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Mga Tagubilin para sa
mga Titser
Isinasaad sa Layunin ng Seminaries and Institutes of Religion: “Itinuturo natin sa
mga estudyante ang mga doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo na
matatagpuan sa mga banal na kasulatan at mga salita ng mga propeta” (Pagtuturo
at Pag-aaral ng Ebanghelyo: Hanbuk para sa mga Titser at Lider sa Seminaries and
Institutes of Religion [2012], x). Nagagawa ito sa seminary sa pamamagitan ng
pag-aaral ng mga banal na kasulatan ayon sa pagkakasunud-sunod nito, na ayon
sa natural na pagkakasunud-sunod ng mga aklat at mga talata sa isang aklat ng
mga banal na kasulatan mula sa simula hanggang katapusan. Binigyang-diin ni
Elder David A. Bednar ng Korum ng Labindalawang Apostol na “ito ang una at ang
pinakapangunahing paraan ng pagtatamo ng tubig na buhay” (“A Reservoir of
Living Water” [Church Educational System fireside para sa mga young adult,
Peb. 4, 2007], 3, lds.org/media-library).

Ang isa pang paraan upang matulungan ang mga estudyante na maunawaan,
paniwalaan, at isabuhay ang doktrina ni Jesucristo ay sa pamamagitan ng Doctrinal
Mastery. Pinupunan ng Doctrinal Mastery ang pag-aaral ng mga banal na
kasulatan ayon sa pagkakasunud-sunod nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng
mga pagkakataon sa mga estudyante na pag-aralan ang mga doktrina ng
ebanghelyo ni Jesucristo ayon sa paksa.

Itinuro ni Pangulong Boyd K. Packer (1924–2015) ng Korum ng Labindalawang
Apostol kung bakit kapaki-pakinabang din ang paraang ito ng pag-aaral ng
doktrina: “Bawat doktrina ng ebanghelyo ay hindi lubusang ipinaliliwanag sa iisang
lugar sa mga banal na kasulatan, ni inilalahad nang sunud-sunod. Dapat itong
buuin mula sa mga piraso dito at piraso doon. Kung minsan matatagpuan ang mga
ito sa malalaking bahagi, ngunit kadalasang nakakalat sa maliliit na bahagi sa
buong kabanata at talata” (“The Great Plan of Happiness,” sa Teaching Seminary:
Preservice Readings [Church Educational System manual, 2004], 68–69).

Ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan ayon sa pagkakasunud-sunod nito at ng
Doctrinal Mastery ay magkaugnay na mga aktibidad, at parehong mahalagang
bahagi ng pag-aaral ng mga estudyante sa seminary.

Ang Doctrinal Mastery ay ibinatay at ipinapalit sa mga ginawa noon ng Seminaries
and Institutes of Religion, tulad ng scripture mastery at ang pag-aaral ng Mga
Pangunahing Doktrina. Layunin ng Doctrinal Mastery na tulungan ang mga
estudyante na magawa ang mga sumusunod:

1. Matutuhan at maipamuhay ang mga banal na alituntunin para magtamo ng
espirituwal na kaalaman.

2. Maging mahusay sa doktrina ng ebanghelyo ni Jesucristo at sa mga scripture
passage kung saan itinuro ang doktrina. Magpopokus tayo lalo na sa doktrina
na nauugnay sa sumusunod na siyam na paksa:

• Ang Panguluhang Diyos

• Ang plano ng kaligtasan
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• Ang Pagbabayad-sala ni Jesucristo

• Ang Panunumbalik

• Mga Propeta at paghahayag

• Ang Priesthood at mga susi ng priesthood

• Mga ordenansa at mga tipan

• Pag-aasawa at pamilya

• Mga kautusan

Gumawa ang Seminaries and Institutes of Religion ng mga materyal sa pagtuturo
para tulungan ang mga titser at estudyante na maisakatuparan ang mga layuning
ito. Kabilang sa mga materyal na ito ang Doctrinal Mastery Core Document at
Doctrinal Mastery material para sa titser. (Paalala: Ang Doctrinal Mastery material
para sa titser ay magiging available para sa apat na kurso sa seminary.)

Doctrinal Mastery Core Document
Ang Doctrinal Mastery Core Document ay para sa mga estudyante. Binubuo ito ng
(1) pambungad na nagpapaliwanag kung ano ang Doctrinal Mastery at paano ito
makatutulong sa kanila, (2) tagubilin na nagtuturo sa kanila ng mga alituntunin sa
pagtatamo ng espirituwal na kaalaman, at (3) isang bahagi tungkol sa siyam na
paksa tungkol sa doktrina na nakasulat sa itaas. Kabilang sa bawat paksa tungkol
sa doktrina ang mga pahayag ng doktrina na nauugnay sa buhay ng mga
estudyante at mahalagang maunawaan, paniwalaan, at isabuhay nila.

Ang ilan sa mga doktrina at mga alituntunin sa “Pagtatamo ng Espirituwal na
Kaalaman” at “Mga Paksa tungkol sa Doktrina” ng Doctrinal Mastery Core
Document ay sinusuportahan ng mga doctrinal mastery scripture passage. May 25
doctrinal mastery passage para sa bawat kurso ng pag-aaral (Lumang Tipan,
Bagong Tipan, Aklat ni Mormon, at Doktrina at mga Tipan at Kasaysayan ng
Simbahan), na sa kabuuan ay 100 na scripture passage. Nakalista ang mga scripture
passage na ito sa likuran ng Doctrinal Mastery Core Document. Ang pagtulong sa
mga estudyante na maalala at mahanap ang mga scripture passage na ito at
maunawaan kung paano itinuturo ng mga scripture passage ang doktrina ng
Tagapagligtas ay mahalagang bahagi ng iyong tungkulin bilang titser.

Bawat isa sa 100 doctrinal mastery passage ay ginagamit upang direktang
suportahan ang isang pahayag lamang ng doktrina sa Doctrinal Mastery Core
Document. Halimbawa, binanggit ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:15–20 sa paksa
tungkol sa doktrina 4, “Ang Panunumbalik,” upang suportahan ang katotohanan
na ang Diyos Ama at ang Kanyang anak na si Jesucristo, ay nagpakita kay
Joseph Smith bilang tugon sa panalangin ni Joseph, at tinawag siya Nila na
maging propeta ng Panunumbalik. Gayunman, ang doctrinal mastery passage
na ito ay maaari ding gamitin para suportahan ang katotohanan sa paksa tungkol
sa doktrina 1, “Ang Panguluhang Diyos,” na may tatlong magkakahiwalay na
katauhan sa Panguluhang Diyos: ang Diyos, ang Amang Walang Hanggan;
ang Kanyang anak na si Jesucristo; at ang Espiritu Santo. Samakatwid, nakatala
ang doctrinal mastery passage na ito bilang kaugnay na reperensya ng
paksang iyon.
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Kapag alam mo kung saan binanggit ang bawat doctrinal mastery passage,
matutulungan ka nito na malaman kung saang learning experience tatalakayin ang
partikular na scripture passage na iyan sa Doctrinal Mastery material para sa titser
para sa kasalukuyang kurso ng pag-aaral. Sa naunang ibinigay na halimbawa, ang
Joseph Smith—Kasaysayan 1:15–20 ay tatalakayin sa learning experience para sa
“Ang Panunumbalik” sa Doctrinal Mastery Material para sa Titser ng Doktrina at mga
Tipan at Kasaysayan ng Simbahan.

Hindi mabibigyan ng magkakaparehong diin ang bawat paksa tungkol sa doktrina
sa bawat taon. Bagama’t tatalakayin ang bawat paksa tungkol sa doktrina kada
taon, tanging ang mga partikular na pahayag ng doktrina na sumusuporta sa mga
doctrinal mastery passage na nauugnay sa kurso ng pag-aaral ang bibigyang-diin
sa mga Doctrinal Mastery learning experience para sa taon na iyon.

Doctrinal Mastery Material para sa Titser
Ang kurikulum ng Doctrinal Mastery ay binubuo ng 10 learning experience na
tatalakayin sa kurso ng pag-aaral para sa taong iyon. Sa maraming pagkakataon,
ang mga materyal para sa bawat learning experience na ito ay kailangang ituro
nang higit sa isang sesyon ng klase.

Nakatuon ang unang learning experience sa pagtulong sa mga estudyante na
matutuhan at maisabuhay ang mga alituntuning nauugnay sa pagtatamo ng
espirituwal na kaalaman. Ito ay kailangang maituro sa unang dalawang linggo ng
school year. Makatutulong ito para maunawaan ng mga estudyante ang layunin ng
doctrinal mastery. Bukod dito, ang mga alituntuning ituturo sa learning experience
na ito ay maglalaan ng pundasyon na pagbabatayan at pag-aaralang muli sa
susunod na siyam na learning experience na ituturo sa nalalabing bahagi ng taon.

Ang bawat learning experience ay nakabatay sa isa sa siyam na paksa tungkol sa
doktrina na nakalista sa unahan. Layunin nito na tulungan ang mga estudyante na
maunawaan nang mas malalim ang doktrina ng Tagapagligtas at maging mas
handang isabuhay ang mga ito. Ang bawat learning experience ay binubuo ng
tatlong pangunahing bahagi: “Pag-unawa sa Doktrina,” “Mga Pagsasanay,” at
“Pagrerebyu ng Doctrinal Mastery.”

Pag-unawa sa Doktrina. Ang bahaging ito ng bawat learning experience ay
kinapapalooban ng magkakasunod na aktibidad para sa pag-aaral o mga bahagi na
maaaring ituro sa isang sesyon ng klase o higit pa. Tutulungan ng mga aktibidad na
ito ang mga estudyante na magkaroon ng mas malalim na pang-unawa sa bawat
paksa tungkol sa doktrina at sa partikular na pahayag ng doktrina na nauugnay sa
bawat paksa.

Karaniwang nagsisimula ang mga bahagi ng “Pag-unawa sa Doktrina” sa pag-aaral
ng mga paksa tungkol sa doktrina sa Doctrinal Mastery Core Document. Bukod dito,
nakatuon ang mga bahagi sa partikular na mga pahayag ng doktrina na
sinusuportahan ng mga doctrinal mastery passage na partikular sa mga banal na
kasulatan para sa kurso ng pag-aaral sa taong ito. Halimbawa, sa learning
experience para sa “Ang Panguluhang Diyos” sa Doctrinal Mastery Material para sa
Titser ng Aklat ni Mormon, tinatagubilinan ang mga titser na tulungan ang mga
estudyante na maunawaan nang lubos ang 2 Nephi 26:33; 3 Nephi 11:10–11;
3 Nephi 12:48; at sa 3 Nephi 18:15, 20–21. Sa pag-aaral ng mga estudyante ng
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Bagong Tipan at Doktrina at mga Tipan at Kasaysayan ng Simbahan sa iba pang
mga taon ng kanilang pag-aaral sa seminary, pagtutuunan nila ng pansin ang mga
karagdagang doctrinal mastery passage na sumusuporta sa iba pang pahayag ng
doktrina na may kaugnayan sa paksang “Ang Panguluhang Diyos” sa Doctrinal
Mastery Core Document.

Sa mga bahagi ng “Pag-unawa sa Doktrina,” hinihikayat ang mga estudyante na
hanapin, markahan, at pag-aralan ang mga doctrinal mastery passage upang
magamit nila ito sa pagtuturo at pagpapaliwanag ng mga pahayag ng doktrina na
sinusuportahan ng nasabing mga scripture passage. Maaari ka ring magdagdag ng
mga aktibidad sa pag-aaral kung kinakailangan upang matulungan ang mga
estudyante na lubusang maunawaan ang mga pahayag ng doktrina at mga
doctrinal mastery passage na sumusuporta sa mga ito.

Mga Pagsasanay. Naglalaan ang karamihan sa learning experience ng isa o higit
pang mga pagsasanay para sa mga estudyante. Ang mga pagsasanay na ito ay
karaniwang kinapapalooban ng mga case study, pagsasadula, sitwasyon, o tanong
na maaaring pag-usapan ng mga estudyante o talakayin sa maliliit na grupo o
bilang isang klase. Mahalaga ang mga pagsasanay na ito sa pagtulong sa mga
estudyante na maunawaan kung paano ang mga pahayag na natututuhan ay
nauugnay sa makabagong sitwasyon. Binibigyang-diin din ng mga pagsasanay
kung paano mapagpapala at matutulungan ang mga estudyante ng mga doktrina
na natutuhan nila para maipamuhay ang ebanghelyo at maituro ang ebanghelyo at
maipaliwanag ang kanilang mga paniniwala sa paraang hindi namimilit, at
di-nakasasakit sa iba.

Pagrerebyu ng Doctrinal Mastery. Bawat learning experience ay kinapapalooban
ng isang bahagi na may mga ideya na tutulong sa iyo na mamuno sa pagrerebyu sa
mga estudyante ng mga pahayag ng doktrina at ng mga kaugnay na doctrinal
mastery passage na natutuhan nila sa buong school year. Layunin ng mga
aktibidad sa “Doctrinal Mastery Review” na tulungan ang mga estudyante na
magawa ang mga sumusunod na resulta ng Doctrinal Mastery: Malaman kung
paano itinuturo ang mga pahayag ng doktrina sa doctrinal mastery scripture
passage at maalala at mahanap ang mga talatang iyon; ipaliwanag nang malinaw
ang bawat pahayag na ito ng doktrina, gamit ang mga nauugnay na mga doctrinal
mastery passage; at isabuhay ang natutuhan nila sa kanilang mga pagpapasiya sa
araw-araw at sa kanilang mga sagot sa mga isyu at tanong tungkol sa doktrina,
lipunan, at kasaysayan (tingnan sa “Pambungad sa Doctrinal Mastery” sa Doctrinal
Mastery Core Document).

Bagama’t hindi kasama sa mga aktibidad sa “Pagrerebyu ng Doctrinal Mastery” ang
pagtantiya ng oras, may inilaang oras para sa aktibidad sa pagrerebyu sa pacing
guide malapit sa katapusan ng mga tagubiling ito. Halimbawa, 150 minuto ang
inilaan para sa paksa ng pagtatamo ng espirituwal na kaalaman. Dahil ang mga
learning experience para sa paksang iyan ay nangangailangan ng mga 80 minuto,
mayroon kang karagdagang 70 minuto para rebyuhin ang mga alituntunin,
doktrina, at doctrinal mastery passage na may kaugnayan sa pagtatamo ng
espirituwal na kaalaman. Sa halimbawang ito, ang oras na inilaan para sa
pagrerebyu ay maaaring tumagal ng dalawa hanggang tatlong linggo.
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Makatutulong sa mga estudyante ang madalas na pagrerebyu ng mga pahayag ng
doktrina at ng mga doctrinal mastery passage na ginagamit para suportahan ang
mga ito sa kanilang pagsisikap na maging mahusay. Gayunman, maging maingat
na huwag mahigitan ng mga aktibidad ng “Pagrerebyu ng Doctrinal Mastery” ang
pagkakasunud-sunod na pagtuturo ng mga banal na kasulatan o ang mga
inaasahang magagawa ng Doctrinal Mastery.

Pagpapatupad sa Doctrinal Mastery
Magkakaiba ang pagpapatupad ng Doctrinal Mastery na ibinabatay sa uri ng
seminary program kung saan naka-enroll ang mga estudyante: daily seminary
(early-morning program at released-time program), online seminary, o home-study
seminary.

Doctrinal Mastery sa Daily Seminary
Hindi pinapalitan ng Doctrinal Mastery ang pagtuturo ng mga banal na kasulatan
sa seminary ayon sa pagkakasunud-sunod nito. Inaasahan na gugugol ka ng 30
minuto sa klase bawat linggo sa buong school year para sa Doctrinal Mastery.
Kakailanganin sa Pagpapatupad sa Doctrinal Mastery habang itinuturo ang
pagkakasunud-sunod ng Aklat ni Mormon na simulan ang iyong klase sa takdang
oras at mahusay na gamitin ang iyong oras sa klase.

Mag-iiba-iba ang bilang ng linggo na gugugulin sa bawat isa sa 10 Doctrinal
Mastery learning experience depende sa bilang ng mga pahayag ng doktrina at
mga doctrinal mastery passage na bibigyang-diin at pag-aaralan para sa paksang
iyon ng doktrina. Sapat na ang isang linggo para talakayin ang isang paksa, habang
ang iba naman ay mangangailangan ng karagdagang bilang ng linggo para
matapos (tingnan sa “Doctrinal Mastery Pacing Guide para sa Aklat ni Mormon” sa
katapusan ng bahaging ito).

Ang bahaging “Pag-unawa sa Doktrina” ng bawat Doctrinal Mastery learning
experience ay nahahati sa mga aktibidad sa pag-aaral (mga bahagi) na kadalasang
natatapos sa loob ng 5 hanggang 10 minuto bawat isa. Nagtutulot ito sa iyo na
maiangkop kung paano mo gagamitin ang oras ng klase para sa Doctrinal Mastery.
Halimbawa, maaari mong iplano na sa isang araw ay tatalakayin mo ang isa o
dalawang aktibidad sa pag-aaral sa klase, habang sa isang araw naman ay
kailangan mong gugulin ang buong sesyon ng klase para lubos na matalakay ang
isang scripture block, kaya wala nang oras para sa Doctrinal Mastery. Ang ilang
aktibidad para sa pag-aaral ay nangangailangan ng mas maraming oras, kaya
maaari mong gawin ang mga ito sa isang flexible na araw ng pagtuturo (tingnan sa
“Pacing Guide para sa mga Daily Teacher” at “Mga Mungkahi para sa mga Flexible
na Araw” sa apendiks ng iyong manwal para sa titser).

Kung ituturo mo ang Doctrinal Mastery kasabay ng pagtuturo mo ng lesson ayon
sa pagkakasunud-sunod sa isang scripture block, ingatang huwag lumampas ang
oras na ginugol sa pagtuturo ng Doctrinal Mastery sa oras na kailangan upang ituro
ang mga banal na kasulatan ayon sa pagkakasunud-sunod nito. (Halimbawa, hindi
dapat tumagal palagi ang 5-minutong mga bahagi ng “Pag-unawa sa Doktrina”
nang 20 minuto, na nag-iiwan ng kaunting oras para ituro ang Aklat ni Mormon
ayon sa pagkakasunud-sunod nito.) Bukod pa rito, makatutulong na ipaliwanag sa
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mga estudyante na mag-aaral sila ng Doctrinal Mastery sa loob lamang ng ilang
minuto (mga 5 o 10 minuto sa simula ng klase) at pag-aaralan pagkatapos ang
isang partikular na scripture block (tulad ng 2 Nephi 4) sa nalalabing oras ng
sesyon ng klase.

Kahit may mga pagkakataong mapapansin mo o ng iyong mga estudyante ang
kaugnayan ng Doctrinal Mastery material na pinag-aaralan ninyo at ang isang
scripture block, iwasang tumalakay ng mga alituntunin at pahayag ng doktrina
mula sa Doctrinal Mastery Core Document sa isang scripture block. Makahahadlang
ito para maunawaan ng mga estudyante ang layunin ng may-akda ng
scripture block.

Bukod sa pagtalakay ng mahahalagang doctrinal mastery scripture passage ayon sa
paksa na bahagi ng Doctrinal Mastery, dapat mong bigyang-diin ang mga scripture
passage na iyon kapag nakita mo ang mga ito sa iyong pag-aaral ng mga banal na
kasulatan ayon sa pagkakasunud-sunod nito kasama ng iyong mga estudyante.
Makatutulong sa mga estudyante ang paggawa nito upang magkaroon sila ng mas
malalim na pang-unawa sa kahulugan at nilalaman ng bawat scripture passage,
gayundin upang mabigyang-diin ang kahalagahan ng mga katotohanan na
itinuturo sa bawat scripture passage.

Sa daily seminary, nakabatay at pinapalitan ng Doctrinal Mastery ang scripture
mastery program. Para sa mga doctrinal mastery passage na tinatawag na mga
scripture mastery passage noon, naglalaman ang Manwal ng Aklat ni Mormon para
sa Seminary Teacher ng mga mungkahi at mga aktibidad sa pag-aaral na
makatutulong sa iyo na magkaroon ng tamang pagbibigay-diin sa scripture passage
sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan ayon sa pagkakasunud-sunod nito kasama
ang mga estudyante. Para sa mga doctrinal mastery passage na bago, hindi
sasabihin sa manwal ng titser na doctrinal mastery passage ito; mahalaga na
mabigyang-diin mo nang epektibo at angkop ang mga scripture passage bilang
bahagi ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan ayon sa pagkakasunud-sunod nito.

Ang ilang scripture passage ay tinukoy sa Manwal ng Aklat ni Mormon para sa
Seminary Teacher bilang mga scripture mastery passage ngunit hindi mga doctrinal
mastery passage. Ang mga scripture passage na ito ay hindi na dapat bigyang-diin
ayon sa mga tagubilin sa scripture mastery sa manwal, ngunit tatalakayin bilang
karaniwang bahagi ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan ayon sa
pagkakasunud-sunod nito.

Dahil sa limitadong oras mo sa klase na nakalaan para sa Doctrinal Mastery na
nakapokus sa pag-aaral ng mga doktrina at doctrinal mastery passage at pagtapos
sa mga pagsasanay at aktibidad sa pagrerebyu, malamang na wala ka nang oras sa
klase para sa mga aktibidad sa pagsasaulo. Gayunman, dahil makatutulong ang
pagsasaulo ng mga scripture passage sa mga estudyante, maaari mong hikayatin
ang mga estudyante na magsaulo ng mga doctrinal mastery passage sa labas
ng klase.

Doctrinal Mastery Pacing Guide para sa Aklat ni Mormon
Ang bilang ng mga linggo na ginugugol sa bawat isa sa 10 learning experience ay
magkakaiba para sa Aklat ni Mormon, depende sa bilang ng mga pangunahing
pahayag ng doktrina at scripture passage na pag-aaralan para sa paksa tungkol sa
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doktrina. Tinatayang 30 minuto kada linggo ang dapat iukol sa Doctrinal Mastery
gamit ang sumusunod na mga aktibidad sa pag-aaral:

• Mga Bahagi ng Pag-unawa sa Doktrina

• Mga Pagsasanay

• Mga Aktibidad sa Pagrerebyu ng Doctrinal Mastery

Halimbawa, sa kalakip na pacing guide, apat na linggo ang ibinigay para sa mga
aktibidad ng Doctrinal Mastery na may kaugnayan sa Panguluhang Diyos. Sa
unang linggong nito, maaari mong gawin ang unang tatlong bahagi ng
“Pag-unawa sa Doktrina.” Sa pangalawang linggo, maaaring piliin mong gawin
ang bahagi 4–6. Sa pangatlong linggo, maaari mong gawin ang bahagi 7–8. At sa
pang-apat na linggo, maaari mong gawin ang mga pagsasanay at ang aktibidad ng
“Pagrerebyu ng Doctrinal Mastery”.

Ang pagrerebyu ng kurikulum sa Manwal ng Aklat ni Mormon para sa Seminary
Teacher para sa susunod na linggo kasama ang mga aktibidad ng pag-aaral ng
Doctrinal Mastery sa Doctrinal Mastery Material para sa Titser ng Aklat ni Mormon na
ito ay makatutulong sa iyo na magplano at maglaan ng oras sa klase para sa
Doctrinal Mastery. Kailangang alamin mo ang mga bahagi ng lesson na maaaring
ibuod upang magkaroon ka ng oras para sa mga aktibidad sa pag-aaral at mga
pagsasanay para sa Doctrinal Mastery.

Ang sumusunod na pacing guide ay batay sa paraan ng pagtalakay sa mga paksa
tungkol sa doktrina ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga ito sa Doctrinal Mastery
Core Document. Gayunman, dapat unang ituro ang learning experience na
“Pagtatamo ng Espirituwal na Kaalaman,” at kapag naituro na ito, ang iba pang
mga paksa tungkol sa doktrina ay maaari nang ituro sa kahit na anong
pagkakasunud-sunod nito. Maaari mong gamitin ang dalawang paraan sa ibaba:

• Talakayin ang mga paksa tungkol sa doktrina ayon sa pagkakasunud-sunod ng
mga ito sa Doctrinal Mastery Core Document (simula sa “Ang Panguluhang
Diyos” at nagtatapos sa “Mga Kautusan”).

• Hangga’t maaari, iayon ang pag-aaral ng mga estudyante sa mga paksa tungkol
sa doktrina sa mga pag-aaralan nila sa kanilang mga pulong sa araw ng Linggo
(tingnan sa Come, Follow Me: Learning Resources for Youth sa LDS.org).

Pacing Guide

Linggo Mga Paksa tungkol sa Doktrina (kasama ang tinatayang bilang ng
ilalaan na mga minuto)

1

2

3

4

5

Pagtatamo ng Espirituwal na Kaalaman (150 minuto)

MGA TAGUBIL IN PARA SA MGA TITSER
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Pacing Guide

Linggo Mga Paksa tungkol sa Doktrina (kasama ang tinatayang bilang ng
ilalaan na mga minuto)

6

7

8

9

Ang Panguluhang Diyos (120 minuto)

10

11

12

Ang Plano ng Kaligtasan (90 minuto)

13

14

15

16

17

18

Ang Pagbabayad-sala ni Jesucristo (180 minuto)

19 Ang Panunumbalik (30 minuto)

20 Mga Propeta at Paghahayag (30 minuto)

21 Ang Priesthood at mga Susi ng Priesthood (30 minuto)

22

23

24

Mga Ordenansa at mga Tipan (90 minuto)

25

26

Pag-aasawa at Pamilya (60 minuto)

27

28

29

30

31

32

Mga Kautusan (180 minuto)

MGA TAGUBIL IN PARA SA MGA TITSER
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Doctrinal Mastery sa Online Seminary
Ang mga aktibidad ng Doctrinal Mastery ay isasama sa mga online seminary
lesson. Kung nagtuturo ka ng online seminary class, makatutulong kung
rerebyuhin mo ang naunang bahagi ng “Doctrinal Mastery sa Daily Seminary” na
tutulong sa iyo na maunawaan ang mahahalagang alituntunin at gawain na
maaaring iangkop at gamitin sa online seminary.

Doctrinal Mastery sa Home-Study Seminary
Hindi pa naisasama ang Doctrinal Mastery sa mga materyal na ginagamit ng mga
titser at estudyante ng home-study seminary. Kung gayon, dapat ipagpatuloy ng
mga titser at mga estudyante ang paggamit ng kasalukuyang mga materyal para sa
home-study at ang kasamang mga aktibidad para sa scripture mastery. Hangga’t
hindi pa naa-update ang mga materyal para sa home-study, hinihikayat ang mga
titser na magbigay sa mga estudyante ng mga kopya ng Doctrinal Mastery Core
Document at hikayatin sila na personal na pag-aralan ito at ang mga doctrinal
mastery scripture passage.

MGA TAGUBIL IN PARA SA MGA TITSER
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Pagtatamo ng Espirituwal
na Kaalaman
Paalala: Maaaring ituro ang Bahagi 1 at 2 ng learning experience na ito sa dalawang
magkahiwalay na 40-minutong sesyon ng klase, o maaaring pagsamahin at ituro sa
isang 80-minutong sesyon. Kung mas kaunti sa 180 ang teaching days mo,
maituturo mo ang bahagi 1 ng learning experience na ito kapalit ng lesson 1, “Ang
Responsibilidad ng Estudyante,” sa Manwal ng Aklat ni Mormon para sa Seminary
Teacher.

Bahagi 1 (40 minuto)
Pagpapalawak ng Ating Pag-unawa at Patotoo sa Espirituwal na
Katotohanan
Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang sumusunod na pahayag ni Sister
Sheri L. Dew, na naglingkod bilang Pangalawang Tagapayo sa Relief Society
General Presidency:

“Isang kahanga-hangang dalagita … ang tumawag sa akin, na balisa. Habang
umiiyak bumulalas siya, ‘hindi na ako sigurado kung naniniwala pa ba ako na
totoo ang Simbahan, at natatakot po ako. Paano kung hindi magkakasama ang
pamilya ko magpakailanman?’” (Sheri L. Dew, “Will You Engage in the Wrestle?”
[Brigham Young University–Idaho devotional, Mayo 17, 2016], byui.edu/
devotionals).

Sabihin sa mga estudyante na isipin kung dinanas ba nila o ng isang kakilala nila
ang problema at nadama ng dalagita sa kuwento ni Sister Dew.

• Kung humingi ng tulong sa inyo ang dalagitang ito, ano ang sasabihin o
gagawin ninyo para tulungan siya?

Sabihin sa isang estudyante na ituloy ang pagbabasa nang malakas sa kuwento ni
Sister Dew:

“Tinanong ko siya, ‘Gusto mong magkaroon ng patotoo?’ ‘Opo,’ sabi niya.

“‘Handa ka bang pagsikapan ito?’ Ang isinagot niyang muli ay, ‘Opo’” (Sheri L. Dew, “Will You
Engage in the Wrestle?” byui.edu/devotionals).

• Sa palagay ninyo, bakit makatutulong na tanungin ang dalagitang ito kung nais
niyang magkaroon ng patotoo sa ebanghelyo at kung handa siyang
pagsikapan ito?

Ipaliwanag na sa kanilang pagdalo sa seminary, ang mga estudyante ay
magkakaroon ng maraming pagkakataon na palawakin ang kanilang pag-unawa at
patotoo sa ebanghelyo at matuto kung paano hanapin ang mga sagot sa mga
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tanong nila at ng ibang tao tungkol sa Simbahan—kabilang na ang mga turo at
kasaysayan nito. Isa sa mga pagkakataong magagawa nila ito ay sa pamamagitan
ng Doctrinal Mastery. Nakapaloob sa Doctrinal Mastery ang paghahangad na
matutuhan at ipamuhay ang mga alituntunin ng pagtatamo ng espirituwal na
kaalaman at mas mapalalim ang pag-unawa sa mga pangunahing doktrina ng
ebanghelyo ni Jesucristo.

Ang Diyos ang Pinagmumulan ng Lahat ng Katotohanan
Bigyan ang mga estudyante ng mga kopya ng Doctrinal Mastery Core Document, at
sabihin sa kanila na buksan ang bahaging “Pagtatamo ng Espirituwal na
Kaalaman”. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang unang talata. Sabihin sa
klase na tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin kung ano ang itinuturo nito
tungkol sa pinagmumulan ng lahat ng katotohanan.

• Sino ang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan? (Sabihin sa mga estudyante
na maaari nilang markahan ang sumusunod na doktrina: Alam ng Diyos ang
lahat ng bagay at Siya ang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan.)

• Aling doctrinal mastery passage ang sumusuporta sa doktrinang ito? (Sabihin
sa mga estudyante na maaari nilang markahan ang Mosias 4:9 sa paraang
madali nila itong mahahanap sa mga banal na kasulatan.)

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mosias 4:9. Sabihin sa klase na
tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin kung paano tayo tinutulungan ng
talatang ito na maunawaan kung bakit dapat tayong umasa sa Diyos sa
paghahanap natin sa katotohanan.

• Anong mga salita o parirala sa talatang ito ang makatutulong para maunawaan
natin kung bakit dapat tayong umasa sa Diyos sa paghahanap natin sa
katotohanan?

• Anong mga karanasan ang nakatulong sa inyo na malamang alam ng Diyos ang
lahat ng bagay at Siya ang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan?
(Paalalahanan ang mga estudyante na huwag magbahagi ng mga karanasang
napakasagrado o personal.)

Paano Magtamo ng Espirituwal na Kaalaman
Isulat sa pisara ang sumusunod na pamagat: Ang huwarang ibinigay ng Diyos para
tulungan tayong magtamo ng espirituwal na kaalaman.

• Paano ninyo ipaliliwanag kung ano ang isang huwaran? (Tulungan ang mga
estudyante na maunawaan na ang isang kahulugan ng huwaran ay isang
modelo na tumutulong sa atin na maintindihan ang tamang paggawa ng isang
bagay—lalo na ang isang bagay na gagawin nang paulit-ulit. Bilang halimbawa,
maaari kang magdispley ng isang huwarang susundan sa paggawa ng
isang bagay.)

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang pangalawang talata ng “Pagtatamo
ng Espirituwal na Kaalaman” na bahagi ng Doctrinal Mastery Core Document.
Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin ang apat na bagay na
dapat nating gawin para masunod ang huwarang ibinigay ng Diyos na tutulong sa
ating magtamo ng espirituwal na kaalaman.

PAGTATAMO NG ESPIRITUWAL NA KAALAMAN
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• Batay sa nabasa natin sa talatang ito, anong apat na bagay ang dapat nating
gawin para masunod ang huwarang ibinigay ng Diyos na tutulong sa atin na
magtamo ng espirituwal na kaalaman?

Isulat ang mga sagot ng mga estudyante sa ilalim ng pamagat na nasa pisara gaya
ng mga sumusunod:

1. Magkaroon ng tapat sa hangaring malaman ang katotohanan.

2. Maging handa na mamuhay ayon sa mga katotohanang inihayag ng Diyos.

3. Hanapin ang katotohanan sa pamamagitan ng panalangin.

4. Hanapin ang katotohanan sa pamamagitan ng seryosong pag-aaral ng salita
ng Diyos.

Itanong sa klase:

• Sa palagay ninyo, bakit mahalagang sundin natin ang huwaran ng Diyos sa
pagtatamo ng espirituwal na kaalaman araw-araw at hindi lamang kapag may
mahihirap na tanong o problema tayo? (Mahalagang sundin natin ang
huwarang ito araw-araw dahil sa paggawa nito naaanyayahan ang Espiritu ng
Panginoon na mamalagi sa atin at makatutulong na makilala natin ang
impluwensya ng Espiritu Santo. Sa patuloy na pagsunod sa huwarang ito,
ipinapakita natin sa Panginoon ang pagnanais nating magtamo ng espirituwal
na kaalaman sa lahat ng oras—hindi lamang kapag may mahihirap na tanong o
problema tayo.)

Muling ipabasa sa mga estudyante ang pangalawang talata ng “Pagtatamo ng
Espirituwal na Kaalaman” na bahagi ng Doctrinal Mastery Core Document.

• Alin sa mga doctrinal mastery passage sa Aklat ni Mormon ang sumusuporta sa
huwaran ng Diyos sa pagtatamo ng espirituwal na kaalaman? (Habang
sumasagot ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mga sumusunod na
reperensya: Moroni 10:4–5; 2 Nephi 32:8–9; 2 Nephi 32:3; ito ang
pagkakasunud-sunod ng mga banal na kasulatan sa pangalawang talata.)

Hatiin sa tatlong grupo ang mga estudyante. Bigyan ang bawat grupo ng isa sa mga
pag-aaralang doctrinal mastery passage sa Aklat ni Mormon na nakalista sa pisara
at hanapin ang mga parirala sa banal na kasulatan na nagtuturo tungkol sa
huwaran ng Diyos sa pagtatamo ng espirituwal na kaalaman. Matapos ang sapat
na oras, tawagin ang isa o higit pang estudyante mula sa bawat grupo para ibahagi
ang nalaman nila. Matapos nilang gawin ito, itanong ang mga sumusunod:

• Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng “itanong ninyo sa Diyos … nang may
matapat na puso, na may tunay na layunin” (Moroni 10:4)? (Tulungan ang mga
estudyante na maunawaan na ang ibig sabihin ng pariralang ito ay talagang
hangad nating tumanggap ng mga sagot mula sa Diyos at gagawin ang
naaayon sa sagot sa atin.)

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang sumusunod na pahayag ni
Pangulong Russell M. Nelson ng Korum ng Labindalawang Apostol:

PAGTATAMO NG ESPIRITUWAL NA KAALAMAN
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“Ang ibig sabihin ng ‘tunay na layunin’ ay talagang layon ng isang tao na sundin
ang ipagbibilin ng langit” (Russell M. Nelson, “Magsihingi, Magsihanap,
Magsituktok,” Ensign o Liahona, Nob. 2009, 82).

• Sa palagay ninyo, bakit mahalagang hanapin natin ang katotohanan nang may
tapat na puso at handang sundin ang tagubiling ibinibigay ng Diyos sa atin?

• Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng “laging manalangin” (2 Nephi 32:9)?

• Ano sa palagay ninyo ang kaibahan ng kaswal na pagbabasa sa
“[pagpapakabusog] sa mga salita ni Cristo” (2 Nephi 32:3)?

• Paano makatutulong ang piliing manalangin lagi at magpakabusog sa mga
salita ni Cristo sa pagtatamo natin ng espirituwal na kaalaman?

Anyayahan ang mga estudyante na magbahagi ng mga karanasan nila sa pagsunod
sa huwaran ng Diyos sa pagtatamo ng espirituwal na kaalaman. Anyayahan rin sila
na sabihin kung ano ang mga pagpapalang natanggap nila dahil dito. Maaari ka
ring magbahagi ng karanasan.

Ang Pagtatanong at Paghahanap ng mga Sagot ay Mahalagang Bahagi ng
Ating Pagsisikap na Malaman ang Katotohanan
Sabihin sa mga estudyante na isipin kung mabuti ba sa palagay nila na magtanong
ang mga tao tungkol sa mga turo o aspeto ng kasaysayan ng Simbahan na
maaaring mahirap maunawaan.

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang pangatlong talata ng “Pagtatamo ng
Espirituwal na Kaalaman” na bahagi ng Doctrinal Mastery Core Document. Sabihin
sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin ang itinuturo ng talatang ito
sa nagagawa ng pagtatanong at paghahanap ng sagot sa pagsisikap nating
malaman ang katotohanan.

• Ano ang nagagawa ng pagtatanong at paghahanap ng sagot sa pagsisikap
nating malaman ang katotohanan? (Matapos sumagot ng mga estudyante,
isulat sa pisara ang sumusunod na pahayag ng katotohanan: Ang pagtatanong
at paghahanap ng sagot ay mahalagang bahagi ng ating pagsisikap na
malaman ang katotohanan.)

• Sa palagay ninyo, bakit ang pagtatanong at paghahanap ng mga sagot ay
mahalagang bahagi ng ating pagsisikap na malaman ang katotohanan?

• Ayon sa natutuhan natin sa pangatlong talata, bakit mahalaga ang ating
saloobin at layunin kapag nagtatanong tayo? (Tulungang matukoy ng mga
estudyante ang sumusunod na katotohanan: Ang saloobin at layunin ng
ating pagtatanong at paghahanap ng sagot ay malaki ang epekto sa
kakayahan nating matuto sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabihin sa
mga estudyante na maaari nilang markahan ang alituntuning ito sa kanilang
kopya ng Doctrinal Mastery Core Document.)

PAGTATAMO NG ESPIRITUWAL NA KAALAMAN
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Ipaalala sa mga estudyante ang kuwento tungkol sa dalagita na tumawag kay Sister
Sheri L. Dew dahil nag-aalala siya na hindi niya tiyak kung totoo ang mga turo ng
Simbahan. Ipaliwanag na nagpasiya ang dalagita na kausapin ang kanyang bishop
at ang iba pa—pati na si Sister Dew—na makatutulong na masagot ang kanyang
mga tanong.

Bigyan ang bawat estudyante ng kopya ng handout. Ipaliwanag na
mababasa sa handout na ito ang kuwento ni Sister Dew kung ano ang

nangyari sa paghahanap ng dalagita ng mga sagot sa kanyang mga tanong. Sabihin
sa ilang estudyante na magsalitan sa pagbasa nang malakas mula sa kuwentong
ito. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin kung paano
nakakaapekto ang saloobin at layunin ng ating pagtatanong at paghahanap ng
sagot sa kakayahan nating matuto sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

Matapos basahin ng mga estudyante ang unang tatlong talata, itanong:

• Paano nakaapekto ang saloobin at layunin ng dalagita na matapat na
naghahanap ng katotohanan sa kanyang kakayahang malaman ang sagot sa
kanyang mga tanong?

Sabihin sa ilang estudyante na magsalitan sa pagbasa nang malakas sa kuwento ni
Sister Dew mula sa handout.

“Sinabi ko [sa dalagita], ‘Dalhin mo ang iyong mga banal na kasulatan at
lahat ng tanong na mayroon ka. Walang masama sa pagtatanong. Tingnan
natin kung ano ang ituturo ng Panginoon sa atin.’

“Pinakinggan niya ang sinabi ko at inisa-isa ang kanyang mahihirap na
tanong. Sinaliksik namin ang mga banal na kasulatan at turo ng mga
propeta para malaman ang mga sagot dito. Unti-unti, naunawaan niya na

ang pagkakaroon ng mga tanong ay hindi nangangahulugan na wala siyang patotoo. Ang
mga banal na kasulatan ay puno ng kwento ng mga propeta na may mga tanong. At
nagsimula niyang madama kapag ang Espiritu ay nagpapatotoo sa kanya—kabilang na
ang pagpapatotoo na ang propeta, tagakita, at tagapaghayag ay tunay na mga propeta.

“Nagsimulang lumakas ang kanyang patotoo, at lumipas ang panahon. Tinawagan niya
akong muli pagkalipas ng halos isang taon. ‘Gusto ko pong isa kayo sa mga unang
makaalam na hawak ko ngayon ang isang temple recommend. Maaari po bang samahan
ninyo ako sa araw ng pagkuha ko ng endowment?’ At sinabi pa niya, ‘Alam po ba ninyo
kung ano ang sinabi ninyo na nakatulong sa akin nang malaki? Sinabi po ninyo sa akin na
walang masama sa pagtatanong, at doon ko nakita ang sarili ko bilang isang taong
nagsasaliksik sa halip na isang taong walang pananalig.’

“Tuwang-tuwa ako! Nguni’t pagkalipas ng dalawang araw, isang tawag ang natanggap ko
mula sa isa pang [dalagita]. ‘Sister Dew,’ sabi niya, ‘bago pa po ninyo marinig sa ibang tao,
gusto kong ipaalam sa inyo na buntis po ako.’ Sinabi niya na ilang taon na siyang
nagdududa sa katotohanan ng ebanghelyo at sa huli ay nagpasiya na walang dahilan para
sundin ang batas ng kalinisang-puri.

“Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya hinuhusgahan at mahal ko siya. Tinanong ko siya kung
gusto ba niyang magkaroon ng patotoo. ‘Hindi na po kailangan,’ sabi niya.

PAGTATAMO NG ESPIRITUWAL NA KAALAMAN
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“Ang laki ng pagkakaiba. Sa halos magkasabay na panahon, ang dalawang dalagitang ito
ay may mga tanong na nagbanta sa kanilang mga patotoo. Humingi ng saklolo ang isa sa
kanila, at sinunod ng pamilya, mga kaibigan at lider ang payo ni Pangulong Monson at
iniligtas siya. Ang isa namang dalagita ay kinimkim ang kanyang pagdududa at
napaniwala ang sarili na hindi masama ang piliing maging imoral. …

“Ang mga tanong ng isang dalagita ang nagtulak sa kanya na hanapin ang katotohanan.
Ginamit naman ng isang dalagita ang kanyang mga tanong para bigyang-katwiran ang
pagiging imoral.

“Mahal kong mga kaibigan, walang masama sa pagtatanong. Walang masama sa
pagtatanong kapag maganda ang mga itinatanong, kapag itinanong nang may
pananampalataya, at itinanong sa mapagkakatiwalaan kung saan magagabayan at
mapagtitibay ng Espiritu ang sagot. …

“Walang isa man sa atin ang makatatanggap ng pahayag nang wala tayong ginagawa.
Ang mga sagot mula sa Diyos ay hindi basta na lamang dumarating. Kung gusto nating
espirituwal na maging malakas, inaasahan ng Panginoon na magtatanong tayo at
hahanapin ang mga sagot dito. ‘Kung kayo ay hihingi,’ pangako Niya, ‘kayo ay
makatatanggap ng paghahayag sa paghahayag, ng kaalaman sa kaalaman’ [D at T 42:61].
Hindi nga ba’t napakalinaw nito? Natutuwa ang Panginoon sa mga inspiradong tanong na
binigkas nang may pananampalataya dahil humahantong ito sa kaalaman, paghahayag, at
mas malakas na pananampalataya” (Sheri L. Dew, “Will You Engage in the Wrestle?”
[Brigham Young University–Idaho devotional, Mayo 17, 2016], byui.edu/devotionals).

• Paano tayo matutulungan ng mga karanasan ng dalawang dalagitang ito na
ikuwento ni Sister Dew na maunawaan ang kahalagahan ng ating mga saloobin
at layunin sa pagtatanong?

• Paano tayo matutulungan ng mga karanasan ng dalawang dalagitang ito na
maunawaan ang tungkulin natin na masigasig na hanapin ang mga sagot sa
ating mga tanong?

Maaari kang magpatotoo sa kahalagahan ng matapat na pagtatanong at masigasig
na paghahanap ng sagot. Ibahagi kung paano mo nalaman na sinasagot ng
Panginoon ang ating matatapat na tanong.

Sabihin sa mga estudyante na ipamuhay ang mga natutuhan nila tungkol sa
matapat na pagtatanong at masigasig na paghahanap ng sagot sa pamamagitan ng
pagsunod sa huwaran ng Diyos sa pagtatamo ng espirituwal na kaalaman.

Bahagi 2 (40 minuto)
Mga Alituntunin na Makatutulong sa Atin na Masagot ang mga Tanong
Sabihin sa mga estudyante na isipin ang mga tanong nila tungkol sa buhay o sa
Simbahan at mga turo at kasaysayan nito.

Bilang halimbawa ng problema at tanong na mayroon ang ilang estudyante o
maaaring itinatanong ng ibang tao, idispley o isulat sa pisara ang sumusunod:

PAGTATAMO NG ESPIRITUWAL NA KAALAMAN
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Nakarinig na ako ng tungkol sa ibang tao na nakatatanggap ng sagot sa kanilang
mga panalangin, pero hindi iyon nangyayari sa akin. Hindi ko maramdaman na
mahal ako ng Diyos, kahit sinisikap kong gawin ang tama. Bakit hindi sinasagot
ng Diyos ang mga panalangin ko?

Ipaliwanag na layunin ng bahaging ito ng learning experience sa pagtatamo ng
espirituwal na kaalaman na tulungan silang matutuhan ang tatlong alituntuning
gagabay sa kanila kapag may mga katanungan sila o kapag tinanong sila ng iba:
kumilos nang may pananampalataya, suriin ang mga konsepto at mga tanong nang
may walang-hanggang pananaw, hangaring mas makaunawa sa pamamagitan ng
mga itinalagang tulong o sources na ibinigay ng Diyos.

Kumilos nang may Pananampalataya
Sabihin sa ilang estudyante na magsalitan ng pagbabasa nang malakas mula sa
alituntunin 1, “Kumilos nang may Pananampalataya,” sa bahaging “Pagtatamo ng
Espirituwal na Kaalaman” sa Doctrinal Mastery Core Document. Sabihin sa klase na
tahimik na sumabay sa pagbasa at hanapin ang mga pahayag na nagpapaliwanag
kung paano tayo kikilos nang may pananampalataya kapag may mga tanong o
problema tayo. Sabihin sa mga estudyante na maaari nilang markahan ang mga
pahayag na makabuluhan para sa kanila.

Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nahanap nila. Matapos nilang gawin ito,
sabihin mo sa kanila na ipaliwanag kung paano makatutulong ang payong natukoy
nila kapag may mga tanong o problema sila. Ipaliwanag ang sumusunod na
pahayag ng doktrina: Kapag patuloy nating hinahanap ang mga sagot, dapat
tayong mamuhay nang may pananampalataya—nagtitiwala na kalaunan ay
matatanggap ang mga sagot na hinahanap natin.

• Aling doctrinal mastery passage sa Aklat ni Mormon ang sumusuporta sa
pahayag na ito ng doktrina? (Sabihin sa mga estudyante na maaari nilang
markahan ang Eter 12:6 sa kanilang banal na kasulatan sa paraang madali nila
itong mahahanap.)

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Eter 12:6. Sabihin sa klase na
tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin ang mga salita o parirala na
makatutulong para maunawaan natin kung bakit mahalagang mamuhay nang may
pananampalataya kapag naghahanap tayo ng sagot sa ating mga tanong.

• Anong mga salita o parirala sa mga talatang ito ang makatutulong para
maunawaan natin kung bakit mahalaga na mamuhay tayo nang may
pananampalataya kapag naghahanap tayo ng sagot sa ating mga tanong?

• Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin nito “wala kayong matatanggap na
patunay hangga’t hindi natatapos ang pagsubok sa inyong pananampalataya”
(Eter 12:6)?

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang sumusunod na pahayag ni
Pangulong Dieter F. Uchtdorf ng Unang Panguluhan. Sabihin sa klase na
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pakinggan kung ano ang magagawa natin para makatanggap ng patotoo sa
katotohanan ng ebanghelyo.

“Kapag sumampalataya kayo, ipinamumuhay ang mga alituntunin ng
ebanghelyo araw-araw anuman ang mangyari, matitikman ninyo ang tamis ng
bunga ng ebanghelyo, at sa bungang ito malalaman ninyo ang katotohanan
nito” (Dieter F. Uchtdorf, “The Reflection in the Water” [Church Educational
System fireside para sa mga young adult, Nob. 1, 2009], LDS.org).

• Ayon sa pahayag ni Pangulong Uchtdorf, ano ang magagawa natin para
matanggap o mapalakas ang ating patotoo sa katotohanan ng ebanghelyo?

• Sa palagay ninyo, bakit inaasahan ng Panginoon na sumampalataya tayo bago
natin matanggap ang patotoo sa katotohanan ng ebanghelyo?

• Ano ang isang katotohanang napatotohanan ninyo dahil pinili ninyong
sumampalataya sa pamamagitan ng pagpapamuhay ng mga alituntunin ng
ebanghelyo sa araw-araw? Paano napasainyo ang patotoong iyon? (Maaari ka
ring magbahagi ng karanasan.)

Ipaliwanag na may ilang taong nagtatanong kung may patotoo ba sila o bakit hindi
malakas ang patotoo nila, kahit sinikap nilang sumampalataya sa pamamagitan ng
pamumuhay ayon sa mga kautusan ng Panginoon.

Ipaliwanag ang huling dalawang pahayag ng doktrina ng alituntunin 1, “Kumilos
nang may Pananampalataya,” mula sa bahaging “Pagtatamo ng Espirituwal na
Kaalaman” sa Doctrinal Mastery Core Document: Kapag tayo ay tapat sa
katotohanan at liwanag na natanggap na natin, mas makatatanggap pa tayo.
Ang mga sagot sa ating mga tanong ay madalas na dumarating nang
“taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin.” Sabihin sa mga estudyante na
maaari nilang markahan ang mga katotohanang ito.

• Paano makatutulong ang mga katotohanang ito na maunawaan ng tao kung
bakit hindi naging mabilis ang paglakas ng kanyang patotoo sa ebanghelyo?

• Anong doctrinal mastery passage ang sumusuporta sa dalawang katotohanang
ito? (Sabihin sa mga estudyante na maaari nilang markahan ang 2 Nephi 28:30
sa paraang madali nila itong mahahanap.)

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang 2 Nephi 28:30. Sabihin sa klase na
tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin ang mga parirala na sumusuporta sa mga
katotohanang nakapaloob sa Doctrinal Mastery Core Document. Sabihin sa mga
estudyante na ibahagi ang nalaman nila.

Ipaliwanag na inilarawan ni Elder D. Todd Christofferson ng Korum ng
Labindalawang Apostol ang kanyang karanasan sa panalangin noong naharap siya
at ang kanyang pamilya sa isang pagsubok na tumagal nang ilang taon. Ipabasa
nang malakas sa isang estudyante ang sumusunod na pahayag ni Elder
Christofferson. Sabihin sa klase na makinig at alamin ang mga dahilan kung bakit
maaaring magpasiya ang Panginoon na hindi sagutin agad ang ilan sa ating mga
tanong at panalangin o sa paraang gusto natin.
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“Ipinagdasal kong magkaroon ng himala para makaraos kami. Bagaman
maraming beses kong ipinagdasal iyon nang taos-puso at buong katapatan, ang
sagot sa huli ay hindi. Sa huli, natuto akong manalanging tulad ng Tagapagligtas:
‘Gayon ma’y, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo’ (Lucas 22:42).
Humingi ako ng tulong sa Panginoon sa bawat munting hakbang hanggang sa
huling desisyon.

“… Ilang beses akong lumuhod sa aking Ama sa Langit, at lumuluhang humingi sa Kanya ng
tulong. At tinulungan nga Niya ako. Kung minsan ito ay panatag na pakiramdam lang, isang
katiyakan na maaayos ang lahat. …

“Bagaman nahirapan ako noon, nagpapasalamat ako ngayon na walang agarang solusyon sa
aking problema noon. Ang katotohanan na halos araw-araw akong napilitang humingi ng tulong
sa Diyos sa maraming taon ay nagturo sa akin kung paano tunay na manalangin at masagot at
nagturo sa akin sa praktikal na paraan na sumampalataya sa Diyos. Nakilala ko ang aking
Tagapagligtas at ang aking Ama sa Langit sa paraan at antas na hindi sana nangyari o
matatagalang mangyari. … Natuto akong magtiwala sa Panginoon nang buong-puso. Natuto
akong sumunod sa kanya sa araw-araw” (D. Todd Christofferson, “Pagkilala sa Tulong ng Diyos
sa Ating mga Pagpapala sa Araw-araw” Liahona, Ene. 2012, 18–19).

• Batay sa natutuhan ninyo sa pahayag na ito, ano ang ilang dahilan kung bakit
maaaring magpasiya ang Diyos na hindi sagutin agad ang ilan sa ating mga
tanong at panalangin o sa paraang gusto natin? (Matapos sumagot ang mga
estudyante, ipaliwanag na maaari ding sagutin agad ng Diyos ang ating
panalangin, nang tuwiran at sa makapangyarihang paraan.)

Tukuyin ang problema at tanong sa pisara.

• Kung may ganitong problema at tanong kayo, paano ninyo pipiliing kumilos
nang may pananampalataya?

Suriin ang mga Konsepto at Tanong nang may Walang-hanggang Pananaw
Sabihin sa mga estudyante na mag-isip ng mga pagkakataon na napansin nilang
naiiba ang kanilang paniniwala at pananaw sa buhay sa ilan sa mga paniniwala at
pananaw ng kanilang mga kaibigan at kasamahan na hindi mga miyembro ng Ang
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang sumusunod na pahayag ni Elder
Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang Apostol. Sabihin sa klase na makinig
at alamin kung bakit madalas na iba ang pananaw natin sa mga tanong na may
kaugnayan sa buhay at paksa sa relihiyon sa pananaw ng ibang tao.

“Sa maraming mahalagang paksa, ang ating mga palagay [o paniniwala] … ay
iba sa [kanila na] marami sa mga kaibigan at kasamahan natin. Ito rin ay iba sa
maraming palagay na ginagamit ngayon sa media. … Halimbawa, dahil alam ng
mga Banal sa mga Huling Araw ang plano ng ating Ama sa Langit para sa
Kanyang mga anak, alam natin na ang buhay na ito ay hindi isang-yugtong dula
na nasa pagitan ng hindi alam na nakaraan at hinaharap na walang katiyakan.

Ang buhay na ito ay gaya ng pangalawang yugto ng isang tatlong-yugtong dula. Ang layunin
nito ay tinukoy nang ihayag ang tungkol sa ating espirituwal na buhay noon sa yugto 1 at ang
ating walang hanggang tadhana sa yugto 3. Dahil sa ating kaalaman sa planong ito at sa iba
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pang katotohanang inihayag ng Diyos, nagsisimula tayo sa mga kaisipang kaiba sa mga taong
hindi nalalaman ito. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng ibang konklusyon tungkol sa maraming
mahahalagang paksa na hinuhusgahan lamang ng iba batay sa kanilang mga opinyon tungkol sa
buhay sa mundo” (Dallin H. Oaks, “As He Thinketh in His Heart” [gabing kasama ang isang
General Authority, Peb. 8, 2013], lds.org/broadcasts).

• Ayon kay Elder Oaks, bakit iba ang pananaw ng mga Banal sa mga Huling
Araw sa mga tanong na may kaugnayan sa ating buhay sa lupa at paksa sa
relihiyon sa pananaw ng ibang tao? (Habang sumasagot ang mga estudyante,
iguhit sa pisara ang sumusunod na diagram.)

Takpan ang mga bahagi para sa yugto 1 at 3, at itanong ang sumusunod:

• Ano ang halimbawa ng isang mahalagang paksa na maaaring maiba sa
pananaw natin kung wala tayong kaalaman tungkol sa ating premortal na
buhay o sa buhay pagkatapos ng kamatayan? (Maaaring mabanggit ng mga
estudyante ang ilang paksa, gaya ng pagpapahalaga natin sa buhay ng tao o
tatanggap tayo ng kaparusahan mula sa Diyos na bunga ng mga pagpili natin sa
Huling Paghuhukom.)

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang sumusunod na pahayag ni Elder
Oaks. Ipaliwanag na siya ay nagsasalita sa mga titser ng seminary at institute of
religion. Sabihin sa klase na pakinggan kung ano ang sinabi niya na dapat gawin
ng mga estudyante kapag binigyan sila ng mahirap na konsepto o tanong.

“Iminumungkahi ko na mas makabubuti para sa ating mga kabataan na iwasang
makipagtalo sa kanilang mga kasamahan. … Mas makabubuting tumugon sila
sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga ideya ng mundo o sa iniisip nila, at
pagkatapos sa pagtukoy sa iba-ibang mga kaisipan o ideya na gumagabay sa
mga iniisip ng mga Banal sa mga Huling Araw” (Dallin H. Oaks, “As He Thinketh
in His Heart,” lds.org/broadcasts).

• Batay sa mungkahi ni Elder Oaks, ano ang magagawa natin kapag naharap tayo
sa isang mahirap na konsepto o tanong? (Maaaring kailangan mong tulungan
ang mga estudyante na maunawaan na ang paniniwala ay isang ideya na
sumusuporta sa isang palagay at ang paghahayag ng paniniwala ay isang
deklarasyon ng katayuan, pananaw, o opinyon ng isang tao.)
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Para mailarawan kung paano nakaiimpluwensya ang paniniwala o palagay ng isang
tao sa mga sagot na natanggap niya, ikuwadro o drowingan ng simpleng kuwadro
ang problema at tanong na nakasulat sa pisara.

Ipaliwanag na ang simpleng
kuwadrong ito ay kumakatawan sa
paniniwala o palagay ng isang tao na
may ganito ring tanong nguni’t hindi
niya naiuugnay ang kahulugan ng
tanong na ito sa paraang gaya natin
dahil alam natin ang tungkol sa Ama sa
Langit, ang Kanyang plano ng
kaligtasan, at ang mga turo ni
Jesucristo. Ipaliwanag na kapag
isinasaalang-alang ang paniniwala o
palagay ng isang tao, dapat nating
gawin ito nang may kabaitan at paggalang, maging sensitibo sa damdamin ng tao
at sa patnubay ng Espiritu Santo.

• Ano ang ilang paniniwala o palagay na maaaring hindi wasto at
makaiimpluwensya sa isang tao na may ganitong problema at tanong?

Isulat sa pisara sa paligid ng kuwadro ang mga sagot ng mga estudyante. Maaaring
kasama rito ang mga sumusunod:

Sinasagot ng Diyos ang panalangin ng lahat ng tao sa magkakaparehong paraan.

Mahal ng Diyos ang ilan sa Kanyang mga anak, pero hindi talaga Niya
ako mahal.

Hindi ako mahal ng Diyos kung hindi niya sinasagot ang aking mga panalangin
sa paraang ninanais at inaasahan ko mula sa Kanya.

Kung sinisikap kong gawin ang tama, dapat sasagutin agad ng Diyos ang lahat ng
panalangin ko.

• Sa palagay ninyo, bakit mahalagang isipin ang paniniwala o palagay natin at ng
ibang tao kapag may tanong tayo tungkol sa Diyos, sa ating buhay sa lupa, o sa
Simbahan at sa mga turo at kasaysayan nito? (Tulungan ang mga estudyante na
makita na makatutulong ang paggawa nito upang mas maunawaan natin ang
malalalim na problema o limitasyon ng tanong kung saan ito nakabatay.)

• Paano ipinakikita ng mga paniniwala o palagay na nakasulat sa pisara na
limitado ang pananaw ng tao sa tanong?

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang alituntunin 2, “Suriin ang mga
Konsepto at mga Tanong nang may Walang-hanggang Pananaw,” sa bahaging
“Pagtatamo ng Espirituwal na Kaalaman” sa Doctrinal Mastery Core Document.
Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin kung paano natin
susuriin ang mga konsepto at tanong nang may walang-hanggang pananaw.
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Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila. Sabihin sa mga
estudyante na maaari nilang markahan ang sumusunod na katotohanan: Para
masuri ang mga konsepto, tanong, at isyung panlipunan tungkol sa doktrina
nang may walang-hanggang pananaw, isinasaalang-alang natin ang mga ito
sa konteksto ng plano ng kaligtasan at sa mga turo ng Tagapagligtas. Alisan
ng takip ang mga bahagi para sa mga yugto 1 at 3 na nasa pisara.

Upang matulungan ang mga estudyante na maunawaan kung paano
isaalang-alang ang mga konsepto at mga tanong sa konteksto ng plano ng

kaligtasan at ang mga turo ng Tagapagligtas, maaari mong ipanood ang video na
“Examining Questions with an Eternal Perspective” (2:55), na makukuha sa
LDS.org. Sabihin sa klase na alamin kung paano gumugol ng panahon ang isang
dalagita na nagngangalang Lauren na pag-isipan ang mga paniniwala o palagay na
maaaring nakaimpluwensiya sa tanong ng kanyang kaibigan tungkol sa Diyos at
kung paano sinuri ni Lauren ang tanong nang may walang-hanggang pananaw.

Matapos panoorin ng mga estudyante ang video, itanong:

• Sa palagay ninyo, bakit nakatulong kay Lauren ang pag-isipan ang mga
paniniwala o palagay na nakaimpluwensiya sa tanong ng kanyang kaibigan
tungkol sa Diyos?

• Ano ang nangyari nang pag-aralan ni Lauren ang tanong ng kanyang kaibigan
nang may walang-hanggang pananaw?

Upang matulungan ang mga estudyante na magsanay sa pagsusuri ng mga
konsepto at tanong nang may walang-hanggang pananaw, tingnan ang problema
at tanong sa loob ng kuwadro na nasa pisara at itanong:

• Ano ang alam natin tungkol sa Ama sa Langit, sa Kanyang plano, at sa mga
turo ng Tagapagligtas na makatutulong na mabago ang pananaw natin sa
tanong na ito at humanap ng mga sagot batay sa walang-hanggang
katotohanan?

Habang sumasagot ang mga estudyante, burahin ang mga pahayag sa paligid ng
kuwadro at palitan ito ng mga ibinibigay na sagot ng mga estudyante. Maaaring
kasama sa mga sagot na ito ang mga sumusunod:

Magkakaiba ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin batay sa Kanyang
kaalaman sa personal na pangangailangan at ikabubuti natin.

Mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang anak, kabilang na ako.

Mahal ako ng Diyos kahit na hindi Niya sinasagot ang aking mga panalangin sa
paraang ninanais at inaasahan ko mula sa Kanya.

Kahit sinisikap kong gawin ang tama, maaaring hindi sagutin agad ng Diyos ang
lahat ng panalangin ko. Binibigyan ako nito ng mga pagkakataong umunlad na
espirituwal.

Alisin o burahin ang simpleng kuwadro sa problema at tanong na nasa pisara at
palitan ito ng mas magandang kuwadro.
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Ipaliwanag na ang bagong kuwadro ay
kumakatawan sa mga katotohanang
alam natin tungkol sa Ama sa Langit, sa
Kanyang plano ng kaligtasan, at sa mga
turo ng Tagapagligtas.

• Paano nababago ng konteksto ng
kaalaman natin tungkol sa Ama sa
Langit, sa Kanyang plano, at sa mga
turo ng Tagapagligtas ang pananaw
natin sa tanong na ito?

Sabihin sa mga estudyante na
magbahagi kung paano nila higit na naunawaan ang isang konsepto, turo, o
problema kapag isinasaalang-alang nila ang mga ito nang may walang-hanggang
pananaw. Maaari ka ring magbahagi ng sarili mong karanasan.

Hangarin na Mas Makaunawa sa Pamamagitan ng mga Itinalagang Tulong o
Sources na Ibinigay ng Diyos
Sabihin sa mga estudyante na isipin kung saang sources sila maaaring bumabaling
o magsaliksik kapag may tanong sila tungkol sa Simbahan o nangangailangan ng
tulong sa paggawa ng mahalagang desisyon.

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang sumusunod na pahayag ni Elder
M. Russell Ballard ng Korum ng Labindalawang Apostol:

“Hindi sinabi ni Santiago na, ‘Kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa
inyo, magsaliksik siya sa Google!’” (M. Russell Ballard, “Ang mga Oportunidad
at Responsibilidad ng mga CES Teacher sa Ika-21 Siglo” [gabing kasama ang
isang General Authority, Peb. 26, 2016], lds.org/broadcasts).

• Ayon sa Santiago 1:5, ano ang itinuro ni Apostol Santiago? (“Kung
nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, humingi sa Dios.”)

• Sa palagay ninyo, bakit mahalagang sa Diyos tayo unang hihingi ng tulong
kapag may tanong o problema tayo?

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang unang talata ng alituntunin 3,
“Hangarin na Mas Makaunawa sa Pamamagitan ng mga Itinalagang Tulong o
Sources na Ibinigay ng Diyos,” sa bahaging “Pagtatamo ng Espirituwal na
Kaalaman sa Doctrinal Mastery Core Document. Sabihin sa klase na tahimik na
sumabay sa pagbasa at alamin kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos para
tulungan tayo na matuklasan at maunawaan ang katotohanan. Sabihin sa mga
estudyante na maaari nilang markahan ang nalaman nila.

• Ano ang ibinigay sa atin ng Diyos para tulungan tayo na matuklasan at
maunawaan ang katotohanan? (Bilang bahagi ng talakayang ito, sabihin mo sa
mga estudyante na maaari nilang markahan ang sumusunod na pahayag:
Bilang bahagi ng paraang itinakda ng Panginoon sa pagtatamo ng
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espirituwal na kaalaman, naglaan Siya ng mga tulong o sources kung saan
naghahayag Siya ng katotohanan at patnubay sa Kanyang mga anak.)

• Anong mga pagpapala ang matatanggap natin kapag bumaling tayo sa mga
itinalaga ng Diyos na mapagkukunan ng katotohanan?

Muling tingnan ang problema at tanong na nakakuwadro sa pisara.

• Ano ang ilan sa mga mapagkukunan o sources na itinalaga ng Diyos ang
mahihingan ninyo ng tulong o magagamit kung may ganito kayong problema
at tanong?

Upang matulungan ang mga estudyante na magkaroon ng kaalaman sa mga
karagdagang resources na tutulong sa kanila na mahanap ang mga ito, sabihin sa
kanila (at kung posible, ipakita o ipahanap sa kanilang mga electronic device) ang
opisyal na website ng Simbahan . Ipaliwanag na sa website na ito nililinaw ng
Simbahan ang impormasyon tungkol sa iba’t ibang isyu na gustong malaman ng
publiko na may kaugnayan sa Simbahan at itinatama ang di-patas o maling
impormasyong naiuulat sa media. Ipakita rin sa mga estudyante ang Gospel Topics
page ng Simbahan sa lds.org/topics. Naglalaman ang mga sanaysay sa Gospel
Topics ng mahalaga at tuwirang impormasyon sa maraming mahihirap na isyu sa
kasaysayan at doktrina.

Sabihin sa mga estudyante na magbahagi ng mga halimbawa kung paano sila
pinagpala ng paghahanap ng mga sagot sa itinalagang sources kapag nahaharap
sila sa isang tanong o isyu. Maaari kang maghandang magbahagi ng sarili mong
halimbawa.

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang pangalawang talata ng
alituntunin 3, “Hangarin na Mas Makaunawa sa Pamamagitan ng mga Itinalagang
Tulong o Sources na Ibinigay ng Diyos,” sa bahaging “Pagtatamo ng Espirituwal na
Kaalaman” sa Doctrinal Mastery Core Document. Sabihin sa klase na tahimik na
sumabay sa pagbasa at alamin kung ano ang itinuturo ng talatang ito tungkol sa
mga mapagkukunan ng impormasyon na hindi gawa ng Simbahan.

• Bakit mahalagang mag-ingat sa hindi mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng
impormasyon?

• Paano natin makikilala ang katotohanan mula sa mga mapagkukunan ng
impormasyon na hindi gawa ng Simbahan? (Tulungan ang mga estudyante na
maunawaan na matutulungan tayo ng Espiritu Santo na makilala ang
katotohanan o kamalian sa anumang pinagkukunan [source] na matatagpuan
saan man [tingnan sa Moroni 10:5].)

Ipaliwanag na sa buong school year, bukod sa pag-aaral sa mga turo ng Aklat ni
Mormon ayon sa pagkakasunud-sunod nito, pag-aaralan din ng mga estudyante
ang siyam na paksa tungkol sa doktrina mula sa Doctrinal Mastery Core Document
(na nakaayon sa mga paksa sa pang-Linggong kurikulum ng mga kabataan).
Pag-aaralan din nila ang mga doctrinal mastery passage sa Aklat ni Mormon na
nauugnay sa bawat paksa. Sa pag-aaral ng bawat paksa, gagamitin nila ang mga
alituntunin ng pagtatamo ng espirituwal na kaalaman na tinalakay sa lesson na ito
upang mapag-isipan ang mga totoong tanong, isyu, at pagkakataong maipamuhay
ang mga ito.
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Ibahagi ang iyong patotoo tungkol sa kahalagahan ng pagpapamuhay ng mga
alituntunin ng pagtatamo ng espirituwal na kaalaman kapag nahaharap tayo sa
mahihirap na konsepto o tanong. Tiyakin sa mga estudyante na nais ng Panginoon
na turuan sila sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kapag kumikilos tayo nang
may pananampalataya, sinusuri ang mga konsepto at tanong nang may
walang-hanggang pananaw, at hinahangad na mas makaunawa sa pamamagitan
ng mga itinalagang mapagkukunan, sasagutin tayo ng Diyos at papatnubayan ang
ating buhay.

Pagrerebyu ng Doctrinal Mastery
Gawin ang sumusunod na aktibidad sa hiwalay na sesyon ng klase upang
matulungan ang mga estudyante na rebyuhin ang mga doctrinal mastery passage
ng Aklat ni Mormon na tinukoy sa bahagi 1 at 2 ng learning experience na ito
tungkol sa pagtatamo ng espirituwal na kaalaman.

Bago magklase, isulat ang mga reperensya sa mga sumusunod na doctrinal mastery
passage na nasa pisara: 2 Nephi 28:30; 2 Nephi 32:3; 2 Nephi 32:8–9; Mosias 4:9; Eter
12:6; Moroni 10:4–5.

Pagpartner-partnerin ang mga estudyante. Iparebyu sa kanila ang doktrinang
itinuro sa mga talatang nakasulat sa pisara sa pamamagitan ng pagpapagamit sa isa
sa bawat magkapartner ng Doctrinal Mastery Reference Guide at ipabasa nang
malakas ang key phrase sa bawat doctrinal mastery passage na iyon nang hindi
sunud-sunod. Kapag nabasa ang isang key phrase, tutukuyin ng kapartner niyang
estudyante kung alin sa scripture passage na nasa pisara ang nauugnay sa key
phrase. Pagkaraan ng ilang minuto, magpalitan ng ginagawa ang magkakapartner.

Kasunod nito, upang matulungan ang mga estudyante na maging pamilyar sa mga
banal na kasulatan na nasa mga doctrinal mastery passage, basahin nang malakas
ang isang scripture passage nang hindi sinasabi sa mga estudyante ang scripture
reference. Sabihin sa mga estudyante na tingnan kung mahahanap nila ang
scripture passage at sabayan ka sa pagbabasa nito nang malakas bago ka matapos
sa pagbabasa nito. Pagkatapos basahin ang scripture passage, tumawag ng isa o
higit pang estudyante para ipaliwanag sa sarili nilang mga salita ang doktrina o
alituntunin na itinuro sa scripture passage. Ulitin ang aktibidad na ito para sa bawat
doctrinal mastery passage na nakalista sa pisara.

PAGTATAMO NG ESPIRITUWAL NA KAALAMAN
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Ang Panguluhang Diyos
Paalala: Ang sumusunod na mga aktibidad para sa doctrinal mastery ay maaaring
magawa sa loob ng ilang sesyon ng klase o sa isang sesyon lamang ng klase.

Pag-unawa sa Doktrina (75 minuto)
Bahagi 1 (10 minuto)
Isulat sa pisara ang sumusunod na pahayag, at ipabasa ito nang malakas sa isang
estudyante: Hindi talaga ako kilala ng Diyos ni wala siyang malasakit sa
pinagdaraanan ko.

• Paano magiging mahirap para sa isang tao na sumampalataya sa Diyos kapag
may ganito siyang pag-aakala?

Ipabuklat sa mga estudyante ang paksa tungkol sa doktrina 1, “Ang Panguluhang
Diyos,” sa Doctrinal Mastery Core Document. Ipabasa sa mga estudyante ang mga
talata ng paksang ito kasama ang kanilang kapartner at alamin ang katotohanan
tungkol sa pagkadiyos at katangian ng mga miyembro ng Panguluhang Diyos.
Ipatalakay sa magkakapartner kung paano nililinaw o itinatama ng ilan sa mga
katotohanang nalaman nila ang pahayag na nakasulat sa pisara.

Matapos ang sapat na oras, sabihin sa ilang estudyante na ipaliwanag sa klase ang
tinalakay nilang magkapartner. Magpatotoo na kapag natutuhan natin at higit na
naunawaan ang doktrina tungkol sa Panguluhang Diyos, ang ating
pananampalataya at tiwala sa Ama sa Langit, kay Jesucristo at sa Espiritu Santo ay
lalakas.

Bahagi 2 (10 minuto)
Itanong sa mga estudyante ang sumusunod:

• Anong mga pagkakaiba ang maaaring mapansin ng ilang tao sa kanilang
kapwa na maaaring maging dahilan para husgahan nila ang mga taong ito na
hindi nila kauri? (Ang ilang bagay na maaaring mabanggit ng mga estudyante
ay pagkakaiba sa katayuan sa buhay, anyo, kakayahan, kultura, wika, relihiyon,
kasarian, o lahi.)

Ipabuklat sa mga estudyante ang paksa tungkol sa doktrina 1, “Ang Panguluhang
Diyos,” sa Doctrinal Mastery Core Document at mabilis na ipabasa ang talata sa ilalim
ng pamagat na “Diyos Ama,” na inaalam ang katotohanan na nagpapakita ng
nadarama ng Diyos sa lahat ng Kanyang mga anak. Sabihin sa kanila na ibahagi
ang nalaman nila, at isulat sa pisara ang sumusunod na pahayag ng doktrina:
Lubos na minamahal ng Diyos ang bawat isa sa Kanyang mga anak, at lahat
ay pantay-pantay sa Kanya. Sabihin sa mga estudyante na maaari nilang
markahan ang pahayag na ito sa kanilang mga kopya ng Doctrinal Mastery Core
Document.

• Aling doctrinal mastery passage ang sumusuporta sa katotohanang ito?
(Sabihin sa mga estudyante na maaari nilang markahan ang 2 Nephi 26: 33 sa
kanilang banal na kasulatan sa paraang madali nila itong mahahanap.)
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Upang matulungan ang mga estudyante na maunawaan ang kahulugan ng
scripture passage na ito, ipaliwanag na sa 2 Nephi 26, nagpropesiya ang propetang
si Nephi tungkol sa mga huling araw at inanyayahan ang lahat ng tao na lumapit
kay Jesucristo.

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang 2 Nephi 26:33. Sabihin sa klase na
tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin ang mga salita at parirala na
makatutulong sa pagtuturo sa pahayag ng doktrina na nakasulat sa pisara. Sabihin
sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila.

• Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng “pantay-pantay ang lahat sa Diyos”?

• Anong mga karanasan ang nakatulong sa inyo para malamang mahal na mahal
ng Diyos ang bawat isa sa Kanyang mga anak at pantay-pantay ang pagtingin
Niya sa kanilang lahat? (Maaari ka ring magbahagi ng sarili mong karanasan.)

• Paano maiimpluwensyahan ng katotohanang ito ang tingin at pakikitungo
natin sa ibang tao?

Upang matulungan ang mga estudyante na maunawaan ang isang paraan kung
paano ipamumuhay ng katotohanang ito, ipabasa nang malakas sa isang
estudyante ang sumusunod na pahayag:

“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’” (“Race and the Church:
All Are Alike unto God,” Peb. 29, 2012, mormonnewsroom.org).

ANG PANGULUHANG DIYOS
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Bahagi 3 (10 minuto)
Idispley ang mga larawan na Nagpakita
si Jesucristo sa mga Nephita (lds.org/
media-library) at Nagtuturo si Jesus sa
Kanlurang Bahagi ng Mundo (Aklat ng
Sining ng Ebanghelyo [2009], blg. 82;
tingnan din sa lds.org/media-library).

Sabihin sa isang estudyante na maikling
ibuod ang kwento sa banal na
kasulatan na ipinakita sa mga
larawang ito.

Ipaalam sa mga estudyante na ang
3 Nephi 11:10–11, na naglalaman ng
mga unang salitang sinabi ng
Tagapagligtas sa mga Nephita nang
magpakita Siya sa kanila, ay isang
doctrinal mastery passage. Sabihin mo
sa kanila na maaari nilang markahan
ang scripture pasasage sa paraang
madali itong mahahanap.

Ipabasa nang malakas sa isang
estudyante ang 3 Nephi 11:10–11.
Sabihin sa klase na tahimik na sumabay
sa pagbasa at alamin ang mga
katotohanang itinuro ng Tagapagligtas
sa mga Nephita tungkol sa Kanyang sarili.

• Sa palagay ninyo, ano ang tinutukoy ng pariralang “Ako ay uminom sa mapait
na saro” (3 Nephi 11:11)? (Ang pait o katindihan ng mga pasakit na dinanas
Niya sa Kanyang nagbabayad-salang sakripisyo.)

• Ano ang itinuturo ng mga talatang ito sa inyo tungkol sa relasyon ng Ama sa
Langit at ng Kanyang anak na si Jesucristo?

• Anong mga katotohanan ang matututuhan natin mula sa mga talatang ito
tungkol sa Tagapagligtas? (Matapos sumagot ang mga estudyante, isulat sa
pisara ang sumusunod na mga pahayag ng doktrina na matatagpuan sa paksa
tungkol sa doktrina 1, “Ang Panguluhang Diyos,” sa Doctrinal Mastery Core
Document: Ginagawa ni Jesucristo ang kalooban ng Ama sa lahat ng bagay.
Namuhay Siya nang walang kasalanan at nagbayad-sala para sa kasalanan
ng buong sangkatauhan. Sabihin sa mga estudyante na maaari nilang
markahan ang mga pahayag na ito ng doktrina sa kanilang mga kopya ng
Doctrinal Mastery Core Document at isulat ang unang pahayag sa kanilang mga
banal na kasulatan sa 3 Nephi 11:10–11.)

Upang matulungan ang mga estudyante na higit na maunawaan ang mga
doktrinang ito, ipabasa nang tahimik sa kalahati ng klase ang Lucas 22:39–44 at sa
natitirang kalahati ang Moises 4:1–2. Sabihin sa kanila na maghanap ng mga
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halimbawa kung paano sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Ama sa lahat ng
bagay. Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila.

• Ano ang matututuhan natin mula sa halimbawa ng Tagapagligtas para
mapatibay ang sarili nating relasyon sa Ama sa Langit?

Bahagi 4 (10 minuto)
Kung hindi mo pa nagagawa ito, isulat sa pisara ang mga sumusunod na pahayag
ng doktrina:

Mahal na mahal ng Diyos ang bawat isa sa Kanyang mga anak, at
pantay-pantay ang pagtingin Niya sa kanilang lahat.

Sinusunod ni Jesucristo ang kalooban ng Ama sa lahat ng bagay. Namuhay Siya
nang walang kasalanan at nagbayad-sala para sa kasalanan ng buong
sangkatauhan.

Ipahanap sa mga estudyante ang mga doctrinal mastery passage sa Aklat ni
Mormon na sumusuporta sa mga doktrinang ito. (Kung nahihirapan ang mga
estudyante na tandaan ang mga scripture passage na ito, mabilis na ipabasa sa
kanila ang mga talata sa mga bahaging “Diyos Ama” at “Jesucristo” sa paksa
tungkol sa doktrina 1, “Ang Panguluhang Diyos,” sa Doctrinal Mastery Core
Document.) Kapag nahanap na nila ang 2 Nephi 26:33 at 3 Nephi 11:10–11, ipabasa
nang malakas sa dalawang estudyante ang mga talatang ito.

Isulat sa pisara ang sumusunod na tanong: Paano ipinakita ng nagbabayad-salang
sakripisyo ni Jesucristo na mahal na mahal ng Diyos ang bawat isa sa Kanyang mga
anak at pantay-pantay ang pagtingin Niya sa kanilang lahat?

Ipasulat sa mga estudyante ang sagot sa tanong sa kanilang mga notebook o study
journal. Matapos ang sapat na oras, sabihin sa ilang estudyante na ibahagi ang
kanilang mga sagot sa klase.

Bahagi 5 (5 minuto)
Sabihin sa mga estudyante na isipin ang mga taong naging mabuting halimbawa sa
kanila at bakit dapat tularan ang mabubuting halimbawa ng mga taong ito.

Ipabasa nang mabilis sa mga estudyante ang pangalawang talata sa bahaging
pinamagatang “Jesucristo” sa paksa tungkol sa doktrina 1, “Ang Panguluhang
Diyos,” sa Doctrinal Mastery Core Document. Sabihin sa kanila na maghanap ng
pahayag na nagtuturo kung kaninong buhay makakukuha ng halimbawa ang lahat
ng tao. Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila. Pagkatapos ay
isulat sa pisara ang sumusunod na pahayag ng doktrina: Ang buhay ni Jesucristo
ang perpektong halimbawa kung paano tayo dapat mamuhay.

• Anong mga talata sa banal na kasulatan ang sumusuporta sa doktrinang ito?
(3 Nephi 12:48.)

Upang matulungan ang mga estudyante na maunawaan ang konteksto ng 3 Nephi
12:48, ipaliwanag na matapos magpakita si Jesucristo sa mga Nephita, itinuro Niya
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sa kanila kung paano lumapit sa Kanya at ano ang kailangang gawin para
makapasok sa kaharian ng langit.

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang 3 Nephi 12:48. Sabihin sa klase na
tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin ang kautusan ng Tagapagligtas sa
mga tao.

• Ano ang kautusan ng Tagapagligtas sa mga tao?

• Ano ang ilang bagay na mapagsisikapan nating gawin para masunod ang
kautusan na maging perpekto? (Ipaliwanag na ang paraan para maging
perpektong tulad ng Ama sa Langit at ni Jesucristo ay maging katulad Nila.
Kapag sinikap nating tularan ang Tagapagligtas, tayo ay magiging perpekto sa
pamamagitan Niya at sa Kanyang nagbabayad-salang sakripisyo. Ang pagiging
perpekto ay isang proseso na nagpapatuloy hanggang sa kabilang buhay.)

Sabihin sa mga estudyante na maaari nilang markahan ang doctrinal mastery
passage na 3 Nephi 12:48 sa paraang madali itong mahahanap at isulat ang “ang
buhay ni Jesucristo ay perpektong halimbawa kung paano tayo dapat mamuhay” sa
tabi ng talatang ito sa kanilang banal na kasulatan.

Bahagi 6 (10 minuto)
Ipabasa nang malakas sa buong klase ang 3 Nephi 12:48. Sabihin sa isang
estudyante na ipaalala sa klase ang doktrina na sinusuportahan ng doctrinal
mastery passage na ito. (Ang buhay ni Jesucristo ang perpektong halimbawa kung
paano tayo dapat mamuhay.)

Upang matulungan ang mga estudyante na higit na maunawaan ang
doktrinang ito, ipanood ang video na “Christlike Attributes” (2:54), na

makukuha sa LDS.org. Sabihin sa kanila na alamin ang mga katangian ng
Tagapagligtas na mapagsisikapan nating taglayin at mas pagbutihin sa sarili nating
buhay. Pagkatapos ng video, sabihin sa mga estudyante na tukuyin ang mga
katangiang ito, at isulat sa pisara ang kanilang mga sagot. (Kung walang video,
maaari mong gawin ang sumusunod na alternatibo: Sabihin sa mga estudyante na
magbigay ng ilan sa mga katangian ng Tagapagligtas na mapagsisikapan nating
taglayin at mas pagbutihin, at isulat sa pisara ang kanilang mga sagot. Maaaring
kabilang dito ang mga katangiang tulad ng pagiging mapagkumbaba, masunurin,
at mabait. Maaari mo ring maikling talakayin ang mga halimbawa mula sa buhay
ng Tagapagligtas para ipakita ang ilan sa mga katangiang ito.)

• Ano ang isang karanasan ninyo kung saan pinagpala kayo ng isang taong
tinularan ang halimbawa ng isa sa mga katangiang ito ng Tagapagligtas?

• Ano ang isang karanasan ninyo kung saan nakatulong kayo sa ibang tao dahil
sinikap ninyong ipamuhay ang isa sa mga katangiang ito?

Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang sumusunod na pahayag ni
Pangulong Howard W. Hunter (1907–1995):
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“[Tularan] natin ang Anak ng Diyos sa lahat ng bagay at aspeto ng ating buhay.
Gawin natin siyang ating huwaran at ating gabay. Dapat nating itanong sa ating
sarili sa lahat ng pagkakataon, ‘Ano ang gagawin ni Jesus?’ at maging mas
matapang na kumilos ayon sa sagot. Dapat nating [tularan] si Cristo, sa tunay na
kahulugan ng salitang iyan. Dapat nating gawin ang ipinagagawa niya tulad niya
na ginawa ang ipinagagawa ng Ama. … Sa abot ng ating makakaya, kailangang

gawin natin ang lahat upang maging katulad ni Cristo—isang sakdal at walang kasalanang tao
na nabuhay sa mundong ito” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Howard W. Hunter
[2015], 338).

Sabihin sa mga estudyante na pag-isipang mabuti ang mga paraan na matutularan
nila ang halimbawa ng Tagapagligtas sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
Habang pinag-iisipan nila itong mabuti, isulat sa pisara ang di-kumpletong
pahayag: Mas matutularan ko ang halimbawa ng Tagapagligtas sa pamamagitan ng …

Sabihin sa mga estudyante na kumpletuhin ang pahayag sa kanilang notebook o
study journal. Hikayatin silang kumilos ayon sa mga layuning isinulat nila at
maging matapang na tularan ang halimbawa ni Jesucristo.

Bahagi 7 (10 minuto)
Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang 3 Nephi 18:15, 20–21. Sabihin sa
klase na tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin ang payo na ibinigay ng
Tagapagligtas sa mga Nephita. Ipaliwanag na ito ay isang doctrinal mastery
passage. Sabihin sa mga estudyante na maaari nilang markahan ang scripture
passage na ito sa paraang madali itong mahahanap.

• Ano ang ipinayo ng Tagapagligtas na gawin ng mga Nephita?

Banggitin ang paulit-ulit na tagubilin ng Tagapagligtas sa 3 Nephi 18:20–21 na
manalangin “sa aking pangalan.”

• Sa palagay ninyo, bakit iniutos ng Tagapagligtas na lagi tayong manalangin sa
Ama sa Langit sa Kanyang pangalan?

Upang matulungan ang mga estudyante na maunawaan kung bakit tayo
nagdarasal sa pangalan ni Jesucristo, idrowing sa pisara ang sumusunod na
paglalarawan:
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Magdrowing ng patayong linya sa pisara sa pagitan ng mga larawang
kumakatawan sa atin at sa larawang kumakatawan sa kinaroroonan ng Ama
sa Langit.

• Ano ang naghihiwalay sa atin sa ating Ama sa Langit at sa Kanyang
kapangyarihan at mga pagpapala?

Matapos sumagot ang mga estudyante, isulat ang Ang Pagkahulog at ang Personal na
Kasalanan sa pisara sa tabi ng linya. Pagkatapos ay idikit ang isang larawan ng
Tagapagligtas sa pisara sa ibabaw ng linya at isulat ang salitang Tagapamagitan sa
ilalim ng larawan.

• Ano ang isang tagapamagitan? (Isang taong pumapagitna sa mga indibidwal o
grupo upang ayusin ang mga di-pagkakaunawaan at pagkasunduin sila.)

• Paano naging Tagapamagitan natin si Jesucristo sa Ama sa Langit? (Sa
pamamagitan ng Kanyang nagbabayad-salang sakripisyo, naglaan ng paraan
ang Tagapagligtas para sa lahat ng tao para madaig ang mga negatibong
ibinunga ng Pagkahulog, magsisi ng kanilang mga kasalanan, makipagkasundo
sa Ama sa Langit at tanggapin ang mga pagpapala ng kaligtasan. Isa ito sa
dahilan kung bakit tayo nagdarasal sa Ama sa pangalan ni Jesucristo.)

Ilarawan kung paano naglaan ng paraan ang Tagapagligtas para maipagkasundo
tayo sa Ama sa Langit sa pamamagitan ng pagdodrowing ng arrow sa larawang
kumakatawan sa atin patungo sa larawan na kumakatawan sa kinaroroonan ng
Ama sa Langit.

• Bukod sa pananalangin, ano pa ang iniutos sa atin na gawin sa pangalan ni
Jesucristo? (Isulat sa pisara ang mga sagot ng mga estudyante.)

Isulat sa pisara ang sumusunod na pahayag ng doktrina: Dahil si Jesucristo ang
ating Tagapagligtas at ang ating Tagapamagitan sa Ama, ang lahat ng
panalangin, pagbabasbas, at ordenansa ng priesthood ay dapat gawin sa
Kanyang pangalan. Sabihin sa mga estudyante na maaari nilang markahan ang
pahayag na ito sa bahaging pinamagatang “Jesucristo” sa paksa tungkol sa
doktrina 1, “Ang Panguluhang Diyos,” sa kanilang mga kopya ng Doctrinal Mastery
Core Document at isulat ito sa kanilang mga banal na kasulatan sa tabi ng 3 Nephi
18:15, 20–21.
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Bahagi 8 (10 minuto)
Isulat sa pisara ang sumusunod na pahayag ng doktrina: Dahil si Jesucristo ang ating
Tagapagligtas at ang ating Tagapamagitan sa Ama, ang lahat ng panalangin,
pagbabasbas, at ordenansa ng priesthood ay dapat gawin sa Kanyang pangalan. Sabihin
sa mga estudyante na hanapin ang doctrinal mastery passage na sumusuporta sa
doktrinang ito (3 Nephi 18:15, 20–21). Ipabasa nang malakas ang scripture passage
sa unang estudyanteng nakahanap dito, at pasabayin sa pagbabasa ang iba pang
mga estudyante pagkahanap nila sa scripture passage na ito.

Ipaliwanag na sa paggamit ng pangalan ni Jesucristo sa panalangin, basbas, at mga
ordenansa ng priesthood, ay tinatawag natin ang Kanyang banal na awtoridad at
kapangyarihan (tingnan sa Abraham 1:18).

Igrupo ang mga estudyante na may tig-dalawa o tig-tatlong katao. Isulat sa pisara
ang mga sumusunod na scripture reference, at bigyan ang bawat grupo ng isa o
higit pang mga reperensya: Mga Gawa 2:37–38; Mga Gawa 3:2–8; Doktrina at mga
Tipan 84:66–70; Moises 1:21–22.

Sabihin sa mga estudyante na basahin ang mga scripture passage na itinalaga sa
kani-kanilang grupo at alamin ang ilan sa mga ibinubunga ng panalangin, basbas,
at mga ordenansa ng priesthood na ginawa sa pangalan ni Jesucristo. Matapos ang
sapat na oras, sabihin sa isang miyembro ng bawat grupo na ibahagi ang
nalaman niya.

Sabihin sa mga estudyante na pag-isipang mabuti kung paano pinagpala ang
buhay nila ng panalangin, mga basbas ng priesthood at ordenansa ng priesthood
na ginawa sa pangalan ni Jesucristo. Sabihin sa ilang estudyante na ibahagi ang
kanilang mga karanasan sa klase.

Pagsasanay (15 minuto)
Ipabuklat sa mga estudyante ang bahaging “Pagtatamo ng Espirituwal na
Kaalaman” sa Doctrinal Mastery Core Document. Rebyuhin ang tatlong alituntuning
ito: “Kumilos nang may Pananampalataya,” “Suriin ang mga Konsepto at mga
Tanong nang may Walang-hanggang Pananaw,” at “Hangarin na Mas Makaunawa
sa pamamagitan ng mga Itinalagang Tulong o Sources na Ibinigay ng Diyos.”

Idispley o isulat sa pisara ang mga sumusunod na tanong:

Paano siya tinulungan ng kanyang kapatid na kumilos nang may
pananampalataya?

Paano siya tinulungan ng kanyang kapatid na pag-aralang mabuti ang sitwasyon
nang may walang-hanggang pananaw?

Paano siya tinulungan ng kanyang kapatid na maghangad na makaunawa sa
pamamagitan ng mga itinalagang tulong o sources na ibinigay ng Diyos?

Pagpartner-partnerin ang mga estudyante sa klase at bigyan ang bawat
magkapartner ng kopya ng handout ng pag-uusap sa text ng dalawang
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magkapatid sa katapusan ng learning experience na ito. Ipabasa sa kanila ang
sitwasyon at talakayin ang mga tanong na nakasulat sa pisara.

Matapos talakayin ng magkakapartner ang mga sagot nila, tawagin ang ilan sa
kanila na ipaliwanag ang kanilang sagot sa harapan ng klase. Ibahagi ang iyong
patotoo na mahal na mahal ng Ama sa Langit ang lahat ng Kanyang mga anak at
pantay-pantay ang pagtingin Niya sa kanilang lahat. Sabihin sa mga estudyante na
subukan nilang tingnan ang iba gaya ng pagtingin ng Ama sa Langit sa kanila.

Pagrerebyu ng Doctrinal Mastery
Makatutulong ang sumusunod na aktibidad sa mga estudyante sa pagrerebyu ng
lahat ng doctrinal mastery passage na natutuhan nila sa kurso ng pag-aaral ng
Aklat ni Mormon sa seminary.

Isulat sa pisara ang mga doctrinal mastery passage na napag-aralan na ninyo sa
Aklat ni Mormon. Bigyan ang mga estudyante ng 5 hanggang 7 minuto para
maghanda ng maikling scriptural thought na maaari nilang ibahagi sa klase gamit
ang isa sa mga doctrinal mastery passage. Sabihin sa kanila na gawin ang mga
sumusunod habang ibinabahagi nila ang kanilang mga scriptural thought:

1. Basahin ang doctrinal mastery passage na pinili nila.

2. Ipaliwanag kung paano itinuturo o sumusuporta ang scripture passage sa isang
pahayag ng doktrina sa Doctrinal Mastery Core Document.

3. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng doktrinang iyon para sa kanila.

4. Ibahagi kung bakit sa palagay nila ay mahalaga na maunawaan ng mga
kabataan ang doktrina.

5. Ibahagi ang kanilang paniniwala o patotoo tungkol sa doktrinang iyon.

Sa susunod na linggo, anyayahan ang ilang estudyante na ibahagi ang kanilang
mga scriptural thought sa klase bilang bahagi ng debosyonal o sa simula o
katapusan ng klase, kung may oras pa.
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