapaligid sa kanila at makatutulong sa iba na purihin ang Diyos (tingnan sa I Ni
Pedro 2:12). Natutuhan natin mula sa I Ni Pedro 2:11–12 na hinikayat ng Diyos
ang Kanyang mga Banal na humiwalay at maiba sa mundo upang makita ng
iba ang kanilang halimbawa at purihin Siya. Maaari mong isulat o lagyan ng
tanda ang alituntuning ito sa iyong mga banal na kasulatan.

Ito ang sinabi ni Sister Elaine S. Dalton noong siya pa ang Young Women general
president: “Kung nais ninyong gumawa ng kaibhan sa mundo, dapat kayong
maiba sa mundo” (“Panahon na para Bumangon at Magliwanag!” Ensign o
Liahona, Mayo 2012, 124.

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang ilang paraan na sinasabihan ang mga kabataang Banal sa mga
Huling Araw na humiwalay at maging kakaiba sa mundo?
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b. Paano nakaapekto nang mabuti sa iba o nakatulong sa kanila na maakay sa
Diyos ang pasiya mong humiwalay at maging iba sa mundo?

c. Ano ang mas mabuti mo pang magagawa upang humiwalay at maiba sa
mundo at maging mabuting halimbawa? (Magsulat ng mithiin tungkol sa
plano mong gawin para maging mabuting halimbawa sa iba.)

I Ni Pedro 2:13–25
Ipinayo ni Pedro sa mga Banal na tiisin ang paghihirap tulad ng ginawa ng
Tagapagligtas
Sa I Ni Pedro 2:13–18, itinuro ni Pedro sa mga Banal na ipasakop ang kanilang sarili
sa mga batas at sa mga opisyal ng gobyerno na namumuno sa kanila (pati sa
emperador ng Roma na nagbunsod o nag-utos na usigin sila). Pinalakas niya ang
loob ng mga taong dumaranas ng hirap bilang mga lingkod na batahin ang
kanilang pagdurusa nang may pagtitiis at alalahanin na alam ng Diyos ang
nangyayari sa kanila.

Basahin ang I Ni Pedro 2:19–20, na inaalam ang ipinayo ni Pedro sa mga Banal
tungkol sa dapat nilang gawin para matiis ang kanilang paghihirap.

Hinikayat ni Pedro ang mga Banal na matiyagang tiisin ang kanilang paghihirap.
Basahin ang I Ni Pedro 2:21–25, na inaalam ang paglalarawan ni Pedro sa paraan
ng pagtugon ni Jesucristo sa pag-uusig. Maaari mong markahan ang nalaman mo.

Ayon sa I Ni Pedro 2:21, ano ang isang bagay na maidudulot sa atin ng pagdurusa
ng Tagapagligtas? ____________________

Matututuhan natin ang sumusunod na katotohanan mula sa itinuro ni Pedro
tungkol sa pagtitiis ng mga pagsubok: Matutularan natin ang halimbawa ng
Tagapagligtas sa pamamagitan ng matiyagang pagtitiis sa mga pagsubok.

Pag-isipan kung ano ang mas mabuti mo pang magagawa para matularan ang
matiyagang pagtitiis ni Jesucristo sa mga pagsubok.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang I Ni Pedro 1–2 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:

UNIT 29,  DAY 3

685



UNIT 29: DAY 4

I Ni Pedro 3–5
Pambungad
Hinikayat ni Apostol Pedro ang mga Banal na laging maging handa na magpatotoo
tungkol kay Jesucristo at mamuhay nang matwid upang mapabulaanan nila ang
mga maling paratang sa kanila. Itinuro niya na ipinangaral ni Jesucristo ang
ebanghelyo sa daigdig ng mga espiritu matapos Siyang pumanaw. Ipinayo rin ni
Pedro sa matatanda o mga elder ng Simbahan na pangalagaan ang mga kawan ng
Diyos tulad ng pangangalaga ni Jesucristo, ang Pangulong Pastor.

I Ni Pedro 3:1–17
Ipinayo ni Pedro sa mga Banal na magkaisa sa kabutihan at laging maging handa na
magpatotoo tungkol kay Cristo
Basahin ang sumusunod na kuwento ni Pangulong Thomas S. Monson:

“Magkakaroon tayo ng mga oportunidad sa buhay natin na ibahagi ang ating
paniniwala, bagama’t hindi natin palaging malalaman kung kailan ito darating.
Nagkaroon ako ng gayong oportunidad noong 1957, nang magtrabaho ako sa
isang publishing business at pinapunta sa Dallas, Texas, [USA,] na tinatawag
minsan na ‘lungsod ng mga simbahan,’ upang magsalita sa isang miting ng mga
negosyante. Pagkatapos ng miting, sumakay ako sa bus para maglibot sa mga

bayan sa labas ng lungsod. Sa pagdaan namin sa iba’t ibang simbahan, sinasabi ng drayber
namin, ‘Sa kaliwa ay makikita ninyo ang Methodist church,’ o ‘Doon sa kanan ang Catholic
cathedral.’

“Nang mapadaan kami sa isang magandang gusali na yari sa pulang laryo na nakatayo sa isang
burol, ang sabi ng drayber, ‘Sa gusaling iyan nagpupulong ang mga Mormon.’ Isang babae sa
bandang likuran ng bus ang sumigaw, ‘Mamang drayber, maaari ba kayong magkuwento sa
amin tungkol sa mga Mormon?’

“Inihinto ng drayber ang bus sa gilid ng kalsada, lumingon at sumagot ng, ‘Binibini, ang alam ko
lang sa mga Mormon ay nagpupulong sila sa gusaling iyan. Mayroon ba sa inyo rito na
nakakaalam tungkol sa mga Mormon?’” (“Tapang na Manindigang Mag-isa,” Ensign o Liahona,
Nob. 2011, 67).

Kung nakasakay ka sa bus na iyon, ano kaya ang gagawin o sasabihin mo?

Sa paanong paraan magiging kasiya-siya sa iyo ang oportunidad na ito? Sa
paanong paraan magiging isang hamon ito para sa iyo? ____________________

Sa pag-aaral mo ng I Ni Pedro 3:1–17, alamin ang alituntuning makatutulong sa iyo
kapag nagkaroon ka ng oportunidad na ibahagi ang ebanghelyo sa iba.

Nabasa natin sa I Ni Pedro 3:1–11 na hinimok ni Apostol Pedro ang mga babae na
tumulong na mailapit kay Cristo ang kanilang mga walang pananalig na asawa sa
pamamagitan ng kanilang mabuting pag-uugali. Pinayuhan niya ang mga lalaki na
igalang ang kanilang mga asawa. Pinayuhan din niya ang mga miyembro na
“mangagkaisang akala” (I Ni Pedro 3:8) at mamuhay ayon sa mga pamantayan ng
ebanghelyo.
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Basahin ang I Ni Pedro 3:14–16, na inaalam ang ipinayo ni Pedro na gawin ng mga
Banal kapag may nakaharap sila na mga taong pinagdududahan ang kanilang mga
paniniwala o inuusig sila dahil sa mga paniniwalang iyon.

Ang salitang pagsagot sa talata 15 ay maaari ding isalin bilang “pagtatanggol.”
Ipinayo ni Pedro sa mga Banal na ibahagi at ipagtanggol ang kanilang mga
paniniwala. Pansinin din na iminungkahi ni Pedro na gawin nila ito nang may
kaamuan at takot. Ang ibig sabihin ng kaamuan ay kahinahunan, kapakumbabaan,
at tiyaga (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Maamo, Kaamuan,”
scriptures.lds.org). Ang ibig sabihin ng salitang takot ay pagpipitagan o paggalang.

Ang isang katotohanang matututuhan natin mula sa I Ni Pedro 3:15 ay na bilang
mga disipulo ni Jesucristo, dapat nating pagsikapan na lagi tayong maging
handa na ibahagi at ipagtanggol ang ating mga paniniwala nang may
kapakumbabaan at pagpipitagan. Maaari mong isulat o lagyan ng tanda ang
katotohanang ito sa iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng I Ni Pedro 3:15.

Basahin ang natitirang bahagi ng kuwento ni Pangulong Monson tungkol sa
naranasan niya habang nasa bus:

“Naghintay ako na may sumagot. Tiningnan ko ang ekspresyon sa mukha ng
bawat pasahero kung mayroon mang gustong magsalita o magbigay ng puna.
Wala. Natanto ko na nasasaakin na kung gagawin ko ang ipinayo ni Apostol
Pedro na ‘lagi kayong maging handa sa pagsagot sa bawa’t tao na humihingi sa
inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo.’ Naunawaan ko rin ang
katotohanan ng kawikaang ‘Kapag panahon na para magpasiya, ang

pagpapasiya ay nagawa na.’

“Sa sumunod na 15 minuto o mahigit pa, nagkaroon ako ng pribilehiyo na ibahagi sa mga
nakasakay sa bus ang aking patotoo hinggil sa Simbahan at sa ating paniniwala.
Nagpapasalamat ako at nagkaroon ako ng patotoo at naging handang ibahagi ito” (“Tapang na
Manindigang Mag-isa,” 67).

1. Sagutin ang dalawa o lahat ng mga sumusunod na tanong sa iyong
scripture study journal:

a. Ano ang ilang bagay na magagawa mo upang lagi kang handa na ibahagi
ang iyong mga paniniwala?

b. Sa iyong palagay, bakit mahalagang ibahagi ang ating mga paniniwala nang
may kapakumbabaan at pagpipitagan?

c. Kailan ka nagbahagi ng iyong mga paniniwala sa iba?

Isipin kung paano ka maghahandang ibahagi at ipagtanggol ang iyong mga
paniniwala. Kumilos ayon sa anumang inspirasyon na natatanggap mo.

I Ni Pedro 3:18–4:19
Ipinangaral ni Jesucristo ang ebanghelyo sa daigdig ng mga espiritu matapos
Siyang pumanaw
Kunwari ay isa kang full-time missionary. Pag-isipan kung ano ang isasagot mo sa
taong nagsabi ng sumusunod: “Naniniwala ako na totoo ang itinuturo ninyo sa
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Pangulong Joseph F. Smith

akin, pero iniisip ko kung ano kaya ang mangyayari sa mga taong namatay na hindi
nagkaroon ng pagkakataong marinig ang katotohanan. Hindi makatarungan na
parusahan o hadlangan sila ng Diyos na makasama Siyang muli kung hindi sila
nagkaroon ng pagkakataon na malaman ang Kanyang plano ng kaligtasan.”

Basahin ang I Ni Pedro 3:18–20, pati na ang Pagsasalin ni Joseph Smith ng I Ni
Pedro 3:20 sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan. Pagkatapos ay basahin ang I Ni
Pedro 4:5–6, pati na ang Pagsasalin ni Joseph Smith ng I Ni Pedro 4:6 sa Gabay sa
mga Banal na Kasulatan. Habang nagbabasa ka, alamin ang mga katotohanang
itinuro ni Pedro na maaari mong ibahagi sa taong tinuturuan sa nabanggit na
sitwasyon. Ang “mga espiritung nasa bilangguan” sa I Ni Pedro 3:19 ay tumutukoy
sa mga nasa daigdig ng mga espiritu na hindi tinanggap ang ebanghelyo o hindi
nagkaroon ng pagkakataong marinig ito habang nasa mundo.

Ano ang nalaman natin mula sa mga talatang ito tungkol sa mga nasa daigdig ng
mga espiritu na hindi tinanggap ang ebanghelyo o hindi nagkaroon ng
pagkakataong matanggap ito sa buhay na ito?

Pinagninilayan ni Pangulong Joseph F.
Smith ang kahulugan ng I Ni Pedro
3:18–20 at I Ni Pedro 4:6 nang
matanggap niya ang isang paghahayag
at pangitain tungkol sa pagpunta ng
Tagapagligtas sa daigdig ng mga
espiritu. Ang paghahayag na ito ay
itinala bilang Doktrina at mga
Tipan 138. Nakita ni Pangulong Smith
si Jesucristo, sa pagitan ng panahon ng
Kanyang kamatayan at Pagkabuhay na
Mag-uli, na ipinangangaral ang
ebanghelyo at personal na
nagmiministeryo sa mabubuting
espiritu sa daigdig ng mga espiritu.
Pagkatapos ay bumuo si Jesucristo ng
pangkat ng mabubuting
tagapaglingkod at binigyan sila ng
karapatan na ituro ang ebanghelyo sa
mga espiritu na nasa bilangguan ng
mga espiritu (tingnan sa D at T 138:1–12, 18–19, 27–30).

Ayon sa I Ni Pedro 4:6, bakit ipinangangaral ang ebanghelyo sa mga patay?

Ang isang katotohanan na matututuhan natin sa talatang ito ay na ipinangaral
ang ebanghelyo sa mga patay upang magkaroon din sila ng parehong mga
pagkakataon tulad ng mga taong nakapakinig ng ebanghelyo sa buhay na ito.
(Pansinin na ang I Ni Pedro 4:6 ay isang scripture mastery passage. Maaari mo
itong markahan sa paraang mas madali mo itong mahahanap.)

2. Pag-aralang muli ang sitwasyong nabasa mo sa simula ng lesson na
ito. Sa iyong scripture study journal, isulat kung paano mo

gagamitin ang I Ni Pedro 4:6 para masagot ang tanong na nabasa mo. Ilakip
ang nadarama mo tungkol sa dahilan kung bakit naging katibayan ng awa at
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habag ng Diyos para sa Kanyang mga anak ang doktrina ng kaligtasan para sa
mga patay.

Nabasa natin sa I Ni Pedro 4:7–19 na hinimok ni Pedro ang mga Banal na
magkaroon ng maningas na pag-ibig sa kapwa-tao sapagkat ang pag-ibig ay
nag-aadya sa maraming kasalanan. Tinukoy rin niya ang “mahigpit na pagsubok”
(I Ni Pedro 4:12) sa hinaharap na kailangang pagtiisan ng mga Banal, at itinuro
niya sa mga Banal na magalak kapag sila ay dumaranas ng mga pagsubok at
panlalait dahil sa paniniwala nila kay Jesucristo.

Scripture Mastery—I Ni Pedro 4:6
3. Isulat ang mga salita mula sa 1 Ni Pedro 4:6 sa maliit na kard o

kapirasong papel. Sa kabilang panig ay isulat ang magagawa mo
para matulungan ang iyong mga ninuno na tinanggap ang ebanghelyo sa
daigdig ng mga espiritu at naghihintay na mapalaya sa bilangguan ng mga
espiritu. Sa iyong scripture study journal, isulat na nakumpleto mo na ang
assignment na ito. Sa susunod na linggo, isaulo ang 1 Ni Pedro 4:6 sa
pamamagitan ng pagbigkas dito tuwing umaga at tuwing gabi bago ka
manalangin. Tingnan mo ring muli ang isinulat mo tungkol sa mga paraan na
makakabahagi ka sa gawain ng kaligtasan para sa iyong mga ninuno.

I Ni Pedro 5
Pinayuhan ni Pedro ang mga elder na pangalagaan ang kawan ng Diyos at hinikayat
ang mga Banal na manatiling matatag sa pananampalataya
Para maihanda ang mga Banal sa mga pagsubok na mararanasan nila, itinuro ni
Apostol Pedro sa mga elder ng Simbahan ang kanilang mga responsibilidad bilang
mga lider ng Simbahan. Basahin ang 1 Ni Pedro 5:1–3, na inaalam ang ipinayo ni
Pedro sa mga elder ng Simbahan.

Ang ibig sabihin ng “pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios” (talata 2) ay ang
pangalagaan at bantayan ang mga miyembro ng Simbahan. Itinuro ni Pedro na ang
mga lider ng Simbahan ay dapat kusa at buong pagmamahal na maglingkod sa
halip na gawin ito nang labag sa kalooban o may hinihintay na kapalit. Sila ay
dapat maging mabuting halimbawa sa mga miyembro sa halip na mga
“panginoon” (talata 3) sa kanila.

Isang katotohanang itinuturo ng mga talatang ito ay na may responsibilidad ang
mga lider ng Simbahan na pangalagaan at bantayan ang kawan ng Diyos sa
pamamagitan ng pagmamahal at halimbawa.

Basahin ang I Ni Pedro 5:4, na inaalam kung ano ang itinawag ni Pedro sa
Tagapagligtas.
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Anong mga katangian ni Cristo ang
makatutulong sa mga lider ng
Simbahan sa pagbabantay at
pangangalaga sa mga miyembro ng
Simbahan? ____________________

Paano ka napagpala ng isang lider ng
Simbahan na may pagmamahal o
halimbawa na katulad ng kay Cristo?

Kapag iginalang, pinagtiwalaan, at
sinunod mo ang mga lider ng
Simbahan na tinawag ng Panginoon,
tutulong sila sa espirituwal na
pagpapakain at pangangalaga sa iyo.

Sa I Ni Pedro 5:5–14, itinuro ni Pedro sa
mga Banal na igalang ang matatanda,
ilagak o ipaubaya ang kanilang
kabalisahan kay Jesucristo, at
manatiling matatag sa kanilang pananampalataya, sa kabila ng mga paghihirap.
Tiniyak sa kanila ni Pedro na kung gagawin nila ito, sila ay gagawing sakdal at
palalakasin ng Diyos.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang I Ni Pedro 3–5 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa II Ni Pedro
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Sinabi ni Propetang Joseph Smith, “Si Pedro ang nakapagsulat ng pinakadakilang
mga kataga sa lahat ng mga apostol” (sa History of the Church, 5:392). Ang ibig
sabihin ng pinakadakila ay dakila sa kaisipan, katang-tangi, at kahanga-hanga.

Bilang saksi ng Pagbabagong-anyo ni Jesucristo (tingnan sa II Ni Pedro 1:16–18),
hinikayat ni Pedro ang kanyang mga mambabasa na mas kilalanin pa si Jesucristo
at hangaring magtaglay ng mabubuting pag-uugali para makabahagi sila sa
“kabanalang mula sa Dios” (tingnan sa II Ni Pedro 1:4–8). Tiniyak ni Pedro sa
kanyang mga mambabasa na ang espirituwal na pag-unlad na ito ay makatutulong
sa kanila na “mangapanatag sa pagkatawag at pagkahirang” (II Ni Pedro 1:10).
“Tiniyak muli ni Pedro na darating ang Panginoon mula sa langit na may dakilang
kaluwalhatian at kahatulan sa lupa” (Bible Dictionary, “Peter, Epistles of”). Sa
pag-aaral ng ikalawang sulat ni Pedro, magkakaroon ka ng mas malakas na
pananampalataya kay Jesucristo at makatatanggap ng tagubilin at inspirasyon na
makatutulong sa iyo na maging higit na katulad Niya.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Ang may-akda ng Ikalawang Pangkalahatang Sulat ni Pedro ay si Simon Pedro, ang
punong Apostol ni Jesucristo (tingnan sa II Ni Pedro 1:1).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Hindi natin alam kung kailan at kung saan talaga ginawa ang sulat na ito.
Pinaniniwalaan ng nakararami na isinulat ito ni Pedro sa Roma, pagkatapos ng
sulat na kilala bilang I Ni Pedro, na malamang na isinulat noong A.D. 64 (tingnan sa
Bible Dictionary, “Peter, Epistles of”).

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Sinabi ni Pedro na sumusulat siya sa “nagsipagkamit na kasama namin ng
mahalagang pananampalataya” (II Ni Pedro 1:1). Ipinapahiwatig nito na malamang
na ang mga mambabasa ni Pedro ay ang mga Kristiyanong Gentil din na
tumanggap sa kanyang unang sulat (tingnan sa II Ni Pedro 3:1). Ang nilalaman ng
II Ni Pedro 1:12–15 ay nagsasaad na ginawa ni Pedro ang sulat na ito bilang
mensahe ng pamamaalam sa kanyang mga mambabasa.

Hindi tulad ng Unang Sulat ni Pedro, na tinulungan ang mga Banal na harapin ang
pang-uusig sa labas ng Simbahan, ang ikalawang sulat ni Pedro ay tumalakay sa
apostasiya sa loob ng Simbahan, na naging banta sa kinabukasan ng Simbahan.
Nagkakalat ang mga bulaang propeta at guro ng “mga makakapahamak na mga
hiduwang pananampalataya [mga maling turo], na itatatuwa pati ang Panginoon
na bumili sa kanila” (II Ni Pedro 2:1). Ginawa ni Pedro ang sulat na ito upang
hikayatin ang mga Banal na mas kilalanin ang Panginoon at sikaping
“mangapanatag [sila] sa pagkatawag at pagkahirang” (II Ni Pedro 1:10).
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Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
“Ang ikalawang sulat ay malinaw na para sa mga simbahan ding iyon tulad sa
naunang sulat (3:1). Ito ay isinulat sa panahon na tila nalalapit na ang posibleng
kamatayan (1:14) at naglalayong magbabala laban sa apostasiya” (Bible Dictionary,
“Peter, Epistles of”). Naglalaman din ito ng ilan sa pinakamatitinding salita at mga
huling patotoo ni Pedro.

Ang pangunahing tema sa II Ni Pedro ay ang kahalagahan ng higit na pagkakilala
kay Jesucristo. Ipinangako ni Pedro sa kanyang mga mambabasa na kung
maghahangad sila ng mabubuting pag-uugali at magtataglay ng banal na
katangian, sila ay “hindi … pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga
sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo” (II Ni Pedro 1:8) at “mangapanatag
… sa pagkatawag at pagkahirang” (II Ni Pedro 1:10).

Ikinumpara ni Pedro ang tunay na kaalaman tungkol kay Jesucristo mula sa mga
maling kaalaman at turo na ikinakalat ng mga nag-apostasiya (tingnan sa II Ni
Pedro 2). Sa pagtatapos ng sulat na ito, nagbigay si Pedro ng huling paanyaya sa
mga Banal na “magsilago … sa biyaya, at sa pagkakilala sa ating Panginoon at
Tagapagligtas na si Jesucristo” (II Ni Pedro 3:18).

Outline
II Ni Pedro 1. Ipinaliwanag ni Pedro na ang mga pangako ni Jesucristo ay
nagtutulot sa mga Banal na “makabahagi sa kabanalang mula sa Dios” (II Ni Pedro
1:4). Hinikayat niya sila na “mangapanatag … sa pagkatawag at pagkahirang”
(II Ni Pedro 1:10). Ginunita ni Pedro ang kanyang karanasan sa Bundok ng
Pagbabagong-anyo, nang masaksihan niya ang niluwalhating Cristo at narinig ang
tinig ng Ama. Sinabi ni Pedro na “kami ay mayroong lalong panatag na salita ng
hula” [II Ni Pedro 1:19.

II Ni Pedro 2. Nagbabala si Pedro sa mga miyembro ng Simbahan tungkol sa mga
bulaang propeta at mga bulaang guro na darating sa kanila at ililigaw ang mga
Banal. Ang masasamang gurong ito ay magtatatwa sa Panginoon at pagsasalitaan
ng masama ang “daan ng katotohanan” (II Ni Pedro 2:2). Itinuro ni Pedro na mas
makabubuting huwag tanggapin ang ebanghelyo kaysa gumawa ng mga tipan
ngunit hindi naman ipinamumuhay ang mga ito.

II Ni Pedro 3. Tiniyak muli ni Pedro na tunay ngang si Cristo ay paparito sa
Kanyang sariling panahon, lilinisin ang daigdig sa pamamagitan ng apoy,
pupuksain ang masasama, at ililigtas ang masisikap at matatapat. Hinikayat ni
Pedro ang mga Banal na “magsilago … sa biyaya at sa pagkakilala … [kay]
Jesucristo” (II Ni Pedro 3:18)

I I  NI  PEDRO
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UNIT 30: DAY 1

II Ni Pedro
Pambungad
Hinikayat ni Apostol Pedro ang mga Banal na mas kilalanin si Jesucristo sa
pamamagitan ng pagsisikap na maging katulad Niya. Nagbabala rin si Pedro na
inililigaw ng mga bulaang propeta at guro ang mga tao. Ipinropesiya niya na sa
mga huling araw, kukutyain ng masasama ang mabubuti dahil naniniwala ang mga
ito na babalik si Jesucristo. Hinikayat ni Pedro ang mga Banal na masigasig na
maghanda para sa Ikalawang Pagparito ng Tagapagligtas.

II Ni Pedro 1:1–11
Itinuro ni Pedro kung paano makakabahagi sa likas na kabanalan ni Jesucristo
Umisip ka ng mga katangian na hinahangaan mo sa isang miyembro ng iyong
pamilya o sa isang kaibigan. Naniniwala ka ba na maaari mong taglayin ang
gayunding mabubuting katangian? Kung ikaw ay kabataang babae, isipin ang
bahagi ng tema ng mga Kabataang Babae, na nagsasaad: “Kami ay mga anak na
babae ng aming Ama sa Langit, na nagmamahal sa amin, at mahal namin Siya.”
Isipin ang mga pinahahalagahan na nakapaloob sa temang ito, lalo na ang banal na
katangian.

Ikaw man ay isang kabataang babae o lalaki, ano ang ibig sabihin sa iyo ng “banal
na katangian”? ____________________

Ginawa ni Apostol Pedro ang sulat na ito para sa mga miyembro ng Simbahan na
sumasampalataya kay Jesucristo. Tulad ng nakatala sa II Ni Pedro 1:1–4, itinuro niya
sa kanila na maaaring “makabahagi [sila] sa kabanalang mula sa Dios” (talata 4).
Ang mga katagang “kabanalang mula sa Dios” ay tumutukoy sa mga katangian ng
Ama sa Langit at ni Jesucristo.

Basahin ang II Ni Pedro 1:5–7, na inaalam ang ilang banal na katangian ng Ama at
ng Anak. Sa chart sa ibaba, isulat ang mga katangiang makikita mo sa talatang ito.
Pagkatapos, sa scale na 1 hanggang 10, suriin kung gaano mo pinagsisikapang
taglayin ang mga katangiang ito sa buhay mo (1 = Hindi pinagsisikapang taglayin;
10 = Pinagsisikapang taglayin). Ang unang banal na katangian ay nakasulat na.
Ang ibig sabihin ng salitang pagpipigil sa talata 6 ay disipilina sa sarili.

Mga Banal na katangian

Pananampalataya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Mga Banal na katangian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Basahin ang II Ni Pedro 1:8–11, na inaalam kung ano ang mga pagpapalang
darating sa mga taong nagsisikap na magtaglay ng mga banal na katangian ng
Ama sa Langit at ni Jesucristo. Ipaliwanag na ang ibig sabihin ng mga katagang
“mangapanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo” sa talata 10 ay
natanggap mo na sa buhay na ito ang katiyakan o pangakong ibinigay ng Diyos na
makakamit mo ang buhay na walang hanggan; tinukoy ito ni Pedro bilang
pagkakaroon ng “lalong panatag na salita ng hula” (II Ni Pedro 1:19).

Itinuro ni Propetang Joseph Smith na ang pagkatawag at pagkahirang ng isang
tao ay natitiyak matapos mapatunayang tapat sa Panginoon ang taong iyon:
“Pagkatapos magkaroon ng pananampalataya kay Cristo ang isang tao, nagsisi
ng kanyang mga kasalanan, at nabinyagan para sa ikapagpapatawad ng
kanyang mga kasalanan at natanggap ang Espiritu Santo (sa pamamagitan ng
pagpapatong ng mga kamay), na siyang unang Mangaaliw, hayaan siyang

patuloy na magpakumbaba sa harapan ng Diyos, na nagugutom at nauuhaw sa kabutihan, at
nabubuhay sa bawat salita ng Diyos, at hindi magtatagal sasabihin sa kanya ng Panginoon,
Anak, ikaw ay dadakilain. Kapag lubusan na siyang napatunayan ng Panginoon, at nakita na
determinado ang tao na maglingkod sa Kanya kahit ano pa ang mangyari, malalaman ng tao na
ang kanyang pagkatawag at pagkahirang sa kanya ay tiyak na” (sa History of the
Church, 3:380).

II Ni Pedro 1:12–21
Ibinahagi ni Pedro ang kanyang patotoo kay Jesucristo at nagturo tungkol sa banal
na kasulatan
Sa palagay mo, bakit pinupuna ng ilang tao ang mga edad ng ilan sa mga propeta
at mga apostol? Ano ang isasagot mo sa mga pumupuna na ang mga propeta at
mga apostol ngayon ay napakatanda na para makapaglingkod na mabuti? Sa
patuloy na pag-aaral mo ng II Ni Pedro 1, alamin ang isang katotohanan tungkol sa
mga propeta at mga apostol na mas mahalaga kaysa mga edad nila.

Tulad ng nakatala sa II Ni Pedro 1:12–19, alam ni Apostol Pedro na malapit na
siyang mamatay, kaya ibinahagi niya ang kanyang patotoo bilang saksi kay
Jesucristo. Binanggit niya sa kanyang patotoo ang “lalong panatag na salita ng
hula” (II Ni Pedro 1:19). Ang “lalong panatag na salita ng hula” na ito ay mas
malinaw na ipinaliwanag sa Doktrina at mga Tipan 131:5 bilang kaalamang
natanggap ng tao sa buhay na ito sa pamamagitan ng paghahayag na siya “ay
ibinuklod sa buhay na walang hanggan.” Ito ay tinukoy rin bilang “[pagtiyak sa]
pagkatawag at pagkahirang” (II Ni Pedro 1:10), na napag-aralan mo sa unang
bahagi ng II Ni Pedro 1.

Basahin ang II Ni Pedro 1:20–21, na inaalam kung ano ang itinuro ni Pablo tungkol
sa tungkulin ng “[mga tao ng] Dios,” o mga propeta. Pansinin na mababasa sa
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Pagsasalin ni Joseph Smith ng II Ni Pedro 1:20 na, “Na malaman muna ito, na alin
mang propesiya ng kasulatan ay hindi ibinibigay sa sariling kalooban ng isang tao.”

Batay sa itinuro ni Pedro, matutukoy natin ang sumusunod na katotohanan:
Tinatanggap ng mga propeta ang banal na kasulatan sa pamamagitan ng
Espiritu Santo. (Maaari mo itong markahan o lagyan ng tanda sa iyong mga banal
na kasulatan.) Ang mga banal na kasulatan ay “mga salita na kapwa isinulat at
sinabi, ng mga banal na tao ng Diyos kapag pinakikilos ng Espiritu Santo” (Gabay
sa mga Banal na Kasulatan, “Banal na Kasulatan, Mga,” scriptures.lds.org; tingnan
din sa D at T 68:2–4).

Ang ilang banal na kasulatan ay ginawa nang kanoniko. Ang kanoniko ay “isang
kinikilala, pinagsama-samang mga banal na talaan na nararapat sundin. Sa Ang
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ang mga kanonikong
aklat ay tinatawag na mga pamantayang gawa at kabilang dito ang Luma at Bagong
Tipan, ang Aklat ni Mormon, ang Doktrina at mga Tipan, at ang Mahalagang
Perlas” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Kanoniko,” scriptures.lds.org).

Sa pagbabasa mo ng sumusunod na patotoo ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng
Labindalawa, hanapin ang patotoo niya na ang mga propeta ay patuloy na
nakatatanggap ng mga banal na kasulatan: “Ang linya ng priesthood ang paraan
ng pakikipag-usap ng Diyos sa Kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga
banal na kasulatan noong unang panahon. At ang linyang ito ang paraan ng
pakikipag-usap Niya ngayon sa pamamagitan ng mga turo at payo ng mga

buhay na propeta at apostol at iba pang mga lider na binigyang-inspirasyon” (“Dalawang Linya
ng Pakikipag-ugnayan,” Ensign o Liahona, Nob. 2010, 84).

Isipin kung bakit mahalaga na alam natin na gumamit at gumagamit pa rin ang
Diyos ng mga propeta para maibigay ang mga banal na kasulatan sa Kanyang
mga anak.

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Anong mga talata sa banal na kasulatan, mula sa mga propeta noon o sa
mga propeta ngayon, ang nakaimpluwensya sa buhay mo?

b. Paano ka napagpala ng mga banal na kasulatang iyon?

Pagnilayang muli ang patotoo ni Elder Oaks at humanap ng pagkakataon sa mga
susunod na araw na makapagpatotoo ka sa iba ayon sa patnubay ng Espiritu,
tungkol sa katotohanan ng mga propeta at sa kahalagahan ng pagtanggap at
pag-aaral ng mga banal na kasulatan.

II Ni Pedro 2
Nagbabala si Pedro na huwag magpalinlang sa mga bulaang guro
Bakit pinipili ng mga tao na magkasala kahit alam nila na mali ang kanilang
ginagawa? ____________________

Nabasa natin sa II Ni Pedro 2 na nagbabala si Apostol Pedro sa mga Banal na
layuan ang mga taong naghahangad na linlangin sila. Sa pag-aaral mo ng II Ni
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Pedro 2, alamin ang mga katotohanan na makatutulong sa iyo na malaman at
maiwasan ang mga panlilinlang na hahantong sa kasalanan.

Basahin ang II Ni Pedro 2:1–3, na inaalam ang babala ni Pedro tungkol sa mga
magtatangkang linlangin ang mga Banal. Ipaliwanag na ang “mga
makakapahamak na mga hiduwang pananampalataya” (II Ni Pedro 2:1) ay mga
turo na mali at nakasisira.

Ang isang katotohanan na matututuhan natin sa mga talatang ito ay na hangad ng
mga bulaang guro na linlangin tayo.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder M. Russell Ballard ng Korum ng
Labindalawang Apostol, na inaalam ang itinuturo ng mga bulaang propeta ngayon
para malinlang tayo:

“Ang mga bulaang propeta at mga bulaang guro ay nagpapahayag na si
Propetang Joseph Smith ay isang manlilinlang; hindi sila naniniwala na totoong
nangyari ang Unang Pangitain. Sinasabi nila na ang Aklat ni Mormon at ang iba
pang pamantayang aklat ay hindi mga sinaunang tala o banal na kasulatan.
Tinatangka rin nilang baguhin ang likas na katangian ng Panguluhang Diyos, at
hindi sila naniniwala na nagbigay at patuloy na nagbibigay ang Diyos ng

pahayag ngayon sa Kanyang mga inordenan at sinang-ayunan na mga propeta.

“Ang mga bulaang propeta at mga guro ay ipinagmamalaki pa na tangka nilang gumawa ng
mga bagong interpretasyon ng mga banal na kasulatan upang ipakita na hindi dapat ituring ang
mga sagradong tekstong ito na mga salita ng Diyos kundi mga salita lang ng mga taong walang
gaanong nalalaman kundi ang kanilang maling opinyon at kinikilingang kultura. Dahi diyan,
ikinakatwiran nila na kailangan ng mga banal na kasulatan ng bagong interpretasyon at sila
lamang ang may kakayahang ibigay ang interpretasyong iyan.

“Marahil ang pinakakasumpa-sumpa pa, ay ikinakaila nila na naganap ang Pagkabuhay na
Mag-uli at ang Pagbabayad-sala ni Cristo, at iginigiit na walang Diyos na makapagliligtas sa atin.
Hindi sila naniniwalang kailangan ang isang Tagapagligtas. Sa madaling salita, ang mga
mapanirang-puring ito ay nagtatangkang ibahin ang mga doktrina ng Simbahan upang umakma
sa sarili nilang mga pananaw, at ang bunga nito ay itinatatwa ang Cristo at ang Kanyang
tungkulin bilang Mesiyas.

“Ang mga bulaang propeta at mga bulaang guro ay nagtatangka rin na baguhin ang mga
ibinigay ng Diyos at ang batay sa banal na kasulatan na mga doktrina na nangangalaga sa kasal,
sa likas na katangian ng pamilya, at sa mahahalagang doktrina tungkol sa pansariling
moralidad. Hinihimok nila na bigyan ng ibang pagpapakahulugan ang moralidad upang
pangatwiranan ang pangangalunya, pakikiapid, at mga ugnayang homoseksuwal. Ang ilan ay
hayagang sinusuportahan ang legalisasyon ng kasal ng dalawang taong magkapareho ng
kasarian” (“Beware of False Prophets and False Teachers,” Ensign, Nob. 1999, 63–64)

Isipin ang mga pagkakataon na maaaring nakabasa o nakarinig ka ng mga turo o
mensahe mula sa mga bulaang guro. Bakit nakatutulong na alam natin ang mga
mensahe at mga turo ng mga bulaang guro?

Nabasa natin sa II Ni Pedro 2:4–17 ang ilang halimbawa ng nangyari sa mga taong
sumunod sa mga bulaang guro noong unang panahon, kabilang na ang mga
sumunod kay Satanas sa premortal na buhay, ang mga taong nabuhay sa panahon
ni Noe, at ang mga tao sa Sodoma at Gomorra. Nagbigay rin si Pedro ng mga
halimbawa ng mga taong hindi naimpluwensyahan ng mga bulaang guro, tulad
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nina Noe at Lot. Pagkatapos ay inilarawan ni Pedro ang masamang pag-uugali ng
mga bulaang guro.

Paano namimingwit ng isda ang
mangingisda? ____________________

Ang pamamaraan ng mangingisda sa
pamimingwit ng isda ay katulad ng
pamamaraan ng bulaang guro. Basahin
ang II Ni Pedro 2:18–19, na inaalam
kung paano inaakit ng mga bulaang
guro ang mga Banal na sundin ang
kanilang mga turo.

Paano nakakatulad ng pamaing insekto
o patibong ang mga turo ng mga
bulaang propeta at guro?

Nalaman natin sa II Ni Pedro 2:19 na
nangangako ng kalayaan ang mga
bulaang guro. Sa madaling salita,
itinuturo nila na ang kasalanan, sa halip
na ang pagsunod sa mga kautusan, ang
nagdudulot ng mas higit na kalayaan.

Malalaman natin sa mga talatang ito na
pinapaniwala tayo ng mga bulaang
propeta na nagiging mas malaya tayo
dahil sa kasalanan.

Basahing muli ang talata 19 na inaalam
ang nangyayari sa mga tao na
natatangay ng mga maling turo at
kasalanan.

2. Sa iyong scripture study
journal, magsulat ng

dalawa o tatlong halimbawa ng mga
maling turo na parang nagbibigay
ng kalayaan pero ang totoo ay humahantong sa pagkaalipin.

Basahin ang II Ni Pedro 2:20–22, na inaalam ang itinuro ni Pedro tungkol sa mga
taong binabalikan muli ang kasalanan matapos na takasan ito.

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Sa iyong palagay, bakit ang mga yaong “[tumatakas] sa mga pagkahawa sa
sanglibutan sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at Tagapagligtas na
si Jesucristo” (II Ni Pedro 2:20) ay maaaring matuksong bumalik sa
masasamang gawi?
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b. Ano ang maipapayo mo para tulungan ang isang tao na manatiling tapat
kay Jesucristo at sa Kanyang ebanghelyo sa halip na bumalik sa dating mga
kasalanan?

II Ni Pedro 3
Nagpatooo si Pedro tungkol sa Ikalawang Pagparito ni Jesucristo
Sa pagtatapos ni Apostol Pedro ng sulat na ito, na marahil ay isa sa mga huling
patotoo niya na naisulat, ipinaalala niya sa mga Banal ang Ikalawang Pagparito ni
Jesucristo at itinuro sa kanila kung paano ito paghandaan. Tulad ng nakatala sa
II Ni Pedro 3:1–9, itinuro niya na sa mga huling araw ay may mga tao na manlalait
at mangungutya sa mga naniniwala sa Ikalawang Pagparito.

Basahin ang II Ni Pedro 3:10–14, na inaalam ang itinuro ni Pedro tungkol sa
Ikalawang Pagparito. Ang salitang pamumuhay sa talata 11 ay tumutukoy sa
pag-uugali, at ang “pinakananasa” sa talata 12 ay ang masidhing pag-asam sa
isang bagay.

Anong payo ang ibinigay ni Pedro sa mga Banal upang ihanda sila sa Ikalawang
Pagparito?

Ang mga katagang “walang dungis at walang kapintasan” sa talata 14 ay ang
pagiging malinis mula sa kasalanan. Ang mga yaong nalinis mula sa kasalanan ay
nakipagkasundo na sa Diyos, o naging kapanalig at kaisa Niya, at makadarama ng
kapayapaan sa piling ng Tagapagligtas kapag dumating Siya. Natutuhan natin mula
sa mga turo ni Pedro na makapaghahanda tayo sa Ikalawang Pagparito ng
Tagapagligtas sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay at pag-asam sa
Kanyang Pagparito. Maaari mong isulat o lagyan ng tanda ang alituntuning ito sa
iyong mga banal na kasulatan sa tabi ng II Ni Pedro 3:11–14.

Ano ang ilang bagay na magagawa natin para makapamuhay nang mabuti habang
tapat na inaasam ang Ikalawang Pagparito?

Nabasa natin sa II Ni Pedro 3:15–18 na sinabi ni Pedro na mahirap unawain ang
ilan sa mga turo ni Pablo. Nagbabala rin siya na iwasang matuksong gumawa ng
masama. Hinikayat niya ang mga Banal na “magsilago … sa biyaya at sa
pagkakilala sa ating Panginoon” (II Ni Pedro 3:18)

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang II Ni Pedro at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa I Ni Juan
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Tinalakay ni Apostol Juan sa sulat na ito ang tungkol sa mapanganib na paglaganap
ng impluwensya sa Simbahan ng mga nag-apostasiya. Binalaan niya ang mga
Banal na huwag makipag-ugnayan sa kadiliman at manatili sa kaligtasan ng
liwanag ng ebanghelyo. Ang pag-aaral ng I Ni Juan ay makatutulong sa iyo na mas
makilala ang mga maling turo tungkol kay Jesucristo, at makatutulong sa iyo ang
pagsunod sa payo ni Juan na mapanatili ang malapit na pakikipag-ugnayan sa
Panginoon habang nananatili ka sa katotohanan. Bukod pa rito, makatutulong sa
iyo ang pag-aaral ng aklat na ito na maunawaan ang dakilang pagmamahal ng
Ama sa Langit sa bawat isa sa Kanyang mga anak, na ipinakita Niya sa pag-aalay
ng Kanyang Anak na si Jesucristo, bilang isang sakripisyo para sa buong
sangkatauhan.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
“Bagaman hindi binabanggit ng manunulat ang kanyang sarili sa tatlong sulat na
ito, ang mga pananalita ay matibay na nahahalintulad ng kay Juan,” isa sa orihinal
na Labindalawang Apostol (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Juan, Anak Ni
Zebedeo”). Ang may-akda ng mga Sulat ni Juan ay isang saksi sa nabuhay na
muling Tagapagligtas, na totoong nangyari kay Juan ang Apostol (tingnan sa I Ni
Juan 1:1–4; 4:14).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Hindi tiyak kung kailan at saan isinulat ang I Ni Juan. Malamang na isinulat ito
noong mga huling bahagi ng unang siglo A.D.

Bagama’t ginugol ni Juan ang unang bahagi ng kanyang buhay sa Palestina, galit
ang mga taga-roon sa mga Kristiyano at Judio matapos ang pagkawasak ng
Jerusalem at ng templo nito noong A.D. 70. Pinaniniwalaan na nilisan ni Juan ang
Palestina upang manirahan sa Efeso sa mga huling taon ng kanyang buhay. Kung
ganito nga ang nangyari, maaaring ginawa ni Juan ang sulat mula sa Efeso sa
pagitan ng A.D. 70 at 100.

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Hindi malinaw kung para kanino talaga ang I Ni Juan, ngunit makikita sa isinulat
ni Juan na para ito sa mga nananampalataya (tingnan sa I Ni Juan 1:3–4; 2:12–14),
marahil sa mga naroon sa Asia Minor (Turkey sa panahong ito), kung saan
nakasaad sa ilang talang pangkasaysayan na maaaring nanirahan at naglingkod
dito si Juan sa huling bahagi ng unang siglo A.D.

Sa panahong ito, ang mga huwad na guro ay lumikha ng pagkakabaha-bahagi, o
pagkakahati, sa mga Banal sa rehiyon (tingnan sa 1 Ni Juan 2:18–19, 22, 26; 4:1), at
lumalaganap ang apostasiya sa Simbahan. Ang isang pilosopiya na nagsisimulang
sumikat sa panahong iyon ay ang Docetismo. Ang Docetismo ay bahagi ng isang
mas malaking kilusan na kilala bilang Nostisismo. Pangunahing itinuturo sa
maraming uri ng Nostisismo na ang espiritu ay lubos na mabuti at ang materya o
bagay, kabilang na ang pisikal na katawan, ay lubos na masama.
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Naniwala ang mga tagasunod ng Nostisismo na hindi matatamo ang kaligtasan sa
pagiging malaya sa kasalanan kundi sa pagpapalaya ng espiritu mula sa materya o
mula sa pisikal na katawan. Naniwala rin sila na ang kaligtasan ay matatamo sa
pamamagitan ng espesyal na kaalaman (gnosis) sa halip na sa pamamagitan ng
pananampalataya kay Jesucristo.

Mula ang salitang Docetismo sa salitang Griyego na dokeō, na ang ibig sabihin ay
“tila” o “sa wari.” Pinalabis ng mga tagasunod ng Docetismo ang espirituwal na
katangian ni Jesus hanggang sa puntong hindi na nila tinatanggap ang ideya na
pumarito Siya sa lupa at nagkaroon ng pisikal na katawan. Naniwala sila na ang
Diyos ay hindi nakikita, imortal, nalalaman ang lahat ng bagay, at walang katawan,
at itinuring nila na karumal-dumal at masama ang pisikal na daigdig at ang pisikal
na katawan. Samakatwid, naniwala sila na dahil si Jesus ang banal na Anak ng
Diyos, hindi maaaring naranasan Niya ang mga limitasyon ng pagiging tao. Sa
pananaw nila, si Jesucristo ay hindi literal na isinilang sa laman at hindi Siya
nagkaroon ng pisikal na katawan, na dumugo, nagdusa, namatay, o bumangon na
may nabuhay na muling katawan—tila ginawa lamang Niya ang mga bagay na ito.

Bagama’t pinabulaan ni Apostol Juan ang mga maling turong ito, nagpatuloy pa rin
ang mga ito at unti-unting tinanggap ng mga miyembro ng Simbahan. Ito at ang
iba pang mga maling doktrina ay bahagi ng nagdulot ng Malawakang Apostasiya.

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Bilang isa sa mga orihinal na Apostol ni Jesucristo, si Juan ay isang natatanging
saksi ng nabuhay na muling Tagapagligtas. Sinimulan ni Juan ang liham na ito sa
pagpapahayag na personal niyang nakita, narinig, at nahawakan si Jesucristo.
Dinagdagan pa niya ang kanyang patotoong ito, at inanyayahan ang kanyang mga
mambabasa na magkaroon ng “pakikisama … sa Ama, at sa kaniyang Anak na si
Jesucristo” (I Ni Juan 1:3). Pag-ibig o pagmamahal ang pangunahing tema sa
Unang Sulat ni Juan. Binigyang-diin ni Juan na ang mga nagsasabing iniibig nila
ang Diyos ngunit hindi naman iniibig ang kanilang kapwa-tao ay mga sinungaling
(tingnan sa I Ni Juan 4:20–21).

Outline
I Ni Juan 1–3. Itinuro ni Juan na sa pamamagitan ng pagsunod, makikilala natin
ang Diyos, magkakaroon ng pakikisama sa Kanya, at magiging katulad Niya. Sa
mga huling araw, lilitaw ang mga anticristo. Ang pagmamahal sa atin ng
Tagapagligtas ay ipinakita sa pamamagitan ng Kanyang nagbabayad-salang
sakripisyo.

I Ni Juan 4–5. Hinikayat ni Juan ang mga Banal na alamin kung ang isang guro ay
sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, at Kanyang isinugo ang Kanyang Anak upang
magdusa para sa atin dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ang mga
nagmamahal sa Diyos ay susunod sa Kanyang mga utos. Ang mga naniniwala kay
Jesucristo at isinilang sa Diyos ay mapagtatagumpayan ang daigdig.

I NI  JUAN
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UNIT 30: DAY 2

I Ni Juan
Pambungad
Inanyayahan ni Apostol Juan ang mga miyembro ng Simbahan na hangarin ang
pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Binigyang-diin niya na
kailangang sundin ang mga utos ng Diyos upang maipakita ang pagmamahal natin
sa Kanya. Ipinaalala rin ni Juan sa mga miyembro ng Simbahan na mahalin ang
kanilang kapwa.

I Ni Juan
Ipinaliwanag ni Juan ang kahalagahan ng pagsunod sa mga kautusan at
pagmamahal sa isa’t isa

1. Sa iyong scripture study journal, isulat ang salitang apostasiya at
ang ibig sabihin nito. Kung kailangan mo ng tulong, gamitin ang

Gabay sa mga Banal na Kasulatan, o ang Mga Pangunahing Doktrina sa simula
ng gabay sa pag-aaral na ito.

Isinulat ni Apostol Juan ang liham na ito sa panahong nagbabanta ang apostasiya
sa Simbahan. Nagbabala siya sa mga Banal tungkol sa mga anticristo (tingnan sa
I Ni Juan 2:18–26; 4:3). Ang isang anticristo ay ang “sinuman o anumang bagay na
nanghuhuwad sa totoong ebanghelyo ng plano ng kaligtasan at hayagan o lihim na
sumasalungat kay Cristo” at sa awtoridad at mga turo ng Kanyang mga piniling
tagapaglingkod (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Anticristo,” scriptures.lds.org).
Itinuro ng ilang anticristo noong panahon ni Juan na si Jesucristo ay hindi
nagkaroon ng pisikal na katawan habang narito sa lupa ngunit nagpakita lamang
na parang may pisikal na katawan.

Basahin ang I Ni Juan 1:1–4, at alamin kung ano ang pinatotohanan ni Juan upang
pabulaanan ang maling turong ito. Ipaliwanag na ang mga katagang “Salita ng
buhay” sa (talata 1) ay tumutukoy kay Jesucristo.

Pansinin sa mga talata 3–4 na gusto ni Juan na magkaroon ang mga Banal ng
pakikisama sa mga lider ng Simbahan, na may pakikisama sa Ama sa Langit at kay
Jesucristo. Nais din niyang makadama sila ng lubos na kagalakan. Ang isang
alituntunin na matututuhan natin mula sa mga talatang ito ay na kung
tatanggapin at susundin natin ang mga turo ng mga propeta at mga apostol,
magkakaroon tayo ng pakikisama sa Ama at sa Anak..

Ang ibig sabihin ng may pakikisama ay magkaroon ng pakikitungong may
pagtitiwala, pagkakaibigan, pakikipag-ugnayan, at pagkakaisa. Isipin ang mga
kalalakihang naglilingkod sa Unang Panguluhan at sa Korum ng Labindalawang
Apostol. Paano nakatutulong ang pagsunod sa mga turo ng mga propeta at mga
apostol sa pagtatamo natin ng pakikisama sa ating Ama sa Langit at sa kanyang
Anak na si Jesucristo?

Basahin ang I Ni Juan 1:5–6, at alamin kung ano ang makahahadlang sa atin na
magkaroon ng pakikisama o pakikipag-ugnayan sa ating Ama sa Langit.
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Ang isa sa pinakamahahalagang tema ng sulat ni Juan ay nakatala sa I Ni Juan
1:5—Si Jesucristo ang Ilaw ng Sanlibutan (tingnan sa Juan 1:4–9; 8:12; 9:1–5). Isipin
ang isang pagkakataon na naglakad ka sa isang madlim na lugar. Ginamit ni Juan
ang salitang kadiliman upang tukuyin ang espirituwal na kadiliman.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng lumakad sa espirituwal na kadiliman?
____________________

Pag-aralan ang 1 Ni Juan 1:7–2:6, at alamin ang mga katotohanang itinuro ni Juan
na makatutulong sa atin kung paano lumakad sa liwanag ng ebanghelyo.
Ipaliwanag na ang ibig sabihin ng salitang pangpalubag-loob sa I Ni Juan 2:2 ay
isang nagbabayad-salang sakripisyo na tumutugon sa katarungan ng Diyos.

2. Sa iyong scripture study journal, maglista ng ilang katotohanan na
natukoy mo sa I Ni Juan 1:7–2:6. Pagkatapos ay isipin kung paano

mo sasagutin ang mga sumusunod na tanong:

a. Sa iyong palagay, bakit nagiging ganap, o lubos, ang pagmamahal natin sa
Diyos kapag sinusunod natin ang Kanyang mga kautusan?

b. Kailan ka nakaranas ng matinding pagmamahal sa Diyos habang sinisikap
mong sundin ang Kanyang mga kautusan?

Basahin ang mga sumusunod na paglalarawan, at alamin ang partikular na
kautusan na nahihirapan sundin ng dalawang kabataang ito:

• Isang binatilyo ang nagbabasa ng mga banal na kasulatan araw-araw at tapat
na ginagawa ang marami niyang tungkulin sa priesthood, pero madalas siyang
masungit sa nakababata niyang kapatid.

• Isang dalagita ang regular na dumadalo sa mga miting ng Simbahan at nakamit
ang kanyang Young Womanhood Recognition. Gayunman, madalas siyang
mag-post sa social media ng mga di-magagandang komento tungkol sa ilan sa
kanyang mga kaklase at mga guro.

Anong kautusan ang nahihirapan sundin ng dalawang kabataang ito na Banal sa
mga Huling Araw? (Pag-aralang muli ang scripture mastery passage sa Mateo
22:36–39 para makatulong sa pagsagot sa tanong na ito.)

Pag-isipan ang mga sitwasyon kung saan nahihirapan kang magpakita ng
pagmamahal sa iba.

3. Basahin ang I Ni Juan 2:9–11; 4:7–11, 19–21, at alamin ang itinuro ni
Juan tungkol sa pag-ibig o pagmamahal. Maaari mong markahan o

isulat ang turong makahulugan sa iyo. Pagkatapos ay sagutin ang mga
sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:

a. Alin sa mga turo ni Juan tungkol sa pag-ibig o pagmamahal ang
makahulugan sa iyo? Bakit?

b. Isang alituntunin na matutukoy natin mula sa mga talatang ito ay kapag
mahal natin ang Diyos, mamahalin natin ang ating kapwa. Sa iyong
palagay, bakit maipapakita natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa
kapag talagang mahal natin ang Diyos?
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Pansinin na binanggit ni Juan ang tungkol sa pagkapoot sa ating kapwa sa I Ni Juan
4:20. Maraming paraan para hindi natin maipakita ang ating pagmamahal o
kabaitan sa ating kapwa maliban pa sa pagkapoot sa kanila. Sa iyong palagay, ano
pa ang ilang paraang iyon? ____________________

Basahin ang I Ni Juan 3:17–18, at alamin kung paano natin dapat ipakita ang ating
pagmamahal sa ating kapwa.

Sa iyong palagay, bakit mahalagang ipakita natin ang ating pagmamahal sa ating
mga gawa at hindi lamang sa ating mga salita?

Sino ang kilala mo na mabuting halimbawa ng pagpapakita ng pagmamahal
sa iba?

Kung maaari, panoorin ang video na pinamagatang “Two Brothers Apart”
na matatagpuan sa LDS.org. Sa iyong panonood, alamin kung paano

inilarawan ng magkapatid ang alituntuning ito at kung ano ang epekto nito sa
bawat isa sa kanila.

4. Isipin ang isang tao sa buhay mo na mapagpapakitaan mo ng higit
pang pagmamahal. Sa iyong scripture study journal, isulat ang

pangalan ng taong iyon at ang isang bagay na magagawa mo upang ipakita ang
iyong pagmamahal o kabaitan sa taong iyon. Hindi mo kailangang ipakita ang
iyong pagmamahal sa magarbong paraan. Ang munti at simpleng pagpapakita
ng pag-ibig sa kapwa-tao at kabaitan ang kadalasang pinakamakahulugan.

Kapag ipinakikita natin ang ating pagmamahal sa ating mga kilos, tinutularan natin
ang halimbawa ni Jesucristo, o namumuhay tayo tulad ni Jesus (tingnan sa I Ni
Juan 2:6; 3:1–3). Pagpapalain ka ng Panginoon habang ipinapamuhay mo ang
katotohanang ito.

Basahin ang I Ni Juan 4:12, at pagkatapos ay basahin ang Pagsasalin ni Joseph
Smith, I Ni Juan 4:12 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). Ano ang nilinaw ng
Pagsasalin ni Joseph Smith tungkol sa pagkakita sa Diyos?

Sa I Ni Juan 5, itinuro ni Juan kung ano ang dapat nating gawin upang ipanganak
na muli, na ibig sabihin ay “ang matanggap ang Espiritu ng Panginoon [na]
nagdudulot ng malaking pagbabago sa puso ng isang tao kung kaya’t nawawalan
siya ng pagnanais na gumawa ng masama, sa halip ay nagnanais na hanapin ang
mga bagay ng Diyos” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Isilang na Muli,
Isinilang sa Diyos,” scriptures.lds.org). Basahin ang mga sumusunod na talata, at
ilista ang dapat nating gawin upang ipanganak na muli:

I Ni Juan 5:1 ____________________

I Ni Juan 5:2–3 ____________________

I Ni Juan 5:4 ____________________

I Ni Juan 5:18 ____________________

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang I Ni Juan at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa II Ni Juan
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Sa kanyang ikalawang sulat, nagpahayag si Apostol Juan ng pag-aalala tungkol sa
impluwensya sa Simbahan ng mga nag-apostasiya. Gayon din, nagpahayag din
siya ng kagalakan para sa mga miyembro ng Simbahan na nanatiling matatag at
matapat sa ebanghelyo (tingnan sa II Ni John 1:4). Ang kanyang mga salita ay
nagpapakita ng kagalakan at pasasalamat na nadarama ng mga lider ng Simbahan
para sa mga nanatiling tapat sa Panginoon. Sa pag-aaral mo ng II Ni Juan,
mapapalakas ka ng paalala ni Juan na mahalin ang isa’t isa, sundin ang mga
kautusan ng Diyos, at manatiling tapat sa doktrina ni Cristo.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Tinukoy ng may-akda ang kanyang sarili bilang “ang matanda” II Ni Juan 1:1), at
pinaniniwalaan na si Juan, isa sa mga orihinal na Labindalawang Apostol, ang
sumulat nito (Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Juan, Anak Ni Zebedeo”).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Hindi tiyak kung kailan at saan isinulat ang II Ni Juan. Kung tama ang tradisyon na
nagsasabing matagal na nanirahan si Juan sa Efeso, maaaring doon niya ginawa
ang sulat na ito sa pagitan ng A.D. 70 at 100.

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Ang Ikalawang Sulat ni Juan ay isinulat para sa “hirang na ginang at sa kaniyang
mga anak” (II Ni Juan 1:1). Walang nakaaalam kung isinulat ito ni Juan para sa
kanyang pamilya o sa iba pang grupo ng mga tao o kaya’y kinakausap niya ang
buong Simbahan gamit ang matalinghagang pananalita.

Isinulat ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol na ang
II at III Ni Juan ay maaaring mga sulat ni Juan para sa mga miyembro ng kanyang
pamilya (tingnan sa Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo [1965–73],
3:409–10, 12–14).

Isa pang posibilidad na ang mga katagang “hirang na ginang” ay tunay na
tumutukoy sa isang kongregasyon ng mga Kristiyano (tingnan sa II Ni Juan 1:13).
Ang salitang Griyego para sa simbahan ay pambabae, at karaniwan nang
kinakatawan ang Simbahan na isang babae (tingnan sa Mga Taga Efeso
5:25–27, 32; Pagsasalin ni Joseph Smith, Apocalipsis 12:1–3, 7 [sa Gabay sa mga
Banal na Kasulatan]; Apocalipsis 19:7–8).

Tulad ng I Ni Juan, malinaw na isinulat ito ni Juan para tumugon sa mga maling
turo na si Jesucristo ay hindi literal na pumarito sa mundo sa laman o nagkaroon
ng pisikal na katawan. Ipinaliwanag niya na hindi dapat tanggapin sa bahay o
kongregasyon ang mga miyembrong nagturo na si Cristo ay hindi nagkaroon ng
pisikal na katawan (tingnan sa II Ni Juan 1:7–10).
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Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Nagbabala si Juan sa sulat na ito tungkol sa mga huwad na guro na nakapasok sa
Simbahan. Pinayuhan niya ang mga miyembro ng Simbahan na huwag sundin o
huwag makipag-ugnayan sa mga taong ito.

Outline
II Ni Juan 1. Ipinaalala ni Juan sa Simbahan ang kautusang mahalin ang isa’t isa.
Nagbabala siya laban sa mga huwad na guro at mga taong mapanlinlang na nasa
Simbahan at pinayuhan ang mga miyembro ng Simbahan na huwag hayaang
manatili ang mga ito sa kanilang mga kongregasyon.

I I  NI  JUAN
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Pambungad sa III Ni Juan
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Sa maikling sulat na ito, pinuri ni Apostol Juan si Gayo, isang miyembro ng
Simbahan na tapat sa panahong may paghihimagsik laban sa mga lider ng
Simbahan. Ang mga turo ni Juan ay makatutulong sa iyo na mas maunawaan ang
apostasiya na nangyari sa Simbahan sa Bagong Tipan at maghihikayat sa iyo na
manatiling tapat sa mga lider ng Simbahan sa kabila ng oposisyon.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Tinukoy ng may-akda ang kanyang sarili bilang “ang matanda” (III Ni Juan 1:1) at
pinaniniwalaan na ito ay si Juan.

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Hindi tiyak kung kailan at saan isinulat ang III Ni Juan. Kung tama ang
pinaniniwalaan na matagal na nanirahan si Juan sa Efeso, maaaring doon niya
ginawa ang sulat na ito sa pagitan ng A.D. 70 at 100.

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Ang Ikatlong Sulat ni Juan ay isinulat para kay Gayo, isang matapat na miyembro
ng Simbahan na pinuri ni Juan sa pagpapakita ng lubos na katapatan sa layunin ni
Cristo sa pamamagitan ng paglalaan ng matutuluyan ng mga naglalakbay na
tagapaglingkod ng Diyos (tingnan sa III Ni Juan 1:5–8).

Binalaan din ni Juan si Gayo tungkol sa isang taong nagngangalang Diotrefes, na
maaaring may katungkulan sa pamumuno sa Simbahan sa lugar na iyon.
Hayagang sinalungat ni Diotrefes si Apostol Juan at ang iba pang mga lider ng
Simbahan at pinagbawalan pang dumalo sa mga pulong ng Simbahan ang mga
lokal na miyembro ng Simbahan na gustong tumanggap sa kanila (tingnan sa III Ni
Juan 1:9–10). Hinikayat ni Juan si Gayo na magpatuloy sa kabutihan at sinabing
dadalawin niya si Gayo (tingnan sa III Ni Juan 1:11–14).

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Nakita natin sa III Ni Juan ang pag-aalala ni Juan tungkol sa impluwensya sa
Simbahan ng mga nag-apostasiya. Nakita rin natin ang pagmamahal niya para sa
iba at ang kagalakang nadama niya sa mga pumipiling sumunod sa Diyos (tingnan
sa III Ni Juan 1:4).

Outline
III Ni Juan. Pinuri ni Juan si Gayo dahil sa katapatan nito at nagbabala laban sa
isang lider na kumalaban kay Juan at sa iba pang mga lider ng Simbahan.
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UNIT 30: DAY 3

II Ni Juan–III Ni Juan
Pambungad
Nagbabala si Apostol Juan sa mga Banal tungkol sa mga tao na nanlilinlang at
nangangaral na si Jesucristo ay hindi pumarito sa laman o nagkaroon ng pisikal na
katawan. Pinuri din niya si Gayo, isang miyembro ng Simbahan, dahil sa
katapatan nito.

II Ni Juan
Nagbabala si Juan tungkol sa mga taong nagtuturo ng maling doktrina
Mag-isip ng isang kilalang atleta. Ano ang maaaring ginagawa ng atletang ito
upang manatiling lubos na malusog para makapaglaro nang mahusay?

Ano ang maaaring mangyari kung ang
atletang ito, matapos ang masigasig na
pagpapanatili ng kanyang kalusugan, ay
tumigil sa pag-ehersisyo at
nagsimulang kumain ng mga junk food,
manood palagi ng TV, maglaro ng mga
video game, at gumamit ng mga bagay
na nakasasama sa katawan?

Isipin kung paano maihahambing ang
mga ginagawa ng mga matagumpay na
atleta para mapanatili ang kanilang kalusugan sa mga dapat gawin ng mga
miyembro ng Simbahan para mapanatili ang mga pagpapalang natamo nila sa
pamamagitan ng ebanghelyo. Sa iyong pag-aaral ng II Ni Juan, alamin ang isang
alituntunin na makatutulong sa iyo na mapanatili ang mga pagpapalang natamo
mo bilang miyembro ng Simbahan.

Tulad ng nakatala sa II Ni Juan 1:1–4, sinimulan ni Apostol Juan ang sulat na ito na
nagsasalita sa “hirang na ginang at sa kaniyang mga anak,” na marahil ay mensahe
para sa isang babaeng miyembro ng Simbahan at sa kanyang mga anak o
simbolismo para ilarawan ang isang kongregasyon ng Simbahan.

Basahin ang II Ni Juan 1:5–6, at alamin ang kautusang ipinaalala ni Juan sa
mga Banal.

Basahin ang II Ni Juan 1:7, at alamin ang dahilan kung bakit pinayuhan ni Juan ang
mga miyembro ng Simbahan na “mangagsilakad” (II Ni Juan 1:6), o sumunod, sa
mga kautusan ng Diyos.

Ano ang itinuturo ng mga manlilinlang at anticristo?

Nang gawin ni Juan ang sulat na ito, nagsisimulang sumikat ang isang
pilosopiyang tinatawag na Docetismo. Naniniwala ang mga Docetista na
napakadakila na ng Diyos kaya hindi na Siya daranas ng pagdurusa, kamatayan, o
iba pang mortal na karanasan. Samakatwid, ipinahayag nila na si Jesucristo, bilang
Anak ng Diyos, ay hindi totoong dumating sa laman o nagkaroon ng pisikal na
katawan kundi ang Kanyang espiritu lamang ang tila (ang kahulugan ng salitang
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Griyego na pinagmulan ng salitang docetismo) gumawa ng mga bagay na
magagawa o mararanasan ng isang mortal.

Ano ang ilang halimbawa ng maling turo sa ating panahon na sumasalungat sa
mga katotohanan ng ebanghelyo? ____________________

Bakit espirituwal na mapanganib ang mga turong ito? ____________________

Basahin ang II Ni Juan 1:8, na inaalam kung ano ang ipinayo ni Juan na gawin ng
mga miyembro ng Simbahan dahil sa mga maling turong ito. Ang ibig sabihin ng
“mangagingat kayo sa inyong sarili” ay maging mapagbantay o maingat na huwag
ipamuhay ang mga maling turo. Ang ibig sabihin ng pinagpagalan ay ginawa, o
pinaghirapan at nakamit.

Ang isang alituntuning matututuhan natin mula sa II Ni Juan 1:6–8 ay na kapag
sinunod natin ang mga kautusan ng Diyos at naging maingat at
mapagbantay, patuloy nating matatamasa ang mga pagpapala ng ebanghelyo
na natanggap natin.

1. Sagutin ang mga sumusunod sa iyong scripture study journal:

a. Ilista ang mga pagpapala ng ebanghelyo na natanggap mo at ang mga
inaasam mong matanggap.

b. Bakit dapat nating patuloy na sundin ang mga kautusan ng Diyos at
ipamuhay ang ebanghelyo upang patuloy na matamasa ang mga pagpapala
ng ebanghelyo na natanggap natin?

Basahin ang II Ni Juan 1:9, at alamin ang itinuro ni Juan na mangyayari sa mga
mananatili, o magiging matatag, sa ebanghelyo ni Cristo. Ang doktrina ni Cristo ay
ang magkaroon ng pananampalataya, magsisi, magpabinyag, matanggap ang
kaloob na Espiritu Santo sa pamamagitan ng isang taong may wastong awtoridad
ng priesthood, at magtiis hanggang wakas (tingnan sa 2 Nephi 31:15–21).

Ang isang katotohanan na matututuhan natin mula sa II Ni Juan 1:9 ay na kung
mamumuhay tayo ayon sa doktrina ni Cristo, makakasama natin ang Ama at
ang Anak.)

Ang isang paraan na makakasama natin ang Ama at ang Anak ay sa pamamagitan
ng patnubay ng Espiritu Santo.

Isiping mabuti ang dalawang katotohanang natukoy sa lesson na ito. Kumusta ang
iyong pagsisikap na sundin ang mga kautusan ng Diyos, na maging maingat at
mapagbantay, at manatili sa ebanghelyo? Anong mga pagpapala ng ebanghelyo
ang gusto mong matamasa ngayon at sa hinaharap? Ano ang gagawin mo ngayon
para mas tapat na masunod ang mga kautusan at manatili sa doktrina ni Cristo?

Tulad ng nakatala sa II Ni Juan 1:10–13, hinikayat ni Juan ang mga Banal na iwasan
ang mga taong nagpapalaganap ng maling doktrina. Ipinahayag din niya ang
kanyang hangarin na personal na bisitahin ang mga Banal na sinulatan niya.

UNIT 30,  DAY 3

708



III Ni Juan
Pinuri ni Juan si Gayo dahil sa katapatan nito
Ano ang nangyayari sa ibabaw ng tubig kapag may isang bagay na dumampi rito?
Posible bang hindi gumalaw ang tubig kapag may dumampi rito? Paano
maihahalintulad ang pagdampi sa ibabaw ng tubig sa pamumuhay ayon sa
ebanghelyo?

Sa III Ni Juan, sumulat si Juan sa isang
tapat na miyembro ng Simbahan na
nagngangalang Gayo. Basahin ang
III Ni Juan 1:1–4, at alamin ang epekto
kay Juan ng katapatan ni Gayo sa
pamumuhay sa ebanghelyo. Ang
salitang mga anak sa talata 4 ay
maaaring tumukoy sa mga miyembro
ng Simbahan na natulungan ni Juan na
magbalik-loob sa ebanghelyo.

Batay sa epekto ng katapatan ni Gayo kay Juan, anong katotohanan ang matutukoy
natin sa III Ni Juan 1:1–4 tungkol sa kung paano nakakaapekto ang pamumuhay sa
ebanghelyo sa ating sarili at sa iba? ____________________

2. Isipin kung kailan ka nakadama ng kagalakan dahil may nakita
kang isang tao na nagsisikap na ipamuhay ang ebanghelyo. Sa

iyong scripture study journal o sa isang papel, sumulat ng isang liham na
nagpapasalamat sa taong iyon para sa kanyang pagsisikap na ipamuhay ang
ebanghelyo, at ipaliwanag kung paano nakaapekto ang kanyang katapatan sa
iyo. Kung isinulat mo ang liham sa isang papel, isulat ang maikling buod ng
iyong liham sa iyong scripture study journal. Maaari mong ibigay ang liham sa
taong sinulatan mo.

Personal na Karanasan sa mga Katotohananng Natukoy Mo
Pagkatapos mong matukoy at maunawaan ang mga doktrina at mga alituntuning matatagpuan
sa iyong pag-aaral ng mga banal na kasulatan, mag-isip ng mga karanasan mo sa mga doktrina
at mga alituntuning iyon na nangyari sa iyong buhay. Ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan
sa iba ay mag-aanyaya sa Espiritu Santo na magpapatotoo sa kanila at sa iyo tungkol sa
katotohanan at kahalagahan ng mga nalaman mo sa mga banal na kasulatan.

Isipin ang isang pangyayari kung kailan narinig mo ang isang lider ng Simbahan o
missionary na hindi mo kilala na nagsalita sa isang miting ng Simbahan o sa
pangkalahatang kumperensya. Kung minsan ay maaaring matukso tayo na hindi
gaanong pansinin o igalang ang ilang lider ng Simbahan o mga guro kung hindi
natin sila kilala.

Basahin ang III Ni Juan 1:5–8, at alamin kung ano ang ginawa ni Gayo na
ikinalugod ni Juan. Ang pagbanggit sa mga kapatid at mga taga ibang lupa sa
talata 5 ay tumutukoy sa mga naglalakbay na guro o missionary na hindi kilala
ni Gayo.
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Sumulat din si Juan tungkol sa isang lokal na lider ng Simbahan na nagngangalang
Diotrefes, na hindi kinalugdan ni Juan. Basahin ang III Ni Juan 1:9–10, at alamin
kung bakit hindi nalugod sa kanya si Juan.

Si Diotrefes ay naging mapanghimagsik at kinakalaban ang simbahan. Ang isang
katotohanan na matututuhan natin mula sa mabuting halimbawa ni Gayo at sa
masamang halimbawa ni Diotrefes ay ang sumusunod: Dapat tanggapin at
sang-ayunan ng mga miyembro ng Simbahan ang lahat ng tagapaglingkod ng
Panginoon.

3. Sa iyong scripture study journal, maglista ng ilang paraan na maaari
nating “tanggapin” (III Ni Juan 1:8) ang mga tagapaglingkod ng

Panginoon.

Maghanap ng mga pagkakataon na magamit ang katotohanang iyon sa
pamamagitan ng pagtanggap at pagsang-ayon sa mga lokal at pangkalahatang
lider ng Simbahan.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang II Ni Juan–III Ni Juan at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa Judas
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Ang Pangkalahatang Sulat ni Judas ay naglalarawan sa puwersa ng apostasiya na
lumaganap na sa sinaunang Simbahan. Sa iyong pag-aaral ng sulat na ito,
malalaman mo kung paano makikilala ang mga naghahangad na iligaw ang mga
disipulo ni Jesucristo mula sa pananampalataya. Madarama mo rin ang
kahalagahan ng masikap na pakikipaglaban para sa pananampalataya at
pananatiling tapat dito.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Ang may-akda ng Judas ay nagpakilala bilang si “Judas, na alipin ni Jesucristo, at
kapatid ni Santiago” (Judas 1:1). Pinaniniwalaan na ang may-akda ay si Judas na
kapatid sa ina ni Jesucristo (tingnan sa Mateo 13:55; Marcos 6:3; Gabay sa mga
Banal na Kasulatan, “Judas”).

Malinaw na si Judas ay kilala at iginagalang na miyembro ng Simbahan sa
Jerusalem, at maaaring naglakbay siya bilang misyonero (tingnan sa Mga Gawa
1:13–14; I Mga Taga Corinto 9:5). Walang binanggit kung ano ang katungkulan ni
Judas, ngunit nakasaad sa sulat na may awtoridad siya na nagbigay sa kanya ng
karapatan na sumulat ng mga liham ng pagpapayo.

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Hindi natin alam kung saan ginawa ang Sulat ni Judas. Kung talagang isinulat ito
ni Judas na kapatid ni Jesus, malamang na isinulat ito sa pagitan ng A.D. 40 at 80.

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Ang Sulat ni Judas ay para sa matatapat na Kristiyano—“sa mga tinawag, na
minamahal sa Dios Ama, at iniingatang para kay Jesucristo” (Judas 1:1). Ang
nakasaad na layunin ni Judas ay hikayatin ang kanyang mga mambabasa na
“makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya” (Judas 1:3) laban sa mga
masasamang guro na sumanib sa Simbahan at nagpasimula ng imoralidad at mga
maling turo na itinatanggi ang Panginoong Jesucristo.

Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Bagama’t isa ito sa mga pinakamaikling aklat sa Bagong Tipan, ang Sulat ni Judas
ay naglalaman ng impormasyon na hindi matatagpuan sa ibang bahagi ng Biblia.
Nagsulat si Judas tungkol sa “mga anghel na hindi nangagingat ng kanilang
sariling pamunuan” (Judas 1:6; tingnan din sa Abraham 3:26), tungkol sa pagtatalo
nina Miguel at Lucifer sa katawan ni Moises (Judas 1:9), at sa propesiya ni Enoc
tungkol sa Ikalawang Pagparito ng Tagapagligtas (Judas 1:14–15; tingnan din sa
Moises 7:65–66).

Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol
ang ilang naiibang katangian ng sulat ni Judas:
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“Sa buong Biblia, si Judas lamang ang nagtala para sa atin ng konsepto na ang buhay bago ang
buhay sa mundo ang ating unang kalagayan at may mga anghel na nabigong panatilihin ang
kanilang unang kalagayan.

“Sa pamamagitan niya ay nagkaroon tayo ng kaunting kalaman tungkol sa pagtatalo nina
Miguel at Lucifer tungkol sa katawan ni Moises.

“Siya lamang ang nagtala ng maluwalhating propesiya ni Enoc tungkol sa Ikalawang Pagparito
ng Anak ng Tao” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo [1965–73], 3:415).

Ang mga salita ni Judas ay matalim laban sa mga kumakalaban sa Diyos at sa
Kanyang mga lingkod at laban sa mga gumagawa ng imoral na pagsamba ng mga
pagano at nagsasabing hindi sila sakop sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos,
pati na sa batas ng kalinisang-puri. Inilarawan niya ang ilang katangian ng
masasamang taong ito.

Outline
Judas 1. Hinikayat ni Judas ang mga miyembro ng Simbahan na “makipaglabang
masikap dahil sa pananampalataya” (Judas 1:3). Ipinaliwanag niya na may mga
taong nagsipasok nang lihim sa mga Banal at nagpapalaganap ng mga maling
doktrina at nagpapasimula ng masasamang gawain. Nagbabala siya tungkol sa
kahatulang darating sa mga tumalikod sa Diyos at pinayuhan niya ang mga
miyembro ng Simbahan na itatag ang kanilang pananampalataya at “magsipanatili
[ang kanilang sarili] sa pagibig sa Dios” (Judas 1:21).

JUDAS
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UNIT 30: DAY 4

Judas
Pambungad
Hinikayat ni Judas ang mga miyembro ng Simbahan na “makipaglabang masikap
dahil sa pananampalataya” (Judas 1:3) laban sa mga bulaang guro. Inilarawan niya
ang mga bulaang guro at pinayuhan ang mga Banal na itatag ang kanilang buhay
sa ebanghelyo ni Jesucristo.

Judas 1:1–19
Hinikayat ni Judas ang mga miyembro ng Simbahan na makipaglabang masikap o
masigasig na ipagtanggol ang pananampalataya laban sa mga bulaang guro

1. Sa iyong scripture study journal, maglista ng ilang iba’t ibang
paraan ng pagtugon sa bawat isa sa mga sumusunod na sitwasyon:

a. Sa isang social media site, nag-post ang isang kaibigan ng pahayag na
binabatikos ang paninindigan ng Simbahan sa kasal ng parehong kasarian.

b. Nalaman ng isang kapitbahay na miyembro ka ng Simbahan. Sinabi niya sa
iyo na nabasa na niya ang Aklat ni Mormon at sa palagay niya ay isang
magandang aklat iyon ngunit hindi salita ng Diyos.

c. Sa talakayan sa klase sa paaralan, isang kaklase ang nakikipagtalo na hindi
masamang manood ng pornograpiya at hindi dapat pigilan ito.

Dumating ang sulat ni Judas sa matatapat na Kristiyano sa panahong nahaharap sa
matinding oposisyon ang mga miyembro ng Simbahan. Basahin ang Judas 1:3–4, at
alamin kung ano ang ipinayo ni Judas na gawin ng mga miyembro sa harap ng
oposisyon.

Pansinin na hinikayat ni Judas ang mga Banal ng Simbahan na “makipaglabang
masikap dahil sa pananampalataya” (talata 3). Ibig sabihin nito ay dapat nilang
ipagtanggol, ituro, at patotohanan nang buong tapang ang ebanghelyo. Ang “mga
di banal” na lalake (talata 4) na may masasamang hangarin ay sumapi sa
Simbahan. Pinasimulan ng mga miyembrong ito ng Simbahan ang masama at
imoral na mga gawain sa pamamagitan ng pagtuturo na ang doktrina ng biyaya ay
lubos na nagpapahintulot sa tao na magkasala dahil magpapatawad nang may awa
ang Diyos. Hindi rin nila tinanggap ang ilang katotohanan tungkol sa Ama sa
Langit at kay Jesucristo

Ang isang katotohanan na malalaman natin mula sa tagubilin ni Judas ay na ang
mga disipulo ni Jesucristo ay dapat makipaglabang masikap o masigasig na
ipagtanggol ang ebanghelyo ni Jesucristo laban sa mga maling turo at
masasamang gawain.

Ang makipaglaban para sa ebanghelyo ay hindi nangangahulugang
makikipag-away tayo sa iba. Dapat maging mabait tayo at matapang ngunit hindi
mapagmayabang kapag ipinagtatanggol natin at pinatototohanan ang katotohanan
(tingnan sa Alma 38:12; 3 Nephi 11:29). Upang mahusay na makipaglaban para sa
ebanghelyo—magtanggol, magturo, at magpatotoo—kailangan nating malaman
kung ano ang mga tamang doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo.
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2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paano natin ipagtatanggol ang ebanghelyo nang hindi nakikipag-away?

b. Alalahanin ang mga sitwasyong inilahad sa assignment 1. Sa mga
sitwasyong ito at sa iba pang katulad nito, ano ang ilang paraan na
maipagtatanggol natin ang ebanghelyo laban sa mga maling turo at
masasamang gawain?

Ikinuwento ni Elder Neil L. Andersen ng Korum ng Labindalawang Apostol ang
tungkol sa isang dalagita na nagtanggol sa ebanghelyo:

“Kamakailan, nakausap ko ang isang Laurel na mula sa Estados Unidos. Ito ang
sinabi niya sa email:

“‘Nitong nakaraang taon ilan sa mga kaibigan ko sa Facebook ang nagsimulang
mag-post ng opinyon nila tungkol sa kasal. Marami ang pabor sa kasal ng
parehong kasarian, at isinaad ng ilang kabataang LDS na “gusto” nila ang mga
posting. Hindi ako nagbigay ng komento.

“‘Nagpasiya akong ipahayag sa maingat na paraan na naniniwala ako sa tradisyunal na kasal.

“‘Sa profile picture ko, idinagdag ko ang caption na “Naniniwala ako sa kasal sa pagitan ng
isang lalaki at isang babae.” Agad akong nakatanggap ng mga mensahe. “Makasarili ka.”
“Mapanghusga ka.” Ikinumpara pa ako ng isa sa isang taong may alipin. At natanggap ko ang
post na ito mula sa isang matalik na kaibigan na matatag na miyembro ng Simbahan:
“Kailangan mong tumigil sa pagiging makaluma. Nagbabago ang lahat at dapat ay ikaw rin.”

“‘Hindi ako lumaban,’ sabi niya, ‘pero hindi ko binawi ang sinabi ko.’

“Sabi niya sa huli: ‘Kung minsan, tulad ng sabi ni Pangulong Monson, “Kailangan mong
manindigang mag-isa.” Umaasa ako na bilang mga kabataan, sama-sama tayong maninindigan
sa pagiging tapat sa Diyos at sa mga turo ng Kanyang mga buhay na propeta’” (“Mga
Espirituwal na Buhawi,” Ensign o Liahona, Mayo 2014, 19–20).

Isipin ang isang pagkakataon na nanindigan ka o ang isang kakilala mo para sa
ebanghelyo ni Jesucristo. Pag-isipan kung ano pa ang magagawa mo para
maipagtanggol at mapanindigan ang katotohanan. Mangakong sundin ang
anumang pahiwatig na matatanggap mo.

Inihambing ni Judas sa Judas 1:5–7 ang mga mapanghimagsik na miyembro ng
Simbahan sa mga hindi tapat na nasa kalipunan ng mga sinaunang Israelita na
inakay palabas ng lupain ng Egipto; sa mga naghimagsik laban sa Diyos sa
“kanilang unang kalagayan” (Judas 1:6; tingnan din sa Abraham 3:22–26), o sa
buhay bago ang buhay sa mundo; at sa mga nalipol na masasamang tao sa loob at
palibot ng Sodoma at Gomorra.

Tulad ng nakatala sa Judas 1:8–16, inilarawan ni Judas ang maraming katangian na
makatutulong sa mga miyembro ng Simbahan na makilala ang mga
nagpapalaganap ng masasamang pilosopiya at gawain sa Simbahan. Halimbawa,
inilarawan niya ang mga ito bilang “mga alapaap na walang tubig, na tinatangay ng
mga hangin” at “mga punong kahoy sa taginaw na walang bunga” (Judas 1:12).
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Paano maitutulad ang mga bulaang guro sa mga alapaap o ulap na walang tubig at
punong-kahoy na walang bunga?

Maaaring ang binanggit na impormasyon ni Judas ay mula sa Pagkuha ng Langit
kay Moises at ang Aklat ni Enoc na matatagpuan sa apocripa. Inilarawan sa
Pagkuha ng Langit kay Moises ang “arkanghel Miguel nang makipaglaban sa
diablo, na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises” (Judas 1:9). Nakasaad sa
aklat kung paano nanalo kalaunan si Miguel, at si Moises ay kinuha ng langit sa
katapusan ng kanyang buhay (tingnan sa Alma 45:19). Ang Aklat ni Enoc ay
naglalaman ng propesiya mula kay Enoc tungkol sa Ikalawang Pagparito (tingnan
sa Judas 1:14–15). Inihayag ng Panginoon na maraming bagay na nasa Apocripa
ang tama, at ang mga naliwanagan ng Espiritu ay makikinabang sa pagbabasa ng
mga ito. Gayunman, ilan sa mga aklat ay naglalaman ng mga dagdag na
pakahulugan na sumira sa orihinal na nilalaman ng teksto (tingnan sa D at T 91).
(Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Apocripa, tingnan ang Gabay sa
mga Banal na Kasulatan, “Apocripa.”)

Basahin ang Judas 1:8, 10, 14–19, at alamin ang iba pang mga katangian ng mga
bulaang guro. Maaari mong markahan o isulat ang nalaman mo. Sa kalakip na
chart, punan ang patlang ayon sa natutuhan mo sa mga talata. Ang ilan sa mga
pahayag sa chart ay ibinigay upang tulungan kang maunawaan ang mga isinulat ni
Judas. (Pansinin na ang “huling panahon” [talata 18] ay tumutukoy sa
kapanahunan ni Judas gayundin sa mga huling araw na ito.)

Mga Katangian ng mga Bulaang Guro

• Dinudumihan ang kanilang mga katawan ng mga
gawaing imoral (talata 8)

• Hinahamak ang awtoridad at nagsasalita
____________________ patungkol sa mga
namumuno, o mga lider ng Simbahan (talata 8)

• Nagsasalita ng masama sa mga bagay na hindi nila
____________________ (talata 10)

• Sinisira ang kanilang sarili sa pamumuhay ayon sa
makamundong kaalamang taglay nila (talata 10)

• Kumikilos sa masasamang paraan (talata 15)

• Nagsasalita ng masama laban sa
____________________ (talata 15)

• Bumubulung-bulong at nagrereklamo (talata 16)

• Gumagawa at kumikilos ayon sa
kanilang ____________________
(talata 16)

• Nagyayabang (talata 16)

• Pinupuri ang iba para sa sariling
kapakinabangan (talata 16)

• ____________________ ang
Simbahan ng Panginoon at ang mga
pamantayan nito (talata 18)

• Ihinihihiwalay ang kanilang sarili
mula sa mga nagsisisampalataya
(talata 19)

• Mahalay ang pag-iisip at pagkilos
(talata 19)

• Walang taglay na
____________________ (verse 19)

Bakit mahalagang malaman ang mga katangian ng mga bulaang guro?

Hindi lahat ng may isa o mahigit pa sa mga katangiang ito ay masasabing bulaang
guro. Hindi rin lahat ng nagtuturo ng isang bagay na hindi tama ay isang bulaang
guro. Maaaring nagkamali lang sila sa pag-unawa sa isang paksa. Gayunman, ang
malaman ang mga katangiang ito ay makatutulong sa atin na matukoy ang mga
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bulaang guro na ang layunin ay pahinain ang pananampalataya at pagsunod ng iba
sa pamamagitan ng panlilinlang sa kanila at pagpapalaganap ng kasamaan.

Sa Judas 1:17, pansinin na ipinaalala ni Judas sa mga Banal na ang mga Apostol ng
Panginoon ay nagbabala sa mga miyembro ng Simbahan tungkol sa mga bulaang
guro. Nalaman natin mula sa talatang ito na ang mga apostol at mga propeta ay
nagbabala sa atin tungkol sa mga naghahangad na pahinain ang ating
pananampalataya at pagsunod at tinutulungan tayo na makilala ang mga ito.

Patuloy tayong binabalaan ngayon ng mga propeta at mga apostol tungkol sa mga
bulaang guro.

Sinabi ni Elder M. Russell Ballard ng Korum ng Labindalawang Apostol na:
“Bilang mga Apostol ng Panginoong Jesucristo, tungkulin namin na maging mga
tagapagbantay sa tore, pinag-iingat ang mga miyembro ng Simbahan sa mga
huwad na propeta at mga bulaang guro na nakaabang upang manlinlang at
mangwasak ng pananampalataya at patotoo. Ngayon ay nagbababala kami sa
inyo na may lumilitaw na mga huwad na propeta at mga bulaang guro; at kung

hindi tayo maingat, maging ang mga kabilang sa matatapat na miyembro ng Ang Simbahan ni
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay mabibiktima ng kanilang panlilinlang” (“Beware
of False Prophets and False Teachers,” Ensign, Nob. 1999, 62).

Ano ang ilan sa mga bulaang guro o mga maling turo na sinabi ng mga propeta at
mga apostol sa panahong ito na dapat nating pag-ingatan?

Isinasaalang-alang ang natutuhan mo mula sa sulat ni Judas, bakit mahalagang
pag-aralan ang mga salita ng mga apostol at mga propeta? ____________________

Judas 1:20–25
Pinayuhan ni Judas ang mga Banal na itatag ang kanilang buhay sa ebanghelyo ni
Jesucristo at tulungan ang iba na maligtas
Basahin ang Judas 1:20–21, at alamin kung ano ang ipinayo ni Judas na gawin ng
mga Banal para manatiling tapat sa pananampalataya. Ang ibig sabihin ng mga
katagang “manalangin sa Espiritu Santo” sa talata 20 ay manalangin nang may
tulong ng inspirasyon na mula sa Espiritu Santo.

Gamitin ang mga katotohanang nalaman mo sa mga talatang ito upang
makumpleto ang sumusunod na katotohanan: Mananatili tayong tapat sa
pananampalataya sa pamamagitan ng ____________________.

3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Bakit sulit sa lahat ng pagsisikap ang pananatiling tapat sa
pananampalataya?

b. Paano ka o ang isang kakilala mo natulungan ng payo ni Judas na
manatiling tapat sa pananampalataya?

4. Sa isang papel, isulat ang isang paraan na mas mapagbubuti mo
ang pagsunod sa payo ni Judas, at ilagay ang papel kung saan
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madalas mo itong makikita bilang paalala sa iyo na ipamuhay ang isinulat mo.
Kapag nagawa mo ito, isulat ang Nakumpleto sa iyong scripture study journal.

Tulad ng nakatala sa Judas 1:22–25, pinayuhan ni Judas ang matatapat na
miyembro ng Simbahan na tulungan ang iba na espirituwal na nahihirapan,
marahil dahil sa impluwensya ng mga bulaang guro. Nag-alay rin siya ng papuri
sa Diyos.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Judas at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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Pambungad sa Apocalipsis
Bakit Kailangang Pag-aralan ang Aklat na Ito?
Bilang “ang Apocalipsis ni Jesucristo” (Revelation 1:1), ang Apocalipsis ay mula sa
salitang Griyego na ang ibig sabihin ay paghahayag, pagsisiwalat, o paglalantad ng
mga nakatago (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Apocalipsis”). Ang
aklat ay pagsisiwalat ng tungkol sa Panginoong Jesucristo at paghahayag ng
Kanyang awtoridad, kapangyarihan, at mahalagang tungkuling ginagampanan sa
plano ng kaligtasan ng Ama. Naghahayag din ang aklat ng maraming
mahahalagang impormasyon tungkol sa mga pangyayaring hahantong sa
Ikalawang Pagparito at sa Milenyo.

Ang pag-aaral ng aklat ng Apocalipsis ay makatutulong sa iyo na magkaroon ng
mas malalim na pang-unawa tungkol sa nabuhay na mag-uli at niluwalhating
Anak ng Diyos at sa Kanyang pakikipag-ugnayan sa mga anak ng Diyos sa lahat ng
panahon sa kasaysayan ng daigdig, lalo na sa mga huling araw. Ang aklat na ito ay
isang mensahe ng pag-asa sa mabubuti at makahihikayat sa iyo na manatiling
tapat sa iyong patotoo sa Tagapagligtas sa gitna ng pang-uusig at mga pagsubok.

Sino ang Sumulat ng Aklat na Ito?
Si Apostol Juan, ang minamahal na disipulo ni Jesucristo, ang may-akda ng aklat
na ito. Pinagtibay ng Aklat ni Mormon na si Juan ay inorden noon pa man para
isulat ang mga bagay na nakatala sa aklat ng Apocalipsis (tingnan sa 1 Nephi
14:18–27; Eter 4:16).

Kailan at Saan Ito Isinulat?
Ang aklat ng Apocalipsis ay isinulat sa panahong nahaharap ang mga Kristiyano sa
mga maling turo, kawalan ng interes, at matinding pang-uusig (tingnan sa
Apocalipsis 1:9; 2:4, 10, 14–15; 3:16; 6:9). Malamang na nagmula ang pang-uusig
na ito sa mga opisyal na Romano sa huling dalawang dekada ng unang siglo A.D.
Sumulat si Juan mula sa pulo ng Patmos sa Dagat Aegean, mga 60 milya (100
kilometro) sa timog-silangan ng Efeso (tingnan sa Apocalipsis 1:9).

Para Kanino Ito Isinulat at Bakit?
Nagsulat si Apostol Juan ng mensahe ng pag-asa at paghihikayat sa mga Banal sa
kanyang panahon (tingnan sa Apocalipsis 1:4, 11) at sa mga tao sa mga huling
araw. Ang unang tatlong kabanata ng Apocalipsis ay para sa pitong sangay ng
Simbahan sa Asia Minor (tingnan sa Apocalipsis 1:4, 11; 2–3). Dahil sa matinding
pang-uusig, lubos na kailangan ng mga Banal ang nakahihikayat na mensahe na
matatagpuan sa Apocalipsis. Bukod pa rito, nagpatotoo ang propeta sa Aklat ni
Mormon na si Nephi na “inordenan ng Panginoong Diyos ang apostol” na si Juan
na isulat ang tungkol sa katapusan ng daigdig (1 Nephi 14:25) at ang kanyang mga
salita ay darating kapwa sa mga Gentil at sa labi ni Israel sa mga huling araw
(tingnan sa 1 Nephi 13:20–24, 38; 14:19–27).
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Ano ang Ilang Kakaibang Katangian ng Aklat na Ito?
Itinuro ni Propetang Joseph Smith: “Ang aklat ng Apocalipsis ay isa mga
pinakasimple at pinakamalinaw na aklat na tinulutan ng Diyos na maisulat” (sa
History of the Church, 5:342). Bagama’t marami itong imahen at mga simbolo na
hindi laging madaling maunawaan ng mga mambabasa sa panahong ito, ang mga
tema ng aklat ay simple at nagbibigay-inspirasyon.

Inilarawan ni Apostol Juan ang mga kalagayan ng Simbahan sa kanyang panahon
(tingnan sa Apocalipsis 2–3) at sumulat tungkol sa mga pangyayari sa nakaraan at
sa hinaharap (tingnan sa Apocalipsis 4–22). Ang aklat ng Apocalipsis ay
naglalaman ng isa sa ilang talata sa mga banal na kasulatan na naglalarawan sa
Digmaan sa Langit sa buhay bago ang buhay sa mundo (tingnan sa Apocalipsis
12:7–11) at naglalahad inspiradong buod ng kasaysayan ng mundo, na nagtutuon
lalo na sa mga huling araw at sa Milenyo. Kabilang sa pangunahing tema nito ang
tungkuling ginampanan ni Jesucristo sa pagsasakatuparan ng plano ng Diyos, ang
kapangyarihan ng Diyos sa kasaysayan ng daigdig, ang Ikalawang Pagparito ni
Jesucristo at ang pagkalipol ng kasamaan, at ang pangako na ang mundo kalaunan
ay magiging selestiyal. Ipinapaliwanag din sa aklat na ito na magkakaroon ng
“permanenteng tagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan … [at] ang kaharian
ng Diyos laban sa mga kaharian ng tao at ni Satanas” (Bible Dictionary, “Revelation
of John”).

Outline
Apocalipsis 1–3. Nakakita si Juan ng pangitain tungkol kay Jesucristo. Sumulat
siya ng mga mensahe para sa bawat isa sa pitong simbahan sa Asia; nakapaloob sa
mga mensaheng ito ang papuri, mga babala, at pangako sa matatapat na Banal sa
bawat sangay.

Apocalipsis 4–11. Nakita ni Juan ang Diyos sa pangitain na nakaluklok sa
kahariang selestiyal, ang Kordero ng Diyos, at ang isang aklat na mahigpit na
isinara ng pitong tatak. Nakakita si Juan ng mga pangitain na may kaugnayan sa
pagbubukas ng bawat isa sa pitong tatak. Ang mga may tatak ng Diyos sa kanilang
mga noo ay tatanggap ng pangangalaga ng Diyos sa mga huling araw. Nakita ni
Juan ang mga digmaan, salot, at maraming iba pang pangyayari sa mga huling
araw na magaganap bago ang Ikalawang Pagparito ng Panginoon.

Apocalipsis 12–16. Nakita ni Juan ang isang pangitain tungkol sa Digmaan sa
Langit sa buhay bago ang buhay sa mundo at ang pagpapatuloy nito sa lupa.
Itinuro niya na ang puwersa ng masasama ay naghahangad na wasakin ang
kaharian ng Diyos sa mundo. Sa mga huling araw, ipanunumbalik ang ebanghelyo
sa kabuuan nito sa pamamagitan ng pagmiministeryo ng mga anghel.
Magkakaroon ng mga paghahanda para sa digmaan sa Armagedon.

Apocalipsis 17–22. Ang espirituwal na Babilonia ay lalaganap sa buong mundo.
Pagkatapos matipon ang mga matwid na Banal, babagsak ang Babilonia at
magdadalamhati ang mga kampon nito. Ang mabubuti ay aanyayahan sa piging ng
kasal ng Kordero ng Diyos. Si Satanas ay igagapos, ang Milenyo ay magsisimula, at
si Cristo mismo ang maghahari sa lupa. Hahatulan ang mga patay. Ang mundo ay
tatanggap ng kaluwalhatiang selestiyal.

APOCALIPSIS
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UNIT 31: DAY 1

Apocalipsis 1–3
Pambungad
Habang nasa pulo ng Patmos, gumawa si Juan ng sulat ng panghihikayat sa pitong
kongregasyon ng Simbahan. Inilarawan niya rito ang mga paghahayag na
natanggap niya. Nagpatotoo si Juan tungkol sa mga bagay na ipinahayag sa kanya
ng isang anghel at ni Jesucristo. Inihayag din niya ang mga salita ng Panginoon na
nagpupuri, nagwawasto, at nagbababala sa mga Banal.

Apocalipsis 1:1–11
Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanyang pangitain
Maglagay ng tsek sa tabi ng bawat sumusunod na pangyayari na gusto mo pang
mas maunawaan:

____ Buhay bago ang buhay sa mundo

____ Ang mga huling araw

____ Ang Ikalawang Pagparito ni Jesucristo

____ Ang Milenyo

____ Ang Huling Paghuhukom

Ang aklat ng Apocalipsis ay “nangangahulugan din ng anumang
kahanga-hangang paghahayag; mula sa isang salitang Griyego na
nangangahulugang ipinahayag o isiniwalat” (Gabay sa mga Banal na Kasulatan,
“Apocalipsis”). Sa aklat na ito, itinala ni Apostol Juan ang mga katotohanang
inihayag o inilantad sa kanya tungkol sa buhay bago ang buhay sa mundo, tungkol
kay Jesucristo at sa Kanyang papel na ginagampanan sa plano ng kaligtasan ng
Ama sa Langit, tungkol sa mga pangyayaring hahantong sa Ikalawang Pagparito,
Milenyo, at Huling Paghuhukom.

Alamin ang mga katotohanan tungkol sa mga paksang ito sa iyong pag-aaral ng
aklat ng Apocalipsis.

Basahin ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Apocalipsis 1:1–3 (sa Gabay sa mga Banal
na Kasulatan), at alamin ang mga itinuro ni Juan tungkol sa paghahayag na
natanggap niya. Maaari mong markahan o isulat ang nais ipagawa ni Juan sa
mga Banal.

Binanggit ni Apostol Juan kapwa ang mga nagbabasa at nakikinig sa kanyang mga
salita. Maraming Banal sa panahon ni Juan ang hindi nakakabasa, kaya nalalaman
lamang nila ang nakapaloob sa aklat ng Apocalisis sa pakikinig sa iba na nagbabasa
nito nang malakas.

Batay sa mga itinuro ni Juan sa Apocalipsis 1:3, malalaman natin ang sumusunod
na alituntunin: Kapag tayo ay nagbabasa, naghahangad na makaunawa, at
sumusunod sa mga salita ng Panginoon, tayo ay pagpapalain. Ang isang
pagpapala na itinuro ni Juan na matatanggap natin ay ang pagiging handa sa
Ikalawang Pagparito ni Jesucristo.
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Nilinaw sa Pagsasalin ni Joseph Smith na ang sulat ni Juan ay para “sa pitong
tagapaglingkod na namamahala sa pitong simbahan na nasa Asia” (Pagsasalin ni
Joseph Smith, Apocalipsis 1:4 [sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan]). Natulungan
tayo nito na maunawaan na ang “pitong simbahan na nasa Asia” ay tumutukoy sa
pitong kongregasyon ng Simbahan, tulad ng mga ward at mga branch ngayon, na
nasa kanlurang bahagi sa lugar na tinatawag na Turkey sa panahong ito.

Basahin ang Apocalipsis 1:5–8, at alamin ang nais ni Juan na malaman ng pitong
kongregasyon tungkol kay Jesucristo.

Pansinin na ipinaliwanag ni Juan na tayo ay “[mahuhugasan] … sa ating mga
kasalanan” at magiging malinis sa pamamagitan ng dugo, o Pagbabayad-sala, ni
Jesucristo at magiging “[mga hari at] mga saserdote sa … Dios” (Apocalipsis
1:5–6).

1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal: Anong mga kataga tungkol sa Tagapagligtas sa Apocalipsis

1:5–8 ang pinakamakahulugan sa iyo? Bakit?

Basahin ang Apocalipsis 1:9–11, at alamin kung nasaan si Juan nang matanggap
niya ang paghahayag na ito at kung nasaan ang pitong simbahan. Pansinin kung
nasaan ang ilan sa mga lungsod na ito sa kalakip na mapa.

Natanggap ni Juan ang paghahayag na ito sa panahong nahihirapan ang mga
miyembro ng Simbahan. May matinding pang-uusig sa mga Banal, kabilang ang
pagpatay sa ilan sa kanila, gayon din ang apostasiya at hindi pagkakasundo ng mga
miyembro ng Simbahan. Bukod pa rito, lahat ng Apostol maliban kay Juan ay
napatay na. Ang aklat ng Apocalipsis ay isinulat marahil noong panahon ng
emperador ng Roma na si Domitian (A.D. 81–96), na nagpasimula muli sa
pagsamba sa emperador sa boung Imperyo ng Roma at ipinatapon o ipinapatay
ang mga hindi sasamba sa mga diyos-diyosan na inaprubahan ng pamahalaang
Romano. Maraming tao ang naniniwala na si Juan ay ipinatapon sa pulo ng Patmos
dahil sa kadahilanang ito.
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Nakatanggap si Juan ng pangitain noong siya
ay nasa pulo ng Patmos.

Nalaman natin mula sa Aklat ni
Mormon na si Nephi ay nagkaroon ng
pangitaing tulad ng kay Juan. Nakita ni
Nephi ang mga pangyayari sa mga
huling araw (kabilang ang Ikalawang
Pagparito ni Jesucristo, ang Milenyo, at
ang pagtapos ng gawain ng Diyos sa
mundo), ngunit siya ay inutusang
huwag isulat ang mga bagay na ito
dahil si Juan ang inorden na gawin ito
(tingnan sa 1 Nephi 14:24–29). Isipin
ang kahalagahang ibinigay ng
Panginoon sa tala ni Juan. Sa iyong
patuloy na pag-aaral ng mga salita ni
Juan sa Apocalipsis, alamin ang mga
katotohanan tungkol sa mga huling
araw, sa Ikalawang Pagparito, sa
Milenyo, at sa pagtapos sa gawain ng
Diyos sa lupa.

Apocalipsis 1:12–20
Nakita ni Juan si Jesucristo sa isang pangitain
Mag-isip ng tatlong kompanya na pamilyar ka. Gumamit ba ng logo ang alinman
sa mga kompanyang ito para makilala sila?

Sa iyong palagay, bakit gumagamit ng mga logo ang mga kompanya?
____________________

Sa aklat ng Apocalipsis, gumamit si Juan ng mga simbolo at mga imahen upang
ituro ang mahahalagang mensahe tungkol sa ebanghelyo. Ang mga simbolo ay
maaaring maging mabisang kagamitan sa pagtuturo dahil nakakapagpabatid ang
mga ito sa mga tao sa iba’t ibang henerasyon at kultura at sa maraming antas.
Naipararating din ng mga ito ang ilang iba’t ibang mensahe.

Basahin ang Apocalipsis 1:12–18, at alamin ang mga simbolong nakita at ginamit ni
Juan para ilarawan ang kanyang paghahayag. Maaari mong markahan o isulat ang
nalaman mo.

2. Sa kalakip na chart, basahin ang mga talata sa kanang bahagi ng
column ng sumusunod na chart para mapag-isipan ang posibleng

kahulugan ng mga simbolong isinulat ni Juan tungkol sa Apocalipsis 1:12–18.
Sa iyong scripture study journal, isulat ang posibleng kahulugan ng bawat
simbolo.

Simbolo Mga posibleng kahulugan

a. Pitong kandelerong ginto
(Apocalipsis 1:12)

a. Tingnan sa Apocalipsis 1:20; 3 Nephi 18:24
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Simbolo Mga posibleng kahulugan

b. Kanang kamay ng
Tagapagligtas (Apocalipsis
1:16–17)

b. Tingnan sa Marcos 14:62; 16:19

c. Pitong bituin (Apocalipsis
1:16)

c. Tingnan sa Apocalipsis 1:20; pinalitan sa Joseph Smith
Translation, Revelation 1:20 ang mga salitang mga anghel
ng mga salitang mga tagapaglingkod

d. Isang matalas na tabak (o
espada) na may dalawang
talim (Apocalipsis 1:16)

d. Tingnan sa Sa Mga Hebreo 4:12

e. Ang mga susi ng
kamatayan at ng Hades
[impiyerno] (Apocalipsis
1:18)

e. Tingnan sa 2 Nephi 9:10–13.

Ayon sa mensahe na ipinahayag ng
Panginoon sa Kanyang mga Banal sa
pamamagitan ni Juan, ang isang
katotohanan na malalaman natin ay
ginagabayan at pinangangalagaan ni
Jesucristo ang Kanyang matatapat na
disipulo.

3. Sagutin ang mga
sumusunod na tanong

sa iyong scripture study journal:

a. Bakit mahalagang malaman ng
mga miyembro ng Simbahan
noong panahon ni Juan na
patuloy silang ginagabayan at
pinangangalagaan ni Jesucristo?

b. Bakit mahalagang tandaan natin
ang katotohanang ito?

Isipin ang isang pagkakataon na nadama mong ginagabayan at pinangangalagaan
ka ng Diyos. Isipin kung paano ka pinagpala ng karanasang iyon.

Pansinin sa Apocalipsis 1:17–18 na sinabi ng Tagapagligtas kay Juan na hawak Niya
ang mga susi ng impiyerno at kamatayan. Natutuhan natin mula sa mga talatang
ito na si Jesucristo ay isang niluwalhating nabuhay na mag-uling nilalang na
may kapangyarihan sa kamatayan at impiyerno.

Pag-isipan ang itinuturo ng doktrinang ito tungkol sa kahihinatnan sa huli ng
digmaan ng mabuti at masama na umiiral sa buong mundo.

Isipin kung paano nauugnay ang sumusunod na pahayag sa kapangyarihan ni
Jesucristo sa kamatayan at impiyerno: “Ang mensahe ng Apocalipsis ay katulad ng
mensahe sa buong banal na kasulatan: na sa huli ay magtatagumpay ang Diyos sa
daigdig na ito laban sa diyablo; isang walang katapusang tagumpay ng kabutihan
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laban sa kasamaan, ng mga Banal laban sa kanilang mga mang-uusig, ng kaharian
ng Diyos laban sa mga kaharian ng tao at ni Satanas” (Bible Dictionary, “Revelation
of John”).

Dahil alam natin na magtatagumpay sa huli ang kabutihan laban sa kasamaan,
nasa atin na ang pagpapasiya kung kanino tayo papanig—kay Satanas o sa Diyos.

Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson: “Bawat araw, ang puwersa ng kasamaan
at ang puwersa ng kabutihan ay nadaragdagan ng mga bagong miyembro.
Bawat araw ay gumagawa tayo ng maraming desisyon na nagpapakita kung
saan tayo pumapanig. Tiyak ang kahihinatnan—mga puwersa ng kabutihan ang
mananalo sa huli. Ang ipapakita na lang natin ay kung saan papanig ang bawat
isa sa atin, ngayon at sa hinaharap, sa labanang ito—at kung gaano katatag ang

ating paninindigan. Magiging tapat ba tayo sa ating misyon sa mga huling araw na inorden tayo
na gawin noon pa man?” (“In His Steps” [Brigham Young University fireside, Mar. 4, 1979], 1,
speeches.byu.edu).

Isipin ang magagawa mo upang mas lubos na piliing pumanig sa Diyos. Kumilos
ayon sa anumang impresyon na matatanggap mo.

Apocalipsis 2–3
Isinulat ni Juan ang mga salita ni Jesucristo sa mga lider ng pitong Simbahan
Kabilang sa Apocalipsis 2:1–3:13 ang mensahe ng Panginoon sa partikular na mga
simbahan sa Asia Minor. Basahin ang mga talatang ito, at alamin ang payo at mga
pangako na ibinigay ng Panginoon sa mga miyembrong ito ng Simbahan.

Alin sa mga pangakong ito ang nais mong makamtan?

Basahin ang Apocalipsis 3:14–17, at alamin ang kalagayan ng mga miyembro ng
Simbahan sa Laodicea na kailangan nilang pagtagumpayan para matanggap ang
kadakilaan. Sa talata 14, ang mga salitang “Siya Nawa” ay tumutukoy kay
Jesucristo.

4. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng ang mga miyembrong ito ng
Simbahan ay “hindi malamig o mainit man” (Apocalipsis 3:15) ngunit mga
maligamgam na disipulo ni Jesucristo?

b. Sa iyong palagay, ano ang ilang bagay na maaaring gawin o hindi gawin ng
maligamgam na mga disipulo ni Jesucristo?

Isipin kung ano ang nagawa mo sa nakalipas na ilang araw para masunod si
Jesucristo at kung ikaw ba ay mainit, malamig, o maligamgam na disipulo ni
Jesucristo.

Basahin ang Apocalipsis 3:19, at alamin ang dahilan ng Panginoon kung bakit niya
iwinawasto ang mga Banal sa Laodicea. Maaari mong markahan o isulat ang
nalaman mo.
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Basahin ang unang parirala sa Apocalipsis 3:20, at alamin ang sinabi ng
Tagapagligtas na ginagawa Niya.

Ano ang ilang iba’t ibang paraan na
maaaring gawin ng mga tao kapag
nalaman nila na kumakatok sa pintuan
ng kanilang tahanan ang Tagapagligtas?
____________________

Isipin ang madarama mo kung may
marinig kang kumakatok sa pintuan ng
inyong tahanan at malaman na iyon ay
ang Tagapagligtas. Bubuksan mo ba
ang pinto?

Basahin ang nalalabi sa Apocalipsis
3:20, at alamin ang pagpapalang
ibibigay ng Panginoon sa mga Banal sa
Laodicea at kung ano ang dapat nilang
gawin para matamo ito.

Batay sa mensahe ng Panginoon sa mga
Banal sa Laodicea, matututuhan natin
ang sumusunod na alituntunin: Kapag
binuksan natin ang ating pintuan sa
Tagapagligtas, Siya ay papasok at
hahapong kasalo natin.)

Sa sinaunang kultura ng mga bansang nasa Near East, ang pagkain na kasalo ang
isang tao ay tanda ng pagkakaibigan. Ipinapakita nito na may pagkakaibigan at
kapayapaan doon o inihahandog ang mga ito.

Sa iyong palagay, ano ang isinasagisag ng pintuan na binanggit sa talata 20?

Pag-isipan kung ano ang maaaring isagisag ng pintuan habang binabasa mo ang
sumusunod na pahayag ni Pangulong Spencer W. Kimball:

“Isang araw ay ipinakita ng [isang pintor na nagngangalang Holman Hunt] ang
ipininta niyang ‘Si Cristo na Kumakatok sa Pintuan’ sa isang kaibigan nang
biglang sinabi nito: ‘May mali sa ipininta mo.’

“‘Ano?’ tanong ng pintor.

“‘Walang hawakan ang pintuang kinakatok ni Jesus,’ sagot ng kanyang
kaibigan.

“‘Ah,’ sagot ni G. Hunt, ‘hindi mali iyan. Alam mo, ito ang pintuan papasok sa puso ng tao. Sa
loob lang ito maaaring buksan.’

“At gayon nga ito. Si Jesus ay tatayo at kakatok, ngunit tayo ang magpapasiya kung
pagbubuksan natin Siya” (The Miracle of Forgiveness [1969], 212).

Isipin kung ano ang magagawa mo para mabuksan ang iyong puso sa
Tagapagligtas.
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Basahin ang Apocalipsis 3:21–22, at alamin ang ipinangako at ipinayo ng
Panginoon sa mga Banal.

Ayon sa talata 22, ano ang ipinayo ng Panginoon?

Pagsikapang “makinig sa sinasabi ng Espiritu” (Apocalipsis 3:22) sa pamamagitan
ng pagninilay sa mga natutuhan mo sa araw na ito. Kumilos ayon sa anumang
impresyon na maaaring matanggap mo.

5. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Apocalipsis 1–3 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 31: DAY 2

Apocalipsis 4–5
Pambungad
Sa isang pangitain, nakita ni Apostol Juan na sinasamba ng mga niluwalhating
nilalang ang Ama sa Langit habang nakaupo Siya sa Kanyang luklukan. Nakita rin
niya ang isang aklat na tinatakang mahigpit ng pitong tatak at nakita ang Kordero,
o si Jesucristo, na siyang karapat-dapat magbukas ng aklat.

Sikaping Maunawaan ang mga Simbolo sa mga Banal na Kasulatan
Ang Panginoon at ang Kanyang mga propeta ay madalas na gumagamit ng mga simbolo upang
magturo ng mga katotohanan ng ebanghelyo. Ang mga banal na kasulatan ay puno ng mga
simbolo, talinghaga, at imahe na may mahahalagang kahulugan. Habang pinag-aaralan mo ang
mga banal na kasulatan, maghanap ng mga simbolo. Kapag nahanap mo ang mga ito, huminto
at isipin ang maaaring isinasagisag nito. Ang mga simbolo ay kadalasang nagpapahayag ng
maraming kahulugan.

Apocalipsis 4
Nakita ni Juan na sinasamba ng mga niluwalhating nilalang ang Ama sa Langit
Isipin kunwari na ikaw ay nasa kahariang selestiyal. Paano mo ilalarawan ang
kahariang selestiyal? Ano sa palagay mo ang hitsura nito?

Tulad ng nakatala sa Apocalipsis 4–5, nakita ni Apostol Juan sa pangitain ang isang
bahagi ng kahariang selestiyal.

1. Basahin ang Apocalipsis 4:1–8. Sa iyong scripture study journal,
magdrowing ng simpleng diagram ng mga bagay na nakita ni Juan.

Tandaan na ang ibig sabihin ng “napasa Espiritu” (talata 2) ay nasa kalagayang
tumatanggap ng paghahayag o nakakakita ng pangitain sa pamamagitan ng
Espiritu.

Isinulat ni Juan sa Apocalipsis 4:3 na ang tumingin sa Ama sa Langit ay “katulad ng
isang batong jaspe at isang sardio.” Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie ng
Korum ng Labindalawang Apostol:

“Sa pagsisikap na magtala para maunawaan ng mortal ang karingalan,
kaluwalhatian, at kagandahan ng Makapangyarihan sa lahat ng mga
Makapangyarihan, inihalintulad ni Juan ang kanyang kaanyuan sa mga hiyas o
mamahaling bato. Ang jaspe na binanggit ay pinaniniwalaan ng mga
komentarista na isang brilyante. …

“…Paano nakahanap ang mga mortal na propeta ng mga salita para mailarawan
sa kapwa nila mortal ang karingalan at lubos na kagandahan ng walang hanggang daigdig na
iyon ng selestiyal na puno ng kapangyarihan at kaluwalhatian? Binanggit nila ang tungkol sa
mga bahaghari at mga hiyas, ang mga pumapaikot na ningas ng apoy, mga nagbabagang apoy
na kumikinang; binanggit din nila ang tungkol sa mga kidlat at tinig, tunog ng rumaragasang
mga tubig, at maringal na pagpapakita ng kapangyarihan at kagandahan—lahat ng ito sa
pagsisikap na itala sa wika ng mga mortal ang mga makikita at mauunawaan lamang sa
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pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. (Ezek. 1 at 10; Isa. 6.) At nagpapasalamat tayo sa
Panginoon sa pagsisikap na iyon ng mga propeta nang sa gayon ang mga hindi nakarinig at
nakakita nito ay magkaroon ng bahagyang kaalaman tungkol sa mga bagay na iyon na nakatago
sa likod ng mga durungawan ng langit” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo
1965–73], 3:464–66).

Nakatutulong sa atin ang makabagong paghahayag na mas maunawaan ang nakita
ni Juan. Halimbawa, ang Panginoon ay nagbigay ng paghahayag na nakatala sa
Doktrina at mga Tipan 77 matapos hilingin sa Kanya ni Propetang Joseph Smith na
bigyang-kahulugan ang ilan sa mga simbolo at mga pangyayaring nakatala sa
Apocalipsis 1–11.

2. Kopyahin ang kalakip na chart sa iyong scripture study journal.
Basahin ang bawat cross-reference at magsulat sa chart ng

karagdagang impormasyon na nalaman mo tungkol sa nakita ni Juan. (Kapag
tapos ka na, tingnan kung pareho ang mga sagot mo sa ibinigay na mga sagot
sa katapusan ng lesson.)

Apocalipsis 4

Ang Nakita ni Juan Mga Cross-Reference Karagdagang
Impormasyon

Luklukan (Apocalipsis
4:2–3).

D at T 137:1–4

Dalawampu’t apat na
matatanda na may putong
(Apocalipsis 4:4)

D at T 77:5

Pitong espiritu ng Diyos
(Apocalipsis 4:5)

Pinalitan ng Joseph Smith Translation ang mga
salitang “pitong espiritu” ng mga salitang
“pitong tagapaglingkod.”

Dagat na bubog
(Apocalipsis 4:6)

D at T 77:1; 130:6–9

Apat na nilalang
(Apocalipsis 4:6–7)

D at T 77:2–3

Mga mata at mga pakpak
ng mga nilalang
(Apocalipsis 4:8)

D at T 77:4

Basahin ang Apocalipsis 4:8–11, at alamin kung ano ang sinabi at ginawa ng mga
nakapalibot sa Ama sa Langit.

Ano ang maaaring isinasagisag ng paglalagay ng mga matatanda o mga elder ng
kanilang putong o korona sa harapan ng luklukan ng Ama sa Langit?

Ang isang alituntunin na matutuhan natin mula sa talatang ito ay na kapag
kinilala natin ang kadakilaan ng Ama sa Langit, nanaisin nating sambahin at
papurihan Siya.
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Isipin ang makatutulong sa atin na kilalanin ang kadakilaan ng Ama sa Langit.

Ngayong gabi, bago ka magdasal, isipin ang dakilang plano ng kaligayahan at kung
paano ka pinagpala ng Ama sa Langit. Sa iyong panalangin, alalahaning
pasalamatan Siya lalo na sa lahat ng pagpapala Niya sa iyo.

Apocalipsis 5
Nakita ni Juan ang isang aklat na tinatakang mahigpit ng pitong tatak at ang
Kordero, na karapat-dapat magbukas nito
Basahin ang Apocalipsis 5:1–4, at alamin kung ano ang nakita ni Juan sa kamay ng
Ama sa Langit.

Tandaan na ang aklat, o balumbon, na
nakita ni Juan ay sinarahan ng pitong
tatak. Noong sinaunang panahon, ang
mahahalagang dokumento ay
tinatatakan ng luad o wax upang
maisara. Ang may-ari lamang ng
dokumento at ang mga yaong binigyan
ng awtoridad ng may-ari ang tinutulutang buksan ang mga tatak at basahin ang
nakasulat doon.

Basahin ang Doktrina at mga Tipan 77:6–7, at alamin ang kahulugan ng aklat at ng
mga tatak.

Ang 7,000-taon ng “panandaliang pananatili” (D at T 77:6) ng mundong ito ay
tumutukoy sa panahon mula noong Pagkahulog nina Adan at Eva. Hindi ito
tumutukoy sa aktuwal na edad ng mundo, kasama ang panahon ng paglikha.
Bawat tatak ay sumasagisag sa 1,000 taon.

Ayon sa Apocalipsis 5:2, anong kwalipikasyon ang dapat taglay ng taong
magbubukas ng aklat?

Pansinin na umiyak si Juan nang makita niya na walang makapagbukas ng aklat.
Maaaring inisip niya na ang “kalooban, hiwaga, at gawain” ng Diyos (Doktrina at
mga Tipan 77:6) hinggil sa kaligtasan ng Kanyang mga anak ay hindi maihahayag o
maisasakatuparan. Ano ang mangyayari sa mga anak ng Ama sa Langit kung ang
Kanyang plano para sa kanilang kaligtasan ay hindi maisasakatuparan?

Basahin ang Apocalipsis 5:5–7, at alamin kung bakit sinabihan si Juan na huwag
umiyak. Basahin din ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Apocalipsis 5:6 (sa Gabay sa
mga Banal na Kasulatan). Sa mga banal na kasulatan, ang mga sungay ay
kadalasang sumasagisag sa kapangyarihan o awtoridad; ang mga mata ay
sumasagisag sa liwanag at kaalaman; at ang numerong labindalawa ay maaaring
sumagisag sa banal na pamahalaan at organisasyon, o ang priesthood.

Ang titulong “Cordero” (Apocalipsis 5:6) ay tumutukoy sa tungkuling ginampanan
ni Jesucristo bilang hain o sakripisyong inialay na nagbayad-sala para sa mga anak
ng Diyos (tingnan din sa Isaias 53:7; I Mga Corinto 5:7; I Ni Pedro 1:18–19). Ang
mga katagang “isang Cordero na nakatayo, na wari ay pinatay” [Apocalipsis 5:6] ay
tumutukoy sa Cordero na nagpapakita ng mga tanda na siya ay pinatay. Tinukoy ni
Juan Bautista ang Tagapagligtas bilang “ang Cordero ng Dios” [Juan 1:29, 36].)
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Basahin ang Apocalipsis 5:8–10, at alamin kung paano pinapurihan ng mga
nilalang na nakapalibot sa luklukan ng Ama sa Langit ang Cordero.

Batay sa nakita at narinig ni Juan hinggil sa Kordero, nalaman natin na si
Jesucristo lamang ang karapat-dapat at may kapangyarihan na tumubos
sa atin.

Bakit si Jesucristo lamang ang karapat-dapat at may kapangyarihan na tumubos sa
atin? ____________________

Ayon sa Apocalipsis 5:10, ang mga tinubos ni Jesucristo ay magiging mga hari at
saserdote, kabilang ang kababaihan bilang mga reyna at priestesses.

Basahin ang Apocalipsis 5:11–14, at alamin kung paano nakibahagi ang iba sa
pagsamba at pagpuri kay Jesucristo at sa Ama sa Langit.

Kinilala ng mga niluwalhating nilalang at lahat ng nilikha ang kabutihan ng Ama
sa Langit at ni Jesucristo at nakadama sila ng pasasalamat sa ginampanang
tungkulin ng Kordero sa plano ng Ama sa Langit. Samakatwid, sinamba at pinuri
nila ang Ama at ang Anak. Gayon din, kapag kinilala at pinasalamatan natin
ang ginawa para sa atin ng Ama sa Langit at ni Jesucristo, nanaisin nating
sambahin at puriin Sila.

Itinuro ni Elder Bruce R. McConkie ang sumusunod tungkol sa pagsamba: “Ang
tunay at ganap na pagsamba ay binubuo ng pagsunod sa mga yapak ng Anak ng
Diyos; ito ay binubuo ng pagsunod sa mga kautusan at pagsunod sa nais ng Ama
hanggang tayo ay umunlad nang biyaya sa biyaya hanggang tayo ay maluwalhati
kay Cristo tulad niya na niluwalhati sa kanyang Ama. Higit pa ito sa panalangin
at pangangaral at pagkanta. Ito ay pamumuhay at paggawa at pagsunod. Ito ay

pagtulad sa buhay ng dakilang Huwaran” (“How to Worship,” Ensign, Dis. 1971, 130).

3. Sagutin ang mga sumusunod sa iyong scripture study journal:

a. Maglista ng ilang dahilan kung bakit ka nakadarama ng pasasalamat at
pagmamahal sa Ama sa Langit at kay Jesucristo.

b. Paano nakakaapekto sa iyo ang mga bagay na inilista mo sa iyong hangaring
sambahin at purihin ang Ama sa Langit at si Jesucristo?

Pag-isipan ang sumusunod na tanong: Ano pa ang magagawa mo para masamba
ang Ama sa Langit at si Jesucristo? Gumawa ng plano, at kumilos ayon sa mga
pahiwatig na matatanggap mo.

4. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Apocalipsis 4–5 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 31: DAY 3

Apocalipsis 6–7
Pambungad
Nakita ni Apostol Juan ang isang pangitain na binubuksan ng Kordero ng Diyos
ang unang anim na tatak ng aklat na mahigpit na isinara. Sa ikaanim na tatak, na
sumasagisag sa dispensasyon sa mga huling araw na ito, nakita ni Juan ang mga
tagapaglingkod ng Diyos na “nangaghugas ng kanilang mga damit, at pinaputi sa
dugo ng Cordero” (Apocalipsis 7:14).

Apocalipsis 6
Nakita ni Juan ang Kordero ng Diyos na binubuksan ang ang unang anim na tatak
ng aklat na mahigpit na isinara
Ano ang ilang alalahanin o pangamba na maaaring nadarama mo o ng mga taong
kilala mo tungkol sa pamumuhay sa mga huling araw? ____________________

Itinuro ni Propetang Joseph Smith ang nadarama ng mga sinaunang propeta
tungkol sa ating panahon, “Ang pagtatayo ng Sion ay gawain na bumighani sa
mga tao ng Diyos sa bawat panahon; ito ay paksang binigyang-diin ng mga
propeta, saserdote at hari nang may kakaibang galak; inasam nila nang may
galak ang ating panahon; at sa alab ng makalangit at masayang pag-asam sila
ay umawit at sumulat at nagpropesiya tungkol sa ating panahon” (Mga Turo ng

mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith [2007], 215–16).

Sa iyong palagay, bakit ganito ang nadama ng mga sinaunang propeta tungkol sa
ating panahon?

Si Apostol Juan, na tinatawag din na Juan ang Tagapaghayag, ay isa sa mga propeta
na nakaaalam sa mga mangyayari sa mga huling araw at nagpropesiya tungkol sa
ating panahon nang may masayang pag-aasam. Sa iyong pag-aaral ng Apocalipsis
6–7, alamin ang mga katotohanang magbibigay ng kapanatagan sa iyo at sa mga
kakilala mo hinggil sa mga mangyayari sa mga huling araw.

Alalahanin na nakatala sa Apocalipsis 5:1–5 na nakita ni Juan ang isang aklat na
may pitong tatak na ang Kordero lamang ang karapat-dapat magbukas. Sa
kanyang pangitain, nakita ni Juan ang matalinghagang representasyon ng ilan sa
mahahalagang pangyayari na nauukol sa bawat 1,000 taon na sinasagisag ng
pitong tatak.

1. Sa iyong scripture study journal, magdrowing ng isang simpleng
larawan na nagpapakita ng mga pangyayaring nauukol sa unang

limang tatak, na matatagpuan sa mga scripture reference sa ibaba. Kapag binasa
mo ang tungkol sa bawat tatak, isipin ang maaaring ibig sabihin ng ilan sa mga
simbolismo.

a. Unang tatak (Apocalipsis 6:1–2)

b. Ikalawang tatak (Apocalipsis 6:3–4)
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c. Ikatlong tatak (Apocalipsis 6:5–6)

d. Ikaapat na tatak (Apocalipsis 6:7–8)

e. Ikalimang tatak (Apocalipsis 6:9–11)

Bagama’t hindi pa inihayag ng Panginoon ang kahulugan ng ilang simbolo na
matatagpuan sa mga banal na kasulatan, inihayag Niya ang ibig sabihin ng marami
sa mga ito sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta. Kapag iyong pinag-aralan
ang mga banal na kasulatan at may mga tanong ka, maaari mong tingnan ang
komentaryo ng propeta upang makita kung ano ang sinabi ng mga lider ng
Simbahan tungkol sa mga partikular na talata. Ang impormasyon sa kalakip na
chart ay makatutulong sa iyo na maunawaan ang ilan sa mga simbolismo na
matatagpuan sa Apocalipsis 6:1–11 tungkol sa pagbubukas ng unang limang tatak.

Unang
tatak

(Mga
4000
hanggang
3000 B.C.)

Kabayong maputi = Tagumpay

Busog = Digmaan

Putong (korona) = Mananakop

Iminungkahi ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng Labindalawang Apostol na ang
Apocalipsis 6:1–2 ay naglalarawan sa panahon ni Enoc at ang nakasakay sa kabayo ay
si Enoc (tingnan sa Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomo [1966–73],
3:476–78).

Ikalawang
tatak

(Mga
3000
hanggang
2000 B.C.)

Kabayong mapula = Pagdanak ng dugo

Tabak = Digmaan at pagkawasak

Iminungkahi ni Elder McConkie na ang Apocalipsis 6:3–4 ay naglalarawan sa panahon
ni Noe, nang mapuno ng kasamaan ang buong mundo. Ang nakasakay sa kabayong
mapula ay maaaring ang diyablo mismo o marahil “isang taong kumakatawan sa
maraming pumapaslang na mandirigma” (tingnan sa Doctrinal New Testament
Commentary, 3:478–79).

Ikatlong
tatak

(Mga
2000
hanggang
1000 B.C.)

Kabayong maitim = Taggutom

Timbangan = Mataas na halaga ng pagkain

Sinabi ni Elder McConkie na ang Apocalipsis 6: 5–6 ay naglalarawan sa panahon ni
Abraham, na maraming namatay sa gutom (tingnan sa Doctrinal New Testament
Commentary, 3:479–80). Sapat lamang na pagkain sa isang araw ang mabibili ng
sweldo ng isang tao sa maghapon, na nagpapahiwatig na napakataas ng presyo ng
bilihin.
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Ikaapat
na tatak

(Mga
1000 B.C.
hanggang
sa
pagsilang
ni Cristo)

Kabayong maputla = Kamatayan

Kamatayan at hades [impiyerno] = Pagkalipol ng masasama at ang kanilang pagpunta
sa bilangguan ng mga espiritu (tingnan sa Isaias 5:14)

Sinabi ni Elder McConkie na ang Apocalipsis 6:7–8 ay tumutukoy sa “malalaking
kaharian at bansang iyon na ang mga digmaan at kataksilan ay paulit-ulit na
nagpahirap at tumalo sa [Israel]” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:481).
Kabilang sa mga bansang iyon ang Babilonia, Persia, Egipto, Asiria, Grecia, at Roma.

Ikalimang
tatak

(Mga sa
panahon
ng
pagsilang
ni Cristo
hanggang
A.D. 1000)

Dambana = Sakripisyo

Mga kaluluwa = Mga martir, mga Kristiyanong pinatay dahil sa kanilang paniniwala

Sinabi ni Elder McConkie na ang Apocalipsis 6: 9–11 ay tumutukoy sa maraming
sinaunang Kristiyano, kabilang ang halos lahat ng orihinal na Apostol, na namatay
bilang mga martir (tingnan sa Doctrinal New Testament Commentary, 3:482–83). Dahil
ibinuwis ng mga Banal na ito ang kanilang buhay “dahil sa salita ng Dios, at dahil sa
patotoong sumakanila” (Apocalipsis 6:9), sila ay binigyan ng “mapuputing damit,”
(Apocalipsis 6:11), na simbolo ng kadalisayan (tingnan sa Apocalisis 7:13–14; 3 Nephi
27:19).

Ang ikaanim na tatak ay sumasagisag sa ating sariling panahon at sa mga
mangyayari, lalo na sa mga kalamidad, hanggang sa Milenyo, kung kailan personal
na maghahari si Jesucristo sa mundo (tingnan sa Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3:485–86).

Basahin ang Apocalipsis 6:12–17, at alamin ang nakita ni Juan sa ating panahon
hanggang sa Ikalawang Pagparito ng Panginoon. Pansinin na mababasa sa Joseph
Smith Translation ng talata 14, “At ang langit ay nahawi na gaya ng isang
balumbon ng papel kung ito ay nakabalumbon; at ang bawat bundok at pulo ay
naalis sa kanilang kinatatayuan.”

Pansinin na inilarawan sa Apocalipsis 6:16 kung gaano katinding hinahangad ng
ilang tao na matakasan ang poot ng Diyos. Pagkatapos ay itinanong ni Juan, “Sino
ang makatatayo?” (Apocalipsis 6:17). Tinutulungan tayo ng Apocalipsis 7 na
maunawaan kung sino ang makatatayo, o mananatili, sa kabila ng mga kalamidad
ng ikaanim na tatak.

Apocalipsis 7
Nakita ni Juan ang mga tagapaglingkod ng Diyos na nangaghugas ng kanilang mga
damit sa dugo ng Kordero
Basahin ang Apocalipsis 7:1–4, at alamin kung ano pa ang nakita ni Juan sa
ikaanim na tatak. Basahin din ang Doktrina at mga Tipan 77:8–11, kung saan
ipinaliwanag ng Panginoon ang kahulugan ng mga talatang ito.

Ipinaliwanag ni Elder Bruce R. McConkie na ang salitang Elias, na matatagpuan
sa Doktrina at mga Tipan, ay “isang pangalan at titulo para sa mga yaong ang
misyon ay magkaloob ng mga susi at kapangyarihan sa kalalakihan sa huling
dispensasyong ito” (Mormon Doctrine, ika-2 ed. [1966] 221).
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Ang ilan sa mga kalalakihang ito na nagkaloob ng mga susi at kapangyarihan ay
sina Adan; Moroni; Juan Bautista; Pedro, Santiago, at Juan; Moises; at Elijah.

Ang pagbubuklod, o pagtatatak sa “mga noo [ng] mga alipin ng ating Dios”
(Apocalipsis 7:3) ay isang metapora para sa kanilang katapatan, paglilingkod, at
pagpanig sa Diyos.

Itinuro ni Propetang Joseph Smith na ang tatak ng matatapat sa kanilang mga
noo ay “nangangahulugang pagbubuklod ng pagpapala sa kanilang mga ulo,
ibig sabihin ay ang walang hanggang tipan, sa gayon ay tinitiyak ang kanilang
pagkatawag at pagkahirang (sa History of the Church, 5:530).

Ang bilang na 144,000 na binanggit sa Apocalipsis 7:4 “ay bilang ng mga
kinatawan mula sa labindalawang lipi ng Israel na ioorden upang tumulong sa iba
na makamtan ang kanilang kadakilaan. … Hindi ito, tulad ng pinaniniwalaan ng
ilan, ang bilang ng mga taong magtatamo ng kadakilaan” (New Testament Student
Manual [Church Educational System manual, 2014], 544).

Tulad ng nakatala sa Apocalipsis 9, tinukoy muli ni Juan ang mga matwid na
tagapaglingkod na ito. Basahin ang Apocalipsis 9:3–4, at alamin ang mangyayari sa
mga hindi matatatakan bilang mga tagapaglingkod ng Diyos.

Basahin ang Apocalipsis 7:9–10, at alamin kung sino ang nakita ni Juan. Pansinin
ang suot ng mga taong ito.

Tulad ng nakatala sa Apocalipsis 7:11–12, nakita ni Juan ang mga taong ito, kasama
ang ang 24 na elder at ang apat na nilalang na binanggit sa Apocalipsis 4, na
nakapalibot sa trono ng Diyos at sumasamba sa Kanya.

Basahin ang Apocalipsis 7:13–17, at hanapin ang mga sagot sa mga sumusunod na
tanong: Maaari mong markahan o isulat ang nalaman mo.

• Ano ang tiniis ng mga taong ito?

• Paano naging mapuputi ang kanilang mga damit?

• Anong mga pagpapala ang tatanggapin nila?

Pansinin na ang mga damit ng mga tao ay “pinaputi sa dugo ng Cordero”
(Apocalipsis 7:14), na simbolo ng mga taong dinalisay sa pamamagitan ng
Pagbabayad-sala ni Jeuscristo. Ang mga pagpapala sa mga talata 16–17 ay
naglalarawan ng kagalakan, kapayapaan, at katapatan ng mga taong magmamana
ng kaluwalhatiang selestiyal (tingnan din sa D at T 138:12–15).

Malalaman natin sa mga talatang ito na kung matitiis natin ang mga paghihirap
nang may pananampalataya at magiging mas dalisay sa pamamagitan ng
Pagbabayad-sala ni Jesucristo, matatamo natin ang selestiyal na
kaluwalhatian sa piling ng Diyos.

Pag-isipan kung ano kaya ang pakiramdam ng makatayo nang dalisay sa harapan
ng Diyos. Paano maihahalintulad ang damdaming ito sa nadama ng mga taong
inilarawan sa Apocalipsis 6:16?
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2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Ano ang dapat nating gawin upang madalisay tayo ng Tagapagligtas sa
pamamagitan ng Kanyang Pagbabayad-sala?

b. Paano ka natulungan ng pag-alaala sa mga pagpapala ng kaluwalhatiang
selestiyal sa iyong pagsisikap na tiisin ang paghihirap at maging mas
dalisay?

Pag-aralang muli ang mga alalahaning isinulat mo sa simula ng lesson na ito. Isipin
kung paano makatutulong ang alituntuning natukoy sa Apocalipsis 7 kapag
nag-aalala ka sa pamumuhay sa mga huling araw na ito.

Maaari kang mag-ukol ng ilang minuto para pag-isipan at ipagdasal sa iyong puso
kung paano mo maipamumuhay ang alituntuning ito.

3. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Apocalipsis 6–7 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 31: DAY 4

Apocalipsis 8–11
Pambungad
Nakita ni Apostol Juan ang pagbubukas ng ikapitong tatak at nalaman niya ang
kanyang misyon na makibahagi sa pagtitipon ng Israel sa mga huling araw. Sa
kabila ng maraming salot, pagkawasak, at paghatol na darating sa mga naninirahan
sa mundo, nakita ni Juan na maliligtas ang mga karapat-dapat mula sa
karamihan nito.

Apocalipsis 8–9
Nakita ni Juan ang pagbubukas ng ikapitong tatak
Tingnan ang kalakip na chart sa aklat ng Apocalipsis. Tingnan kung ilang talata ang
tumutukoy sa mga pangyayari sa unang anim na tatak kumpara sa bilang ng mga
talata na tumutukoy sa mga pangyayari sa ikapitong tatak.
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Mas maraming isinulat si Apostol Juan tungkol sa mga pangyayari na may
kaugnayan sa ikapitong 1,000 taon kaysa sa isinulat niya tungkol sa mga
pangyayari na may kaugnayan sa iba pang 1,000 taon. Nagsulat siya lalo na tungkol
sa mga pangyayaring magaganap sa pagitan ng pagbubukas ng ikapitong tatak at
ng Ikalawang Pagparito ni Jesucristo.

Sa iyong palagay, bakit maraming isinulat si Juan tungkol sa mangyayari sa
ikapitong tatak? ____________________

Sa iyong pag-aaral ng pangitain ni Juan sa Apocalipsis 8–11, isipin kung ano ang
matututuhan natin mula sa isinulat niya tungkol sa mga pangyayaring ito.

Inilarawan sa Apocalipsis 8:1–6 ang pagbubukas ng Tagapagligtas sa ikapitong
tatak. Nakita ni Juan ang pitong anghel na binigyan ng pitong pakakak o trumpeta.
“Noong unang panahon, ang mga pakakak o trumpeta ay pinatutunog para
bigyang-babala, o senyasan [ang isang hukbo] para sa digmaan, o ibalita ang
pagdating ng mga taong maharlika. Ang pagtunog ng pakakak o trumpeta, kung
gayon, ay naghahayag o nagbabalita ng isang bagay na napakahalaga” (Gerald N.
Lund, “Seeing the Book of Revelation as a Book of Revelation,” Ensign, Dis.
1987, 50).

Basahin ang Doktrina at mga Tipan 77:12, at alamin ang kahulugan ng pagtunog
ng pitong pakakak o trumpeta.

Sa Apocalipsis 8:1–6, ang pagpapatunog ng mga pakakak o trumpeta ay babala na
nagsisimula nang dumating ang iba’t ibang salot at pagkawasak bilang paghahanda
para sa Ikalawang Pagparito ni Jesucristo at sa Kanyang paghahari sa buong
Milenyo.

Basahin ang bawat isa sa mga sumusunod na reperensya, na nagpapaliwanag sa
mga pangyayaring kaugnay ng pagtunog ng unang anim na pakakak o trumpeta.
Habang nagbabasa ka, alamin ang mga sagot sa mga kaugnay na tanong.

Una—Apocalipsis 8:7. Ano ang nangyari dahil sa bumagsak na
“granizo at apoy” sa lupa nang hipan ng unang anghel ang kanyang

pakakak?

Ikalawa—Apocalipsis 8:8–9. Anong tatlong bagay ang naapektuhan
nang hinipan ang ikalawang trumpeta?

Ikatlo—Apocalipsis 8:10–11. Ano ang nangyari nang bumagsak ang
bituin mula sa langit? (Tandaan na ang ajenjo [wormwood] ay isang

damo; ginagamit ito bilang simbolo ng “matinding kalamidad o kalungkutan”
[Bible Dictionary, “Wormwood”].)

Ikaapat—Apocalipsis 8:12. Kasunod ng pag-ihip ng ikaapat ng pakakak,
anong tatlong bagay ang bahagyang nagdilim?

Ikalima—Apocalipsis 9:1–3. Ano ang lumabas mula sa balon ng
kalaliman nang buksan ito ng ikalimang anghel?

Ikaanim—Apocalipsis 9:13–16, 18. Ilang kawal ang kasama sa malaking
labanang nakita ni Juan matapos tumunog ang ikaanim na pakakak?

Ilang bahagi ng sangkatauhan ang nakita niyang napatay sa labanang ito?
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Basahin ang Apocalipsis 9:20–21, at alamin kung ano ang gagawin ng masasama
na nakaligtas sa mga salot na ito.

Apocalipsis 10
Nagtagubilin ang isang anghel kay Juan tungkol sa kanyang misyon sa mga
huling araw
Walang nakasaad sa Apocalipsis 10 tungkol sa pagtunog ng pitong pakakak at ng
kasama nitong mga salot. Mababasa natin sa kabanatang ito na nagtagubilin kay
Juan ang isa pang anghel.

Ano ang ilang karanasan sa buhay na
maaari mong ituring na parehong
matamis at mapait?
____________________

Basahin ang Apocalipsis 10:1–3, at alamin kung ano ang hawak ng anghel.

Basahin ang Apocalipsis 10:8–11, at alamin ang sinabi kay Juan na gawin sa aklat.
Pansinin kung ano ang lasa nito sa kanya.

Basahin ang Doktrina at mga Tipan 77:14, at alamin kung ano ang isinasagisag
ng aklat.

Binasbasan ni Jesucristo si Apostol Juan na mabuhay hanggang sa Kanyang
Ikalawang pagparito at magdala ng mga tao sa Kanya (tingnan sa Juan 21:20–24;
D at T 7:1–4). Ang misyon ni Juan ay tumulong sa pagtipon ng mga anak ni Israel.
Sa paanong paraan na kapwa matamis at mapait ang misyong iyon?

1. Sa iyong scripture study journal, gamitin ang Apocalipsis 10:8–11 sa
pagsagot sa isa o lahat ng sumusunod na alalahanin:

a. Narinig ko kung gaano kahirap ang magmisyon. Parang hindi ko kaya kapag
tinanggihan ako. Hindi ako sigurado kung gusto kong magmisyon.

b. Sinikap kong gawin ang tama. Nagbabasa ako ng mga banal na kasulatan,
nagdarasal, at nagsisikap na ibahagi ang ebanghelyo, pero may masama pa
ring nangyayari sa buhay ko—wala akong naanyayahang sinuman na
sumapi sa Simbahan dahil sa akin. Mabuti pa ay sumuko na ako.

Apocalipsis 11
Nakita ni Juan ang dalawang propetang pinatay sa Jerusalem, at ang pagtunog ng
ikapitong pakakak
Ang Apocalipsis 11 ay nagsisimula sa paglalarawan ni Apostol Juan ng mga
pangyayari na magaganap sa pagitan ng pagtunog ng ikapitong pakakak at ng
Ikalawang Pagparito ni Jesucristo. Sa panahong ito, ang masasama ay
magkakaroon ng higit na kapangyarihan at kontrol sa lupa, at isang hukbo ang
magtatangkang sakupin ang Jerusalem, na bahagi ng huling malaking digmaan sa
Armageddon.

Inilarawan ni Juan ang lungsod ng Jerusalem at ang pagkadaig nito sa mga Gentil
(ang mga taong hindi gumagawa at tumutupad ng mga tipan sa Panginoon) sa
loob ng 42 buwan, na tatlo’t kalahating taon.
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Basahin ang Apocalipsis 11:3–6, at alamin ang gagawin ng dalawa sa mga saksi ng
Tagapagligtas sa Jerusalem bago ang Kanyang Ikalawang Pagparito.

Ang dalawang propetang ito, tulad nina Elijah at Moises, ay may awtoridad at
kapangyarihang magbuklod sa kalangitan at bagabagin o parusahan ang lupa ng
mga salot. Ang apoy na magmumula sa bibig ng dalawang saksing ito ay simbolo
ng kapangyarihan ng patotoo na ipahahayag nila (tingnan sa Jeremias 5:14; 20:9).

Basahin ang Doktrina at mga Tipan 77:15, at alamin kung sino ang dalawang
saksing ito.

Basahin ang Apocalipsis 11:7–12, at alamin kung ano ang mangyayari sa dalawang
propetang ito. Pansinin kung ano ang gagawin ng masasama.

Basahin ang Apocalipsis 11:13–15, at alamin kung ano ang mangyayari pagkatapos
bumangon mula sa kamatayan ang dalawang propeta at umakyat sa langit.

Kasunod ng pagtunog ng ikapitong pakakak, sino ang “maghahari [sa mga
kaharian sa lupa]” (Apocalipsis 11:15)?

Nabasa natin sa Apocalipsis 11:16–19 na ang 24 na elder na nakaupo malapit sa
luklukan ng Diyos ay pinasasalamatan at pinupuri ang Diyos para sa gantimpalang
ibinigay sa mabubuti at sa kaparusahang ibinigay sa masasama.

2. Alalahanin sa nakaraang lesson ang sumusunod na alituntunin na
matatagpuan sa Apocalipsis 7: Kung matitiis natin ang mga

paghihirap nang may pananampalataya at magiging mas dalisay sa
pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo, matatamo natin ang
selestiyal na kaluwalhatian sa piling ng Diyos. Isipin ang mga pangyayari sa
ikapitong tatak na napag-aralan mo sa araw na ito. Sa iyong scripture study
journal, isulat kung paano makapagbibigay ng kapanatagan at kapayapaan ang
mga alituntuning ito sa mga nakaranas ng ilang nakatatakot na kalamidad na
mangyayari bago ang Ikalawang Pagparito ng Panginoon.

Itinuro ni Elder Neil L. Andersen ng Korum ng Labindalawang Apostol na sa kabila
ng mga kalamidad sa ating panahon, makaaasa tayo sa pagparito ng Panginoon
nang may pagpipitagan at pag-asam:

“Nabubuhay tayo, mga kapatid, sa panahon bago ang Ikalawang Pagparito ng
Panginoon, na matagal nang inasam ng mga nagsisisampalataya sa paglipas ng
mga panahon. Nabubuhay tayo sa panahon ng mga digmaan at bali-balita
tungkol sa mga digmaan, sa panahon ng mga kalamidad, sa panahong ang
mundo ay puno ng kawalang-katiyakan at kaguluhan.

“Ngunit nabubuhay rin tayo sa maluwalhating panahon ng Panunumbalik, kung
kailan ang ebanghelyo ay inihahatid sa buong mundo—isang panahon kung saan nangako ang
Panginoon na Siya ‘ay magbabangon … ng mga dalisay na tao’ [D at T 100:16] at poprotektahan
sila ‘ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos’ [1 Nephi 14:14].

“Nagagalak tayo sa mga araw na ito at dumadalangin na buong tapang nating maharap ang
mga paghihirap at kawalang-katiyakan. Ang mga paghihirap ng ilan ay mas matindi kaysa sa
iba, ngunit walang hindi daranas nito. …
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“Bagama’t paulit-ulit na tinitiyak ng Panginoon na tayo ay ‘hindi kinakailangang matakot,’
[D at T 10:55], ang pagkakaroon ng malinaw na pananaw at pagtingin nang lampas pa sa
mundong ito ay hindi laging madali kapag tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok. …

“Lumalago ang ating pananampalataya habang inaasam natin ang maluwalhating araw ng
pagbalik ng Tagapagligtas sa lupa. Ang ideya na darating Siya ay nagpapasaya sa aking
kaluluwa. Magiging kagila-gilalas iyon! Ang saklaw at karingalan, ang lawak at kadakilaan, ay
hihigit sa anumang nakita o naranasan na ng tao. …

“… Luluhod tayo sa pagpipitagan, ‘at ang Panginoon ay mangungusap sa kanyang tinig, at ang
mga dulo ng mundo ay makaririnig nito’ [D at T 45:49]. ‘Ito ay magiging … gaya ng tinig ng
maraming tubig, at gaya ng tinig ng malakas na kulog’ [D at T 133:22]. ‘[Pagkatapos] ang
Panginoon, … ang Tagapagligtas, ay tatayo sa gitna ng kanyang mga tao’ [D at T 133:25]”
(“Dumating Nawa ang Kaharian Mo,” Ensign o Liahona, Mayo 2015, 119–20, 122).

3. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Apocalipsis 8–11 at natapos ang lesson na ito noong (petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 32: DAY 1

Apocalipsis 12–13
Pambungad
Naglalaman ang Apocalipsis 12–14 ng pansamatalang pagtigil sa sunud-sunod na
paglalahad ng pangitain ni Apostol Juan. Nakita ni Juan ang isang pangitain ng
isang dragon na nagbabanta sa isang babae at sa anak nito. Isinulat niya ang
tungkol sa Digmaan sa Langit at sa mga kaharian ng sanlibutan na makikidigma sa
mga tagasunod ng Diyos.

Apocalipsis 12
Ipinakita kay Juan na si Satanas at ang kanyang mga kampon ay palaging
nakikipaglaban sa Panginoon at sa kanyang Simbahan
Gumuhit ng linya na kokonekta sa pagitan ng bawat isa sa mga panganib na
nakalista sa kaliwang column at sa mga paraan na malalabanan ang mga ito na
nakalista sa kanang column.

Mga Panganib Mga paraan na malalabanan ang mga panganib

Sunburn Magsisi at magtiwala kay Jesucristo

Mga kaaway na kawal Gamot o pahinga

Sakit Sunscreen o kasuotan

Kasalanan Mga katotohanan sa Apocalipsis 12

Mga impluwensya ni Satanas Mga sandata ng digmaan

Alin sa mga panganib na ito ang nilabanan mo kamakailan? Alin sa mga ito ang
pinakamapanganib sa iyo? Bakit? ____________________

Sa iyong pag-aaral ng Apocalipsis 12, alamin ang mga katotohanan na
makatutulong sa iyo na mapaglabanan ang mga impluwensya ni Satanas. Ang
Apocalipsis 12–14 ay pansamantalang pagtigil ng paglalarawan ni Juan sa kanyang
pangitain ng mga mangyayari sa ikapitong tatak. Maaaring tinutulungan ng
Panginoon si Juan sa bahaging ito na maunawaan ang kahulugan ng mga salitang
“ang [mga] kaharian ng sanglibutan [na ito]” at “[ang mga kaharian ng] ating
Panginoon” (Apocalipsis 11:15). Ang Pagsasalin ni Joseph Smith ng buong
Apocalipsis 12 ay matatagpuan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan.

Tingnan ang sumusunod na larawan, at isipin kung ano ang mga simbolong
sinasagisag nito.
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Basahin ang Apocalipsis 12:1–2, 5, at
alamin kung ano ang nangyari sa
babae. (Inilagay ng Pagsasalin ni Joseph
Smith ang talata 5 pagkatapos ng
talata 2.)

Pansinin na ang anak ng babae ay
“maghahari na may panghampas na
bakal” (Apocalipsis 12:5).

Basahin ang Apocalipsis 12:3–4, at
alamin kung ano ang nagbabanta sa
babae at sa kanyang anak.

Sa iyong palagay, ano ang sinasagisag
ng mga simbolo na inilarawan sa mga
talata 1–4?

Basahin ang Pagsasalin ni Joseph
Smith, Apocalipsis 12:7–8 (sa Gabay sa
mga Banal na Kasulatan), at alamin ang
sinasagisag ng dragon, ng babae, at ng anak. Maaari mong isulat ang ibig sabihin
ng bawat simbolo sa tabi ng Apocalipsis 12:1–5.

Ang dragon ay sumasagisag kay Satanas (tingnan sa Pagsasalin ni Joseph Smith,
Apocalipsis 12:8), ang babae ay sumasagisag sa “simbahan ng Diyos,” at ang anak
ay sumasagisag sa “kaharian ng ating Diyos at ng kanyang Cristo” (Pagsasalin ni
Joseph Smith, Apocalipsis 12:7). Ang kahariang ito ay kinabibilangan ng matatapat
na miyembro ng Simbahan ng Panginoon. (Para sa karagdagang paliwanag tungkol
sa simbolismo sa mga talatang ito, tingnan sa New Testament Student Manual
[Church Educational System manual, 2014], 550–52.)

Ayon sa Apocalipsis 12:4, ano ang hangarin ng dragon?

Sa iyong palagay, bakit labis ang paghahangad ni Satanas na wasakin ang kaharian
ng Diyos at ni Cristo? ____________________

Basahin ang Apocalipsis 12:6, at alamin ang ginawa ng babae dahil sa mapanganib
na dragon.

Ang babaeng tumatakas papunta sa ilang ay sumasagisag sa pagpasok ng
Simbahan sa Malawakang Apostasiya at ang pagkuha sa priesthood mula sa lupa
matapos ang kamatayan ni Jesucristo at ng Kanyang mga Apostol.

Pagkatapos makita ni Apostol Juan na nagbabanta ang dragon sa babae at sa anak
nito, nakita niya ang isang pangyayari sa buhay bago ang buhay sa mundo—nang
kalabanin ni Satanas at ng kanyang mga kampon ang plano ng kaligtasan at ang
mga Banal ng Diyos.

Basahin ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Apocalipsis 12:6–11 (sa Gabay sa mga
Banal na Kasulatan), at alamin ang nangyari kay Satanas sa Digmaan sa Langit at
kung paano nadaig ng mga Banal ng Diyos si Satanas at ang mga kampon nito.
Maaari mong markahan o isulat ang nalaman mo.
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Nakatala sa Apocalipsis 12:4 na “kinaladkad ng buntot [ng dragon] ang ikatlong
bahagi ng mga bituin sa langit.” Ito ay simbolo ng malaking bilang ng mga
espiritung anak ng Ama sa Langit na piniling sundin si Satanas. Si “Miguel at ang
kanyang mga anghel” (Apocalipsis 12:7) ay si Adan at ang iba pang mabubuting
espiritung anak ng Diyos.

Ayon sa Apocalipsis 12:11, paano dinaig ng mabubuting hukbo ng langit (kasama
ka) si Satanas?

Ayon sa Apocalipsis 12:8–9, saan itinapon si Satanas at ang kanyang mga kampon
pagkatapos ng kanilang paghihimagsik?

Basahin ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Apocalipsis 12:12, 17 (sa Gabay sa mga
Banal na Kasulatan), at alamin kung kanino nakidigma si Satanas matapos siyang
itapon mula sa langit.

Ang pag-unawa kung paano natin nadaig si Satanas sa buhay bago ang buhay sa
mundo ay makatutulong sa atin na malaman kung paano mapagtagumpayan ang
impluwensiya at mga pag-atake niya rito sa lupa. Matutukoy natin mula sa mga
talatang ito sa Apocalipsis 12 ang sumusunod na alituntunin: Mapaglalabanan
natin ang impluwensya ni Satanas sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ng
Tagapagligtas, at sa pananatiling tapat sa ating mga patotoo sa ebanghelyo.
Maaari mong isulat ang alituntuning ito sa iyong mga banal na kasulatan.

Itinuro ni Elder James J. Hamula ng Pitumpu kung paano inaatake ni Satanas ang
iyong henerasyon:

“Nakareserbang lumabas sa mga huling araw at gumawa para sa ating Ama at
Kanyang Anak ang ilan sa pinakamagigiting at pinakamararangal na anak na
lalaki at babae ng ating Ama. Ang kanilang kagitingan at karangalan ay
ipinamalas sa pakikipaglaban kay Satanas bago pa nilikha ang mundo. …

“Dahil ipinanumbalik na ang kaharian ng Diyos sa lupa at isinilang na kayo sa
mundo, alam ni Satanas na ‘kaunting panahon na lamang [ang] mayroon siya’

[Apocalipsis 12:12]. [Kaya nga tinitipon ni Satanas ang lahat ng paraan upang tuksuhin kayong
magkasala.] Alam niya na kung mabubuyo niya kayong lumabag, mapipigilan niya kayong
mag-full-time mission, magpakasal sa templo, at patatagin sa pananampalataya ang inyong
magiging mga anak, na lahat ay magpapahina hindi lamang sa inyo kundi pati sa Simbahan.
Alam niya na walang makapagpapabagsak sa kaharian ng Diyos ‘maliban sa pagkakasala ng
[kanyang] mga tao’ [Mosias 27:13]. Huwag kayong magkamali—ang tuon ng kanyang laban
ngayon ay nasa inyo” (“Pagwawagi sa Digmaan Laban sa Kasamaan,” Ensign o Liahona, Nob.
2008, 50–51).

Paano tayo pinahihina ni Satanas at ng kanyang mga kampon?
____________________

Isipin kung paano ka personal na dinidigma ni Satanas.

1. Sa iyong scripture study journal, maglista ng ilang paraan kung
paano mo madaragdagan ang iyong pananampalataya kay

Jesucristo at mapapalakas ang iyong patotoo sa Kanya.
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2. Sagutin ang isa o lahat ng sumusunod sa iyong scripture study
journal:

a. Magsulat ng isang karanasan tungkol sa nagawang tulong sa iyo ng patotoo
at pananampalataya sa Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas upang
mapaglabanan mo ang mga impluwensya ni Satanas.

b. Isulat ang iyong patotoo tungkol sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo, at
ipaliwanag kung paano makatutulong sa atin ang Pagbabayad-sala sa
pakikidigma natin kay Satanas at sa kanyang mga kampon.

Pumili ng isa o mahigit pa sa mga ideya na inilista mo, at gamitin ito sa iyong
pakikidigma kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Maaari mong isulat ang
iyong mga mithiin sa isang papel at ilagay ito sa isang lugar na makikita mo nang
madalas. Kapag umasa ka sa Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas, tutulungan ka ng
Panginoon sa iyong pakikipaglaban kay Satanas.

Apocalipsis 13
Isinulat ni Juan ang tungkol sa mga kaharian ng mundo na tatanggap ng
kapangyarihan mula kay Satanas
Nabasa natin sa Apocalipsis 13 na nakita ni Juan sa pangitain ang mga nakakatakot
na hayop na sumasagisag sa masasamang kaharian sa mundo na kontrolado ni
Satanas. Nakita rin ni Juan na sa pamamagitan ng mga kahariang ito, gagawa si
Satanas ng mga kamangha-manghang gawain at mga huwad na himala upang
linlangin ang mga naninirahan sa mundo.

3. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Apocalipsis 12–13 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 32: DAY 2

Apocalipsis 14–16
Pambungad
Sa isang pangitain, nakita ni Apostol Juan na dumating ang isang anghel upang
ipanumbalik ang ebanghelyo ni Jesucristo sa mga huling araw. Narinig din niya ang
isang tinig mula sa langit na inilalarawan ang mga pagpapalang matatamo ng mga
taong namatay na matapat sa Panginoon. Nakita ni Juan ang pagtitipon ng
mabubuti at ang pagtitipon ng masasama sa mga huling araw at ang mga
paghahatol ng Diyos na ibubuhos sa masasama.

Apocalipsis 14
Nakita ni Juan ang panunumbalik ng ebanghelyo at ang pagtititpon ng mabubuti at
masasama
May mga taong nag-iisip kung posible bang makadama ng kapayapaan sa daigdig
na puno ng kasamaan, kalamidad, at karahasan. Isipin ang maaari mong sabihin sa
mga taong ito.

Sa iyong pag-aaral ng Apocalipsis 14–16, alamin ang mga katotohanang
magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa daigdig na puno ng kasamaan, kapahamakan,
at karahasan.

Sa Apocalipsis 14:1–13, mababasa natin na nakita ni Apostol Juan ang isang
pangitain tungkol sa mga huling araw, o sa ating panahon. Nakita niya sa kanyang
pangitain ang mga kalamidad na darating sa masasama. Nakita rin niya kung ano
ang magdadala ng kapayapaan sa mabubuti sa ating panahon.

Basahin ang Apocalipsis 14:1–5, at alamin kung sino ang nakita ni Juan na kasama
ng Tagapagligtas na nakatayo “sa bundok ng Sion” (Apocalipsis 14:1), o Sion.

Maaalala mo na ang 144,000 taong binanggit sa talata 1 ay ang matataas na
saserdote ng labindalawang lipi ni Israel mula sa bawat bansa na inordenan upang
magdala ng mga tao “sa simbahan ng Panganay” (D at T 77:11; tingnan sa
Apocalipsis 7:4–8). Ang parirala na “hindi nangahawa sa mga babae” (Apocalipsis
14:4) ay nangangahulgang magiging malinis ang kanilang puri, o moralidad. Ang
ibig sabihin sa Apocalipsis 14:5 ng mga katagang “sa kanikaniyang bibig ay walang
nasumpungang kasinungalingan” ay tapat sila at ang ibig sabihin ng mga katagang
“walang dungis” ay malinis sila mula sa kasalanan.

1. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Sa iyong palagay, bakit ang pagiging malinis ang puri, tapat, at

malinis mula sa kasalanan ay tutulong sa 144,000 high priest sa pagdadala ng
ebanghelyo sa iba?

Sa pangitain ni Juan tungkol sa mga huling araw, nakakita siya ng tatlo pang
anghel. Basahin ang Apocalipsis 14:6, at alamin kung ano ang dala ng
unang anghel.

Matapos banggitin ang Apocalipsis 14:6, ipinahayag ni Pangulong Gordon B.
Hinckley: “Dumating na ang anghel na iyan. Ang pangalan niya ay Moroni” (“Stay
the Course—Keep the Faith,” Ensign, Nob. 1995, 70).
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Unang nagpakita si anghel Moroni kay
Joseph Smith noong 1823 at sinabi sa
kanya na ang Diyos ay may gawaing
ipagagawa sa kanya (tingnan sa Joseph
Smith––Kasaysayan 1:29–35). Ayon sa
Joseph Smith—Kasaysayan 1:34, sa
tagubilin ng Diyos, ano ang sinabi ni
Moroni kay Joseph Smith na
nakatulong sa pagpapanumbalik ng
walang hanggang ebanghelyo
sa mundo?

Makatutulong sa iyo na malaman ang
ginampanan ni Moroni sa
Panunumbalik para maunawaan kung
bakit nasa tuktok ng karamihan sa ating
mga templo ang estatwa niya.

Ang anghel na inilarawan sa
Apocalipsis 14:6 ay maaaring
kumatawan din sa maraming iba’t
ibang sugo mula sa langit, kabilang si
Moroni, na tumulong sa Panunumbalik
ng ebanghelyo ni Jesucristo sa mga
huling araw (tingnan sa Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomo [1965–73],
3:529–31; tingnan din sa D at T 13;
110:11–16; 128:20–21).

Basahin ang Apocalipsis 14:7, at alamin
kung ano ang sinabi ng anghel. Ang
mga katagang “dumating ang panahon
ng kaniyang paghatol” ay tumutukoy sa
panahong hahatulan ng Tagapagligtas
ang lahat ng tao sa buong mundo. Ang
Kanyang paghatol ay mangyayari
kapwa sa Kanyang Ikalawang Pagparito
at sa Huling Paghuhukom.

Mula sa pangitain ni Juan tungkol sa anghel, nalaman natin na ang isang dahilan
kung bakit ipinanumbalik ng Diyos ang ebanghelyo ni Jesucristo ay upang
ihanda ang mga naninirahan sa lupa para sa Ikalawang Pagparito ni
Jesucristo.

Sa paanong paraan inihahanda ng ebanghelyo ni Jesucristo ang mga tao para sa
Kanyang Ikalawang Pagparito?

Paano nagdulot ng kapayapaan sa iyo ang ipinanumbalik na ebanghelyo ni
Jesucristo habang namumuhay ka sa isang daigdig na puno ng kasamaan at
kaguluhan?
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Basahin ang Apocalipsis 14:8–11, at alamin kung ano ang sinabi ng pangalawa at
pangatlong anghel.

Itinuro kay Juan na ang Babilonia, o kasamaan, ay iiral sa lahat ng bansa. Isang
kahulugan ng mga katagang “naguho ang Babilonia” (Apocalipsis 14:8) ay darating
ang panahon na magwawakas ang kasamaan sa daigdig.

Isipin kung paano magdudulot sa iyo ng kapayapaan ang kaalaman na
magwawakas ang kasamaan sa daigdig.

Ipinaliwanag ni Propetang Joseph Smith kung ano ang mararanasan ng masasama
pagkatapos nilang mamatay:

“Ang malaking kalungkutan ng mga namatay na nasa daigdig ng mga espiritu,
kung saan sila pumaparoon matapos mamatay, ay ang malaman na bigo silang
makamtan ang kaluwalhatiang tinatamasa ng iba na sana’y tinatamasa rin nila,
at sila mismo ang nagsakdal sa kanilang sarili” (Mga Turo ng mga Pangulo ng
Simbahan: Joseph Smith [2007], 261).

“Ang tao ang nagpapahirap at sumusumpa sa kanyang sarili. Kaya nga sinasabing, Sila ay
magtutungo sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre [tingnan sa Apocalipsis 21:8].
Ang pighati ng pagkabigo sa isipan ng tao ay kasingtindi ng isang lawang nagniningas sa apoy
at asupre” (Mga Turo: Joseph Smith, 261).

Matapos malaman kung ano ang mararanasan ng masasama pagkatapos nilang
mamatay, narinig ni Juan ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi kung ano ang
mararanasan ng mabubuti pagkatapos nilang mamatay.

Basahin ang Apocalipsis 14:12–13, at alamin kung ano ang mararanasan ng
mabubuti pagkatapos nilang mamatay.

Ang ibig sabihin ng “mangagpahinga sa [ating] mga gawa” (talata 13) pagkatapos
nating mamatay ay hindi na tayo magkakaroon ng mga suliranin, alalahanin, at
kalungkutan (tingnan sa Alma 40:12).

Ang isang alituntunin na matututuhan natin mula sa Apocalipsis 14:12–13 ay kung
mamumuhay tayo nang mabuti o matwid, pagpapalain tayo sa ating mga
gawa at makagpapahinga mula sa ating mga gawain matapos tayong
mamatay. Maaari mong isulat ang alituntuning ito sa iyong mga banal na
kasulatan sa tabi ng Apocalipsis 14:12–13.

2. Isipin kung paano magbibigay sa iyo ng kapayapaan ang
alituntuning ito bagama’t nabubuhay ka sa daigdig na puno ng

kasamaan. Sa iyong scripture study journal, sumulat ng isang maikling sulat na
nanghihikayat sa isang kaibigan na maaaring nag-iisip kung sulit bang
mamuhay nang matwid habang napaliligiran ng kasamaan.

Nabasa natin sa Apocalipsis 14:14–20 na nakita ni Juan sa kanyang pangitain ang
dalawang pag-aani. Nakita niya sa unang pag-aani na ang mabubuti ay matitipon
mula sa masasama (tingnan sa Apocalipsis 14:14–16) at sa ikalawang pag-aani na
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ang masasama ay matitipon at lubusang malilipol (tingnan sa Apocalipsis
14:17–20).

Apocalipsis 15–16
Nakita ni Juan ang mabubuti sa selestiyal na kaharian at ang pitong salot sa mga
huling araw
Ang Apocalipsis 15:2–4 ay naglalaman ng karagdagang paglalarawan ni Apostol
Juan tungkol sa mangyayari sa mga magtatagumpay laban kay Satanas at maliligtas
sa kahariang selestiyal. Nakatala sa natitirang bahagi ng Apocalipsis 15–16 ang
kanyang paglalarawan sa pitong salot na magpapahirap sa masasama sa mga
huling araw. Ang mga salot na ito ay mangyayari bago ang Ikalawang Pagparito ng
Panginoon.

Sa pangitain ni Juan, inilarawan ang bawat salot sa pamamagitan ng isang anghel
na nagbubuhos ng “mangkok,” o sisidlan, “na puno ng kagalitan ng Dios”
(Apocalipsis 15:7). Basahin ang mga sumusunod na talata mula sa Apocalipsis 16,
at alamin ang pitong salot. Sumulat ng maikling deskripsyon tungkol sa bawat
salot sa tabi ng katugmang numero nito sa sumusunod na chart:

Salot 1: Apocalipsis 16:2

Salot 2: Apocalipsis 16:3

Salot 3: Apocalipsis 16:4

Salot 4: Apocalipsis 16:8–9

Salot 5: Apocalipsis 16:10–11

Salot 6: Apocalipsis 16:12

Salot 7: Apocalipsis 16:17–21

Basahin ang Apocalipsis 16:15, at alamin ang magagawa natin upang maging
handa para sa Ikalawang Pagparito ni Jesucristo.

Ang mga katagang “nagiingat ng kaniyang mga damit, na baka siya’y lumakad na
hubad” (Apocalipsis 16:15) ay tumutukoy sa espirituwal na kahandaan. Ang mga
“[pinananatiling maputi ang kanilang] mga damit” at espirituwal na handa ay
magsusuot kalaunan ng balabal ng kabutihan na ibinibigay sa lahat ng
karapat-dapat na mamuhay sa piling ng Diyos sa kahariang selestiyal (tingnan sa
Apocalipsis 3:3–5; 7:13–17).

Maaari mong isulat ang sumusunod na katotohanan sa iyong mga banal na
kasulatan sa tabi ng Apocalipsis 16:15: Kung tayo ay mapagbantay at
espirituwal na handa, magiging handa tayo sa Ikalawang Pagparito ni
Jesucristo.
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Mahalagang maalala na mahal ng Panginoon ang Kanyang mga tao at iingatan sila
sa mga huling araw, maging sa gitna ng labis na pagkawasak at malaking digmaan.
Dapat tayong maging mapagbantay at maging espirituwal na handa upang
matanggap natin ang pangangalaga at mga pagpapala ng Panginoon. Kung gusto
mong malaman pa ang tungkol sa Armagedon na binanggit sa Apocalipsis 16:16,
tingnan ang entry sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan na “Armagedon.”

3. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Apocalipsis 14–16 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 32: DAY 3

Apocalipsis 17–19
Pambungad
Nakita ni Apostol Juan na ang espirituwal na Babilonia, o ang masamang daigdig,
ay makikidigma sa Kordero ng Diyos at ang Kordero ay magtatagumpay laban sa
kasamaan. Iniutos sa mga Banal na magsilabas sa espirituwal na Babilonia, at ang
malilinis at mabubuti ay aanyayahan sa hapunan ng kasal ng Kordero. Nakita ni
Juan ang pagparito ni Jesucristo na may napakalakas na kapangyarihan na lilipol sa
mga kakalaban sa Kanya.

Apocalipsis 17–18
Nakita ni Juan ang pagkawasak ng espirituwal na Babilonia
Itinuro ni Elder Lynn G. Robbins ng Pitumpu, “Mas madaling iwasan ang tukso
kaysa labanan ang tukso” (“Avoid It” [Brigham Young University devotional,
Set. 17, 2013], 1, speeches.byu.edu).

Sa iyong palagay, bakit mas madaling iwasan ang tukso kaysa labanan ito?
____________________

Isipin ang maaaring mangyari kung inilalagay natin ang ating sarili sa mga
sitwasyon na lagi nating nilalabanan ang tukso.

Sa iyong pag-aaral ng Apocalipsis 17–18, alamin ang isang katotohanang tutulong
sa iyo na malaman kung paano iwasan ang maraming tukso at kasalanan sa
daigdig na ito.

Nalaman natin sa Apocalipsis 16 na nakita ni Juan sa isang pangitain ang pitong
anghel na magbubuhos ng mga salot sa masasama sa mga huling araw. Basahin
ang Apocalipsis 17:1, at alamin ang sinabi ng isa sa pitong anghel na ipapakita niya
kay Juan.

Ayon sa Apocalipsis 17:15, ang “maraming tubig” na kinauupuan ng babae
(tingnan sa talata 1) ay sumasagisag sa mga tao at mga bansa na nasa ilalim ng
kanyang kapangyarihan at impluwensya (tingnan din sa 1 Nephi 14:11).

Basahin ang Apocalipsis 17:2–6, at hanapin ang mga salita at mga parirala na
naglalarawan sa babae at sa kanyang impluwensya sa buong daigdig. Ang salitang
pakikiapid sa talata 2 ay tumutukoy sa imoral at masasamang gawain.

Sa talata 2, paano inilarawan ang impluwensya ng babae sa mga pinuno at mga tao
ng buong mundo?

Sa iyong palagay, ano ang sinasagisag sa Apocalipsis 17:6 ng babae na lasing sa
dugo ng mga Banal at mga martir? Tandaan na ang ibig sabihin ng salitang
panggigilalas sa talatang ito ay pagkamangha o pagkagulat.

Ipaliwanag na ang hayop na inilarawan sa Apocalipsis 13:3 ay maaaring sumagisag
sa Roma sa panahon ni Juan pati na rin sa masasamang kaharian at bansa sa mga
huling araw (tingnan sa Apocalipsis 17:8–13).

Basahin ang Apocalipsis 17:18, at alamin kung ano ang sinasagisag ng babae.
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Ang “dakilang bayan” sa talata 18 ay tumutukoy sa espirituwal na Babilonia
(tingnan sa Apocalipsis 14:8; D at T 133:14). Dahil sa kamunduhan at kasamaan ng
sinaunang Babilonia, at dahil ito ang lugar kung saan binihag ang mga anak ni
Israel, madalas gamitin ang Babilonia sa mga banal na kasulatan bilang simbolo ng
kasalanan, kamunduhan, at impluwensya ng diyablo sa lupa, at espirituwal na
pagkabihag (tingnan din sa 1 Nephi 13:1–9; 14:9–10).

Basahin ang Apocalipsis 17:14, at alamin kung sino ang kakalabanin ng mga
kampon ng Babilonia.

Ano ang kalalabasan ng digmaang ito?

Nalaman natin mula sa talatang ito na sa mga huling araw, mapagtatagumpayan
ni Jesucristo ang kasamaan ng daigdig. Maaari mong markahan o isulat ang
mga salita sa Apocalipsis 17:14 na nagtuturo ng katotohanang ito.

1. Sa iyong scripture study journal, isulat kung paano makatutulong
sa iyo bilang isang disipulo ni Jesucristo na malaman ang

katotohanang ito?

Nabasa natin sa Apocalipsis 18:1–3 na isa pang anghel ang nagpahayag ng
pagbagsak ng masamang Babilonia. Basahin ang Apocalipsis 18:4, at alamin ang
ipinagawa ng Panginoon sa Kanyang mga tao.

Anong mga dahilan ang ibinigay ng Panginoon sa pagpapalabas Niya sa Kanyang
mga tao mula sa Babilonia?

Ang isang alituntunin na malalaman natin mula sa Apocalipsis 18:4 ay na ang
paghiwalay ng ating sarili mula sa kasamaan ng daigdig ay makatutulong sa
atin na maiwasan ang kasalanan at ang kahatulan na darating sa masasama sa
mga huling araw. Maaari mong isulat ang alituntuning ito sa iyong mga banal na
kasulatan sa tabi ng Apocalipsis 18:4.

2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal:

a. Paano tayo natutulungan ng ipinanumbalik na ebanghelyo ni Jesucristo na
ihiwalay ang ating sarili mula sa kasamaan ng daigdig?

b. Ano ang ilan sa mga hamon na kinakaharap ng mga kabataan habang
sinisikap nilang ihiwalay ang kanilang sarili mula sa kasamaan ng daigdig
ngunit patuloy na namumuhay, nagmamahal, at nakikisalamuha sa mga
hindi nila kapareho ang mga pamantayan?

c. Paano nakatulong sa iyo o sa iba ang paglayo sa masasamang impluwensya
at gawain upang maiwasan ang mga tukso at mga kasalanan ng daigdig
na ito?

Isipin ang masasamang impluwensya o gawain na kinakailangan mong layuan at
kung paano mo ito gagawin. Hilingin sa Ama sa Langit na tulungan ka sa iyong
mga pagsisikap na lumayo sa masasamang impluwensya at gawain.

Nabasa natin sa Apocalipsis 18:5–24 na nakita ni Juan ang pagbagsak ng
masamang Babilonia at ang kalungkutan ng mga sumusunod rito.
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Apocalipsis 19
Nakita ni Juan ang pagparito ni Jesucristo na may kapangyarihan na lilipol sa mga
yaong kumakalaban sa Kanya
Isipin ang pinakamainam na regalo na
maibibigay mo sa iyong magiging
asawa sa araw ng inyong kasal.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng
Labindalawang Apostol: “Ang pinakamainam na regalo na maibibigay ninyo sa
inyong asawa sa kawalang-hanggan sa araw ng inyong kasal ay ang inyong sarili
mismo—malinis at dalisay at karapat-dapat sa gayon ding kadalisayan”
(“Personal Purity,” Ensign, Nob. 1998, 77).

Sa iyong palagay, bakit ang pagiging malinis at dalisay ang pinakamainam na
regalo na maibibigay mo sa iyong magiging asawa sa araw ng inyong kasal?
____________________

Nakatala sa Apocalipsis 19 ang isang analohiya tungkol sa kasal na ginamit upang
ilarawan ang Ikalawang Pagparito ng Tagapagligtas. Ayon sa Apocalipsis 19:1–6,
nakita ni Apostol Juan na pupuriin ng mabubuti ang Diyos para sa Kanyang
paghatol sa masasama.

Basahin ang Apocalipsis 19:7, at alamin kung kaninong kasal ang ibinalita ng
anghel kay Juan.

Ano ang nalaman ni Juan tungkol sa asawa ng Kordero?

Ang “pagkakasal ng Cordero” (Apocalipsis 19:7) ay tumutukoy sa Ikalawang
Pagparito ng Tagapagligtas.

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Bruce R. McConkie ng Korum ng
Labindalawang Apostol, at alamin kung sino ang kasintahan ng Kordero: “Sa
dispensasyong ito, ang Kasintahang Lalaki, na Kordero ng Diyos, ay darating
upang angkinin ang kanyang kasintahan, na ang Simbahan na binubuo ng
matatapat na banal na nangagpuyat para sa kanyang pagbabalik” (Mormon
Doctrine, ika-2 ed. [1966], 469).

Isipin ang ilan sa mga paraan kung paanong angkop na simbolo ang pagpapakasal
para sa ating pakikipagtipan kay Jesucristo. Sa iyong pagninilay-nilay, isipin kung
paanong ang pag-aasawa o kasal ay isang relasyon na nangangailangan ng
katapatan, sakripisyo, pagmamahal, debosyon, at pagtitiwala.
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Pagnilayan ang mga Doktrina at mga Alituntunin
Ang pagninilay ay pag-iisip nang malalim, pagtatanong, at pagsusuri sa nalaman at sinisikap
mong maunawaan. Ang pagninilay ay karaniwang nakatutulong sa atin na maunawaan ang
kailangan nating gawin para maipamuhay ang mga alituntunin ng ebanghelyo. Sa iyong patuloy
na pag-aaral ng aklat ng Apocalipsis, isiping mag-ukol ng oras na pag-isipan ang mga talatang
gusto mong mas maunawaan.

Basahin ang Apocalipsis 19:8–9, at alamin ang magagawa ng mga Banal para
maihanda ang kanilang sarili para sa Ikalawang Pagparito ng Tagapagligtas.

Ang puting lino na binanggit sa talata 8 ay maaaring simbolo ng kabanalan,
kalinisan, at kabutihan. Bilang simbolo ng damit ng asawa ng Kordero, ano ang
dapat nating gawin upang maging handa ang ating sarili sa Ikalawang Pagparito ng
Panginoong Jesucristo?

Ang isang katotohanan na malalaman natin sa mga talatang ito ay na kung tayo
ay malinis at matwid, magiging handa tayo sa pagparito ng Panginoong
Jesucristo. Maaari mong markahan o isulat ang mga salita sa Apocalipsis 19:8 na
nagtuturo ng katotohanang ito.

Ang ibig sabihin ng salitang ipinagkaloob sa Apocalipsis 19:8 ay ibinigay. Ang
maging malinis mula sa kasalanan at maging matwid ay kaloob na mula sa Diyos.

Pag-isipan ang mga sumusunod na tanong: Ano ang ginawa ng Diyos para malinis
tayo mula sa kasalanan at maging matwid? Sa iyong palagay, bakit ang pagiging
malinis at matwid ang isa sa mga pinakamainam na regalo na maibibigay natin sa
Tagapagligtas kapag pumarito SIyang muli?

Magpasiya kung ano ang kailangan mong gawin upang maging malinis at matwid
nang sa gayon ay maging handa ka sa pagparito ng Panginoong Jesucristo. Kumilos
ayon sa mga pahiwatig na matatanggap mo.

Basahin ang Apocalipsis 19:10, at alamin ang reaksyon ni Juan matapos marinig
ang inihayag ng anghel sa kanya. Ang anghel na ito ay nabigyan ng awtoridad
mula sa Diyos na mangusap at kumatawan kay Jesucristo.

Ano ang inihayag ng anghel kay Juan na taglay nito (ng anghel) at ng iba pang mga
tagapaglingkod ng Diyos?

Ang “espiritu ng [propesiya]” (Apocalipsis 19:10) ay tumutukoy sa kaloob na
paghahayag at inspirasyon mula sa Diyos, na nagtutulot sa isang tao na matanggap
at maipahayag ang Kanyang salita (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan,
“Propesiya, Pagpopropesiya,” scriptures.lds.org).

Sa paanong paraan natutulad ang patotoo sa propesiya? ____________________

Sa paanong paraan nakakaimpluwensya ang pagkakaroon ng patotoo sa iyong
paghahanda para sa Ikalawang Pagparito?

Basahin ang Apocalipsis 19:11–16, at hanapin ang mga salita at mga parirala na
naglalarawan sa Tagapagligtas sa Kanyang Ikalawang Pagparito. Basahin din ang
pagsasalin ni Joseph Smith, Apocalipsis 19:15 (sa Gabay sa mga Banal na
Kasulatan).
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Ang kabayong maputi na binanggit sa Apocalipsis 19:11 ay simbolo ng paglupig at
tagumpay. Darating ang Tagapagligtas upang lupigin ang kasalanan at kasamaan.

Pansinin kung paano inilarawan ang damit ng Tagapagligtas sa Apocalipsis 19:13.
Ang ibig sabihin ng mga katagang “damit na winisikan ng dugo” ay ang Kanyang
kasuotan ay magiging kulay-dugo. Sumisimbolo ang kulay na ito sa pagkalipol ng
masasama sa Kanyang Pagparito (tingnan sa D at T 133:46–51), at magpapaalaala
rin sa atin ng naranasan Niyang pagdurusa sa Kanyang Pagbabayad-sala.

Itinuro ni Elder Neal A. Maxwell ng Korum ng Labindalawang Apostol:

“Dahil sa paglabas ng dugo sa bawat butas ng Kanyang balat, gaano na lang
kapula ang kanyang kasuotan sa Getsemani!

“Hindi nakapagtataka na kapag dumating si Cristo na may kapangyarihan at
kaluwalhatian, Siya ay darating na pula ang kasuotan (tingnan sa D at T 133:48),
na hindi lamang nagpapahiwatig ng kapootan, kundi nagpapaalala sa atin ng
Kanyang pagdurusa para sa bawat isa sa atin sa Getsemani at sa Kalbaryo!”

(“Overcome … Even As I Also Overcame,” Ensign, Mayo 1987, 72).

Ayon sa Pagsasalin ni Joseph Smith ng Apocalipsis 19:15, nakita ni Juan na kapag
pumarito ang Tagapagligtas bilang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga
Panginoon (tingnan sa Apocalipsis 19:16), paghaharian Niya ang mga bansa gamit
ang salita ng Diyos. Sa Apocalipsis 19:17–21, nakita ni Juan ang pagkalipol ng mga
kumakalaban sa Kordero ng Diyos. Pansinin na nilinaw sa Joseph Smith Translation
ng Apocalipsis 19:18 na ang “lahat ng tao, kapwa malaya at alipin, kapwa maliliit at
malalaki” ay tumutukoy sa “lahat ng kumakalaban sa Kordero.”

3. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Apocalipsis 17–19 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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UNIT 32: DAY 4

Apocalipsis 20–22
Pambungad
Nakita ni Apostol Juan sa pangitain ang panahon ng milenyo at ang Huling
Paghuhukom. Nakita rin niya “ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa”
(Apocalipsis 21:1) at ang selestiyal na lungsod ng Diyos na itatatag sa lupa. Tinapos
ni Juan ang kanyang tala sa pagsamo sa Panginoon na bumalik na sa lupa.

Apocalipsis 20
Nakita ni Juan ang panahon ng milenyo at ang Huling Paghuhukom
Bilang bahagi ng plano ng kaligtasan ng
Ama sa Langit, bawat taong nabuhay sa
mundong ito ay tatayo sa harapan ng
Diyos upang hatulan. Isipin kung ano
sa palagay mo ang mangyayari sa
Huling Paghuhukom.

1. Sa iyong scripture study journal, isulat ang inaasahan mong maiisip
at madarama kapag nakatayo ka sa harapan ng Diyos upang

hatulan.

Tulad ng nakatala sa Apocalipsis 20:1–11, nakita ni Juan na igagapos si Satanas sa
panahon ng Milenyo at mabubuhay na muli ang mabubuti bilang bahagi ng Unang
Pagkabuhay na Mag-uli. Nakita rin niya na si Satanas ay “[pawawalan nang]
kaunting panahon” sa katapusan ng Milenyo (Apocalipsis 20:3). Pagkatapos
makipaglaban ni Satanas at ng kanyang mga kampon sa mga Banal sa huling
pagkakataon, siya ay ay “ibu[bu]lid sa dagatdagatang apoy at asupre…
magpakailan kailan man” (Apocalipsis 20:10). Pagkatapos ay magaganap ang
Huling Paghuhiukom.

Basahin ang Apocalipsis 20:12, at alamin kung paano tayo hahatulan ng Diyos.
(Ang Apocalipsis 20:12 ay isang scripture mastery passage. Maaari mo itong
markahan sa paraang madali mo itong mahahanap.)

Kumpletuhin ang sumusunod na doktrina na natutuhan natin mula sa talatang ito:
Hahatulan tayo ng Diyos mula sa ____________________ ayon sa
____________________.

Kabilang sa mga aklat na binanggit sa Apocalipsis 20:12 ang mga banal na
kasulatan, mga rekord ng Simbahan na nagtatala ng mga nakapagliligtas na
ordenansa, at ang aklat ng buhay.

Basahin ang sumusunod na paliwanag tungkol sa aklat ng buhay: “Sa isang banda,
ang aklat ng buhay ang kabuuan ng mga inisip at ginawa ng isang tao—ang talaan
ng kanyang buhay. Gayunman, itinuturo ng mga banal na kasulatan na isang
makalangit na talaan ang iniingatan tungkol sa matatapat, naglalaman ng kanilang
mga pangalan at ulat ng kanilang mabubuting gawa (D at T 88:2; 128:7)” (Gabay sa
mga Banal na Kasulatan, “Aklat ng Buhay”).
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Basahin ang Apocalipsis 20:13, at alamin kung ano ang mangyayari bago ang
Huling Paghuhukom.

Ang masasama at hindi nagsisi ay mabubuhay na muli sa huling Pagkabuhay na
Mag-uli, sa katapusan ng Milenyo at tatayo rin upang hatulan ayon sa kanilang
mga ginawa (tingnan sa D at T 76:85).

2. Isipin ang naunang doktrina na natukoy mo (Hahatulan tayo ng
Diyos mula sa mga aklat na naisulat ayon sa ating mga gawa).

Pagkatapos ay sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study
journal: Paano nakakaapekto sa ating ginagawa ngayon at sa buong buhay
natin ang pagkaunawa at paniniwala sa doktrinang ito? Isipin din kung ano ang
mas mapagbubuti mo pa sa iyong buhay upang makapaghanda sa Huling
Paghuhukom at makita ang iyong pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay.

Scripture Mastery—Apocalipsis 20:12
3. Gamitin ang mga scripture study tool tulad ng Gabay sa mga Banal

na Kasulatan (scriptures.lds.org) upang mahanap ang iba pang
karagdagang banal na kasulatan na nagtuturo tungkol sa Huling Paghuhukom.
Gumawa ng listahan ng mga reperensya sa iyong scripture study journal.
Maaari mo ring isulat ang mga reperensya na ito sa iyong mga banal na
kasulatan sa tabi ng Apocalipsis 20:12. Isulat sa iyong scripture study journal
ang mga karagdagang katotohanan tungkol sa Huling Paghuhukom na
natutuhan mo sa mga cross-reference na ito.

Apocalipsis 21
Nakita ni Juan ang isang bagong langit at isang bagong lupa at ang selestiyal na
lungsod ng Diyos
Isipin ang isang pangyayari sa iyong
buhay na nakaranas ka ng matinding
lungkot o pasakit.

Ilista ang ilang bagay sa buhay na ito na
maaaring magdulot sa atin ng
matinding lungkot o pasakit:
____________________

Sa iyong pag-aaral ng Apocalipsis 21,
alamin ang isang katotohanan na
makapagbibigay sa iyo ng kapanatagan
sa mga panahon ng paghihirap.

Ang Apocalipsis 21–22 ay pagpapatuloy
ng pangitain ni Apostol Juan tungkol sa
mga mangyayari pagkatapos ng
Ikalawang Pagparito ni Jesucristo.

Basahin ang Apocalipsis 21:1–2, at
alamin kung ano ang nakita ni Juan na
mangyayari.
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Ang pagbanggit ni Juan sa “isang bagong langit at [sa] isang bagong lupa”
(Apocalipsis 21:1) ay maaaring tumutukoy sa mangyayari sa Ikalawang Pagparito
ng Panginoon, kung kailan ang mundo ay babaguhin at matatanggap nito ang
malaparaisong kaluwalhatian na siyang kalagayan nito bago ang Pagkahulog nina
Adan at Eva. Maaari din na ang tinutukoy ni Juan ay ang pagbabagong mangyayari
sa katapusan ng Milenyo, kung saan ang mundo ay babaguhin at magiging
selestiyal ang kalagayan (tingnan sa D at T 29:22–24).

Basahin ang Apocalipsis 21:3–4, at alamin kung ano ang gagawin ng Diyos para sa
Kanyang mga tao.

Nalaman natin mula sa mga talatang ito na ang Diyos ay maninirahang kasama
ang Kanyang mga tao at aaliwin o papanatagin sila, at hindi na sila daranas
pa ng kamatayan, kalungkutan, o pasakit.

Ipinaliwanag ni Elder Joseph B. Wirthlin ng Korum ng Labindalawang Apostol na
pagpapalain ng Panginoon ang mabubuti para sa lahat ng kalungkutan at
pasakit na naranasan nila sa mortalidad: “Pinupunan ng Panginoon ang bawat
kawalan ng matatapat. Ang ninakaw mula sa mga taong nagmamahal sa
Panginoon ay idaragdag sa kanila sa sarili Niyang paraan. Kahit hindi ito
mangyari sa panahong nais natin, malalaman ng matatapat na bawat luha

ngayon ay papalitan kalaunan ng maka-isandaang ulit na luha ng kagalakan at pasasalamat”
(“Anuman ang Mangyari, Gustuhin Ito,” Ensign o Liahona, Nob. 2008, 28).

4. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong scripture study journal:
Paano makatutulong sa atin ang kaalamang aaliwin o papanatagin

ng Diyos ang Kanyang mga tao at papawiin ang kanilang kalungkutan at
pasakit kapag nakararanas tayo ng mga pagsubok o paghihirap ngayon?

Basahin ang Apocalipsis 21:7, at alamin ang ipinangako ng Panginoon sa mga
magtatagumpay nang tapat at nang may pananampalataya.

Batay sa natutuhan mo mula sa aklat ng Apocalipsis tungkol sa mga paghihirap at
kaguluhan sa mga huling araw, anong uri ng mga bagay ang kailangang
mapagtagumpayan natin upang muling makapiling ang Diyos?

Inilarawan sa Apocalipsis 21:8 ang kalagayan ng mga mapanghimagsik at hindi
nagsisisi. Ang “ikalawang kamatayan” ay espirituwal na kamatayan, o pagkawalay
sa Diyos, na mararanasan ng mga taong sadyang naghimagsik laban sa liwanag at
katotohanan.

Basahin ang Apocalipsis 21:9–21 at alamin ang paglalarawan ni Juan sa selestiyal na
lungsod ng Diyos.

Basahin ang Apocalipsis 21:22–27, at alamin kung ano ang magagawa ng presensya
ng Ama sa Langit at ni Jesucristo para sa mga naninirahan sa lungsod na ito.
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Apocalipsis 22
Tinapos ni Juan ang tala tungkol sa kanyang pangitain
Nabasa natin sa Apocalipsis 22 ang dagdag na paglalarawan ni Apostol Juan sa
banal na lungsod ng Diyos. Bilang bahagi ng kanyang paglalarawan, binanggit ni
Juan ang isang luklukan (tingnan sa Apocalipsis 22:1).

Basahin ang Apocalipsis 22:1–2, at
idrowing ang nakita pa ni Juan bukod
sa luklukan.

Pansinin na nalaman ni Juan na ang
punong kahoy ay saganang
namumunga sa lahat ng panahon, at
ang mga dahon nito ay
makapagpapagaling sa mga bansa.
Nakatala sa Aklat ni Mormon na nakita
kapwa nina Lehi at Nephi ang
pangitain ng punong kahoy ng buhay.
Nalaman ni Nephi na ang punong
kahoy at ang bukal ng mga buhay na
tubig ay kapwa sumasagisag sa pag-ibig
ng Diyos (tingnan sa 1 Nephi 11:25).
Ang pinakadakilang pagpapakita ng
pag-ibig ng Diyos ay ang
Pagbabayad-sala ni Jesucristo (tingnan
sa Juan 3:16; I Ni Juan 4:9). Maaari ding
sumagisag ang bunga ng punong kahoy
sa mga pagpapala ng Pagbabayad-sala, tulad ng buhay na walang hanggan
(tingnan sa D at T 14:7).

Sa Apocalipsis 22:3–12, nabasa natin na bukod pa sa nakitang selestiyal na lungsod
na ito, tumanggap din si Juan ng patotoo mula sa anghel na nagsabi sa kanya na
ang mga bagay na inihayag sa kanya ay totoo. Nakita rin ni Juan na
gagantimpalaan ng Tagapagligtas ang lahat ng tao ayon sa kanilang mga gawa.

Basahin ang Apocalipsis 22:14, na inaalam ang dapat nating gawin para
mapahintulutang pumasok sa kahariang selestiyal.

Ang ibig sabihin ng “magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay”
(Apocalipsis 22:14) ay maging karapat-dapat na matanggap ang lahat ng pagpapala
ng Pagbabayad-sala, kabilang ang buhay na walang hanggan.

Nalaman natin mula sa talatang ito na kung susundin natin ang mga kautusan
ng Panginoon, matatanggap natin ang lahat ng pagpapala ng
Pagbabayad-sala ni Jesucristo at makapapasok tayo sa kahariang selestiyal.
Kabilang sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan ang pagtanggap ng lahat ng
kinakailangang ordenansa para makapasok sa kahariang selestiyal.

Bagama’t ang ilang pagpapala ng Pagbabayad-sala—tulad ng kaloob na
pagkabuhay na mag-uli—ay ibinibigay nang libre o walang kapalit sa lahat ng anak
ng Diyos, ang iba pang mga pagpapala—tulad ng buhay na walang hanggan—ay
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matatamo lamang sa pamamagitan ng masigasig na pananampalataya kay
Jesucristo, pagsisisi, at pagsunod sa Kanyang mga kautusan.

Nabasa natin sa Apocalipsis 22:15–19 na ang mga hindi sumusunod sa mga
kautusan ng Panginoon ay hindi makapapasok sa selestiyal na lungsod.
Nagpatotoo si Jesucristo na ibinigay Niya ang paghahayag na ito kay Juan, at
inanyayahan ni Juan ang lahat na lumapit sa mga tubig ng buhay at uminom nang
walang bayad. Nagbabala si Juan sa kanyang mga mambabasa na huwag baguhin
ang mga mensahe ng aklat na isinulat niya.

Basahin ang Apocalipsis 22:20, at alamin ang hiniling ni Juan sa Tagapagligtas.

Batay sa natutuhan mo sa aklat ng Apocalipsis, bakit sa iyong palagay nasasabik si
Juan sa pagparito ng Panginoon? ____________________

5. Binabati kita sa pagtatapos mo sa seminary course na ito sa Bagong
Tipan. Isiping mabuti ang iyong natutuhan at nadama sa taong ito,

at maglaan ng ilang sandali na isulat sa iyong scripture study journal ang ilan sa
mga turo sa Bagong Tipan na nakaimpluwensya sa iyo sa taong ito. Isulat din
kung paano naapektuhan ang iyong patotoo ng pag-aaral mo sa seminary.
Maghanap ng pagkakataon na maituro at mapatotohanan ang iyong natutuhan.

6. Isulat ang sumusunod sa ibaba ng mga assignment sa araw na ito
sa iyong scripture study journal:

Napag-aralan ko na ang Apocalipsis 20–22 at natapos ang lesson na ito noong
(petsa).

Mga karagdagang tanong, kaisipan, at ideya na gusto kong ibahagi sa aking titser:
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