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Mga Tulong para sa Guro 

Sa isang pulong na kasama ang Labindalawang Apostol, sinabi ni Propetang 
Joseph Smith, "Sinabi ko sa mga kapatid na ang Aklat ni Mormon ang 
pinakatumpak sa anumang aklat sa mundo, at ang saligang bato ng ating 
rehiliyon, at ang isang tao ay malalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod 
sa mga tuntunin nito, nang higit pa kaysa sa pamamagitan ng alin mang aklat" 
(History of the Church, 4:461; tingnan din sa pambungad ng Aklat ni Mormon). 
Bilang guro sa Doktrina ng Ebanghelyo, mayroon kayong pagkakataon ngayong 
taon na makapagturo mula sa aklat na "pinakatumpak sa anumang aklat." Sa 
pamamagitan ng paggabay ng Espiritu, matutulungan ninyo ang mga miyembro 
ng klase na maunawaan ang walang hanggang mga tuntunin at mapalakas 
ang mga patotoo nila kay Jesucristo, sa Kanyang ebanghelyo, at sa misyon ni 
Propetang Joseph Smith. Maaari rin ninyong matulungan sila na makatanggap 
ng iba pang mga pagpapala na mula sa masigasig na pag-aaral ng Aklat ni 
Mormon, ang ilan sa mga ito ay inilarawan ni Pangulong Ezra Taft Benson: 
"Ibinubunyag ng Aklat ni Mormon ang mga kaaway ni Cristo. Pinabubulaanan 
nito ang mga maling doktrina at inaalis ang mga pagtatalo. (Tingnan sa 2 Ne. 
3:12.) Pinalalakas nito ang mga mapagpakumbabang tagasunod ni Cristo laban 
sa masasamang balak, estratehiya at mga doktrina ng diyablo sa ating panahon. 
Ang mga uri ng mga taong lubusang tumalikod sa katotohanan sa Aklat ni 
Mormon ay katulad din ng mga uri na mayroon tayo ngayon. Dahil sa walang 
hanggang kaalaman ng Diyos, hinubog ang Aklat ni Mormon upang makita 
natin ang mali at malaman kung paano labanan ang mga maling konsepto 
tungkol sa edukasyon, pulitika, relihiyon, at pilosopiya sa ating panahon" 
(sa Conference Report, Abr. 1975, 94-95; o Ensign, Mayo, 1975, 64). 
"May kapangyarihan sa aklat na magsisimulang dumaloy sa inyong buhay sa 
sandaling simulan ninyo ang seryosong pag-aaral ng aklat. Makasusumpong kayo 
ng mas malakas na kapangyarihang mapaglabanan ang tukso. Makasusumpong 
kayo ng kapangyarihang makaiwas sa panlilinlang. Makasusumpong kayo ng 
kapangyarihang manatili sa makipot at makitid na daan. . . . Kapag nagsimula 
na kayong magutom at mauhaw sa mga salitang ito, makasusumpong kayo 
ng higit na kasiyahan sa buhay" (sa Conference Report, Okt. 1986, 6; o Ensign, 
Nob. 1986, 7). 
Habang kayo ay nagtuturo, sasaksi ang Espiritu ng Panginoon sa inyo tungkol sa 
kapangyarihan ng Aklat ni Mormon sa paghahatid sa mga tao sa isang matibay at 
hindi matitinag na kaalaman tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang doktrina. 
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Habang naghahanda sa pagtuturo para sa klase ng Doktrina ng Ebanghelyo, 
mahalagang maghangad kayo ng inspirasyon at patnubay mula sa Espiritu Santo. 
"Ang Espiritu ay ibibigay sa inyo sa pamamagitan ng panalangin nang may 
pananampalataya," ang sabi ng Panginoon, "at kung hindi ninyo natanggap ang 
Espiritu kayo ay hindi magtuturo" (Doktrina at mga Tipan 42:14). Tandaan na 
ang Espiritu Santo ang dapat na guro sa inyong klase. 
Mapasasainyo ang Espiritu sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno, at pag-
aaral ng mga banal na kasulatan araw-araw, at sa pagsunod sa mga kautusan. 
Habang naghahanda para sa kiase, manalangin upang tulungan kayo ng Espiritu 
na maunawaan ang mga banal na kasulatan at ang mga pangangailangan ng mga 
miyembro ng klase. Matutulungan din kayo ng Espiritu upang makapagplano ng 
mga makabuluhang paraan sa pagtalakay sa mga banal na kasulatan at kung paano 
natin ito ipamumuhay ngayon (tingnan sa 1 Nephi 19:23). Sa pamamagitan ng 
patnubay ng Espiritu, kayo ay magiging mabisang instrumento sa mga kamay ng 
Panginoon sa pagtuturo ng Kanyang salita sa Kanyang mga anak. 
Ang ilang mga mungkahi kung paano maaanyayahan ang Espiritu sa inyong 
klase ay mababasa sa ibaba: 
1. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na magbigay ng panaiangin bago 

magsimula at sa pagtatapos ng klase. Habang nagkaklase, manalangin sa 
inyong puso na kayo ay patnubayan ng Espiritu, upang mabuksan ang mga 
puso ng mga miyembro ng klase, at makapagpatotoo at makapagbigay ng 
inspirasyon. 

2. Gumamit ng mga banal na kasulatan (tingnan sa "Pagtutuon ng Pansin sa mga 
Banal na Kasulatan" na nasa susunod na pahina) 

3. Magpatotoo tuwing binibigyan ng inspirasyong magpatotoo ng Espiritu, hindi 
lamang sa pagtatapos ng klase. Magpatotoo tungkoi kay Jesucristo. 
Anyayahang madalas ang mga miyembro ng klase na magpatotoo. 

4. Gumamit ng mga himno, awitin sa Primarya, o anumang sagradong musika 
upang maihanda ang puso ng mga miyembro ng klase na maramdaman 
ang Espiritu. 

5. Magpahayag ng pagmamahal para sa mga miyembro ng klase, para sa iba, at 
para sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. 

6. Kung naaangkop, magbahagi ng sariling pananaw, damdamin, at mga 
karanasan na nauugnay sa aralin. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na 
gawin din ito. Maaari ring magkuwento ang mga miyembro ng klase kung 
paano nila nagamit ang mga alituntuning tinalakay noong nakaraang aralin. 
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Mga Tulong para sa Guro 

Itinuro ni Elder Boyd K. Paeker, "Ang tunay na doktrina na naunawaan ay 
nagpapabago ng ugali at kilos" (sa Conference Report, Okt. 1986, 20; o sa Ensign, 
Nob. 1986, 17). Sa inyong paghahanda sa klase at habang nagtuturo, pagtuunan 
ng pansin ang nakapagliligtas na doktrina ng ebanghelyo sa mga banal na 
kasulatan at sa mga turo ng mga propeta sa mga huling araw. Nangangailangan 
ito ng masigasig at mapanalanging pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Ipinag-
utos ng Panginoon, "Huwag hangaring ipahayag ang aking salita, kundi 
hangarin munang matamo ang aking salita, at pagkatapos ay kakalagan ang 
iyong dila; pagkatapos kung iyong nanaisin, mapapasaiyo ang aking Espiritu at 
ang aking salita, oo, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikahihikyat ng mga tao" 
(Doktrina at mga Tipan 11:21). 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na dalhin linggu-linggo ang kanilang mga 
banai na kasulatan sa klase. Sabay-sabay magbasa ng mga piniling talata sa banal 
na kasulatan habang tinatalakay ninyo ang mga ito. 
Ang bawat miyembro ng klase ay dapat bigyan ng sipi ng Gabay sa Pag-aaral ng 
Miyembro ng Klase sa Aklat ni Mormon (35684 893). Ang munting aklat na ito ay 
makatutulong sa mga miyembro ng klase na mapagbuti ang kanilang mga 
kakayahan sa pag-aaral. Matutulungan sila ng mga ito na maunawaan ang mga 
banal na kasulatan, ipamuhay ang mga ito, at maihanda na matalakay ang mga 
ito sa klase, at magamit ang mga ito sa talakayan sa mag-anak. Hikayatin ang 
mga miyembro ng klase na basahin ang itinakdang pag-aaralang bahagi ng mga 
banal na kasulatan at bahagi sa gabay sa pag-aaral bago sila pumunta sa klase sa 
susunod na linggo. 

Hinamon ni Pangulong Ezra Taft Benson ang mga miyembro ng Simbahan na 
magbahagi ng Aklat ni Mormon. Sinabi niya: 
"Matagal na dapat pinuno ng Aklat ni Mormon ang mundo . . . pananagutin 
tayo ng Diyos kung hindi natin ipamamahagi ngayon ang Aklat ni Mormon sa 
paraang ito. 
"Mayroon tayong Aklat ni Mormon ; mayroon tayong mga miyembro, mayroon 
tayong mga misyonero, mayroon tayong kakayahan, at mayroong 
pangangailangan ang sanlibutan. 
"Ang oras ay ngayon na\" (sa Conference Report, Okt. 1988, 4; o Ensign, Nob. 
1988, 4-5). 
Habang itinuturo ninyo ang Aklat ni Mormon sa Panglinggong Paaralan sa taong 
ito, hikayatin ang mga miyembro ng klase na ibahagi ang Aklat ni Mormon sa 
mga hindi kasaping kaibigan o kakilala (tingnan ang pangalawang karagdagang 
ideya sa pagtuturo sa aralin 1). Sa simula ng taon, maaari kayong sumangguni 
sa obispo at pinuno ng misyon sa purok kung paano makakukuha ng mga kopya 
ng Aklat ni Mormon ang mga miyembro ng klase upang ang mga ito ay 
maipamahagi sa iba. 

Pagtutuon ng 
Pansin sa mga 
Banal na Kasulatan 
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Makatutulong ang manwal na ito sa inyo sa pagtuturo ng mga doktrina ng 
ebanghelyo mula sa mga banal na kasulatan. Ito ay isinulat para sa mga kabataan 
at sa mga may sapat na gulang sa klase ng Doktrina ng Ebanghelyo at ito ay 
ginagamit tuwing ikaapat na taon. Hindi na kakailanganin pa ang mga 
karagdagang sanggunian at komentaryo para maituro ang mga aralin. Sinabi ni 
Elder Russell Ballard: "Pinagpapayuhan ang mga guro na pag-aralan nang mabuti 
ang mga banal na kasulatan at ang kanilang mga manwal bago nila pag-aralan 
ang mga karagdagang materyal. Napakaraming guro ang tila nalalayo mula sa 
sinang-ayunang materyal ng kurikulum nang hindi lubos na pinag-aaralan ang 
mga ito. Kung sa akala ng mga guro na kailangan nilang gumamit ng ilang 
maiinam na karagdagang mapagkukunan maliban sa mga banal na kasulatan at 
mga manwal sa paglalahad ng aralin, dapat nilang unang isaalang-alang ang 
paggamit ng mga magasin ng Simbahan" (sa Conference Report, Abr. 1983, 93; 
o Ensign, Mayo 1983; 68). 
Pag-aralan ang bawat aralin isang linggo bago ito ituro. Kapag pinag-aaralan 
ninyo ang mga takdang-babasahin at ang materyal sa aralin nang maaga, 
makatatanggap kayo ng mga kaisipan at mga impresyon sa loob ng isang 
linggong iyon na makatutulong sa inyo na ituro ang aralin. Habang pinag-iisipan 
ninyo nang mabuti ang aralin sa loob ng isang linggong iyon, manalangin na 
gabayan kayo ng Espiritu. Manampalataya na pagpapalain kayo ng Panginoon. 
Ang bawat aralin sa manwal na ito ay naglalaman ng maraming impormasyon 
na hindi ninyo makakayang ituro lahat nang isang upuan sa klase. Hangarin ang 
Espiritu ng Panginoon sa pagpili ng mga ulat sa banal na kasulatan, tanong, at 
iba pang materyal na pang-aralin na pinakamabisang tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. 
Ang bawat aralin ay kinabibilangan ng mga sumusunod na bahagi: 
1. Pamagat. May dalawang bahagi ang pamagat: isang maikling naglalarawang 

siping-banggit o parirala at ang mga banal na kasulatan na nararapat ninyong 
basahin habang pinaghahandaan ninyo ang aralin.) 

2. Layunin. Ang layunin ang nagbibigay ng pangunahing ideya na maaari 
ninyong pgtuunan ng pansin habang naghahanda at nagtuturo kayo ng 
aralin. 

3. Paghahanda. Ang bahaging ito ay nagbubuod ng mga ulat sa banal na 
kasulatan sa banghay ng aralin. Maaari ring kabilangan ito ng karagdagang 
babasahin at iba pang mungkahing paghahanda, katulad ng mga materyal na 
maaari ninyong dalhin sa klase. Karamihan sa mga materyal na ito ay 
makukuha sa aklatan ng bahay-pulungan. (Ang limang numero na kasunod ng 
pangalan ng iminungkahing larawan ay ang numero ng larawan sa aklatan ng 
bahay-pulungan; kung ang larawan ay kabilang sa Pakete ng Larawan ng 
Sining ng Ebanghelyo [34730 893J, nasusulat din ang numerong iyon.) 

4. Gawaing pantawag pansin. Ang bahaging ito ay kinabibilangan ng simpleng 
gawain, paggamit ng mga bagay sa talakayan, siping-banggit, o tanong na 
makatutulong na maihanda ang mga miyembro ng klase na matuto, 
makibahagi, at madama ang impluwensiya ng Espirirtu. Gamitin man ninyo 
ang gawaing pantawag ng pansin ng manwal o isa sa sarili ninyong gawain, 
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Mga Tulong para sa Guro 

mahalagang makuha ang pansin ng mga miyembro ng klase sa simula pa 
lamang ng aralin. Kailangang maikli lamang ang gawaing ito. 

5. Talakayan sa banal na kasulatan at pagsasagawa. Ito ang pangunahing bahagi 
ng aralin. Pag-aralan nang may panalangin ang mga ulat sa banal na kasulatan 
nang sa gayon ay maituro at matalakay ninyo ang mga ito nang mabisa. 
Gamitin ang mga mungkahi sa "Paghikayat ng Talakayan sa Klase" (sa ibaba 
at sa "Paggamit ng Iba't Ibang Paraan sa Pagtuturo ng mga Banal na Kasulatan" 
(sa susunod na pahina) upang maiba-iba ang pagtuturo ninyo at nang 
mapanatili ang interes ng mga miyembro ng klase. Pumili ng mga tanong at 
pamamaraan na naaangkop sa edad at karanasan ng mga miyembro ng klase. 

6. Katapusan. Tinutulungan kayo ng bahaging ito na maibuod ang aralin at 
mahikayat ang mga miyembro ng klase na ipamuhay ang mga alituntuning 
inyong tinalakay. Pinaaalalahanan din kayo nitong magpatotoo. Tiyaking 
makapag-iiwan kayo ng sapat na oras para tapusin ang bawat aralin. 

7. Mga karagdagang ideya sa pagtuturo. Mayroon nito ang halos lahat ng aralin sa 
manwal. Maaaring kabilangan ito ng karagdagang katotohanan mula sa mga 
ulat sa banal na kasulatan, ng iba pang paraan sa pagtuturo ng aralin, mga 
gawain, o iba pang mungkahi na makadaragdag sa banghay ng aralin. Maaari 
ninyong gamitin ang ilan sa mga ideyang ito bilang bahagi ng mga aralin. 

Hindi lamang kayo ang dapat magsalita sa klase. Sa halip, tulungan ang mga 
miyembro ng klase na makabuluhang makibahagi sa pagtalakay ng mga banal na 
kasulatan. Makatutuiong sa mga miyembro ng klase ang pakikibahagi upang: 
1. Higit nilang matutuhan ang mga banal na kasulatan. 
2. Matutuhan kung paano ipamumuhay ang mga alituntunin ng ebanghelyo. 
3. Maging higit na matatag ang paninindigan na ipamuhay ang ebanghelyo. 
4. Anyayahan ang Espiritu sa klase. 
5. Turuan at palakasin ang bawat isa nang sila ay makinabang sa mga kaloob, 

kaalaman, at karanasan, at patotoo ng bawat isa. 
Dapat na makatulong ang talakayan sa mga miyembro ng klase na mapalapit sa 
Tagapagligtas at mamuhay na tulad ng Kanyang mga disipulo. Iwasan ang mga 
talakayan na hindi nakatutugon sa mga layuning ito. 
Ang isa sa pinakamabisang paraan ng pagtuturo ay pagtatanong ng mga 
katanungang pag-iisipan. lto ang isang paraan na ginamit ng Tagapagligtas kapag 
nagtuturo Siya. Hangarin ang patnubay ng Espiritu habang pinag-aaralan ninyo 
ang mga tanong sa manwal na ito at pagpasiyahan kung ano ang itatanong 
ninyo. Naglaan ang manwal na ito ng mga sanggunian sa mga banal na 
kasulatan upang tulungan kayo at ang mga miyembro ng klase na makita ang 
sagot sa karamihan sa mga tanong na ito. Ang mga sagot sa iba pang mga tanong 
ay manggagaling mula sa mga karanasan ng mga miyembro ng klase. 
Mas mahalagang matulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan at 
maipamuhay ang mga banal na kasulatan kaysa matapos ang lahat ng materyal 
na pang-aralin na inihanda ninyo mula sa manwal. Kung natututo ang mga 
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miyembro ng klase mula sa mabuting talakayan, kadalasan ay mas nakatutulong 
na ipagpatuloy ito kaysa tangkaing tapusin ang lahat ng materyal na pang-aralin. 
Gamitin ang mga sumusunod na gabay upang mahikayat ang talakayan sa klase: 
1. Magtanong ng mga katanungang mangangailangan ng pag-iisip at talakayan 

kaysa mga tanong na masasagot lamang ng oo o hindi. Karaniwang mas mabisa 
sa paghihikayat ng talakayan ang mga tanong na nagsisimula sa bakit, paano, 
sino, ano, kailan, at saan. 

2. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga karanasan na 
nagpapakita kung paano maaaring ipamuhay ang mga alituntunin at mga 
doktrina sa banal na kasulatan. Hikayatin din silang magbahagi ng mga 
nararamdaman tungkol sa mga natututuhan niia sa banal na kasulatan. 
Magpakita ng pasasalamat sa kanilang pakikibahagi. 

3. Maging sensitibo sa mga pangangaiiangan ng mga miyembro ng klase. 
Bagaman lahat ng miyembro ng klase ay dapat hikayating makibahagi sa 
talakayan ng klase, maaaring mag-atubiling sumagot ang ilan. Maaaring 
makipag-usap kayo nang sarilinan sa kaniia upang malaman ninyo ang 
damdamin nila tungkol sa pagbabasa nang malakas o sa pakikibahagi sa klase. 
Maging maingat sa pagtawag sa mga miyemro ng klase kung mapapahiya sila 
dahil dito. 

4. Magbigay ng mga sanggunian sa banal na kasulatan upang tulungan ang mga 
miyembro ng klase na makita ang mga kasagutan sa iiang tanong. 

5. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na pag-isipang mabuti ang mga tanong 
sa Gabay sa pag-aaral ng Miyembro ng Klase sa Aklat ni Mormon habang pinag-
aaralan nila ang takdang-babasahin linggu-linggo. Habang naghahanda kayo 
para sa bawat aralin, isipin kung paano tatalakayin ang mga tanong na ito sa 
klase. Higit na magkakaroon ng pagkakataon ang mga miyembro ng klase na 
makibahagi sa talakayan kung pinag-aralan nila ang mga itinakdang babasahin 
at kung magtatanong kayo ng mga katanungang pinaghandaan nilang sagutin. 

Gamitin ang mga sumusunod na mungkahi upang maituro ang mga ulat sa 
banal na kasulatan nang mas mabisa at nang may pagkakaiba-iba: 

1. Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan kung ano ang 
itinuturo ng mga banal na kasulatan tungkol kay Jesucristo. Tanungin sila 
kung paano nakadaragdag sa pananampalataya nila sa Tagapagligtas ang 
ilang talata at tulungan silang madama ang Kanyang pagmamahal. 

2. Hilingin sa klase na mag-isip at magbahagi ng mga tiyak na paraan kung 
paano maipamumuhay ang isang talata ng banal na kasulatan. Ipabasa sa 
kanila nang tahimik ang mga piniling talata sa banal na kasulatan na 
pinapalitan ang mga pangalang nakatala roon ng sarili nilang pangalan. 

3. Bilang karagdagan sa pagtuturo ng doktrina, bigyang-diin ang mga 
nakapagbibigay-inspirasyong kuwento sa Aklat ni Mormon. Tiyakin na 
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nauunawaan ng mga miyembro ng klase ang mga kuwento at magtaiakay ng 
mga paraan kung paano maipamumuhay ang mga ito. Itanong, "Sa palagay 
ninyo bakit kaya isinama ang ulat na ito sa Aklat ni Mormon?" o "Ano ang 
matututuhan natin sa kuwentong ito upang maging mas mabuting 
tagasunod ni Cristo?" 

4. Ipahanap sa mga miyembro ng klase ang mga salita, parirala, o ideya na 
madalas na inuulit sa mga talata sa banal na kasulatan o ang mga talatang 
may natatanging kahulugan sa kanila. 

5. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na gamitin ang Gabay sa mga Banal 
na Kasulatan. 

6. Isulat sa pisara ang mga parirala, pangunahing salita, o tanong na nauugnay 
sa mga ulat sa banal na kasulatan. Pagkatapos ay basahin o ibuod ang ulat. 
Habang naririnig ng mga miyembro ng klase ang mga parirala, pangunahing 
salita, o sagot sa mga tanong, huminto at talakayin ang mga ito. 

7. Sa buong Aklat ni Mormon, ang pariralang "sa gayon nakikita natin" ay 
ginamit upang ipakilala ang buod ng mga alituntuning itinuro (tingnan, 
bilang halimbawa, sa Helaman 3:28). Pagkatapos basahin ang isang talata sa 
banal na kasulatan, hilingin sa mga miyembro ng klase na ipaliwanag ang 
talatang ito na gamit ang pariralang 'sa gayon nakikita natin." 

8. Maghanap at magtalakay ng mga sagisag na ginamit sa Aklat ni Mormon. 
Halimbawa, ang makipot at makitid na daan ay madalas gamitin upang 
isagisag ang ebanghelyo (tingnan, bilang halimbawa, sa 2 Nephi 31:17-20; 
33:9; Jacob 6:11; 3 Nephi 14:13-14; 27:33). 

9. Bigyang-pansin kung paano maaaring paghambingin sa isa't isa ang mga tao 
o mga pangyayari sa banal na kasulatan. Halimbawa, maaari ninyong 
paghambingin sina Laman at Lemuel sa kanilang mga kapatid na sina Nephi 
at Sam, o ihambing ang Sermon ng Tagapagligtas sa Bundok na nakasulat sa 
Bagong Tipan sa ulat sa 3 Nephi 12-14. 

10. Ipasadula sa mga miyembro ng klase ang mga kuwento sa banal na kasulatan 
sa pamamagitan ng pagbabasa nang malakas ng mga salita ng iba't ibang 
tauhan sa mga kuwento. Tiyakin na ang pagsasadula ay nagpapakita ng 
tamang paggalang sa mga banal na kasulatan. 

11. Hatiin ang klase sa dalawa o higit pang maliliit na pangkat. Pagkatapos pag-
aralan ang isang ulat sa banal na kasulatan, ipasulat sa bawat pangkat ang 
mga alituntunin at doktrinang itinuro sa ulat na ito. Pagkatapos ay ipatalakay 
sa bawat pangkat kung paano nila maipamumuhay ang mga aral na ito. 

12. Anyayahan ang mga miyembro sa klase na magdala ng mga lapis upang 
mamarkahan ang mahahalagang talata habang tinatalakay nila ang mga ito. 

Maaari kayong magkaroon ng pagkakataon na turuan ang mga miyembro na 
bago pa lamang sa Simbahan. Makatutulong ang pagtuturo ninyo sa mga 
miyembrong ito na maging matatag sa pananampalataya. 
Sinabi ng Unang Panguluhan: "Bawat isang miyembro ng Simbahan ay 
nangangailangan ng pagmamahal at pagkalinga, lalo na sa mga unang buwan 
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matapos ang kanilang binyag. Kapag nakatanggap ng taos-pusong 
pakikipagkaibigan, ng pagkakataong maglingkod, at ng pagkalingang espirituwal 
ang mga miyembro na nanggagaling sa pag-aaral ng salita na Diyos, nakararanas 
siia ng walang maliw na pagbabalik-loob at nagiging 'mga kababayan na kasama 
ng mga banal, at sangbahayan ng Dios' (Mga Taga Efeso 2:19)" (liham ng Unang 
Panguluhan, ika-15 ng Mayo, 1997). 

Kung nagtuturo kayo sa kabataan, tandaan na kadalasang nangangailangan sila 
ng aktibong pakikihabagi at biswal na paglalahad ng mga doktrinang tinatalakay. 
Ang paggamit ninyo ng mga pagtatanghal sa video, larawan, at gawain na 
iminumungkahi sa manwal ay makatutulong sa kabataan na manatiling 
interesado sa mga aralin. Para sa iba pang ideya na makatutulong sa inyo sa 
pagtuturo ng ebanghelyo sa mga kabataan, sumangguni sa Pagtuturo—Walatig 
Higit na Dakilang Tungkulin (33043 893) at ang Gabay na Aklat sa Pagtuturo 
(34595 893). 
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"Ang Saligang Bato ng Ating Relihiyon" 
Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan kung paanong ang Aklat 
ni Mormon ang saligang bato ng ating relihiyon at kung paano makatutulong 
ang pagsunod sa mga alituntunin nito na mapalapit tayo sa Diyos. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal na 
kasulatan: 1 Nephi 13:38-41; 19:23; 2 Nephi 25:21-22; 27:22; 29:6-9; Mormon 
8:26-41; Eter 5:2-4; Moroni 1:4; 10:3-5; Doktrina at mga Tipan 10:45-46; 
20:8-12; 84:54-58. Pag-aralan din ang pambungad na materyal sa Aklat ni 
Mormon, kabilang na ang pahina ng pamagat, ang pambungad, Ang Patotoo 
ng Tatlong Saksi, Ang Patotoo ng Walong Saksi, at Ang Patotoo ng Propetang 
si Joseph Smith. 

2. Kumuha ng kopya ng Gabay sa Pag-aaral ng Miyembro ng Klase sa Aklat ni 
Mormon (35684 893) para sa bawat miyembro ng klase. (Dapat na matanggap 
ninyo ang mga kopyang ito mula sa panguluhan ng Panlinggong Paaralan.) 

3. Bago mag-klase, hilingin sa isang miyembro ng klase na maghandang ibuod 
ang Patotoo ng Propetang si Joseph Smith, at ang isa pang miyembro na 
maghanda upang ibuod ang Patotoo ng Tatlong Saksi, at pangatlong 
miyembro na maghanda upang ibuod ang Patotoo ng Walong Saksi. 

4. Kung makukuha ang mga sumusunod na materyal, ihanda ang mga ito para 
gamitin sa aralin: 
a. Ang mga larawang Nagpakita si Moroni kay Joseph Smith sa Kanyang Silid 

(62492 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 404) at Tinanggap 
ni Joseph Smith ang mga Laminang Ginto (62012 893; Pakete ng Larawan 
ng Sining ng Ebanghelyo 406). 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Gumuhit ng arkong bato sa pisara: 
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Ipaliwanag na kapag ang isang arkong katulad nito ay nabalangkas nang wasto, 
mananatili itong nakatayo kahit na walang semento o apog na pandikit sa 
pagitan ng mga bato. 
•Ano ang pumipigil sa pagguho ng arko? 
Isulat ang salitang saligang bato sa gitnang bato ng arko. Ipaliwanag na ang 
saligang bato ng arko ang nagpapanatili sa iba pang mga bato sa kanilang 
puwesto. Ang araling ito ay tumatalakay sa saligang bato ng Ang Simbahan ni 
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal 
na kasulatang ito. 
1. Ang Aklat ni Mormon ang saligang bato ng ating relihiyon 
Pabuksan sa mga miyembro ng klase ang pambungad sa Aklat ni Mormon, at 
anyayahan ang isang miyembro ng klase na basahin ang ikaanim na talata. 
Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, isulat ang Aklat ni Mormon 
sa pisara sa ilalim ng saligang bato. 
Kung hindi ninyo gagamitin ang gawaing pantawag pansin, isulat sa pisara ang 
Aklat ni Mormon = saligang bato at ipaliwanag na ang saligang bato ng isang arko 
ang nagpapanatili sa ibang bato sa kanilang puwesto at pumipigil sa pagguho 
ng arko. 
• Sa palagay ninyo, bakit tinawag ni Joseph Smith ang Aklat ni Mormon na 

saligang bato ng ating relihiyon? 
Ipinaliwanag ni Pangulong Ezra Taft Benson, "Katulad ng arkong gumuguho 
kapag inalis ang saligang bato, gayon din naman ang Simbahan ay tatayo o 
guguho sa pagiging totoo ng Aklat ni Mormon" (sa Conference Report, Okt. 
1986, 5; o Ensign, Nob. 1986, 6). 

• Bakit ang Simbahan ay "tatayo o guguho sa pagiging totoo ng Aklat 
ni Mormon"? 

Pagkaraang talakayin ang tanong na ito, ipabasa sa isang miyembro ng klase ang 
sumusunod na pahayag ni Pangulong Benson: "May tatlong paraan kung 
paanong ang Aklat ni Mormon ang saligang bato ng ating relihiyon. Ito ang 
saligang bato ng ating patotoo kay Cristo. Ito ang saligang bato ng ating 
doktrina. Ito ang saligang bato ng ating patotoo" (sa Conference Report, Okt. 
1986, 4; o Ensign, Nob. 1986, 5). 
Isulat sa pisara ang Patotoo kay Cristo. 
• Pabuksan sa mga miyembro ng klase ang pahina ng pamagat ng Aklat ni 

Mormon, at ipaliwanag na ang pahinang ito ay isinulat ng Propetang si 
Moroni. Ayon sa ikalawang talata, anu-ano ang tatlong layunin ng Aklat ni 
Mormon? (Upang ipakita sa mga labi ng sambahayan ni Israel ang dakilang 
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mga bagay na ginawa ng Panginoon para sa kanilang mga ama; upang ituro 
ang mga tipan na kinakailangan ng Panginoon; at upang kumbinsihin ang 
lahat ng tao na si Jesus ang Cristo, na nagpapatunay ng kanyang sarili sa lahat 
ng bansa.) 

• Noong 1982 ang pangalawang pamagat na Isa Pang Tipan ni ]esucristo ay 
idinagdag sa pamagat ng Aklat ni Mormon. Bakit mahalagang magkaroon ng 
ganitong karagdagang tipan ng Tagapagligtas? (Tingnan sa 1 Nephi 13:38-41; 
2 Nephi 29:6-9.) Bakit mahalagang maipahayag sa buong mundo na ang Aklat 
ni Mormon ay nagpapatotoo kay Cristo? 

• Anu-ano ang inyong mga natutuhan mula sa Aklat ni Mormon tungkol kay 
Jesucristo? Paanong pinalakas ng Aklat ni Mormon ang inyong patotoo kay 
Jesucristo? 

Isulat sa pisara ang Doktrina. 
• Sa anu-anong paraan ang Aklat ni Mormon ang "saligang bato ng ating 

doktrina"? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 10:45-46; 20:8-12.) 
Sinabi ni Pangulong Benson: "Ang Panginoon mismo ang nagsabi na ang 
Aklat ni Mormon ay naglalaman ng 'kabuuan ng ebanghelyo ni Jesucristo' 
(Doktrina at mga Tipan 20:9). Hindi iyon nangangahulugan na naglalaman ito 
ng bawat turo, bawat doktrina na naihayag na. Sa halip, nangangahulugan ito 
na masusumpungan natin sa Aklat ni Mormon ang kabuuan ng mga 
doktrinang yaon na kinakailangan para sa ating kaligtasan. At ang mga ito ay 
malinaw at payak na itinuro upang matutuhan kahit ng mga bata ang mga 
paraan ng kaligtasan at kadakilaan" (sa Conference Report, Okt. 1986, 4; o 
Ensign, Nob. 1986, 6). 

• Paano naragdagan ng Aklat ni Mormon ang inyong pagkakaunawa ng mga 
mahalagang doktrina ng ebanghelyo? 

Isulat sa pisara ang Patotoo. 
• Bakit lubos na kailangan ang Aklat ni Mormon sa isang patotoo ng 

ipinanumbalik na ebanghelyo? 
• Anu-anong biyaya ang dumarating sa mga yaong tumatanggap ng patotoo sa 

Aklat ni Mormon at sumusunod sa mga turo nito? Ano ang dapat nating 
gawin upang magkaroon ng patotoo sa pagiging totoo ng Aklat ni Mormon? 
(Tingnan sa Moroni 10:3-5.) 

Anyayahan ang mga miyembro ng klase na sabihin kung paano nila nalaman na 
totoo ang Aklat ni Mormon? 
2. Maraming saksi ang nagpatotoo sa Aklat ni Mormon. 
Kung gagamitin ninyo ang larawan ni Moroni na nagpapakita kay Joseph Smith 
at ang larawan ni Joseph Smith na tinatanggap ang mga laminang ginto, ipakita 
na ang mga ito ngayon. Ipalahad sa naatasang miyembro ng klase na ibuod ang 
mga pangyayaring naitala sa Patotoo ng Propetang si Joseph Smith. Pagkatapos 
ay ipaliwanag na makaraang matapos ni Joseph Smith ang pagsasalin sa Aklat ni 
Mormon, may ibang mga tao na nagkaroon ng pribilehiyo na makita ang mga 
lamina. Ipalahad sa mga naatasang miyembro ng klase ang kanilang mga buod sa 
Patotoo ng Tatlong Saksi at sa Patooo ng Walong Saksi. 
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• Bakit mahalagang magkaroon ng mga saksi sa mga laminang ginto? (Tingnan 
sa Eter 5:2-4.) Sa palagay ninyo, paano nakatulong sa Propetang si Joseph 
Smith ang pagkakaroon ng mga karagdagang saksi? 

• Anu-ano pang mga pagpapatunay mayroon tayo na totoo ang Aklat ni Mormon? 
3. Ang Aklat ni Mormon ay isinulat para sa ating panahon. 
Bigyang-diin na bagamat ang Aklat ni Mormon ay isang sinaunang dokumento, 
isinulat ito at iningatan para sa ating panahon (2 Nephi 25:21-22; 27:22; 
Mormon 8:34-35; Moroni 1:4). 
• Basahin kasabay ng mga miyembro ng klase ang Mormon 8:26-41. Ipaliwanag 

na ang mga talatang ito ay naglalaman ng mga propesiya tungkol sa pagdating 
ng Aklat ni Mormon. Anu-anong mga kalagayan ang nakita ni Moroni na 
magaganap sa mundo sa paglabas ng Aklat ni Mormon? (Isulat sa pisara ang 
mga tugon ng mga miyembro ng klase. Ang mga sagot ay maaaring kabilangan 
ng mga nakatala sa ibaba.) Paano nakikita nang malinaw ang mga kalagayang 
ito sa daigdig ngayon? 
a. "Ang kapangyarihan ng Diyos ay itatatwa" (talata 28). 
b. "Magkakaroon ng malaganap na karumihan sa balat ng lupa" (talata 31). 
c. Ang mga tao ay "iniaangat ang mga sarili sa kapalaluan ng kanilang mga 

puso" (talata 36). 
d. Ang mga tao ay "iniibig . . . ang salapi . . . nang higit sa |kanilang] 

pagmamahal sa mga maralita at nangangailangan" (talata 37). 
e. Ang mga tao ay "nahihiyang taglayin [sa kanilang mga sarili] ang pangalan 

ni Cristo" (talata 38). 
• Sa anu-anong paraan mapagkukunan natin ng tulong ang mga turo ng mga 

sinaunang propeta? Paano nakaiimpluwensiya sa paraan ng ating pag-aaral ng 
Aklat ni Mormon ang kaalamang ito ay isinulat para sa ating panahon? 
(Tingnan sa 1 Nephi 19:23.) 
Itinuro ni Pangulong Benson: "Ang Aklat ni Mormon . . . ay isinulat para sa 
ating panahon. Ang mga Nephita kailanman ay hindi nagkaroon ng aklat na 
ito; gayundin naman ang mga Lamanita ng mga sinaunang panahon. Ito ay 
sinadya para sa atin. . . . Ang bawat isa sa mga pangunahing manunulat ng 
Aklat ni Mormon ay nagpapatotoo na siya ay sumulat para sa darating na mga 
salinlahi. . . . Kung nakita nila ang ating panahon at pinili ang mga bagay na 
may pinakamalaking halaga para sa atin, hindi ba ganito rin kung paano natin 
pag-aaralan ang Aklat ni Mormon? Dapat na palagi nating tanungin ang ating 
mga sarili, 'Bakit binigyang inspirasyon ng Panginoon si Mormon (o si Moroni 
o si Alma) na ibilang ito sa kanyang talaan? Anong aral ang aking matututuhan 
dito na makatutulong sa akin upang mabuhay sa mga panahong ito?" ' (sa 
Conference Report, Okt. 1986, 5; o Ensign, Nov. 1986, 6). 

4. Ang Aklat ni Mormon ay higit na magdadala sa atin palapit sa Diyos. 
Muling ipabasa sa isang miyembro ng klase ang ikaanim na talata sa pambungad 
ng Aklat ni Mormon. 
• Anu-ano ang mga panuntunan? (Mga kautusan o alituntunin.) Paano higit na 

magdadala sa atin palapit sa Diyos ang mga panuntunan sa Aklat ni Mormon? 
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• Kung hindi natin pag-aaralan ang Aklat ni Mormon, ano ang magiging bunga 
nito sa atin, bilang mga tao at bilang isang simbahan? (Tingnan sa Doktrina at 
mga Tipan 84:54-58.) 

• Anu-anong mga pagbabago at biyaya ang nangyari sa inyong buhay nang 
palagian ninyong pinag-aralan at pinag-isipan nang palagian ang Aklat 
ni Mormon? 

Basahin o ipabasa sa isang miyembro ng klase ang sumusunod na pahayag ni 
Pangulong Ezra Taft Benson: 
"Sa sandaling simulan ninyo ang seryosong pag-aaral ng [Aklat ni Mormon], 
makasusumpong kayo ng mas malakas na kapangyarihang mapaglabanan ang 
tukso. Makasusumpong kayo ng kapangyarihang makaiwas sa panlilinlang. 
Makasusumpong kayo ng kapangyarihang manatili sa makipot at makitid na 
daan. . . . Kapag nagsimula na kayong magutom at mauhaw sa mga salitang ito, 
makasusumpong kayo ng higit na kasiyahan sa buhay" (sa Conference Report, 
Okt. 1986, 6; o Ensign, Nob. 1986, 7). 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na maranasan ang kaganapan ng mga 
pangakong ito sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng Aklat ni 
Mormon sa taong ito. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 
Bigyan ang bawat miyembro ng klase ng gabay sa pag-aaral. Hikayatin ang mga 
miyembro ng klase na gamitin ang mga gabay sa pag-aaral na ito habang pinag-
aaralan nila ang mga banal na kasulatan bilang paghahanda para sa klase bawat 
linggo. 

Ang sumusunod na mga materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o ang dalawang ideyang ito bilang bahagi 
ng aralin. 
1. Ang kahalagahan ng Aklat ni Mormon sa Pagpapanumbalik ng 

ebanghelyo 
Isulat ang sumusunod na mga parirala sa pisara nang hindi kasama ang kanilang 
mga bilang: 

6. Sinimulan ang gawain sa templo alang-alang sa mga 
patay. 

3. lpinanumbalik ang Pagkasaserdoteng Melquisedec. 
5. Tinawag ang mga Apostol. 
1. Tinanggap ni Joseph Smith ang Unang Pangitain. 
4. Itinatag ang Simbahan. 
2. Isinalin ang Aklat ni Mormon. 
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Hilingin sa mga miyembro ng klase na ipakita ang tamang pagkasunod-sunod 
ng mga pangyayaring ito (ang bilang sa kaliwa ay nagpapakita ng tama nitong 
pagkasunud-sunod; idagdag ang mga bilang na ito sa pisara habang sinasabi ng 
mga miyembro ng klase ang tamang pagkasunud-sunod ng mga pangyayari). 
Pagkatapos ay basahin o ipabasa sa isang miyembro ng klase ang sumusunod na 
kuru-kuro ni Pangulong Ezra Taft Benson: 
"Ang isang . . . malakas na patotoo sa kahalagahan ng Aklat ni Mormon ay ang 
pagpansin kung saan inilagay ng Panginoon ang paglabas nito sa kapanahunan 
ng pagdating ng Pagpapanumbalik. Ang Unang Pangitain ang tanging bagay na 
nauna rito. . . . 
"Isipin kung ano ang ipinapakahulugan nito. Nauna ang paglabas ng Aklat ni 
Mormon sa pagpapanumbalik ng pagkasaserdote. Inilathala ito ilang araw 
lamang bago itatag ang Simbahan. Binigyan ang mga Banal ng Aklat ni Mormon 
upang mabasa ito bago sila binigyan ng mga paghahayag na bumabalangkas sa 
mga dakilang doktrina kagaya ng tatlong antas ng kaluwalhatian, selestiyal na 
kasal, o gawain alang-alang sa mga patay. Dumating ito bago ang pagtatatag ng 
mga korum ng pagkasaserdote at ng mga samahan sa Simbahan. Hindi ba ito 
nagsasabi sa atin ng isang bagay kung paano isinasaalang-alang ng Panginoon 
ang banal na aklat na ito?" (sa Conference Report, Okt. 1986, 3; o Ensign, 
Nob. 1986, 4). 
2. Pagbabahagi ng Aklat ni Mormon 
Sumangguni sa obispado at sa pinuno ng misyon sa purok kung paano 
makakukuha ang mga miyembro ng mga sipi ng Aklat ni Mormon upang ibahagi 
sa mga kaibigan at kakilalang hindi miyembro. 
Sa klase, imungkahi na ang pamamahagi ng Aklat ni Mormon sa mga kaibigan at 
kakilalang hindi miyembro ang ang dapat na maging mithiin ng klase sa taong 
ito. Ipaliwanag sa mga miyembro ng klase kung paano sila makakukuha ng mga 
sipi ng Aklat ni Mormon, at hikayatin ang bawat miyembro ng klase na 
magbigay ng sipi sa hindi kukulangin sa isang kaibigan o kakilalang hindi 
miyembro sa loob ng taong ito. 
Mga ilang ulit sa loob ng taon, sa paggabay ng Espiritu, tanungin ang mga 
miyembro ng klase kung mayroon na sa kanilang nakapagbahagi ng sipi ng Aklat 
ni Mormon. Anyayahan ang ilang miyembro ng klase na nakagawa nito na 
sandaling ilarawan ang karanasang ito. Patuloy na hikayatin ang mga miyembro 
ng klase na ipamahagi ang Aklat ni Mormon sa iba. 
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"Lahat ng Bagay Alinsunod sa Kanyang Kalooban" 2 
1 Nephi 1-7 
Layunin Tulungan ang mga miyembro ng klase na makita, sa pamamagitan ng mga 

halimbawa nina Lehi at Nephi, na ang pag-iwas sa panganib at kaligtasan ay 
natatamo sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoon. 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banai na 
kasulatan: 
a. 1 Nephi 1-2. Nalaman ni Lehi sa isang pangitain na wawasakin ang 

lerusaiem. Binigyang babala niya ang mga tao na magsisi, ngunit tumanggi 
sila at tinangka siyang patayin. Sinabi ng Panginoon kay Lehi na daihin ang 
kanyang mag-anak at lisanin ang Jerusalem. Umalis si Lehi at ang kanyang 
mag-anak patungo sa ilang. 

b. 1 Nephi 3-4. Bumalik si Nephi at ang kanyang mga kapatid sa Jerusalem 
upang kunin ang mga laminang tanso mula kay Laban. 

c. 1 Nephi 5. Dinala pabalik ni Nephi at ng kanyang mga kapatid ang mga 
lamina sa kanilang mag-anak. Ang mga laminang ito ang nagbigay-daan sa 
mag-anak ni Lehi na mapanatili para sa kanilang mga inapo ang kanilang 
wika, ang kanilang talaangkanan, at ang kanilang mga turo at ang mga 
kautusan ng Diyos. 

d. 1 Nephi 7. Bumalik si Nephi at ang kanyang mga kapatid sa Jerusalem 
upang hikayatin si Ismael at ang kanyang mag-anak na sumama sa kanila 
sa ilang. 

2. Karagdagang babasahin: Mosias 1:3-7; Alma 3:11-12. 
3. Ilang araw bago mag-klase, atasan ang isang miyembro ng klase na ihandang 

ibuod ang mga pagsusumikap ni Nephi at ng kanyang mga kapatid na makuha 
ang mga laminang tanso mula kay Laban (1 Nephi 3:9-4:38). 

4. Kung makukuha ang mga sumusunod na materyal, ihanda ang mga ito para 
gamitin sa aralin: 
a. Ang larawang Nagpopropesiya si Lehi sa mga Tao ng Jerusalem (62517 893; 

Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 300) at Nililisan ng Mag-
anak ni Lehi ang Jerusalem (62238 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng 
Ebanghelyo 301). 

b. Bolpen o lapis at isang papel para sa bawat miyembro ng klase. 
5. Bago mag-umpisa ang klase, itala sa pisara ang mga pamagat at mga 

sangguniang banal na kasulatan na ginamit sa tsart sa pahina 10. 

7 



Mga Mungkahi sa 
Pagbuo ng Aralin 
Gawaing Pantawag 
Pansin 

Talakayan sa Banal 
na Kasulatan at 
Pagsasagawa 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Hilingin sa mga miyembro ng klase na isipin na kababatid lamang nila na 
wawasakin ang lungsod kung saan sila nakatira at kinakailangan nilang kaagad 
na lumisan. 
• Ano ang mararamdaman ninyo tungkol sa balitang ito? Ano ang 

gagawin ninyo? 
• Magkakaroon ba ng kaibahan sa inyong mararamdaman at kung ano ang 

inyong gagawin kung alam ninyo na dumating ang impormasyong ito sa 
pamamagitan ng isang propeta ng Diyos? 

Ipaliwanag na ang araling ito ay tungkol kay Lehi at sa kanyang mag-anak ; na 
nilisan ang kanilang tahanan sa Jerusalem dahil hindi maglalaon wawasakin ang 
lungsod. Tatalakayin ng aralin kung saan sila pumunta at kung ano ang kanilang 
ginawa makaraang umalis sa Jerusalem. 
Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga 
banal na kasulatang ito. 
1. Nilisan ni Lehi ang Jerusalem at dinala ang kanyang mag-anak sa ilang. 
Talakayin ang 1 Nephi 1-2. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. 
• Ang paglisan ni Lehi at ng kanyang mag-anak sa Jerusalem ang isa sa 

pinakaunang pangyayari na inilarawan sa Aklat ni Mormon. Anu-anong 
kalagayan ang nagbunsod sa paglisang ito? (Tingnan sa 1 Nephi 1:4-15, 18-20; 
2:1-3. Kung gagamitin ninyo ang larawan ni Lehi na nagpopropesiya, ipakita 
na ito ngayon.) 

• Bakit hindi tinanggap ng mga tao ngjerusalem ang mensahe ni Lehi at ng 
iba pang propeta? (Tingnan sa 1 Nephi 1:19-20; 2:12-13; 16:1-2.) Bakit may 
ilang tao ngayon na naghihimagsik laban sa Panginoon at sa Kanyang mga 
Tagapaglingkod? Paano tumugon si Nephi sa mensahe ng kanyang ama? 
(Tingnan sa 1 Nephi 2:16, 19.) Ano ang matututuhan natin mula kay Nephi 
tungkol sa kung paano ihanda nang mabuti ang ating mga puso sa mga turo 
ng mga propeta? 

• Ano ang ipinangako ng Panginoon kay Nephi kung susundin niya ang mga 
kautusan? (Tingnan sa 1 Nephi 2:19-20, 22.) Ano ang ipinangako ng 
Panginoon na mangyayari kina Laman at Lemuel kung maghihimagsik sila? 
(Tingnan sa 1 Nephi 2:21, 23-24.) Paano naaangkop sa atin ang bawat 
pangakong ito? 
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• Sa anong uri ng pook dinala ni Lehi ang kanyang mag-anak nang lisanin nila 
angjerusalem? (Tingnan sa 1 Nephi 2:2. Kung gagamitin ninyo ang larawan 
ng mag-anak ni Lehi na lumilisan mula sa Jerusalem, ipakita na ito ngayon.) 
Anu-ano ang mga iniwan nila sa kanilang pag-alis? (Tingnan sa 1 Nephi 2:4.) 
Sa palagay ninyo, ano ang nadama ng mag-anak ni Lehi sa pag-iwan nila sa 
kanilang tahanan, mga kayamanan, at mga kaibigan? Anu-anong mga 
sakripisyo ang inyong ginawa upang maging masunurin sa Panginoon? Paano 
kayo nabiyayaan habang ginagawa ninyo ang mga sakripisyong iyon? 

• Pagkaraan ng tatlong araw sa ilang, gumawa si Lehi ng dambana at nagbigay-
pasaiamat sa Panginoon (1 Nephi 2:6-7; tingnan din sa 1 Nephi 5:9; 7:22). 
Paano tayo magkakaroon ng mga damdaming mapagpasalamat kahit nasa 
mahihirap na kalagayan? 

• Anu-anong mahahalagang biyaya ang ibinunga ng pagsunod ni Lehi sa 
Panginoon at sa paglisan sa Jerusalem? (Isulat sa pisara ang mga sagot ng mga 
miyembro ng klase. Ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng nailigtas mula 
sa pagkawasak ang mga mag-anak nina Lehi at Ismael; isang sangay ng Israel 
ang nagabayan patungo sa lupang pangako; at inilaan ang Aklat ni Mormon, 
isa pang saksi kay Jesucristo.) 

2. Bumalik si Nephi at ang kanyang mga kapatid sa Jerusalem upang kunin 
ang mga laminang tanso. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 1 Nephi 3-4. 
• Bakit pinabalik ni Lehi ang kanyang mga anak sa Jerusalem? (Tingnan sa 

1 Nephi 3:1-4.) Paano tumugon sina Laman at Lemuel sa pagpapabalik sa 
kanila? (Tingnan sa 1 Nephi 3:5). Paano tumugon si Nephi? (Tingnan sa 
1 Nephi 3:7.) Kung naatasan kayo na gawin ang paglalakbay na ito, sa 
palagay ninyo, paano kayo tutugon? Anong kaibahan ang magagawa na 
malamang ang Panginoon ang nag-atas sa inyo nito? 

• Bakit kailangan ng mag-anak ni Lehi na makuha ang mga laminang tanso? 
(Tingnan sa 1 Nephi 3:3, 19-20; 4:15-16; tingnan din sa 1 Nephi 5:21-22; 
Mosias 1:3-7.) 

Ipabuod sa naatasang miyembro ng klase ang mga pagsusumikap ni Nephi at ng 
kanyang mga kapatid na makuha ang mga laminang tanso (1 Nephi 3:9-4:38). 
• Anu-ano ang ilan sa mga sitwasyon kung saan kailangan nating "patnubayan 

ng Espiritu, nang sa simula ay hindi pa nalalaman ang mga bagay na nararapat 
[nating] gawin"? (1 Nephi 4:6). Ano ang matututuhan natin sa mga salita ni 
Nephi na: "Gayunpaman, ako ay yumaon"? (1 Nephi 4:7). 

• Bakit may pag-aatubili si Nephi na patayin si Laban? (Tingnan sa 1 Nephi 
4:10.) Paano nakumbinsi si Nephi na dapat niyang patayin si Laban? 
(Tingnan sa 1 Nephi 4:11-18.) 

• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang 1 Nephi 3:7. Paano 
"naghanda ng paraan" ang Panginoon upang magawa ni Nephi ang mga 
ipinag-utos na gawin niya? Paano naghanda ng paraan ang Panginoon para 
matupad ninyo ang Kanyang mga kautusan? 

• Bakit nais ni Nephi at ng kanyang mga kapatid na bumalik si Zoram sa ilang 
kasama nila? (Tingnan sa 1 Nephi 4:35-36.) Ano ang nakapaghikayat kay 
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Zoram na sumama kay Nephi at sa kanyang mga kapatid? (Tingnan sa 1 Nephi 
4:31-34. Ipaliwanag na para sa mga tao noong panahon ni Lehi, ang isang 
sumpa ay sagrado. Batid ni Zoram na hindi lalabagin ni Nephi ang kanyang 
sumpa.) Bakit mahalaga na makilala tayo bilang mga tao na tumutupad sa 
kanilang mga salita? 

Bigyang-diin na bagamat sumunod sina Laman at Lemuel sa kanilang ama 
sa pagpunta sa ilang at pagbalik sa Jerusalem para sa mga laminang tanso, 
bumulong-bulong sila at paulit-ulit na naghimagsik sa panahon ng mga 
paglaiakbay ng kanilang mag-anak. Sina Nephi at Sam, sa kabilang dako, ay 
matatapat at masunurin sa lahat ng kanilang mga karanasan. Maaari ninyong 
ipaliwanag na bagamat hindi madalas na banggitin si Sam, ipinahihiwatig ng 
mga banal na kasulatan na siya ay matapat at masunurin, katulad ni Nephi 
(1 Nephi 2:17; 8:3). 
Anyayahan ang kalahati ng mga miyembro ng klase na basahin ang mga talata 
ng banal na kasulatan na nakatala sa pisara sa ilalim ng "Nephi." Ipahanap sa 
kanila ang mga salita o parirala na naglalarawan kay Nephi. Anyayahan ang 
natitirang mga miyembro ng klase na basahin ang iba pang mga talata, na 
hinahanap ang mga salita o parirala na naglalarawan kina Laman at Lemuel. 
Maaari ninyong bigyan ang bawat miyembro ng klase ng isang papel at isang 
bolpen o lapis upang makapagtala sila habang nagbabasa. Pagkatapos ay 
ipaulat sa miyembro ng klase ang kanilang natagpuan. Isulat sa pisara ang 
maikling pahayag sa nilalaman ng bawat talata (ibinigay ang ilang halimbawa 
sa tsart sa ibaba; hindi na ninyo kinakailangang gamitin ang mga eksaktong 
salitang ibinigay). 

MKI'HI LAMAN AT LEMUEL 
1:1 Naiaman na siya ay m a y "but ih ing 2:11 Bumulong-bulong laban sa 
mga magulang" kanilang a m a 
2:16 Naniwala sa l aha t n g mga salitang 2:13 Hindi naniwala sa lahat ng mga 
sinabi ng kanyang a m a sinabi ni Lehi 
2:16, 19 Pumunta sa Panginoon u p a n g 2:12 "Hindi nalalaman ang mga 
magkaroon ng kaa laman pakiki tungo n g . . . Diyos" 
3:7 Nakahandang h u m a y o at gawin ang 3:5 Dumaing na ang hin ih ingi sa 
ipinag-uutos ng P a n g i n o o n kanila n g Panginoon ay "isang mahi rap 

na bagay" 
3:15 Tumangging bumal ik nang h ind i 3:14 Nais n a sumuko pagkatapos ng 
dala ang mga ta laan isang pagtatangka 
4:1, 3 Alam na ang Pang inoon ay "higit 3:31 Nag-alinlangan na ibibigay ng 
na makapangyar ihan kaysa kay Laban" Panginoon si Laban sa kanila 

Kapag nabuo na ang tsart, talakayin ang mga sumusunod na tanong: 
• Paano ipinakita ni Nephi ang isang malakas at matibay na pananampalataya? 

Paano natin matutularan ang kanyang halimbawa? 
• Bakit bumulong-bulong at naghimagsik sina Laman at Lemuel? (Tingnan sa 

1 Nephi 2:11-12.) Bakit hindi nila nalalaman ang mga pakikitungo ng Diyos? 
(1 Nephi 2:18.) 
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3. Dinala ni Nephi at ng kanyang mga kapatid ang mga laminang tanso 
sa kanilang mag-anak. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 1 Nephi 5. 
• Paano tumugon sina Lehi at Saria nang bumalik sa wakas ang kanilang apat 

na anak na dala ang mga laminang tanso? (Tingnan sa 1 Nephi 5:1-9.) Paano 
nakapagpalakas sa patotoo ni Saria ang kanilang pagbabalik? (Tingnan sa 
1 Nephi 5:8.) 

• Ano ang nilalaman ng mga laminang tanso? (Tingnan sa 1 Nephi 5:10-16; 
13:23. Kabilang dito ang limang aklat ni Moises, isang talaan ng mga Judio 
hanggang sa panahon ni Haring Zedekias [mga 600 B.C.]; mga propesiya ng 
mga banal na propeta, at ang talaangkanan ng mag-anak ni Lehi.) 

• Anu-anong mga propesiya ang ginawa ni Lehi tungkol sa mga laminang ito? 
(Tingnan sa 1 Nephi 5:17-19.) Paano natupad ang mga propesiyang ito? 

4. Bumalik si Nephi at ang kanyang mga kapatid sa Jerusalem para isama 
si Ismael at ang kanyang mag-anak. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 1 Nephi 7. 
• Bakit hindi naglaon pagkatapos nilang makuha ang mga laminang tanso 

muling bumalik si Nephi at ang kanyang kapatid sa Jerusalem? (Tingnan sa 
1 Nephi 7:1-2.) Paano nahikayat si Ismael at ang kanyang mag-anak na 
sumama sa mag-anak ni Lehi (Tingnan sa 1 Nephi 7:4-5.) 

• Bakit naghimagsik sina Laman at Lemuel at ang ilang anak ni Ismael habang 
naglalakbay sila sa ilang? (Tingnan sa 1 Nephi 7:6-7.) Sa palagay ninyo, bakit 
nais nilang bumalik sa Jerusalem? Ano ang sinabi ni Nephi na mangyayari 
kapag nagpatuloy sila sa ilang at naging matapat sa Panginoon? (Tingnan sa 
1 Nephi 7:13) Ano ang sinabi niyang mangyayari kapag bumalik sila upang 
manirahan sajerusalem? (Tingnan sa 1 Nephi 7:13-15.) 

• Anu-anong katangian ang ipinakita ni Nephi sa kanyang mga pakikitungo 
sa kanyang mga kapatid? (Tingnan sa 1 Nephi 2:17-18 at 7:21 para sa ilang 
halimbawa.) Paano natin maipakikita ang mga katangiang ito sa ating 
pakikipag-ugnayan sa ating mga kamag-anak at sa iba? 

Paalalahanan ang mga miyembro ng klase na dahil sa handang pagsunod nina 
Lehi at Nephi, milyun-milyong mga tao ang nabiyayaan. Hikayatin ang mga 
miyembro ng klase na palaging "hahayo at gagawin ang mga bagay na ipinag-
uutos ng Panginoon" (1 Nephi 3:7). 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na mga materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay 
ng aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o higit pa sa mga ideyang ito bilang 
bahagi ng aralin. 
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Mga Karagdagang 
Ideya sa Pagtuturo 

Katapusan 



1. "Isinilang sa butihing mga magulang" (1 Nephi 1:1) 
• Anu-ano ang ilang mga pananagutan ng "butihing mga magulang" sa kanilang 

mga anak? (Tingnan sa 1 Nephi 1:1.) Anu-ano ang matututuhan ng mga 
magulang kina Lehi at Saria tungkol sa pagtupad sa mga pananagutang ito? 

2. Ang bawat isa ay nakararanas ng pagsubok 
Itala ang mga sumusunod na salita sa pisara: espirituwal, magiting, nag-aalala, 
malakas, masaya, matapat, malungkot, nagtitiwala, pinanghihinaan ng loob, 
masigasig, matiyaga, mapagkawang-gawa. 
Hilingin sa mga miyembro ng klase na piliin kung alin sa mga salitang ito ang 
naglalarawan kay Nephi. Bilugan ang mga salitang kanilang pinili, at ipasalaysay 
sa kanila ang maiikling kuwento tungkol kay Nephi na nagpapakita sa 
katangiang kanilang pinili. 
Pagkatapos ay ipaliwanag na naglalarawan ang lahat ng salitang ito kay Nephi sa 
iba't ibang panahon ng kanyang buhay. Bigyang-diin na si Nephi ay isang taong 
matapat at naaalala sa kaniyang katapatan sa pagsunod sa mga kautusan. Ngunit 
kahit si Nephi ay nag-aalala, pinanghihinaan ng loob, at nagiging malungkot 
paminsan-minsan. Bigyang-diin na madalas nating isipin na mayroong mga 
positibong karanasan lamang at hindi kailanman nagkaroon ng mga pakikibaka 
ang mga propeta at ang iba pang pinuno sa Simbahan. Subalit, katulad natin, 
nahaharap din sila sa mga pagsubok at paghihirap. 
• Paano makatutulong sa atin ang mabatid na ang propeta at ang ibang mga 

pinuno sa Simbahan ay may mga pagsubok din? 
• Bagamat si Nephi ay "nakita ang maraming paghihirap sa paglipas ng 

[kanyang] mga araw," alam niyang siya ay may "labis na pagpapala ng 
Panginoon" (1 Nephi 1:1). Paano maaaring mangyari na magkaroon ng 
maraming paghihirap ngunit sa kabila nito ay pagpapalain pa rin ng 
Panginoon? Paano makatutulong sa atin ang mga paghihirap na makatanggap 
ng mga biyaya? (Anyayahan ang mga miyembro ng klase na tahimik na pag-
isipang mabuti ang tanong na ito kung ayaw nilang ibahagi ang kanilang mga 
tugon sa klase.) 

3. Mga nilalaman ng talaan ni Nephi 
• Naglalaman ang 1 Nephi 6 ng mga paliwanag kung ano ang kanyang isusulat 

sa kanyang talaan. Ano, ayon kay Nephi, ang kanyang layunin sa pag-iingat ng 
isang talaan? (Tingnan sa 1 Nephi 6:3-4. Pansinin na ang Diyos ni Abraham, 
Isaae, at Jacob ay si Jesucristo.) Paano nakatulong ang mga sinulat ni Nephi na 
mapalapit kayo kay Cristo? 

Hikayatin ang mga miyembro ng klase na isulat ang kanilang mga patotoo, at 
ang iba pang mga karanasan, kaisipan, at damdaming espirituwal, sa kanilang 
mga talaarawan. 
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Ang Pangitain Tungkol sa Punongkahoy ng Buhay 
1 Nephi 8-11; 12:16-18; 15 

Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan at maipamuhay ang mga 
simbolo ng pangitain ng puno ng buhay. 

Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal na 
kasulatan: 1 Nephi 8-11; 12:16-18; 15. 

Mga Mungkahi sa 
Pagbuo ng Aralin 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ipaliwanag na maraming mga panaginip at pangitaing may mga simbolo ang 
nakatala sa mga banal na kasulatan. Pagkatapos ay ibahagi ang sumusunod na 
mga halimbawa at hilingin sa mga miyembro ng klase na ipaliwanag ang 
kahulugan ng bawat simbolo: 
a. Nanaginip si Haring Nabueodonosor ng isang malaking larawan, o estatwa, ng 

isang tao. Ang bawat bahagi ng katawan ng tao ay yari sa iba't ibang materyal. 
Isang bato ang sumira sa larawan at naging isang bundok ito, na pumuno sa 
buong lupa. (Tingnan sa Daniel 2:31-45; tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 
65:2. Kumakatawan ang iba't ibang bahagi ng larawan sa mga kaharian na 
naghari sa daigdig. Ang bato ay kumakatawan sa kaharian ng Diyos, na 
hahalili sa lahat ng kaharian sa mga huling araw.) 

b. Nanaginip si Faraon ng pitong bakang payat at sakitin na kumain sa pitong 
bakang matataba at ang pitong lantang uhay ng mais na lumamon sa pitong 
mabubuting uhay ng mais. (Tingnan sa Genesis 41:17-31. Ang pitong 
matatabang baka at pitong mabubuting uhay ay kumakatawan sa pitong taon 
ng kasaganaan na darating sa Egipto. Ang pitong bakang payat at pitong 
lantang uhay ng mais ay kumakatawan sa pitong taon ng taggutom na 
susunod sa mga taon ng kasaganaan.) 

e. Sa isang pangitain, nakita ni Apostol Pablo ang maruruming hayop na ibinababa 
muia sa langit sa isang malapad na kumot, at inutusan siya na patayin at 
kainin ang mga hayop na ito. (Tingnan sa Ang Mga Gawa 10:9-16, 28, 34-35. 
Kumakatawan ang maruruming hayop sa mga Gentil, na tinuturuan na ngayon 
ng ebanghelyo.) 

Ipaliwanag na tumatalakay ang aralin sa araw na ito sa isa pang panaginip na 
may simbolo na inilarawan sa mga banal na kasulatan: ang pangitain ng puno 
ng buhay na tinanggap nina Lehi at Nephi. Hindi katulad ng maraming mga 
panaginip at pangitain na naaangkop lamang sa partikular na mga tao o sa isang 
tiyak na panahon (kagaya ng panaginip ni Faraon tungkol sa mga baka at mais), 
ang pangitain ng puno ng buhay ay naaangkop sa bawat anak ng Diyos. 
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Gawaing Pantawag 
Pansin 

Layunin 

Paghahanda 



Talakayan sa Banal 
na Kasulatan at 
Pagsasagawa 

1. Ang mga simbolo ng pangitain ng puno ng buhay 
Ipaliwanag na tumanggap si Lehi ng pangitain at sinabi ito sa kanyang mag-anak 
(1 Nephi 8:2). Matapos marinig ni Nephi ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa 
mga bagay sa pangitain, ninais rin niyang "makita, at marinig, at malaman ang 
mga bagay na ito" (1 Nephi 10:17; tingnan din sa unang karagdagang ideya sa 
pagtuturo). Dahil sa paniniwala ni Nephi kay Jesucristo, ibinigay ang kanyang 
kahilingan (1 Nephi 11:6). Dahil sa tala ni Nephi tungkol sa kanyang karanasan 
kaya nalaman natin ang kahulugan ng pangitain. 
Talakayin ang pangitain ng puno ng buhay. Habang inyong tinatalakay kung ano 
ang nakita nina Lehi at Nephi, iguhit (o ipaguhit sa isa o higit pang miyembro 
ng klase) sa pisara ang pangunahing mga bahagi ng pangitain. Ang natapos na 
larawan ay dapat na lumabas na katulad nito: 

Ang punongkahoy ng buhay at ang bunga nito 
Ipabasa sa isang miyembro ng klase ang 1 Nephi 8:2-10. Pagkatapos ay iguhit 
(o ipaguhit sa isang miyembro ng klase) sa pisara ang puno at ang bunga nito. 
• Nang ipakita kay Nephi ang puno ng buhay, hiniling niyang malaman ang 

kahulugan nito (1 Nephi 11:8-11). Ano ang natutuhan niya na kinakatawan 
ng puno? (Tingnan sa 1 Nephi 11:21-25). Ano ang nakita ni Nephi na 
nakatulong sa kanya na maunawaang mabuti ang pag-ibig ng Diyos? (Tingnan 
sa 1 Nephi 11:13-21, 24, 26-33. Nakita niya ang kapanganakan, ministeryo, at 
Pagbabayad-sala ni Jesucristo.) 

Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase angjuan 3:16. Bigyang-diin na 
ipinakita ng Ama sa Langit ang lawak ng Kanyang pag-ibig sa atin nang Kanyang 
"ibigay ang kanyang bugtong na Anak." Ang Pagbabayad-sala ay patunay ng 
dakilang pag-ibig ni Jesucristo sa atin. 

Sa inyong pagtuturo sa sumusunod na mga ulat sa banal na kasulatan, talakayin 
kung paano natin maipamumuhay sa araw-araw ang mga simbolong nilalaman 
ng mga ito. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntuning ipinakikita 
ng mga simbolong ito. 
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Itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland na ang puno ng buhay ay isang simbolo ni 
Jesucristo. Sinabi niya: "Ang larawan ni Cristo at ng puno ng buhay [ay] may 
pagkakaugnay na hindi makakalag. . . . Sa pagsisimula ng Aklat ni Mormon, . . . 
inilarawan si Cristo na pinagmumulan ng buhay na walang hanggan at 
kagalakan, ang buhay na patunay ng banal na pag-ibig, at ang daan kung saan 
tutuparin ng Diyos ang kanyang tipan sa sambahayan ni Israel at sa katunayan 
sa buong angkan ng tao, na ibabalik silang lahat sa kanilang mga walang 
hanggang pangako" (Ghristand the New Covenant \\997\, 160, 162). 
• Anong impluwensiya mayroon ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? Paano 

natin lalong makikilala ang pag-ibig ng Diyos sa atin? 
• Ano ang kinakatawan ng bunga ng puno? (Tingnan sa 1 Nephi 15:36; 

Doktrina at mga Tipan 14:7.) 
• Paano inilarawan nina Lehi at Nephi ang puno ng buhay at ang bunga nito? 

(Patingnan sa mga miyembro ng klase ang naaangkop na mga talata upang 
makita ang mga pariralang nakatala sa ibaba. Isulat ang mga parirala sa pisara 
kapag nakita na ang mga ito ng miyembro ng klase. Paikliin ang mga parirala 
kung kinakailangan.) 
a. "Napakatamis, higit pa sa lahat ng natikman ko na" (1 Nephi 8:11) 
b. "Puti, higit pa sa l a h a t . . . ng kaputian" (1 Nephi 8:11; tingnan din sa 

1 Nephi 11:8) 
c. "Kanais-nais sa lahat ng iba pang bunga" (1 Nephi 8:12; tingnan din 

sa 15:36) 
d. May "ganda . . . higit sa lahat ng kagandahan" (1 Nephi 11:8) 
e. "Pinakamahalaga sa lahat"; "pinakamahalaga" (1 Nephi 11:9; 15:36) 
f. "Labis na nakalulugod sa kaluluwa" (1 Nephi 11:23; tingnan din sa 

1 Nephi 8:10) g. "Ang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos" (1 Nephi 15:36) 
Bigyang-diin na ang buhay na walang hanggan ang "pinakamatamis" at 
"pinakamahalagang" biyaya na ating matatanggap. Dahil sa pag-ibig ng Diyos 
sa atin, ang biyayang ito ay makukuha natin sa pamamagitan ng Pagbabayad-
sala ni Jesucristo. 

• Sa Pangitain, ano ang hinangad ni Lehi matapos niyang kumain ng bunga ng 
puno? (Tingnan sa 1 Nephi 8:12.) Paano natin matutulungan ang ating mga 
mahal sa buhay na mapalapit sa Tagapagligtas at tumanggap ng pangako na 
buhay na walang hanggan? 

Anggabay na bakal 
Ipabasa sa isang miyembro ng klase ang 1 Nephi 8:19-20. Pagkatapos ay iguhit 
(o ipaguhit sa isang miyembro ng klase) ang gabay na bakal at ang landas 
patungo sa puno. 
• Ano ang kinakatawan ng gabay na bakal? (Tingnan sa 1 Nephi 11:25; 

15:23-24.) Saan natin matatagpuan ang salita ng Diyos? (Sa mga banal na 
kasulatan, sa mga turo ng mga propeta sa mga huling araw, at sa mga pag-
uudyok ng Espiritu Santo.) Paano nakatutulong sa atin ang salita ng Diyos 
na mapalapit kay Cristo? Paano tayo nito pinananatili sa landas patungo 
sa buhay na walang hanggan? 
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Ang ilog ng maruming tubig, ang abu-abo ng kadiliman, at ang malaki at maluwang 
na gusali 
Ipabasa sa isang miyembro ng klase ang 1 Nephi 8:13, 23, 26-27. Pagkatapos ay 
iguhit (o ipaguhit sa isang miyembro ng klase) ang ilog, ang abu-abo ng 
kadiliman, at ang malaki at maluwang na gusali. 
• Ano ang kinakatawan ng ilog ng maruming tubig? (Tingnan sa 1 Nephi 12:16; 

15:26-29.) 
• Ano ang kinakatawan ng abu-abo ng kadiliman? (Tingnan sa 1 Nephi 12:17.) 

Anu-ano ang mga idinudulot ng abu-abo ng kadiliman? (Tingnan sa 1 Nephi 
8:23; 12:17.) Bakit ninanais ni Satanas na mabulag tayo nang di makita ang 
pag-ibig ng Diyos? ang Pagbabayad-sala ni Jesucristo? ang salita ng Diyos? 
Sa anu-anong paraan tinatangka ni Satanas na mabulag tayo? 

• Ang gabay na bakal "ay nasa kahabaan ng pampang ng ilog" (1 Nephi 8:19.), 
na nagsisilbing isang harang sa pagitan ng makipot at makitid na landas at sa 
maruming ilog. Nagbigay rin ito sa mga tao sa pangitain ng bagay na 
makakapitan kapag sila ay nasa abu-abo ng kadiliman (1 Nephi 8:24, 30). 
Ano ang itinuturo nito tungkol sa kung paano makatutulong sa atin ang 
salita ng Diyos? 

• Ano ang kinakatawan ng malaki at maluwang na gusali? (Tingnan sa 1 Nephi 
11:34-36; 12:18) Bakit makahulugan na ang gusali ay "nakatayo . . . sa 
hangin"? (Tingnan sa 1 Nephi 8:26. Bigyan-pansin na ang gusali ay walang 
matibay na saligan.) Paano humahadlang ang kapalaluan sa isang tao na 
matanggap ang buhay na walang hanggan? 

• Natikman ng ilang mga tao ang bunga sa pangitain ngunit nahiya dahil 
hinahamak sila ng mga tao sa malaki at maluwang na gusali (1 Nephi 
8:26-28). Paano tayo makatatanggap ng lakas upang mapaglabanan ang 
pag-uusig? 

2. Ang mga tao sa pangitain ng puno ng buhay 
Ipaliwanag na sa pangitain, nakita ni Lehi ang "di mabilang na lipumpon ng 
mga tao" (1 Nephi 8:21). Ang mga taong ito ay maaaring hatiin sa apat na uri 
batay sa kanilang mga kilos sa paghahanap sa puno at sa bunga. Tulungan ang 
mga miyembro ng klase na makilala at maisalarawan ang apat na uring ito, na 
ginagamit ang mga talatang nakatala sa ibaba. (Maaari ninyong hatiin ang mga 
miyembro ng klase sa apat na pangkat at ipabasa sa bawat pangkat ang isang 
talata at pagkatapos ay ipalarawan ang mga kilos ng mga taong nabanggit sa 
talatang iyon.) 
a. 1 Nephi 8:21-23. (Ang mga yaong nagsimula sa landas ngunit nawala sa 

abu-abo ng kadiliman.) 
b. 1 Nephi 8:24-28 (Ang mga yaong humawak sa gabay na bakal hanggang sa 

marating nila ang puno at makakain ng bunga, ngunit pagkatapos ay nahiya 
at nagsilayo.) 

c. 1 Nephi 8:30 (Ang mga yaong humawak sa gabay na bakal hanggang sa 
marating nila ang puno at makakain ng bunga, at pagkatapos ay nanatiling 
matapat mula noon.) 

d. 1 Nephi 8:31-33. (Ang mga yaong hindi kailanman nagsimula sa landas, 
bagkus ay kaagad na tumuloy sa malaki at maluwang na gusali.) 
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• Paano makikita ang mga uring ito sa daigdig ngayon? (Halimbawa, ang mga 
taong nagsasabi na hinahangad nila ang buhay na walang hanggan ngunit 
nagagambala ng ibang bagay, kagaya ng kayamanang materyal o 
makamundong kasiyahan, ay katulad ng mga yaong nagsimula sa landas 
ngunit nangawala.) 

• Sa pangitain, anu-anong uri ng lansangan ang binagtas ng mga tao nang 
bumitiw sila sa gabay na bakal o lumayo sa puno ng buhay? (Tingnan sa 
1 Nephi 8:28, 32; 12:17.) Ano ang nangyayari sa mga yaong naglalakad sa 
ganitong mga lansangan? Kapag tayo ay lumalapit sa mga "ipinagbabawal," 
di kilala," o "maluluwang" na lansangan, paano tayo makababalik sa makipot 
at makitid na landas? 

• Anu-ano ang ilan sa mga bagay na dapat nating gawin upang manatili sa 
makipot at makitid na landas? Paano natin matutulungan ang iba na manatili 
sa landas? 

Imungkahi na markahan ng mga miyembro ng klase ang sumusunod na mga 
salita sa kanilang mga banal na kasulatan: nagsimula (1 Nephi 8:22), mahigpit na 
humawak (1 Nephi 8:24), mahigpit na nakakapit (1 Nephi 8:24), at patuloy 
(1 Nephi 8:30). Bigyang-diin na nakatutulong ang mga salitang ito sa atin na 
maunawaan kung ano ang dapat nating gawin upang marating ang puno ng 
buhay: dapat tayong magsimula sa makipot at makitid na landas, mahigpit na 
humawak sa gabay na bakal at mahigpit na kumapit dito, at patuloy na lumakad 
patungo sa puno. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na mga materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay 
ng aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o higit pa sa mga ideyang ito bilang 
bahagi ng aralin. 
1. "Siya na naghahanap nang masigasig ay makasusumpong" 

(1 Nephi 10:19) 
• Ano ang hinangad ni Nephi matapos niyang marinig ang tungkol sa pangitain 

ng kanyang ama? (Tingnan sa 1 Nephi 10:17.) Ano ang kanyang ginawa upang 
matupad ang hangarin niyang ito? (Tingnan sa 1 Nephi 10:17-19; 11:1-6.) 
Paano makatutulong sa atin ang halimbawa ni Nephi habang naghahangad 
tayo na maunawaan ang mga katotohanan ng ebanghelyo? (Hilingin sa mga 
miyembro ng klase na ibahagi ang kanilang mga karanasan kung saan 
natulungan sila ng Espiritu Santo na maunawaan ang mga katotohanan ng 
ebanghelyo.) 

• Sa anu-anong paraan naiiba ang tugon nina Laman at Lemuel sa pangitain ng 
kanilang ama sa tugon ni Nephi? (Tingnan sa 1 Nephi 15:1-2.) Bakit hindi 
naunawaan nina Laman at Lemuel ang mga katotohanang itinuro sa kanila 
ni Lehi? (Tingnan sa 1 Nephi 15:3, 8-11.) 
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2. "Nalalaman mo ba ang pagpapakababa ng Diyos?" (1 Nephi 11:16) 
Upang matulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan ang pariralang 
"pagpapakababa ng Diyos" (1 Nephi 11:16, 26), ipaliwanag na sa pariralang ito 
ang salitang pagpapakababa ay nangangahulugan ng pagkukusang bumaba 
sa isang higit na mababang antas. Pagkatapos ay ibahagi ang sumusunod na 
pahayag ni Elder Bruee R. McConkie: 
"Ang pagpapakababa ng Diyos (ibig sabihin ang Ama) ay binubuo ng 
katunayang . . . siya ang naging personal at literal na Ama ng isang mortal na 
Anak na isinilang ng isang mortal na babae. At ang pagpapakababa ng Diyos 
(ibig sabihin ng Anak) ay binubuo ng katunayang . . . siya [si Jesucristo] ay 
nagpasailalim sa lahat ng pagsubok ng mortalidad, nagdanas ng 'mga tukso, at 
sakit ng katawan, gutom, uhaw, at pagod, nang higit sa matitiis ng tao, maliban 
na yaon ay sa kamatayan' (Mosias 3:5-8), at sa wakas ay pinaslang sa isang 
nakapanlalait na paraan" (Mormon Doetrine, ikalawang edisyon, [1966], 155). 
3. "At sila ay nasa ayos ng panlalait" (1 Nephi 8:27) 
Habang tinatalakay ng mga miyembro ng klase ang malaki at maluwang na 
gusali, bigyang-diin na ang mga tao sa gusali ay may "ayos ng panlalait." 
Nagbunsod ang panlalait sa ilang nagsikain ng bunga na mahiya at magsilayo 
(1 Nephi 8:27-28). 
• Sa anu-anong paraan nagbubunsod ang ating mga pag-uugali sa iba 

na magsilayo? 
Bigyang-diin na mananagot ang mga taong nasa pananagutan sa sarili niyang 
mga kilos; gayunpaman, ang ating pag-uugali tungo sa iba ay maaaring 
makapagpalakas sa kanila sa matwid nilang mga pagpupunyagi o makapagpahina 
ng kanilang loob. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na palakasin ang bawat 
isa at huwag kailanman lalaitin o hahamakin ang iba. 
4. Himno 
Kasabay ng mga miyembro ng klase, awitin o basahin ang mga salita ng "Ang 
Gabay na Bakal" (Mga Himno) 
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"Ang mga Bagay na Aking Nakita Habang Ako ay Natangay sa Espiritu" 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. 1 Nephi 12. Nakita ni Nephi sa pangitain ang kanyang mga inapo at ang 

mga inapo ng kanyang mga kapatid. Nakita niyang nakipagdigma sila 
laban sa isa't isa at nakita ang pagkalipol ng masasama bago dumalaw 
ang Tagapagligtas. Nakita niyang nabuhay sila nang matwid sa loob ng 
ilang panahon pagkaraan ng pagdalaw ng Tagapagligtas ngunit bumalik 
sa kasamaan. 

b. 1 Nephi 13. Nakita ni Nephi sa pangitain ang pagbuo ng makapangyarihan 
at karumal-dumal na simbahan, ang pagsakop sa mga lupalop ng Amerika, 
ang Lubusang Pagtalikod sa Katotohanan, at ang Pagpapanumbalik ng 
ebanghelyo sa mga huling araw. 

c. 1 Nephi 14. Nakita ni Nephi sa pangitain ang mga biyaya na ipinangako 
sa mga Gentil na nanatiling matapat, ang pagdurusa na darating sa mga 
Gentil na hindi nanatiling matapat, at ang pagtatagumpay sa wakas ng 
Simbahan ng Kordero ng Diyos laban sa makapangyarihan at karumal-
dumal na simbahan. 

2. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, ihanda ang talaan ng 
panahon sa isang malaking papel o kardbord o sa pisara. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Sumangguni sa mga sumusunod na talaan ng panahon: 

Tulungan ang mga miyembro ng klase na ilapat ang sumusunod na mga 
pangyayari sa talaan ng panahon. Alinsunod sa kaalaman ng mga miyembro ng 
klase, maaari ninyong isulat ang mga petsa sa talaan ng panahon at hilingin sa 
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mga miyembro ng kiase na sabihin ang pangyayaring naganap sa bawat petsa. 
O maaari ninyong itala ang mga pangyayari sa pisara at hilingin sa mga 
miyembro ng klase na sabihin kung kailan naganap ang bawat pangyayari. 
a. Ang Pagpako kay Jesucristo sa Krus (A.D. 33) 
b. Ang Lubusang Pagtalikod sa Katotohanan (humigit-kumuiang A.D. 100 

hanggang A.D. 1800) 
c. Ang huling digmaan sa pagitan ng mga Lamanita at mga Nephita 

(mga A.D. 385) 
d. Ang pagkatuklas sa mga lupaiop ng Amerika ni Christopher Columbus 

(A.D. 1492) 
e. Ang Pagpapanumbalik ng ebanghelyo ni Jesucristo (A.D. 1820-kasalukuyan) 
Matapos na maiiapat ng mga miyemro ng klase ang mga pangyayari sa talaan ng 
panahon, ipaliwanag na nakita ni Nephi ang mga pangyayaring ito at ang iba pa 
sa kanyang pangitain sa hinaharap. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangaiiangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal 
na kasulatang ito. 
1. Nakita ni Nephi ang hinaharap ng kanyang mga inapo at ng mga inapo 

ng kanyang mga kapatid. 
Talakayin ang 1 Nephi 12. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang piniling mga talata. Ipaliwanag na sa 1 Nephi 12, inilalarawan 
ni Nephi ang kanyang pangitain tungkol sa hinaharap ng kanyang binhi (ang 
kanyang mga inapo) at ng binhi ng kanyang mga kapatid. Sa inyong pagtalakay 
sa kabanatang ito, pansinin kung paano nagbabala ang ilang simbolo sa pangitain 
ng puno ng buhay (ang abu-abo ng kadiliman, ang malaki at maluwang na gusali, 
at ang ilog ng maruming tubig) sa pagbagsak ng binhi ni Nephi. 
• Paano inilarawan ni Nephi ang mga kalagayan sa mundo bago ang pagdalaw 

ng Tagapagligtas sa Amerika. (Tingnan sa 1 Nephi 12:1-6.) Paano natutulad 
ang mga kalagayang ito sa mga kalagayang magaganap bago ang Ikalawang 
Pagparito ng Tagapagligtas? (Tingnan sa Joseph Smith-Mateo 1:27-37.) Paano 
inilarawan ni Nephi ang mga kalagayan na darating pagkaraan ng pagdalaw 
ng Tagapagligtas? (Tingnan sa 1 Nephi 12:11-12; tingnan din ang kaganapan 
ng propesiyang ito, na naitala sa 4 Nephi 1:2-4.) Ano ang nagbunsod sa 
pagkamatwid at kapayapaang ito? (Tingnan sa 4 Nephi 1:15.) 

• Nakita ni Nephi na pagkatapos nang halos apat na salinlahi ng pagkamatwid, 
ang kanyang binhi at ang binhi ng kanyang mga kapatid ay muling mag-
uumpisang makipaglaban sa isa't isa (1 Nephi 12:12-15). Ano ang nakita ni 
Nephi na magaganap sa kanyang mga inapo sa mga pakikidigmaang ito? 
(Tingnan sa 1 Nephi 12:19-20.) Bakit nadaig at nalipol ang mga inapo ni 
Nephi? (Tingnan sa 1 Nephi 12:19.) Paano nakapaghahatid ang kapalaluan at 
ang mga panunukso ng diyablo sa pagkawasak? 
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2. Nakita ni Nephi ang pagbuo ng makapangyarihan at karumal-dumal na 
simbahan, ang pananakop sa mga lupalop ng Amerika, ang Lubusang 
Pagtalikod sa Katotohanan, at ang Pagpapanumbalik ng ebanghelyo. 

Basahin at talakayin ang piniling mga talata sa 1 Nephi 13. Ipaliwanag na ang 
1 Nephi 13 ay talaan ng mga sumusunod ng pangitain ni Nephi: 
1. Ang pagbuo ng makapangyarihan at karumal-dumal na simbahan. 
2. Ang pagkatuklas at pananakop sa mga lupalop ng Amerika. 
3. Ang Lubusang Pagtalikod sa Katotohanan at ang pagkawala ng maraming 

malilinaw at mahahalagang bahagi ng Biblia. 
4. Ang paglabas ng Aklat ni Mormon at ang Pagpapanumbalik ng ebanghelyo. 
Ang pagbuo ng makapangyarihan at karumal-dumal na simbahan 
• Ano ang nakita ni Nephi na nabuo "sa mga bansa ng mga Gentil"? (Tingnan 

sa 1 Nephi 13:4-5.) Sino ang nagtatag ng makapangyarihan at karumal-dumal 
na simbahan? (Tingnan sa 1 Nephi 13:6.) 
Sinabi ni Elder Bruee R. McConkie, "Ang katawagang simbahan ng diyablo at 
makapangyarihan at karumal-dumal na simbahan ay ginagamit upang makilala 
ang lahat ng simbahan o samahan na may anumang pangalan o uri—maging 
pampulitika, pang-pilosopiya, pang-edukasyon, pang-ekonomiya, panlipunan, 
pangkapatiran, pang-sibika, o pang-relihiyon—na binuo upang akayin ang 
tao sa landas na magpapalayo mula sa Diyos at sa kanyang mga batas at 
samakatuwid mula sa kaligtasan sa kaharian ng Diyos" (Mormon Doetrine, 
ikalawang edisyon [1966], 137-138). 
Bigyang-diin na ang lahat ng anyo ng makapangyarihan at karumal-dumal 
na simbahan ay isang simbolo ng lubusang pagtalikod sa katotohanan. 
Kinakatawan nito ang lahat ng maling doktrina, maling pagsamba, at 
mga kaugaliang walang paggalang sa mga gawing-relihiyon. Hindi ito 
kumakatawan sa anumang partikular na simbahan sa daigdig sa ngayon. 

• Anu-ano ang ilan sa mga katangian ng "makapangyarihan at karumal-dumal 
na simbahan"? (Tingnan sa 1 Nephi 13:5-9. Ang mga sagot ay maaaring 
kabilangan ng ito ay nagpapahina ng pananampalataya, nagnanasa sa mga 
makamundong kayamanan at kasalanan, at naghahangad ng papuri ng 
sanlibutan.) Anong simbolo mula sa pangitain ng punongkahoy ng buhay 
ang tumutugma sa makapangyarihan at karumal-dumal na simbahan? 
(Ihambing ang 1 Nephi 13:5-9 sa 1 Nephi 11:35-36.) 

• Anong ebidensiya ang inyong nakita sa makapangyarihan at karumal-dumal 
na simbahan na kumikilos upang wasakin ang mga Banal ngayon? Paano 
natin matitiyak na hindi tayo nalilinlang ng mga tao o ng mga samahan na 
nag-aakay sa mga tao na palayo mula sa Diyos at sa Kanyang mga batas? 

Ang pagkatuklas at pananakop sa mga lupalop ngAmerika 
• Ang mga Gentil na "naglayag . . . sa maraming tubig" ay nauunawaan 

bilang sina Christopher Columbus at iba pang naunang mga manggagalugad 
at tagabunsod sa mga lupalop ng Amerika (1 Nephi 13:12-13). Ano ang 
nagbigay-daan sa mga mangangalugad at tagabunsod na ito na maging 
matagumpay sa kanilang pagpupunyagi? (Tingnan sa 1 Nephi 13:14-19.) 
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• Ano ang ginampanan ng mga naunang manggagalugad at tagabunsod na ito 
sa Pagpapanumbalik ng ebanghelyo? (Inihanda nila ang daan sa pagtatag ng 
Estados Unidos ng Amerika. Itinatag ang Saligang Batas ng Estados Unidos ang 
mga kalayaang pang-relihiyon na kinakailangan upang mailabas ang Aklat ni 
Mormon at maipanumbalik ang ebanghelyo. Tingnan sa Doktrina at mga 
Tipan 101:77-80.) 

Ang Lubusang Pagtalikod sa Katotohanan at angpagkawala ng maraming malilinaw 
at maliahalagang bahagi ng Biblia 
• Ano ang aklat na nakita ni Nephi na dala-dala ng mga Gentil? (Tingnan sa 

1 Nephi 13:20-23. Ang Biblia.) Ano ang ginawa ng makapangyarihan at 
karumal-dumal na simbahan sa aklat na ito? (Tingnan sa 1 Nephi 13:24-26.) 
Bakit? (Tingnan sa 1 Nephi 13:27.) 

• Anu-ano ang mga pangyayaring ibinunga sa pagkawala ng "maraming 
malilinaw at mahahalagang bagay" mula sa Biblia? (Tingnan sa 1 Nephi 13:29.) 

Ang paglabas ngAklat ni Mormon at ang Pagpapanumbalik ng ebanghelyo 
• Batid ng Panginoon na tatangkain ng makapangyarihan at karumal-dumal 

na simbahan na wasakin ang salita ng Diyos sa Biblia. Paano Niya tiniyak na 
maiingatan ang Kanyang mga salita upang mailabas sa mga huling araw? 
(Tingnan sa 1 Nephi 13:35-36.) Ano itong talaan na iningatan ng binhi ni 
Nephi? (Ang Aklat ni Mormon.) 

• Anu-ano ang mga layunin ng Aklat ni Mormon? (Tingnan sa 1 Nephi 
13:40-41; tingnan din sa Mormon 7:8-9; Doktrina at mga Tipan 20:8-12. 
Maaari ninyong itala sa pisara ang mga tugon ng mga miyembro ng klase.) 
Paano ninyong nakitang natupad ang mga layuning ito? 

• Anu-ano ang ilan sa mga doktrinang mahirap maunawaan sa Biblia ngunit 
malilinaw at mahahalaga sa Aklat ni Mormon? (Ang mga sagot ay maaaring 
kabilangan ng Pagbabayad-sala, pagkabuhay na mag-uli, at pagbibinyag. Maaari 
kayong magbahagi ng mga halimbawa kung paano itinuro nang malinaw ang 
mga doktrinang ito sa Aklat ni Mormon. Halimbawa, maaari ninyong ipabasa 
sa mga miyembro ng klase ang Alma 11:42-45, na nagtuturo ng malilinaw at 
mahahalagang katotohanan tungkol sa Pagbabayad-sala at pagkabuhay na mag-
uli, o ang 3 Nephi 11:21-26 at Moroni 8:11-12, na nagtuturo ng malilinaw at 
mahahalagang katotohanan tungkol sa pagbibinyag.) Paano nakatulong ang 
Aklat ni Mormon na mas madali ninyong maunawaan ang Biblia o nadagdagan 
ang inyong patotoo sa Biblia? 

3. Nakita ni Nephi ang mga biyayang ipinangako sa matatapat; nakita 
rin niya ang pagkawasak ng makapangyarihan at karumal-dumal 
na simbahan. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 1 Nephi 14. 
Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. Ipasaliksik sa isang pangkat ang 
1 Nephi 14:1-7 upang hanapin ang mga biyaya na ipinangako sa mga Gentil 
(hindi mga Israelita) kung mananatili silang matapat sa Panginoon. Ipabasa sa 
pangalawang pangkat ang ganoon ding mga talata upang hanapin ang mga 
pagdurusa na ipinangako sa mga Gentil kung patitigasin nila ang kanilang 
mga puso at tatalikod sa Panginoon. Itala ang mga bagay na ito sa pisara. 
Pagkatapos ay magtanong: 
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• Ano ang dapat nating gawin upang mapalambot ang ating rnga puso at nang 
matanggap natin ang mga biyayang ito? 

• Sa anong diwa may dalawang puwersa lamang sa daigdig ngayon? (Tingnan 
sa 1 Nephi 14:10; 2 Nephi 10:16.) 

• Ano ang mangyayari sa huli sa makapangyarihan at karumal-dumal na 
simbahan? (Tingnan sa 1 Nephi 14:3-4; 15-17; 22:23.) 

• Nakita ni Nephi na kahit na kakaunti lamang ang mga miyembro ng 
Simbahan ng Panginoon sa mga huling araw, makakayanan nilang 
mapaglabanan ang pang-uusig ng makapangyarihan at karumal-dumal na 
simbahan. Ano ang nakita ni Nephi na sandata ng mga Banal ng Diyos? 
(Tingnan sa 1 Nephi 14:14.) Paano tayo "fma]sasandatahan ng kabutihan 
at kapangyarihan ng Diyos"? 

lpaliwanag na ang pangitain ni Nephi ay nagpapakita ng buod ng karamihan 
sa nangyari at mangyayari pa lamang sa kasaysayan ng daigdig. Ipinakikita 
rin nito sa atin na dapat tayong pumili sa dalawang pagpipilian lamang: 
sumunod kay Jesucristo o gumawa laban sa Kanya at sa gayon ay sumusunod 
kay Satanas. Paalalahanan ang mga miyembro ng klase na ang mga biyayang 
ipinangako sa 1 Nephi 14 ay makukuha nating lahat kung pipiliin nating 
sumunod kay Jesucristo. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 
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"Makinig sa Katotohanan, at Bigyang-unawa Ito" 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal na 
kasulatan: 
a. 1 Nephi 16; 17:1-3. Pinakasalan ng mga anak ni Lehi at ni Zoram ang 

mga anak ni Ismael. Ibinigay ng Diyos sa mga tao ang Liahona, na sa 
pamamagitan nito ginabayan Niya ang mga tao sa ilang alinsunod sa 
kanilang pananampalataya at pagsisikap. Nabali ang busog ni Nephi, kung 
kaya't naging mahirap humanap ng pagkain. Bumulung-bulong ang lahat 
maliban kay Nephi, na gumawa ng panibagong busog, tinanong si Lehi 
kung saan makakukuha ng pagkain, at nagdala ng pagkain sa mga tao. 

b. 1 Nephi 17:4-55; 18:1-4. Nagpakita si Nephi nang matibay na 
pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos 
na gumawa ng sasakyang-dagat. 

c. 1 Nephi 18:5-25. Sina Laman, Lemuel, at ang mga anak ni Ismael, at ang 
kanilang mga asawa ay sumama sa paghihimagsik sa sasakyang-dagat. 
Ginapos nina Laman at Lemuel si Nephi, na nagpakita ng katapangan at 
pasasalamat sa kabila ng pagsubok na ito. Nagpadala ang Panginoon ng 
isang malakas na bagyo. Kinalagan nina Laman at Lemuel si Nephi, na 
siyang gumabay sa sasakyang-dagat patungo sa lupang pangako. 

2. Karagdagang babasahin: Alma 37:38-46. 
3. Kausapin ang tatlong miyembro ng klase ilang araw bago mag-klase, hinihiling 

sa bawat isa na ihandang ibuod ang isa sa mga ulat sa banal na kasulatan na 
nakatala sa ibaba. Ipaulat sa kanila ang mga pangyayaring inilarawan sa mga 
ulat, sa halip na talakayin ang doktrina o kung paano nila ito maipamumuhay, 
na tatalakayin sa klase pagkaraan nilang mag-ulat. 
a. 1 Nephi 16:9-33 
b. 1 Nephi 17:4-55; 18:1-4 
c. 1 Nephi 18:5-22 

4. Kung ang mga sumusunod na materyal ay makukuha, ihanda ang mga ito para 
gamitin sa aralin: 
a. Ang mga larawang Ang Liahona (62041 893; Pakete ng Larawan ng Sining 

ng Ebanghelyo 302) at Dumating si Lehi at ang Kanyang mga Tao sa Lupang 
Pangako (62045 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 304). 
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pananampaiataya at handang pagsunod ni Nephi. 

1 Nephi 16-22 
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Mga Mungkahi sa 
Pagbuo ng Aralin 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Isulat ang sumusunod na mga pahayag sa pisara: 
Ayokong gawin. 
Pag-iisipan ko ito. 
Susubukan ko. 
Ipabasa sa isang miyembro ng klase ang 1 Nephi 3:4. 
• Ano ang maaaring nangyari kung tumugon si Nephi sa kautusan ng 

Panginoon sa pamamagitan ng isa sa mga pahayag sa pisara? Paano tumugon 
si Nephi? ("Gagawin ko." Tingnan sa 1 Nephi 3:7.) 

Burahin ang mga pahayag sa pisara, at isulat ang pahayag na GAGAWIN KO sa 
malalaking titik. Ipaliwanag na si Nephi at ang kanyang mag-anak ay nabiyayaan 
habang naglalakbay sila patungo sa lupang pangako dahil patuloy na nagkaroon 
si Nephi ng ugaling "Gagawin ko"—hindi siya nag-atubiling sundin ang mga 
kautusan ng Panginoon. Ang araling ito ay nagpapakita kung paano natin 
matutularan ang mga halimbawa ng pananampalataya at handang pagsunod 
ni Nephi. 

Talakayan sa Banal 
na Kasulatan at 
Pagsasagawa 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal 
na kasulatang ito. 
1. Ginabayan ng Panginoon ang mga mag-anak nina Lehi at Ismael 

alinsunod sa kanilang pananampalataya at pagsisikap. 
Kung gagamitin ninyo ang larawang natagpuan ni Lehi ang Liahona, ipakita na 
ito ngayon. Hilingin sa naatasang miyembro ng klase na ibigay ang buod ng mga 
pangyayaring inilarawan sa 1 Nephi 16:9-33. Pagkatapos ay basahin at talakayin 
ang mga piniling talata sa 1 Nephi 16; 17:1-3. 
• Ang "bola, o tagagabay" na ibinigay ng Panginoon kay Lehi ay tinawag na 

"Liahona" (Alma 37:38). Anu-ano ang mga layunin ng Liahona? (Tingnan sa 
1 Nephi 16:10, 29.) Ano ang kailangang gawin ng mga tao upang gumana ang 
Liahona? (Tingnan sa 1 Nephi 16:28-29; Alma 37:40.) Anu-ano ang nagiging 
bunga kapag ang mga tao ay hindi matatapat at hindi sumusunod? (Tingnan 
sa Alma 37:41-42.) 

• Anu-ano ang ilan sa mga gabay sa ating buhay na, kagaya ng Liahona, 
gumagana alinsunod sa ating pananampalataya at pagsisikap? (Ang mga sagot 
ay maaaring kabilangan ng banal na kasulatan, katulad ng ipinaliliwanag sa 
Alma 37:38-46; ang Espiritu Santo; mga basbas ng patriyarka; mga turo ng 
mga buhay na propeta; at ang ating konsensiya, kagaya ng ipinaliliwanag sa 
siping-banggit sa ibaba.) Paano nakatulong sa inyo ang mga gabay na ito? 
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Sinabi ni Pangulong Speneer W. Kimball: 
"Ang Panginoon ay nagbigay sa . . . bawat tao, ng isang konsensiya na 
nagbababala sa kanya sa tuwing magsisimula siyang lumakad sa maling 
landas. Palagi siyang pinagsasabihan kung nakikinig siya; ngunit ang mga tao, 
siyempre, ay naging sanay na sa pakikinig sa mga mensahe na ipinararating 
ng konsensiya kung kaya't hindi na nila ito pinapansin hanggang sa kalaunan 
ay hindi na ito nag-iiwan pa ng impresyon. 
"Dapat ninyong mabatid na kayo ay mayroong katulad ng kompas, katulad 
ng Liahona, sa sarili ninyong kaluluwa. Ang bawat anak ay binigyan nito. . . . 
Kapag hindi niya pinapansin ang Liahona na nasa sarili niyang kaluluwa, 
maaaring sa kalaunan ay hindi na ito bumulong pa sa kanya. . . . Hindi 
mapupunta sa maling landas ang ating sasakyang-dagat. . . kung pakikinggan 
natin ang paggabay ng ating sariling Liahona, na tinatawag nating 
konsensiya" (sa Conference Report, Okt. 1976, 117; oEnsign, Nob. 1976, 79). 

• Paano tumugon sina Laman at Lemuel nang mabali ni Nephi ang kanyang 
busog? (Tingnan sa 1 Nephi 16:18, 20.) Paano tumugon si Lehi? (Tingnan sa 
1 Nephi 16:20.) Paano tumugon si Nephi? (Tingnan sa 1 Nephi 16:22-23.) Ano 
ang matututuhan natin sa tugon ni Nephi sa hamong ito na makatutulong 
sa atin kung nahaharap tayo sa mga paghamon? (Ang mga sagot ay maaaring 
kabilangan ng dapat tayong manalig sa Panginoon, gumawa nang may 
pagsisikap upang mapagtagumpayan ang mga paghamon, at umiwas sa 
pagdaing laban sa Panginoon at sa Kanyang mga tagapaglingkod.) 

• Pagkatapos na gumawa ni Nephi ng bagong busog, tinanong niya si Lehi kung 
saan makakukuha ng pagkain (1 Nephi 16:23). Paano tumugon si Lehi sa 
kahilingan ng kanyang anak? (Tingnan sa 1 Nephi 16:24-25.) Ano ang naging 
bunga ng pagpapakumbaba at pagbaling ni Lehi sa Panginoon? (Tingnan sa 
1 Nephi 16:26-32.) Anu-ano ang matututuhan natin sa pakikitungo ng 
Panginoon kay Lehi sa pagkakataong ito? (Ang mga sagot ay maaaring 
kabilangan ng patatawarin at bibiyayaan tayo ng Panginoon kapag 
nagpapakumbaba tayo ng ating sarili at bumabaling sa Kanya.) 

• Tungkol sa Liahona, napuna ni Nephi na "sa pamamagitan ng maliliit na 
pamamaraan ay maisasagawa ng Panginoon ang mahahalagang bagay" 
(1 Nephi 16:29; tingnan din sa Aima 37:6-7; Doktrina at mga Tipan 64:33). 
Sa inyong buhay, paano ninyo nakitang totoo ito? Paano makatutulong sa 
atin ang kaalaman sa alituntuning ito? 

2. Nagpakita si Nephi ng matibay na pananampalataya sa pamamagitan ng 
pagtupad sa kautusan ng Panginoon na gumawa ng sasakyang-dagat. 

Hilingin sa naatasang miyembro ng klase na ibigay ang buod ng mga 
pangyayaring inilarawan sa 1 Nephi 17:4-55; 18:1-4. Pagkatapos ay basahin at 
talakayin ang mga piniling talata sa mga kasulatang iyon. 
• Anu-ano ang matutuhan natin sa mga ginawa ni Nephi bilang tugon sa 

kautusan ng Panginoon na gumawa ng sasakyang-dagat? (Tingnan sa 1 Nephi 
17:8-11, 16-19, 50-51; 18:1-3; tingnan din sa Santiago 2:17-18.) 
Sinabi ni Elder L. Tom Perry: "Ito ay isa sa mga nakawiwiling kuwento na 
mayroon tayo sa mga banal na kasulatan dahil nagsasalaysay ito ng isang 
pagkakataon kung saan nagbigay ng tulong ang Panginoon ngunit tumabi 
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upang bigyan ng pagkakataon ang isa sa Kanyang mga anak na gamitin ang 
sarili niyang pagkukusa. Iniisip ko minsan kung ano ang maaaring nangyari 
kung humingi si Nephi sa Panginoon ng mga kagamitan sa halip na lugar 
kung saan makakukuha ng batong mineral upang gawing mga kagamitan. 
Nag-aalinlangan ako kung papayag ang Panginoon sa ganoong kahilingan ni 
Nephi. Alam ninyo, batid ng Panginoon na kayang gumawa ni Nephi ng mga 
kagamitan, at madalang na gagawin ng Panginoon ang isang bagay para sa 
atin na magagawa naman natin para sa ating sarili" (sa Conference Report, 
Okt 1991, 87-88; o Ensign, Nob. 1991, 64). 

• Ano ang naging reaksiyon nina Laman at Lemuel nang makita nilang gagawa na 
ng sasakyang-dagat si Nephi? (Tingnan sa 1 Nephi 17:17-22.) Pinagsalitaan sila 
ni Nephi sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila sa paglikas ng mga Israelita 
mula sa Egipto. Paano natutulad ang paglikas ni Lehi at ng kanyang mag-anak sa 
paglikas ni Moises at ng mga Israelita? (Tingnan sa 1 Nephi 17:23-44.) 

• Sinabi ni Nephi kina Laman at Lemuel na sila ay "manhid, kung kaya't hindi 
[nila] madama ang mga salita [ng Panginoon]" (1 Nephi 17:45). Ano ang ibig 
sabihin ng madama ang mga salita ng Panginoon? (Tingnan ang siping 
banggit sa ibaba.) Ano ang nagbubunsod sa mga tao na maging "manhid"? 
Paano natin maihahanda ang ating mga sarili upang madama ang mga salita 
ng Panginoon? 
Itinuro ni Elder Boyd K. Paeker: "Ang Espiritu Santo ay nakikipagtalastasan 
sa espiritu sa pamamagitan ng isip nang higit kaysa pamamagitan ng mga 
pandamang pisikal. Ang paggabay ay dumarating bilang mga kaisipan, bilang 
mga damdamin, sa pamamagitan ng mga impresyon at pag-uudyok. Hindi 
palaging madali na ilarawan ang inspirasyon. Itinuturo sa atin ng banal na 
kasulatan na maaari nating 'madama' ang mga salita ng pakikipagtalastasang 
espirituwal kaysa mapakinggan sila, at makita ng mga matang espirituwal sa 
halip ng mga matang mortal (tingnan sa 1 Nephi 17:45.)" (sa Conference 
Report, Okt. 1989, o Ensign, Nob. 1989, 14). 

• Anong mga bunga ang haharapin ng mga tao kapag pinatitigas nila ang 
kanilang mga puso katulad nina Laman at Lemuel, laban sa katotohanan? 
(Tingnan sa 1 Nephi 17:46-47.) 

• Hinikayat ni Nephi ang kanyang mga kapatid na huwag bumulung-bulong 
laban sa kanilang ama (1 Nephi 17:49). Paano nakaaapekto sa ating mga mag-
anak ang mga pagbubulung-bulong? Paano natin mapaglalabanan ang ugaling 
panlalait at paninira sa ating mga kamag-anak. 

• Nagpatuloy si Nephi na manalangin upang gabayan habang kanyang 
ginagawa ang sasakyang-dagat (1 Nephi 18:1-3). Paano sinagot ng Panginoon 
ang kanyang mga panalangin? (Tingnan sa 1 Nephi 18:1,3-4.) Bakit mahalaga 
ang madalas na paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin? 

3. Ginapos nina Laman at Lemuel si Nephi, na nagpakita ng katapangan at 
pasasalamat sa kabila ng pagsubok na ito. Makaraang kalagan nila siya, 
ginabayan niya ang sasakyang-dagat patungo sa lupang pangako. 

Hilingin sa naatasang miyembro ng klase na ibigay ang buod ng mga 
pangyayaring inilalarawan sa 1 Nephi 18:5-22. Pagkatapos ay basahin at 
talakayin ang mga piniling talata sa 1 Nephi 18:5-25. 

Aralin 11 
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• Habang naglalayag sila patungo sa lupang pangako, sina Laman at Lemuel, 
ang mga anak ni Ismael at ang kanilang mga asawa ay "nagsimulang magsaya" 
(1 Nephi 18:9). Ano ang naging tugon ni Nephi sa kanilang mga ginawa? 
(Tingnan sa 1 Nephi 18:10.) Ano ang mali sa pagsasayang ito? (Tingnan sa 
1 Nephi 18:9. Nakalimutan nila ang Panginoon at kumilos nang may 
kagaspangan. Maaari ninyong ihambing ang talatang ito sa Doktrina at mga 
Tipan 136:28.) 

• Ano ang tanging bagay na maaaring makakukumbinsi kina Laman at Lemuel 
na kalagan si Nephi? (Tingnan sa 1 Nephi 18:15-20.) Sina Laman at Lemuel 
ay naging higit na matigas ang puso habang naghihimagsik sila laban sa 
Panginoon, nagsisisi, at pagkatapos ay patuloy na naghihimagsik (ihambing 
ang 1 Nephi 18:20 sa 1 Nephi 2:14; 7:19-21; 16:39; 18:4). Ano ang panganib 
sa pagbabalik sa ganoon ding kasalanan nang paulit-ulit? (Tingnan sa Doktrina 
at mga Tipan 82:7.) 

• Paano biniyayaan ng Diyos ang mga tao makaraang magsisi sina Laman at 
Lemuel at kalagan si Nephi (Tingnan sa 1 Nephi 18:21-25. Kung gagamitin 
ninyo ang larawan ng mga taong dumarating sa lupang pangako, ipakita na 
ito ngayon.) 

• Habang ang mga tao ay naglalakbay sa ilang at patawid sa dagat, anu-anong 
mga kalagayan ang nagbunsod sa marami sa kanila na bumulung-bulong? 
(Tingnan sa 1 Nephi 16:18-20, 34-36; 17:21.) Ano ang naging damdamin ni 
Nephi sa panahon ng paghihirap na ito? (Tingnan sa 1 Nephi 18:16. Bigyang-
diin na kahit na ang mga nakapaligid sa kaniya ay dumadaing laban sa Diyos, 
si Nephi kailanman ay hindi nag-atubili sa kanyang pagsunod at sa kanyang 
pag-ibig sa Panginoon.) 

Bigyang-diin na ang mga huling salitang isinulat ni Nephi sa Aklat ni Mormon 
ay naaangkop na paglalarawan ng kanyang tunay na katangian: "Sapagkat gayon 
ang iniutos ng Panginoon sa akin, at kinakailangan kong sumunod" (2 Nephi 
33:15). Pagkatapos ay ibahagi ang sumusunod na pahayag ni Elder Heber J. 
Grant: 
"Walang mga hadlang na hindi maaaring malagpasan kapag nag-uutos ang Diyos 
at tayo ay sumusunod" (sa Conference Report, Okt 1899, 18). 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang mga sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o dalawa sa mga ideyang ito bilang 
bahagi ng aralin. 
1. Pagsasaliksik sa banal na kasulatan 
Ipabasa nang mabilis sa mga miyembro ng klase ang 1 Nephi 16-18, na 
hinahanap ang mga salitang naglalarawan kay Nephi at mga salitang 
naglalarawan kina Laman at Lemuel. Itala ang mga salita sa pisara, at gamitin 
ang mga ito upang ipakita ang kaibahan ni Nephi at ng kaniyang mga 
mapanghimagsik na kapatid. 
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2. Mga aral mula sa 1 Nephi 19-22 
• Ang isa sa mga pinakaunang bagay na iniutos ng Panginoon na gawin ni 

Nephi makaraang dumating ang mga mag-anak sa iupang pangako ay ang 
mag-ingat ng talaan tungkol sa mga tao (1 Nephi 19:1-4). Sinabi ni Nephi na 
sumulat siya ng "banal na mga bagay" para sa kanyang mga tao "at baka 
sakaling mahikayat |niya] sila na alalahanin nila ang Panginoon, na kanilang 
Manunubos" (1 Nephi 19:5, 18). Anu-anong mga biyaya ang darating sa ating 
mga inapo kung magtatala tayo ng mga banal na pangyayari sa ating buhay? 

• Ayon kay Nephi, paano tinanggap ng sanlibutan ang Tagapagligtas sa panahon 
ng kanyang mortal na ministeryo? (Tingnan sa 1 Nephi 19:7-10). Bakit 
tinanggihan ng sanlibutan si Jesus bilang isang "bagay na walang saysay"? 
(Tingnan sa 1 Nephi 19:9.) Bakit nakahanda si Jesus na tiisin ang ganitong 
pag-uusig? (Tingnan sa 1 Nephi 19:9.) 

• Ayon kay Nephi, bakit "pahihirapan ng lahat ng tao" ang mga Judio? (Tingnan 
sa 1 Nephi 19:13-14.) Ano ang mangyayari kung ang mga Judio ay "hindi na 
itatalikod ang kanilang mga puso" kay Jesus? (Tingnan sa 1 Nephi 19:15-16.) 

• Tinuruan ni Nephi ang kanyang mga kapatid tungkol sa "mga sinaunang 
propeta" at sa "mga gawain ng Panginoon sa ibang lupain, sa mga tao noon" 
(1 Nephi 19:21-22). Paano kayo nabiyayaan sa inyong pag-aaral ng mga banal 
na kasulatan at pag-aaral tungkol sa mga sinaunang propeta? 

• Bakit mahalagang "ihalintulad ang lahat ng banal na kasulatan sa [atin]"? 
(1 Nephi 19:23). Paano kayo nakinabang sa paggawa nito? 

Naglalaman ang 1 Nephi 21-22 ng mahahalagang propesiya tungkol sa mga 
huling araw. Maaari ninyong pagbalik-araian ang sumusunod na mga talata: 
a. 1 Nephi 21:22-23; 22:6-8. Sama-samang titipunin muli ng Pagpapanumbalik 

ng ebangheiyo ang nakalat na Israel. 
b. 1 Nephi 21:26; 22:10-12. Ilalabas ng Panginoon ang Israel "mula sa kalabuan 

at mula sa kadiliman; at makikilala nila na ang Panginoon ang kanilang 
Tagapagligtas at kanilang Manunubos." (Pansinin na ang Aklat ni Mormon ay 
gumaganap ng mahalagang tungkulin sa "pagsasakatuparan ng mga tipan [ng 
Panginoon| at Kanyang ebanghelyo sa mga yaong kabilang sa sambahayan ni 
Israel." Ihambing ang 1 Nephi 22:11-12 sa pahina ng pamagat ng Aklat ni 
Mormon.) 

c. 1 Nephi 22:13-15. Ang mga bansang tumatanggi sa Panginoon ay 
makikipagdigma laban sa isa't isa at malilipol. 

d. 1 Nephi 22:16-19. Pangangalagaan ng Panginoon ang mga mabubuti. 
e. 1 Nephi 22:26. Igagapos si Satanas sa loob ng pamamahalang milenyal ni Cristo. 
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6 "Malayang Makapipili ng Kalayaan at Buhay na Walang Hanggan" 
2 Nephi 1-2 

Layunin Tulungan ang mga miyembro ng klase na magkaroon ng mas malaking pagnanais 
na "pumili ng kaiayaan at buhay na walang hanggan" sa pamamagitan ni 
jesucristo "ang dakilang Tagapamagitan ng lahat ng tao" (2 Nephi 2:27). 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanaiangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. 2 Nephi 1. Itinuro ni Lehi na "natamo ang isang lupang pangako" ng mga 

tao sa pamamagitan ng tipan. Hinikayat niya ang kanyang mga anak na 
magsisi, sumunod sa mga kautusan ng Panginoon, at isuot ang baluti ng 
kabutihan. 

b. 2 Nephi 2:1-10. Itinuro ni Lehi na dumarating ang pagtubos sa 
pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo. 

c. 2 Nephi 2:11-30. Itinuro ni Lehi na kinakailangan ang pagsalungat sa plano 
ng Ama sa Langit at tayo ay "malayang makapipili ng kalayaan at buhay na 
walang hanggan . . . o piliin ang pagkabihag o kamatayan." 

2. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, magdala sa klase ng 
orasang panggising. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Magdala sa klase ng isang orasang panggising, at itakda itong tumunog sa 
pagsisimula ng aralin. Kapag tumutunog na ito, bigyang-diin na madalas tayong 
mangailangan ng isang bagay katulad ng orasang panggising upang makatulong 
sa paggising natin. Ipaliwanag na nagsisimula ang araling ito sa payo ni Lehi 
upang matulungan ang ilan sa kaniyang mga anak na espirituwal na magising. 

Talakayan sa Banal 
na Kasulatan at 
Pagsasagawa 

Ang mga kabanata na nasasaklawan ng araling ito ay naglalaman ng ilan sa mga 
huling salita ni Lehi sa kanyang mga anak. Hikayatin ang mga miyembro ng klase 
na maghanap ng mga paraan upang maipamuhay nila ang mga payo ni Lehi. 
Piliin nang may panalangin ang mga talata ng banal na kasulatan, mga tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. 
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1. Hinikayat ni Lehi ang kanyang mga anak na magsisi, sumunod sa mga 
kautusan ng Panginoon, at isuot ang baluti ng kabutihan. 

Talakayin ang 2 Nephi 1. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. Ipaliwanag na ang kabanatang ito ay 
naglalaman ng mga payo na ibinigay ni Lehi sa kanyang mga anak bago siya 
mamatay. Ipahanap sa mga miyembro ng klase ang mga partikular na bagay na 
ipinayo ni Lehi na gawin ng kanyang mga anak at ang mga biyaya na ipinangako 
niyang matatanggap nila kung susundin nila ang kanyang mga payo. 
• Sinabi ni Lehi na sa kabila ng kanilang mga paghihirap, "nakatamo ng isang 

lupang pangako" ang kanyang mga tao sa pamamagitan ng tipan (2 Nephi 
1:5). Ano ang tipan sa pagitan ng Panginoon at ng mga tao ni Lehi? (Tingnan 
sa 2 Nephi 1:6-7, 9-10.) Ano ang sinabi ni Lehi na magaganap sa mga 
naninirahan sa lupain kung tatanggihan nila ang Tagapagligtas? (Tingnan 
sa 2 Nephi 1:10-12.) 

• Nanawagan si Lehi sa kanyang mga anak na magsisi sa pamamagitan ng pag-
uutos sa kanila na "magising . . . mula sa mahimbing na pagkakatulog ng 
impiyerno, at iwagwag ang mga kakila-kilabot na tanikala na sa |kanila ay] 
nakagapos" (2 Nephi 1:13; tingnan din sa mga talatang 14, 21, at 23). Paano 
natutulad ang pagiging makasalanan sa pagkakatulog nang mahimbing? 
Paano natutulad ang pagiging makasalanan sa pagkakagapos sa tanikala? 

• Pinayuhan ni Lehi ang kanyang mga anak na "bumangon . . . mula sa 
alabok . . . at magpakalalaki" (2 Nephi 1:21). Anu-ano ang mga katangian 
ng isang taong matwid? (Tingnan sa 2 Nephi 1:21-27. Ipasaliksik sa mga 
miyembro ng klase sa mga talatang ito ang mga katangian na iminungkahi 
ni Lehi. Maaari ninyong itala sa pisara ang mga ito at ang iba pang mga 
katangian.) Ano ang pagpapakahulugan ng mundo sa pagkalalaki? Paano 
natin matutulungan ang mga kabataang lalaki na piliin ang pagiging matwid 
sa halip na ang pagpapakahulugan ng sanlibutan sa pagkalalaki? 

• Anu-ano ang mga biyayang tinanggap ni Lehi dahil sa kanyang katapatan? 
(Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang 2 Nephi 1:15. Bigyang-
pansin na samantalang ang ilan sa kanyang mga anak ay nagagapos "ng 
kakila-kilabot na tanikala" ng kasalanan, si Lehi naman ay "nayayakap 
magpakailanman ng mga bisig ng pagmamahal (ng Tagapagligtas]." Bigyang-
diin na habang tayo ay mapagpakumbabang lumalapit kay Jesucristo sa 
pamamagitan ng pagsisisi at pagsunod, matutubos tayo at "mayayakap 
magpakailanman ng mga bisig ng kanyang pagmamahal.") 

2. Nagpatotoo si Lehi sa Pagbabayad-sala ni Jesucrsito. 
Basahin at talakayin ang 2 Nephi 2:1-10. 
• Sinabi ni Lehi na "sa pamamagitan ng batas walang laman na 

makapagmamatwid; o, sa pamamagitan ng batas ang tao ay maihihiwalay" 
(2 Nephi 2:5). Ang pagmamatwid ay pakikipagkasundo sa Diyos, na pinatawad 
mula sa kaparusahan para sa mga kasalanan, at ipinahayag na matuwid at 
walang kasalanan. Paano tayo napahihiwalay at napipigilan na 
makapagmatwid? (Tingnan sa Santiago 2:10; 1 Nephi 10:21. Kapag nilalabag 
natin ang mga kautusan, nagiging makasalanan tayo at marumi, at walang 
maruming bagay ang makapananahanang kasama ang Diyos.) 
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• Dahil hindi tayo mabibigyang-matwid ng batas, paano tayo mabibigyang-
matwid at magagawang karapat-dapat na pumasok sa kinaroroonan ng Diyos? 
(Tingnan sa 2 Nephi 2:6-8. Bigyang-diin na dahil sa Pagbabayad-sala ni Cristo, 
maaari tayong magsisi at mapatawad sa ating mga kasalanan.) 

• Sinabi ni Lehi na "tutugunin ang layunin ng batas" ng Tagapagligtas (2 Nephi 
2:7). Ang pariralang 'Tayunin ng batas" ay tumutukoy sa mga kinalabasan ng 
Pagkahulog at sa "kaparusahan na nakaakibat" sa pagsuway sa mga kautusan 
ng Diyos (2 Nephi 2:5, 10). Paano tinugon ng Tagapagligtas ang layunin ng 
batas (Tingnan sa 2 Nephi 2:7; Alma 34:13-16; Doktrina at mga Tipan 
19:16-19; 45:3-5; tingnan din ang siping-banggit sa ibaba.) 
Sinabi ni Pangulong Joseph F. Smith, "Si Jesus ay pumarito at nagdusa, 'ang 
sa matwid para sa hindi matwid/ siya na walang kasalanan para sa kanya 
na nagkasala, at napasailalim sa kaparusahan ng batas na nilabag ng 
makasalanan" (Gospel Doetrine, ikalimang edisyon, [1939|, 204). 

• Paano tayo dapat na mamuhay upang makapagmatwid sa pamamagitan ng 
pagdurusa ni Cristo para sa ating mga kasalanan? (Tingnan sa 2 Nephi 2:7; 
tingnan din sa Mga Taga Roma 10:4; Doktrina at mga Tipan 19:15-16; Mga 
Saligan ng Pananampalataya 1:3.) 

• lpabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang 2 Nephi 2:8. Anu-ano 
ang "mga bagay na ito" na dapat nating ipaalam? (Tingnan sa 2 Nephi 2:6-8.) 
Paano natin magagawa na ang "mga bagay na ito ay maipaalam"? Paano 
magpapakita ng pasasalamat sa Tagapagligtas para sa Kanyang Pagbabayad-sala 
ang gagawin nating pagpapaalam sa mga bagay na ito? 

3. Itinuro ni Lehi ang kahalagahan ng pagsalungat at ng kalayaang pumili 
ng mabut i kaysa masama. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 2 Nephi 2:11-30. 
Sa pagtuturo ni Lehi sa kanyang mga anak tungkol sa pangangailangan ng 
pagsalungat, sinuri niyang muli ang ulat tungkol kina Adan at Eva na kumain ng 
ipinagbabawal na bunga. Ipabasa nang halinhinan sa mga miyembro ng klase 
ang ilang talata sa 2 Nephi 2:15-25. Ipahanap sa kanila (1) ang mga kalagayang 
umiiral kina Adan at Eva bago sila kumain ng ipinagbabawal na bunga at (2) mga 
pagsalungat na naranasan nina Adan at Eva pagkatapos nilang kumain ng bunga. 
Ibuod ang mga sagot ng mga miyembro ng klase sa isang tsart sa pisara. Ang 
kalalabasan ng tsart ay dapat na katulad sa susunod na pahina. 
Pansinin na sa 2 Nephi 2 ay binanggit ni Lehi ang ilan sa mga kalagayan na 
idinulot ng Pagkahulog. Gayunpaman, ang doktrina ng Pagkahulog ay higit na 
malawak ang saklaw kaysa inilalahad sa kabanatang ito. Dapat na maunawaan ng 
mga miyembro ng klase na ang Pagkahulog ay nagdulot ng kamatayang pisikal at 
kamatayang espirituwal sa daigdig, na siyang nagpakilos sa plano ng pagtubos. 
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Aralin 11 

MGA KALAGAYAN BAGO KUMAIN 
NG BUNGA 

MGA PAGSALUNGAT NA NARANASAN 
PAGKATAPOS KUMAIN NG BUNGA 

Sila ay makakikilos para sa kanilang Maaari silang gumawa ng mabuti , ngunit 
sarili (2 Nephi 2:15-16), ngunit h ind i maaari rin silang makagawa ng kasalanan 
sila gumawa ng mabut i , "sapagkat (2 Nephi 2:23). Inutusan silang magsisi sa 
hindi sila nakakikilala ng kasalanan" kanilang mga kasalanan (2 Nephi 2:21). 
(2 Nephi 2:23). 
Hindi nila kinakailangang bungkalin Kailangan ni lang gumawa upang 
ang lupa upang t u m u b o ang pagkain sa makakuha ng pagkain (2 Nephi 2:19). 
ha l amanan (2 Nephi 2:19; t ingnan din 
sa Moises 2:29). 
Hindi sila nakakikilala ng kalungkutan 
o kaligayahan (2 Nephi 2:23). 
Mananatil i sana sila "sa dating 
kalagayan . . . magpakailanman, at 
walang katapusan" (2 Nephi 2:22). 

Nakararanas sila ng kalungkutan at 
kaligayahan (2 Nephi 2:23). 
Nahulog sila at naging mortal— 
sumailalim sa kamatayang pisikal (2 
Nephi 2:22; t ingnan din sa Moises 6:48). 

• Kung hindi kumain ng bunga sina Adan at Eva, hindi sana nila naranasan ang 
mga pagsalungat na nabanggit sa tsart na ito (2 Nephi 2:22-23). Anu-anong 
mga biyaya ang maaari nating tanggapin dahil ang Pagkahulog nina Adan at 
Eva ay nagdulot ng pagsalungat dito sa daigdig? (Tingnan sa 2 Nephi:23-27; 
Moises 5:10-12.) 

• Sinabi ni Lehi sa kanyang mga anak na "talagang kinakailangan, na may 
pagsalungat sa lahat ng bagay" (2 Nephi 2:11; tingnan din sa talata 15). Paano 
ninyo nakita na mahalagang magkaroon ng pagsalungat sa pamumuhay natin 
sa araw-araw? (Maaari ninyong ipabasa sa mga miyembro ng klase ang 2 Nephi 
2:11-13 habang tinatalakay nila ang tanong na ito.) Paano makatutulong ang 
pagsalungat sa pag-unlad natin? 

• Ayon sa 2 Nephi 2:24-28, ano ang ninanais para sa atin ng ating Ama sa 
Langit? (Kaligayahan, kalayaan, at buhay na walang hanggan.) Paano Siya 
naglaan ng daan sa atin upang matanggap ang mga biyayang ito? (Tingnan 
sa 2 Nephi 2:26-27; tingnan din sa Juan 14:6.) Ano ang ninanais para sa atin 
ni Satanas? (Tingnan sa 2 Nephi 2:18, 27, 29. Kalungkutan, pagkabihag, at 
kamatayang espirituwal.) Paano makapagtatakda ang sarili nating mga kilos 
kung ang tatanggapin natin ay kaligayahan, kalayaan, at buhay na walang 
hanggan o kalungkutan, pagkabihag, at kamatayang espirituwal? 
Itinuro ni Elder Joseph B. Wirthlin: "Pinagkalooban kayo ng Panginoon ng 
kaloob na kalayaang pumili (tingnan sa Moises 7:32) at binigyan kayo ng sapat 
na tagubilin upang makilala ang mabuti sa masama (tingnan sa 2 Nephi 2:5). 
Malaya kayong makapipili (tingnan sa 2 Nephi 2:27) at hinahayaang kumilos 
(tingnan sa 2 Nephi 10:23; Helaman 14:30), ngunit hindi kayo malayang 
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makapipili ng mga magiging kalalabasan nito. Nang may ganap na katiyakan, 
ang pagpili ng mabuti at tama ay nagdadala sa kaligayahan at kapayapaan, 
samantalang ang pagpiii ng kasalanan at kasamaan ay magdadala kinalaunan 
sa kalungkutan, kapighatian, at kahirapan" (sa Conference Report, Okt. 1989, 
94; o Ensign Nob. 1989, 75). 

• Naglalaman ang 2 Nephi 2 ng mga doktrina ng Paglikha (2 Nephi 2:14-15), ng 
Pagkahulog (2 Nephi 2:4-5, 8, 18-25), at ng Pagbabayad-sala (2 Nephi 2:3-4, 
6-10, 26-27). Paano naging pangunahin ang tatlong doktrinang ito sa plano 
ng pagtubos ng Ama sa Langit? 

Bigyang-diin na sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Cristo, tayo ay 
"nayayakap magpakailanman ng mga bisig ng pagmamahal [ng Tagapagligtas]" 
(2 Nephi 1:15). Ipaliwanag na isang dakilang biyaya ang maging "malayang 
makapipili," at hikayatin ang mga miyembro ng klase na "piliin ang kalayaan 
at buhay na walang hanggan" sa pamamagitan ni Jesucristo, "ang dakilang 
Tagapamagitan ng lahat ng tao" (2 Nephi 2:27). 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang mga sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay 
ng aralin. Maaari ninyong gamitin ang ideyang ito bilang bahagi ng aralin. 
Paggamit ng mga turo ni Lehi upang labanan ang mga turo ng mundo 
Isulat sa pisara ang mga pahayag na nakatala sa susunod na pahina sa ilalim ng 
pamagat na "Mga Maling Turo ng Sanlibutan." Anyayahan ang mga miyembro 
ng klase na isipin na narinig nila ang isang kaibigan, kasama sa trabaho, o guro 
sa paaralan na naglalahad ng mapanghikayat na pangangatwiran para sa mga 
maling pahayag na ito. Pagkatapos ay ipaliwanag na nagbahagi si Lehi ng mga 
katotohanan na makapagbibigay sa atin ng kapayapaan at kapanatagan kapag 
nahaharap tayo sa mga maling turo ng sanlibutan. Isulat sa pisara ang mga 
sanggunian sa banal na kasulatan na nakatala sa ibaba sa ilalim ng pamagat 
na "Mga Turo ni Lehi." Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang bawat talata sa 
banal na kasulatan at pagpasiyahin sila kung paano ito makatutulong sa 
kanilang madama ang kapayapaan kapag binabagabag sila ng mga maling turo 
ng sanlibutan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na talakayin ang mga 
paraan upang maipamuhay nila ang mga sanggunian sa banal na kasulatan. 
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Aralin 11 

MGA MALING TURO NG SANLIBUTAN MGA TURO NI LEHI 
Walang mabut i o masama. 2 Nephi 2:5. ("Ang mga tao ay t inuruan 

nang sapat upang kanilang makilala ang 
mabut i sa masama.") 

Walang batas. 2 Nephi 2:5. ("At ang batas ay 
ipinagkaloob sa mga tao.") 

Walang Cristo. 2 Nephi 2:6. ("Ang pagtubos ay darating 
sa at sa pamamagi tan ng Banal 
na Mesiyas.") 

Walang b u h a y pagkatapos ng buhay 2 Nephi 2:10. ("Lahat ng tao [ay] tatayo sa 
na ito. harapan [ng Diyos], upang ha tu lan niya.") 
Walang Diyos. 2 Nephi 2:14. ("May Diyos.") 
Walang layunin ang buhay. 2 Nephi 2:25. ("At ang tao ay gayon, 

upang sila ay magkaroon ng kagalakan.") 
Ang ating mga kilos ay alinsunod sa 2 Nephi 2:26-27. (Tayo ay malayang 
henetika at kapaligiran. "kumikilos para sa |ating| sarili at h indi 

pinakikilos." Tayo ay "makapipili ng 
kalayaan at buhay na walang hanggan . . . 
o piliin ang pagkabihag at kamatayan.") 
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7 "Alam Ko Kung Kanino Ako Nagtiwala" 
Tulungan ang mga miyembro ng klase na mapalakas ang kanilang mga patotoo 
sa Propetang si Joseph Smith at hikayatin sila na makasumpong ng kaligayahan 
sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon at pagtupad sa Kanyang mga 
kautusan. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. 2 Nephi 3. Tinuruan ni Lehi ang kanyang anak na si Jose tungkol sa 

sinaunang propetang si Jose, na nagpropesiya tungkol kayJoseph Smith. 
Tinuruan ni Lehi si Jose na mabibiyayaan ang kanilang mga inapo sa 
pamamagitan ng Propetang si Joseph Smith at ng Aklat ni Mormon. 

b. Nephi 4. Namatay si Lehi pagkatapos na ibigay ang kanyang huling payo 
sa kanyang mga anak at apo. Ikinalungkot ni Nephi ang sarili niyang 
pagkakasala ngunit nagalak sa kabutihan ng Diyos. 

c. 2 Nephi 5. Sumidhi ang galit nina Laman at Lemuel kay Nephi. Tinupad 
ng mga tagasunod ni Nephi ang utos ng Panginoon na humiwalay mula sa 
mga tagasunod ni Laman. Ang mga Nephita ay namuhay "nang maligaya," 
at ang mga Lamanita ay isinumpa dahil sa kanilang kasamaan. 

2. Karagdagang babasahin: Pagsasalin ni Joseph Smith, Genesis 50:24-38; 'Gabay 
sa mga Banal na Kasulatan "Jose, Anak ni Jacob," ' 96-97. 

3. Maaari ninyong hilingin sa isang miyembro ng klase na maghandang basahin 
nang malakas ang 2 Nephi 4:15-35. Ipaalam sa miyembro ng klase na ang 
mga talatang ito ay tinatawag kung minsan bilang "ang Awit ni Nephi" at 
nagpapahayag ito ng pinakamasisidhing damdamin ni Nephi. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Sabihin sa mga miyembro ng klase na may apat na lalaki na binabanggit sa 
2 Nephi 3 na may iisang pangalan. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na 
hanapin ang apat na lalaking ito sa 2 Nephi 3:1-15. Pagkatapos na magkaroon ang 
mga miyembro ng klase ng panahon na maghanap sa mga talatang ito, tanungin 
sila kung sino ang kanilang nakita. Ang mga tamang sagot ay nakasulat sa ibaba: 
a. Si )ose, ang bunsong anak nina Lehi at Saria (2 Nephi 3:1-3) 
b. Si Jose ng Egipto (2 Nephi 3:4-5) 
c. Si Joseph Smith, Jr. (2 Nephi 3:6-15) 
d. Si Joseph Smith, Sr. (2 Nephi 3:15) 
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Pagkatapos ng maikling gawaing ito, kaagad na tumuloy sa pagtalakay ng 
2 Nephi 3. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banai na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal 
na kasulatang ito. 
1. Itinuro ni Lehi na mabibiyayaan ang kanyang mga inapo sa pamamagitan 

ng Propetang si Joseph Smith at ng Aklat ni Mormon. 
Talakayin ang 2 Nephi 3. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. 
• Tinuruan ni Lehi ang kanyang anak na si Jose tungkol sa isang propesiya na 

ginawa ni Jose, ang anak nina Jacob at Raehel na "dinalang bihag sa Egipto" 
(2 Nephi 3:4; tingnan din sa Genesis 30:22-24; 37:1-3, 23-28). Bakit mahalaga 
sa mag-anak ni Lehi ang mga tipan na ginawa ni Jose ng Egipto sa Panginoon? 
(Tingnan sa 2 Nephi 3:4-5; Jacob 2:25; tingnan din sa Genesis 45:7.) 

• Sino ang "piling tagakita" na nakita ni Jose ng Egipto sa pangitain? (Tingnan 
sa 2 Nephi 3:16-15. Ang Propetang si Joseph Smith.) Paano "isinawalat [ni 
Joseph Smith] ang salita [ng Panginoon]"? (Tingnan sa 2 Nephi 3:11 at sa 
siping-banggit sa ibaba.) Paano kayo nabiyayaan dahil sa salita ng Diyos na 
dinala niJoseph Smith? 
Sinabi ni Elder LeGrand Riehards: "Dinala sa atin ng Propetang si Joseph Smith 
ang Aklat ni Mormon, ang Doktrina at mga Tipan, ang Mahalagang Perlas, at 
ang marami pang ibang kasulatan. Sa ipinakikita ng ating mga talaan, 
nakapagbigay siya sa atin ng mas maraming inihayag na katotohanan kaysa 
sinumang propeta na nabuhay sa balat ng lupa" (sa Conference Report, Abril 
1981, 43; o Ensign, Mayo 1981, 33). 

• Sinabi ng Panginoon kay Jose ng Egipto ang tungkol sa Biblia, na maglalaman 
ng mga salitang isinulat ng mga inapo ni Juda, at sa Aklat ni Mormon, na 
maglalaman ng mga salitang isinulat ng mga inapo ni Jose (2 Nephi 3:12). 
Paano "magsasama" ang Biblia at ang Aklat ni Mormon? Anu-anong mga 
biyaya ang sinabi ng Panginoon na darating dahil "magsasama" ang Biblia 
at ang Aklat ni Mormon? (Tingnan sa 2 Nephi 3:12.) 

• Ipinangako ng Panginoon na ang "isang mabuting sanga" ng mga inapo ni 
Jose ng Egipto ay "mababali" gayon pa man ay "maaalaala sa mga tipan ng 
Panginoon" (2 Nephi 3:5). Anu-ano ang mga ginampanan ni Joseph Smith 
at ng Aklat ni Mormon sa katuparan ng mga tipang ito? (Tingnan sa 2 Nephi 
3:12-13, 18-21; 30:3-6.) Paano natutupad sa ngayon ang pangakong ito? 
Paano nakatutulong sa inyo ang Aklat ni Mormon na maalaala at matupad 
ang inyong mga tipan sa Panginoon? 

• Ano ang nag-uugnay kay Jose ng Egipto, sa anak ni Lehi na si Jose, at kay 
Joseph Smith, bukod sa kanilang pangalan? (Tingnan sa 2 Nephi 3:4-7, 11-12, 
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18—21. Ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng angkan, mga tipan, at ang 
Aklat ni Mormon.) 

2. Ikinalungkot ni Nephi ang kanyang pagkakasala ngunit nagalak sa 
kabutihan ng Diyos. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 2 Nephi 4. Ipaliwanag na bago 
namatay si Lehi, kanyang pinayuhan at binasbasan ang kanyang mga anak at 
mga apo (2 Nephi 4:3-12). 
Hindi naglaon pagkamatay ni Lehi, "sina Laman at Lemuel at ang mga anak na 
lalaki ni Ismael ay nagalit [kay Nephi] dahil sa mga babala ng Panginoon" 
(2 Nephi 4:13). Habang sinusulat ni Nephi ang patuloy niyang mga paghihirap 
na ito, kanyang itinala ang kanyang mga saloobin sa isang talata na kung 
minsan ay tinatawag na "Awit ni Nephi." Bilang pambungad sa pagtalakay sa 
Awit ni Nephi, ipaliwanag na ang isang awit ay isang tula o himno, katulad ng 
mga h imno natin ngayon. Maaari ninyong hilingin sa mga miyembro ng klase 
na sabihin ang ilan sa paborito nilang mga himno at magsalita nang maikli kung 
bakit makahulugan sa kanila ang mga himnong iyon. 
Kung nahiling ninyo sa isang miyembro ng klase na maghandang basahin ang 
Awit ni Nephi, anyayahan siyang gawin na ito ngayon. Anyayahan ang iba pang 
mga miyembro ng klase na sumabay na magbasa nang tahimik. 
• Sinabi ni Nephi, "Ang aking kaluluwa ay nalulugod sa mga bagay ng 

Panginoon; at ang aking puso ay patuloy na nagbubulay [sa kanila]" (2 Nephi 
4:16). Anu-anong mga tiyak na bagay ang ikinalulugod ni Nephi (Tingnan sa 
2 Nephi 4:15-16.) Ano ang ibig ipakahulugan ng bulay-bulayin? Anu-ano ang 
maaari nating gawin upang magkaroon ng panahong mabulay ang mga bagay 
ng Panginoon? Paano makatutulong sa atin ang pagbubulay ng mga bagay 
ng Panginoon? 

• Anu-anong salita ang inyong gagamitin upang ilarawan si Nephi? (Ang mga 
sagot ay maaaring kabilangan ng matwid, masunurin, at mapagpakumbaba.) 
Bakit sinabi ni Nephi na siya ay isang "kahabag-habag na tao" na ang 
"kaluluwa ay nagdadalamhati dahil sa [kanyang] mga kasamaan"? (Tingnan 
sa 2 Nephi 4:17, 27; tingnan din sa 1 Nephi 10:6.) Bakit mahalagang kilalanin 
ang nahulog nating kaiagayan sa harapan ng Diyos? 
Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson: "Kagaya din naman ng taong hindi 
naghahanap ng pagkain kapag hindi siya nagugutom, hindi rin siya 
naghahangad ng kaligtasan ni Cristo hanggang hindi niya nababatid kung 
bakit kailangan niya si Cristo. Walang sinumang nakababatid nang sapat at 
wasto kung bakit kailangan niya si Cristo hanggang hindi niya nauunawaan 
at tinatanggap ang doktrina ng Pagkahulog at ang mga bunga nito sa 
sangkatauhan" (sa Conference Report, Abr. 1987, 106; o Ensign, Mayo 1987, 85). 

• Paano nakasumpong ng pag-asa si Nephi sa kabila ng nadaramang "napipiit" 
ng mga tukso at kasalanan? (Tingnan sa 2 Nephi 4:18-19.) Paano tinulungan 
ng Panginoon si Nephi sa nagdaang panahon? (Ipabasa sa mga miyembro ng 
klase ang 2 Nephi 4:20-25 upang matagpuan ang mga sagot sa tanong na ito. 
Itala ang kanilang mga sagot sa pisara. Ang ilan sa mga posibleng sagot ay 
makikita sa susunod na pahina.) 
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Ang Panginoon ay: 
a. Siyang naging tagapagtaguyod ni Nephi (2 Nephi 4:20). 
b. Pinatnubayan si Nephi sa kanyang mga kahirapan sa ilang (2 Nephi 4:20). 
c. Pinuspos siya ng Kanyang pag-ibig (2 Nephi 4:21). 
d. Nilito ang kanyang mga kaaway (2 Nephi 4:22). 
e. Dininig ang kanyang samo (2 Nephi 4:23). 
f. Binigyan siya ng kaalaman sa pamamagitan ng mga pangitain (2 Nephi 4:23). 

• Kailan kayo nakatanggap ng gayon ding mga biyaya mula sa Panginoon? 
Paano nakatutulong sa inyo ang pag-alaala sa mga biyayang inyong tinanggap 
noong nakaraan sa mga panahon ng paghihirap? 

• Tinanong ni Nephi ang kanyang sarili kung bakit nagpatalo siya sa 
kalungkutan at kasalanan sa kabila ng mga bagay na kanyang nakita at ng 
mga bagay na kanyang nalaman (2 Nephi 4:26-27). Bakit kung minsan ay 
nakikipagtunggali tayo sa kalungkutan at kasalanan sa kabila ng ating 
kaalaman ng ebanghelyo? Ano ang maituturo sa atin ng awit ni Nephi tungkol 
sa paglabanan sa kalungkutan at tukso? (Tingnan sa 2 Nephi 4:28-30.) 

• Sa unang bahagi ng kanyang awit, nakatuon ang mga salita ni Nephi sa 
kanyang sarili (2 Nephi 4:15-30). Ang katapusan ng awit ay isang panalangin 
(2 Nephi 4:30-35). Anu-ano ang hiniling ni Nephi sa Ama sa Langit sa 
panalanging ito? (Tingnan sa 2 Nephi 4:31-33. Anyayahan ang mga miyembro 
ng klase na talakayin ang bahagi ng panalangin ni Nephi na tanging 
makahulugan sa kanila. Maaari ninyong gamitin ang ilan sa mga tanong 
sa ibaba upang mahikayat ang talakayan.) 
a. Paano ginagawa ng Panginoon na "iligtas [tayo] mula sa mga kamay ng 

[ating] mga kaaway"? (Tingnan sa 2 Nephi 4:31, 33.) 
b. Ano ang ibig sabihin ng "manginig sa paglitaw ng kasalanan"? (Tingnan 

sa 2 Nephi 4:31; Mosias 5:2; Alma 13:12.) 
c. Sa palagay ninyo, ano ang ibig sabihin ng "makalakad sa landas ng 

mababang lambak" at "manatili sa patag na daan"? (2 Nephi 4:32). 
d. Sa palagay ninyo, ano ang ibig sabihin sa Panginoon ng "balutin [tayo] 

ng bata ng [Kanyang] kabutihan"? (2 Nephi 4:33). 
• Sa kanyang panalangin, ano ang ipinangako ni Nephi na gagawin niya? 

(Tingnan sa 2 Nephi 4:30, 34-35. Ipinangako niyang magtitiwala sa Panginoon 
at pupurihin Siya magpakailanman.) Ano ang ibig ipakahulugan ni Nephi 
nang sabihin niyang, "Hindi ako magtitiwala sa bisig ng laman"? (Tingnan sa 
2 Nephi 4:34; 28:31.) Anu-ano ang ilan sa mga paraan na ang mga tao ay 
"nagtitiwala sa bisig ng laman"? Anu-ano ang mga panganib nito? Anu-ano 
ang ating gagawin upang mapalakas ang ating pagtitiwala sa Panginoon? 

3. Sumidhi ang galit nina Laman at Lemuel kay Nephi, at inutusan ng 
Panginoon ang mga tagasunod ni Nephi na humiwalay mula sa mga 
tagasunod ni Laman. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 2 Nephi 5. 
• Bakit galit sina Laman at Lemuel kay Nephi? (Tingnan sa 2 Nephi 4:13; 5:3.) 

Ano ang tinangkang gawin nina Laman at Lemuel dahil sa sumisidhi nilang 
galit? (Tingnan sa 2 Nephi 5:2, 4. Ihambing ang kanilang galit sa 
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pagsusumikap ni Nephi na pigilin ang kanyang galit, na nakatala sa 2 Nephi 
4:27-29.) Anu-ano ang ilan sa mga panganib ng pagsidhi ng galit. Anu-ano 
ang maaari nating gawin upang maging mga tagasuiong ng kapayapaan sa 
tahanan, sa komunidad, at sa Simbahan? 
Itinuro ni Pangulong Howard W. Hunter: "Kailangan natin ang isang higit na 
mapayapang daigdig, na bunsod ng higit na mga mapayapang mag-anak at 
mga magkakapit-bahay at mga komunidad. Upang matamo at mapayabong 
ang ganitong kapayapaan, 'kailangan nating ibigin ang kapwa, kahit na ang 
ating mga kaaway pati ang ating mga kaibigan' . . . Kailangan nating iabot 
ang kamay ng pakikipagkaibigan. Kailangan nating maging lalong mabuti, 
lalong mahinahon, mas mapagpatawad, at higit na hindi madaling magalit. 
Kailangan nating ibigin ang bawat isa ng dalisay na pag-ibig ni Cristo. Nawa'y 
ito ang ating maging landasin at mithiin" (sa Conference Report, Abril 1992, 
87; o Ensign, Mayo 1992, 63). 

• Dahil sa galit ng kanyang mga kapatid, nanalangin si Nephi na matulungan 
(2 Nephi 5:1). Paano sinagot ng Panginoon ang kanyang mga panalangin? 
(Tingnan sa 2 Nephi 5:5.) 

• Nang makaalis na si Nephi at ang kanyang mga tao, sila ay "namuhay nang 
maligaya" (2 Nephi 5:27). Ano ang kanilang ginawa na nakadagdag sa 
kanilang kaligayahan? (Tingnan sa 2 Nephi 5:10-17. Ang mga sagot ay 
maaaring kabilangan ng tinupad nila ang mga kautusan, iningatan ang 
mga tala na nasa mga laminang tanso, nagtayo ng templo, at sama-samang 
gumawa.) Paano makatutulong sa atin ang mga halimbawa ng mga Nephita 
sa ating pagsusumikap na mamuhay "nang maligaya"? 

Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay 
ng aralin. Maaari ninyong gamitin ang ideyang ito bilang bahagi ng araiin. 
Gumising, kaluluwa ko! . . . Magsaya, O aking puso" (2 Nephi 4:28) 
Ipaliwanag na maaari nating tularan ang halimbawa ni Nephi kapag nakadarama 
tayo ng panghihina ng loob. Nagbibigay ang mga kabanata 4 at 5 ng 2 Nephi ng 
ilang halimbawa ng mga bagay na maaari nating gawin upang 
mapanagumpayan ang mga nadaramang panghihina ng loob. Talakayin kasama 
ng mga miyembro ng klase ang mga sumusunod na halimbawa: 
a. Basahin ang mga banal na kasulatan (2 Nephi 4:15). 
b. Kaluguran at bulay-bulayin ang mga bagay ng Panginoon (2 Nephi 4:16). 
c. Magtiwala sa Panginoon at umasa sa Kanya upang tulungan (2 Nephi 

4:20-21, 34). 
d. Taimtim na manalangin (2 Nephi 4:24). 
e. Maging masipag; magtrabaho (2 Nephi 5:15, 17). 
f. Maglingkod sa templo (2 Nephi 5:16). 
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"O Kaydakila ng Kabutihan ng Ating Diyos" 8 
Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan ang kanilang 
pangangailangan sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo at turuan sila kung paano 
tanggapin ang lahat ng biyaya ng Pagbabayad-sala. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. 2 Nephi 9:1-26, 39-54. Nagbigay-patotoo si Jacob na sa pamamagitan 

ng Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas, maaari tayong matubos mula sa 
kamatayang temporal at kamatayang espirituwal. Kanyang tinalakay ang 
mga alituntunin na makatutulong sa atin na matanggap ang lahat ng 
biyaya ng Pagbabayad-sala. 

b. 2 Nephi 9:27-38. Tinalakay ni Jacob ang mga pag-uugali at kilos na 
pumipigil sa atin sa pagtanggap ng lahat ng biyaya ng Pagbabayad-sala. 

c. 2 Nephi 10. Nagpropesiya si Jacob na ang Manunubos ay tatawaging Cristo. 
Nagpropesiya si Jacob na masasawi sa kawalang-paniniwala ang mga inapo 
ng mga Nephita at ipapako sa krus ng mga Judio sa Jerusalem ang 
Tagapagligtas at sila'y ikakalat hanggang sa maniwala sila sa Kanya. 
Nagbigay-patotoo si Jacob sa mga tipan ng Panginoon sa Kanyang mga tao 
at hinikayat ang mga tao na makipagkasundo sila sa kalooban ng Diyos. 

2. Karagdagang babasahin: Isaias 49-52. Maaari ninyong ihambing ang Isaias 
49:22-26 sa 2 Nephi 6:6-7, 16-18; at Isaias 50 sa 2 Nephi 7; ang Isaias 51 sa 
2 Nephi 8:1-23; at Isaias 52:1-2 sa 2 Nephi 8:24-25. 

3. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, dalhin sa klase ang 
sumusunod na mga larawan: Sermon sa Bundok (62166 893; Pakete ng 
Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 212); Pinagagaling ni Jesus ang Bulag 
(62145 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 213); Pagpapahupa 
sa Bagyo (62139 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 214); 
Binabasbasan ni Jesus ang Anak na Babae ni Jairo (62231 893; Pakete ng 
Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 215); Si Cristo Kasama ng mga Bata 
(62467 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 216): Nananaiangin 
si Jesus sa Getsemani (62175 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 
227); at Ang Pagpako sa Krus (62505 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng 
Ebanghelyo 230). 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ipakita ang mga larawang nakatala sa bahaging "Paghahanda." Anyayahan ang 
mga miyembro ng klase na tingnan ang mga larawan at isipin kung ano ang 
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ginawa ni Cristo para sa kanila. Pagkatapos ay hilingin sa kanila na ibahagi ang 
ilan sa mga bagay na naisip nila. Itala ang kanilang mga tugon sa pisara. 
Ipabasa nang malakas sa mga miyembro ng klase ang sumusunod na mga talata: 
2 Nephi 6:17; 7:2; 8:3-6, 12. Ipahanap sa kanila ang mga salita sa mga talata na 
tumutukoy sa mga bagay na ginagawa ng Tagapagligtas para sa atin. Itala ang 
mga salita sa pisara. Ang tala ay maaaring kabilangan ng sumusunod na mga 
salita: ililigtas (2 Nephi 6:17; 7:2), makatutubos (2 Nephi 7:2), aaliwin, umaalo 
(2 Nephi 8:3, 12), pinakaliwanag (2 Nephi 8:4), kahatulan, hahatol (2 Nephi 8:4-5, 
at kaligtasan (2 Nephi 8:5-6). 
Ipaliwanag na ang araling ito ay tumatalakay sa Pagbabayad-sala, na siyang 
pinakadakilang gawa na ginawa ni Jesucristo para sa atin. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa 
mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
1. Sa pamamagitan ng Kanyang Pagbabayad-sala, nagkaloob si Jesucristo 

ng pagtubos mula sa kamatayang temporal at kamatayang espirituwal. 
Ipaliwanag na ang 2 Nephi 9 ay naglalaman ng talumpati ni Jacob, isa sa mga 
nakababatang kapatid ni Nephi, tungkol sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo, na 
siyang pinakamahalagang pangyayari sa plano ng kaligtasan. Upang maunawaan 
ang mga turo ng kabanatang ito, makatutulong na malaman kung paano tinukoy 
ni Jacob ang kamatayang temporal at kamatayang espirituwal: 
Ang kamatayang temporal ay ang kamatayan ng katawang pisikal at ang 
paghihiwalay ng espiritu mula sa katawang pisikal. Bilang bunga ng Pagkahulog 
ni Adan, ang lahat ng tao ay mamamatay sa temporal (2 Nephi 9:6). Sa 2 Nephi 
9, ginamit ni Jacob ang sumusunod na mga salita at mga parirala upang tukuyin 
ang kamatayang temporal: "kamatayan" (talata 6), "ang kamatayan ng katawan" 
(talata 10), at "ang libingan" (talata 11). 
Ang kamatayang espirituwal ay paghihiwalay mula sa kinaroroonan ng Diyos. 
Tayong lahat ay nahiwalay mula sa Diyos dahil sa Pagkahulog ni Adan. (2 Nephi 
9:6). Lalo nating inihihiwalay ang ating mga sarili mula sa Diyos kapag tayo ay 
nagkakasala (Mga Taga Roma 3:23; Alma 12:16; Helaman 14:18). Sa 2 Nephi 9, 
ginamit ni Jacob ang sumusunod na mga salita at mga parirala upang tukuyin 
ang kamatayang espirituwal, o paghihiwalay mula sa Diyos: "masarahan 
mula sa kinaroroonan ng ating Diyos" (talata 9), "ang kamatayan ng espiritu" 
(talata 10), "kamatayang espirituwal" (talata 12), "impiyerno" (talata 12), 
at "kamatayan" (talata 39). 
Talakayin ang 2 Nephi 9:1-26, 39-54. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na 
basahin nang malakas ang mga piniling talata. 
• Ano ang ginawa ng Tagapagligtas upang mapanagumpayan ang kamatayang 

temporal at kamatayang espirituwal? (Tingnan sa 2 Nephi 9:5-7, 12, 21-22; 
tingnan din sa Lueas 22:44; Mosias 3:7; Doktrina at mga Tipan 19:16-19.) 

42 

Talakayan sa Banal 
na Kasulatan at 
Pagsasagawa 



Aralin 11 

• Sa pamamagitan ng Pagbabayad-saia ni Jesucristo, ang lahat ng tao ay 
mabubuhay na mag-uli—maliligtas mula sa kamatayang temporal (2 Nephi 
9:12-13, 22). Ano ang mangyayari sa atin kapag wala ang kapangyarihan 
ng Pagkabuhay na Mag-uli ni Cristo? (Tingnan sa 2 Nephi 9:6-9. Magiging 
palagian ang kamatayang temporal at espirituwal. Masasarahan tayo mula sa 
kinaroroonan ng Diyos magpakailanman, at mapasasailalim kay Satanas ang 
ating mga espiritu. Tayo ay "mananatili kasama ng ama ng kasinungalingan, 
sa kalungkutan.") Paano ipinakikita nito na ang kamatayang temporal at 
kamatayang espirituwai ay mga "kakila-kilabot na halimaw"? (2 Nephi 9:10). 

• Sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo, ang lahat ng tao ay ibabalik 
sa harap ng Diyos upang hatulan (2 Nephi 2:10; 9:15). Subalit, ang lahat ng 
tao ay hindi maaaring "maligtas sa kaharian ng Diyos," o papayagang 
manahan sa kinaroroonan ng Diyos magpakailanman (2 Nephi 9:23; Mormon 
7:7). Ayon kayJacob, anu-ano ang iian sa mga bagay na kinakailangan nating 
gawin upang "maligtas sa kaharian ng Diyos"? (Ipabasa sa mga miyembro ng 
klase ang 2 Nephi 9:18, 21, 23-24, 39, 41, 50-52 upang matagpuan ang mga 
sagot sa tanong na ito. Ibuod ang kanilang mga sagot sa pisara. Talakayin ang 
mga sagot kagaya ng ipinakikita sa ibaba.) 
a. Maniwala kay Jesucristo, ang Banal ng Israel, at lumapit sa Kanya (2 Nephi 

9:18, 23-24, 41). Bakit kinakailangan ang pananampalataya kay Jesucristo 
upang matanggap ang lahat ng biyaya ng Kanyang Pagbabayad-sala? 

b. Tiisin ang mga pasakit ng daigdig at kasuklaman ang mga kahihiyan ng 
daigdig (2 Nephi 9:18). Ano ang ibig ipakahulugan ng pasanin ang mga 
pasakit ng daigdig? (Tingnan sa Mateo 16:24, talababa 24d; 3 Nephi 
12:29-30.) Ano ang ibig ipakahulugan ng kasuklaman ang kahihiyan ng 
daigdig? (Tingnan sa 2 Nephi 9:49.) 

c. Makinig sa tinig ng Panginoon (2 Nephi 9:21). Paano natin maririnig 
ang tinig ng Panginoon? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 1:38; 
18:33-36; 88:66.) 

d. Magsisi, magpabinyag, at magtiis hanggang wakas (2 Nephi 9:23-24). 
e. Maging espirituwal sa kaisipan (2 Nephi 9:39; tingnan din sa Mga Taga 

Roma 8:5-8). Para sa inyo, ano ang ibig ipakahulugan ng maging espirituwal 
sa kaisipan? Paano makapagdadala sa "buhay na walang hanggan" ang 
pagiging espirituwal sa kaisipan? Ano ang ibig ipakahulugan ng maging 
mahalay sa kaisipan? Paano makapagdadala sa kamatayang espirituwal ang 
pagiging mahalay sa kaisipan? Anu-ano ang magagawa natin upang higit 
na maging espirituwal sa kaisipan? 

f. "Magpakabusog doon sa hindi nawawala" (2 Nephi 9:50-51). Anu-ano ang 
mga ilang bagay na hindi nawawala? Paano tayo "magpapakabusog" sa mga 
bagay na ito? 

g. Pakatandaan ang mga salita ng Diyos (2 Nephi 9:52) Paano makatutulong 
ang pagtatanda sa mga salita ng Diyos sa atin na matanggap ang lahat ng 
biyaya ng Pagbabayad-sala? (Tingnan sa 3 Nephi 15:1.) 

h. Patuloy na manalangin at magbigay-pasalamat (2 Nephi 9:52). Paano 
nakatulong ang pananalangin at pagpapasalamat sa ating Ama sa Langit 
sa inyo na mapalapit sa Kanya at sa Kanyang Anak? 
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2. Ang ilang pag-uugali at mga kilos ay pumipigil sa atin sa pagtanggap 
ng lahat ng biyaya ng Pagbabayad-sala. 

Basahin at talakayin ang 2 Nephi 9:27-38. Ipaliwanag na bilang karagdagan 
sa mga kinakaiiangan sa pagtanggap ng lahat ng biyaya ng Pagbabayad-sala, 
bumanggit din si Jacob ng mga pag-uugali at mga kilos na pumipigil sa atin sa 
pagtanggap sa mga biyayang iyon. 
• Anu-ano ang ilan sa mga pag-uugali at mga kilos na pumipigil sa atin sa 

pagtanggap sa lahat ng mga biyaya ng Pagbabayad-sala? (Ipabasa sa mga 
miyembro ng klase ang 2 Nephi 9:27-38 upang matagpuan ang mga sagot sa 
tanong na ito. Ibuod ang kanilang mga sagot sa pisara. Talakayin ang mga 
sagot kagaya ng ipinakikita sa ibaba.) 
a. Ang paglabag sa mga kautusan at pagsasayang sa mga araw ng ating 

pagsubok (2 Nephi 9:27). Sa Aklat ni Mormon, madalas na tukuyin ng 
mga propeta ang ating buhay sa Iupa bilang "kalagayan ng pagsubok," 
o panahon upang subukin (2 Nephi 2:21; tingnan din sa 2 Nephi 2:30; 
Mormon 9:28). Paano maaaring sinasayang ng ilang tao ang mga araw 
ng kanilang pagsubok? (Tingnan sa 2 Nephi 9:38; Alma 34:31-33; 
Helaman 13:38.) 

b. Inuuna ang pagkatuto, salapi, at iba pang diyus-diyusan kaysa Diyos 
(2 Nephi 9:28-30, 37). Paano humahadlang ang paghahangad ng kaalaman 
at kayamanan sa atin upang matanggap ang lahat ng biyaya ng Pagbabayad-
sala. (Tingnan sa 2 Nephi 9:28, 30, 42.) Sa anu-anong kalagayan mabuti ang 
pagkatuto at kayamanan? (Tingnan sa 2 Nephi 9:29; Jacob 2:18-19.) 

c. Pagiging bingi at bulag sa espirituwal (2 Nephi 9:31-32). Ano ang ibig 
ipakahulugan ng pagiging bulag at bingi sa espirituwal? Paano natin 
mabubuksan ang ating mga tainga at mata sa mga katotohanan ng 
ebanghelyo? 

d. Pagiging "hindi tuli ang puso" (2 Nephi 9:33). Sa sinaunang Israel, ang isang 
taong hindi tuli ay lumalabag sa isang tipan sa Diyos (Genesis 17:11, 14). Sa 
pagkakaunawang ito, ano ang ibig ipakahulugan ng "hindi tuli ang puso"? 

e. Pagsisinungaling at paggawa ng mga pagpatay nang sadya at mga 
pagpapatutot (2 Nephi 9:34-36). 

3. Naaalaala ng Panginoon ang Kanyang Tipan sa Kanyang mga tao. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 2 Nephi 10. 
• Ipinopropesiya ni Jacob na ang mga inapo ni Nephi ay "masasawi sa laman 

dahil sa kawalang-paniniwala" at na ipapako sa krus ng mga Judio sa Jerusalem 
ang Tagapagligtas at ikakalat sila dahil sa kanilang mga kasalanan (2 Nephi 
10:2-6). Ano ang gagawin ng Panginoon para sa mga taong ito kapag naniwala 
sila sa Kanya at magsisi sa kanilang mga kasalanan? (Tingnan sa 2 Nephi 
10:2, 7-8, 21-22; tingnan din sa 1 Nephi 21:15-16; 2 Nephi 9:1-3, 53; 30:2.) 
Paano ito naangkop sa ating mga sarili? (Tingnan sa Mosias 26:22.) 
Itinuro ni Elder Boyd K. Paeker: "Ang nakapanghihinang loob na ideya na 
huli na ang lahat para sa taong nagkamali (o maging sa sunud-sunod na 
nagkamali) ay hindi nagmumula sa Panginoon. Sinabi Niya na kapag tayo 
ay magsisisi, hindi lamang Niya patatawarin ang ating mga kasalanan, kundi 
Kanyang kalilimutan ang mga ito at hindi na maaalala pa ang ating mga 
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kasalanan (tingnan sa Isaias 43:25; Hebreo 8:12; 10:17; Alma 36:19; Doktrina 
at mga Tipan 58:42)" (sa Conference Report, Abril 1989, 72; o Ensign, 
Mayo 1989, 59). 

• Sinabi ni Jacob na ang kanyang mga tao ay dapat na "magalak [sa kanilang] 
mga puso" dahil naaalaala ng Panginoon ang kanyang pinagtipanang mga 
taon (2 Nephi 10:22-23). Paano tayo makasusumpong ng kaaliwan sa 
kaalaman na naaalaala ng Panginoon ang kanyang mga pinagtipanang tao? 

• Sa pagtatapos ni Jacob sa kanyang talumpati sa mga tao, ano ang hinikayat 
niyang tatandaan nila? (Tingnan sa 2 Nephi 10:23-24.) Sa anu-anong paraan 
pinipili natin ang daan ng walang hanggang kamatayan o ang daan ng buhay 
na walang hanggan? (Tingnan sa 2 Nephi 2:26-27.) Ano ang ibig ipakahulugan 
ng pakikipagkasundo sa kalooban ng Diyos? Bakit mahalagang maalaala na 
"dahil lamang sa at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na [tayo] ay 
maliligtas"? 

[pabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang 2 Nephi 10:25, na siyang 
pangwakas na mensahe ni Jacob sa talumpating ito. Ipahayag ang inyong 
pasasalamat sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo, at hikayatin ang mga miyembro ng 
klase na "piliin . . . ang daan ng buhay na walang hanggan" (2 Nephi 10:23). 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang mga sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o ang dalawang ideyang ito bilang bahagi 
ng aralin. 
1. Himno 
Kasabay ng mga miyembro ng klase, awitin o basahin ang mga salita ng isang 
himno tungkol sa pag-ibig ni Jesuscristo, kagaya ng "Nasa Puso ng Pastol" (Mga 
Himno). 
2. Ang Pagtitipon ng Israel 
• Paano matitipon ang Israel? (Tingnan sa 2 Nephi 10:8-9.) 

Itinuro ni Pangulong Ezra Taft Benson: 
"Ang pananagutan ng binhi ni Abraham, na tayo nga, ay maging mga 
misyonero na 'dadalhin ang pangangaral na ito at Pagkasaserdote sa lahat ng 
bansa' (Abraham 2:9). Ipinagkaloob ni Moises kay Joseph Smith sa Templo ng 
Kirtland ang mga susi upang tipunin ang Israel (tingnan sa Doktrina at mga 
Tipan 110:11). 
"Ngayon, ano ang instrumentong ginawa ng Panginoon para sa pagtitipong 
ito? Ito rin ang siyang instrumentong ginawa upang hikayatin ang sanlibutan 
na si Jesus ang Cristo, na si Joseph Smith ay Kanyang Propeta, at na Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay totoo. Ito yaong 
banal na kasulatan na siyang saligang bato ng ating relihiyon" (sa Conference 
Report, Abril 1987, 107-8; o Ensign, Mayo 1987, 85). 
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Bigyang-inspirasyon ang mga miyembro ng klase na basahin ang mga propesiya 
ni Isaias at tulungan sila na maunawaan kung paano nila maipamumuhay ang 
mga propesiyang ito. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. 2 Nephi 11; 25:1-7. Nagpatotoo si Nephi sa kahalagahan ng mga isinulat 

ni Isaias at nagturo tungkol sa mga susi na makatutulong sa atin na 
maunawaan ang mga ito. 

b. 2 Nephi 12:1-12. Nakita ni Isaias ang templo sa huling araw at ang 
pagtitipon ng Israel. 

c. 2 Nephi 15:26-29; 21:12. Nagpropesiya si Isaias na magtatayo ang 
Panginoon ng isang sagisag at titipunin ang Israel. 

d. 2 Nephi 16; 22; 25:19-30. Nagpatotoo sina Isaias at Nephi tungkol sa 
kapangyarihang tumubos ng Tagapagligtas. 

2. Karagdagang babasahin: 'Ang Gabay sa mga Banal na Kasulatan, "Isaias/" 82. 
3. Kung makukuha ang mga sumusunod na larawan, ihanda ang mga ito 

para gamitin sa aralin: Sumusulat si Isaias Tungkol sa Pagsilang ni Cristo 
(62339 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 113); Templo ng Salt 
Lake (62433 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 502); at Si Jesus 
ang Cristo (62572 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 240). 

4. Upang maragdagan ang inyong pagkakaunawa sa mga isinulat ni Isaias, maaari 
ninyong pag-aralan ang mga aralin 36-40 sa Lumang Tipan—Manwal ng Guro 
sa Doktrina ng Ebanghelyo (35570 893). 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Basahin ang Mosias 8:17-18. Pagkatapos ay itanong sa mga miyembro ng klase 
ang mga sumusunod na tanong: 
• Anu-ano ang nakikita ng mga tagakita? (Mga pangyayari sa nakaraan, sa 

kasalukuyan, at sa hinaharap) Bakit mahalaga para sa atin ang mga tagakita? 
Ipaliwanag na dahil siya ay isang tagakita, nakita ni Isaias sa isang pangitain ang 
mga pangyayaring kagaya ng Digmaan sa Langit, ang pagkawasak ng Jerusalem 
pagkatapos ng kamatayan ng Tagapagligtas, ang labanan sa Armagedon, at ang 
paghahari ng Tagapagligtas sa loob ng isang libong taon. 
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Marami sa mga isinulat ni Isaias ang tila mahirap maunawaan dahil tumutukoy 
ang mga ito sa isang malawak na saklaw ng mga pangyayari sa nakaraan at sa 
hinaharap na inilararawan sa salitang wikang masagisag. Gayunpaman, maaari 
natin silang maunawaan habang gumagawa tayo ng patuloy, may panalanging 
pagsusumikap na basahin at pag-aralan ang mga ito. Ang araling ito ay 
tumatalakay sa ilang pinakamahahalagang isinulat ni Isaias. 

Piliin nang may panaiangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa 
mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga 
banal na kasulatang ito. 
1. Nagpatotoo si Nephi sa mga isinulat ni Isaias at nagbigay ng mga susi 

para maunawaan ang mga ito. 
Talakayin ang 2 Nephi 1V, 25:1-7. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na 
basahin nang malakas ang mga piniling talata. Kung gagamitin ninyo ang unang 
karagdagang ideya sa pagtuturo, anyayahan ang inatasang miyembro ng klase na 
ibigay ang maikling ulat tungkol kay Isaias at sa kanyang kapanahunan. 
• Bakit nabatid ni Nephi na mahalaga ang mga salita ni Isaias para sa kanyang 

talaan? (Tingnan sa 1 Nephi 19:23; 2 Nephi 11:2-6, 8; 25:3. Ipabasa nang 
malakas sa iba't ibang miyembro ng klase ang bawat talatang ito. Habang 
binabasa ang bawat talata, ipasulat sa pisara sa isang miyembro ng klase ang 
mga sanggunian at ang dahilan kung bakit sinipi si Isaias. Isang halimbawa 
ang ipinakikita sa ibaba.) 

BAKIT SINIPI NI NEPHI SI ISAIAS 
1 Nephi 19:23 Upang "lubos ko silang mah ikaya t 

na maniwala sa Panginoon" 
2 Nephi 11:2-4 Upang maglaan ng isa pang saksi 

kay Jesucristo 
2 Nephi 11:5-6, 8 Upang tulungan tayo (kanyang 

mga mambabasa) na magalak 
2 Nephi 25:3 Upang ipahayag ang mga 

kahatulan ng Diyos 

• Bakit mahalaga sa atin ngayon ang mga dahilang ito? Paano 
makapagpapagalak sa atin ang pagkakaunawa sa mga salita ni Isaias? 

Ipaliwanag na si Nephi ay nagkaloob ng ilang susi na makatutulong sa atin na 
higit na maunawaang mabuti ang mga isinulat ni Isaias. Habang may panahon, 
talakayin ang mga susing ito sa mga miyembro ng klase. 
Susi 1: "Inihahalintulad sa amin ang lahat ng banal na kasulatan" (1 Nephi 
19:23; tingnan din sa 2 Nephi 11:2, 8). Marami sa mga propesiya ni Isaias ang 
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tumutukoy sa mga pangyayari sa mga huling araw. Habang nakikita nating 
nangyayari ang mga propesiyang ito at habang lumalahok tayo sa katuparan 
nito, lalo nating mauunawaan ang mga turo ni Isaias at maipamumuhay ang 
mga ito. Halimbawa, ang 2 Nephi 15 ay naglalaman ng propesiya ni Isaias na ang 
Panginoon ay "magtataas ng isang sagisag sa mga bansa" upang tipunin ang 
Israel (2 Nephi 15:26). Makatutulong sa atin ang propesiyang ito na lalong 
maunawaan ang kahalagahan ng pagbabahagi ng pinanumbalik na 
ebanghelyo—ang sagisag, o pamantayan, na gagabay sa lahat ng bansa patungo 
sa Panginoon. 
Susi 2: "Nalalaman . . . ang hinggil sa paraan ng pagpopropesiya sa mgaJudio" 
(2 Nephi 25:1). Nasusulat ang mga propesiya ni Isaias sa estilong nakasanayan 
sa pagbabasa at pandinig ng mga Judio. Lalo nating mauunawaan ang mga 
isinulat ni Isaias kapag tatandaan natin na gumamit siya ng mga paglalarawan 
at simbolismo na kilala ng mga taong Judio sa kanyang kapanahunan. Halimbawa, 
sa 2 Nephi 12:1-3, ginamit ni Isaias ang salitang "bundok" upang maging simbolo 
ng isang mataas na lugar na espirituwal, isang lugar ng paghahayag at pagiging 
malapit sa Diyos, katulad ng templo. 
Susi 3. "Malaman ang paghuhukom ng Diyos" (2 Nephi 25:3; tingnan din sa 
talata 6). Nakita noon pa man ni Isaias kung paano maghihirap ang kaharian 
ng Israei at Juda dahil sa kanilang kasamaan, ngunit kanya ring ipinopropesiya 
na manunumbalik ang kanilang mga biyaya kapag sila ay nagsisi at sumunod 
kay Jesucristo. Mula sa ulat ni Isaias kung ano ang nangyari sa Israel at Juda, at 
sa kanyang mga propesiya sa pagpapanumbalik ng sambahayan ni Israel sa 
hinaharap, higit nating mauunawaan kung paano gumagawa ang Diyos sa 
ating buhay at kung paano Niya binibiyayaan ang mga bansa alinsunod sa 
kanilang pagkamatwid. 
Susi 4: "Nalalaman ang hinggil sa mga lugar sa paligid |ng Jerusalem]" (2 Nephi 
25:6). Ang kaalaman sa heograpiya at sa mga pangalan ng mga lugar sa Israel 
ay makatutulong sa atin na lalong maunawaan ang mga propesiya ni Isaias 
tungkol sa mga kaharian ng Israel at Juda at sa mga bansa na nagbanta ng 
pakikipagdigma sa kanila. Halimbawa, sa 2 Nephi 20:28-34, pinangalanan ni 
Isaias ang mga lungsod na dadaanan ng sandatahang hukbo ng mga taga-Asiria 
at kung paano ito mapipigilan bago dumating sa Jerusalem. Naganap ang mga 
pangyayari nang ayon sa kanyang ipinopropesiya. 
Susi 5: Maging "puspos ng diwa ng propesiya" (2 Nephi 25:4). 
• Ano ang diwa ng propesiya? (Tingnan sa Apoealipsis 19:10.) Paano natin 

matatamo ito? Paano makatutulong ang diwa ng propesiya sa atin na 
maunawaan ang mga turo ni Isaias tungkol sa Tagapagligtas? 

2. Nakita ni Isaias ang templo sa huling araw at ang pagtitipon ng Israel. 
Basahin at talakayin ang 2 Nephi 12:1-12. Kung gagamitin ninyo ang larawan ng 
Templo ng Salt Lake, ipakita na ito ngayon. 
• Paano tinutupad ng Templo ng Salt Lake ang isang bahagi ng propesiya ni 

Isaias na nakatala sa 2 Nephi 12:2-3? Sa palagay ninyo, bakit inilarawan ni 
Isaias ang templo bilang "ang bundok ng Panginoon"? (Madalas pumunta ang 
sinaunang mga propeta sa mga bundok upang makipag-usap sa Panginoon at 
makatanggap ng paghahayag mula sa Kanya.) Paano nagiging "mga bundok" 
ng ating pagsamba ang lahat ng templo? 
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Bigyang-diin na itinayo Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga 
Huling Araw sa ibabaw ng mga bundok at itinatayo ang mga templo upang 
mapuntahan ng mga tao at matuto tungkol sa Panginoon. 

• Inilarawan ni Isaias ang mga templo bilang "takbuhan" mula sa init at mga 
bagyo (2 Nephi 14:6). Anu-ano ang ilan sa mga halimbawa ng bagyong 
espirituwal na kinakaharap natin sa buhay na ito? Paano makatutulong ang 
templo na maikubli tayo mula sa mga bagyong ito? 

• Paano tayo makatutulong bilang mga Banal sa mga huling araw, na matatag 
ang kaharian ng Diyos sa lupa, gaya ng inilarawan sa 2 Nephi 12:3-5? 
(Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 133:7-14.) 

• Hinikayat ni Isaias ang sambahayan ni Jacob na "magsilakad sa liwanag ng 
Panginoon" sa halip na "lahat mangaligaw bawat isa sa kani-kanyang 
masasamang gawain" (2 Nephi 12:5). Anu-ano ang ilan sa partikular na mga 
kasalanan na binabanggit sa 2 Nephi 12:7-12? Paano isinasagawa ang mga 
kasalanang ito sa ngayon? Paano natin maiiwasan ang mga kasalanang ito at 
"magsilakad sa liwanag"? 

3. Nagpropesiya si Isaias na magtataas ng sagisag ang Panginoon sa mga 
bansa at titipunin ang Israel. 

Basahin at talakayin ang 2 Nephi 15:26-29; 21:12. 
• Nagpropesiya si Isaias na "magtataas ng isang sagisag sa mga bansa" ang 

Panginoon (2 Nephi 15:26; tingnan din sa 2 Nephi 21:12). Ano ang isang 
sagisag? (Isang bandila o watawat; taong tagapagdala ng watawat.) Ano ang 
sinabi ni Isaias na magaganap kapag itinaas ang sagisag na ito? (Tingnan sa 
2 Nephi 15:26-29.) 

• Nang magpakita ang anghel na si Moroni kay Joseph Smith, sinabi niya na 
malapit nang matupad ang kabanata 11 ng Isaias (sinipi sa 2 Nephi 21) Ooseph 
Smith—Kasaysayan 1:40). Paano ang pinanumbalik na ebanghelyo ni 
Jesucristo ay isang sagisag sa lahat ng bansa? (Tingnan sa Doktrina at mga 
Tipan 64:41-43; 105:39; 115:4-6.) 

• Paano natutupad sa ngayon ang propesiyang ang lahat ng bansa ay "sama-
samang titipunin"? (Tingnan sa 2 Nephi 21:12. Pumupunta ang mga 
misyonero sa lahat ng dako ng daigdig upang ipangaral ang ebanghelyo at 
tipunin ang mga tao sa katotohanan.) Anu-ano ang magagawa ng bawat isa 
sa atin upang makatulong na matupad ang propesiyang ito? 

4. Nagpatotoo sina Isaias at Nephi tungkol sa kapangyarihang tumubos 
ni Jesucristo. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 2 Nephi 16; 22; 25:19-30. 
Kung gagamitin ninyo ang larawan ni Isaias na isinusulat ang tungkol sa 
kapanganakan ni Cristo at ang larawan ni Jesucristo, ipakita na ang mga 
ito ngayon. 
• Naglalaman ang 2 Nephi 16 ng ulat ni Isaias tungkol sa isang pangitain kung 

saan nakita niya ang Panginoon. Paano inilarawan ni Isaias ang pinangyarihan 
ng pangitain? (Tingnan sa 2 Nephi 16:1-4.) Ano ang nadama ni Isaias sa 
kinaroroonan ng Panginoon? (Tingnan sa 2 Nephi 16:5.) 
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• Ano ang ipinahihiwatig ng anghel na nagdadampi ng nagbabagang uling 
sa bibig ni Isaias? (Tingnan sa 2 Nephi 16:6-7. Pinatawad ang mga kasalanan 
ni Isaias.) Paano tumugon si Isaias nang kanyang marinig ang tinig ng 
Panginoon? (Tingnan sa 2 Nephi 16:8.) Sa alin pang mga ulat sa banal na 
kasulatan nakakita kayo ng paggamit ng ganitong pananalita? (Tingnan sa 
Abraham 3:27.) Kailan tayo maaaring kailanganing magbigay ng gayon ding 
tugon sa Panginoon? 

• Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang 2 Nephi 22:1-6. Ipaliwanag na ang 
mga talatang ito ay naglalaman ng paglalarawan ni Isaias kung paano 
pupurihin ng lahat ng tao ang Tagapagligtas sa panahon ng Milenyo. Ano 
ang inyong napapansin sa mga talatang ito? Anu-anong "dakilang bagay" 
(2 Nephi 22:5) ang ginawa ng Tagapagligtas para sa atin? 

• Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin nang mabilis ang 2 Nephi 
25:19-30 at talakayin ang patotoo ni Nephi tungkol sa Tagapagligtas. Ano ang 
nakapagpahanga sa inyo sa patotoo ni Nephi? Paano tayo, katulad ni Nephi, 
"masigasig na gagawa . . . upang hikayatin ang ating mga anak . . . na 
maniwala kay Cristo"? (2 Nephi 25:23; tingnan din sa talata 26). 

• Itinuro ni Nephi na "naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, sa kabila ng 
lahat ng ating magagawa" (2 Nephi 25:23). Ano ang itinuturo ng pahayag 
na ito tungkol sa kaugnayan ng biyaya ni Jesucristo at ng ating mga gawa? 
(Tingnan sa 2 Nephi 10:24-25; Doktrina at mga Tipan 20:29-31.) Paano 
nagbibigay sa inyo ang pahayag na ito ng panghihikayat na gawin ang 
pinakamainam na magagawa ninyo? 

• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang 2 Nephi 25:29. Anu-ano 
ang maaari ninyong gawin sa linggong ito upang masunod ang panghihikayat 
ni Nephi na sambahin ang Panginoon "nang buo ninyong kakayahan, pag-
iisip, at lakas, at nang buo ninyong kaluluwa"? (Maaari ninyong anyayahan 
ang mga miyembro ng klase na pag-isipan ang tungkol sa tanong na ito sa 
halip na sagutin ito nang malakas.) 

Bigyang-diin na ang Tagapagiigtas ay nagbigay ng Kanyang pagsang-ayon sa mga 
turo ni Isaias sa nag-iisang pahayag na ito: "Oo, isang kautusan ang ibinibigay ko 
sa inyo na masigasig ninyong saliksikin ang mga bagay na ito; sapagkat dakila 
ang mga salita ni Isaias" (3 Nephi 23:1). 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang mga sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay 
ng aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o higit pa sa mga ideyang ito bilang 
bahagi ng aralin. 
1. Si Isaias at ang kanyang kapanahunan (ulat ng miyembro ng klase) 
Isang linggo bago ituro ang araling ito, anyayahan ang isang miyembro ng 
klase na maghanda ng isang maikling ulat tungkol kay Isaias, na ginagamit 
ang impormasyong makikita sa pahina 82 sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan 
"Isaias". Ipabigay ang ulat ng miyembro ng klase sa pagsisimula ng bahagi 
1 ng araling ito. 
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2. Himno 
Bilang bahagi ng talakayan sa 2 Nephi 15:26, ipaawit o ipabasa sa isang 
miyembro ng klase ang mga salita ng "Sa Tuktok ng Bundok" (Mga Himno). 
Maaari ninyong talakayin sa mga miyembro ng klase kung paanong 
ipinagdiriwang ng himnong ito ang katuparan ng propesiya ni Isaias sa 
Pagpapanumbalik ng ebanghelyo. 
3. Pagtawag sa "masama na mabuti, at mabuti na masama" (2 Nephi 15:20) 
• Sa anu-anong paraan tayo, katulad ng sinaunang Israel, nakagagawa ng 

pagkakamali ng pagtawag sa "masama na mabuti, at mabuti na masama"? 
(2 Nephi 15:20). Paano natin matitiyak na nakikilala natin kung ano talaga 
ang mabuti at masama? (Tingnan sa Moroni 7:12-17.) 

4. Paano dinaragdagan ng Aklat ni Mormon ang ating pagkakaunawa 
kay Isaias 

Ang Aklat ni Mormon ay isa sa pinakamahusay na gabay upang matulungan 
tayong maunawaan ang mga isinulat ni Isaias. Ibahagi sa mga miyembro ng klase 
ang sumusunod na mga paraan kung paano makatutulong sa atin ang Aklat ni 
Mormon na maunawaan si Isaias. 
a. Sumipi ang Aklat ni Mormon, maging sa kabuuan o sa bahagi man nito, ng 22 

sa 66 na kabanata ng aklat ni Isaias, at naglalaman ito ng karagdagang 
komentaryo tungkol sa mga kabanatang iyon. Dahil nabuhay ang mga propeta 
sa Aklat ni Mormon nang malapit sa kapanahunan ni Isaias, makatutulong sa 
atin ang kanilang mga komentaryo upang maunawaan ang kanyang mga turo. 

b. Ang mga isinulat ni Isaias na sinipi sa Aklat ni Mormon ay kinabibilangan ng 
mga salita, mga parirala, at mga paliwanag na hindi makikita sa iba pang 
kopya ng aklat ni Isaias. 

c. Ang kinikilalang pinakamatandang kopya ng Isaias ay natuklasan sa Dead Sea 
Serolls. Ang "Isaiah seroll" ay may petsang 200 B.C. (Bible Dictionary,"Dead 
Sea Serolls," 654). Gayunpaman, ang mga kabanata ng Isaias sa Aklat ni 
Mormon ay may petsa sa kapanahunan ni Nephi, humigit kumulang mga 
600 B.C. Nagbigay sa sanlibutan ang pagsasalin ni Joseph Smith ng Aklat ni 
Mormon ng isang kopya ng mga isinulat ni Isaias na nauna pa sa Dead Sea 
Serolls ng 400 taon. 

d. Dahil sa ang estilo ng unang 33 kabanata ng Isaias ay naiiba mula sa huling 
33 kabanata, maraming tao ang naniniwala na ang aklat ni Isaias ay isinulat 
ng dalawang magkaibang tao. Ang Aklat ni Mormon ay sumipi mula sa una at 
huling kalahati ng Isaias at kinikilala si Isaias bilang may-akda, na sa gayon ay 
nagbibigay patotoo at nagpapatunay sa kanyang mga isinulat. 
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2 Nephi 26-30 
Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan na sa pamamagitan 
ng Pagpapanumbalik ng ebanghelyo at mga turo ng Aklat ni Mormon, 
papangyarihin ng Panginoon na mangibabaw ang katotohanan sa kasamaan. 

Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal na 
kasulatan: 
a. 2 Nephi 26. Nagpropesiya si Nephi tungkol sa ministeryo ng Tagapagligtas sa 

mga Nephita. Nakita rin ni Nephi ang kapalaluan at huwad na pagkasaserdote 
at ang pagkalipol ng kanyang mga tao sa huli. 

b. 2 Nephi 27. Nagpatotoo si Nephi sa paglabas ng Aklat ni Mormon bilang 
bahagi ng Pagpapanumbaiik ng ebanghelyo. 

c. 2 Nephi 28. Nagpropesiya si Nephi na magkakalat si Satanas ng mga maling 
doktrina sa mga huling araw. 

d. 2 Nephi 29-30. Nagturo si Nephi tungkol sa kahalagahan ng Aklat ni Mormon 
at ang mga biyaya na darating sa mga yaong tatanggap nito. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Gene R. Cook: 
"Noong nakaraang tag-araw, habang binabagtas ang isang lansangan sa disyerto 
na bihirang daanan, nakita namin sa unahan ang daan na tila lubog sa tubig. Tila 
ipupusta ng mga anak ko ang lahat ng kanilang naipong pera sa pangyayaring 
ito. Ngunit sa loob ng ilang saglit, naroon kami di-kalayuan sa bahaging iyon at 
walang nakita ni isang patak ng tubig. Anong ilusyon ito! 
"Ilang bagay mayroon sa buhay na ito ang lumalabas na tila ganito ngunit sa 
isang iglap ay kabaligtaran pala Sa ganitong paraan gumagawa si Satanas. 
Siya ang panginoon ng ilusyon. Lumilikha siya ng mga ilusyon sa pagtatangkang 
iliko, pahinain, o ilihis ang kakayahan at pagpapahalaga ng mga Banal sa mga 
Huiing Araw sa mga dalisay na katotohanan ng Diyos" (sa Conference Report, 
Abril 1982, 35-36; o Ensign, Mayo 1982, 25). 
• Ano ang isang ilusyon? (Isang bagay na nakalilinlang o nakaliligaw.) Anu-ano 

ang ilan sa mga ilusyon na ginagamit ni Satanas upang mailigaw ang mga tao? 
Paano nating makikilala ang mga ilusyong ito mula sa katotohanan? 

Ipaliwanag na ang mga kabanatang tinalakay sa araling ito ay naglalaman ng 
malalakas na propesiya hinggil sa mga huling araw. Nagpropesiya si Nephi 
tungkol sa mga tao na malilinlang ni Satanas at lalayo mula sa katotohanan. 
Gayunpaman, kanya ring nakita ang Pagpapanumbalik ng ebanghelyo at ang 
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mga biyaya na ipagkakaioob sa matwid. Tumatalakay ang araling ito sa mga 
propesiyang ito at tumutulong sa atin na maunawaan kung paano iiwasan na 
malinlang ng mga kabulaanan ni Satanas at manatiling matapat sa katotohanan. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa 
mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga 
banal na kasulatang ito. 
1. Nagpropesiya si Nephi sa ministeryo ng Tagapagligtas sa mga Nephita. 
Talakayin ang 2 Nephi 26. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. Ipaliwanag na nakita ni Nephi na bago 
dumalaw ang Tagapagligtas sa mga Nephita, magkakaroon ng "malalaking 
digmaan at alitan" sa loob ng maraming salinlahi (2 Nephi 26:1-2). 
Nagpropesiya siya na sa pagitan ng panahon ng kamatayan ni Cristo at ng 
kanyang ministeryo sa mga Nephita, malilipol ang masasama (2 Nephi 26:3-7). 
• Paano inilarawan ni Nephi ang mga yaong maliligtas pagdating ng 

Tagapagligtas? (Tingnan sa 2 Nephi 26:8.) Bakit mahalaga sa atin ngayon ang 
ganito ring mga katangian? Paano nabiyayaan ang mga matwid na Nephita at 
ang kanilang mga salinlahi? (Tingnan sa 2 Nephi 26:9.) 

• Nagpropesiya si Nephi na pagkaraan ng apat na salinlahi ng kapayapaan at 
kabutihan, ang kanyang mga tao ay haharap sa isang "mabilis na pagkalipol" 
(2 Nephi 26:10). Ano ang magiging sanhi ng pagkalipol na ito? (Tingnan sa 
2 Nephi 26:10-11.) Bakit lubhang mabigat na kasalanan ang kapalaluan? Anu-
ano ang magagawa natin sa ating mga buhay upang mapanatili sa atin ang 
Espiritu ng Panginoon? 

• Paano inilarawan ni Nephi ang paraan kung paano dinadala ni Satanas ang 
mga tao sa pagkalipol? (Tingnan sa 2 Nephi 26:22. Maaari ninyong ipaliwanag 
na ang di-ilong lubid ay yari sa manipis, at magaang na mga hibla.) Anu-ano 
ang ilan sa mga paraan na ginagamit ni Satanas ang "de-ilong mga lubid" bago 
igapos ang mga tao ng "matitibay na lubid"? 

• Paano inilarawan ni Nephi ang paraan kung paano dinadala ng Tagapagligtas 
ang mga tao sa kaligtasan? (Tingnan sa 2 Nephi 26:23-27, 33.) Paano natin 
matutulungan ang iba na "makabahagi ng kanyang kaligtasan"? 
(2 Nephi 26:24). 

• Nagbabala si Nephi laban sa mga huwad na pagkasaserdote. Anu-ano ang mga 
huwad na pagkasaserdote? (Tingnan sa 2 Nephi 26:29; Alma 1:16.) Anu-anong 
mga halimbawa ng huwad na pagkasaserdote ang makikita sa daigdig ngayon? 
Paano natin mapaglalabanan ang mga kalagayang ito? (Tingnan sa 2 Nephi 
26:30-31; 3 Nephi 18:24; Moroni 7:45-47.) 

2. Nagpatotoo si Nephi sa paglabas ng Aklat ni Mormon. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 2 Nephi 27. 
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• Ang kabanata 27 ay naglalaman ng mga karagdagang propesiya tungkol sa 
mga huling araw. Alin sa mga pangyayaring inilarawan sa 2 Nephi 27 ang 
natupad na sa dispensasyong ito? (Bigyan ng ilang minuto ang mga miyembro 
ng klase na mapag-aralan ang 2 Nephi 27:6-35. Maaari ninyong hatiin ang 
klase sa mga pangkat at hiiingin sa bawat pangkat na pagtuunan ang mga 
magkakaibang talata sa loob ng kasulatang ito. Ibuod ang kanilang mga sagot 
sa pisara. Ang ilan sa mga sagot ay nakatala sa ibaba, na may kasamang mga 
tanong sa pagtatalakay upang mahikayat ang pakikilahok.) 
a. Isang sinaunang aklat ang ibibigay sa isang lalaki upang isalin (2 Nephi 

27:9). Ano ang aklat na ito? (Tingnan sa 2 Nephi 27:6.) Anong dahilan ang 
ibinigay ng Panginoon sa pagpili ng isang kabataan, hindi marunong na 
lalaki upang isalin ang Aklat ni Mormon? (Tingnan sa 2 Nephi 27:19-23.) 

b. Isang bahagi ng mga salita sa aklat ang ipakikita sa isang marunong na 
lalaki, na hihiling na makita ang aklat (2 Nephi 27:15). Anong pangyayari 
ang ipinopropesiya sa mga talatang ito? (Tingnan sa Joseph 
Smith-Kasaysayan 1:63-65.) Bakit ninais ng marunong na lalaki na makita 
ang aklat? (Tingnan sa 2 Nephi 27:16.) Sa anu-anong paraan maaaring 
"mahigpit na isinara" ang Aklat ni Mormon sa mga yaong naghahangad 
ng papuri ng sanlibutan? 

c. Magpapatunay ang mga saksi sa katotohanan ng Aklat ni Mormon (2 Nephi 
27:12-14). Bakit mahalaga para sa mga saksi na makita ang mga lamina? 
(Tingnan sa Eter 5:2-4; tingnan din sa II Mga Taga Corinto 13:1.) 

d. Makikita ang kapangyarihan ng Aklat ni Mormon sa buhay ng mga tao 
(2 Nephi 27:26, 29-30, 35). Anu-anong mga pagbabago sa inyong buhay 
o sa buhay ng iba ang inyong nakita dahil sa kapangyarihan ng Aklat 
ni Mormon? 

3. Nagpropesiya si Nephi na magkakalat si Satanas ng mga maling doktrina 
sa mga huling araw. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 2 Nephi 28. 
• Nagpropesiya si Nephi na sa mga huling araw, itatanggi ng mga tao ang 

kapangyarihan ng Diyos at magtuturo ng mali, walang kabuluhan, at mga 
hangal na doktrina (2 Nephi 28:3-9; tingnan din sa 2 Nephi 26:20-21). Paano 
nangibabaw ang kalagayang ito sa panahon ni Josepn Smith? (Tingnan sa 
Joseph Smith—Kasaysayan 1:5-6, 19, 21.) Paano ito nangingibabaw ngayon? 

• Paano inilarawan ni Nephi ang maling aral na gagamitin ng mga tao upang 
bigyang-katwiran ang pagkakasala? (Tingnan sa 2 Nephi 28:7-9.) Anu-ano ang 
ilan sa mga pagbibigay katwiran na ginagamit ng tao ngayon upang idahilan 
sa kasalanan? Anu-ano ang mga panganib ng hindi pag-alala tungkol sa 
"paggawa ng kaunting kasalanan"? (2 Nephi 28:8). 

• Nakita rin ni Nephi na mapupuno ng kapalaluan ang mga tao sa mga huling 
araw (2 Nephi 28:12-15). Ano ang naging bunga sa huli ng kapalaluan ng 
mga Nephita? (Tingnan sa 2 Nephi 26:10-11.) Paano nagiging isang "batong 
kinatitisuran" ang kapalaluan sa ating espirituwal na pag-unlad? Paano natin 
mapananagumpayan ang kapalaluan? 

• Itinuro ni Nephi na magdadala ang kapalaluan sa marami upang "nakawan 
ang mga maralita" (2 Nephi 28:13). Paano nagbubunsod ang paghahangad sa 
"maiinam na kasuotan" at iba pang mga ginhawa na pabayaan natin ang mga 
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maralita? Sa anu-anong paraan matutulungan natin ang mga kapus-palad, 
kapwa sa pisikal at sa espirituwal? 

• Ayon kay Nephi, paano tutugon ang maraming tao sa salita ng Panginoon sa 
mga huling araw? (Tingnan sa 2 Nephi 28:20, 28.) Bakit madalas na "pupukaw 
[sa marami] na magalit lahan sa mga yaong bagay na mabuti" ang mga salita 
ng Diyos? 

• Nagpropesiya si Nephi na papayapain ni Satanas ang mga tao at "dahan-dahan 
silang aakayin tungo sa mahalay na katiwasayan" (2 Nephi 28:21). Ano ang 
mahalay na katiwasayan? (Ang salitang mahalay ay tumutukoy sa laman. 
Ang pagkakaroon ng mahalay na katiwasayan ay ang pagkakasumpong ng 
katiwasayan sa pagsunod sa mga pita ng laman o pananalig sa mga 
makamundong bagay o ideya.) Paano pumipigil sa atin ang kasiyahan sa 
mahalay na katiwasayan mula sa pagsisisi? Ano ang iminumungkahi ng 
pariralang "maingat silang aakayin" (2 Nephi 28:21) tungkol sa mga taktika 
ni Satanas? 
Ibinahagi ni Elder James E. Faust ang sumusunod na analohiya: " Sinabi 
ni Thomas R. Rowan . . . : 'Nagkuwento minsan tungkol sa ilang palaka na 
namatay nang walang kalaban-laban na pinakukuluang buhay sa isang 
kaldero ng tubig ang manunulat at komentaristang si Maleolm Muggeridge. 
Bakit hindi sila nanlaban? Dahil nang ilagay sila sa kaldero, ang tubig ay 
maligamgam. Pagkatapos ay bahagyang dinagdagan ang antas ng init, . . . 
at kaunti pang init, at patuloy na unti-unting dinagdagan ang init. Ang 
pagbabago ay bahagyang-bahagya, na halos hindi mararamdaman, kung 
kaya't nasanay ang mga palaka sa bago nilang kinalalagyan—hanggang sa huli 
na ang lahat. Ang punto na ipinakikita ni G. Muggeridge ay hindi tungkol sa 
mga palaka kundi tungkol sa atin at kung paano natin nagagawang tanggapin 
ang kasamaan kung hindi ito itinutulak sa atin nang biglaan. Nagagawa nating 
tanggapin ang isang bagay na imoral kapag ito ay bahagyang masama lamang 
sa mga bagay na tinatanggap na natin' " (National Press Club Porum). 
Pagkaraang maibahagi ang analohiyang ito, sinabi ni Elder Faust, "Ang dahan-
dahang paraan na ito ay sinabi na ng sinaunang mga propeta" (sa Conference 
Report, Abril 1989, 40; o Ensign, Mayo 1989, 32). 

• Paano inilarawan ni Nephi ang mga paraan kung paano "pupurihin nang 
labis-labis" ni Satanas ang ilang tao? (Tingnan sa 2 Nephi 28:22.) Sa palagay 
ninyo, bakit ninanais ni Satanas na maniwala tayo na walang diyablo at 
walang impiyerno? Paano makatutulong sa atin ang pag-aaral ng Aklat ni 
Mormon na maging laging handa sa espirituwal at makaiwas sa pagiging 
"pabaya sa Sion"? (2 Nephi 28:24). 
Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson: "Ibinubunyag ng Aklat ni Mormon ang 
mga kaaway ni Cristo. Pinabubulaanan nito ang mga maling doktrina at 
inaalis ang mga pagtatalo. (Tingnan sa 2 Nephi 3:12.) Pinalalakas nito ang mga 
mapagpakumbabang tagasunod ni Cristo laban sa masasamang balak o plano, 
at mga doktrina ng diyablo sa ating panahon. Ang uri ng mga taong lubusang 
tumalikod sa katotohanan sa Aklat ni Mormon ay katulad din ng mga uri na 
mayroon tayo ngayon. Ang Diyos, dahil sa kaalamang walang hanggan, ay 
hinubog ang Aklat ni Mormon upang makita natin ang mali at malaman kung 
paano labanan ang mga maling konsepto, tungkol sa edukasyon, pulitika, 
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relihiyon, at pilosopiya sa ating panahon" (sa Conference Report, Abril 1975, 
94-95; o Ensign, Mayo 1975, 64). 

4. Nagturo si Nephi tungkol sa kahalagahan ng Aklat ni Mormon. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata mula sa 2 Nephi 29-30. 
• Bakit hindi tatanggapin ng ilang tao ang Aklat ni Mormon sa mga huling 

araw? (Tingnan sa 2 Nephi 29:3; tingnan din sa 2 Nephi 28:29.) Bakit 
kailangan nating pag-aralan ang Aklat ni Mormon bilang karagdagan sa Biblia? 
(Tingnan sa 2 Nephi 29:4-14; t ingnan din sa 2 Nephi 28:30.) 

• Nagpropesiya si Nephi na magtatagumpay ang Aklat ni Mormon sa pagdadala 
sa mga Gentil (2 Nephi 30:3), sa mga anak ni Lehi (2 Nephi 30:3-6), at sa mga 
Judio (2 Nephi 30:70) sa isang pananampalataya kay Jesucristo bilang 
Tagapagligtas. Paano nagsisimulang matupad ang mga propesiyang ito? 

Ipaliwanag na sa pamamagitan ng pag-aaral sa Aklat ni Mormon at pamumuhay 
sa ebanghelyo, makatatamo tayo ng kapangyarihan na maiwasan ang mga 
mapanlinlang na ilusyon ni Satanas at magagabayan habang nagsusumikap tayo 
na manatili sa makipot at makitid na landas. Hamunin ang mga miyembro ng 
klase na pag-aralan ang Aklat ni Mormon nang mag-isa at kasama ang kanilang 
mag-anak nang sa gayon ay matanggap nila ang mga biyaya na ipinangako ng 
Panginoon sa matwid. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang mga sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay 
ng aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o dalawang ideyang ito bilang bahagi 
ng aralin. 
1. "Isang malaking paghahati sa mga tao" (2 Nephi 30:10) 
• Nagpropesiya si Nephi na bago ang Milenyo, ang Panginoon ay "gagawa ng 

isang malaking paghahati sa mga tao" (2 Nephi 30:10). Paano inilarawan ni 
Nephi ang paghahating iyon? (Tingnan sa 2 Nephi 30:10). Anu-ano ang ilan 
sa mga biyayang tatamasain ng mga matwid sa Milenyo? (Tingnan sa 
2 Nephi 30:12-18.) 

2. Gawaing Pangkabataan 
Ipakita sa mga miyembro ng klase ang tatlong ilusyong optikal sa susunod na 
pahina (kung maaari, gumawa kayo ng mga kopya ng mga ilusyong optikal at 
ipamahagi ang mga ito sa bawat miyembro ng klase). Talakayin sa mga 
miyembro ng klase ang mga tanong sa ibaba ng mga larawan. (Sa larawan 1, ang 
mga linya A at B ay pareho ang haba. Sa larawan 2 at 3, ang dulo ng sanga sa 
gitna ay hindi nakadikit sa dalawa pang dulo ng sanga.) Pagkaraan ng ilang 
minutong pagsasalita tungkol sa mga ilusyong ito, itanong ang mga sumusunod: 
• Paanong nakapanlilinlang ang mga larawang ito? Anu-ano ang ilan sa mga 

ilusyong ginagamit ni Satanas upang malinlang tayo. Ano ang magagawa 
natin upang makita, o maunawaan, ang katotohanan? 
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11 "Magpatuloy sa Paglakad nang may Katatagan kay Cristo" 
2 Nephi31-33 

Layunin Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan ang doktrina ni Cristo 
at magkaroon ng karagdagang paghahangad na magpatuloy sa paglakad na 
nagpapakabusog sa Kanyang mga salita. 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang sumusunod na mga banal 
na kasulatan: 
a. 2 Nephi 31:1-18. Nagturo si Nephi tungkol sa doktrina ni Cristo. Nagturo 

siya na si Jesus ay nabinyagan upang "ganapin ang lahat ng katwiran" at na 
tayo ay dapat na mabinyagan at sumunod sa kanya. Kanya ring itinuro ang 
tungkol sa mga biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo. 

b. 2 Nephi 31:19-21. Nagturo si Nephi na dapat tayong magpatuloy sa 
paglakad at magtiis hanggang sa wakas. 

c. 2 Nephi 32. Nagsalita si Nephi tungkol sa kahaiagahan ng pagpapakabusog 
sa mga salita ni Cristo at palagiang pananalangin. 

d. 2 Nephi 33. Ipinahayag ni Nephi na ang mga tao ay maniniwala sa kanyang 
mga salita kapag naniniwala sila kay Cristo. Nagbabala siya na tayo ay 
hahatulan alinsunod sa ating pagtanggap o pagtanggi sa kanyang mga salita. 

2. Karagdagang babasahin: Moroni 7:13-17; Doktrina at mga Tipan 20:37, 71-74. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Hilingin sa mga miyembro ng klase na isalarawan ang isang piging. Anu-
anong uri ng pagkain ang nasa mesa? Paano naiiba ang isang piging sa isang 
pangkaraniwang kainan? Pagkatapos na magkaroon kayo ng ilang sandali ng 
pagtalakay dito, ipabasa sa isang miyembro ng klase ang 2 Nephi 32:3, simula 
sa "Samakatuwid, sinabi ko sa inyo." Sabihin sa mga miyembro ng klase na 
inanyayahan tayo ng Panginoon sa isang piging-isang piging na magbibigay sa 
atin ng buhay na walang hanggan. Ang araling ito ay tumatalakay sa mga turo 
ni Nephi kung paano ipamuhay ang doktrina ni Cristo at magpakabusog sa 
Kanyang mga salita. 

Tumatayo si Nephi bilang isa sa mga pinakamagiting na anak ng Diyos. Bagama't 
dumanas siya ng alitan sa kanyang mag-anak, digmaan, at iba pang mga 
pagsubok, inibig niya ang Panginoon nang buong puso niya. Puspos siya ng 
pananampalataya, sigla, at katapatan, at hindi siya kailanman nag-atubili sa 
kanyang pagsunod. Habang pinag-aaralan ninyo ang mga nakatakdang kabanata, 
tandaan na ang mga salitang ito ay kabilang sa mga pinakahuling sinabi ni Nephi. 
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1. Nagturo si Nephi tungkol sa doktrina ni Cristo. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 2 Nephi 31:1-18. Bigyang-diin na 
si Nephi ay nag-umpisa sa panghuli niyang mga panulat sa pamamagitan ng 
pagsasabi na siya ay magsasalita "hinggil sa doktrina ni Cristo" (2 Nephi 31:2). 
Hilingin sa mga miyembro ng klase na pag-isipan ang pariralang ito at kung ano 
ang ipinakakahulugan nito habang tinatalakay nila ang kabanata 31. Ipaliwanag 
na sa huling bahagi ng aralin, magtatanong kayo kung ano ang kanilang mga 
kaisipan sa kung ano ang "doktrina ni Cristo". 
• Nag-umpisa si Nephi sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa mga tao na 

nagsalita na siya noong nakaraan tungkol sa pagbibinyag kay Jesus (2 Nephi 
31:4). Bakit nabinyagan si Jesus? (Tingnan sa 2 Nephi 31:5.) Paano niya 
"ginanap ang lahat ng katwiran" sa pamamagitan ng pagpapabinyag? 
(Tingnan sa 2 Nephi 31:6-7. Maaari ninyong bigyang-diin na sinabi ni 
Pangulong Joseph F. Smith na ang pagganap sa lahat ng katwiran ay 
"pagtupad sa batas" [sa Conference Report, Abril 1912, 9.]) 

• Ayon sa 2 Nephi 31:9, para sa anong iba pang dahilan at nagpabinyag si Jesus? 
Bakit kailangan natin ang pagbibinyag? (Ipabasa sa mga miyembro ng klase 
ang 2 Nephi 31:13, 17 at Doktrina at mga Tipan 20:37, 71-74 upang makita 
ang mga sagot sa tanong na ito. Isulat ang buod ng kanilang mga sagot sa 
pisara. Ang ilan sa mga sagot ay nakatala sa ibaba.) 
a. Upang tumanggap ng kaloob na Espiritu Santo (2Nephi 31:13). 
b. Upang tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan (2 Nephi 31:17). 
c. Upang pumasok sa pasukan para sa landas patungo sa buhay na walang 

hanggan (2 Nephi 31:17). 
d. Upang tumanggap ng pagiging miyembro sa Simbahan ng Panginoon 

(Doktrina at mga Tipan 20:37, 71-74). 
• Hinikayat ni Nephi ang kanyang mga tao na "sundin ang Anak, nang may 

buong layunin ng puso, nang walang pagkukunwari at walang panlilinlang 
sa harapan ng Diyos" (2 Nephi 31:13). Sa palagay ninyo, ano ang ibig 
ipakahulugan ng kumilos nang walang pagkukunwari at panlilinlang sa 
harapan ng Diyos? Paanong ang pagsunod sa Anak "nang may buong 
layunin ng puso" ay makatutulong sa atin na makaiwas sa pagkukunwari 
at panlilinlang? 

• Anong kaloob ang matatanggap natin kapag ipinakikita natin ang ating 
kahandaan na "sumunod [saj Tagapagligtas doon sa tubig" sa pamamagitan 
ng pagbibinyag? (2 Nephi 31:13). Paano isinalarawan ni Nephi ang paraan 
kung paano makapagsasalita ang isang tao pagkatapos na mabinyagan at 
tumanggap ng kaloob na Espiritu Santo? (Tingnan sa 2 Nephi 31:13.) Ano ang 
ibig ipakahulugan ng "makapagsasalita sa wika ng mga anghel"? (Tingnan sa 
2 Nephi 32:2-3. Ibig sabihin nito ay magsalita ng mga salita ni Cristo sa 
pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.) Sa anu-anong kalagayan 
maaari tayong mabiyayaan na makapagsalita sa "wika ng mga anghel"? (Ang 
mga sagot ay maaaring kabilangan ng kapag tayo ay nagtuturo o nagpapatotoo 
sa mga kaibigan at kamag-anak, sa pagsasalita sa simbahan, o kapag tayo 
ay nagdarasal.) 

• Nagturo rin si Nephi na pagkatapos ng pagbibinyag, tumatanggap tayo ng 
kapatawaran ng mga kasalanan "sa pamamagitan ng apoy at ng Espiritu 
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Santo" (2 Nephi 31:17). Sa paiagay ninyo, bakit ginamit ni Nephi ang salitang 
"apoy" sa pagsasalarawan sa paraang ito? (Kagaya ng apoy na nagdadalisay at 
lumilinis, nililinis ng Espiritu Santo mula sa kasalanan ang mga yaong 
matapat na nagsisi at nabinyagan.) 

• Itinuro ni Nephi na ang Espiritu Santo ay "sumasaksi sa Ama at sa Anak" 
(2 Nephi 31:18). Bakit mahalaga para sa atin na tumanggap ng patotoo sa 
Ama at sa Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo? 

• Sa anu-anong paraan dumarating sa atin ang isang saksi mula sa Espiritu 
Santo? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 8:2 at sa sumusunod na siping 
banggit.) Bakit mahalagang maunawaan kung paano nagsasalita ang Espiritu 
Santo sa atin? (Tingnan sa 2 Nephi 32:5.) 
Itinuro ni Pangulong Boyd K. Paeker: "Ang Espiritu Santo ay nagsasalita sa 
pamamagitan ng isang tinig na higit ninyong nadarama kaysa naririnig. Ito ay 
inilalarawan bilang isang 'marahan at banayad na tinig' " (sa Conference 
Report, Okt. 1994, 77; o Ensign, Nob. 1994, 60). 

Tala: Maraming miyembro ng Simbahan ang nakadarama ng impluwensiya ng 
Espiritu ngunit hindi nababatid na ang mga damdaming nararanasan nila ay 
mula sa Espiritu Santo. Sa mga pagkakataon sa loob ng taon, kapag nadarama 
ninyo ang impluwensiya ng Espiritu sa oras ng klase, maaari kayong huminto 
at magbahagi ng inyong mga damdamin sa mga miyembro ng klase. Ipaliwanag 
na maaaring hindi nila madarama ang impluwensiya ng Espiritu na katulad na 
katulad ng pagkakadama ninyo, ngunit ang impluwensiya ng Espiritu ay 
nagdudulot ng kapayapaan at kagalakan. 
2. Nagturo si Nephi na dapat tayong magpatuloy sa paglakad at magtiis 

hanggang sa wakas. 
Basahin at talakayin ang 2 Nephi 31:19-21. Ipaliwanag sa mga miyembro ng 
klase na nagturo si Nephi na ang pagbibinyag ang pintuan upang mapasok ang 
makipot at makitid na landas patungo sa buhay na walang hanggan. Kanya ring 
itinuro kung ano ang ibig ipakahulugan ng paglakad sa landas na ito. 
• Anong tanong ang ibinigay ni Nephi sa 2 Nephi 31:19? Ano ang sagot sa 

tanong na ito? (Tingnan sa 2 Nephi 31:19-20.) Sa palagay ninyo, ano ang 
ibig ipakahulugan ng "magpatuloy sa paglakad"? (Magpatuloy nang may 
kasigasigan, kahit na anupaman ang hadlang o panggagambala.) Anu-ano ang 
ilan sa mga bagay na maaaring makagambala sa atin sa patuloy na paglalakad? 
Bakit isang mahalagang bahagi ng pagtitiis hanggang sa wakas ang patuloy 
na paglalakad? 

• Ano ang ibig ipakahulugan ng pagkakaroon ng "katatagan kay Cristo"? 
(2 Nephi 31:20). Paano makapagbibigay sa atin ang pagsunod kay Cristo ng 
isang "ganap na kaliwanagan ng pag-asa"? Anu-ano ang ilang paraan upang 
matulungan natin ang isa't isa sa ating pagsusumikap na patuloy na lumakad? 
Anu-ano ang ating magagawa upang matulungan ang mga bagong miyembro 
ng Simbahan sa pagsisimula nila sa kanilang paglalakbay sa landas? 
Itinuro ni Pangulong Gordon B. Hinekley: "Dahil sa parami nang paraming 
mga nagbabalik-loob, kailangan natin gumawa ng lalong masigasig na 
pagsusumikap na matulungan sila na makita ang kanilang daan. Ang bawat 
isa sa kanila ay nangangailangan ng tatlong bagay: kaibigan, pananagutan, 
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at pangangalaga sa pamamagitan ng 'mabuting saiita ng Diyos' (Moroni 6:4). 
Ito ay ating tungkulin at pagkakataon na maipagkaloob ang mga bagay na ito" 
(sa Conference Report, Abril 1997, 66;oEnsign, Mayo 1997, 47). 

• Batay sa mga turo ni Nephi sa 2 Nephi 31, paano ninyo bibigyang-kahulugan 
ang "doktrina ni Cristo"? (Tingnan sa 2 Nephi 31:13, 15; t ingnan din sa 
3 Nephi 11:31-40. Ang mga sagot ay dapat na kabilangan ng pananampalataya 
kay Cristo, pagsisisi, pagpapabinyag, pagtanggap ng kaloob na Espiritu Santo, 
at pagtitiis hanggang sa wakas.) 

3. Nagsalita si Nephi tungkol sa kahalagahan ng pagpapakabusog sa mga 
salita ni Cristo. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata mula sa 2 Nephi 32. 
• Sa 2 Nephi 32, nagbigay si Nephi ng karagdagang mga tagubilin tungkol 

sa kung ano ang dapat nating gawin pagkatapos nating pasukin ang landas 
patungo sa buhay na walang hanggan (2 Nephi 32:1-3). Anu-anong mga tiyak 
na tagubilin ang ibinigay sa ikatlong talata? Anu-anong mapapagkukunan 
mayroon tayo sa pagtanggap ng mga salita ni Cristo? 

• Sa palagay ninyo, ano ang ibig ipakahulugan ng magpakabusog sa mga 
salitang ito? (Tingnan ang siping-banggit sa ibaba.) Paanong ang 
"pagpapakabusog" ay naiiba sa pagbabasa o kahit na sa pag-aaral? Paano 
natin matutulungan ang iba na magpakabusog? 
Sinabi ni Elder Neal A. Maxwell: "Kinakailangan nating magpakabusog sa mga 
salita ni Cristo sa mga banal na kasulatan dahil sa ang mga salitang ito ay 
dumarating sa atin mula sa mga buhay na propeta. Ang pagtikim-tikim lamang 
paminsan-minsan ay hindi makasasapat. (Tingnan sa 2 Nephi 31:20 at 32:3.) 
Ang pagpapakabusog ay nangangahulugan ng pagkain nang ganadong-ganado 
at may kagalakan at may kasiyahan-hindi ang pagkain nang maramihan sa 
tuwi-tuwina dahil sa hindi iniisip na kagutuman, ngunit pakikibahagi nang 
may pasasalamat, pagkain nang may kagalakan, sa isang masaganang hapag 
na maingat at mapagmahal na inihanda . . . sa loob ng mga daang taon" 
('Wherefore Ye Must Press Eorward [1977], 28). 

• Anong pangako ang ibinigay ni Nephi hinggil sa mga salita ni Cristo? 
(Tingnan sa 2 Nephi 32:3.) Paano ninyo napatunayang totoo ito? 

• Nagturo si Nephi na ang Espiritu ay nagtuturo, o naghihikayat, sa isang tao na 
manalangin (2 Nephi 32:8). Bakit mahalaga na manalangin tayo bago natin 
isagawa "ang anumang bagay sa Panginoon"? (2 Nephi 32:9). Paano kayo 
nabiyayaan habang sinusunod ninyo ang payong ito? 

4. Ipinahayag ni Nephi na ang mga tao ay maniniwala sa kanyang mga 
salita kapag naniniwala sila kay Jesucristo. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 2 Nephi 33. Ipaliwanag na ang 
kabanatang ito ay naglalaman ng patotoo ni Nephi sa katotohanan ng kanyang 
mga salita at ang kahalagahan ng mga ito sa lahat ng tao. 
• Bakit may "malaking kahalagahan" ang mga salita ni Nephi? (Tingnan sa 

2 Nephi 33:3-5.) Paano natin mababatid ang kahalagahan ng mga salitang ito? 
Paano natin malalaman na ang mga salita ni Nephi ay totoo? (Tingnan sa 
2 Nephi 33:10; tingnan din sa Moroni 7:13-17.) 
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• Sinabi ni Nephi na makikita natin siya nang "harap-harapan" sa hukuman 
(2 Nephi 33:11). Paano "hahatol sa [atin] sa huling araw" ang mga salita ni 
Nephi? (Tingnan sa 2 Nephi 33:14. Kapag pinili nating tanggihan ang mga 
salitang ito o labagin ang mga alituntuning itinuturo nito, tayo ay itatakwil 
mula sa harapan ng Panginoon.) 

• Ang ilan sa mga pinakahuling salitang isinulat ni Nephi ay ang pahayag na 
"Sapagkat gayon ang iniutos ng Panginoon sa akin, at kailangan kong 
sumunod" (2 Nephi 33:15). Bakit naaangkop itong pangwakas sa mga sinulat ni 
Nephi? Anu-ano ang mga natutuhan ninyo sa mga halimbawa ni Nephi na 
makatutulong sa inyo habang nagsusumikap kayong maging lalong masunurin? 

Muling ibigay ang buod ng doktrina ni Cristo, na kinabibilangan ng 
pananampalataya kay Jesucristo, pagsisisi, pagpapabinyag, pagtanggap sa kaloob 
na Espiritu Santo, at pagtitiis hanggang sa wakas. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na mga materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o dalawa sa mga ideyang ito bilang 
bahagi ng aralin. 
1. H imno 
Kasabay ng mga miyembro ng klase, awitin o basahin ang mga salita ng 
"Magpunyagi, Mga Banal" (Mga Himno). 
2. Pananagumpay sa mga had lang sa pagkakaunawa. 
• Basahin at talakayin ang 2 Nephi 32:7. Bakit pinigilan ng Espiritu sa 

pagsasalita si Nephi? Paanong pangkaraniwan pa rin ngayon ang mga 
suliraning binabanggit sa mga talatang ito? Paano natin matutulungan 
ang isa't isa na maiwasan ang mga suliraning ito? 
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"Hanapin Muna Ninyo ang Kaharian ng Diyos" 12 
facob 1-4 
Layunin Tulungan ang mga miyembro ng klase na makadama ng higit na malaking 

pagnanasa na gampanang mabuti ang kanilang mga tungkulin, maging malinis 
ang puri, at mag-anyaya sa iba na lumapit kay Cristo. 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Jacob 1. Ginampanang mabuti ni Jacob ang kanyang tungkulin mula sa 

Panginoon na mangaral ng pagsisisi sa mga tao. 
b. Jacob 2-3. Nagbabala si Jacob laban sa pag-ibig sa kayamanan, kapalaluan, 

at kahalayan. Ipinangako niya sa dalisay ang puso na aaliwin sila ng Diyos 
sa kanilang paghihirap habang nananalig sila sa Kanya, tumatanggap sa 
Kanyang salita, at nananalangin nang may pananampalataya. 

c. Jacob 4. Nagpatotoo si Jacob sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Nagbabala 
siya sa mga tao laban sa "pagtingin nang lampas sa tanda." 

2. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, magdala ng lente sa 
klase (o gumuhit ng lente sa pisara bago magsimula ang klase). 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ipakita ang lente (o gumuhit ng lente sa pisara bago magsimula ang klase). 

• Ano ang ginagawa ng lente? Ano ang ibig sabihin ng salitang "gampanang 
mabuti"? (Palakihin, dagdagan sa kahalagahan, pataasin sa pagtanaw o 
paggalang.) Ano ang ibig sabihin ng "gampanang mabuti" ang isang tungkulin 
sa Simbahan? 
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Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Jacob 1:17-19. Anyayahan 
ang ibang miyembro ng klase na hanapin ang mga pariralang nagsasalarawan 
kung paano ginampanang mabuti ni Jacob ang kanyang tungkulin mula sa 
Panginoon. Maaari ninyong itala ang kanilang mga sagot sa pisara. Ang tala ay 
maaring kabilangan ng sumusunod: 
a. Tinanggap ang kanyang tungkulin sa Panginoon (Jacob 1:17). 
b. Itinalaga, o inilaan (Jacob 1:18). 
c. Tumanggap ng pananagutan (Jacob 1:19). 
d. Nagturo ng salita ng Diyos nang buong pagsusumigasig (Jacob 1:19). 
e. Gumawa nang puspusan (Jacob 1:19). 
Ipaliwanag na nang malapit na si Nephi sa katapusan ng kanyang mortal na 
buhay, ibinigay niya sa kanyang mga nakababatang kapatid na sina Jacob at Jose 
ang pananagutan sa kapakanang espirituwal ng mga Nephita. Nadama ni Jacob 
ang bigat ng kanyang tungkulin at nalungkot sa lumalaking kapalaluan na 
nagbunsod sa kanyang mga tao na maging sakim at mahalay. Hinikayat niya sila 
nang masidhi na magsisi—upang makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng 
Pagbabayad-sala. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na isipin ang mga sarili 
nilang tungkulin sa Simbahan at kung paano nila lalong magagampanang 
mabuti ang mga ito. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga 
banal na kasulatang ito. 
1. Ginampanang mabuti ni Jacob ang kanyang tungkulin mula 

sa Panginoon. 
Talakayin ang Jacob 1. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin nang 
malakas ang mga piniling talata. Ipaliwanag na si Jacob ay anak nina Lehi at 
Saria at ipinanganak sa ilang. Nakita niya ang Tagapagligtas sa kanyang kabataan, 
at inordenan siya sa pagkasaserdote (2 Nephi 2:4; 6:2; 11:3). Naging tagapag-
ingat siya ng maliliit na lamina at humaliii kay Nephi sa ministeryo. 
• Nang ibigay ni Nephi ang maliliit na lamina kay Jacob, binigyan niya rin si 

Jacob ng mga tiyak na tagubilin. Anu-ano ang itinagubilin ni Nephi kay Jacob 
na itala sa mga laminang ito? (Tingnan sa Jacob 1:1-4.) Bakit mahalagang 
maitala at maingatan ang mga kaalamang ito? (Tingnan sa Jacob 1:5-8.) Anu-
ano ang itinuturo sa atin ng mga talatang ito tungkol sa mga bagay na dapat 
nating itala tungkol sa ating buhay? 

• Sinulat ni Jacob na "labis na pagmamahal [ang] iniukol ng mga tao kay 
Nephi" (Jacob 1:10). Bakit mayroon sila ng ganitong labis na pagmamahal kay 
Nephi? (Tingnan sa Jacob 1:10.) Ano ang nadarama ninyo ukol sa mga yaong 
gumawa upang mapaglingkuran kayo? 

• Ano ang ibig ipakahulugan ni Jacob nang sabihin niyang nagturo siya sa 
kanyang mga tao "matapos matanggap ang [kanyangl tungkulin mula sa 
Panginoon'7 Oaeob 1:17-18). Paano natin natatanggap ang ating tungkulin 
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mula sa Panginoon? (Sa pamamagitan ng pagkakatawag at pagkakalaan.) 
Paano natin malalaman kung ano ang nais ng Panginoon na gawin natin 
sa ating mga tungkulin? 

• Ano ang sinabi ni Jacob na mangyayari kung siya at si Jose ay hindi nagturo 
nang may pagsusumigasig sa mga tao? (Tingnan sa Jacob 1:19.) Bakit 
mahalagang gampanan nating mabuti ang ating mga tungkulin? (Kung hindi 
ninyo ginamit ang gawaing pantawag pansin, gumugoi ng ilang sandali upang 
taiakayin ang ibig sabihin ng gampanan nang mabuti ang isang tungkuiin.) 

• Anu-ano ang ilang halimbawang nakikita ninyo sa mga taong ginagampanan 
nang mabuti ang kanilang mga tungkulin? Paano nating higit na 
magagampanang mabuti ang ating mga tungkulin? (Tingnan sa Doktrina 
at mga Tipan 58:26-28.) Paano kayo nabiyayaan sa inyong pagsusumikap 
na magampanan ang inyong mga tungkulin? 

2. Nagbabala si Jacob laban sa pag-ibig sa kayamanan, kapalaluan, 
at kahalayan. 

Talakayin ang Jacob 2-3. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin ang 
mga piniling talata. 
• Sa kanyang pag-uumpisa sa pangangaral sa mga tao ni Nephi, sinabi ni Jacob 

na siya ay 'Tabis na nabibigatan dahil sa labis na paghahangad at pag-aalaala" 
kaysa noong una Oaeob 2:3). Bakit "nahihirapan" ang kaluluwa ni Jacob? 
(Tingnan saJacob 2:5-9; tingnan din sa Jacob 1:15-16.) Sa palagay ninyo, 
bakit isinalarawan ni Jacob na "nagsisimula" na ang kasalanan? Qacob 2:5). 

• Paano naging hadlang para sa mga Nephita ang paghahangad ng kayamanang 
materyal noong panahon ni Jacob? (Tingnan sa Jacob 2:12-16.) Paano 
nagbubunsod sa kapalaluan ang pagtatamo ng kasaganaan sa kayamanang 
materyal? Anu-ano ang mga wastong pamamaraan ng paggamit ng kayamanan? 
Anu-ano ang mga payong ibinigay ni Jacob upang makatulong sa atin na 
makaiwas sa maling paggamit ng kayamanan? (Tingnan sa Jacob 2:17-21.) 
Itinuro ni Pangulong Speneer W. Kimball: 
"Ang pagkakaroon ng kayamanan ay hindi nangangahulugan ng 
pagkakaroon ng kasalanan. Ngunit ang kasalanan ay maaaring magawa sa 
paglikom at pagggamit ng kayamanan 'Sapagkat ang pag-ibig sa salapi 
ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan; na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay 
sa pananampalataya, at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga 
kalumbayan. Datapuwa't ikaw, Oh tao, ng Dios, tumakas ka sa mga bagay 
na ito; at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, 
sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan/ (I Kay Timoteo 6:10-11.) 
"Ang kasaysayan ng Aklat ni Mormon ay malinaw na nagpakita ng 
mapanirang bunga ng pagnanasa sa kayamanan. . . . Kung ginamit lamang ng 
mga tao ang kanilang kayamanan para sa mabubuting layunin, nagtamasa 
sana sila ng tuluy-tuloy na kasaganaan. Ngunit tila hindi nila magawa na 
sabay na maging mayaman at matwid sa loob ng isang mahabang panahon" 
('The Miraele of Forgiveness [1969], 47-48). 

• Magkaraang bigyang-babala ang mga tao laban sa kapalaluan at pag-ibig sa 
kayamanan, nanawagan si Jacob ng pagsisisi sa kanilang makamundong pag-
uugali. Paano binigyang katwiran ng mga Nephita ang kanilang 
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makamundong pag-uugali? (Tingnan sa Jacob 2:23-24.) Paano binigyang 
katwiran ng maraming tao sa ngayon ang kahalayan? 

• Bakit mahalaga ang maging malinis ang puri? (Tingnan sa Jacob 2:27-29; 
tingnan din sa Exodo 20:14; I Mga Taga Corinto 6:18-20.) Paano naaapektuhan 
ng sekswai na imoralidad ng isang tao ang kanyang mag-anak, mga kaibigan, at 
ang lahat ng tao sa lipunan? (Tingnan sa Jacob 2:31-35; 3:10.) Anong payo at 
pang-aaliw ang ibinigay ni Jacob sa mga yaong nasaktan dahil sa imoralidad ng 
iba? (Tingnan sa Jacob 3:1-2.) 

• Anu-ano ang dapat na gawin ng isang tao upang mapatawad sa imoralidad? 
Nagmungkahi si Pangulong Ezra Taft Benson ng limang hakbang upang 
mapatawad sa kahalayan ("The Law of Chastity," sa Brigham Young University 
1987-88 Devotional and Fireside Speeehes [1988], 53-54). Talakayin sa mga 
miyembro ng klase ang mga hakbang na ito: 
"1. Kaagad na tumakas sa anumang kalagayan na kinaroonan ninyo kung saan 
magkakasala kayo o maaaring maging sanhi ng pagkakasala ninyo." 
"2. Magsumamo sa Panginoon para sa kapangyarihang mangibabaw." 
"3. Hilingin sa inyong mga namumuno sa pagkasaserdote na tulungan kayong 
maiwasto ang inyong kasalanan at muling bumalik sa ganap na 
pakikipagmabutihan sa Panginoon." 
"4. Uminom sa banal na bukal [ang mga banal na kasulatan at mga salita ng 
mga propeta] at puspusin ang inyong buhay ng mga positibong pagmumulan 
ng kapangyarihan." 
"5. Tatandaang sa pamamagitan ng wastong pagsisisi maaari kayong muling 
maging malinis." 

• Ayon kayJacob, paanong nabibiyayaan ang mga Lamanita sa pagiging malinis 
ang puri? (Tingnan sa Jacob 3:5-7.) Anu-ano ang mga biyaya ng pagiging 
malinis ang puri? 

3. Nagpatotoo si Jacob sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Jacob 4. 
• Matapos manawagan sa kanyang mga tao na magsisi, tinapos ni Jacob ang 

kanyang sermon sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa pag-asa ng kapatawaran 
sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala. Paano nakatutulong sa atin ang mga 
banal na kasulatan at mga propeta na magkaroon ng patotoo sa Pagbabayad-
sala? (Tingnan sa Jacob 4:4-6.) Paano natin matatamo ang pag-asa kay Cristo 
na sinasabi ni Jacob? (Tingnan sa Jacob 4:10-12.) 

• Sa palagay ninyo, ano ang ibig ipakahulugan ng pagtingin "nang lampas sa 
tanda" ng mga Judio? (Tingnan saJacob 4:14. Nasiyahan ang mga Judio sa 
pagpapaliwanag ng mahihirap na teksto ng mga banal na kasulatan, ngunit 
dahil walang pananampalataya at tulong mula sa Espiritu Santo, hindi nila 
maunawaan ang mga ito. Hinamak nila ang "mga salita ng kalinawan" sa mga 
banal na kasulatan at naghanap ng kaligtasan sa iba pang daan at sa iba pang 
mga paraan maliban kay Jesucristo.) 

• Paano tayo kung minsan tumitingin "nang lampas sa tanda" sa ating pang-
araw-araw na buhay? Paano tayo magiging higit na masigasig sa pag-aalaala sa 
kahalagahan ng Tagapagligtas sa ating buhay? 
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Upang tapusin ang bahaging ito, ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng 
klase ang Mosias 3:17. 

Ipaliwanag na ang mga turo ni Jacob ay nakatutulong sa atin na maunawaan ang 
kahalagahan na gampanan nang mabuti ang ating tungkulin at pag-iwas sa 
kapalaluan at imoralidad. Sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa Pagbabayad-sala 
sa katapusan ng kanyang sermon, itinuro ni Jacob na kailangan nating manalig 
sa Tagapagligtas. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na mga materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o higit pa sa mga ideyang ito bilang 
bahagi ng aralin. 
1. Tinuligsa ni Jacob ang walang-karapatang pagsagawa ng maramihang 

pagpapakasal 
• Sino ang sinasabi ng mga Nephita na kanilang halimbawa upang bigyang-

katwiran ang kanilang mga pagpapatutot? (Tingnan saJacob 2:23-24.) 
Bakit hindi karapat-dapat na mga halimbawa sina David at Solomon? 
(Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 132:38-39. Nagbigay ang Panginoon 
ng mga asawa at mga kalunya kina David at Solomon, ngunit nagkasala sila 
sa pagpapakasal sa karagdagang mga asawa na labas sa tipan. Maaari ninyong 
ipaliwanag na noong mga unang panahon, ang kalunya ay hindi masamang 
kinakasama, ngunit isang asawang legal na may mas mababang katayuan 
sa lipunan (tingnan sa Bruee R. McConkie, Mormon Doetrine, ikalawang 
edisyon |1966), 154). 

• Anong batas ng kasal ang itinuro ni Jacob sa mga Nephita? (Tingnan sa 
Jacob 2:27-28.) 
Itinuro ng Propetang si Joseph Smith, "Palagi kong sinasabi na walang 
sinumang lalaki ang magkakaroon ng higit sa isang asawa sa isang 
pagkakataon, malibang magtagubilin nang naiiba ang Panginoon" ('Teaehings 
ofthe Prophet Joseph Smith, pinili ni Joseph Fielding Smith [1976J, 324). 
Ipaliwanag na nagbigay ng ganoong tagubilin ang Panginoon (tingnan sa 
Doktrina at mga Tipan 132), ngunit kinalaunan ay iniurong Niya ang Kanyang 
pagpapahintulot sa maramihang pagpapakasal nang magbago ang mga kalagayan 
(tingnan sa Opisyal na Pahayag—1). Bigyang-diin na ang batas ng Panginoon 
tungkol sa kasal sa ngayon ay katulad din noong sa panahon ni Jacob. 

2. Pagkilala at pag-iwas sa pang-aabuso 
Kinagalitan ni Jacob ang mga lalaking Nephita dahil sa kanilang pang-aabuso sa 
kanilang mga asawa at mga anak (tingnan sa Jacob 2:9, 31-32, 35). Ang mga 
namumuno sa Simbahan sa mga Huling Araw ay nagbigay rin ng matinding babala 
laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Ang Unang Panguluhan at ang Korum ng 
Labindalawang Apostol ay nagbabala na "ang mga taong lumalabag sa mga tipan 
ng kalinisang puri, nagmamalabis sa asawa o anak, o bigo sa pagtupad ng kanilang 
mga tungkulin sa mag-anak, na isang araw sila ay pananagutin sa harap ng Diyos." 
("Ang Mas-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo," 35538 893). 

Katapusan 

Mga Karagdagang 
Ideya sa Pagtuturo 
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Ang pang-aabuso ay maaaring ipakahulugan bilang pagtrato o pagsasalita sa 
isang tao sa paraang nakasasama o nakalilikha ng kapinsalaan o malubhang 
pagkakasala. Kung naaangkop, talakayin sa mga miyembro ng kiase ang 
sumusunod na tiyak na mga pagbibigay-kahulugan at mga tagubilin: 
Ang pang-aabuso sa bata ay nangyayari kapag ang isang tao na nasa katayuan ng 
pagtitiwala o pagsusupil ay nagbabanta o lumilikha ng pisikal o emosyonal na 
panganib sa isang bata. Kinabibilangan ito ng pagpapabaya o pang-aabusong 
pisikal, pang-aabusong emosyonal, at pang-aabusong sekswal. 
Ang pang-aabuso sa asawa ay maaari ring pisikal, emosyonal, o sekswal. Ang 
pang-aabusong emosyonal ay kinabibilangan ng pagbabansag, mga nakasisirang 
pahayag, hindi makatwirang pagsusupil o pamimilit, pananakot, pag-iwan, 
pagbabanta, o pagmamanipula. Ang pang-aabusong pisikal ay kinabibilangan 
ng hindi pagbibigay ng mga bagay na kinakailangan at paggamit ng pisikal na 
dahas kagaya ng panunulak, pagsakal, pangangalmot, pangungurot, pagpipigil, 
o panununtok. Ang pang-aabusong sekswal ay maaaring emosyonal o pisikal 
at kinabibilangan ng sexual harrasment, pananakit, at paggamit ng lakas 
o pananakot. 
Dapat na gawin ng mga namunumo sa pagkasaserdote, mga kamag-anak, at iba 
pa ang lahat ng makakaya upang mapigil ang pang-aabuso at makatulong sa 
pagpapahilom ng taong inabuso. Dapat ding tulungan ng mga namumuno at 
kamag-anak ang nang-abuso na magsisi; ang pagdidisiplina sa Simbahan ay 
maaaring kailanganin upang maganap ito. 
Kung kakailanganin pa ng mga miyembro ng klase ang karagdagang 
impormasyon tungkol sa pang-aabuso, maaari silang humiling sa kanilang 
obispo ng kopya ng dalawang polyetong inilathala ng Simbahan, Pagpigil at 
Pagtugon sa Pang-aabuso sa Bata (33196 893) at Pagpigil at Pagtugon sa Pang-aabuso 
sa Asawa (35869 893). Bilang karagdagan, dapat nilang madamang maaaring 
magtanong sa obispo para sa tiyak na mga payo tungkol sa pagpigil at pagtugon 
sa pang-aabuso. 
• Anu-ano ang ating magagawa upang makatulong na makilala at mapigilan ang 

pang-aabuso? Paano natin matutulungan ang mga yaong nasaktan dahil sa 
pang-aabuso? 

3. Nagbabala si Jacob laban sa hindi pantay na pagturing sa mga lahi 
• Bakit mababa ang pagturing ng maraming Nephita sa mga Lamanita? 

(Tingnan sa Jacob 3:5, 9.) Ano ang sinabi ni Jacob tungkol sa hindi pantay na 
pagturing na ito? (Tingnan sa Jacob 3:8-9.) Paano makapipigil sa Simbahan 
ang hindi pantay na pagturing sa pagtupad ng banal na misyon nito? 
Sinabi ni Pangulong Howard W. Hunter: 
"Ang pinanumbalik na ebanghelyo ay isang mensahe ng banal na pag-ibig 
para sa lahat ng tao sa lahat ng dako, alinsunod sa katotohanang ang lahat ng 
tao ay anak ng iisang Diyos. . . . 
" . . . Ang katunayan, ang kapangyarihan ng ating pananampalataya ay hindi 
nasasakupan ng kasaysayan, lahi, o kultura. Ito ay hindi pansariling pag-aari 
ng iisang lipi o iisang kapanahunan" (sa Conference Report, Okt. 1991, 23-24; 
o Ensign, Nob. 1991, 19). 
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Ang Talinghaga ng mga Punong Olibo 13 
Jacob 5-7 
Layunin 

Paghahanda 

Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaang mabuti ang taiinghaga 
ni Zenos sa mga punong olibo at kung paano ito naaangkop sa ating panahon. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Jacob 5. Sinipi ni Jacob ang talinghaga ni Zenos sa mga iikas at ligaw na 

punong olibo, na nagsasalarawan sa kasaysayan at patutunguhan ng 
sambahayan ni Israel. 

b. Jacob 6. Hinikayat ni Jacob ang kanyang mga tagapakinig na magsisi at 
sumunod kay Cristo. 

2. Karagdagang babasahin: 1 Nephi 10:12-14; 22:3-5; 'AngGabaysa mga Banal 
na Kasalatan, "Puno ng Olibo," ' 217-18. 

Mga Mungkahi sa 
Pagbuo ng Aralin 
Gawaing Pantawag Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
Pansin gawain upang simulan ang aralin. 

Gumuhit ng punong olibo sa pisara, at hilingin sa mga miyembro ng klase na 
banggitin, sa abot ng maiisip nila sa loob ng isang minuto, ang anumang bagay 
tungkol sa puno ng olibo. Isulat ang kanilang mga sagot sa pisara, palibot sa 
larawan. Kung kailangan ng tulong ng mga miyembro ng klase, imungkahi ang 
ilan sa mga sagot na ipinakikita sa ibaba o nakatala sa pangalawang karagdagang 
ideya sa pagtuturo. 

Nangangailangan 
ng pag-aalaga 

Maaaring mabuhay 
nang napakatanda 

Ang sanga ng olibo 
ay isang simbolo 
ng kapayapaan 

Namumunga 
Maraming 

bunga 
Buku-bukong 

katawan ng puno 

Ipaliwanag na ang araling ito ay tumatalakay kung paano ginamit ang puno ng 
olibo bilang isang simbolo upang ilarawan ang mga pakikitungo ng Panginoon 
sa sambahayan ni Israel. 
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Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga 
banal na kasulatang ito. 
1. Sinipi ni Jacob ang talinghaga ni Zenos sa mga puno ng olibo. 
Talakayin ang Jacob 5. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin nang 
malakas ang mga piniling talata. Ipaliwanag na sa kabanatang ito ay binanggit ni 
Jacob ang talinghaga mula kay Zenos, isang propetang Hebreo na tinukoy ng ilang 
ulit sa Aklat ni Mormon. Ang talinghaga ay isang pamamaraan sa panitikan kung 
saan ang isang bagay o pangyayari ay ginagamit upang ilarawan o katawanin ang 
isa pa. Gumagamit ang talinghaga ni Zenos ng puno ng olibo upang ibigay ang 
buod ng kasaysayan ng Israel at ibadya ang patutunguhan nito. 
• Anu-anong simbolo ang ginamit ni Zenos sa kanyang talinghaga? Anu-ano 

ang kahulugan ng mga simbolong ito? 
Habang hinahayaan ang mga miyembro ng klase na lumahok sa abot ng 
makakaya nila, kilalanin ang pangunahing mga simbolo mula sa talinghaga at 
ang kanilang mga kahulugan. Itala ang mga ito sa pisara. Ang nabuong tsart ay 
lalabas na parang ganito: 

ANG TALINGHAGA NI ZENOS 
Simbolo Kahulugan 
Ol ibohan Ang daigdig 
Panginoon ng ol ibohan Si Jesucristo 
Likas na punong olibo Ang sambahayan ni Israel, ang mga taong 

tipan ng Panginoon 
Ligaw na punong olibo Mga Gentil (mga taong h ind i ipinanganak 

sa sambahayan ni Israel) 
Mga sanga Pulutong ng mga tao 
Mga tagapagsilbi Mga propeta at iba pang mga tinawag 

upang maglingkod 
Bunga Mga buhay o mga gawa ng tao 

Panatilihin ang tsart na ito sa pisara sa buong aralin. 
• Ang talinghaga ay nagsisimula sa panginoon ng olibohan na natuklasan na ang 

kanyang likas na punong olibo ay nagsisimulang mabulok Oaeob 5:3-4). Ano 
ang kinakatawan ng pagkabulok na ito? (Lubusang pagtalikod sa katotohanan.) 
Ano ang ginawa ng panginoon ng olibohan nang matuklasan niya na ang 
kanyang likas na punong olibo ay nabubulok na? (Tingnan sa Jacob 5:4-14. 
Maaaring kakailanganin ninyong ipaliwanag na ang paghuhugpong ay isang 
paraan kung saan idinudugtong ang isang bahagi ng pangalawang tanim sa 
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unang tanim sa paraang nagiging ganap na bahagi ito ng unang tanim.) Bakit 
inutusan ng panginoon ang tagapagsilbi na ihugpong ang iiang ligaw na sanga? 
(Jacob 5:11, 18.) 

• Ano ang kinakatawan ng paghuhugpong sa talinghagang ito? (Pagdala sa mga 
Gentil sa sambahayan ni Israei sa pamamagitan ng pagbibinyag.) Kailan unang 
dinala ang ebanghelyo sa mga Gentil? (Tingnan sa Mga Gawa 10.) 

• Ano ang kinakatawan ng pag-aalis at pagtatanim muli ng mga likas na sanga 
sa malalayong bahagi ng olibohan? (Tingnan sa 1 Nephi 10:12-13.) Anu-
anong mga tiyak na pangkat ang maaaring kinakatawan ng mga likas na 
sangang ito? (Tingnan sa 1 Nephi 2:19-20; 22:3-4.) Bakit nagkawatak-watak 
ang Israel? (Tingnan sa Amos 9:8-9.) 

• Ang panginoon ng olibohan ay paulit-ulit na gumawa kasama ng kanyang 
mga tagapagsilbi upang pungusan, bungkalin ang palibot, at alagaan ang 
kanyang puno. Ano ang iminumungkahi nito tungkol sa kinalaman ni 
Jesucristo sa buhay ng Kanyang mga tao? 

• Nang dalawin ng panginoon ang olibohan sa ikalawang pagkakataon, ano ang 
kanyang natuklasan tungkol sa mga ligaw na sangang inihugpong sa likas na 
puno? (Tingnan sa Jacob 5:15-18.) Ano ang isinasagisag ng pamumunga ng 
mabuting bunga? Paano nakapagdaragdag ang mga bagong miyembro ng 
buhay at lakas sa Simbahan? 

• Ano ang natagpuan ng panginoon nang dalawin niya ang likas na mga sanga 
na kanyang itinanim sa iba't ibang bahagi palibot sa olibohan? (Tingnan sa 
Jacob 5:19-25. Bigyang-diin na ang mga sangang itinanim sa tigang na lupa 
ay namunga ng kapwa mabuting bunga, samantalang ang mga sangang 
itinanim sa matabang lupa ay namunga ng mabuti at ligaw na bunga.) Paano 
maiaangkop ang mga ganitong kalagayan sa atin sa ngayon? 

• Nang dalawin ng panginoon sa ikatlong pagkakataon ang olibohan, ano ang 
nangyari sa lahat ng bunga? (Tingnan sa Jacob 5:29-32, 37-42.) Ano ang 
isinasagisag ng maraming uri ng masamang bunga? (Pandaigdigang pagtalikod 
sa katotohanan.) Ano ang naging sanhi ng lubusang pagtalikod sa katotohanan? 
(Tingnan sa Jacob 5:37, 40, 48.) Ano ang maaaring isinasagisag ng "kataasan" 
ng olibohan? Paano pumipigil sa atin ang sarili nating kataasan, o kapalaluan, 
na mamunga ng mabuting bunga? 

• Ano ang sinasabi sa atin ng tugon ng panginoon sa masamang olibohan 
tungkol sa damdamin ng Panginoon para sa Kanyang mga tao? (Tingnan 
sa Jacob 5:41, 47.) Paano nakalilikha ng kaibahan sa inyong buhay ang 
kabatirang iniibig kayo ng Panginoon? 
Maaari ninyong bigyang-diin na ang ibang mga talata ay naglalarawan ng pag-
ibig ng Panginoon para sa atin. Ibinibigay ang ilang mungkahi sa ibaba: 
a. "Aking pupungusan ito, at bubungkalin ang palibot nito, at aalagaan ito, 

a t . . . hindi ito matutuyot" (Jacob 5:4). 
b. "Ikalulungkot kong mawala sa akin ang punong ito" (Jacob 5:7). 
c. "Ano ang ating gagawin sa puno, upang muli kong maiimbak ang mainam 

na bunga niyon para sa aking sarili?" (Jacob 5:33). 
d. "Baka sakaling muli akong magkaroon ng kagalakan sa bunga ng aking 

olibohan"(Jacob 5:60). 
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• Ano ang ipinasiyang gawin ng panginoon upang mailigtas ang kanyang 
masamang olibohan? (Tingnan saJacob 5:49-54, 58, 62-64. Ipinasiya niyang 
muling alagaan at pungusan ang olibihan at ihugpong muli ang inalis at 
itinanim na mga sanga pabalik sa pinagkunang puno.) Ano ang kinakatawan 
ng panghuling pag-aalaga, pagpupungos, at paghuhugpong na ito? (Tingnan 
sa 1 Nephi 10:14; 2 Nephi 29:14; Doktrina at mga Tipan 33:3-6. Ang 
Pagpapanumbalik ng ebanghelyo at ang pagtipon sa nagkalat na Israel.) 

• Sino ang "iba pang mga tagapagsilbi" na binabanggit sa Jacob 5:61, 70? 
(Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 133:8.) Bagama't iilan ang mga 
tagapagsilbing ito, ano ang mga bunga ng kanilang mga paggawa? (Tingnan 
sa Jacob 5:71-75.) Paano tayo makatutulong sa panghuling pag-aalaga, 
pagpupungos, at paghuhugpong sa olibohan ng Panginoon? 

2. Hinikayat ni Jacob ang kanyang mga tagapakinig na magsisi at sumunod 
kay Cristo. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata mula sa Jacob 6. 
• Ano ang ipinopropesiya ni Jacob makaraang ilahad ang talinghaga ni Zenos? 

(Tingnan sa Jacob 6:1.) Anong kapanahunan ang tinutukoy ni Jacob sa Jacob 
6:2? (Ang mga huling araw.) Ano ang sinasabi nito sa atin tungkol sa 
kahalagahan ng talinghaga ni Zenos sa atin? 

• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Jacob 6:4-5. Ano ang 
itinuturo ng mga talatang ito tungkol sa kung paano titipunin ng Panginoon 
ang Israel sa mga huling araw? 

• Anu-anong alituntunin ng ebanghelyo ang binigyang-diin ni Jacob makaraang 
patotohanan na magaganap lahat ang mga pangyayari sa talinghaga ni Zenos? 
(Tingnan sa Jacob 6:3-13.) Anu-ano ang pananagutan ng mga yaong 
"napangalagaan ng mabuting salita ng Diyos"? (Tingnan sa Jacob 6:11-12; 
Moroni 6:3-4.) Anu-ano ang ilan sa tiyak na mga paraan upang ating matupad 
ang mga pananagutang ito? (Bigyang-diin na maaaring matupad ng bawat 
miyembro ng Simbahan ang mga pananagutang ito. Halimbawa, maaari 
nating anyayahan ang ating mga kaibigang hindi miyembro upang makausap 
ng mga misyonero, makapaglingkod tayong mabuti bilang mga tagapagturo 
ng tahanan o tagapagturong dumadalaw, at ang mga may asawa ay maaaring 
magkasamang maglingkod sa misyon.) 

Sinabi ni Pangulong Joseph Pielding Smith, "Sa ngayon, ang mga Banal sa 
mga Huling Araw ay pumupunta sa lahat ng bahagi ng mundo bilang mga 
tagapagsilbi sa olibohan upang tipunin ang bungang ito at ilaan para sa panahon 
ng pagparito ng Panginoon" (Answers to Gospel Questions, tinipon ni Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 tomo [1957-66], 4:142). Bigyang-diin na dapat tayong 
lumahok sa dakilang pagtitipong ito. Dahil inalagaan tayo ng Panginoon, may 
pananagutan tayong tulungan ang iba na matanggap ang pag-aalagang ito. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 
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Ang sumusunod na mga materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay 
ng aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o higit pa sa mga ideyang ito biiang 
bahagi ng aralin. 
1. Ang mga maling turo ni Serem 
Talakayin ang ulat tungkol kay Serem, na matatagpuan sa ]acob 7:1-23. 
• Paano dinala ni Serem ang maraming tao papalayo sa katotohanan? (Tingnan 

sa Jacob 7:1-7.) Anong ebidensiya ang inyong nakikita na ginagamit ng ilang 
tao ngayon ng ganoon ding pamamaraan upang dalhin ang iba palayo sa 
Simbahan? 

• Paano pinasinungalingan ni Jacob si Serem? (Tingnan sa Jacob 7:8-22.) Paano 
natin maiingatan ang ating mga sarili sa mga panliiinlang ng mga anti-Cristo? 
(Tingnan saJacob 7:23; Mga Taga Roma 16:17-18; Mga Taga Eteso 4:11-15.) 
Sinabi ni Pangulong Joseph Smith: "Walang anumang bagay sa mundong ito 
na may kasing higit na halaga sa atin kaysa pagsunod sa ebanghelyo ni fesucristo. 
Saliksikin natin ang mga banal na kasulatang ito. Alamin natin kung ano 
ang inihayag ng Panginoon. layos natin ang ating buhay nang naaayon sa 
katotohanan. Dahil dito ay hindi tayo malilinlang" (Doetrines ofSalvation, 
tinipon ni Bruee R, McConkie, 3 tomo [1954-56], 1:301). 

2. Karagdagang impormasyon tungkol sa mga puno ng olibo 
Kung higit na marami tayong nalalaman tungkol sa mga punong olibo, lalo nating 
mauunawaang mabuti kung bakit nagkainspirasyon si Zenos na gamitin ang 
punong ito upang isagisag ang Israel. Ibahagi ang sumusunod na impormasyon 
kung naaangkop sa loob ng aralin (kung kinakailangan, gamitin ang ilan sa mga 
impormasyong ito bilang bahagi ng gawaing pantawag pansin). 
a. Ang puno ng olibo ay isang buhay na bagay na maaring magkaroon ng 

napakaraming bunga. Nangangailangan ito ng palagiang pangangalaga 
upang mabuhay. 

b. Ang sanga ng olibo ay isang nakagawiang simbolo ng kapayapaan. 
e. Dapat na maingat na pungusan ang puno upang maging mabunga 

at produktibo. 
d. Upang maging likas at produktibo ang isang ligaw na puno ng olibo, ang 

tangkay nito ay dapat na putuling ganap, at isang sanga mula sa likas na puno 
ang dapat na ihugpong sa pinakapuno ng ligaw na puno. 

e. Ang isang puno ng olibo ay maaaring mamunga sa loob ng mga daan-taon. 
Ang ilan sa mga punong nabubuhay ngayon sa Israel ay namumunga nang 
sagana sa loob ng 400 na taon. 

f. Sa pagtanda ng isang puno at pag-uumpisa nitong mamatay, ang mga ugat 
nito ay nagkakaroon ng mga bagong usbong, na, kapag inihugpong at 
pinungusan, ay lalaki hanggang sa maging isang matandang puno ng olibo. 
Samakatuwid, ang ugat ng puno ay maaaring magpatuloy sa pagkakaroon ng 
mga bagong puno at bunga sa loob ng libu-libong taon. 
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3. Gawaing Pangkabataan 
Ang talinghaga ng puno ng olibo ay maaaring maging mahirap upang 
maunawaan ng kabataan. Maaari ninyong ipaguhit sa mga miyembro ng klase 
ang talinghaga sa pisara habang tinatalakay ninyo ito. O maaari ninyong ayusin 
ang silid-aralan na parang ito'y olibohan (ang mundo) at palakarin ang mga 
miyembro ng klase sa takbo ng talinghaga habang tinatalakay ninyo ito, kagaya 
ng ipinakikita sa ibaba: 
Gumuhit ng isang puno ng olibo sa isang poster at markahan ito ng ferusalem 
(ang Sambahayan ni Israel). Ilagay ang poster na ito sa sahig sa gitna ng silid. 
Gumuhit ng sanga ng puno ng olibo sa bawat isa sa ilan pang mga poster. 
Markahan ang mga poster na ito bilang mga lugar kung saan napunta ang mga 
bahagi ng sambahayan ni Israel (Mga lupain ng Amerika, Europa, Aprika, Asya, at 
iba pa). Ilagay ang mga poster na ito sa sahig palibot sa silid-aralan. Hilingin sa 
mga miyembro ng klase na lumipat mula sa isang poster patungo sa isa pang 
poster sa naaangkop na mga bahagi ng pagtalakay sa talinghaga. Halimbawa, 
hilingin sa ilang miyembro ng klase na gumanap na sambahayan ni Israel 
(likas o ligaw na mga sanga) at hilingin sa iba na gumanap na mga Gentil 
(ligaw na mga sanga). Kapag tinatalakay ninyo ang panginoon ng olibohan na 
inihuhugpong ang mga ligaw na sanga, hilingin sa mga miyembro ng klase na 
gumaganap na mga Gentil na pumunta sa poster sa gitna. Kapag tinatalakay 
ninyo ang tungkol sa panginoon ng olibohan na kumukuha ng likas na mga 
sanga at itinanim sila sa iba't ibang bahagi ng olibohan, hilingin sa mga 
miyembro ng klase na gumaganap sa sambahayan ni Israel na pumunta sa mga 
poster palibot sa silid-aralan. 

V 
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"Para sa Isang Matalinong Layunin" 
Enos, Jarom, Omni, Mga Salita ni Mormon 
Layunin Bigyang-diin na ang mga banal na kasulatan ay inihanda at iningatan upang 

gumabay at magturo sa atin. 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Enos. Dahil naimpluwensiyahan ng mga turo ng kanyang ama, nanalangin 

si Enos upang humingi ng kapatawaran. Makaraang makatanggap ng 
kapatawaran, nanalangin si Enos para sa kanyang mga tao, ang mga 
Nephita, at para sa kanilang mga kaaway, ang mga Lamanita. Hiniling niya 
sa Panginoon na pangalagaan ang mga tala ng mga Nephita. 

b. Jarom. Itinala ni Jarom na ang mga Lamanita ay madalas na makipagdigma 
sa mga Nephita. Naipagtanggol ng mga Nephita ang kanilang mga sarili 
laban sa mga Nephita at nanagana sa lupain dahil hinikayat sila ng mga 
propeta at mga guro na patuloy na magsisi, sumunod sa mga kautusan ng 
Diyos, at umasa sa pagdating ng Mesiyas. 

c. Omni. Iningatan nina Omni, Ameron, Chemis, Abinadom, at Amaleki ang 
mga tala. Dumanas ang mga Nephita ng mga kapanahunan ng kapayapaan 
at mga kapanahunan ng digmaan, at ang "higit na masasamang bahagi" 
nila ay nalipol. Natagpuan ni Mosias at ng kanyang mga tagasunod ang mga 
tao ng Zarahemla (ang mga Mulekita). 

d. Mga Salita ni Mormon. Idinagdag ni Mormon ang maliliit na lamina ni 
Nephi sa malalaking lamina ni Nephi na kanyang pinaikli, batid na ito ay 
ginagawa niya "para sa isang matalinong layunin." 

2. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, hilingin sa isang 
miyembro ng klase na maghandang magbahagi ng isang pangyayari o isang 
damdamin na nakalimutan na sana kung hindi ito itinala ng miyembro ng 
klase sa kanyang talaarawan. O maghandang magbahagi ng ganoong 
pangyayari o damdamin mula sa sarili ninyong talaarawan. 

3. Kopyahin ang sumusunod na tsart sa pisara o sa isang malaking pirasong papel: 

Aralin 10 



Mga Talang Pinaikli at Tinipon nina Mormon at Moroni 
ORIHINAL NA 
PINAGKUNAN MGA NILALAMAN 

Mga Aklat ni Lehi 
Mosias 
Alma 

Helaman 
3 Nephi 
4 Nephi 

1 Nephi 
2 Nephi 

jacob 
Enos 

Jarom 

Omni 
Aklat ni Eter 

KASALUKUYANG ANYO 
^ Nawalang 

116 p a h i n a 

Pinaikli n i Mormon 
•*• at kabi lang sa 

Aklat n i M o r m o n 

Ibini lang ni 
M o r m o n sa 

Aklat ni M o r m o n 

Pinaikli n i Moroni at 
ib in i lang sa 

Aklat n i M o r m o n 

4. Kung makakukuha ng larawang Pinaiikli ni Mormon ang mga Lamina, 
maghandang ipakita ito sa aralin (62520 893; Pakete ng Larawan ng Sining 
ng Ebanghelyo 306). 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Hilingin sa naatasang miyembro ng klase na ikuwento ang tungkol sa isang 
pangyayari o damdamin na nakalimutan na sana kung hindi niya ito itinala 
sa isang talaarawan (o kayo mismo ang magkuwento ng ganito). Ipasagot sa 
miyembro ng klase ang mga sumusunod mga tanong: 
• Bakit isinulat ninyo ang pangyayari (o damdaming) ito? Anong pakinabang 

ang natamo ninyo sa pagsusulat ng impormasyong ito sa inyong talaarawan? 
Pagkatapos ay ipatalakay sa lahat ng miyembro ng klase ang sumusunod na 
tanong: 
• Anu-ano ang ilan sa mga dahilan na ibinigay ni Nephi sa kahalagahan ng pag-

iingat ng kanyang nakasulat na tala? (Tingnan sa 1 Nephi 6:4; 9:5; 19:3; 
2 Nephi 25:26.) 

Ipaliwanag na ang mga tagapag-ingat ng mga tala na kung aling mga tala ay 
naging Aklat ni Mormon ay gumawa nang may pagsusumikap upang maingatan 
ang salita ng Panginoon at ang mga karanasan ng kanilang mga tao sa pagkatuto 
na sundin ang Kanyang mga kautusan. Nakilala nila ang kahalagahan ng 
pagtatala ng impormasyong ito para sa darating na mga salinlahi. Dahil sa 
kanilang masigasig na pag-iingat ng mga tala at dahil sa kapangyarihan ng Diyos 
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sa pag-iingat at pagtatago ng mga tala, nagagawa nating matuto mula sa mga 
tagumpay at kabiguang espirituwal ng mga yaong nauna sa atin. 
Bigyang-diin na ang apat na aklat na tatalakayin sa aralin sa araw na ito-Enos, 
Jarom, Omni, Mga Salita ni Mormon-ay isinulat ng walong kalalakihan na, 
katulad ni Nephi, ay nakaunawa sa kahalagahan ng pag-iingat ng mga 
sagradong tala. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga aiituntunin ng mga banal 
na kasulatang ito. 
1. Nanalangin si Enos para sa kanyang sarili, sa mga Nephita, at sa 

mga Lamanita. 
Talakayin ang aklat ni Enos. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. 
• Sino ang kinikilala ni Enos na nagturo sa kanya ng ebanghelyo? (Tingnan 

sa Enos 1:1.) Sino ang ama ni Enos? (Tingnan sa Jacob 7:27.) Ano ang ibig 
ipakahulugan ng turuan ang mga anak "sa pangangalaga at pagpapaalaala ng 
Panginoon"? (Tingnan ang siping-banggit sa ibaba.) Paano makatutulong ang 
matwid na halimbawa ng mga magulang sa mga anak na magkaroon ng 
pananampalataya sa Tagapagligtas? 
Nagpayo si Pangulong Gordon B. Hinekley sa mga magulang na maging 
matwid na mga halimbawa para sa kanilang mga anak, kagaya ng ama ni Enos 
para sa kanya: "Tratuhin ang inyong mga anak bilang mga anak na lalaki at 
babae ng Diyos. Maging mabait. Ibigin sila. Igalang sila. Payuhan sila. Turuan 
sila. Ipanalangin sila. Gabayan sila at kayo at sila ay kapwa bibiyayaan ng 
Diyos" (sa Church News, ika-1 ng Nob. 1997, 2). 

• Anong mga bagay ang ginawa ni Enos dahil sa impluwensiya ng mga turo ni 
Jacob? (Tingnan sa Enos 1:3-4.) Paano inilarawan ni Enos ang kanyang 
panalangin sa Panginoon? (Tingnan sa Enos 1:2.) Sa palagay ninyo, bakit 
tinawag ni Enos ang kanyang karanasan bilang "pakikipagtunggali"? Ano ang 
maituturo sa atin tungkol sa pagsisisi ng kanyang salaysay sa paghangad ng 
kapatawaran? 

• Paano nabatid ni Enos na pinatawad ang kanyang mga kasalanan? (Tingnan 
sa Enos 1:5-6.) Paano natin mababatid na pinatawad na ang ating mga 
kasalanan? (Tingnan ang siping-banggit sa ibaba.) Ano ang nagbigay ng 
pagkakataon kay Enos na mapatawad sa kanyang mga kasalanan? (Tingnan 
sa Enos 1:7-8.) Bakit kinakailangan ang pananampalataya kay Cristo para 
makapagsisi at makatanggap tayo ng kapatawaran? 
Sinabi ni Pangulong Harold B. Lee: "Kung sumapit ang pagkakataon na 
nagawa na ninyo ang lahat ng inyong magagawa upang magsisi sa inyong 
mga kasalanan , . . at gumawa na nang pagbabayad at pagbabalik sa abot ng 
inyong makakaya . . . , samakatuwid ay mangangailangan kayo ng tugon na 
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titiyak kung ito ay katanggap-tanggap sa Panginoon o hindi. Sa panahon ng 
inyong pagtitika, kung hahanapin at matatagpuan ninyo ang kapayapaan ng 
isipan, sa pamamagitan ng tandang iyon ay mababatid ninyo na tinanggap 
ng Panginoon ang inyong pagsisisi" (Stand Ye in Holy Plaees [1974], 185). 

• Makaraang mabatid ni Enos na pinatawad ang kanyang mga kasalanan, ano 
ang kanyang ipinanalangin? (Tingnan sa Enos 1:9, 11-13.) Bakit ninais ni Enos 
na matiyak na mapangangalagaan ang mga tala? (Tingnan sa Enos 1:13-14.) 

• Ano ang matututuhan natin kay Enos tungkol sa panalangin? 
• Isinalarawan ni Enos ang mga Nephita noong kapanahunan niya bilang "mga 

taong matitigas ang leeg" na napupukaw lamang sa "karahasan" at "labis na 
malaking kalinawan sa pananalita" (Enos 1:22-23). Anong pagkakapareho ang 
nakikita ninyo sa pagitan ng mga Nephita noong panahon ni Enos at sa ilang 
tao sa ngayon? 

• Ano ang nakintal sa inyo hinggil sa pananampalataya at patotoo ni Enos? 
(Tingnan lalo na sa Enos 1:15-18, 26-27.) 

2. Nanagana ang mga Nephita sa pamamagitan ng patuloy na pagsisisi. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa aklat ni Jarom. 
• Ano ang layuning sinabi ni Jarom sa pagdaragdag niya sa mga tala? (Tingnan 

sa Jarom 1:1-2.) Bakit hindi itinala niJarom ang mga propesiya at paghahayag 
na kanyang tinanggap? 

• Paano inilarawan ni Jarom ang kanyang mga tao, ang mga Nephita? (Tingnan 
sa Jarom 1:3-4; t ingnan din sa karagdagang ideya sa pagtuturo.) Paano sila 
nanagana sa lupain at dinaig ang mga Lamanita? (Tingnan sa Jarom 1:5, 7-12.) 

• Anong papel ang ginampanan ng mga propeta, mga saserdote, at mga guro 
sa tagumpay ng mga Nephita? (Tingnan sa Jarom 1:11-12.) Ano ang ibig 
ipakahulugan ng "dinuro ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng salita"? 
(Jarom 1:12). Kailan naduro ang inyong puso ng mga salita ng isang propeta 
o iba pang namumuno sa Simbahan o guro? 

• Hinikayat ng mga namumunong Nephita ang mga tao na "umasa sa Mesiyas, 
at maniwalang siya ay paparito na para bagang pumarito na siya" Qarom 1:11; 
tingnan din sa Mosias 3:13). Paano natin masusunod ang payong ito habang 
naghahanda tayo sa Ikalawang Pagparito ng Pangioon? 

3. Iningatan nina Omni, Ameron, Chemis, Abinadom, at Amaleki ang 
mga tala. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa aklat ni Omni. Bigyang-diin na 
ang aklat ni Omni ay sumasaklaw sa humigit-kumulang 200 taon at isinulat ng 
limang tagapag-ingat ng mga tala, ngunit 30 talata lamang ang haba. 
• Bagamat sumulat nang kakaunti ang mga manunulat ng aklat ni Omni, ang 

bawat manunulat ay sumunod sa kautusan na ingatan at pangalagaan ang 
mga lamina. Bakit napakahalaga ng pangangalaga sa mga tala? 

Ipaliwanag na ang ikalawang kalahati ng Omni, na sinulat ni Amaleki, ay 
naglalarawan ng kahalagahan ng pag-iingat sa mga tala sa pamamagitan 
ng pagpapakita sa kung ano ang nangyari sa mga tao na hindi nag-ingat ng 
mga tala. 
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• Itinala ni Amaleki ang kuwento ni Mosias at ng kanyang mga tagasunod, 
na inutusan ng Panginoon na umalis sa lupain ni Nephi. Saan ginabayang 
pumunta si Mosias at ang kanyang mga tagasunod? (Tingnan sa Omni 1:13.) 
Sino ang natagpuan nila sa lupain ng Zarahemla? (Tingnan sa Omni 1:14.) 
Saan nagmula ang mga taong ito? (Tingnan sa Omni 1:15-16; tingnan din sa 
1 Nephi 1:4, na nagpapaliwanag na si Zedekias ay isang hari sa Jerusalem nang 
panahong pumunta sa ilang si Lehi at ang kanyang mag-anak.) 

• Bakit labis na natuwa ang mga tao ng Zarahemla (ang mga Mulekita) nang 
makita si Mosias at ang kanyang mga tagasunod? (Tingnan sa Omni 1:14.) 
Anu-anong bunga ang nangyari sa mga Mulekita ang iminungkahi ni Amaleki 
dahil hindi nila dinala ang anumang tala nang lisanin nila ang Jerusalem? 
(Tingnan sa Omni 1:17. Nasira ang kanilang salita at nawala ang kanilang 
kabatiran tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang mga turo.) Paano tayo 
maaaring maapektuhan kung wala sa atin ang mga banal na kasulatan? 
(Tingnan sa Mosias 1:3-5.) Paano tayo maaapektuhan kung nasa atin ang 
mga banal na kasulatan ngunit hindi pinag-aaralan ang mga ito? 

Ipaliwanag na sa pamamagitan ng pagbibigay-kahulugan sa isang batong inukit 
na iningatan ng mga Mulekita, nabatid ni Mosias ang tungkol sa isang 
kabihasnan, ang mga Jaredita, na nanatili sa lupain (Omni 1:20-22). Ang mga 
Jaredita ay pumunta sa kanluraning lupalop sa panahon ng Tore ni Babel. Si 
Coriantumer, ang huling naiwan sa bansang Jaredita, ay tumira kasama ng mga 
Mulekita sa loob ng ilang panahon. Bigyang-diin na pinaikli ang tala ng mga 
Jaredita sa aklat ni Eter, at tatalakayin ang mga ito sa mga susunod na aralin. 
• Ano ang matutuhan natin tungkol kay Amaleki mula sa Omni 1:25-26? 

Paano natin maaaring "ialay ang |ating| buong kaluluwa bilang handog" sa 
Tagapagligtas, kagaya ng ipinayo ni Amaleki? 

4. Idinagdag ni Mormon ang maliliit na lamina ni Nephi sa malalaking 
lamina na kanyang pinaikli. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mga Salita ni Mormon. 
Bigyang-diin na mula sa 1 Nephi hanggang sa Omni, ang Aklat ni Mormon ay 
naglalaman ng mga salaysay na magkakasunod-sunod ayon sa panahon. Ang 
Mga Salita ni Mormon, gayunpaman, ay isinulat mahigit 500 taon pagkatapos 
na matapos ni Amaleki ang Aklat ni Omni. Kung gagamitin ninyo ang larawan 
ni Mormon na pinaiikli ang mga lamina, ipakita na ito ngayon. 
• Kailan isinulat ni Mormon ang Mga Salita ni Mormon, at bakit? (Tingnan sa 

Mga Salita ni Mormon 1:1-5.) 
Ipaliwanag na makaraang paikliin ni Mormon ang maliliit na lamina ni Nephi, 
natagpuan niya ang maliliit na lamina ni Nephi at ibinilang ang mga ito sa 
kanyang tala (Mga Salita ni Mormon 1:3-5). Ang unang anim na aklat ng Aklat 
ni Mormon, mula sa 1 Nephi hanggang sa Omni, ay pagsasalin ng maliliit na 
laminang ito. Ang aklat na may pamagat na Mga Salita ni Mormon ay ang 
paliwanag ni Mormon kung bakit ibinilang niya ang maliliit na lamina. 
Nagsisilbi itong pandugtong sa pagitan ng mga tala sa maliliit na lamina at sa 
mga tala sa malalaking lamina. 

• Anu-ano ang mga naisip ni Mormon tungkol sa maialaking lamina? (Tingnan 
sa Mga Salita ni Mormon 1:4-6.) Bakit ipinasiya niyang ibilang ang maliliit na 
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lamina sa kanyang tala? (Tingnan sa Mga Salita ni Mormon 1:7.) Ano ang 
"matalinong layunin" na tinutukoy ni Mormon? 
Ipakita ang tsart na magpapakita sa mga tala na pinaikli at tinipon nina 
Mormon at Moroni (tingnan sa bahaging "Paghahanda," blg. 4). Pansinin na 
ang mga aklat na hindi nakatala sa tsart (Mga Salita ni Mormon, Mormon, at 
Moroni) ay isinulat nina Mormon at Moroni. 
Ipaliwanag na ang maliliit na lamina ni Nephi ay sumasaklaw sa halos ganoon 
ding panahon (600 hanggang 200 BC) ng mga unang tala ng malalaking 
lamina. Walang malinaw na dahilan para kay Mormon na isama ang dalawa 
sa kanyang pagpapaikli. Ngunit batid ng Panginoon na ang pagsasalin sa 
unang mga tala mula sa malalaking lamina ay mawawala pagkaraan ng ilang 
daan-taon, nang dalhin ni Martin Harris ang 116 pahina ng manuskrito ng 
Aklat ni Mormon upang ipakita sa kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan. 
Makaraang mawala ang 116 pahina ng pagsasalin na ito, tinagubilinan ng 
Panginoon si Joseph Smith na huwag nang isaling muli ang ganoon ding mga 
tala (Doktrina at mga Tipan 10:8-14). Ang mga talang ito ay hindi makikita sa 
Aklat ni Mormon sa ngayon. Sa halip, ang ganoon ding kapanahunan ay 
isinalarawan sa pamamagitan ng salaysay mula sa maliliit na lamina. 

• Ano, ayon kay Mormon, ang layunin ng buong sagradong tala na kanyang 
pinaiikli? (Tingnan sa Mga Salita ni Mormon 1:2, 8; tingnan din sa pahina ng 
pamagat ng Aklat ni Mormon.) Bakit mahalagang basahin natin ang Aklat ni 
Mormon nang may ganitong layunin sa isip? 

Paalalahanan ang mga miyembro ng klase na itinago at iningatan ng mga 
manunulat ng Aklat ni Mormon ang mga tala ng kanilang mga tao upang 
malaman ng darating na mga salinlahi ang mga pakikitungo ng Panginoon sa 
mga taong ito. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na pag-aralan ang Aklat ni 
Mormon upang magabayan at maturuan sila ng salita ng Panginoon na 
nilalaman nito. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na mga materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang ideyang ito bilang bahagi ng aralin. 
Pagdama sa mga panghihikayat ng Espiritu 
Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase angJarom 1:3. 
• Anu-ano ang apat na kalagayan na binanggit ni Jarom na makapipigil sa atin 

upang madama ang mga panghihikayat ng Espiritu? (Isang matigas na puso, 
binging mga tainga, bulag na isipan, at matigas na leeg.) 

Talakayin sa mga miyembro ng klase kung ano ang kinakatawan ng apat na 
simbolong ito ng mga kalagayan at kung paano napipigil ng mga ito na madama 
natin ang mga panghihikayat ng Espiritu. 
• Anu-anong biyaya ang dumarating sa mga yaong napanagumpayan ang mga 

kalagayang ito? (Tingnan sa Jarom 1:4.) 
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"May Walang Hanggang Pagkakautang sa Inyong Ama sa Langit" 
15 

Mosias 1-3 
Layunin Dagdagan ang pagkakaunawa ng mga miyembro ng klase tungkol sa kanilang 

pagkakautang sa Diyos at hikayatin sila na "[hubarin] ang likas na tao . . . sa 
pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Cristo, ang Panginoon" (Mosias 3:19). 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Mosias 1. Tinuruan ni Haring Benjamin ang kanyang mga anak tungkol 

sa kahalagahan ng mga katotohanang nilalaman ng mga laminang tanso. 
Pinili niya ang kanyang anak na si Mosias na humalili sa kanya bilang 
hari at tinagubilinan si Mosias na tipunin nang sama-sama ang mga tao. 

b. Mosias 2. Tinuruan ni Haring Benjamin ang mga tao na kung sila ay nasa 
paglilingkod ng iba, sila ay nasa paglilingkod ng Diyos. Pinaalalahanan niya 
sila na sila ay "may walang hanggang pagkakautang sa [kanilang] Ama sa 
Langit, upang ibigay sa kanya ang lahat ng nasa [kanila] at ang [kanilang] 
sarili." 

c. Mosias 3. Inulit ni Haring Benjamin ang mga propesiya ng isang anghel 
tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang Pagbabayad-sala. 

2. Kung makukuha ang sumusunod na mga materyal, ihandang gamitin ang mga 
ito sa aralin: 
a. Ang larawan ni Haring Benjamin (62298 893; Pakete ng Larawan ng Sining 

ng Ebanghelyo 307). 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Anyayahan ang mga miyembro ng klase na tingnan ang larawan sa pabalat ng 
manwal ng araling ito. Bigyang-diin na ang gabay sa pag-aaral ng mag-aaral ay 
may katulad ding larawan sa pabalat. Pagkatapos ay ibahagi ang sumusunod na 
impormasyon: 
a. May 238 kabanata sa Aklat ni Mormon. 
b. 50 lamang (mga 21 porsiyento) ng mga kabanatang ito ang naglalaman ng 

mga ulat ng mga pangyayaring naganap matapos ang kapanganakan ni Jesus. 
c. 18 lamang (mga 8 porsiyento) ng mga kabanatang ito ang naglalaman ng mga 

ulat tungkol sa pagdalaw ni Jesus sa mga taong Nephita. 
Hilingin sa mga miyembro ng klase na tahimik na pag-isipan kung paano nila 
sasagutin ang sumusunod na tanong: 
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• Sa palagay ninyo, bakit ang larawang ito ang pinili upang kumatawan sa ating 
pag-aaral sa Aklat ni Mormon? 

Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Mosias 3:13. Bigyang-diin 
na si Jesucristo ang pangunahing tauhan sa Aklat ni Mormon. Ang Kanyang 
Pagbabayad-sala ay sumasaklaw sa mga taong nabuhay bago ang Kanyang mortal 
na ministeryo, kagaya ng pagsaklaw nito sa mga yaong nabuhay sa panahon ng 
Kanyang mortal na ministeryo, at kagaya ng pagsaklaw nito sa atin sa ngayon. 
Ipaliwanag na nakatuon ang aralin sa araw na ito at ang aralin sa susunod na 
linggo sa mga salita ni Haring Benjamin, isang propeta at pinuno na tumulong 
sa kanyang mga tao na mabuo ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo 
daan-daang taon bago ang Kanyang mortal na ministeryo at Pagbabayad-sala. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Habang inihahanda at inilalahad 
ninyo ang araling ito, tiyakin na maglaan ng sapat na panahon upang talakayin 
ang Mosias 3, na naglalaman ng dakilang mga turo tungkol sa Pagbabayad-sala 
ni Jesucristo. 
1. Tinuruan ni Haring Benjamin ang kanyang mga anak at inutusan si 

Mosias na tawagin nang sama-sama ang kanyang mga tao. 
Talakayin ang Mosias 1. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. 
• Sa aklat ni Mosias, ang unang ulat ni Benjamin ay hindi tungkol sa kanyang 

pamamahala bilang hari kundi tungkol sa kanyang mga turo bilang isang ama 
(Mosias 1:2-8). Ano ang itinuturo nito tungkoi kay Haring Benjamin? Ano ang 
matututuhan ng mga magulang mula sa halimbawang ito? 

• Ano ang itinuro ni Haring Benjamin sa kanyang mga anak? (Tingnan sa 
Mosias 1:2-7. Pansinin na ang salitang hiwaga sa talata 3 at 5 ay tumutukoy 
sa mga katotohanang espirituwal na nalalaman lamang sa pamamagitan ng 
paghahayag.) Ano ang kaibahan ng mga Nephita, na nag-aral ng mga banal na 
kasulatan, sa mga Lamanita, na hindi nag-aral? (Tingnan sa Mosias 1:5) Paano 
ninyo nakikita ang kaibahang ito na nasasalamin sa makabagong lipunan? 
Paano makatutulong ang mga magulang sa kanilang mga anak na makabuo 
ng pagmamahal para sa mga banal na kasulatan? 

• Si Haring Benjamin ay "binigyan [si Mosias] ng tagubilin hinggil sa mga 
talaan . . . sa mga laminang tanso" (Mosias 1:16). Inutusan ng Panginoon ang 
mga propeta, tagakita, at tagapaghayag sa ngayon na tiyakin na ang mga banal 
na kasulatan ay "[na]pangangalagaan sa kaligtasan" (Doktrina at mga Tipan 
42:56). Bakit mahalaga na ang mga banal na kasulatan ay 
"|na]pangangalagaan sa kaligtasan"? (Tingnan sa Mosias 1:3-5.) 

• Bakit inutusan ni Haring Benjamin ang kanyang anak na si Mosias na tawagin 
ang kanyang mga tao nang sama-sama? (Tingnan sa Mosias 1:10-12. Pansinin 
na ang pangalang tinukoy ni Haring Benjamin ay ang pangalan ni Cristo. Sa 
pagtatapos ng kanyang talumpati, tinuruan ni Haring Benjamin ang mga tao 
na tanggapin ang pangalan ni Cristo sa kanilang sarili. Tatalakayin ninyo ang 
turong ito bilang bahagi ng aralin 16.) 
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2. Tinuruan ni Haring Benjamin ang mga tao tungkol sa kanilang walang 
hanggang pagkakautang sa Diyos. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mosias 2. 
• Paano inayos ng mga tao ang kaniiang sarili nang sumapit sila sa templo 

upang pakinggan si Haring Benjamin? (Tingnan sa Mosias 2:5-6; tingnan din 
ang unang karagdagang ideya sa pagtuturo.) Ano ang ginawa ni Haring 
Benjamin nang mapansin niyang hindi lahat ng tao ay nakaririnig sa kanyang 
mga salita? (Tingnan sa Mosias 2:7-8. Kung gagamitin ninyo ang larawan ni 
Haring Benjamin, ipakita na ito ngayon.) Paano natutulad ang pagtitipon na 
ito sa pangkalahatang pagpupulong sa ngayon? 

• Sinabi ni Haring Benjamin sa mga tao na hindi niya sila inutusan na 
magsama-sama upang paglaruan ang kanyang mga salita (Mosias 2:9; 
pansinin na ang paglalaro sa mga salita ng isang tao ay hindi pagpapahalaga 
sa mga salitang yaon). Ano ang ipinayo niyang gawin nila habang nakikinig 
siia sa kanya? (Tingnan sa Mosias 2:9.) Ano ang ibig ipakahulugan ng buksan 
ang ating mga tainga, mga puso, at mga isipan sa mga turo ng mga buhay 
na propeta? 

• Ano ang hinahangaan ninyo sa paraan ng panunungkulan ni Benjamin bilang 
hari? (Tingnan sa Mosias 2:10-16.) Ano ang epekto ng pamumuno ni Haring 
Benjamin sa kanyang mga tao? (Tingnan sa Mosias 1:1; 6:7.) 

• Ano ang itinuro ni Haring Benjamin tungkol sa paglilingkod? (Tingnan sa 
Mosias 2:17-19.) Paano nagpapakita ang ating paglilingkod sa iba ng ating 
pasasalamat sa Diyos? Anong paraan ng paglilingkod ang nagbibigay-
inspirasyon sa iba na "pasalamatan ang [kanilangl makalangit na Hari"? (Para sa 
ilang haiimbawa, tingnan sa Mosias 18:8-10; Doktrina at mga Tipan 18:10-16.) 

• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Mosias 2:20-21. 
Ano ang ibig ipakahulugan ng pagiging isang hindi kapaki-pakinabang 
na tagapaglingkod? Bakit tayo mga hindi kapaki-pakinabang na mga 
tagapaglingkod sa Diyos kahit na pinupuri at pinaglilingkuran natin Siya ng 
buong kaluluwa natin? (Tingnan sa Mosias 2:22-25; tingnan din ang siping-
banggit sa ibaba at ang ikalawang karagdagang ideya sa pagtuturo.) Ano ang 
itinuturo nito tungkol sa pag-ibig sa atin ng Ama sa Langit? 
Sinabi ni Pangulong Joseph Fielding Smith: "Sa inyong palagay, maaari kayang 
magawa ng sinuman sa atin, kahit na gaanong pagsusumikap ang gawin 
natin, . . . na makabayad sa ating Ama at kay Jesucristo para sa mga biyaya na 
tinanggap natin mula sa kanila? Ang dakilang pag-ibig, at ang mga biyayang 
kasabay nito, na iniabot sa atin sa pamamagitan ng pagpako sa krus, pagtitiis, 
at pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo ay hindi maaabot ng ating mortal na 
pang-unawa. Hindi tayo kailanman makapagbabayad" (sa Conference Report, 
Abr. 1966, 102; o Improvement Era, Hunyo 1966, 538). 

• Bilang mga hindi kapaki-pakinabang na mga tagapaglingkod, tayo ay "may 
walang hanggang pagkakautang sa [ating| Ama sa Langit, upang ibigay sa 
kanya ang lahat ng nasa [atin] at ang [ating] sarili" (Mosias 2:34). Paano natin 
magagawa ito? (Tingnan sa Mosias 2:17, 22; 4:10.) Ano ang ibibigay sa atin ng 
Ama sa Langit kapag ibinigay natin sa Kanya "ang lahat ng nasa [atin] at ang 
[ating] sarili"? (Tingnan sa Mosias 2:22, 41; tingnan din sa Doktrina at mga 
Tipan 84:38.) 
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• Anu-ano ang mga magiging bunga ng pagtanggi na sumunod sa mga kautusan 
pagkatapos na maturuan tungkol dito? (Tingnan sa Mosias 2:36-39.) Ayon kay 
Haring Benjamin, ano ang sanhi ng pagdurusa na madalas na ihambing 
sa isang dagat-dagatang apoy? (Tingnan sa Mosias 2:38; tingnan din sa 
Mosias 3:23-27.) 

3. Inulit ni Haring Benjamin ang mga propesiya ng isang anghel tungkol 
kay Jesucristo at sa Kanyang Pagbabayad-sala. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mosias 3. Ipaliwanag na bago 
ang kanyang talumpati sa mga tao, dinalaw si Haring Benjamin ng isang anghel 
na dumating "upang ipahayag . . . ang masayang balita ng dakilang kagalakan" 
(Mosias 3:1-4). Naglalaman ang Mosias 3 ng mensahe ng anghel. 
• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Mosias 3:5-10. Bakit 

dumanas si Jesus ng mga tukso, sakit ng katawan, gutom, uhaw, at pagod? 
(Tingnan sa Alma 7:11-12.) Bakit dumanas siya ng pagdurusa para sa 
kasamaan ng mga tao? (Tingnan ang siping-banggit sa ibaba para sa mga sagot 
sa tanong na ito at ang sumusunod na tatlong tanong.) Bakit mahalagang 
malaman na Siya ay anak ng Diyos at ni Maria? Bakit ibinigay Niya ang 
Kanyang buhay? Sa anu-anong paraan ito ay isang mensahe ng "dakilang 
kagalakan"? (Mosias 3:3). 
Sinabi ni Elder Robert D. Hales: "Ang dapat nating tatandaan tungkol sa 
Tagapagligtas ay Siya at Siya lamang ang may kapangyarihang ibigay ang 
Kanyang buhay at muli itong ibalik. May kakayahan siyang mamatay na 
nanggaling sa Kanyang mortal na ina, si Maria, at may kakayahang 
mapanagumpayan ang kamatayan na nanggaling sa Kanyang imortal na 
Ama. Ang ating Tagapagligtas, si Jesucristo, ay handa at sadyang pumunta 
sa Kanyang kamatayan, na sinabi sa Kanyang mga tagasunod na magaganap 
ang ganito. Bakit? Maaaring itanong natin. Ang sagot: upang bigyan ng 
imortalidad ang buong sangkatauhan at ng pangako ng buhay na walang 
hanggan ang mga yaong mananampalataya sa Kanya (tingnan sa Juan 3:15), 
upang ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos para sa iba (tingnan 
sa Mateo 20:28), upang madaig ang kapangyarihan ni Satanas, at upang 
papangyarihing mapatawad ang mga kasalanan. Kung wala ang Pagbabayad-
sala ni Jesus, mayroon sanang hadlang na hindi matatawiran sa pagitan ng 
Diyos at ng mga mortal na kalalakihan at kababaihan. Kapag nauunawaan 
natin ang Pagbabayad-sala, naaalala natin Siya nang may pagpipitagan at may 
pasasalamat" (sa Conference Report, Okt. 1997, 34; o Ensign, Nob. 1997, 26). 

• Ayon sa anghel, sino ang tatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng 
Pagbabayad-sala ni Jesucristo? (Tingnan ang talaan sa ibaba.) Paano nito 
ipinakikita ang kapangyarihan ng Pagbabayad-sala na matiyak na "ang 
makatwirang hatol ay sumapit sa mga anak ng tao"? (Mosias 3:10). 
a. Mga tao "na nangamatay na hindi nalalaman ang kalooban ng Diyos 

hinggil sa kanila, o kung sino ay walang malay na nagkasala" (Mosias 3:11; 
pansinin na sa Doktrina at mga Tipan 137:7-9 nababatid natin na ang mga 
taong namatay nang walang kaalaman sa ebanghelyo ngunit tatanggapin 
ang ebanghelyo nang buo nilang puso ay magiging mga tagapagmana ng 
kahariang selestiyal). 
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b. Mga tao na may kaalaman sa ebanghelyo na nagsisisi at may 
pananampalataya kay Jesucristo (Mosias 3:12-13). 

c. Maliliit na bata na namatay sa kanilang kamusmusan (Mosias 3:16, 18, 21; 
tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 137:10). 

• Bakit ang malilit na bata ay "walang sala sa harapan ng Diyos'7 (Tingnan 
sa Mosias 3:16, 21; Moroni 8:12; Doktrina at mga Tipan 29:46. Bagamat "sa 
kalikasan, sila ay nahulog," sila ay "walang sala sa harapan ng Diyos" dahil sila 
ay "buhay kay Cristo" sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala.) 

• Sinabi ng anghel na "ang likas na tao ay kaaway ng Diyos" (Mosias 3:19). Ano 
ang ibig ipakahulugan ng pariralang "likas na tao"? (Tingnan sa Alma 42:6-10 
at sa siping-banggit sa ibaba.) 
Sinabi ni Elder Bruee R. McConkie: "Pagkatapos ng pagkahulog ni Adan, ang 
tao ay naging makamundo, makalaman, at maladiyablo sa kalikasan; siya ay 
nahulog na tao . . . Ang lahat ng may pananagutang tao sa mundo ay namana 
ang nahulog na kalagayang ito, sa kalagayang ito ng pagsubok, sa katayuang 
ito kung saan ang mga makamundong bagay ay tila kanais-nais sa likas na 
kamunduhan. Sa ganitong kalagayan, 'ang likas na tao ay kaaway ng Diyos,' 
hanggang sa sumang-ayon siya sa dakilang plano ng pagtubos at muiing 
isilang sa pagkamatwid. (Mosias 3:19.) Samakatuwid ang buong sangkatauhan 
ay nawala at nahulog na sana magpakailanman kung hindi dahil sa 
pagbabayad-sala ng ating Panginoon. (Alma 42:4-14.)" (Mormon Doetrine, 
ikalawang edisyon [1966], 267-68). 

• Paano natin "[hu|hubarin ang likas na tao"? (Tingnan sa Mosias 3:19. 
Talakayin ang mga sagot katuiad ng ipinakikita sa ibaba.) 
a. Makinig at sundin ang "mga panghihimok ng Espiritu Santo." Paano ito 

makatutulong sa atin na "hubarin ang likas na tao"? (Tingnan sa 2 Nephi 
32:5; Mosias 5:2; 3 Nephi 28:11.) 

b. Maging "isang banal sa pamamagitan ng pagbabayad-sala ni Cristo ang 
Panginoon." Ano ang ibig ipakahulugan ng pagiging tunay na banal? 
(Maaari ninyong bigyang-diin na ang salitang banal ay nagpapahiwatig ng 
pagkasagrado, o kabanalan. Sa Aklat ni Mormon, ang salita ay ginagamit 
upang tukuyin ang matatapat na miyembro ng Simbahan ng Panginoon. 
Tingnan, halimbawa, ang paggamit ng salitang mga banal sa 1 Nephi 14:12 
at 2 Nephi 9:18.) Paano nakatutulong ang Pagbabayad-sala na maging tunay 
na banal tayo? 

e. Maging "tulad ng isang maliit na bata." Paano tayo magiging "buhay kay 
Cristo," katulad ng maliliit na bata? (Tingnan sa Mosias 3:17-19, 21; 
tingnan din sa 2 Nephi 25:23-26; Moroni 8:10.) 

• Saan sinabi ng anghel na maikakalat ang kaalaman tungkol sa Tagapagligtas? 
(Tingnan sa Mosias 3:20.) Paano natutupad ang propesiyang ito? Paano ito 
patuloy na matutupad? 

Kung hindi pa ninyo nagagawa bilang bahagi ng aralin, ipabasa nang malakas sa 
isang miyembro ng klase ang Mosias 3:19. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 
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Ang sumusunod na mga materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay 
ng aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o dalawa sa mga ideyang ito bilang 
bahagi ng aralin. 
1. "Itinayo nila ang kanilang mga tolda . . . iniharap sa templo" (Mosias 2:6) 
Nang pumunta ang mga tao upang pakinggan sa pagsasalita si Haring Benjamin, 
"itinayo nila ang kanilang mga tolda sa palibot ng templo, bawat tao ay iniharap 
sa templo ang pintuan ng kaniiang tolda" (Mosias 2:6). Ihambing ang mga taong 
ito kay Lot, na "inilipat ang kaniyang tolda hanggang sa Sodoma" (Genesis 
13:12). Ipaliwanang na noong una, si Lot ay nakatira lamang malapit sa 
masamang lungsod ng Sodoma, ngunit kinalaunan, siya at ang kanyang mag-
anak ay tumira sa lungsod mismo ng Sodoma (Genesis 14:12). 
• Anu-ano ang ginagawa natin na maaaring kahalintulad ng paghaharap ng 

ating mga tolda sa harapan ng Sodoma? Anu-anong bagay ang maaari nating 
gawin na kahalintulad ng paghaharap ng ating mga tolda sa templo? Paano 
natin maiiukol ang ating mga tahanan sa templo sa halip na sa mga 
makamundong lugar? 

2. "May walang hanggang pagkakautang" (Mosias 2:34) 
Gumuhit ng isang timbangan sa pisara, kagaya ng ipinakikita sa ibaba: 

• Bakit hindi balanse ang timbangan? 
Ipabasa nang malakas sa mga miyembro ng klase ang Mosias 2:20-25. Habang 
nagbabasa sila, anyayahan silang hanapin ang mga handog na maaari nating 
ibigay sa Panginoon at ang mga biyaya na ibinibigay Niya sa atin. Itala ang ating 
mga handog sa tabi ng timbangan na may markang Mga Handog Natin. Itala ang 
mga biyaya ng Diyos sa tabi ng timbangan na may markang Mga Biyaya ng Diyos. 
Tulungan ang mga miyembro ng klase na makitang palagi tayong may 
pagkakautang sa Diyos. 
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"Kayo ay Tatawaging mga Anak ni Cristo" 
Mosias 4-6 

Hikayatin ang mga miyembro ng klase na hangarin at panatilihin ang 
"malaking pagbabago" ng puso na dumarating sa pamamagitan ng 
pananampalataya kay Jesucristo. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Mosias 4:1-12. Tinugon ng mga tao ang mga salita ni Haring Benjamin sa 

pamamagitan ng paghahangad at pagtanggap ng kapatawaran ng kanilang 
mga kasalanan nang may pagpapakumbaba. 

b. Mosias 4:13-30. Pinayuhan ni Haring Benjamin ang kanyang mga tao 
na ituro ang ebanghelyo sa kanilang mga anak, ibahagi ang kanilang 
kabuhayan sa mahihirap, at sundin ang mga kautusan ng Diyos. 

c. Mosias 5-6. Naranasan ng lahat ng tao ni Haring Benjamin ang "malaking 
pagbabago" at nakipagtipan na susundin ang mga kautusan ng Diyos at 
gagawin ang Kanyang kalooban sa lahat ng bagay. Sinabi ni Haring 
Benjamin sa mga tao na dahil sa pakikipagtipan nila, sila ay tatawaging 
mga anak ni Cristo. 

2. Kung makukuha ang iarawan ni Haring Benjamin, ihandang gamitin ito 
sa aralin: (62298 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 307). 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Isulat ang mga sumusunod na pamagat sa pisara: 
Kaliwang kamay ng Diyos Kanang kamay ng Diyos 
• Ano ang ibig sabihin ng umupo sa kanang kamay ng Diyos? (Makatanggap ng 

kadakilaan at manahan muli kasama ang Diyos.) Anong uri ng mga tao ang 
pahihintulutang umupo sa kanang kamay ng Diyos? sa kaliwang kamay ng 
Diyos? (Tingnan sa Mateo 25:33-34; Doktrina at mga Tipan 29:27. Isulat ang 
mga sagot ng mga miyembro ng klase sa dalawang tanong na ito sa ilalim ng 
mga naaangkop na pamagat sa pisara.) 

Ipaliwanag na sa pagtatapos ng kanyang pangangaral, sinabi ni Haring Benjamin 
sa kanyang mga tao kung ano ang kinakailangan nilang gawin upang 
mapahintulutang maupo sa kanang kamay ng Diyos. Matututo tayo mula sa mga 
salita ni Haring Benjamin dahil ang mga ito ay hinihingi rin sa atin. 
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Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at ipa pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal 
na kasulatang ito. 
1. Naghangad at nakatanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan 

ang mga tao ni Haring Benjamin. 
Basahin at talakayin ang Mosias 4:1-12. Kung ginagamit ninyo ang larawan ni 
Haring Benjamin, ipakita ito hanggang sa matapos ang aralin. 
• Matapos ituro ni Haring Benjamin sa kanyang mga tao ang tungkol sa misyon 

ng Tagapagligtas (tingnan ang aralin 15), nakita niya na "sila ay 
nangapalugmok sa lupa" (Mosias 4:1). Bakit nangapalugmok sa lupa ang mga 
tao? (Tingnan sa Mosias 4:1-2.) Paano tayo naging "higit na mababa kaysa sa 
alabok ng lupa"? (Tingnan sa Helaman 12:4-8; Moises 1:9-10.) Sa palagay 
ninyo, bakit binigyang-diin ni Haring Benjamin ang "kawalang-kabuluhan" 
at di pagiging karapat-dapat ng kanyang mga tao? (Tingnan sa Mosias 4:5-8, 
11-12.) Bakit mahalaga sa atin na kilalanin na umaasa tayo sa Panginoon? 

• Ano ang ginawa ng mga tao ni Haring Benjamin sa pagkaunawa ng kanilang 
"makamundong kalagayan"? (Tingnan sa Mosias 4:2.) Ano ang dahilan at sila 
ay "napuspos ng kagalakan"? (Tingnan sa Mosias 4:3.) Ano ang 
nakapagpatawad sa kanilang mga kasalanan? Paano nila nalaman na 
pinatawad na sila? Paano natin malalaman na tayo ay pinatawad na matapos 
tayong magsisi? (Upang makatulong sa pagsagot sa tanong na ito, maaari 
ninyong banggitin ang pahayag ni Pangulong Harold B. Lee sa pahina 77-78.) 

• Ano ang itinuro ni Haring Benjamin tungkol sa kung paano natin matatamo 
ang kapatawaran ng ating mga kasalanan? (Tingnan sa Mosias 4:9-10.) Ano 
ang itinuro niya tungkol sa kung paano natin mapananatili ang kapatawaran 
ng ating mga kasalanan? (Tingnan sa Mosias 4:11-12, 26.) Ano ang ibig 
sabihin ng mapanatili ang kapatawaran ng ating mga kasalanan? 

• Paano nakapagbibigay ng pag-asa sa atin ang mga salita ni Haring Benjamin 
sa kanyang mga tao kapag tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa ating 
mga kahinaan? 

2. Tinuruan ni Haring Benjamin ang mga tao kung paano mamumuhay 
nang katulad kay Cristo. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mosias 4:13-30. Maaari ninyong 
hatiin ang mga miyembro ng klase sa tatlong pangkat upang simulan ang 
talakayang ito. Italaga sa bawat pangkat ang isa sa mga talata sa mga banal na 
kasulatan sa ibaba, at hilingin sa kanila na basahin nang sabay-sabay ang talata 
at ibuod ito sa isang pangungusap. (Isang posibleng buod na pangungusap ang 
ibinigay kasunod ng bawat sanggunian; hindi kinakailangang gamitin ng mga 
miyembro ng klase ang eksaktong mga salita nito.) 

88 

Talakayan sa Banal 
na Kasulatan at 
Pagsasagawa 



Aralin 10 

Pangkat 1: Mosias 4:13-15 (Turuan ang mga anak.) 
Pangkat 2: Mosias 4:16-26 (Magbahagi sa mga mahihirap.) 
Pangkat 3: Mosias 4:27-30 (Maging maingat sa inyong iniisip, sinasabi 

ati ginagawa.) 
Kapag nabasa at naibuod na ng tatlong pangkat ang mga ito, isulat sa pisara ang 
pamagat na Ang mga payo ni Haring Benjamin. Ipasulat sa pisara sa isang tao mula 
sa bawat pangkat ang buod na pangungusap ng kani-kanilang pangkat sa ilalim 
ng pamagat na ito. 
• Ayon kay Haring Benjamin, ano ang mga tungkulin ng mga magulang sa 

kanilang mga anak? (Tingnan sa Mosias 4:14-15.) Anong mga kalagayan sa 
daigdig natin ngayon ang nagpakita na napakahalaga ng mga payo ni Haring 
Benjamin sa mga magulang? Bakit napakahalaga na ituro ng mga magulang 
ang ebanghelyo sa kanilang mga anak? 
Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinekley, "Ang kalusugan ng alinmang 
lipunan, ang kaligayahan ng mga tao nito, ang kanilang pag-unlad, at ang 
kanilang kapayapaan ay nag-uugat lahat sa pagtuturo ng mga ama at ina sa 
mga anak" (sa Conference Report, Okt. 1993, 79; o Ensign, Nob. 1993, 60). 

• Paano natin tuturuan ang mga bata na mahalin at paglingkuran ang bawat 
isa? (Maaaring talakayin ng mga guro ng mga kabataan kung paano 
nakaiimpluwensya sa maliliit na bata ang mga halimbawa ng mga miyembro 
ng klase.) 

• Tinagubilinan din ni Haring Benjamin ang kanyang mga tao na tulungan 
ang mga nangangailangan (Mosias 4:16). Ayon kay Haring Benjamin bakit 
tumatanggi ang ibang tao na tulungan ang mga nangangailangan? (Tingnan 
sa Mosias 4:17, 22.) Bakit tayo may "malaking dahilan upang magsisi" kung 
ganito ang pag-uugali natin? (Tingnan sa Mosias 4:18-23.) Sa paanong paraan 
naging pulubi tayong lahat? (Tingnan sa Mosias 4:19-20.) 

• Bakit ang mapagkawanggawang paglilingkod ay mahalagang katangian ng 
mga miyembro ng Simbahan ni Cristo? 

• Paano natin masusunod ang halimbawa ng Ama sa Langit sa pagbibigay 
sa mga nangangailangan? (Tingnan sa Mosias 4:16, 20-21.) Paano tayo 
makatitiyak na kapag nagbibigay tayo sa mga nangangailangan, ay nagbibigay 
tayo nang nararapat na tulong sa tamang paraan? 
Maaari ninyong ipaliwanag na hindi lamang iisa ang tamang paraan 
upang tulungan ang mga nangangailangan. Dapat nating tandaan ang 
mga alituntunin na itinuro ni Haring Benjamin at hangarin ang patnubay 
ng Espiritu sa bawat sitwasyon (tingnan sa Moroni 7:18). Maaari ninyong 
bigyang-diin na nagtatag ang Panginoon ng mga paraan kung saan 
matutulungan natin ang mga nangangailangan. Kapag nagbibigay tayo 
ng handog-ayuno o nagbibigay ng pera, mga bagay na kailangan, oras, 
o iba pang paglilingkod sa simbahan, makatitiyak tayo na nagamit nang 
matalino ang ating mga kontribusyon. 

• Ano ang ibinigay na payo ni Haring Benjamin sa mga maralita na hindi 
makapagbabahagi ng kanilang kabuhayan? (Tingnan sa Mosias 4:24-25.) 
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Paano tayo magkakaroon ng mapagbigay na puso anuman ang kalagayan ng 
ating pananalapi? 

• Sa palagay ninyo, bakit nakatutulong ang paglilingkod sa iba na mapanatili 
natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan? (Tingnan sa Mosias 4:26.) 

• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Mosias 4:27. Ano ang 
ibig sabihin ng gawin ang lahat ng mga bagay "sa karunungan at kaayusan"? 
Paano kayo matutulungan ng payong ito? 

• ltinuro ni Haring Benjamin sa kanyang mga tao na kailangan nilang bantayan 
ang kanilang mga isipan, salita at gawa upang maiwasan ang pagkakasala 
at matupad ang kanilang pangako sa Diyos (Mosias 4:29-30). Paano 
nagkakaugnay ang ating mga isipan, salita at gawa? Paano naaapektuhan 
ang ating mga salita at gawa kapag nag-iingat tayo sa ating mga iniisip? 

3, Naranasan ng mga tao ni Haring Benjamin ang "malaking pagbabago" 
at nakipagtipan na gagawin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay. 

Talakayin ang Mosias 5-6. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. 
• Paano nalaman ng mga tao na totoo ang mga salita ni Haring Benjamin? 

(Tingnan sa Mosias 5:2.) Ano ang epekto ng Espiritu ng Panginoon sa mga 
tao? (Tingnan sa Mosias 5:2-5.) Paano maaapektuhan ang ating mga buhay 
at pakikipag-ugnayan kung tayo ay "wala nang hangarin pang gumawa 
ng masama"? 

• Bakit mahalaga na malaman natin na ang mga taong nakinig sa mga pangaral 
ni Haring Benjamin at nakaranas ng malaking pagbabago ay mga miyembro 
na ng Simbahan? 

• Kapag naranasan na natin ang "malaking pagbabago . . . sa ating mga puso" 
(Mosias 5:2), ano ang kahaharapin nating mga hamon sa pagpapanatili ng 
pagbabagong ito? Paano natin mahaharap ang mga hamong ito? 

• Ano ang ibig sabihin ng maging mga anak ni Cristo? (Tingnan sa Mosias 5:2, 
5-7.) Ano ang ibig sabihin ng "taglayin [ng ating mga sarili] ang pangalan 
ni Cristo"? (Tingnan sa Mosias 5:8-11; tingnan din ang siping-banggit sa 
susunod na pahina.) Ano ang magagawa natin sa bawat araw na makatutulong 
sa ating mga sarili na mapanatiling nakasulat ang pangalan ni Cristo sa ating 
mga puso? (Tingnan sa Mosias 5:11-15.) 
Ipinaliwanag ni Elder Dallin H. Oaks: "Ang ating kagustuhang taglayin sa 
ating sarili ang pangalan ni Jesucristo ay nagpapatibay ng ating pangako na 
gawin ang lahat ng ating makakaya na mapabilang sa mga yaong kanyang 
pipiliin na tumayo sa kanyang kanang kamay at matawag sa kanyang 
pangalan sa huling araw. Sa banal na paraang ito, ang ating pagpapatunay 
na handa tayong taglayin ang pangalan ni Jesucristo ay naglalaman ng 
ating pahayag ng pagkandidato sa kadakilaan sa kahariang selestiyal. Ang 
kadakilaan ay buhay na walang hanggan, 'pinakadakila sa lahat ng kaloob ng 
Diyos' (Doktrina at mga Tipan 14:)" (sa Conference Report, Abr. 1985, 105; 
o Ensign, Mayo 1985, 83). 
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• Paano nagkatulad ang tipang ginawa ng mga tao ni Haring Benjamin sa tipang 
ginawa natin nang binyagan tayo at pinapanibago sa bawat pagtanggap natin 
ng sakramento? (Tingnan sa Mosias 5:5, 7-8; Doktrina at mga Tipan 20:37, 77, 
79.) Bakit mahalaga na pinapanibago natin ang tipang ito nang madalas? 

• Nakita ni Haring Benjamin na iahat ng kanyang tao (maliban sa mga yaong 
masyado pang bata) na nakipagtipan na susundin ang mga kautusan ng Diyos 
(Mosias 6:1-2). Bakit mahalaga na itala ang kanilang mga pangalan? 

• Bakit mahalagang maghirang ng mga guro at saserdote sa mga tao? (Tingnan 
sa Mosias 6:3.) Paano nakatutulong ang ating mga guro at pinuno ng 
Simbahan sa atin na maalala ang mga tipan at pangakong ginawa natin? 

Basahin o ipabasa sa isang miyembro ng klase ang Mosias 5:15, ang mga huling 
salita sa pangaral ni Haring Benjamin. Bigyang-diin na ang mga biyayang ito ay 
maaaring makuha ng bawat isa sa atin. Hikayatin ang mga miyembro ng kiase na 
hangarin at panatilihin ang "malaking pagbabagong" iyon ng ating puso upang 
sila ay maging mga anak ni Cristo. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang mga sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o ang dalawang ideyang ito bilang bahagi 
ng aralin. 
1. "Sa ilalim ng pangalang ito, kayo ay ginawang malaya" (Mosias 5:8) 
• Sa pagtawag sa kanyang mga tao na mga anak ni Cristo, sinabi ni Haring 

Benjamin, "sa ilalim ng pangalang ito, kayo ay ginawang malaya" (Mosias 
5:8). Paano nagdadala ng kalayaan ang pagsunod sa Panginoon? 
Itinuro ni Propetang Joseph Smith na "sa pagsunod may kagalakan at 
kapayapaang wagas, dalisay at dahil binalangkas ng Diyos ang ating 
kaligayahan, . . . hindi Siya kailanman nagpasimula—hindi Siya kailanman 
magpapasimula ng isang ordenansa o magbibigay ng kautusan sa Kanyang 
mga tao na hindi sinukat upang maitaguyod ang kaligayahang iyon" 
CTeaehings ofthe Prophet ]oseph Smith, pinili ni Joseph Fielding Smith 
[1976], 256-57). 

• Paano ninyo nakita na ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay nagdadala 
ng kaligayahan sa inyong buhay at sa mga buhay ng mga nakapaligid sa inyo? 

2. "Paano makikilala ng isang tao ang panginoon na hindi niya 
pinaglingkuran?" (Mosias 5:13) 

• Itinanong ni Haring Benjamin, "Paano makikilala ng isang tao ang panginoon 
na hindi niya pinaglingkuran?" (Mosias 5:13). Paano ninyo higit na makikilala 
si Cristo sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya? 
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Hikayatin ang mga miyembro ng klase na sundin ang mga payo ng mga pinuno 
ng Simbahan, lalung-lalo na ang mga yaong tinawag ng Panginoon bilang mga 
propeta, tagakita, at tagapaghayag. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod sa banal 
na kasulatan: 
a. Mosias 7-8. Pinamunuan ni Ammon ang isang paglalakbay upang hanapin 

ang mga taong lumisan sa Zarahemla ilang taon na ang nakalipas upang 
bumalik sa lupain ng Nephi. Natagpuan ni Ammon at ng kanyang mga 
kapatid si Limhi at ang kanyang mga tao. Tinuruan ni Ammon ang mga 
tao ni Limhi, tinanggap ang talaan ng mga tao, at nalaman ang tungkol 
sa 24 na lamina ng mga Jaredita na natuklasan ng mga tao ni Limhi. 
Ipinaliwanag niya na si Mosias, na isang tagakita, ay maisasalin ang mga 
nakaukit sa mga lamina. 

b. Mosias 9-10. lsinasalaysay ng ilang bahagi ng talaan ni Zenif, lolo ni Limhi, 
ang maikling kasaysayan kung paano nakarating ang mga tao ni Zenif sa 
lupain ng Nephi. Nagsasalaysay rin ito kung paano sila pinalakas ng 
Panginoon sa mga digmaan laban sa mga Lamanita. 

c. Mosias 11. Namahala sa kasamaan ang anak na lalaki ni Zenif na si Noe. 
Sa kabila ng mga babala ng propetang si Abinadi, ang mga tao ay bulag sa 
kasamaan ni Noe at ng kanyang mga saserdote. 

2. Karagdagang babasahin: 'Ang Gabay sa mga Banal na Kasulatan, "Tagakita," 
240; "Urim at Tummim," ' 254. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Iguhit ang sumusunod na dayagram sa pisara: 
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Ipaliwanag na upang maunawaan ang pakikitungo ng Panginoon sa Kanynag 
mga tao sa aklat ni Mosias, makatutulong na maunawaan ang mga pangyayaring 
inilarawan sa 2 Nephi 5, sa aklat ni Omni, at sa Mosias 7 at 9. Sabihin sa mga 
miyembro ng klase na gagamitin ninyo ang dayagram sa pisara upang maikling 
ilarawan ang mga pangyayaring iyon. Basahin at ibahagi sa sarili ninyong salita 
ang impormasyon sa ibaba (ang mga bilang nito ay tumutugma sa mga bilang 
sa dayagram): 
1. Pagkamatay ni Lehi, inutusan ng Panginoon ang mga tagasunod ni Nephi na 

humiwalay mula sa mga tagasunod ni Laman. Naninirahan ang mga Nephita sa 
isang iupain na tinawag nilang lupain ng Nephi (2 Nephi 5:5-8). Kinalaunan 
nakilala rin ang lupain bilang 'Tupain ng Nephi-Lehi ;' (Mosias 7:1). 

2. Makalipas ang mga 400 na taon, pinamunuan ang mga Nephita ng isang hari 
na nagngangalang Mosias. Inutusan ng Panginoon si Mosias na tumakas sa 
lupain ng Nephi kasama ang "kasindami ng makikinig sa tinig ng Panginoon." 
Natuklasan ni Mosias at ng kanyang mga tao ang isang grupo ng mga tao na 
tinatawag na mga tao ni Zarahemla. Nagsama ang dalawang grupong ito ng 
mga tao at tinawag ang kanilang mga sarili na mga Nephita. Hinirang si 
Mosias na kanilang maging hari (Omni 1:12-19). 

3. Lumisan ang isang grupo ng mga Nephita sa lupain ng Zarahemla upang 
bawiin ang isang bahagi ng lupain ng Nephi (Omni 1:27). Natamo nila ang 
isang lupain doon sa ilalim ng pamumuno ng isang lalaking nagngangalang 
Zenif, na naging hari nila (Mosias 9:1-7). 

4. Makalipas ang mga 79 na taon, si Haring Mosias II, ang apo ng unang Haring 
Mosias, "ay nagnais na malaman ang nangyari sa mga taong nanirahan sa 
lupain ng Lehi-Nephi." Pinahintulutan niya ang isang lalaking nagngangalang 
Ammon na pamunuan ang isang paglalakbay para sa layuning ito (pansinin na 
ang Ammong ito ay hindi ang anak na lalaki ni Mosias na nangaral ng 
ebanghelyo sa mga Lamanita). Natagpuan ni Ammon at ng kanyang mga 
kapatid si Haring Limhi at ang kanyang mga tao. Si Limhi ay apo ni Zenif 
(Mosias 7:1-11). 
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Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banai na kasulatan, tanong, at ipa 
pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal 
na kasulatang ito. 
1. Natagpuan ni Ammon at ng kanyang mga kapatid si Limhi at ang 

kanyang mga tao. Itinuro ni Ammon kay Limhi ang kahalagahan ng 
isang tagakita. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mosias 7-8. Para sa pagpapaliwanag 
sa Mosias 7:1-11, tingnan ang bilang 4 sa gawaing pantawag pansin. 
• Bakit binihag ni Limhi si Ammon at ang kanyang mga kasama? (Tingnan sa 

Mosias 7:8-11.) Bakit nagalak si Limhi nang makilala niya kung sino si 
Ammon? (Tingnan sa Mosias 7:12-15. Ipaliwanag na mamaya sa aralin, 
tatalakayin ninyo kung paano nadala sa pagkaalipin ang mga tao ni Limhi.) 
Ano ang ibinahaging mensahe ni Limhi sa kanyang mga tao matapos 
makipag-usap kay Ammon? (Tingnan sa Mosias 7:17-20, 29-33.) Ano ang 
ipinahahayag nito tungkol sa mga katangian ni Limhi bilang isang pinuno? 

• Sinabi ni Limhi kay Ammon na nagsugo siya minsan ng 43 tao upang hanapin 
ang kanilang mga kapatid sa Zarahemla (Mosias 8:7). Sa halip, ano ang 
natagpuan ng pangkat na ito? (Tingnan sa Mosias 8:8-11; t ingnan din sa Eter 
1:1-2. Natagpuan nila ang mga labi ng sibilisasyon ng mga Jaredita. Nanirahan 
na dito ang mga Jaredita ilang taon na bago pa dumating ang mga Nephita.) 

• Ano ang hiniling ni Limhi na gawin ni Ammon sa 24 na laminang ginto ng 
mga Jaredita? (Tingnan sa Mosias 8:11-12.) Bakit makatutulong sa mga tao ni 
Limhi—at sa atin—na "malaman ang sanhi ng pagkalipol" ng mga Jaredita? 

• Paano tinugon ni Ammon ang kahilingan ni Limhi? (Tingnan sa Mosias 
8:13-14. Sinabi niya na si Mosias, ang hari sa Zarahemla, ay isang tagakita 
na nakapagsasalin ng mga talaan.) Ano pa ang mga iniugnay na katawagan 
ni Ammon sa salitang tagakita? (Tingnan sa Mosias 8:16.) Sinu-sino 
ang mga sinang-ayunan natin ngayon bilang mga propeta, tagakita, at 
tagapaghayag? (Ang mga miyembro ng Unang Panguluhan at ang Korum 
ng Labindalawang Apostol.) 

• Ano ang mga tungkulin ng tagakita? (Tingnan sa Mosias 8:13, 17-18.) Paano 
ginagampanan ng mga propeta, tagakita at tagapaghayag sa mga huling araw 
ang mga tungkuling ito? (Tingnan ang siping-banggit sa ibaba. Maaari rin 
ninyong ipatalakay sa mga miyembro ng klase ang ibang mga talumpati 
sa komperensiya, paghahayag, o pangyayari na nagpapakita kung paano 
gumanap ang mga miyembro ng Unang Panguluhan at ang Korum ng 
Labindalawa bilang mga tagakita.) Paano naging "malaking kapakinabangan" 
sa inyo ang mga propeta, tagakita, at tagapaghayag sa mga huling araw? 
Sinabi ni Elder Boyd K. Paeker: 
"Binabanggit ng mga banal na kasulatan ang mga propeta bilang 'mga bantay 
sa tore' na nakakikita sa mga 'kaaway samantalang sila ay malayo pa' at 
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'namamasdan ang lahat ng bagay na hindi nakikita nang likas na mata . . . 
[sapagkat] nagbangon ang Panginoon ng isang tagakita sa kanyang mga tao.' 
"[Maraming taon na ang lumipas] binalaan tayo ng mga Kapatid tungkol sa 
pagkawasak ng mag-anak at sinabihan tayo na maghanda . . . Ang lingguhang 
gabing pantahanan ng mag-anak ay ipinakilala ng Unang Panguluhan. . . . 
Naglaan ng mga maiinam na materyal para sa mga magulang sa pagtuturo ng 
kanilang mga anak, kasama ang pangakong mabibiyayaan ang mga matatapat. 
"Samantalang nananatiling hindi nagbabago ang mga doktrina at inihayag na 
samahan, ang lahat ng ahensiya ng Simbahan ay muling hinubog sa kanilang 
pakikipag-ugnayan sa isa't isa at sa tahanan Inayos nang ganap ang 
buong kurikulum ng Simbahan—batay sa banal na kasulatan At gumugol 
ng mga taon sa paghahanda ng mga bagong edisyon ng Biblia, ng Aklat ni 
Mormon, ng Doktrina at mga Tipan, at ng Mahalagang Perlas 
"Mailalarawan na lamang natin sa ating isipan kung saan tayo mapupunta 
kung ngayon lamang tayo tumutugon sa masamang pagbabago ng katayuan 
ng mag-anak. Subalit hindi iyon ang kalagayan natin. Hindi tayo mga hibang 
na naghahanap, na nagsisikap na magpasya kung ano ang gagawin. Alam 
natin kung ano ang gagawin at kung ano ang ituturo. . . . 
"Hindi tayo ang gumawa ng landas na ating tinatahak. Ang plano ng 
kaligtasan, ang dakilang plano ng kaligayahan, ay inihayag sa atin, at patuloy 
na tumatanggap ng pahayag ang mga propeta at Apostol habang ang Simbahan 
at mga miyembro nito ay nangangailangan pa nang mas marami pa rito" (sa 
Conference Report, Abr. 1994, 24-25; o Ensign, May 1994, 20). 

2. Isinalaysay ng talaan ni Zenif ang maikling kasaysayan ng mga tao 
ni Zenif. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mosias 9-10. Ipaliwanag na 
naglalaman ang mga kabanata 9-22 ng aklat ni Mosias ng kasaysayan ng mga tao 
na lumisan sa Zarahemla upang magbalik sa lupain ng Nephi. Nagsisimula ang 
kasaysayan sa ulat ni Zenif, ang lolo ni Limhi. 
• Si Zenif ay miyembro ng grupo ng mga Nephita na nagnais na mabawi mula sa 

Lamanita ang ilan sa mga lupain ng Nephi (Mosias 9:1). Ano ang paniwala ng 
mga Lamanita sa mga Nephita? (Tingnan sa Mosias 10:11-17. "Napoot" sila 
dahil inakala nila na sina Laman at Lemuel, ang kanilang mga ninuno, ay 
"ginawan ng masama ng kanilang mga kapatid." Dahil dito, tinuruan nila ang 
kanilang mga anak na mapoot sa mga Nephita.) Paano nagpapagalit sa mga 
tao ang mga kaugalian ng lumipas na panahon? (Maaari ninyong anyayahan 
ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga halimbawa ng gayon ding 
sitwasyon sa mga komunidad, bansa o daigdig.) Bakit nagpapatuloy ang mga 
gayong kaugalian? 

• Ano ang matututuhan natin kay Zenif tungkol sa pagsupil ng poot na 
nadarama? (Tingnan sa Mosias 9:1. Isinugo si Zenif na maniktik upang 
malaman nila kung paano lilipulin ang mga Lamanita. Gayunman, nang 
makita niya "na may mabait" na mga Lamanita, hindi na niya hinangad pa 
na lipulin sila.) Ano ang magagawa natin upang tunay na makita ang 
kabutihan sa iba? 
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• Ano ang nagawang pagkakamali ni Zenif sa kanyang pagsisikap na "manahin 
ang lupain ng [kanyang] mga ama"? (Tingnan sa Mosias 7:21-22; 9:3.) Ano 
ang mga naging bunga ng labis na nagpabigla-biglang kilos ni Zenif? (Tingnan 
sa Mosias 9:3-12; 10:18.) Ano ang ilang panganib ng pagiging labis na 
nagpapabigla-bigla sa pagkilos maging sa mabuting layunin? Paano tayo 
magiging masigasig sa gawain ng Panginoon nang hindi nagiging labis na 
nagpapabigla-bigla? 

• Sa kanilang pagsisikap na makuha ang isang bahagi ng lupain ng Nephi, 
"naging mabagal sa pag-alaala sa Panginoon (nilang) Diyos" si Zenif at ang 
kanyang mga tao (Mosias 9:3). Sa kalaunan, ano ang nakapagpaalala sa kanila 
sa Panginoon? (Tingnan sa Mosias 9:13-17.) Paano sila pinagpala nang 
maalala nila ang Panginoon at nanalangin para sa kalayaan? (Tingnan sa 
Mosias 9:18; 10:19-21.) Bilang mga miyembro ng Simbahan, nakipagtipan 
tayo na "laging alalahanin" ang Panginoon (Doktrina at mga Tipan 20:77, 79). 
Ano ang ilang mga bagay na magagawa natin na makatutulong sa atin na 
tuparin ang tipang ito? 

3. Binalaan ni Abinadi ang mga tao, subalit sila ay bulag sa kasamaan 
ni Noe. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mosias 11. 
• Sino ang sumunod na hari kay Zenif? (Tingnan sa Mosias 11:1.) Anong uri 

ng pinuno si Noe? (Tingnan sa Mosias 11:1-19. Maaari ninyong isulat sa 
pisara ang ilan sa mga paraan ng paglakad ni Noe "alinsunod sa mga naisin 
ng kanyang puso" at "pinalitan ang mga pamamalakad ng kaharian.") 

• Paano naimpluwensiyahan ni Noe ang mga buhay ng kanyang mga tao? 
(Tingnan sa Mosias 11:2, 5-7.) Paano naghati ang mga tao at si Noe sa 
pananagutan ng kanilang mga pagkakasala? 

• Isinugo ng Panginoon ang propetang si Abinadi upang manawagan ng 
pagsisisi kay Noe at sa kanyang mga tao (Mosias 11:20). Ano ang mga babala 
na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Abinadi? (Tingnan sa Mosias 
11:20-25. Maaari ninyong talakayin kung paano ginampanan ni Abinadi ang 
papel bilang tagakita, na tinalakay nang una sa aralin.) 

• Paano tumugon si Noe at ang kanyang mga tao sa mga babala ni Abinadi? 
(Tingnan sa Mosias 11:26-28; tingnan din sa Mosias 12:13-15.) Bakit nagalit 
ang mga tao kay Abinadi at hindi kay Noe, na nagpapataw ng buwis sa kanila 
at pinapangyaring tustusan nila siya sa kanyang kasamaan? (Tingnan sa 
Mosias 11:7, 29.) 

• Bakit tinatanggihan ng ibang tao ngayon ang mga tagapaglingkod ng 
Panginoon, katulad ni Abinadi, at tinatanggap ang mga taong katulad ni Noe? 
Bakit mahalagang makilala at sundin ang mga propeta ng Diyos? (Tingnan sa 
Mosias 8:16-18; Doktrina at mga Tipan 1:38; 84:36-38.) 

Hikayatin ang mga miyembro ng klase na sundin ang mga payo ng mga matwid 
na pinuno, lalung-lalo na ang mga yaong tinawag ng Panginoon bilang mga 
propeta, tagakita, at tagapaghayag. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 
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"Ang Diyos . . . ay Tutubusin ang Kanyang mga Tao" 18 
Mosias 12-17 
Layunin Tulungan ang mga miyembro ng klase na pahalagahan ang pagbabayad-sala ni 

Jesucristo at manatiling tapat sa kanilang mga patotoo sa Pagbabayad-sala. 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Mosias 12-13. Nanawagan ng pagsisisi si Abinadi kay Haring Noe at sa 

kanyang saserdote. Pinayuhan sila na sundin ang mga kautusan. Itinuro 
niya sa kanila na ang mga gawain at ordenansa ng mga batas ni Moises 
ay mga kahalintulad, o sagisag, ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo. 

b. Mosias 14-16. Binanggit ni Abinadi si Isaias. Nagpatotoo siya tungkol sa 
Pagbabayad-sala at pinayuhan ang mga saserdote ni Noe na ituro sa mga 
tao na ang pagtubos ay darating sa pamamagitan ni Cristo. 

c. Mosias 17. Si Alma, isa sa mga saserdote ni Noe, ay nagsisi at isinulat ang 
mga salita ni Abinadi. Pinagtibay ni Abinadi ang kanyang patotoo sa 
Tagapagligtas sa pamamagitan ng pagbubuwis ng kanyang buhay. 

2. Kung makukuha ang larawan ni Abinadi sa harapan ni Haring Noe, 
ihandang gamitin ito sa aralin (62042 893; Pakete ng Larawan ng Sining 
ng Ebanghelyo 308). 

3. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, dalhin sa klase ang ilan 
o lahat ng mga larawan na nakatala sa gawain. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ipaliwanag na maraming ulat sa mga banal na kasulatan ang tungkol sa pag-
uutos ng Panginoon sa mga tao na gawin ang mahihirap na mga misyon. 
• Ano ang ilan sa mahihirap na misyon o tungkulin na nakatala sa mga banal na 

kasulatan? (Ang ilang posibleng sagot ay nakatala sa ibaba, kasama ang mga 
bilang ng mga larawan na nagpapakita ng ilan sa mga pangyayari.) 
a. Nangangaral si Noe sa mga tao (62053 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng 

Ebanghelyo 102) 
b. Pinamumunuan ni Moises ang mga Israelita palabas ng Egipto (62100) 
c. Binabalaan ni Lehi ang mga tao sa Jerusalem (62517 893; Pakete ng Larawan 

ng Sining ng Ebanghelyo 300) 
d. Si Esther sa harapan ni Haring Assuero (Pakete ng Larawan ng Sining ng 

Ebanghelyo 125) 
e. Nangangaral si Abinadi kay Haring Noe (62042 893; Pakete ng Larawan ng 

Sining ng Ebanghelyo 308) 
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f. Nangangaral si Samuel sa Zarahemla (62370 893; Pakete ng Larawan ng 
Sining ng Ebanghelyo 314) 

g. Tinutupad niJoseph Smith ang kanyang misyon bilang Propeta 
ng Panunumbalik (62470 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng 
Ebanghelyo 403) 

• Bakit mahirap ang mga misyong ito? Sa palagay ninyo, bakit handang tuparin 
ng mga taong ito ang kanilang misyon sa kabila ng mahihirap na kalagayan? 

Ipakita ang larawan ni Abinadi sa harapan ni Haring Noe, at ipaliwanag na 
tinatalakay ng araling ito ang mga turo ni Abinadi. Hikayatin ang mga miyembro 
ng klase na hanapin ang mga dahilan kung bakit handang ibigay ni Abinadi ang 
kanyang buhay upang makapangaral sa mga tao. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at ipa pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga 
banal na kasulatang ito. 
1. Nanawagan ng pagsisisi si Abinadi kay Noe at sa kanyang mga saserdote, 

pinayuhan sila na sundin ang mga kautusan, at nagturo tungkol sa 
Pagbabayad-sala. 

Talakayin ang Mosias 12-13. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. Kung gagamitin ninyo ang larawan ni 
Abinadi sa harapan ni Haring Noe, ipakita ito hanggang matapos ang aralin. 
• Makalipas ang dalawang taon mula nang mangaral si Abinadi sa mga tao 

ni Noe, bumalik siya upang sabihin na dahil sa hindi sila nagsisi, sila ay 
magdurusa at mapasasailalim sa pagkaalipin (Mosias 12:1-7). Sinabi rin niya 
na sila ay malilipol kung hindi sila magsisisi (Mosias 12:8). Paano tumugon 
ang mga tao sa mensaheng ito? (Tingnan sa Mosias 12:9-16.) Sa palagay 
ninyo, bakit nila ipinagtanggol si Noe? 

• Matapos mapangatwiranan ni Abinadi ang mga pagsisikap ng mga saserdote 
na "mapasinungalingan siya," tinanong siya ng isa sa mga saserdote tungkol 
sa talata sa mga banal na kasulatan (Mosias 12:20-24; ipabasa nang malakas 
sa isang miyembro ng klase ang talatang ito). Bakit hindi naunawaan ng mga 
saserdote ang talatang ito sa mga banal na kasulatan? (Tingnan sa Mosias 
12:25-27. Pansinin na tatalakayin ang kahulugan ng talatang ito maya-maya 
sa aralin.) Ano ang ibig sabihin ng gamitin ang ating mga puso sa pang-
unawa? Bakit mahalagang gamitin ang ating mga puso habang nag-aaral at 
nagtuturo tayo ng ebanghelyo? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 8:2-3.) 

• Ano ang inihayag ni Abinadi na kamalian ng mga saserdote sa pagsasabi na 
itinuturo nila ang mga batas ni Moises? (Tingnan sa Mosias 12:28-37.) Bakit 
mahalaga na pagsikapan nating mamuhay alinsunod sa mga katotohanang 
itinuturo natin? 

• Ano ang nangyari at naihayag pa rin ni Abinadi ang kanyang mensahe? 
(Tingnan sa Mosias 13:1-9. Pansinin na ginawa ito ng Panginoon upang 
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makapagpatotoo si Abinadi sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Nagpapakita ito 
ng kahalagahan ng mensahe ng Pagbabayad-sala.) 

• Bakit binasa ni Abinadi ang Sampung Utos kay Noe at sa kanyang mga 
saserdote? (Tingnan sa Mosias 13:11.) Ano ang ibig sabihin ng "[isulat] sa 
[ating] mga puso" ang mga kautusan? Paano nakaaapekto ang mga kautusang 
nakasulat sa ating mga puso sa ating pagsisikap na sundin ang mga ito? 

• Matapos manawagan ng pagsisisi kay Noe at sa kanyang mga saserdote dahil 
sa di pagsunod ng mga batas ni Moises, sinabi ni Abinadi, "ang kaligtasan ay 
hindi darating sa pamamagitan ng batas lamang" (Mosias 13:28). Paano 
dumarating ang kaligtasan? (Tingnan sa Mosias 13:14, 28, 32-35; Ang mga 
Saligan ng Pananampalataya 1:3.) 

• Ano ang layunin ng mga batas ni Moises? (Tingnan sa Mosias 13:29-33. 
Ipaliwanag na ang mga gawain at ordenansa ng mga batas ni Moises ay mga 
kahalintulad, o sagisag, ng mga bagay na darating. Ibinigay ang mga ito upang 
tulungan ang mga tao na umasa kay Cristo.) 

2. Binanggit ni Ahinadi si Isaias, nagpatotoo sa Pagbabayad-sala, at 
pinayuhan ang mga saserdote ni Noe na ituro sa mga tao na ang pagtubos 
ay darating sa pamamagitan ni Cristo. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mosias 14-16. 
• Bilang bahagi ng kanyang patotoo kay Jesucristo, binanggit ni Abinadi ang 

propetang si Isaias. Ano ang ilang bagay na matututuhan natin tungkol sa 
Tagapagligtas mula sa mga propesiya na binanggit sa Mosias 14? (Ipabasa nang 
salitan sa mga miyembro ng klase ang mga talata sa kabanatang ito upang 
matagpuan ang mga sagot sa katanungan. Ibuod sa pisara ang kanilang mga 
sagot. Ang ilang mga posibleng sagot ay nakatala sa ibaba.) 
a. Nabuhay nang may kaamuan at pagpapakumbaba ang Tagapagligtas 

(Mosias 14:2). 
b. Itinakwil Siya ng maraming tao (Mosias 14:3). 
c. Pinasan niya ang ating mga dalamhati at kalungkutan (Mosias 14:4). 
d. Inako Niya sa Kanyang sarili ang mga kasalanan ng lahat ng tao (Mosias 

14:5-6, 8, 10-12). 
e. Kusa Niyang ibinigay ang Kanyang sarili sa pag-uusig at kamatayan 

(Mosias 14:7-9). 
f. Wala Siyang ginawang kasalanan (Mosias 14:9.) 

• Sinabi ni Abinadi na "[tinugon] ang mga hinihingi ng katarungan" ng 
Tagapagligtas (Mosias 15:9). Ano ang mga hinihingi ng katarungan? (Tingnan 
sa Alma 42:11, 14.) Ano ang ginawa ng Tagapagligtas upang tugunin ang 
hinihingi ng katarungan? (Tingnan sa Mosias 15:9; Alma 42:12-13, 15.) 

• Nangusap si Abinadi hinggil sa binhi, o ang mga anak na lalaki at babae, ni 
[esueristo (Mosias 15:10; tingnan din sa Mosias 14:10). Ano ang ibig sabihin 
ng maging mga anak na lalaki at babae ng Tagapagligtas? (Tingnan sa Mosias 
15:11-14; tingnan din sa Mosias 5:5-7. Ipaliwanag na si Jesucristo ang may-
akda ng kaligtasan. Mayroong ugnayang katulad ng sa isang Ama at anak 
sa pagitan Niya at ng mga yaong tumanggap ng Kanyang ebanghelyo. Tayo 
ang Kanyang magiging binhi, o kanyang mga anak na lalaki at babae, kapag 
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naniniwala tayo sa Kanya, nagsisisi ng ating mga kasalanan, at nakikipagtipan 
na gagawin ang Kanyang kalooban at susundin ang Kanyang mga kautusan.) 

• Ipaalala sa mga miyembro ng klase na hiniling ng isa sa mga saserdote ni 
Noe kay Abinadi na ipaliwanag ang pahayag ni Isaias "Anong ganda sa mga 
bundok ang mga paa ng yaong nagdadala ng mabubuting balita" (Mosias 
12:20-24). Ano ang mabubuting salitang ito? (Tingnan sa Mosias 15:19-25; 
Doktrina at mga Tipan 76:40-42.) Sino ang mga sugong ito na nagbabahagi 
ng mabubuting balita? (Tingnan sa Mosias 15:13-18. Ang Tagapagligtas 
mismo, ang mga propeta, at ang iba na nagbabahagi ng ebanghelyo.) Paano 
tayo makatutulong sa paghahatid ng mabubuting balitang ito sa iba? 

• Paano tayo pagpapalain matapos tayong mamatay kung naniwala tayo kay 
Cristo, sinunod Siya, at tinanggap ang Kanyang Pagbabayad-sala? (Tingnan sa 
Mosias 15:21-23; 16:8-11.) Ano ang mangyayari sa atin kung tinanggihan 
natin si Cristo at ang Kanyang Pagbabayad-sala? (Tingnan sa Mosias 15:26-27; 
16:2-3, 5, 10-12.) 

• Sa pagtatapos ng kanyang pangangaral, ano ang ipinayo ni Abinadi na gawin 
ni Noe at ng mga saserdote? (Tingnan sa Mosias 16:13-15.) Paano natin 
maipamumuhay ang mga payong ito? 

3. Pinagtibay ni Abinadi sa pamamagitan ng pagbubuwis ng kanyang buhay 
ang kanyang patotoo sa Tagapagligtas. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mosias 17. 
• Nagtagumpay ba si Abinadi sa kanyang misyon kay Haring Noe at sa kanyang 

mga tao? Bakit o bakit hindi? Sino ang nagbalik-loob dahil sa mga turo ni 
Abinadi? (Tingnan sa Mosias 17:2-4; Alma 5:11-12; tingnan din ang pang-apat 
na karagdagang ideya sa pagtuturo.) 

• Matapos maibigay ni Abinadi ang kanyang mensahe, ano ang napagpasyahan 
ni Haring Noe at ng mga hukom na gawin sa kanya? (Tingnan sa Mosias 17:1, 
7.) Ano ang maaaring ginawa ni Abinadi upang maiwasan ang kamatayan? 
(Tingnan sa Mosias 17:8.) Bakit tumanggi siyang bawiin ang mga salitang 
kanyang sinabi? (Tingnan sa Mosias 17:9-10, 20.) Bagaman hindi naman natin 
kailangang mamatay para sa ating paniniwala, sa paanong paraan maaari 
nating tularan ang halimbawa ni Abinadi? 
Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson: "Binabago ni Cristo ang mga tao, at ang 
mga nabagong tao ay maaaring bumago sa daigdig. Ang mga taong nagbago 
dahil kay Cristo ay hinayaang maging pinuno nila si Cristo Ang mga 
taong pinamumunuan ni Cristo ay pinangingibabawan ni Cristo. . . . Ang 
kanilang kalooban ay naaayon sa Kanyang kalooban. (Tingnan sa Juan 5:30.) 
Ginagawa nila ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. (Tingnan sa Juan 
8:29.) Hindi lamang nila ninanais na mamatay para sa Panginoon, subalit ang 
pinakamahalaga ay nais nilang mabuhay para sa Kanya" (sa Conference 
Report, Okt. 1985. 5-6; o Ensign, Nob. 1985, 6). 

Bigyang-diin na ang mga ginawa nina Abinadi at Alma ay makatutulong sa atin 
na makita ang kahalagahan ng Pagbabayad-sala. Pinangalagaan ang buhay ni 
Abinadi nang sa gayon ay makapagpatotoo siya sa Pagbabayad-sala (Mosias 
13:1-9). Matapos maibahagi ni Abinadi ang mensaheng ito, kanyang 
" [pinagtibay] ang katotohanan ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng 
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kanyang kamatayan" (Mosias 17:20). Isinulat ni Alma "ang lahat ng salitang 
sinabi ni Abinadi" (Mosias 17:4). Sinunod niya ang iniutos ni Abinadi na 
"ituro . . . na darating ang pagtubos sa pamamagitan ni Cristo, ang Panginoon" 
(Mosias 16:15). Hikayatin ang mga miyembro ng klase na manatiling tapat sa 
kanilang mga patotoo at ibahagi ang mensahe ng Pagbabayad-sala. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang mga sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay 
ng aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o higit pa sa mga ideyang ito bilang 
bahagi ng aralin. 
1. Himno 
Kasama ang mga miyembro ng klase, awitin o basahin ang mga salita sa himno 
tungkol sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo, katulad ng "Ako'y Humanga" (Mga 
Himno) o "Kaydakila ng Karunungan at Pag-ibig" (Mga Himno). O magpatugtog 
ng himno tungkol sa Pagbabayad-sala. 
2. "Ang Ama at ang Anak" (Mosias 15:2) 
Gamitin ang sumusunod na impormasyon upang ipaliwanag ang mga turo ni 
Abinadi sa Mosias 15:1-9: 
Nang mangusap si Abinadi tungkol kay Jesus bilang "ang Ama at ang Anak," 
hindi niya itinuro na ang Ama sa Langit at si Jesucristo ay iisang nilalang. Ang 
Ama sa Langit, si Jesucristo, at ang Espiritu Santo ay tatlong magkakahiwalay 
at magkakaibang personahe (Doktrina at mga Tipan 130:22). 
Kapag nangungusap ang mga propeta tungkol sa Diyos o sa Panginoon, madalas 
nilang tinutukoy si Jehova, ang Mesiyas sa buhay bago pa ang buhay na ito 
(Mosias 13:33-34; 14:6). Sa gayon, nagturo si Abinadi tungkol kay Jesucristo 
nang sabihin niyang, "Ang Diyos din ay bababa sa mga anak ng tao, at tutubusin 
ang kanyang mga tao" (Mosias 15:1; tingnan din sa Mosias 7:27-28). Tumutukoy 
ang mga turo ni Abinadi sa Mosias 15:1-9 sa pagiging Ama ni Jesus at sa mga 
ginampanan Niya bilang Anak ng Diyos. 
Kabilang sa mga ginampanan ni Jesus bilang Ama ang (a) Kanyang gawain bilang 
"Ama ng langit at lupa, ang Lumikha ng lahat ng bagay mula sa simula" (Mosias 
3:8); (b) ang Kanyang misyon bilang Ama ng mga yaong tumanggap ng Kanyang 
ebanghelyo at sumunod sa Kanya (Mosias 5:7; 15:10-13; Eter 3:14); at ang 
Kanyang karapatan na magsalita at gumawa alang-alang sa Ama sa Langit, na 
tinawag na "banal na pagtitibay ng karapatan." Kabilang sa mga ginampanan 
ni Jesus bilang Anak ng Diyos ang (a) ang Kanyang Pagbabayad-sala sa mga 
kasalanan ng daigdig (Mosias 15:6-9) at (b) ang Kanyang paglilingkod bilang 
Tagapamagitan sa Ama sa Langit (Jacob 4:10-11; Doktrina at mga Tipan 45:3-5). 
Sinabi ni Abinadi na tinawag si Jesus na Anak "dahil sa nagkatawang-tao Siya" 
at Ama "dahil sa ipinaglihi siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos" 
(Mosias 15:2-3; tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 93:3-4). Nang mangusap 
si Abinadi tungkol sa "ang kalooban ng Anak ay mapasasakop sa kalooban ng 
Ama" (Mosias 15:7), tinukoy niya na pinasakop ni Jesus ang Kanyang laman sa 
Kanyang espiritu (Mosias 15:2-5; tingnan din sa 3 Nephi 1:14). Nang ipasakop 
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ni Jesus ang Kanyang laman sa Kanyang espiritu, pinasakop Niya rin ang 
Kanyang kalooban sa kalooban ng Ama sa Langit (Mateo 26:39; Doktrina at 
mga Tipan 19:16-19). 
3. Ang mga di-nakikitang bunga ng gawaing misyonero 
Ipaiiwanag na maaaring namatay si Abinadi nang hindi nalalaman kung may 
naniwala sa kanyang mga turo. Subalit nagbalik-loob si Alma dahil sa pagsisikap 
ni Abinadi, siya at ang kanyang mga inapo ay nakaimpluwensya nang malaki sa 
mga Nephita sa loob ng maraming salinlahi. Ibahagi ang sumusunod na 
kuwento na isinalaysay ni Pangulong Gordon B. Hinekley: 
"Hindi ninyo nalalaman kung gaanong kabutihan ang inyong magagawa; hindi 
ninyo makikita ang mga resulta ng mga pagsisikap na inyong isinagawa. 
Maraming taon na ang lumipas, si Pangulong Charles A. Callis, na miyembro 
noon ng Korum ng Labindalawa, na naging pangulo ng Misyon ng Timog 
(Estados Unidos) nang dalawampung limang taon, ay isinalaysay sa akin ang 
kuwentong ito. Sinabi niya na mayroon siyang misyonero sa timog [Estados 
Unidos] na dumating upang kunin ang katibayan ng pagtatapos ng kanyang 
misyon. Itinanong ng kanyang pangulo ng misyon, 'Naging maganda ba ang 
karanasan mo sa misyon?' 
"Sinabi niyang, 'Hindi.' 
" 'Bakit nagkagayon?' 
" 'Sapagkat, walang nangyari sa aking ginawa. Sinayang ko lang ang aking oras at 
pera ng aking ama. Pagsasayang lamang ito ng panahon.' 
"Sinabi ni Kapatid na Callis, 'Hindi ka ba nakapagbinyag ng kahit isa?' 
"Sinabi niya, 'Isang tao lamang ang aking nabinyagan sa loob ng dalawang taon 
na narito ako. Iyon ay isang labindalawang taong gulang na batang lalaki sa 
liblib na lugar sa mga lambak ng Tennessee.' 1 

"Umuwi siyang may pagkabigo. Sinabi ni Kapatid na Callis, 'Nagpasya akong 
matyagan ang batang iyon na nabinyagan. Nais kong malaman kung ano ang 
mangyayari sa kanya. . . . 
" . . . 'Sinundan ko ang mga pangyayari sa kanyang buhay sa mga nagdaang 
panahon. Siya ay naging Tagapamahala ng Panlinggong Paaralan, at di-naglaon 
naging pangulo ng sangay. Nagpakasal siya. Umalis siya sa dating inuupahang 
tirahan ng kanyang mga magulang at nakabili ng sariling lupa at pinagyaman ito. 
Naging pangulo siya ng distrito. Ipinagbili niya ang kapirasong lupaing iyon sa 
Tennessee at lumipat sa Idaho at bumili ng lupaing masasaka malapit sa Ilog ng 
Snake at umunlad doon. Lumaki ang kanyang mga anak. Nagmisyon silang lahat. 
Bumalik mula sa misyon. Nagkaroon ng sariling mga anak na nagmisyon din. 
"Nagpatuloy si Kapatid na Callis, 'Nagbakasyon ako ng isang linggo sa Idaho 
na hinahanap ang bawat miyembro ng pamilyang iyon upang makausap 
tungkol sa kanilang misyonerong paglilingkod. Natuklasan ko na, bilang bunga 
ng pagbibinyag sa isang batang lalaki sa liblib na lugar ng Tennessee ng isang 
misyonero na nag-akalang nabigo siya, mahigit 1,100 katao ang lumapit sa 
Simbahan/ 
"Hindi ninyo talaga masasabi ang mga ibubunga ng inyong gawain, mga 
minamahal kong kapatid, kapag naglingkod kayo bilang mga misyonero" 
('Teaehings ofGordon B. Hinekley [1997], 360-61). 
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"Walang Makapagpapalaya sa Kanila Kundi ang Panginoon" 19 
Mosias 18-24 
Layunin Hikayatin ang mga miyembro ng klase na pasiglahin muli ang kanilang 

determinasyon na tuparin ang mga tipan sa pagbibinyag at magtiwala sa 
Panginoon. 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Mosias 18. Itinuro ni Alma ang tipan sa pagbibinyag, nagbinyag ng isang 

grupo ng mga tao, at nagtatag ng Simbahan sa mga tao. 
b. Mosias 19. Pinagkanulo ni Haring Noe ang kanyang mga tao at nagdanas ng 

kamatayan sa pamamagitan ng apoy. Naging hari ang anak ni Noe na si Limhi. 
c. Mosias 20-22. Napailalim sa pagkaalipin sa mga Lamanita ang mga tao ni 

Limhi. Matapos subukan na palayain ang kanilang mga sarili mula sa 
pagkaalipin, nagsisi sila at bumaling sa Panginoon. Pinalaya sila sa wakas 
ng Panginoon mula sa pagkaalipin. 

d. Mosias 23-24. Binihag ng mga Lamanita ang mga tao ni Alma. Si Amulon, 
na isa sa mga naging saserdote ni Noe, ang namahala sa kanila. Bumaling 
ang mga tao ni Alma sa Panginoon, at pinagaan Niya ang kanilang mga 
pasanin at pinalaya sila mula sa pagkaalipin. 

2. Karagdagang babasahin: Ang Gabay sa mga Banal na Kasulatan "Pagbibinyag, 
Binyagan," 176-78. 

3. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, dalhin sa klase ang 
larawang nagbibinyag si Alma sa mga Tubig ng Mormon (62332 893; Pakete 
ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 309). Maaari rin ninyong gamitin ang 
larawang ito sa aralin. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Tanungin ang mga miyembro ng klase: 
• Ano ang ilan sa mga magagandang lugar na nakita na ninyo? Bakit maganda 

para sa inyo ang mga lugar na iyon? 
Ipakita ang larawan ni Alma na nagbibinyag sa mga tubig ng Mormon. 
• Bakit maganda ang lugar na ito para sa mga tao ni Alma? (Ipabasa nang 

malakas sa isang miyembro ng klase ang Mosias 18:30. Anyayahan ang isa o 
dalawang miyembro ng klase na ibahagi ang kanilang nadarama hinggil sa 
mga lugar na may espirituwal na kahalagahan sa kanila.) 
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Ipaliwanag na tatalakayin ninyo sa araling ito ang pakikipagtipan ng mga tao ni 
Alma sa "lugar ng Mormon." 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga aiituntunin ng mga 
banal na kasulatang ito. 
1. Itinuro ni Alma ang tipan sa pagbibinyag at nagbinyag ng maraming tao. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mosias 18. Ipaalala sa mga 
miyembro ng klase na si Alma, isa sa mga saserdote ni Haring Noe, ay naniwala 
sa mga turo ni Abinadi. Tumakas siya sa mga tagapagsilbi ni Noe at nagtago sa 
ilang, kung saan isinulat niya ang "lahat ng salitang sinabi ni Abinadi" (Mosias 
17:2-4). Siya ay "nagsisi ng kanyang mga kasalanan . . . at nagsimulang ituro ang 
mga salita ni Abinadi" (Mosias 18:1-3). Nagtungo sa isang lugar na tinatawag na 
Mormon ang mga taong naniwala kay Alma upang makinig sa kanyang 
pagtuturo (Mosias 18:4-6). 
• Ano ang itinuro ni Alma sa 'Tugar ng Mormon'? (Tingnan sa Mosias 18:7.) 

Ano ang hinangad ng mga tao matapos silang turuan ni Alma? (Tingnan sa 
Mosias 18:8.) Ano ang ibig sabihin ng lumapit sa kawan ng Diyos, a t . . . 
matawag na kanyang mga tao '? (Tingnan sa Mosias 18:16-17; tingnan din sa 
Mga Hebreo 8:10; Alma 5:60.) 

• Ano ang handang gawin ng mga tao bilang mga miyembro ng "kawan ng 
Diyos'? (Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang Mosias 18:8-9 upang 
mahanap ang mga sagot sa tanong na ito. Ibuod sa pisara ang kanilang mga 
sagot. Pagkatapos ay talakayin ang mga sagot tulad nang ipinakikita sa ibaba.) 
a. "Magpasan ng pasanin ng isa't isa" (Mosias 18:8). Paano natin "papasanin 

ang pasanin ng isa't isa"? Paano nakagagaan ang pagpapasan ng mga 
pasanin ng isa't isa? Paano kayo nabiyayaan sa pagtulong ng iba sa 
pagpasan ng inyong mga pasanin? 

b. "Makidalamhati sa mga yaong nagdadalamhati" (Mosias 18:9). Bakit 
nakatutulong ang "makidalamhati sa mga yaong nagdadalamhati? 

c. "Aliwin yaong mga nangangailangan ng aliw" (Mosias 18:9). Paano natin 
aaliwin nang marapat ang iba? 

d. "Tumayo bilang mga saksi ng Diyos" (Mosias 18:9). Ano ang ibig sabihin ng 
"tumayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng 
bagay, at sa lahat ng iugar"? (Mosias 18:9). 

• Matapos mangaral si Alma sa mga tao, ano ang paanyaya niya na gawin nila? 
(Tingnan sa Mosias 18:10. Inanyayahan niya sila na magpabinyag at 
makipagtipan sa Panginoon.) Ano ang tipan? 
ltinuro ni Pangulong Joseph Fielding Smith: "Ang tipan ay kontrata at kasunduan 
sa pagitan ng dalawa o higit pang tao o grupo. Kung pag-uusapan ang mga tipan 
sa ebanghelyo, ang mga grupo ay ang Panginoon sa langit at ang mga tao sa lupa. 
Nakipagsundo ang mga tao na susundin ang mga kautusan at nangako naman 
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Aralin 10 

ang Panginoon na sila ay gagantimpaiaan nang naaayon sa kanilang mga 
ginawa" (sa Conference Report, Okt. 1970, 91; o ImprovementEra, Dis. 1970, 26). 

• Tinutukoy ang Mosias 18:8-13, sinabi ni Pangulong Marion G. Romney, "Wala 
na akong nalalaman pa na magandang pagpapaliwanag sa tipan sa pagbibinyag 
maliban dito" (sa Conference Report, Okt. 1975, 109; o Ensign, Nob. 1975, 73). 
Ayon sa Mosias 18:8-13, ano ang mga tipang ipinangako nating gagawin nang 
mabinyagan tayo? (Tingnan din sa Moroni 6:2-3; Doktrina at mga Tipan 
20:37.) Ano naman ang ipinangako ng Panginoon nang mabinyagan tayo at 
kapag tinutupad natin ang ating tipan sa pagbibinyag? (Tingnan sa Mosias 
18:10, 12-13; tingnan din sa 2 Nephi 31:17.) 

• Paano tumugon ang mga tao sa paanyaya ni Alma na magpabinyag? (Tingnan sa 
Mosias 18:11. Kung gagamitin ninyo ang larawang nagbibinyag si Alma, ipakita 
na ito ngayon.) Ano ang magagawa natin upang tulungan ang iba na matanggap 
ang malaking kagalakang ito? (Maaari ninyong hikayatin ang mga miyembro ng 
klase na mag-isip ng mga taong maaari nilang bahaginan ng ebanghelyo.) 

• Matapos mabinyagan ang mga tao, inutusan sila ni Alma na "ang kaniiang 
mga puso ay magkakasama sa pagkakaisa at sa pag-ibig sa isa't isa" (Mosias 
18:21). Ano ang magagawa natin upang sundin ang kautusang ito sa tahanan 
at sa ating purok o sangay? (Tingnan sa Mosias 18:19-21.) 

2. Ipinagkanulo ni Haring Noe ang kanyang mga tao at nagdanas ng 
kamatayan sa pamamagi tan ng apoy. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mosias 19. Ipaliwanag na ang ilan 
sa mga tao ni Haring Noe ay nagsimulang lumaban sa kanya (Mosias 19:2-3). Isa 
sa mga taong iyon ay si Gideon na papatayin na sana si Noe nang makita ni Noe 
ang hukbo ng mga Lamanita na sumasaiakay sa kanila (Mosias 19:4-6). 
• Ano ang ginawa ni Haring Noe nang makita ang sumasalakay na mga Lamanita? 

(Tingnan sa Mosias 19:7.) Kanino nag-aalala nang labis si Noe? (Tingnan sa 
Mosias 19:8.) Paano ito maihahambing sa mga tao ngayon, na katulad ni Noe, 
na nagtatangkang akayin tayo palayo sa Panginoon at sa Kanyang mga propeta? 

• Ano ang ipinopropesiya ni Abinadi tungkol sa kamatayan ni Haring Noe? 
(Tingnan sa Mosias 12:3.) Paano natupad ang propesiyang ito? (Tingnan sa 
Mosias 19:18-20. Bigyang-diin na ang mga taong kinalaunan ay nagturing sa 
buhay ni Noe "tulad sa isang kasuotan sa loob ng mainit na hurno" ay naging 
bulag minsan sa kanyang kasamaan, katulad ng ipinakikita sa Mosias 11:29.) 

3. Pinarusahan ang mga tao ni Limhi at sa wakas ay iniligtas ng Panginoon. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mosias 20-22 (pansinin na 
naglalaman ang mga kabanatang ito ng ulat ni Ammon at ng kanyang mga 
kapatid sa paghahanap sa mga tao ni Limhi, na tinalakay sa aralin 17). 
Ipaliwanag na matapos patayin si Noe, ang kanyang anak na si Limhi ay naging 
hari. Nangako si Limhi na magbabayad siya at ang kanyang mga tao ng kalahati 
ng lahat ng kanilang pag-aari sa hari ng mga Lamanita kapalit ng pangako ng 
mga Lamanita na hindi sila papatayin (Mosias 19:25-26). 
• Pagkaraan ng dalawang taon ng kapayapaan, nakidigma ang mga Lamanita 

laban sa mga tao ni Limhi (Mosias 20:7-10). Bakit hinangad ng mga Lamanita 
na lipulin ang mga tao ni Limhi? (Tingnan sa Mosias 20:1-6.) 
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• Nang malaman ng mga Lamanita na naparatangan nila nang maii ang mga 
tao ni Limhi, bumalik sila sa kanilang lupain nang mapayapa (Mosias 
20:17-26). Gayunman, "matapos ang maraming araw, ang mga Lamanita ay 
nagsimula muling mapukaw sa galit laban sa mga Nephita" (Mosias 21:2). Ano 
ang ginawa ng mga Lamanita sa mga Nephita sa halip na sirain ang sumpa ng 
hari na hindi sila papatayin? (Tingnan sa 21:3.) 

• Paano natupad ng pagkaalipin ng mga tao ni Limhi ang mga propesiya ni 
Abinadi? (Ipahambing sa mga miyembro ng klase ang Mosias 21:3-5, 14-15 sa 
Mosias 11:20-25 at 12:2, 4-5.) Bakit nadala sa pagkaalipin ang mga tao ni 
Limhi? (Tingnan sa Mosias 7:25-32; 20:21. Tinanggihan nila ang mga turo ni 
Abinadi at ang kanyang mga babala hinggil sa mga kahihinatnan ng kanilang 
mga pagkakasala.) Bakit mahalagang alalahanin na nagdadala ng masasamang 
bunga ang pagkakasala? 

• Matapos matalo ng tatlong beses sa mga Lamanita sa digmaan, ano ang 
ginawa sa wakas ng mga tao ni Limhi? (Tingnan sa Mosias 21:13-14.) Bakit 
mabagal sa pagtugon ang Panginoon sa kanilang mga pagsusumamo? 
(Tingnan sa Mosias 21:15; tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 101:1-9.) 
Bagaman hindi sila kaagad-agad iniligtas ng Panginoon, ano ang ginawa Niya 
para sa kanila? (Tingnan sa Mosias 21:15-16.) Paano tayo pinahihintulutan 
minsan ng Panginoon na "unti-unting umunlad"? 

• Paano nakatakas ang mga tao ni Limhi sa mga Lamanita? (Tingnan sa 
Mosias 22:3-12.) Paano sila tinanggap ng mga tao sa Zarahemla? (Tingnan 
sa Mosias 22:13-14.) 

4. Pinalaya ng Panginoon ang mga tao ni Alma sa pagkaalipin. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mosias 23-24. Tulungan ang 
mga miyembro ng klase na makita ang pagkakaiba ng paraan ng pagpapala ng 
Panginoon sa mga tao ni Limhi, na tinangkang iligtas ang kanilang mga sarili 
nang tatlong beses bago bumaling sa Kanya, at kung paano niya biniyayaan 
ang mga tao ni Alma, na lubusang bumaling sa Kanya. 
• Nang si Alma at ang kanyang mga tao ay nasa lugar ng Mormon, "pinadala" 

ni Haring Noe "ang kanyang hukbo upang sila ay lipulin" (Mosias 18:33). 
Binalaan ng Panginoon ang mga tao ni Alma at pinalakas sila nang sa gayon 
sila ay makatakas (Mosias 18:34-35; 23:1-5). Paano kaiba ito sa karanasan 
ng mga tao ni Limhi? (Tingnan sa Mosias 19:6. Pansinin na sa unang 
pagkakataon na salakayin ng mga Lamanita ang mga taong ito, nang si Noe 
pa ang kanilang hari, hindi nakatanggap ng babala ang mga tao.) 

• Paano tumugon si Alma nang hilingin ng mga tao na siya ang maging hari 
nila? (Tingnan sa Mosias 23:6-7.) Paano natuto si Alma sa panganib ng 
"ang isang tao ay [nagl-iisip na ang kanyang sarili ay higit pa kaysa sa iba"? 
(Tingnan sa Mosias 23:8-14.) Ano ang matututuhan natin kay Alma at sa 
kanyang mga tao na makatutulong sa atin na maiwasan ang pagkakamaling 
ito? (Tingnan sa Mosias 23:15.) 

• Sa ilalim ng pamumuno ni Alma, namuhay nang matwid at umunlad ang 
kanyang mga tao (Mosias 23:15-20). Gayunpaman, pinahintulutan sila ng 
Panginoon sa madala sa pagkaalipin sa ilalim ni Amulon, na isa sa naging mga 
saserdote ni Haring Noe (Mosias 23:23-39). Paano natupad ng pagkaalipin ng 
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mga tao ni Aima ang mga ipinopropesiya ni Abinadi? (Tingnan sa Mosias 12:2, 
4-5.) Sa paanong paraan nagdadala pa rin ng naantalang bunga ang ating mga di-
gaanong mabuting pagpili kahit na napatawad na tayo ng ating mga kasalanan? 
Sinabi ni Elder Marvin J. Ashton: "Ang ating kalayaan na pumili ng daan na 
ating tatahakin ay hindi nagbibigay ng kalayaang personal mula sa mga bunga 
ng ating mga ginawa. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay tapat at hindi nawawala, 
subalit hindi niya tayo maililigtas mula sa masasamang ibinunga ng ating 
maling pagpili" (sa Conference Report, Okt. 1990, 24; o Ensign, Nob. 1990, 20). 

Bigyang-diin na bagaman hindi mahahadlangan ng Panginoon ang mga pagdurusa 
ng mga tao ni Alma sa mga ibinunga ng mga nakaraan nilang pagkakasala, inaliw 
Niya at pinalakas sila sa kanilang mga paghihirap. Tinatalakay ng nalalabing 
bahagi ng araling ito kung paano Niya pinalaya sila mula sa pagkaaiipin. 
• Tinutukoy ang pagkaalipin ng mga tao ni Alma, sinabi ni Mormon, 

"Minarapat ng Panginoon na pahirapan ang kanyang mga tao" (Mosias 23:21). 
Bakit pinarurusahan ng Panginoon ang Kanyang mga tao? (Tingnan sa Mosias 
23:21; Doktrina at mga Tipan 95:1-2.) Paano tayo dapat tumugon kapag 
pinarurusahan tayo ng Panginoon? (Tingnan sa Mosias 23:22.) 

• Ano ang ginawa ng mga tao ni Alma nang balaan sila ni Amulon na papatayin 
kung sila ay mananalangin? (Tingnan sa Mosias 24:10-12.) Paano tinugon 
ng Panginoon ang kanilang matahimik na panalangin? (Tingnan sa Mosias 
24:13-16.) Paano ito nakatulong sa kanila na "tumayong mga saksi" para sa 
Panginoon, na tipang ginawa nila sa mga tubig ng Mormon? (Tingnan sa 
Mosias 24:14.) 

• Bakit gumagaan ang ating pasanin kapag tayo ay "nagpasailalim nang may 
kagalakan at nang may pagtitiis sa lahat ng kalooban ng Panginoon"? (Mosias 
24:15). Sa paanong paraan, pinalalakas kayo ng Panginoon upang tulungan 
kayo na "mabata [ang inyong] mga pasanin nang may kagaanan"? Paano ito 
nakatulong sa inyo na tumayo bilang saksi ng Diyos? 

• Bakit biniyayaan nang mas mabilis at sagana ng Panginoon ang mga tao ni 
Alma habang sila ay nasa pagkaalipin kaysa sa pagkakaloob Niya ng mga 
biyaya sa mga tao ni Limhi? (Ihambing ang Mosias 21:5-15 sa Mosias 
23:26-27; 24:10-16.) Paano natin ito maipamumuhay? 

• Bago sila iligtas ng Panginoon, ang mga tao ni Alma at ni Limhi ay kapwa nasa 
pagkaalipin ng masasamang pinuno. Namasdan ni Alma na sa panahon ni 
Haring Noe, ang mga tao rin ay "nagapos ng mga gapos ng kasamaan" (Mosias 
23:12). Paanong isang uri ng pagkaalipin ang kasamaan, o kasalanan? Ano 
ang matututuhan natin sa mga tao ni Alma at ni Limhi sa pagtanggap ng 
kaligtasan mula sa pagkaalipin ng kasalanan? (Tingnan sa Mosias 7:33; 21:14; 
23:23; 29:18-20; tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 84:49-51. Ang 
Panginoon lamang ang makapagliligtas sa atin mula sa pagkaalipin ng 
kasalanan. Dapat tayong bumaling sa Kanya sa pamamagitan ng pagsisisi, 
pananampalataya, pagpapakumbaba, at pagpapakatatag sa pagsunod.) 

Balik-aralan nang maikli ang mga pangako ng Panginoon sa tipan sa pagbibinyag 
(Mosias 18:10, 13). Bigyang-diin na sa mga biyayang ipinangako ng Panginoon 
sa atin, hindi mahirap na tuparin ang ating tipan na "siya ay paglilingkuran at 
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susundin ang kanyang mga kautusan" (Mosias 18:10). Bigyang-diin na kapag 
natanggap natin ang ordenansa ng pagbibinyag at magpapatuloy sa pagsisisi, 
pananampalataya kay Jesucristo, pagpapakumbaba, at pagsunod, naliligtas tayo 
mula sa pagkaalipin ng kasalanan at nasa landas tayo patungo sa buhay na 
walang hanggan (2 Nephi 31:17-20). 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o higit pa sa mga ideyang ito bilang 
bahagi ng aralin. 
1. "Sina Alma at Helam ay kapwa nalibing sa tubig" (Mosias 18:14) 
Gamitin ang pahayag na nasa ibaba upang ipaliwanag kung paano nagkaroon si 
Alma ng karapatan na magbinyag at upang ipakita na hindi bininyagan ni Alma 
ang kanyang sarili nang binyagan niya si Helam: 
Itinuro ni Pangulong Joseph Fielding Smith, "Nabinyagan na si Alma at may 
hawak na ng pagkasaserdote bago pa dumating si Abinadi, subalit napasama siya 
sa ibang mga saserdote sa ilalim ng pamamahala ng masamang Haring Noe, at 
nang binyagan niya si Helam, naramdaman niyang kailangan niyang malinis 
ang kanyang sarili kaya inilubog niya ang kanyang sarili sa tubig bilang tanda ng 
lubusang pagsisisi" (Doetrines ofSa!vation, t inipon ni Bruee R. McConkie, 3 tomo 
[1954-56], 2:336-37). 
2. Paglilingkod sa Panginoon nang may pagpapakumbaba 
• Bago simulan ni Alma ang pagbibinyag sa mga tao, siya ay nanalangin, "O, 

Panginoon, ibuhos ninyo ang inyong Espiritu sa inyong tagapaglingkod, nang 
kanyang magawa ang gawaing ito nang may kabanalan ng puso" (Mosias 18:12). 
Paano tayo mabibiyayaan sa paglilingkod sa Panginoon sa ganitong paraan? 

3. "Sundin ang araw ng sabbath, at ito ay panatilihing banal" (Mosias 18:23) 
• Bakit mahalaga na sundin ang araw ng Sabbath? (Tingnan sa Mosias 18:23, 

25.) Paano ninyo naramdaman na kayo ay nabiyayaan nang panatilihin 
ninyong banal ang araw ng Sabbath? Ano ang ilang mga bagay na ginagawa 
ninyo na makatutulong sa pagpapabanal ng araw na ito? 

4. Tumulong sa mga nangangailangan 
• Ano ang mga itinurong alituntunin ni Alma tungkol sa pagbibigay sa mga 

nangangailangan? (Tingnan sa Mosias 18:27-29.) Bakit mahalagang magbigay 
tayo sa espirituwal at gayon din sa temporal? Anu-ano ang mga darating na 
biyaya sa pagbibigay nang bukas-palad at sa pagtanggap nang malugod? 
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20 
1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 

na kasulatan: 
a. Mosias 25. Nagtipon ang mga tao nina Limhi at Alma sa lupain ng 

Zarahemla kasama ang mga tao ni Mosias. Bininyagan si Limhi at ang 
kanyang mga tao. Binigyan-karapatan ni Haring Mosias si Alma na magtatag 
ng Simbahan ng Diyos sa buong lupain ng Zarahemla. 

b. Mosias 26; 27:1-7. Naakay sa pagkakasala ng mga di-naniniwala ang maraming 
miyembro ng Simbahan. Sinabi ng Panginoon kay Alma na ang mga yaong 
magsisisi ay patatawarin, subalit ang mga yaong hindi magsisisi ay hindi 
ibibilang sa mga tao ng Simbahan. Nagpalabas ng isang pahayag si Mosias na 
pinagbabawalan ang mga naniniwala at di-naniniwala sa usigin ang isat isa. 

c. Mosias 27:8-31; Alma 36:60-23. Hinangad na wasakin ng Nakababatang 
Alma at ng apat na lalaking anak ni Mosias ang Simbahan ng Diyos. Bilang 
tugon sa mga panalangin ng kanilang mga ama at ng iba pang miyembro 
ng Simbahan, nagpakita ang isang anghel sa kanila. Nagbalik-loob ang 
Nakababatang Alma at ang apat na lalaking anak ni Mosias. Nagpatotoo 
ang Nakababatang Alma tungkol sa kanyang pagbabalik-loob. 

d. Mosias 27:32-28:20; Alma 36:24. Itinalaga ng Nakababatang Alma at ng 
mga anak na lalaki ni Mosias ang kanilang mga sarili sa pangangaral ng 
ebanghelyo. 

2. Hilingin sa isang miyembro ng klase na maghanda ng maikling buod ng mga 
pangyayari na nagdala sa pagbabalik-loob ng Nakababatang Alma at ng mga 
anak na lalaki ni Mosias (Mosias 27:8-24). 

3. Kung makukuha ang larawang Pagbabalik-loob ng Nakababatang Alma, ihandang 
gamitin ito sa aralin (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 321). 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Itanong sa mga miyembro ng klase: 
• Ilan sa inyo ang mga nagbalik-loob? 
Bigyang-diin na madalas nating ginagamit ang salitang nagbalik-loob upang 
tukuyin ang isang taong nabinyagan sa Simbahan na lagpas na sa walong taong 
gulang. Sa ibang dako, gayunman, ang bawat isa sa atin ay dapat na nagbalik-
loob. Ang bawat isa sa atin, kahit kailan pa tayo nabinyagan, ay dapat na 
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magkaroon ng sariling patotoo ng ebanghelyo ni Jesucristo. Sa ibang tao ang 
pagbabalik-loob na ito ay biglaan at madula, subalit sa nakararami ito ay 
maselan, dahan-dahang proseso. Ang ibang tao ay madaling nagbabalik-loob, 
samantalang ang iba ay kailangang magsikap upang magkaroon ng patotoong ito 
at determinasyon sa pagtupad sa pangako. (Pansinin na higit pang tinaiakay sa 
aralin 22 ang proseso ng pagbabalik-loob.) 
Tinatalakay ng araling ito ang limang kabataang lalaki na sa kabila nang pagiging 
mga anak ng matitibay at matatapat na mga pinuno ng Simbahan, ay nagkaroon 
ng sariling karanasan ng pagbabalik-loob sa ebanghelyo ni Jesucristo. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at ipa pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa 
mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
1. Umanib ang mga tao nina Limhi at Alma sa mga tao ni Mosias sa lupain 

ng Zarahemla. 
Talakayin ang Mosias 25. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin nang 
malakas ang mga piniling talata. Ipaliwanag na umanib ang mga tao nina Limhi at 
Alma sa mga tao ni Haring Mosias sa Zarahemla (Mosias 22:11-14; 24:20, 23-25). 
Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan na mayroon nang apat na 
grupo ang nagkaisa sa Zarahemla sa ilalim ng pamumuno ni Haring Mosias: 
a. Ang mga tao ni Limhi, na mga inapo ni Zenif at ng iba pa sa bumalik sa lupain 

ng Nephi mula sa Zarahemla. 
b. Ang mga tao ni Alma, na humiwalay sa grupo ng mga inapo ni Zenif sa 

panahon ng pamamahala ni Noe. 
c. Ang mga Nephita na nanatili sa Zarahemla. 
d. Ang mga Mulekita, ang orihinal na mga nanirahan sa Zarahemla. 
Ipaliwanag na tinawag ng mga taong ito ngayon ang kanilang mga sarili na 
Nephita (Mosias 25:12-13). 
• Tinipon ni Mosias ang mga tao sa Zarahemla at binasa ang mga talaan ng mga 

tao nina Limhi at Alma sa kanila (Mosias 25:5-6). Paano tumugon ang mga tao 
ng Zarahemla sa mga talaang ito? (Tingnan sa Mosias 25:7-11.) Paano 
nagpakita ng kanilang pag-ibig sa kapwa-tao ang kanilang mga tugon? 

• Paano kayo nakinabang sa pag-aaral ng mga ulat ng mga tao nina Limhi at Alma? 
• Matapos basahin ni Alma ang mga talaan, inanyayahan niya si Alma na 

magsalita (Mosias 25:14). Ano ang sinabi ni Alma? (Tingnan sa Mosias 
25:15-16.) Bakit mahalagang maalala ng mga tao kung sino ang nagpalaya sa 
kanila sa pagkaalipin? Ano ang epekto ng mga turo ni Alma kay Limhi at sa 
kanyang mga tao? (Tingnan sa Mosias 25:17-18.) 

• Binigyan-karapatan ni Mosias si Alma na "magtatag ng mga simbahan sa lahat 
ng dako ng lupain ng Zarahemla" (Mosias 25:19-20). Paano nanatili ang mga 
tao na "isang simbahan" matapos matipon sa iba't ibang kongregasyon? 
(Tingnan sa Mosias 25:21-24.) Paano nakatutulong sa atin ngayon ang 
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kanilang halimbawa kapag nahaharap tayo sa mga hamon na manatiiing "isa" 
sa lahat ng ating Simbahan sa buong daigdig. 

2. Inakay sa pagkakasala ng mga di-naniniwala ang maraming miyembro 
ng Simbahan. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mosias 26; 27:1-7. 
• Bakit tumangging sumapi sa Simbahan ang marami sa "mga bagong 

salinlahi"? (Tingnan sa Mosias 26:1-4.) Paano nakatutulong sa mga kabataan 
ang mga mas naunang salinlahi sa pagkakaroon ng mga patotoo kay Jesucristo 
at sa Kanyang ebanghelyo? Paano nakatutulong ang mas naunang salinlahi sa 
mga kabataan na maramdaman ang pag-ibig ng Diyos at maunawan ang 
kanilang kaugnayan sa Kanya? 

• Inakay sa pagkakasala ng mga di-naniniwala ang maraming miyembro ng 
Simbahan. Ano ang tungkulin ni Alma sa mga nagkasalang miyembro ng 
Simbahan? (Tingnan sa Mosias 26:6-8.) Ano ang iniatang na tungkulin ng 
Panginoon sa mga pinuno ng Simbahan ngayon upang tulungan ang mga 
miyembrong nagkasala nang mabigat? 

• Kanino humingi ng payo si Alma nang tumangging hatulan ni Mosias ang 
mga taong nagkasala? (Tingnan sa Mosias 26:10-14.) Paano kayo nakatanggap 
ng patnubay sa inyong mga tungkulin nang bumaling kayo sa Diyos sa 
pamamagitan ng pananalangin? 

• Ano ang sinabi ng Panginoon na gagawin ni Alma sa mga taong nagkasala? 
(Tingnan sa Mosias 26:29-30, 32.) Bakit mahalagang hakbang ang pagtatapat 
ng ating mga kasalanan sa proseso ng pagsisisi? Bakit mahalaga na 
"patatawarin ang isa't isa"? (Mosias 26:31). Paano kayo nabiyayaan sa 
pagpapatawad sa iba o sa pagpapatawad sa inyo ng iba? 

• Bagaman ang Simbahan ay "nagsimula muling magkaroon ng kapayapaan at 
umunlad," ang mga miyembro ng Simbahan ay madalas na inuusig ng mga di-
naniniwala (Mosias 26:37-38; 27:1). Ano ang ginawa ni Haring Mosias nang 
dumaing ang mga miyembro ng Simbahan sa mga pag-uusig na ito? (Tingnan 
sa Mosias 27:1-5.) Sa paanong paraan maaaring usigin ang mga miyembro ng 
Simbahan ngayon? Ano ang ilan sa mga mabisang paraan sa pakikitungo sa 
pag-uusig? 

3. Dinalaw ng isang anghel ang Nakababatang Alma at ang mga anak na 
lalaki ni Mosias. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mosias 27:8-31; Alma 36:6-23. 
Ipaliwanag na kahit na nakapagpalabas na ng pahayag si Mosias sa nagbabawal sa 
pag-uusig, ang ilan sa mga di-naniniwala ay nagpatuloy pa rin sa pagtatangkang 
wasakin ang Simbahan. Kabilang sa mga di-naniniwalang ito ang apat na lalaki na 
anak ni Mosias at isa sa mga anak na lalaki ni Alma (Mosias 27:8-9). 
Hilingin sa itinalagang miyembro ng klase na ibuod ang mga pangyayari na 
nagdala sa pagbabalik-loob ng Nakababatang Alma at ng mga anak na lalaki ni 
Mosias (Mosias 27:8-24). Kung gagamitin ninyo ang larawan ng Nakababatang 
Alma, ipakita na ito ngayon. 
• Bakit nagsugo ng isang anghel ang Panginoon upang mangusap sa 

Nakababatang Alma at sa kanyang mga kasama? (Tingnan sa Mosias 27:14.) 
111 



Paano nakatutulong ang panalangin kapag ang isang minamahal sa buhay ay 
humintong ipamuhay ang mga alituntunin nga ebanghelyo? 
Nang siya ay Komisyonado pa ng Edukasyon sa Simbahan, sinabi ni Jeffrey R. 
Holland: "Marahil wala nang papantay pa na dalamhati ng espiritu ng tao sa 
dalamhati na madarama ng ina o ama na nag-aalala para sa kaluluwa ng isang 
anak. . . . [Subalit] hindi nawawaian ng pag-asa o pag-aaruga o paniniwala 
ang mga magulang. Tiyak na hindi sila tumitigil sa pagdarasal. Minsan ang 
pagdarasal na lamang ng natitirang paraan—subalit ito ang pinakamabisa sa 
lahat" ("Alma, the Son of Alma," Ensign, Mar. 1977, 80-81. 

• Ano ang ilan sa ipinadadalang tulong ng Panginoon bilang pagtugon sa mga 
panalangin ng mga matwid para sa mga minamahal na naliligaw ng landas? 
(Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan na hindi palaging 
nagsusugo ng anghel ang Panginoon, katulad ng ginawa Niya ka Alma, subalit 
siya ay nagpapadala ng tulong sa di-mabilang na paraan. Maaari siyang 
magpadala ng isang pinuno o kaibigan na madaling makaramdam, masigasig 
na mga tagapagturo ng tahanan, o tagapagturong dumadalaw, o isang 
binigyan inspirasyong pangaral upang magkaroon ng epekto sa mga buhay 
ng mga yaong ating ipinagdarasal.) Paano ninyo nakita na nakatulong ang 
kapangyarihan ng pagdarasal sa isang sitwasyon sa para bang wala nang 
kalutasan? 

• Ano ang sinabi ng anghel sa Nakababatang Alma? (Tingnan sa Mosias 
27:13-17.) Ano ang nangyari sa Nakababatang Alma pagkaalis ng anghel? 
(Tingnan sa Mosias 27:18-19.) Paano tumugon si Alma nang marinig niya 
ang tungkol sa karanasan ng kanyang anak sa pagpapakita ng anghel? 
(Tingnan sa Mosias 27:20.) Bakit siya nagalak? 

Ipaliwanag na makalipas ang maraming taon matapos ang kanyang pagbabalik-
loob, isinalaysay ni Alma sa kaniyang anak na si Helaman ang tungkol sa 
kanyang karanasan (Alma 36:60-24). Na gagamitin ang mga ulat sa Mosias 27 at 
Alma 36, tulungan ang mga miyembro ng klase na ihambing ang damdamin ni 
Alma bago at matapos siyang mapatawad (isaalang-alang ang paghiling sa ibang 
mga miyembro ng klase na tingnan ang ulat sa Mosias 27 samantalang titingnan 
naman ng iba pa ang ulat sa Alma 36). Maaari ninyong ibuod ang talakayan sa 
isang tsart na katulad nang nasa ibaba: 

BAGO PAGKATAPOS 
M a k a m u n d o at nasa pagkahulog na 
kalagayan, kinakailangang itakwil 
(Mosias 27:25-27; Alma 36:11) 

Tinubos ng Diyos, isinilang sa Espiritu 
(Mosias 27:24-25; Alma 36:23) 

D u m a n a s ng maraming kahirapan 
(Mosias 27:28) 

Inagaw sa walang hanggang 
pagniningas (Mosias 27:28) 

Sa kasukdulan ng kapaitan at mga 
gapos ng kasamaan (Mosias 27:29) 

Natubos mula sa kasukdulan ng 
kapaitan at mga gapos ng kasamaan 
(Mosias 27:29) 

Nasa pinakamadil im na kailaliman 
(Mosias 27:29) 

Namasdan ang kagila-gilalas na 
liwanag ng Diyos (Mosias 27:29) 
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Pinahirapan ng walang hanggang 
parusa (Mosias 27:29) 
Sinasaktan ng alaala ng marami niyang 
kasalanan (Alma 36:17) 
Nakadama ng walang kasinghapdi at 
kasingsidhing pasakit (Alma 36:20-21) 

Giniyagis ang kaluluwa ng masidhing 
takot na isipin na mag tu tungo sa 
kinaroroonan ng Diyos (Alma 
36:14-15) 

• Ano ang nagpalaya kay Alma mula sa kanyang pagdurusa? (Tingnan sa 
Alma 36:17-18.) 

• Paano maihahaiintulad ang mga karanasan ni Alma sa ating karanasan 
ng pagbabaiik-loob? (Tingnan ang siping-banggit sa ibaba para sa isang 
posibleng sagot.) 
Sinabi ni Elder Bruee R. McConkie: "Ang kuwento ng pagbabalik-loob ni Alma 
ay nagsisilbing isang huwaran. Dapat na maranasan ng bawat miyembrong 
hindi ipinamumuhay ang ebanghelyo ang masidhing takot na dumaig sa 
kanya nang lubusan dahil sa pagkakasala; at pagkatapos magkaroon ng 
pagsisisi, katulad ng nangyari sa ating kaibigang Nephita" (A New Witness 
for the Artides ofFaith [1985], 229). 

4. Itinalaga ni Alma at ng mga anak na lalaki si Mosias ang kanilang mga 
sarili sa pangangaral ng ebanghelyo. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mosias 27:32-28:20; Alma 36:24. 
• Ano ang ginawa ng Nakababatang Alma at ng mga anak na lalaki ni Mosias 

matapos ang kanilang pagbabalik-loob? (Tingnan sa Mosias 27:32-37.) Paano 
niia ipinakita na tunay silang nagbaiik-loob? Paano ipinakikita ng ating mga 
kilos ang katapatan at kalaliman ng ating pagbabalik-loob? 

• Bakit nais ipangaral ng mga anak na lalaki ni Mosias at ng kanilang mga 
kasama ang ebanghelyo sa mga Lamanita? (Tingnan sa Mosias 28:1-3 at ang 
siping-banggit sa ibaba.) Ano ang ibinigay na pangako ng Panginoon kay 
Haring Mosias hinggil sa misyonerong pagsisikap ng kanyang mga anak na 
lalaki? (Tingnan sa Mosias 28:6-7.) 
Sinabi ni Elder L. Tom Perry: "Pagkatapos ng pagbabalik-loob darating ang 
hangaring magbahagi—hindi dahil sa tungkulin ito, bagaman ang tungkuiing 
iyan ay nakaatang sa pagkasaserdote, subalit iyon ay nagmumula sa isang 
tapat na pagmamahal at pasasalamat sa mga yaong natanggap. Kapag 
dumating ang katulad ng "mahalagang perlas" sa ating mga buhay, hindi tayo 
masisiyahan na hangaan lamang ito ng ating mga sarili. Kailangan itong 
ibahagi!" (sa Conference Report, Abr. 1984, 106; o Ensign, Mayo 1984, 79). 

• Kapag tayo ay nagbalik-loob na, paano natin higit na pag-iibayuhin ang 
pagtupad sa ating pangako na ibahagi ang ebanghelyo? 

Ang kaluluwa ay di na muling nagdusa 
(Mosias 27:29) 
Hindi na sinaktan pa ng alaala ng 
kanyang mga kasalanan (Alma 36:19) 
Nakadama ng walang kasingganda at 
walang kasingsidhing kagalakan (Alma 
36:20-21) 
Ang kaluluwa ay nag-asam na 
maparoon sa Diyos (Alma 36:22) 
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Ipaliwanag na dapat maranasan ng bawat isa sa atin ang pagbabalik-loob ng 
ating mga sarili. Kahit na ito ay mabagal at dahan-dahan kaysa sa karanasan ng 
pagbabalik-loob ni Alma at ng mga anak na lalaki ni Mosias, gayon din ang 
kahihinatnan nito. 
Basahin ang Mosias 27:29. Bigyang-diin na sa pamamagitan ng pagsisisi at 
Pagbabayad-sala ni Jesucristo, makatatanggap tayo ng kapatawaran upang ang 
ating mga kaluluwa ay "di na muling magdusa." At pagkatapos magiging 
kasangkapan tayo sa mga kamay ng Panginoon sa pagpapala ng mga buhay ng iba. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang ideyang ito bilang bahagi ng aralin. 
"Marami silang nalinlang dahil sa kanilang mahihibong salita" 

(Mosias 26:6) 
• Paano inakay ng Nakababatang Alma at ng mga anak na lalaki ni Mosias, 

kasama ang iba pang di-naniniwala ang maraming miyembro ng Simbahan 
sa pagkakasala? (Tingnan sa Mosias 26:6; 27:8-9.) Paano tayo nalilinlang at 
inililigaw ng panghihibo? Bakit mahalaga na maging maingat tayo sa kung 
sino ang pahihintulutan natin na makaimpluwensiya sa atin? (Tingnan ang 
siping-banggit sa ibaba.) Paano nakatutulong sa atin ang pundasyon ng 
pananampalataya kay Jesucristo na maiwasan ang pang-iimpluwensiya ng 
mga panghihibo ng mga di-naniniwala? 
Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson: Sa paghahangad ng papuri ng 
saniibutan, nais nating parangalan tayo ng makamundong parangal ng mga 
tao. Subalit diyan nakaabang ang tunay na panganib, sapagkat madalas, sa 
kagustuhang matanggap ang mga pangaral na iyon, kailangan nating makiisa 
at sundin ang yaong mga makadiyablong impluwensiya at patakaran na 
nagdadala sa ilan sa mga taong iyon sa pamumuno. . . . Ngayon pinahahamak 
tayo ng panghihibo ng mga kilalang tao sa sanlibutan" (sa Conference Report, 
Okt. 1964, 5-7; o Improvement Era, Dis. 1964, 1067). 
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"Si Alma . . . Humahatol ng Makatarungang Paghahatol" 21 
Mosias 29; Alma 1-4 

Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan ang mga makatarungang 
alituntunin ng pamahalaan at maiwasan ang huwad na pagkasaserdote at 
kapaialuan. 

Paghahanda Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Mosias 29. Nagturo si Mosias ng mga alituntunin ng mabuting pamahalaan at 

nagbabala sa kanyang mga tao hinggil sa mga panganib ng pagkakaroon ng 
isang hari. Nakinig ang mga tao sa kanyang payo at naghirang ng mga hukom 
na magiging pinuno nila sa pulitika, na kasama ang Nakababatang Alma 
bilang punong hukom. 

b. Alma 1. Naglingkod bilang punong hukom at mataas na saserdote ang 
Nakababatang Alma. Nilabanan niya ang mga huwad na pagkasaserdote sa 
kalipunan ng mga tao. 

c. Alma 2-3. Hinangad ni Amliei na maging hari subalit tinanggihan ng tinig ng 
mga tao. Umanib siya at ang kanyang mga tagasunod sa mga Lamanita, 
minarkahan ng kulay pula ang kanilang mga noo, at nakidigma laban sa mga 
naniniwalang Nephita. 

2. Alma 4. Umunlad ang Simbahan subalit naging mapagmataas. Ipinaubaya 
ni Alma ang hukumang-luklukan upang lubos na iukol ang kanyang sarili 
sa ministeryo. 

Kung naangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Isulat sa pisara ang mga sumusunod na salita: Monarkiya, Republika, Demokrasya, 
Teokrasiya. 
• Ano ang kahulugan ng mga salitang ito? (Kung kinakailangan, gamitin ang 

mga sumusunod na kahulugan upang makatulong sa mga miyembro ng klase.) 
Monarkiya: ganap na pamamahala ng isang tao, katulad ng hari 
Republika: pinamamahalaan ng grupo ng mga hinalal na kinatawan 
Demokrasya: pamahalaan ng mga tao, na pinamamahalaan ng nakararami 
Teokrasiya: pamahalaan na ginagabayan ng Diyos sa pamamagitan ng 
paghahayag sa isang propeta 

• Anong uri ng pamahalaan mayroon ang mga Nephita sa ilalim ng pamumuno 
ni Mosias? 
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Ipaliwanag na sa loob ng maraming taon naglingkod si Mosias bilang hari 
at propeta na tumatanggap ng paghahayag mula sa Diyos upang pamunuan 
ang mga tao. Matapos ang pamamahala ni Haring Mosias, nahirang ang 
Nakababatang Alma bilang punong hukom sa mga tao ni Nephi, sa gayon 
nagsimula ang isang bagong sistema ng pamahalaan at nakilala ang panahong 
ito bilang "ang panunungkulan ng mga hukom." Ayon sa mga banal na 
kasulatan, "lumakad si Alma sa mga landas ng Panginoon, at sinunod niya ang 
kanyang mga kautusan, at humahatol siya ng makatarungang paghahatol" 
(Mosias 29:43). Ipinaliwanag ng araling ito kung paano naitatag ang 
pamamalakad ng mga hukom upang maglaan ng makatarungang pamumuno 
at inilalarawan ang ilang mga paghamon na hinarap ni Alma bilang punong 
hukom at bilang namumunong mataas na saserdote sa mga tao. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, at iba pang 
materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga pangangailangan 
ng mga miyembro ng klase. Taiakayin kung paano maipamumuhay sa araw-araw 
ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. Hikayatin ang mga 
miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na karanasan na may 
kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal na kasulatan ito. 
1. Nagturo si Mosias ng mga alituntunin ng mabuting pamahalaan. 
Talakayin ang Mosias 29. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin nang 
malakas ang mga piniling talata. Ipaliwanag na nang tumanggi ang lahat ng anak 
na lalaki ni Haring Mosias na humalili sa kanya bilang hari, nagpadala si Mosias ng 
isang nasusulat na pahayag sa mga tao, iminumungkahing palitan ng isang sistema 
ng pamahalaan ang pamamahala ng mga hari pagkatapos ng kanyang kamatayan. 
• Anong mga payo ang ibinigay ni Mosias sa mga tao hinggil sa pagkakaroon 

ng mga hari? (Tingnan sa Mosias 29:13, 16.) Sino ang dalawang lalaki na 
inilarawan ni Mosias bilang mga halimbawa ng iba't ibang mga hari? 
(Tingnan sa Mosias 29:13, 18. Maaari ninyong balik-aralan nang maikli 
ang impluwensiya ng dalawang haring ito sa mga tao.) Paano inilarawan ni 
Mosias ang mga kinahinatnan ng pagkakaroon ng isang masamang pinuno? 
(Tingnan sa Mosias 29:16-18, 21-23.) 

• Iminungkahi ni Mosias na magtatag ang mga tao ng isang sistema ng mga 
hukom upang palitan ang pamamahala ng mga hari. Ano ang mga katangiang 
sinabi ni Mosias na dapat magkaroon ang mga hukom na ito? (Tingnan sa 
Mosias 29:11; t ingnan din sa Doktrina at mga Tipan 98:10.) Bakit mahalaga 
ang mga katangiang ito sa mga namumuno ngayon? 

• Ano ang saligan ng mga batas kung saan hahatulan ang mga tao? (Tingnan 
sa Mosias 29:11; tingnan din sa Mosias 29:12-14.) Anong mga biyaya ang 
tatamasain ng mga tao kapag ipinamumuhay nila ang mga batas na alinsunod 
sa mga makatarungang alituntunin? 

• Ano ang iminungkahi ni Mosias upang limitahan ang kapangyarihan na 
maaaring matamo ng mga masasamang tao o pangkat ng mga tao? (Tingnan 
sa Mosias 29:24-26, 28-29. Iminungkahi niya na gawin nila ang lahat ng 
bagay sa pamamagitan ng tinig ng mga tao, maghirang ng mga hukom at 
panagutin ang mga hukom sa mga tao, at magkaroon ng isang sistema ng 
pag-apela laban sa mga hukom na hindi humatol alinsunod sa batas.) 
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• Ano ang sinabi ni Mosias na mangyayari kung pipiliin ng marami sa mga tao 
ang kasamaan? (Tingnan sa Mosias 29:27.) Ano ang ilang paraan na 
matutulungan natin ang iba na maunawaan at piliin ang kabutihan? 

2. Naglingkod bilang punong hukom ang Nakababatang Alma at nilabanan 
ang huwad na pagkasaserdote. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 1. Ipaliwanag na sinunod 
ng mga tao ang payo ni Mosias at naghirang ng mga hukom sa buong lupain, 
kasama ang Nakababatang Alma bilang punong hukom. 
• Sa unang taon ng panunungkulan ng mga hukom, isang lalaking 

nagngangalang Nehor ang dinala sa harapan ni Alma upang hatulan (Alma 
1:1-2, 15). Ano ang mga itinuro ni Nehor sa mga tao? (Tingnan sa Alma 
1:3-4.) Ano ang ibinunga ng kanyang pagtuturo? (Tingnan sa Alma 1:5-6.) 
Sa palagay ninyo, bakit kaakit-akit ang mga itinuro ni Nehor sa napakaraming 
tao? Alin sa mga turong ito ang narinig na ninyo ngayon sa ating panahon? 

• Habang nangangaral si Nehor sa mga tao, nasalubong niya si Gideon, isang 
miyembro ng Simbahan na naglilingkod bilang guro (Alma 1:7-8; maaari mong 
ipaalala sa mga miyembro ng klase na naglingkod si Gideon nang tapat bilang 
kapitan ni Haring Limhi). Paano tumugon si Gideon sa mga maling turo ni 
Nehor? (Tingnan sa Alma 1:7.) Paano nakatutulong sa atin ang pagkaalam at 
pagpapatotoo sa salita ng Diyos na mapaglabanan ang mga maling turo? 

• Nagalit si Nehor kay Gideon at pinatay siya sa pamamagitan ng espada 
(Alma 1:9). Nang dalhin ng mga tao si Nehor sa harapan ni Alma, ano ang 
dalawang pagkakasalang napatunayan ni Alma na ginawa niya? (Tingnan sa 
Alma 1:10-13.) Huwad na pagkasaserdote at pagpatay.) Ano ang huwad na 
pagkasaserdote? (Tingnan sa Alma 1:16; tingnan din sa 2 Nephi 26:29.) Anong 
babala ang ibinigay ni Alma tungkol sa huwad na pagkasaserdote? (Tingnan sa 
Alma 1:12.) Ano ang nakikita ninyong patunay ng pagkakaroon ng huwad na 
pagkasaserdote sa ating panahon? 

• Kahit na pinarusahan ng kamatayan si Nehor dahil sa kanyang mga kasalanan, 
nagpatuloy pa rin sa paglaganap ang huwad na pagkasaserdote at ang iba pang 
kasamaan sa buong lupain (Alma 1:15-16). Ano ang nagsimulang mangyari sa 
pagitan ng mga yaong nabibilang sa Simbahan at sa mga yaong hindi nabibilang 
sa Simbahan? (Tingnan sa Alma 1:19-22.) Paano natin pakikitunguhan ang mga 
taong di-sumasang-ayon sa ating mga paniniwala? (Tingnan sa Doktrina at mga 
Tipan 38:41.) 

• Paano nakaaapekto ang pagtatalong ito sa ilang miyembro ng Simbahan? 
(Tingnan sa Alma 1:23-24.) Ano ang matututuhan natin mula sa mga yaong 
nanatili sa Simbahan ng Diyos? (Tingnan sa Alma 1:25.) Paano tayo 
mananatiling "matatag at di natitinag" sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos? 

Inilalarawan sa Alma 1:26-30 ang isang panahon ng kapayapaan at kasaganaan 
sa mga tao ng Simbahan. Maaari ninyong basahin nang malakas ang mga 
talatang ito at pagkatapos talakayin ang mga sumusunod na tanong. 
• Paano pinahahalagahan ng mga saserdote ang kanilang mga tinuturuan? 

(Tingnan sa Alma 1:26.) Bakit mahalaga ang pag-uugaling ito kapag tinuturuan 
natin ang iba? Paano kayo nabiyayaan sa pamamagitan ng mga gurong 
nagtuturo nang may pagpapakumbaba? 
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• Paano inilarawan ni Alma ang paraan ng pakikitungo ng mga miyembro ng 
Simbahan sa mga nangangailangan? (Tingnan sa Alma 1:27.) Paano magdadala 
ng kapayapaan sa ating mga buhay ang pagsunod sa kaniiang halimbawa? 

3. Hinangad ni Amliei na maging hari subalit tinanggihan ng tinig ng mga tao. 
Basahin at talakayin ang mga piniiing talata sa Alma 2-3. 
• Sa ikalimang taon ng panunungkulan ng mga hukom, isang tusong lalaki na 

nagngangalang Amliei ang sinamahan ng maraming tagasunod na naghangad 
na gawin siyang hari sa lupain (Alma 2:1-2). Bakit nais ni Amiiei na maging 
hari? (Tingnan sa Alma 2:4.) Ano ang ginawa niya nang hindi sumang-ayon sa 
kanya ang karamihan sa mga tao? (Tingnan sa Alma 2:7-10.) 

• Ano ang kinahinatnan ng unang paglalaban ng mga Nephita at ng mga 
Amlieita? (Tingnan sa Aima 2:16-19.) Nang magsugo si Aima ng mga tiktik 
upang sundan ang labi ng mga Amlieita, ano ang nakita ng mga tiktik? 
(Tingnan sa Alma 2:23-25.) Kahit na sila ay kakaunti sa bilang, paano nagapi 
ng mga Nephita ang pinagsamang hukbo ng mga Amlieita at mga Lamanita? 
(Tingnan sa Alma 2:27-28.) 

• Ano ang ginawa ng mga Amiieita upang makilala sila mula sa mga Nephita? 
(Tingnan sa Alma 3:4, 13.) Paanong isang katuparan ng propesiya ang mga 
pagmamarkang ito? (Tingnan sa Alma 3:14-19.) Bakit mahalaga para sa atin na 
"makita na sila ang nagdala sa kanilang sarili ng sumpa"? (Alma 3:19). 

4. Umunlad ang Simbahan subalit naging mapagmataas. Ipinaubaya ni 
Alma ang hukumang-luklukan upang lubos na iukol ang kanyang sarili 
sa ministeryo. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Aima 4. 
• Kahit na nagtagumpay ang mga Nephita sa pakikidigma sa mga Amiieita at 

mga Lamanita, maraming Nephita ang namatay, at yaong mga natirang 
Nephita ay nagdanas ng labis na pagkawaia ng kanilang mga kawan ng tupa at 
ng kanilang butil (Alma 4:1-2). Ano ang ilang bunga ng paghihirap na ito? 
(Tingnan sa Alma 4:3-5.) Paano tayo maaaring gisingin ng ating mga 
paghihirap upang maalala ang ating tungkulin? 

• Gaano katagal bumalik ang mga miyembro ng Simbahan mula sa lubos na 
kabutihan patungo sa kapalaluan at kamunduhan? (Tingnan sa Alma 4:5-6. 
Isang taon.) Sa palagay ninyo, bakit kadalasan mahirap para sa mayayamang 
tao na iwasan ang kapalaluan at pagkamateryalista? Paano natin maiiwasan 
ang mga kasalanang ito? 

• Paano nakaaapekto ang kapalaluan sa pakikitungo ng mga tao ng Simbahan sa 
iba, kapwa sa loob at labas ng Simbahan? (Tingnan sa Alma 4:8-12.) Paano ito 
nakaiimpluwensiya sa pananaw sa Simbahan ng mga hindi miyembro? 
(Tingnan sa Alrna 4:10.) Bakit mahalaga ang halimbawa ng mga miyembro ng 
Simbahan sa gawaing misyonero ng Simbahan? Kailan kayo nakakita ng mga 
taong naimpluwensiyahan sa kabutihan dahil sa halimbawa ng mga 
miyembro ng Simbahan? 
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• Ano ang ginawa ni Alma bilang tugon sa lumalaganap na kapalaluan at 
kasamaan ng mga tao? (Tingnan sa Alma 4:15-18.) Bakit niya ginawa ito? 
(Tingnan sa Alma 4:19.) Paano "pumupukaw (sa mga tao) sa pag-aalala sa 
kanilang tungkulin" ang pangangaral ng salita ng Diyos? Paano "mahihila 
pababa" ng pangangaral ng salita ng Diyos ang kapalaluan, katusuhan, at alitan? 

• Ano ang ibig ipahiwatig ng pariralang "pagpapatotoo ng dalisay na patotoo" 
hinggil sa kapangyarihang taglay ng ituturo ni Alma? (Alma 4:19). Paano 
nabago ang inyong buhay ng pakikinig sa dalisay na patotoo ng iba sa 
ebanghelyo? Ano ang mga suliranin sa daigdig ngayon ang maaaring malutas 
sa pamamagitan ng pangangaral at pamumuhay ng ebanghelyo? 

Anyayahan ang mga miyembro ng klase na pag-isipang mabuti kung paano 
natutulad ang mga paghamong hinarap ni Alma sa mga problemang hinaharap 
natin ngayon at ilan sa mga solusyon sa mga problemang ito ang magkatulad. 
Ipaliwanag na sa darating na mga linggo, pag-aaralan ng mga miyembro ng klase 
ang tugon ni Alma sa iba pang mga paghamon na kanyang hinarap bilang 
mataas na saserdote sa mga tao. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na 
obserbahan kung paano ipinangaral ni Alma ang salita ng Diyos upang 
pakitunguhan ang bawat sitwasyong kanyang kinakaharap. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 
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Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng 
maranasan ang pagbabago ng puso at magpatuloy sa proseso ng pagbabalik-loob. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Alma 5. Pinayuhan ni Alma ang mga miyembro ng Simbahan sa Zarahemla 

na mamuhay sa paraang handa sila na maranasan ang isang "malaking 
pagbabago" ng puso. 

b. Alma 6. Maraming tao ng Zarahemla ang nagpakumbaba ng kanilang mga 
sarili at nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Itinatag ni Alma at ng mga tao 
ang kaayusan ng Simbahan sa Zarahemla. 

c. Alma 7. Sa lambak ng Gedeon, nagpatotoo si Alma kay Jesucristo. Hinikayat 
niya ang mga tao na magpatuloy sa pagsunod sa Tagapagligtas. 

22 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Gumuhit ng dalawang malalaking puso sa pisara. Ipaliwanag na madalas gamitin 
ang puso bilang simbolo ng ating mga ninanais at damdamin. Isulat ang salitang 
Palalo sa itaas ng isang puso. 
• Saan inilagak ng mga palalong tao ang kanilang mga puso? (Ipabasa nang 

malakas sa dalawang miyembro ng klase ang Alma 4:8 at Alma 5:53.) Ano ang 
ilang mga halimbawa ng "mga walang kabuluhang bagay ng daigdig"? (Isulat 
ang mga tugon ng mga miyembro ng klase sa puso na may nakasulat na 
salitang Palalo sa itaas nito.) 

Isulat ang salitang Mapagkumbaba sa itaas ng pangalawang puso. 
• Ano ang ninanais ng mga taong mapagkumbaba? (Isulat ang mga tugon ng mga 

miyembro ng klase sa puso na may nakasulat na Mapagkurnbaba sa itaas nito.) 
Ipaliwanag na kapag nagpakumbaba tayo ng ating mga sarili sa harapan ng 
Diyos, handa na tayo na "isilang sa Diyos" at maranasan ang isang "malaking 
pagbabago sa (ating) mga puso" (Alma 5:14). Tinatalakay ng araling ito ang mga 
kalagayan kung saan mababago ng Panginoon ang ating mga puso. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, at ipa pang 
materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga pangangailangan ng 
mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano maipamumuhay sa araw-araw ang 
mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng 
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klase na magbahagi ng mga naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga 
aiituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
1. Tinuruan ni Alma ang mga tao kung paano nila mararanasan ang 

"malaking pagbabago" ng puso. 
Basahin at taiakayin ang mga piniling talata sa Alma 5. Ipaaiala sa mga miyembro 
ng klase na si Alma ang punong hukom sa pamahalaan ng mga tao. Bilang 
punong hukom, may karapatan siyang ipatupad ang mga batas ng lupain. Siya rin 
ang namumunong mataas na saserdote sa Simbahan. Bilang mataas na saserdote, 
may pananagutan siyang ipangaral ang salita ng Diyos. Nang makita niya ang 
kasamaan ng mga miyembro ng Simbahan, nagbitiw siya bilang punong hukom 
at "lubos na iniukol ang kanyang sarili sa mataas na pagkasaserdote . . . , para sa 
patotoo ng salita" (Alma 4:11-20). Itinuro ni Pangulong Ezra Taft Benson kung 
bakit naging mahalaga para kay Alma na ipangaral ang ebanghelyo ni Jesucristo 
kaysa manungkulan bilang punong hukom: 
"Gumagawa ang Panginoon mula sa loob palabas. Gumagawa ang daigdig mula 
sa labas paloob Hinuhubog ng daigdig ang mga tao sa pamamagitan ng 
pagbabago ng kanilang kapaligiran. Binabago ni Cristo ang mga tao, na siyang 
nagbabago ng kanilang kapaligiran. Mahuhubog ng daigdig ang kilos ng mga 
tao, subalit mababago ni Cristo ang ugali ng mga tao" (sa Conference Report, 
Okt. 1985, 5; o Ensign, Nob. 1985, 6). 
• Sa simula ng kanyang pahayag, nagsalita si Alma tungkol sa nagdaang 

salinlahi, na iniligtas mula sa pagkaaliping pisikal at espirituwal (Alma 5:3-9). 
Sa palagay ninyo, bakit mahalaga para sa mga tao na maalala ang pagkabihag 
at pagkaligtas ng kanilang mga ama? (Habang tinatalakay ng mga miyembro 
ng klase ang tanong na ito, maaari ninyong ipabasa ang Alma 5:5-7.) Paano 
inilalarawan ni Alma ang kanilang mga ama matapos "pinagbago [ng 
Panginoon| ang kanilang mga puso"? (Tingnan sa Alma 5:7-9.) 

• Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang tatlong katanungan sa Alma 5:10. Ano 
ang mga sagot sa mga katanungang ito? (Tingnan sa Alma 5:11-13.) Ano ang 
mensahe na umakay sa "isang malaking pagbabago ang [na] nangyari sa puso 
ng ama ni Alma? (Tingnan sa Mosias 16:13-15.) Ano ang nangyari sa mga tao 
na naniwala sa Nakatatandang Alma nang ituro niya ang ebanghelyo sa 
kanila? (Tingnan sa Alma 5:13; tingnan din sa Mosias 18:1-11.) Paano 
nakatutulong sa atin na maranasan ang isang pagbabago ng puso ang mga 
patotoo ng ibang tao sa Tagapagligtas? 

• Sa kanyang pahayag sa mga tao sa Zarahemla, nagsalita si Alma tungkol sa 
pagdanas ng isang "malaking pagbabago" ng puso at pagiging "isinilang sa 
Diyos" (Alma 5:14). Madalas nating gamitin ang salitang pagbabalik-loob kapag 
tinutukoy natin ang karanasang ito. Ano ang ibig sabihin ng nagbalik-loob? 
(Tingnan sa Mosias 5:2; 27:24-26.) Ang pagbabalik-loob ba ay isahang 
pangyayari lamang o isang proseso? 
Itinuro ni Elder Bruee R. McConkie: "Maliban sa . . . kakaibang pangyayari, 
katulad kay Alma (Mosias 27), ang espirituwal na pagsilang na muli ay isang 
proseso. Hindi ito nagaganap kaagad-agad. Nangyayari ito nang unti-unti. Ang 
mga taong nagsisisi ay naging buhay sa isang espirituwal na katotohanan 
patungo sa isa pa, hanggang sa sila ay lubusang maging buhay kay Cristo at 

121 



nararapat na manahan sa kanyang kinaroroonan magpakailanman" (Doetrinal 
New Testament Commentary, 3 tomo [1966-73], 3:401). 
Bilang hahagi ng talakayang ito, maaari ninyong basahin ang Alma 5:45-46 
kasabay ang mga miyembro ng kiase. Pansinin na maging si Alma, na 
nakaranas ng kahima-himalang pagbabalik-loob, ay "nag-ayuno at nanalangin 
nang maraming araw upang [kanyang] malaman ang mga bagay na ito." 

Ipaliwanag na habang nangangaral si Alma sa mga tao sa Zarahemla, nagtanong 
siya nang sunud-sunod sa kanila. Magagamit natin ang mga katanungang ito 
upang suriin ang ating mga sarili habang nagpapatuloy tayo sa proseso ng 
pagbabalik-loob. Ipabasa nang salitan sa mga miyembro ng klase ang mga talata 
sa Alma 5:14-21, 26-31. Anyayahan sila na talakayin ang mga katanungan na 
bukod-tanging makahulugan sa kanila sa mga talatang ito. Maaari ninyong 
gamitin ang mga sumusunod na katanungang pangtalakayan upang makahikayat 
ng pakikibahagi at matulungan ang mga miyembro ng klase na pag-isipang 
mabuti kung paano sila makapagpapatuloy sa proseso ng pagbabalik-loob. 
• Nangusap si Alma tungkol sa pagkakaroon ng larawan ng Diyos "[na nakaukit 

sa [ating] mga mukha" (Alma 5:19). Tumutukoy ang salitang mukha sa pag-
uugali ng isang tao o kung paano ipinakikita ng mukha ng tao ang kanyang 
pagkatao. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na tahimik na isaalang-
alang kung paano nila sasagutin ang mga sumusunod na tanong mula kay 
Alma: "Inyo bang tinanggap ang kanyang larawan sa inyong mga mukha?" 

• Paano nakatutulong na ilarawan sa ating isipan ang ating mga sarili na 
hinahatulan ng Panginoon? (Tingnan sa Alma 5:15-19.) 

• Tinanong ni Alma, "Kung inyo nang naranasan ang pagbabago ng puso, at 
kung inyo nang nadama ang umawit ng awit ng mapagtubos na pag-ibig, . . . 
nadarama ba ninyo ang gayon ngayon?" (Alma 5:26). Anyayahan ang mga 
miyembro ng klase na isaalang-alang nang tahimik kung paano nila sasagutin 
ang katanungang ito. Kapag ang isang tao ay "nadama ang awit ng 
mapagtubos na pag-ibig," ano ang maaaring dahilan na mawala ang gayong 
nadarama? Ano ang magagawa natin upang magpatuloy sa proseso ng 
pagbabalik-Ioob? 

• Paano natin mapananatili ang ating mga sarili na "walang sala sa harapan ng 
Diyos"? (Tingnan sa Alma 5:27, 50-51.) 

• Paano tayo ginagawang hindi handa ng kapalaluan at inggit sa pagharap sa 
Diyos? (Tingnan sa Alma 5:28-29.) Bakit hindi tayo handa sa pagharap sa 
Diyos kung kinukutya natin o inuusig ang iba katulad ng nakatala sa mga 
talata 30 at 31? 

• Matapos na maitanong ni Alma ang mga katanungang ito, hinikayat niya ang 
mga tao na magsisi ng kanilang mga kasalanan (Alma 5:31-32). Pagkatapos 
ay tiniyak niya na mapatatawad sila sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni 
Jesucristo (Alma 5:33-35). Ano ang paanyayang ibinigay sa atin ng 
Tagapagligtas? (Tingnan sa Alma 5:33-35.) Paano nakapagbibigay ng pag-asa 
ang paanyayang ito? 

• Sa mga hindi matwid na tao sa Zarahemla, sinabi ni Alma, "ang pastol ay 
tumawag sa inyo, at tumatawag pa rin sa inyo, subalit ayaw kayong makinig sa 
kanyang tinig!" (Alma 5:37). Sino ang pastol na tinutukoy ni Alma? (Tingnan 
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sa Alma 5:38.) Paano kayo tinawag ng Tagapagligtas? Ano ang magagawa natin 
upang marinig ang Kanyang tinig? 

• Ano ang matutuhan natin sa Alma 5:43-49 tungkol sa pagkakatawag ng 
propeta? 

• Binalaan ni Alma ang mga tao na hindi sila dapat magpilit, o magpatuloy, sa 
kanilang kasamaan (Alma 5:53-56; pansinin na nagtanong si Alma ng "Kayo 
ba ay magpipilit?" nang apat na beses). Bakit mahalagang bahagi ng pagsisi 
ang pagtalikod sa kasalanan? (Tingnan sa Mosias 16:5; Doktrina at mga Tipan 
58:42-43.) 

• Inutusan ni Alma ang mga tao, "Lumabas kayo mula sa masasama, at 
humiwalay" (Alma 5:57). Paano natin maihihiwalay ang ating mga sarili mula 
sa kasamaan habang nananahan sa daigdig? 

2. Itinatag ni Alma at ng mga tao ang kaayusan ng Simbahan sa Zarahemla. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 6. 
• Matapos ang pangangaral ni Alma, maraming tao ang nagsisi ng kanilang mga 

kasalanan at nagpakumbaba ng kanilang mga sarili sa harapan ng Diyos (Alma 
6:1-2). Bakit hindi nagsisi ang ibang mga tao ng kanilang mga kasalanan? 
(Tingnan sa Alma 6:3. Sila ay "naiangat sa kapalaluan ng kanilang mga puso.") 
Paano nakahahadlang ang kapalaluan sa pagsisisi ng mga tao? Paano natin 
mapaglalabanan ang kapalaluan sa ating mga puso? 
Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson: "Ang gamot laban sa kapalaluan ay 
kababaang-loob—pagkamaamo, pagpapakumbaba (tingnan sa Alma 7:23). . . . 
Piliin nating maging mapagkumbaba. Maaari nating piliing magpakumbaba 
ng ating mga sarili sa pamamagitan ng pagsupil sa galit sa ating mga kapatid 
na lalaki at babae, na pinahahalagahan sila katulad ng ating mga sarili, at 
itinataas sila katulad o mas mataas pa sa at in. . . . Maaari nating piliing 
magpakumbaba ng ating mga sarili sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga 
payo at kaparusahan. . . . Maaari nating piliing magpakumbaba ng ating mga 
sarili sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga yaong nakasakit sa atin. . . . 
Maaari nating piliing magpakumbaba ng ating mga sarili sa pamamagitan ng 
pagkakaloob ng di-makasariling paglilingkod.. . . Maaari nating piliing 
magpakumbaba ng ating mga sarili sa pamamagitan ng pagpunta sa misyon at 
pangangaral ng mga salita na makapagpapakumbaba sa iba. . . . Maaari nating 
piliing magpakumbaba ng ating mga sarili sa pamamagitan ng pagpunta sa 
templo nang madalas. . . . Maaari nating piliing magpakumbaba ng ating mga 
sarili sa pamamagitan ng pagtatapat at pagtalikod sa ating mga kasalanan at 
maisilang sa Diyos. . . . Maaari nating piliing magpakumbaba ng ating mga 
sarili sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos, pagpapaubaya ng ating 
kalooban sa Kanya, at inilalagay Siyang una sa ating mga buhay" (sa 
Conference Report, Abr. 1989, 6; o Ensign, Mayo 1986, 6-7). 

• Si Alma at ang mga tao sa Zarahemla ay "sinimulang itatag ang kaayusan ng 
simbahan" sa pamamagitan ng pag-oorden ng mga saserdote at mga elder, 
pagbibinyag sa mga bagong kasapi, at sama-samang pagtitipon nang madalas 
sa pag-ayuno at pananalangin (Alma 6:1-6). Paano nakatutulong sa atin ang 
gayong kaayusan ng Simbahan na magpatuloy sa proseso ng pagbabalik-Ioob? 
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3. Nagpatotoo si Alma kay Jesucristo. Hinikayat niya ang mga tao sa Gedeon 
na sundin ang Tagapagligtas. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 7. Ipaliwanag na matapos 
magturo si Alma sa Zarahemla, nagtungo siya sa mga tao sa lambak ng Gedeon 
upang mangaral (Alma 6:8). 
• Sinabi ni Alma sa mga tao sa Gedeon na "maraming bagay ang darating" 

subalit ang pagdating ni jesucristo ang higit na mahalaga (Alma 7:7). Ano ang 
itinuro ni Alma tungkol sa misyon ng Tagapagligtas dito sa lupa? (Tingnan sa 
Alma 7:10-13.) Bakit dadalhin ng Tagapagligtas sa Kanyang sarili ang ating 
mga pasakit, hirap, sakit at kasalanan? (Tingnan sa Alma 7:11-14. Kung 
naaangkop, anyayahan ang mga miyembro ng klase na ibahagi ang kanilang 
nadarama tungkol sa kapangyarihan ng Tagapagligtas na unawain ang 
kanilang mga pangangailangan, pagsubok, at kalungkutan at alisin ang 
kanilang mga kasalanan.) 

• Sa anong bagay nagkaiba ang mensahe ni Alma sa mga tao sa Gedeon sa 
mensahe niya sa Zarahemla? Sa anong bagay nagkatulad ang mga mensahe? 
Bakit nangaral ng pagsisisi si Alma sa mga tao sa Gedeon kahit na nagsisikap 
silang mamuhay nang matwid? (Tingnan sa Alma 7:9, 14-16, 22, 26.) 

Ipabasa sa miyembro ng klase ang Alma 7:23-25. Ipaliwanag na inilalarawan ng 
mga talatang ito ang isang tao na nakaranas ng pagbabago ng puso na binanggit 
ni Alma at nagpatuloy na "umawit ng awit ng mapagtubos na pag-ibig" (Alma 
5:26). Habang nagpapatuloy tayo sa proseso ng pagbabalik-loob, makaaasa tayo 
sa araw na tatanggapin tayo "sa kaharian ng langit upang hindi na lumisan pa" 
(Alma 7:25). 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 
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Alma 8-12 

Dagdagan ang pagkaunawa ng mga miyembro ng klase sa plano ng pagtubos at 
sa kapangyarihan ng pagkakaroon ng higit pa kaysa isang saksi na magpatotoo sa 
mga katotohanan ng ebanghelyo. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Alma 8-9. Matapos mangaral sa Melek, nanawagan si Alma ng pagsisisi sa 

mga tao sa Ammonihas, subalit siya ay tinanggihan nila. Lumisan siya 
subalit inutusan ng anghel na bumalik. Tinanggap ni Amulek si Alma, at 
ang dalawa ay inutusang mangaral sa Ammonihas. 

b. Alma 10. Nangaral si Amulek sa mga tao ng Ammonihas at inilarawan ang 
kanyang pagbabalik-loob. Nanggilalas ang mga tao na mayroon pang isang 
saksi sa mga turo ni Alma. Nakipagtalo si Amulek sa masasamang 
manananggol at hukom. 

c. Alma 11. Nakipagtalo si Amulek kay Zisrom at nagpatotoo sa pagdating ni 
Cristo, sa paghatol sa masasama, at sa plano ng pagtubos. 

d. Alma 12. Ipinaliwanag pa ni Alma ang mga salita ni Amulek, nagbabala 
laban sa katigasan ng puso at kasamaan at nagpatotoo sa Pagkahulog at sa 
plano ng pagtubos. 

2. Hilingin sa isang miyembro ng klase na maghandang ibuod ang ulat kung 
paano nagkita sina Alma at Amulek (Alma 8:19-32). 

3. Hilingin sa dalawang miyembro ng klase na maghandang basahin ang pag-
uusap sa Alma 11:21-40, na binabasa ng isa ang mga salita ni Amulek at 
binabasa naman ng isa ang kay Zisrom. 

4. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, magdala sa klase ng isang 
bagay na nasa kahon o bag. Magdala ng kakaibang bagay, isang bagay na hindi 
inaasahan o paniniwalaan ng mga miyembro ng klase na mayroon kayo nito. 
Tiyakin na naitatago ng kahon o bag ang bagay sa mga miyembro ng klase. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ipakita ang kahon (o bag) na may lamang bagay (tingnan sa "Paghahanda," 
bilang 2). Sabihin sa mga miyembro ng klase ang laman ng kahon, subalit huwag 
ipakita ang bagay sa kanila. Tanungin kung naniniwala sila na ang bagay na iyon 
ay talagang nasa loob ng kahon. 
Matapos na magkaroon ang mga miyembro ng klase ng pagkakataon na 
makatugon, anyayahan ang isa sa kanila na lumapit at tingnan ang loob ng 
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kahon. Hilingin sa taong ito na sabihin sa iba pang miyembro ng klase ang 
iaman ng kahon. At pagkatapos tanungin muii ang mga miyembro ng klase 
kung naniniwala sila na ang bagay na iyon ay nasa loob ng kahon. 
• Bakit napakadali na maniwala na ang bagay na ito ay nasa loob ng kahon 

matapos lumapit at tumingin dito ang isa pang tao? 
Ipaliwanag na habang nangangarai ng pagsisisi si Alma sa mga tao ng 
Ammonihas, sinamahan siya ni Amulek. Tinatalakay ng araling ito kung paano 
napalakas ang pagtuturo ni Alma sa pagsaksi ni Amulek. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, at iba 
pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banai na kasulatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banai na kasulatang ito. 
1. Nanawagan si Alma ng pagsisisi sa mga tao ng Ammonihas, subalit siya ay 

tinanggihan nila. 
Talakayin ang Alma 8-9. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. Ipaalala sa mga miyembro ng klase na 
ipinauubaya na ni Alma ang hukumang-luklukan kay Netihas at sinimulan ang 
kanyang mga misyonerong paglalakbay. Kabilang dito ang paglalakbay sa 
masamang lunsod ng Ammonihas. 
• Matapos niyang maitatag ang kaayusan ng Simbahan sa mga tao sa Gedeon at 

Melek, nagtungo si Alma sa lupain ng Ammonihas upang mangaral. Anong 
hamon ang nakaharap niya doon? (Tingnan sa Alma 8:8-9.) Alin sa mga 
salita sa Alma 8:10 ang naglalarawan sa matinding pagsisikap ni Alma sa 
Ammonihas? Paano tumugon ang mga tao ng Ammonihas sa pangangaral 
ni Alma? (Tingnan sa Alma 8:1-13.) 

• Ano ang nangyari nang lisanin ni Alma ang Ammonihas at naglakbay patungo 
sa lunsod ng Aaron? (Tingnan sa Alma 8:14-17.) Ayon sa anghel, ano ang 
dahilan upang magsaya si Alma? (Tingnan sa Alma 8:15.) Paano tumugon si 
Alma sa tagubilin ng anghel? (Tingnan sa Alma 8:18.) Ano ang matutuhan 
nat in sa kanyang tugon? 

Ipasalaysay nang maikli sa itinalagang miyembro ng klase kung paano nagkita 
sina Alma at Amulek (Alma 8:19-32). Kung hindi ninyo hinilingan ang isang 
miyembro ng klase na gawin ito, kayo na ang magsalaysay ng ulat na ito. 
• Paano inihanda ng Panginoon si Amulek na mangaral kasama ni Alma? 

(Tingnan sa Alma 8:20, 27; 10:7-11.) Anu-ano ang ilan sa mga paraan kung 
saan nakahanda ang bawat isa na gawin ang gawain ng Panginoon? 

• Bakit patuloy na tinanggihan ng mga tao ng Ammonihas ang mga babala 
ni Alma? (Tingnan sa Alma 9:5.) Anu-anong mga pangangatwiran ang 
kanilang ginamit upang tanggihan ang kanyang mensahe? (Tingnan sa 
Alma 9:2, 6.) 
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• Sinabi ni Alma na nakalimutan na ng masasamang tao sa Ammonihas ang 
mabubuting kaugalian ng kanilang mga ama, ang mga kautusan ng Diyos, at 
pagligtas ng Panginoon sa kanilang mga ama (Alma 9:8-11). Paano nauwi sa 
kasamaan ang kanilang pagkamalimutin? Anu-anong ilan sa mga kadahiianan 
na nalilimutan ng mga tao ang mga ginawa ng Panginoon para sa kanila at sa 
iba pa? Anu-anong mga mabisang paraan ang natukiasan ninyo upang 
maaiaala ang mga pagpapala ng Panginoon sa inyo? 

• Nagbabala si Alma na kung hindi magsisisi ang mga masasamang Nephita sa 
Ammonihas, ang araw ng paghuhukom ay "higit na mababata" para sa mga 
Lamanita kaysa sa kanila (Alma 9:15). Bakit ganito ang mangyayari? (Tingnan 
sa Alma 9:14-24; tingnan din sa Lueas 12:47-48; Doktrina at mga Tipan 82:3.) 
Ano ang hinihingi ng Panginoon sa mga yaong nakatanggap ng mas malaking 
kaalaman? 

• Ano ang itinuro ni Alma tungkol sa "mga pangakong nakalaan sa mga 
Lamanita"? (Alma 9:16-17). Paano natupad ang mga pangakong ito ngayon? 

2. Nangaral si Amulek sa mga tao ng Ammonihas. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 10. Ipaliwanag na matapos 
magsalita si Alma sa mga tao, tumayo si Amulek at nagsimulang mangaral sa 
kanila. Si Amulek ay inapo ni Lehi at isang mayamang tao "na kilala ang 
pangalan" sa komunidad (Alma 10:2-4). 
• Sinabi ni Amulek na siya ay "tinawag nang maraming ulit" subalit 

"tumangging makinig" at kanyang "nalalaman ang hinggil sa mga bagay na 
ito" subalit hindi makaaalam" (Alma 10:6). Anu-ano ang ilan sa mga paraan 
na tinatawag tayo ng Panginoon? Bakit kung minsan mabagal tayong 
tumugon sa Kanya? Paano tayo mas mabilis na tutugon sa Kanya? 

• Kailan talaga nagbalik-loob si Amulek? (Tingnan sa 10:7-11; maaari ninyong 
ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang limang talatang ito.) 

• Ano ang hangarin ng mga manananggol na nagtanong kay Amulek? (Tingnan 
sa Alma 10:13-16, 31-32.) Bakit hindi nila nagawang linlangin siya? (Tingnan 
sa Alma 10:17.) 

• Pinagsabihan ni Amulek ang mga manananggol at binalaan na inilalatag nila 
ang saligan ng pagkalipol ng mga tao (Alma 10:17-21, 27). Paano niia inilalatag 
ang saligang ito? Ano ang nakapigil sa pagkalipol na sana ng mga tao? (Tingnan 
sa Alma 10:22-23.) Sa palagay ninyo, paano nakatutulong ang mga panalangin 
ng mabubuti na salungatin ang mga epekto ng kasamaan ngayon? 

• Bakit nanggilaias ang mga tao sa mga salita ni Amulek? (Tingnan sa Alma 10:12.) 
Anu-ano ang mga kapakinabangan ng pagkakaroon ng higit pa kaysa isang saksi 
kapag nagbabahagi ng ebanghelyo? Paano natin matutulungan ang bawat isa sa 
mga pagsusumigasig na ito? (Maaari kayong magbanggit ng mga tao sa Simbahan 
na nagtuturo nang dalawahan, katulad ng mga full-time na misyonero, 
tagapagturo ng tahanan, tagapagturong dumadalaw, at mga magulang.) 

Anyayahan ang mga miyembro ng klase na obserbahan kung paano patuloy na 
sinuportahan nina Alma at Amulek ang mga pagsusumikap ng bawat isa sa 
pamamagitan ng pangangaral ng gayon ding doktrina. Habang tinatalakay ang 
mga doktrina, maaari ninyong ibuod ang mga ito sa pisara. Ang sumusunod na 
tsart ay naglalaan ng halimbawa kung paano ninyo gagawin ito. 
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DOKTRINA ANG PAG PA PATOTOO 
NI AMULEK 

ANG PATOTOO NI 
ALMA 

Ang Pagbabayad-sala Alma 11:40 Alma 12:33-34 
Pagsisisi 
Paghuhukom 

Alma 11:40 Alma 12:24 
Alma 11:41 Alma 12:14 

Pagkabuhay na Mag-uli Alma 11:41-42 Alma 12:24-25 

3. Nakipagtalo si Amulek kay Zisrom at nagpatotoo kay Cristo. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 11. Ipaliwanag na 
nagsisimula ang kabanata 11 sa paglalarawan ng paraan ng pananalapi ng mga 
Nephita. Simula sa Alma 11:20 ay ang ulat ni Amulek na tinatanong ni Zisrom, 
isa sa pinakatusong manananggol sa lupain ng Ammonihas. 
• Paano kumikita ng pera ang mga hukom sa Ammonihas? (Tingnan sa Alma 

11:1, 20.) Bakit nais nilang makipagtalo kina Alma at Amulek? (Tingnan sa 
Alma 11:20.) 

Ipabasa sa dalawang itinalagang miyembro ng klase ang pag-uusap nina Amulek 
at Zisrom (na matatagpuan sa Alma 11:21-40). O gamitin ang karagdagang ideya 
sa pagtuturo sa hulihan ng araling ito upang simulan ang mga talatang ito. At 
pagkatapos talakayin ang mga nalalabing katanungan sa bahaging ito. 
• Paano tinugon ni Amulek ang unang tanong ni Zizrom? (Tingnan sa Alma 

11:21-22.) Paano natin mapananatiling tumutugma ang ating mga salita at 
turo sa Espiritu ng Panginoon? 

• Tinanong ni Zisrom si Amulek kung maililigtas ni Jesus ang mga tao sa 
kaniiang mga kasalanan (Alma 11:34). Anu-ano ang mga ibinigay na dahilan 
ni Amulek sa pagsasabing hindi tayo maililigtas sa ating mga kasalanan? 
(Tingnan sa Alma 11:34, 37.) Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng maling 
ideyang maililigtas sa ating mga kasalanan at ng katotohanang maaari tayong 
mailigtas mula sa ating mga kasalanan? (Kung hindi tayo nagsisisi at 
nananatili sa kalagayan ng pagkakasala, hindi tayo maililigtas. Kung magsisisi 
tayo, maililigtas tayo ni Jesucristo mula sa ating mga kasalanan.) 

• Alin sa mga biyaya ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo ang mapasasalahat ng tao? 
(Tingnan sa Alma 11:42-43.) Aling mga biyaya ang darating lamang sa mga 
yaong may pananampalataya sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga 
kautusan? (Tingnan sa Alma 11:40-41.) 

• Ano ang itinuro ni Amulek tungkol sa pagkabuhay na mag-uli? (Tingnan sa Alma 
11:43-45.) Bakit mahalaga para sa atin na malaman ang mga katotohang ito? 

4. Ipinaliwanag pa ni Alma ang mga salita ni Amulek at nagbabala sa 
katigasan ng puso. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 12. Bigyang-diin na 
matapos sagutin ni Amulek ang pakikipagtalo ni Zisrom, "nagsimulang 
manginig" si Zisrom (Alma 11:46). Sa nakitang ito, nagsimulang magsalita ni 
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Alma upang "pagtibayin ang mga saiita ni Amulek, . . . ilahad ang mga banai na 
kasulatan nang higit sa ginawa ni Amulek" (Alma 12:1). 
• Mula sa mga salita ni Alma kay Zisrom, ano ang matututuhan natin sa kung 

ano ang mga ninanais ni Satanas at kung paano siya gumagawa? (Bigyang-diin 
na madalas sinusubukan ni Satanas na malinlang ang isang tao upang madala 
ang maraming tao sa pagkawasak.) Paano natin mapangangalagaan ang ating 
mga sarili sa mga tusong pamamaraan ni Satanas? 

• Ano ang itinuro ni Alma tungkol sa kung paano nakaaapekto ang kalagayan 
ng ating mga puso sa pag-unawa sa salita ng Diyos? (Tingnan sa Alma 
12:9-11.) Anu-anong mga biyaya ang darating sa mga taong hindi pinatitigas 
ang kanilang mga puso? (Tingnan sa Alma 12:10.) Paano tayo magkakaroon 
ng pusong nakakikilala, nakauunawa, at tumatanggap sa salita ng Diyos? 
(Tingnan sa 1 Nephi 2:16; 15:11.) 

• Itinuro ni Alma na hahatulan ang mga taong pinatitigas ang kanilang mga 
puso laban sa salita ng Diyos ng sarili nilang mga salita, gawa, at pag-iisip 
(Alma 12:13-14). Sa palagay ninyo, bakit hahatol ang Panginoon alinsunod 
sa ating mga pag-iisip gayon din sa ating mga salita at gawa? 

• Paano inilarawan ni Alma ang kalagayan ng mga yaong hindi nagsisisi at sa 
gayon ay namatay sa kanilang mga kasalanan? (Tingnan sa Alma 12:14-18.) 
Bakit mangyayari sa mga taong ito na "para bang walang pagtubos na 
ginawa"? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 19:16-18.) 

• Naglalaman ang Alma 12:22-34 ng paglalarawan ni Alma sa Pagkahulog ni 
Adan at sa plano ng pagtubos. Ano ang itinuro ni Alma tungkol sa layunin 
ng mortalidad? (Tingnan sa Alma 12:24.) Paano nakatutulong sa atin ang 
pag-unawa sa alituntuning ito na mamuhay nang mas matwid? 

• Bakit mahalaga na "nagbigay ang Diyos [kina Adan at Eva| ng mga kautusan, 
matapos maipaalam sa kanila ang plano ng pagtubos"? (Alma 12:32; idinagdag 
ang mga pagkakahilig ng mga salita). Paano nakatulong sa atin ang pag-unawa 
sa plano ng pagtubos na sundin ang mga kautusan? Paano maipamumuhay 
ng mga magulang at guro ang alituntuning ito habang itinuturo nila ang 
kahalagahan ng mga kautusan? 

• Bakit mahalaga para sa atin na malaman na naghanda ang Diyos ng isang 
plano para sa ating katubusan? Ano ang itinuturo sa atin ng plano ng 
pagtubos tungkol sa katarungan at awa ng Diyos? 

Bigyang-diin na habang magkasamang gumagawa sina Alma at Amulek bilang 
mga saksi ng ebanghelyo ni Jesucristo, pinaiakas nila ang bawat isa at nagbigay 
ng mabibisang turo hinggil sa plano ng pagtubos. Hikayatin ang mga miyembro 
ng klase na maghanap ng pagkakataon na mapalakas ang bawat isa sa 
pagpapatotoo ng ebanghelyo. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang ideyang ito bilang bahagi ng aralin. 
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Pagsagot sa mga tanong ni Zisrom 
Habang nakasara ang kanilang mga banal na kasulatan at wala nang talakayan, 
ipasubok sa mga miyembro ng klase na sagutin nang tama ang mga tanong ni 
Zisrom kay Amulek, na nakatala sa Alma 11:26-39. Ihambing ang mga sagot na 
kanilang ibinigay sa mga sagot na ibinigay ni Amulek. At pagkatapos talakayin 
kung paano tinangka ni Zisrom na linlangin si Amulek sa pagbibigay ng 
magkakaibang sagot. Bigyang-diin na mahalaga na maunawaan ang mga 
alituntunin ng ebanghelyo at hangarin ang patnubay ng Espiritu Santo nang 
sa gayon ay maging handa tayo sa mga gayong katanungan. 
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"Bigyan Kami ng Lakas Alinsunod sa Aming Pananampalataya . . . kay Cristo" 
Tulungan ang mga miyembro ng klase na makilala ang kahalagahan ng 
pagpapahalaga sa mga tungkuling ibinigay sa kanila bago pa siia isilang, 
pagkakatawag at mga responsibilidad sa pagkasaserdote at tulungan sila na 
maunawaan na ang pagsunod sa mga payo ng mga propeta ay makatutulong 
sa atin upang tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Panginoon. 

Paghahanda 

24 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Sabihin sa mga miyembro ng klase na isusulat ninyo sa pisara ang isa sa 
pinakamahalagang katanungan na maaari nating itanong. At pagkatapos isulat sa 
pisara ang Paano? 
Ipaliwanag na mahalaga ang tanong na ito kapag nauugnay ito sa ating personal 
na pag-uugali. Upang mailarawan ito, hilingin sa mga miyembro ng klase na 
ilarawan sa kanilang isipan ang mga sumusunod: 
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Alma 13-16 
Layunin 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Alma 13. Nagbigay si Alma ng mabisang pangangaral tungkol sa 

pagkasaserdote at sa doktrina ng pag-oorden bago isilang. 
b. Alma 14. Inusig sina Alma, Amulek, at ang iba pang matatapat na naniniwala 

dahil sa kanilang pagkamatwid. Iniligtas ng Panginoon sina Alma at Amulek 
sa bilangguan dahil sa kanilang pananampalataya kay Cristo. 

c. Alma 15. Pinagaling at bininyagan si Zisrom. Maraming tao sa Sidom ang 
nabinyagan. 

d. Alma 16. Natupad ang mga salita ni Alma nang lipulin ng mga Lamanita 
ang Ammonihas. Inihanda ng Panginoon ang mga puso ng tao upang 
tanggapin ang salita na ipinangaral nina Alma, Amulek, at ng iba pa. 

2. Karagdagang babasahin: Pagsasalin ni Joseph Smith, Genesis 14:25-40; Eter 
12:12-13. 

3. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, magdala sa klase ng 
larawang nagpapakita na tinatanggap ng isang lalaki ang pagkasaserdote, 
katulad ng Inoordenan ni Cristo ang mga Apostol (62557 893; Pakete 
ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 211) o Pagpapanumbalik ng 
Pagkasaserdoteng Melquisedec (62371 893; Pakete ng Larawan ng Sining 
ng Ebanghelyo 408). 
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a. Nalalaman ng isang kabataang lalaki na kinakailangang nasa isang lugar siya 
sa isang tiyak na oras, subalit hindi niya aiam kung paano pumunta roon. 

b. Nalalaman ng isang babae na kinakailangan niyang mabinyagan, subalit hindi 
niya alam kung paano isakatuparan iyon. 

c. Nalalaman ng isang tao na si Jesus ang Tagapagligtas, subalit hindi niya alam 
kung paano lumapit sa Kanya. (Habang ibinabahagi ninyo ang halimbawang 
ito, maaari ninyong hilingin sa mga miyembro ng klase na basahin ang 
1 Nephi 15:14.) 

Ipaliwanag na nang nagtuturo si Alma sa mga tao sa Ammonihas, nangusap siya 
tungkol sa isang paraan kung paano lumapit kay Cristo. Sa halip na gamitin ang 
salitang paano, ginamit niya ang pariralang "sa paanong paraan." Ipabasa sa isang 
miyembro ng klase ang Alma 13:1-2. 
Ipakita ang larawang pag-oorden sa pagkasaserdote (tingnan sa "Paghahanda", 
bilang 3). Ipaliwanag na tinatalakay ng isang bahagi ng araling ito kung paano 
nakatutulong sa atin ang orden ng pagkasaserdote na "malaman sa paanong 
paraan aasa sa Anak para sa katubusan" (Alma 13:2). 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, at iba pang 
materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga pangangailangan ng 
mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano maipamumuhay sa araw-araw ang 
mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng 
klase na magbahagi ng mga naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga 
alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
1. Nagbigay si Alma ng mabisang pangangaral tungkol sa pagkasaserdote 

at pag-oorden bago pa isilang. 
Talakayin ang Alma 13. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin nang 
maiakas ang mga piniling talata. Ipaliwanag na matapos maturuan ni Alma si 
Zisrom at ang iba pa sa Ammonihas ng plano ng pagtubos, nagpapatotoo siya 
tungkol sa pagkasaserdote at sa doktrina ng pag-oorden bago pa isilang. Bigyang-
diin na ang mga saserdoteng tinutukoy ni Alma sa pangangaral na ito ay ang 
mga mataas na saserdote sa Pagkasaserdoteng Melquisedec (Alma 13:10). 
• Kailang unang "tinawag at inihanda" ang mga kalalakihan na maordenan sa 

pagkasaserdote? (Tingnan sa Alma 13:3.) 
Sinabi ni Propetang Joseph Smith, "Ang bawat lalaki na natawag na 
mangasiwa sa mga naninirahan sa daigdig ay inordenan sa gayon ding layunin 
sa Dakilang Kapulungan sa langit bago itinatag ang daigdig na ito" (Teaehings 
ofthe Prophet Joseph Smith, pinili ni Joseph Fielding Smith [1996], 365). 

• Paano ipinakita ng mga kalalakihan sa buhay bago pa ang buhay na ito 
na karapat-dapat silang maordenan bago isilang upang tanggapin ang 
Pagkasaserdoteng Melquisedec? (Tingnan sa Alma 13:3-5.) Ano ang dapat 
gawin ng mga kalalakihan sa buhay na ito upang manatiling karapat-dapat 
sa pag-oorden bago pa isilang? (Tingnan sa Alma 13:8-10.) 

• Paano nakaaapekto ang mga turo ni Alma tungkol sa pag-oorden bago pa 
isilang sa paraan ng pagsang-ayon natin sa mga natawag upang mamuno 
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sa atin? Paano dapat makaapekto ang mga turong ito sa ating tugon kapag 
nagbigay ang mga pinuno ng pagkasaserdote sa atin ng mga tungkulin o iba 
pang gawain? 
Itinuro ni Pangulong Speneer W. Kimball: "Bago tayo pumarito sa daigdig, 
binigyan ang matatapat na kababaihan ng tiyak na mga gawain habang ang 
matatapat na kalalakihan ay inordenan bago isilang sa tiyak na gawaing 
pagkasaserdote. Samantalang hindi natin naaalala ngayon ang mga natatanging 
pangyayari, hindi ito nakapagpabago sa dakilang katotohanan ng ating 
napagkasunduan. Kayo ay may pananagutan sa mga bagay na iyon sa inasa sa 
inyo matagal nang panahon katulad ng mga yaong sinang-ayunan bilang mga 
propeta at apostol!" ("The Role of Righteous Women," Ensign, Nov. 1979, 102). 

• Sinabi ni Alma na tinanggap ng mga kalalakihan ang Pagkasaserdoteng 
Melquisedec nang kanilang "fma]ituro ang mga kautusan [ng Diyosj sa mga 
anak ng tao, upang sila rin ay makapasok sa kanyang kapahingahan" (Alma 
13:6; tingnan din sa talata 1). Anong mga pagkakataon mayroon ang mga 
may-hawak ng Pagkasaserdoteng Melquisedec upang magturo? Ano ang ibig 
sabihin ng makapasok sa kapahingahan ng Panginoon? (Tingnan ang siping-
banggit sa ibaba.) Sa palagay ninyo, bakit kailangan nating ituro at pag-aralan 
ang ebanghelyo upang makapasok sa kapahingahan ng Panginoon? 
Itinuro ni Elder Bruee R. McConkie: "Ang kapahingahan ng Panginoon, na 
may kinalaman sa mga mortal, ay pagkakaroon ng ganap na kaalaman ng 
kabanalan ng dakilang gawain sa huling araw. [Sinabi ni Pangulong Joseph F. 
Smith,] "Ang ibig sabihin ay pumasok sa kaalaman at pag-ibig ng Diyos, may 
pananampalataya sa kanyang layunin at sa kanyang plano, hanggang sa 
malaman nating tama tayo, at hindi na tayo naghahanap ng ano pa man; 
hindi na tayo nababalisa ng lahat ng hangin ng doktrina, o ng mga pandaraya 
at katusuhan ng tao na nakaabang upang manlinlang. Ito ay "kapahingahan 
mula sa pagkakagulo tungkol sa relihiyon ng daigdig; mula sa mga sigaw na 
naririnig, dito at doon—Narito ang Cristo; o nariyan si Cristo." (Gospel 
Doetrine, ikalimang edisyon, pahina 58, 125-126.) Ang kapahingahan ng 
Panginoon, sa kawalang-hanggan, ay mamana ang buhay na walang hanggan, 
matamo ang kaganapan ng kalulwahatian ng Panginoon (Doktrina at mga 
Tipan 84:24.) (Mormon Doetrine, ikalawang edisyon [1966], 633). 

• Paano tayo magiging dalisay nang sa gayon ay mapahintulutan tayo na 
makapasok sa kapahingahan ng Panginoon? (Tingnan sa Alma 13:11-12.) 
Paano tayo dapat mamuhay upang mapabanal ng dugo ng Kordero at ng 
Espiritu Santo? (Tingnan sa Alma 13:12-13, 16, 27-29; 3 Nephi 27:19-20.) 

Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Alma 13:2, 16. At pagkatapos 
balik-aralan ang mga talatang nakasulat sa ibaba. Tulungan ang mga miyembro ng 
klase na makita ang ilang mga paraan kung saan makatutulong ang orden ng 
pagkasaserdote na malaman natin kung paano umasa sa Tagapagligtas para sa 
katubusan. Bigyan nang natatanging pansin ang mga salita at parirala na nakahilig. 
a. Alma 13:3-4. (Ang mga yaong inordenan bago isilang upang tanggapin ang 

Pagkasaserdoteng Melquisedec ay "tinawag at inihanda . . . dahil sa kanilang 
labis na pananampalataya at mabubnting gawa") 

b. Alma 13:6. (Sila ay "inordenan [inordenan bago isilang] . . . na ituro ang mga 
kautusan [ng Diyos] sa mga anak ng tao, upang sila rin ay makapasok sa 
kanyang kapahingahan.") 
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c. Alma 13:8. (Sa buhay na ito, siia ay "inordenan sa banal na ordenansa.") 
d. Alma 13:10. (Ipinakikita nila na karapat-dapat sila sa pag-orden sa kanila bago 

isilang sa pamamagitan ng patuloy na pananampalataya at mabubuting gawa at 
sa pamamagitan ng pagsisisi.) 

• Paano nakatutulong sa atin ang pananampalataya at pagsisisi na umasa kay 
Jesucristo para sa katubusan? Paano nakatutulong sa atin ang mabubuting 
gawa at pagsunod sa mga kautusan na umasa sa Kanya? Paano nakatutulong 
sa atin ang mga ordenansa ng pagkasaserdote na umasa sa Kanya? 

• Nangusap si Alma tungkol kay Melquisedec bilang halimbawa ng isang 
dakilang mataas na saserdote (Alma 13:14-15). Ano ang matututuhan natin 
mula sa mga halimbawa ni Melquisedec? (Tingnan sa Alma 13:17-18; tingnan 
din sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Genesis 14:25-40.) 

• Ano ang matututuhan natin sa Alma 13:27 tungkol sa pagmamahal ni Alma 
sa mga tao ng Ammonihas? 

• Ipabasa sa isang miyembro ng klase ang hiniling ni Alma sa mga tao na nakatala 
sa Alma 13:27-29. Bakit mahalaga na huwag ipagpaliban ang pagsisisi? (Tingnan 
sa Alma 34:32-36.) Anong mga pagpapala ang matatanggap natin kapag tayo ay 
"nagbantay at patuloy na manalangin"? (Tingnan sa Alma 13:28.) Paano tayo 
magkakaroon ng "pag-asa na [tayo] ay makatatanggap ng buhay na walang 
hanggan"? (Tingnan sa Alma 13:29; Moroni 7:41.) 

2. Inusig sina Alma, Amulek at ang iba pang naniniwala dahil sa kanilang 
pagkamatwid. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 14. 
• Maraming tao sa Ammonihas ang naniwala sa mga turo nina Alma at Amulek 

at nagsimulang magsisi at saliksikin ang mga banal na kasulatan (Alma 14:1). 
Gayunpaman, nagalit ang karamihan sa mga tao at inusig sina Alma at 
Amulek (Alma 14:2-5). Bakit nagagalit ang ilang mga tao kapag sila ay 
tinatawag sa pagsisisi? (Tingnan sa 1 Nephi 16:1-3.) 

• Ano ang ginawa ni Zisrom nang makita niya kung ano ang "pinapangyari niya 
sa mga tao"? (Tingnan sa Alma 14:6-7.) Paano tumugon ang mga tao nang 
magtapat si Zisrom ng kanyang kasalanan at ipinagtanggol sina Alma at 
Amulek? (Tingnan sa Alma 14:7.) 

• Ano ang ginawa ng mga masasamang tao ng Ammonihas sa mga taong 
naniwala sa salita ng Diyos? (Tingnan sa Alma 14:7-9.) Bakit hinayaan ng 
Panginoon na mangyari ito? (Tingnan sa Alma 14:10-11; 60:13.) Bakit 
kalooban ng Diyos na pahabain pa ang mga buhay nina Alma at Amulek? 
(Tingnan sa Alma 14:12-13.) 

• Matapos usigin sa bilangguan nang maraming araw, paano nailigtas sa wakas 
sina Alma at Amulek? (Tingnan sa Alma 14:26-29; Eter 12:12-13. Binigyan sila 
ng lakas at kapangyarihan "alinsunod sa kanilang pananampalataya na kay 
Cristo.") Anu-ano ang ilang mga bagay kung saan kailangan nating maligtas 
mula rito? Bakit dapat na nakatuon ang ating pananampalataya kay Cristo 
upang maakay tayo sa kaligtasan? (Tingnan sa Mosias 3:17; Moroni 7:33.) 
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3. Pinagaling at bininyagan si Zisrom. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 15. Ipaliwanag na matapos 
silang iligtas ng Panginoon sa bilangguan, nagtungo sina Alma at Amulek sa 
lupain ng Sidom. Doon nakita nila ang mga tao na itinaboy palabas sa 
Ammonihas at pinagbabato dahil sa kanilang paniniwala sa salita ng Diyos (Alma 
15:1; tingnan din sa Alma 14:7). Isa si Zisrom sa mga taong ito (Alma 15:3). 
• Nagdanas si Zisrom ng paghihirap kapwa sa espirituwal at pisikal dahil sa 

kanyang kasamaan, subalit "ang kanyang puso'y nagsimulang magkalakas-
loob" nang marinig niya na sina Alma at Amulek ay nasa Sidom (Alma 15:3-4). 
Ano ang hiniling niya kina Alma at Amulek? (Tingnan sa Alma 15:5.) Ano 
ang ipinahahayag nito tungkol sa kanyang pagtitiwala sa kanila? Kanino niya 
kailangan ilagay ang kanyang pagtitiwala upang mapagaling? (Tingnan sa 
Alma 15:6-10.) 

• Ano ang matututuhan natin sa mga ginawa ni Zisrom matapos siyang 
pagalingin? (Tingnan sa Alma 15:11-12.) 

• Hindi katulad ng mga taong nanatili sa Ammonihas, naniwala ang mga tao 
sa Sidom sa mensaheng itinuro nina Alma at Amulek at nagpabinyag (Alma 
15:12-15). Nakita ni Alma na sila "ay tumigil sa kapalaluan ng kanilang mga 
puso" (Alma 15:17). Ano ang ginawa ng mga tao habang sila ay nagiging 
higit na mapagkumbaba? (Tingnan sa Alma 15:17.) Bakit mahalaga na 
magpakumbaba ng ating mga sarili sa harapan ng Diyos nang sa gayon ay 
masamba Siya nang totohanan? 

• Ano ang iniwanan ni Amulek sa pagpili na ipamuhay ang ebanghelyo at 
maglingkod bilang misyonero? (Tingnan sa Alma 15:16.) Ano ang kanyang 
natamo? (Tingnan sa Alma 8:30; 34:1, 8, Eter 12:12-13.) Anu-anong mga 
sakripisyo ang inyong ginawa sa pagpili na ipamuhay at ituro ang ebanghelyo? 
Paano kayo nabiyayaan dahil dito? 

• Ano ang ginawa ni Alma para kay Amulek nang maitatag na ang Simbahan 
sa Sidom? (Tingnan sa Alma 15:18.) Ano ang inihahayag ng paggawang ito 
tungkol kay Alma? Sa anong paraan makapangangasiwa tayo sa iba at 
mapalalakas sila sa Panginoon? 

4. Natupad ang mga salita ni Alma nang lipulin ng mga Lamanita 
ang Ammonihas. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 16. 
• Mga isang taon makalipas ang pangangaral nina Alma at Amulek sa 

Ammonihas, sinakop ng mga Lamanita ang mga lupain ng Nephita (Alma 
16:1-2). Ano ang nangyari sa mga Nephita sa Ammonihas? (Tingnan sa Alma 
16:2-3, 9-11.) Paano ito naging katuparan ng mga propesiya ni Alma? 
(Tingnan sa Alma 9:4-5, 12, 18.) 

• Bakit nagawang maikalat ni Zoram at ng kanyang mga tagasunod ang mga 
Lamanita at mailigtas ang kanilang mga kapatid na nadalang bihag? (Tingnan 
sa Alma 16:4-8.) Ano ang matututuhan natin sa paghahambing ng pagkalipol 
ng Ammonihas sa tagumpay ng mga hukbo ni Zoram? (Ihambing ang Alma 
9:1-8 at 15:15 sa Alma 16:4-6; tingnan din sa 2 Nephi 4:34. Bigyang-diin na 
dapat tayong magtiwala sa Diyos at sa Kanyang mga propeta kaysa sa 
makamundong kaalaman, kapangyarihan, o kayamanan.) 
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• Matapos ang pagkawasak ng Ammonihas, inihanda ng Panginoon ang mga 
puso ng tao upang tanggapin ang salitang ipangangaral nina Alma, Amulek, 
at ng iba pa na pinili para sa gawain (Alma 16:13-21). Paano inihanda ng 
Panginoon ang mga puso ng tao upang tanggapin ang Kanyang salita? 
(Tingnan sa Alma 16:16.) Paano tayo makatitiyak na ipinangangaral natin 
ang salita ng Diyos "sa kadalisayan nito"? (Tingnan sa Alma 16:21; tingnan 
din sa Mosias 18:18; Doktrina at mga Tipan 52:9.) 

Anyayahan ang mga miyembro ng klase na ibahagi ang mga kaisipan at 
impresyon na kanilang natanggap habang tinatalakay nila ang Alma 13-16. 
Basahin ang Mateo 11:28-30 at Alma 13:27-29. Bigyang-diin na sa daigdig na 
puno ng pag-aalinlangan at pagkalito, nakaaaliw na malaman na sa pamamagitan 
ng pagkasaserdote "malalaman (natin) sa paanong paraan aasa sa Anak upang 
matubos" (Alma 13:2). Habang umaasa tayo sa Panginoon, magtiwala sa Kanya, 
at sundin ang payo ng Kanyang mga propeta, makapapasok kayo sa Kanyang 
kapahingahan. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang ideyang ito bilang bahagi ng aralin. 
"Alinsunod sa kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa" (Alma 13:3) 
Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Ezra Taft Benson upang 
palakasin ang pagkaunawa ng mga miyembro ng klase sa pag-oorden sa kanila 
bago isilang. 
"Pinanatili kayo ng Diyos na ilaan upang dumating sa mga huling araw bago ang 
ikalawang pagparito ng Panginoon.. . . Inilaan ng Diyos para sa [mga huling araw] 
ang ilan sa Kanyang matitibay na mga anak, na makatutulong na dalhin nang 
matagumpay ang kaharian. Kaya kayo narito, sapagkat kayo ang henerasyong 
dapat nakahanda upang salubungin ang inyong Diyos 
"Sa lahat ng panahon tinatanaw ng mga propeta ang hinaharap. Nakatingin sa 
atin ang mga bilyun-bilyong nangamatay at ang mga isisilang pa lamang. Huwag 
magkamali sa pag-akala rito—kayo ang tinutukoy na salinlahi. Wala nang iba 
pang higit na inaasahan sa matatapat sa napaikling panahon kaysa sa atin" (The 
Teaehings ofEzra Taft Benson [1998], 104-5). 
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"Sila ay Nagtuturo nang may Kapangyarihan at Karapatan ng Diyos" 
25 

Alma 17-22 
Layunin Bigyang-inspirasyon ang mga miyembro ng klase na sundin ang halimbawa 

ng mga anak ni Mosias sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ebanghelyo at 
pangangaral sa iba. 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanaiangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Alma 17:1-18. Nangaral ng ebanghelyo ang mga anak na lalaki ni Mosias 

sa mga Lamanita. 
b. Alma 17:19-39; 18; 19. Naglingkod at tinuruan ni Ammon si Haring 

Lamoni. Nagbalik-loob ang hari at reyna at ang marami sa mga Lamanita. 
c. Alma 20-22. Inakay ng Espiritu si Ammon upang iligtas ang kanyang mga 

kapatid sa bilangguan. Nagbalik-loob ang ama ni Lamoni. 
2. Hilingin sa isang miyembro ng klase na ihandang ibuod ang Alma 17:19-39. 

Hilingin sa kanya na isalaysay ang mga pangyayari sa ulat sa halip na ang 
doktrina o pagsasagawa nito sa buhay, na tatalakayin sa klase matapos ang 
pag-uulat. 

3. Kung makukuha ang larawang Ipinagtatanggol ni Ammon ang mga Kawan ni 
Haring Lamoni, ihandang gamitin ito sa aralin (62535 893; Pakete ng Larawan 
ng Sining ng Ebanghelyo 310). 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Isulat ang sumusunod na mga parirala sa pisara: malaman, maramdaman, magawa 
• Paano nauugnay ang mga pariralang ito sa gawaing misyonero? 

Isinalaysay ni Elder Carlos E. Asay ang sumusunod na karanasan: 
"Hindi pa katagalan, narinig ko ang patotoo ng isang bagong kasapi—isang 
kabataang lalaki na nabigyang-inspirasyon ng Espiritu. Tinukoy niya na malaki 
na malaki ang hangarin niya na ibahagi ang ipinanumbalik na ebanghelyo. Na 
may mga luha sa mata at may panginginig sa kanyang tinig, sinabi niya: 
" 'Nais kong malaman nila ang aking nalaman. 
" 'Nais kong maramdaman nila ang aking naramdaman. 
" 'Nais kong magawa nila ang aking ginawa/ 
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"Naroon ang diwang pangmisyonero—ang espiritu na nag-uudyok sa atin na 
maging sensitibo sa malapit na nakapalibot sa atin at sa kapaligiran at mag-
alala para sa kapakanan ng iba. At ang sinuman na naglingkod sa misyon, 
tumulong sa pagbabalik-loob ng isang kaibigan, nagtaguyod ng anak na lalaki 
o babae sa misyon, o nagtamasa nang malapit na pakikipag-ugnayan sa mga 
misyonero ay makapagpapatotoo sa katotohanan nito" (sa Conference Report, 
Okt. 1976, 58; o Ensign, Nob. 1976, 42). 

Ipaliwanag na matapos magbalik-loob ang mga anak na lalaki ni Mosias, 
nagkaroon sila ng malaking hangarin na ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Ang 
kanilang mga karanasan ay nagbigay ng ilan sa mga dakilang halimbawa ng 
misyonerong paglilingkod sa mga banal na kasulatan. Tinatalakay ng araling ito 
kung paano sila naging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos sa pagdadala sa 
mga Lamanita sa kaalaman ng katotohanan. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Taiakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
1. Nangaral ng ebanghelyo ang mga anak na lalaki ni Mosias sa mga 

Lamanita. 
Ipaliwanag na habang naglalakbay si Alma sa Manti, nasalubong niya ang mga 
anak na lalaki ni Haring Mosias, na bumabalik mula sa kanilang 14 na taong 
misyon sa mga Lamanita. Nakatala sa Alma 17-26 ang mga karanasan at 
pangangaral ng mga anak na lalaki ni Mosias sa panahon ng kanilang 
pagmimisyon. Basahin at talakayin ang Alma 17:1-18. 
• Bakit makapangyarihan at mabisang mga guro ang mga anak na lalaki ni 

Mosias? (Tingnan sa Alma 17:2-4. Isulat sa pisara ang pamagat na Mga Susi sa 
Pagtatagumpay ng Gawaing Misyonero. Sa ilalim ng pamagat, isulat ang Nag-aral, 
nag-ayuno, at nanalangin.) Paano nakaaapekto ang ating pagiging karapat-dapat 
at paghahanda sa ating kakayahan na maging mga mabisang kasangkapan 
para sa Panginoon? Paano ninyo nakitang biniyayaan ang isang misyonero o 
ang iba dahil sa personal na pagiging handa? 

• Anu-anong mga sakripisyo ang ginawa ng mga anak na lalaki ni Mosias upang 
magampanan ang kanilang gawaing misyonero? (Tingnan sa Alma 17:5-6.) 
Bakit handa silang gawin ito? (Tingnan sa Mosias 17:9, 16; tingnan din sa 
Mosias 28:1-3. Sa pisara, isulat ang Mahalin angDiyos at ang iba.) Paano tayo 
magkakaroon ng pagmamahal at pag-aalala sa iba, katulad ng ipinakita ng 
mga anak na lalaki ni Mosias? 

• Nagtungo ang mga anak na lalaki ni Mosias upang mangaral sa "matitigas at 
malulupit na tao" (Alma 17:14). Anong pag-aliw at payo ang ibinigay ng 
Panginoon sa kanila upang tulungan sila sa paghahanda sa kanilang misyon? 
(Tingnan sa Alma 17:10-11.) Ano ang naramdaman ng mga anak na lalaki ni 
Mosias matapos matanggap ang pag-aliw at tagubilin ng Panginoon? (Tingnan 
sa Alma 17:12.) Paano nakatutulong sa atin ang mga talatang ito kapag 
nahaharap tayo sa mga paghamon sa ating mga tungkulin? 
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2. Naglingkod at tinuruan ni Ammon si Haring Lamoni, at marami sa mga 
tao ang nagbalik-loob. 

Hilingin sa itinalagang miyembro ng klase na ibuod ang mga pangyayaring 
inilarawan sa Alma 17:19-39. Pagkatapos ay basahin at talakayin ang mga 
piniling talata sa Alma 17:19-39, 18, 19. Kung gagamitin ninyo ang larawang 
ipinagtatanggol ni Ammon ang mga kawan ng hari, ipakita na ito ngayon. 
• Bakit "tumaba . . . sa kagalakan" ang puso ni Ammon nang maikalat ang 

mga kawan ng hari? (Tingnan sa Alma 17:29.) Paano ginawang magandang 
karanasan ni Ammon ang pangyayaring ito? (Tingnan sa Alma 17:30-39.) 

• Paano tumugon ang hari nang sabihin sa kanya ng kanyang tapapagsilbi kung 
paano ipinagtanggol ni Ammon ang kanyang mga kawan? (Tingnan sa Alma 
18:2-5.) Ano ang ginagawa ni Ammon nang tanungin ng hari kung nasaan 
siya? (Tingnan sa Alma 18:8-9. Isulat sa pisara ang Maglingkod at bumuo ng 
pagtitiwala.) Paano nakatulong ito upang ihanda si Haring Lamoni na 
maturuan? (Tingnan sa Alma 18:10-11.) 

• Paano tinawag ng mga tagapagsilbi ng hari si Ammon nang dumating siya 
upang makita ang hari? (Tingnan sa Alma 18:13.) Paano nagpakita ang mga 
salita ni Ammon kay Haring Lamoni na si Ammon ay mapagpakumbaba pa 
ring tagapagsilbi? (Tingnan sa Alma 18:14-17.) 

• Sa palagay ninyo, bakit mahalaga kay Ammon na maglingkod sa hari bago 
subukang turuan siya? Paano nakatutulong sa atin ang paglilingkod at 
pagkakaroon ng tiwala sa atin ng iba na ipahayag ang mensahe ng ebanghelyo 
sa kanila? Sa anong paraan mapaglilingkuran natin ang ating mga tinuturuan? 

• Habang sinisimulan ni Ammon na turuan si Haring Lamoni, paano niya 
tinulungan na magkaroon siya ng pag-unawa tungkol sa Diyos at sa langit? 
(Tingnan sa Alma 18:24-33. Nagturo siya sa paraang mauunawaan ng hari.) 
Paano natin susundin ang halimbawang ito kapag nagtuturo ng ebanghelyo? 

• Matapos makapagtatag ng antas ng kakayahan sa pag-unawa kay Haring 
Lamoni, anong mahahalagang mga doktrina ang itinuro ni Ammon sa kanya? 
(Tingnan sa Alma 18:34-39. Isulat sa pisara ang Ituro ang plano ng pagtubos 
mula sa mga banal na kasulatan.) Bakit isang mahalagang kasangkapan ang 
Aklat ni Mormon sa pagtuturo ng mga katotohanang ito ngayon? 

• Ano ang ginawa ni Haring Lamoni matapos marinig at maniwala sa mga 
salita ni Ammon? (Tingnan sa Alma 18:40-41.) Bakit mahalaga sa mga tao na 
maghangad ng kapatawaran kapag naturuan na sila ng mga alituntunin ng 
ebanghelyo? Bakit mahalaga ang panalangin sa proseso ng pagbabalik-loob? 

• Matapos manalangin, nalugmok si Haring Lamoni sa lupa. Paano ipinakita ng 
reyna ang kanyang pananampalataya nang si Lamoni ay mistulang patay na? 
(Tingnan sa Alma 19:1-5, 8-9.) 

• Ano ang binigyan-diin ni Lamoni nang magsalita siya sa reyna matapos ang 
kanyang pagbabalik-loob? (Tingnan sa Alma 19:12-13.) 

• Matapos magsalita sa reyna, muling nalugmok sa lupa si Lamoni, gayon din ang 
reyna at ang lahat ng mga tagapagsilbi maliban kay Abis (Alma 19:13, 15-16). 
Sino si Abis? (Tingnan sa Alma 19:16-17. Habang tinatalakay ng mga miyembro 
ng klase kung sino si Abis, maaari ninyong bigyang-diin kung paano siya naging 
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halimbawa ng nananatiling nagbalik-loob sa Panginoon kahit ang mga 
nakapaligid sa atin ay hindi nagbalik-loob.) Ano ang ginawa ni Abis nang 
maunawaan niya ang nangyayari? (Tingnan sa Alma 19:17.) Paano natin 
higit na matutukoy at magagamit ang mga pagkakataon upang ibahagi ang 
ebanghelyo? 

• Anu-ano ang ilan sa mga magkakaibang tugon ng mga tao nang dumating sila 
sa tirahan ng hari? (Tingnan sa Alma 19:18-28.) Paano sinubukan ni Abis na 
lutasin ang pagtatalu-talo ng mga tao? (Tingnan sa Alma 19:28-29.) Paano 
ipinakita ng hari at reyna ang kanilang pagbabalik-loob matapos nilang 
tumayo? (Tingnan sa Alma 19:29-31, 33.) 

• Sa palagay ninyo, ano ang nais ni Mormon na matutuhan natin mula sa mga 
karanasan nina Ammon at Haring Lamoni at ng kanyang mga tao? (Tingnan sa 
Alma 19:36. Ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng ang bisig ng Panginoon 
ay "nakaunat sa lahat ng taong magsisisi at maniniwala sa kanyang pangalan.") 

3. Inakay ng Espiritu si Ammon upang iligtas ang kanyang mga kapatid. 
Nagbalik-loob ang ama ni Lamoni. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 20-22. 
• Ano ang nais gawin ni Lamoni matapos maitatag ang Simbahan sa kanyang 

kaharian? (Tingnan sa Alma 20:1.) Bakit mahalaga sa mga bagong kasapi na 
ibahagi ang kanilang mga patotoo sa iba? Paano natin maipagpapatuloy ang 
pagkakaroon ng gayong pagsisikap? 

• Paano nagpakita ang pag-uusap nina Lamoni at ng kanyang ama ng kalaliman 
ng pagbabalik-Ioob ni Lamoni? (Tingnan sa Alma 20:13-15.) 

• Ano ang ikinagulat ng ama ni Haring Lamoni tungkol kay Ammon? (Tingnan 
sa Alma 20:26-27.) Bakit napakamakapangyarihan ng pagmamahal at patotoo 
sa pagpapalambot ng puso ng isang tao? (Anyayahan ang mga miyembro ng 
klase na magbahagi ng mga karanasan kung paano napalambot ng 
pagmamahal at patotoo ng iba ang kanilang mga puso o ang mga puso ng mga 
miyembro ng kanilang mag-anak o mga kaibigan.) 

Ipaliwanag na nagsisimula ang Alma 21 sa ulat ng kapatid ni Ammon na si Aaron 
at ng kanyang mga kapatid. Nangaral sila ng ebanghelyo sa mga Amalekita at 
Amulonita sa Jerusalem, subalit ang mga Nephitang ito na tumalikod sa 
katotohanan ay higit na matitigas ang mga puso at tumangging makinig. 
Lumisan sina Aaron at ang kanyang mga kapatid at nagsimulang mangaral sa 
lupain ng Midoni, kung saan ibinilanggo sila at ginawan ng di mabuti. 
• Ano ang ginawa nina Aaron at ng kanyang mga kapatid pagkatapos na 

pagkatapos nilang mapalaya sa bilangguan at napakain at nabihisan? (Tingnan 
sa Alma 21:14-15. Isulat sa pisara ang Humayo sa kabila ng mga paghihirap.) 
Bakit mahalaga sa atin na magpatuloy sa ating mga gawain sa kaharian ng 
Diyos kahit na nahaharap tayo sa paghihirap at pasakit? 

• Paano nalaman ni Aaron at ng kanyang mga kapatid kung saan sila pupunta 
upang ituro ang ebanghelyo? (Tingnan sa Alma 21:16.) Paano sila nabiyayaan 
habang sila ay inaakay ng Espiritu? (Tingnan sa Alma 21:17.) Paano kayo 
nabiyayaan sa pagsunod sa pag-uudyok ng Espiritu? 
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• Inakay si Aaron ng Espiritu sa tirahan ng ama ni Haring Lamoni (Alma 22:1). 
Paano nakatulong ang halimbawa ni Ammon na ihanda ang ama ni Lamoni 
upang turuan? (Tingnan sa Alma 22:2-3. Isulat sa pisara ang Maging mabuting 
halimbawa.) Paano ninyo nakita na nakaimpluwensiya sa kabutihan ang mga 
halimbawa ng mga miyembro ng Simbahan sa ibang tao? 

• Paano nagkatulad ang turo ni Aaron sa ama ni Lamoni sa turo ni Ammon kay 
Lamoni? (Paghambingin ang Alma 18:24-39 at ang Alma 22:7-14.) Ano ang 
sinabi ni Aaron nang magtanong ang ama ni Lamoni kung ano ang kanyang 
gagawin upang matamo ang pag-asa ng katubusan? (Tingnan sa Alma 22:16. 
Isulat sa pisara ang mga sagot ng mga miyembro ng klase. Maaari nilang 
mabanggit ang mga nakasulat sa ibaba.) 
a. "Yumukod sa harapan ng Diyos." 
b. "Magsisi ng lahat ng inyong mga kasalanan." 
c. "Manawagan sa pangalan [ng Diyos] nang may pananampalataya." 

• Anu-anong mga sakripisyo ang handang gawin ng hari upang makilala ang 
Diyos? (Tingnan sa Alma 22:15, 17-18.) Ano ang matututuhan natin sa 
halimbawa 
ng hari? 
Na tinutukoy ang Alma 22:15, 18, sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson: "Dapat 
na isuko ng bawat isa sa atin ang ating mga kasalanan kung nais talaga nating 
makilala si Cristo. Sapagkat hindi natin Siya makikilala hangga't hindi tayo 
nagiging katulad Niya. May ilang mga tao, katulad ng haring ito, na kailangang 
manalangin hanggang sa, "ang masamang espiritung ito ay mawala sa kanila 
nang sa gayon ay matagpuan nila ang gayon ding kagalakan" (sa Conference 
Report, Okt. 1983, 63; o Ensign, Nob. 1983, 43). 

• Katulad ng kanyang anak na si Lamoni, nadaig ng Espiritu sa pisikal ang hari. 
Matapos tumindig ang hari, ipinahayag niya ang kanyang patotoo, at marami 
ang nagbalik-loob dahil sa karanasang ito (Alma 22:18-26). Ano ang ginawa ng 
hari matapos ang kanyang pagbabalik-loob na nakatulong sa mga misyonero na 
madala ang mga libu-libo sa kaalaman sa Panginoon? (Tingnan sa Alma 22:26; 
23:1-6.) Anu-anong mga karanasan ang mayroon kayo o nalalaman kung saan 
ang pagbabalik-Ioob ng isang tao ay nagkaroon ng positibong epekto sa 
marami? 

Bigyang-diin na ang ating kasalukuyang pamamaraan sa gawaing misyonero 
ay katulad nang kina Ammon at Aaron: hinihikayat ang mga misyonero na 
magpatibay ng pagtitiwala, sundin ang Espiritu, at ituro ang plano ng pagtubos 
mula sa mga banal na kasulatan. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 
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26 "Nagbalik-loob sa Panginoon" 
Alma 23-29 

Layunin Hikayatin ang mga miyembro ng klase na palakasin ang kanilang pagbabalik-
loob at dagdagan ang kanilang hangarin na tulungan ang iba na magbalik-loob. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Alma 23-24. Libu-libong mga Lamanita ang nagbalik-loob matapos turuan 

ng mga anak na lalaki ni Mosias. Tinawag ng mga nagbalik-loob na mga 
Lamanita ang kanilang mga sarili na Anti-Nephi-Lehi. Bilang patotoo sa 
Diyos na hindi na sila muling magkakasala sa pamamagitan ng pagdanak ng 
dugo, ibinaon ng mga Anti-Nephi-Lehi ang kanilang mga espada at 
tumangging gamitin ang mga ito nang sumalakay ang hukbo ng mga 
Lamanita. 

b. Alma 27-28. Pinangunahan ni Ammon ang mga Anti-Nephi-Lehi upang 
maghangad ng kaligtasan sa mga Nephita. Ibinigay ng mga Nephita ang 
iupain ng Jerson sa mga Anti-Nephi-Lehi at nangakong ipagtatanggol sila 
laban sa kanilang mga kaaway. Muling nakidigma ang mga Lamanita sa mga 
Nephita at sila ay natalo. 

c. Alma 26, 29. Nagpupuri si Ammon sa Panginoon habang isinasalaysay 
niyang muli ang tagumpay niya at ng kanyang mga kapatid sa pangangaral 
sa mga Lamanita. Hinangad ni Alma na mapasalahat ang kagalakan sa 
pamamagitan ng pagsisisi at ng plano ng pagtubos. 

2. Kung makukuha ang larawang Ibinabaon ng mga Anti-Nephi-Lehi ang 
Kanilang mga Espada, ihanda ang mga ito para gamitin sa aralin (62565 893; 
Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 311). 

Gawaing Pantawag 
Pansin 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Tanungin ang mga miyembro ng klase: 
• Sa anu-anong mga katangian o pag-uugali nakikilala ang mga tao sa tunay na 

nagbalik-loob? 
Ipaliwanag na tinatalakay ng araling ito ang isang grupo ng mga tao na lubos 
na nagbalik-loob sa Panginoon kaya itinala sa mga banal na kasulatan na sila 
"kailanman ay hindi nagsitalikod" (Alma 23:6). 

Talakayan sa Banal 
na Kasulatan at 
Pagsasagawa 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa 
mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
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maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
1. Nagbalik-loob ang mga Anti-Nephi-Lehi sa Panginoon. 
Taiakayin ang Alma 23-24. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. Ipaalala sa mga miyembro ng klase na ang 
ama ni Lamoni, na hari ng lahat ng mga Lamanita, ay nagbalik-loob dahil sa 
mga turo ni Aaron (Alma 22). 
• Ano ang ginawa ng hari ng mga Lamanita matapos siyang magbalik-loob? 

(Tingnan sa Alma 23:1-2.) Bakit niya ginawa ito? (Tingnan sa Alma 23:3.) Ano 
ang ibinunga ng pahayag na ito at ng sumunod na ginawa ni Aaron at ng 
kanyang mga kapatid? (Tingnan sa Alma 23:4-7.) 

• Anu-ano ang mga ginawa ng mga nagbalik-loob na Lamanita na nagpapakita 
na tunay at tapat ang kanilang pagbabalik-loob? (Ibuod sa pisara ang mga 
sagot ng mga miyembro ng klase. Ang ilan sa mga sagot ay nakasulat sa ibaba, 
kasama ang mga katanungang maghihikayat ng talakayan.) 
a. Sila "ay nagbalik-loob sa Panginoon" (Alma 23:6). Bakit mahalaga na 

si Jesucristo ang sentro ng ating pagbabalik-loob? Sa anu-ano pang mga 
kadahilanan maaaring maakit ang mga tao sa Simbahan? (Ang mga sagot 
ay maaaring mga pagkatao ng mga misyonero, impluwensiya ng mga 
kaibigan, o naakit sa mga programang sosyal.) Bakit hindi nagdadala ng 
tunay na pagbabalik-loob ang mga bagay na ito lamang? 

b. Sila "ay nagnais . . . upang sila ay makilala mula sa kanilang mga kapatid" 
(Alma 23:16). Sa anong mga paraan pinili ng mga nagbalik-loob na mga 
Lamanita na makilala ang kanilang mga sarili mula sa kanilang mga kapatid 
na nanatiling masama? (Tingnan sa Alma 23:16-18; 27:27-30.) Sa anong 
mga paraan makikilala tayo mula sa daigdig kapag tayo ay nagbalik-loob? 
Bakit mahalagang makilala tayo sa gayong paraan? 

c. Nagpasalamat sila sa Diyos maging sa panahon ng pagsubok at paghihirap 
(Alma 24:6-10, 23). Anong paghihirap ang nakaharap ng mga Anti-Nephi-
Lehi na bunga ng kanilang pagbabalik-loob? (Tingnan sa Alma 24:1-2, 
20-22; 27:1-3.) Sa kabila ng mga paghihirap na ito, ano ang 
ipinagpapasalamat nila? (Tingnan sa Alma 24:7-10.) Paano nakatutulong sa 
atin ang pasasalamat sa Diyos na harapin ang mga pagsubok at paghihirap? 

d. "Kinuha nila ang kanilang mga espada . . . at ibinaon nila ang mga ito nang 
malalim sa lupa" (Alma 24:15-17). Kung gagamitin mo ang larawan ng 
Anti-Nephi-Lehi, ipakita na ito ngayon. Bakit ibinaon ng mga Anti-Nephi-
Lehi ang kanilang mga espada at iba pang mga sandata? (Tingnan sa Alma 
23:7; 24:11-13, 18-19.) Bakit mahalaga na ibaon nila ang kanilang mga 
sandata kaysa mangako lamang na hindi na gagamitin ang mga ito? Paano 
tayo pagkaminsan ay "naghihimagsik laban sa Diyos"? Ano ang magagawa 
natin upang ibaon ang ating "mga sandata ng paghihimagsik"? 

e. Nagpakita sila ng "dakilang pag-ibig" sa kanilang mga kapatid (Alma 26:31). 
Paano nagpakita ng pag-ibig sa kanilang kapwa gayon din sa Diyos ang 
desisyon ng mga Anti-Nephi-Lehi na ibaon ang kanilang mga sandata? 
(Tingnan sa Alma 24:18; 26:32-34.) Sa anong mga paraan pinalalaki ng 
pagbabalik-loob ang pag-ibig ng isang tao sa iba? 
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• Paano tumugon ang mga di-nagbalik-loob na mga Lamanita nang makita 
nilang hindi humawak ng mga sandata ang mga Anti-Nephi-Lehi laban sa 
kanila? (Tingnan sa Alma 24:20-27.) Ayon kay Mormon, ano ang matututuhan 
natin mula sa ulat na ito? (Tingnan sa Alma 24:27; pansinin na nagsisimula sa 
pariralang "sa gayon nakikita natin" ang pagmamasid ni Mormon.) 

2. Naghangad ng kaligtasan ang mga Anti-Nephi-Lehi sa mga Nephita. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 27-28. 
• Bakit hinimok ni Ammon at ng kanyang mga kapatid ang Anti-Nephi-Lehi na 

magtungo sa lupain ng Zarahemla, kung saan naninirahan ang mga Nephita? 
(Tingnan sa Alma 27:1-5.) Bakit atubili ang hari na dalhin ang kanyang mga 
tao sa Zarahemla? (Tingnan sa Alma 27:6.) Ano ang nakapaghikayat sa hari na 
magtungo sa Zarahemla? (Tingnan sa Alma 27:7-14.) Paano nakatutulong sa 
atin ang ating pananampalataya sa Panginoon kapag nahaharap tayo sa 
nakatatakot na sitwasyon? 

• Ano ang ginawa ng mga Nephita nang hilingin sa kanila ni Ammon na 
tanggapin ang mga Anti-Nephi-Lehi sa kanilang lupain? (Tingnan sa Alma 
27:20-26.) Paano tinulungan ng mga Nephita ang mga Anti-Nephi-Lehi na 
tuparin ang kanilang tipan sa Panginoon? Paano natin matutulungan ang iba 
na manatiling nagbalik-loob sa Panginoon? 

Bigyang-diin na mula sa panahong nanirahan ang mga Anti-Nephi-Lehi sa 
Jerson, nakilala sila bilang mga tao ni Ammon (Alma 27:26). Sa nalalabing ulat sa 
Aklat ni Mormon—at sa nalalabing aralin sa kurso na Doktrina ng Ebanghelyo— 
tinawag sila bilang mga tao ni Ammon o ang mga Ammonita. 
• Anong malaking trahedya ang naganap matapos manirahan ang mga tao ni 

Ammon sa lupain ng Jerson? (Tingnan sa Alma 28:1-3.) Matapos ang malaking 
digmaang ito, maraming tao ang nagdalamhati sa mga yaong namatay sa 
labanan (Alma 28:4-6.) Bakit natatakot ang ibang nagdalamhati habang ang iba 
ay nagagalak? (Tingnan sa Alma 28:11-12.) Ano ang matututuhan natin sa mga 
tugong ito? (Tingnan sa Alma 28:13-14.) 

3. Nagalak sina Ammon at Alma sa katuparan ng gawain ng Panginoon. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 26 at 29. Bigyang-diin na 
itinala sa Alma 26 ang mga nadama ni Ammon sa tagumpay na nararanasan niya 
at ng kanyang mga kapatid sa pagdadala ng ebanghelyo sa mga Lamanita. Itinala 
sa Alma 29 ang mga nadama ni Alma sa tagumpay ni Ammon at ng kanyang 
mga kapatid at inihahayag ang pagnanais ni Alma na magkaroon ang lahat ng 
tao ng pagkakataon na mapakinggan at tanggapin ang ebanghelyo. 
• Anong "dakilang pagpapala" ang ibinigay ng Panginoon kay Ammon at sa 

kanyang mga kapatid? (Tingnan sa Alma 26:1-9.) Paano tayo magiging 
mabisang "kasangkapan sa mga kamay ng Diyos upang isagawa ang [kanyang] 
dakilang gawain"? (Tingnan sa Alma 26:22.) 

• Paano tumugon si Ammon nang pagsabihan siya ni Aaron dahil sa 
pagmamalaki? (Tingnan sa Alma 26:10-16, 35-37.) Paano natin 
"ipagmamalaki ang |ating] Diyos" at "magbibigay-puri sa Panginoon? Sa 
anong paraan biniyayaan kayo ng Panginoon ng labis na lakas kaysa sa taglay 
ninyo upang tumulong sa pagsasakatuparan ng Kanyang gawain? 

144 



Aral'm 22 

• Paano tumugon ang mga tao ng Zarahemla nang unang ipahayag ni Aaron at 
ng kanyang mga kapatid ang kanilang misyon sa mga Lamanita? (Tingnan sa 
Alma 26:23-25.) Ano ang matututuhan natin sa sitwasyong ito hinggil sa 
paghuhusga kaagad sa magiging tugon ng mga tao sa ebanghelyo sa halip na 
hayaan muna silang magpasyang tanggapin o tanggihan ito? Paano natin 
mapaglalabanan ang pag-uugaling ito? 

• Ano ang matututuhan natin kay Ammon at sa kanyang mga kapatid kung 
paano tayo dapat tumugon sa mga paghihirap? (Tingnan sa Alma 26:27-30.) 
Paano nakatulong sa inyo ang pagtitiis at pagtitiwala sa Panginoon upang 
maranasan ang magandang bunga ng isang bagay mula sa isang mahirap na 
sitwasyon? 

• Bakit ninais ni Alma na maging isang anghel? (Tingnan sa Alma 29:1.) Ano 
ang sinabi ni Alma na magiging bunga kung "ang lahat ng kaluluwa" ay 
magsisisi at lalapit sa Diyos? (Tingnan sa Alma 29:2; tingnan din sa Alma 
28:14.) Anong mga karanasan ang nagturo sa inyo na ang pamumuhay sa 
ebanghelyo ay nagdadala ng kagalakan sa ating mga buhay? 

• Bakit naramdaman ni Alma na nagkasala siya sa kanyang pagnanais na 
maging isang anghel? (Tingnan sa Alma 29:3, 6-7.) Paano tayo masisiyahan 
sa mga ibinigay sa atin ng Panginoon habang pinagsisikapan pa rin nating 
umunlad at mapabuti pa ang ating mga sarili? 

• Sinabi ni Alma na "ipinagkakaloob" ng Diyos "sa mga tao ang naaayon sa 
kanilang naisin, maging ito man ay sa kamatayan o sa pagkabuhay" (Alma 
29:4). Ano ang ibig sabihin nito? (Tingnan sa 2 Nephi 2:27.) 

• Nagalak si Alma sa ginawa ng Panginoon sa kanya at sa kanyang mga ama 
(Alma 29:10-13). Ano ang ginawa ng Panginoon para sa inyo at sa inyong 
pamilya na nakapagpagalak sa inyo? (Anyayahan ang mga miyembro ng klase 
na isiping mabuti at tahimik ang katanungang ito kung ayaw nilang ibahagi 
ang kanilang mga iniisip sa klase.) 

Balik-aralan ang mga paraan na ipinakita ng mga Anti-Nephi-Lehi na sila nga ay 
tunay na nagbalik-loob. Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang 
tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang ideyang ito bilang bahagi ng aralin. 
Lumilikha ng pag-ibig at kagalakan ang gawaing misyonero. 
Binigyan-diin ni Ammon ang pag-ibig at kagalakan na pinagsasaluhan ng mga 
misyonero at ng mga yaong kanilang tinuturuan (Alma 26:1-4, 9, 11, 13, 30-31, 
35). Anyayahan ang mga miyembro ng klase na ipakita ang pagmamahal na 
nadarama nila sa mga taong nagturo sa kanila ng ebanghelyo o ang kagalakan 
na kanilang naranasan sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa iba. 
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"Ang Lahat ng Bagay ay Magpapatunay na May Diyos" 
Tulungan ang mga miyembro ng klase kung paano makikilaia at tatanggihan ang 
mga maling turo at manatiling tapat sa kanilang mga patotoo kay Jesucristo. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Alma 30:1-18. Inakay palayo ni Korihor, isang anti-Cristo, ang mga puso ng 

marami sa Zarahemla sa pangangaral na "hindi magkakaroon ng isang 
Cristo" at "ano mang gawin ng tao ay hindi pagkakasala." 

b. Alma 30:19-60. Tinangka ni Korihor na mangaral sa lupain ngJerson at 
Gedeon. Tumangging makinig ang mga tao, at dinala nila siya upang 
humarap sa kanilang mga pinuno. Dinala si Korihor sa harapan ni Alma, na 
nagpatotoo sa pagdating ni Cristo at ang pagkakaroon ng Diyos. Humingi si 
Korihor ng palatandaan at siya ay napipi. 

c. Alma 31. Pinamumunuan ni Alma ang isang misyon upang bawiin ang mga 
Zoramita na mga tumalikod sa katotohanan, na nagsagawa ng mga maling 
paniniwala at ang ang mapalalong anyo ng pagsamba. 

2. Hilingin sa isang miyembro ng klase na maghandang basahin nang malakas 
ang Alma 31:15-18 at ang isa pang miyembro ng klase na maghandang 
basahin nang malakas ang Alma 31:26-35. 

27 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Hilingin sa mga miyembro ng klase na mag-isip ng isang lugar na matatagpuan 
subalit hindi pa nila kailanman napupuntahan. 
• Bakit kayo naniniwala na may ganitong lugar? 
Ipaliwanag na tinatalakay ng araling ito ang isang lalaki na nagsasabi na hindi 
natin nalalaman ang mga bagay na hindi natin nakikita. Nakipagtalo si Korihor 
na hindi malalaman ng isang tao na may Diyos kung ito ay hindi niya nakikita. 
Subalit katulad ng pagkakaroon ng ulat mula sa ibang tao tungkol sa mga lugar 
na hindi pa natin nakikita, nakatutulong ito na malaman natin na may mga 
lugar ngang ganito, mayroon tayong mga patotoo ng mga propeta, mga banal na 
kasulatan, at ang kaloob ng Espiritu Santo upang tulungan tayo na malaman na 
mayroong Diyos at ang Kanyang ebanghelyo ay totoo. 
Bigyang-diin na ang mga turo ni Korihor ay laganap na sa daigdig ngayon. 
Makatutulong sa atin ang pag-unawa kung paano tumugon ang mga tao sa 
kanyang kasinungalingan kapag maharap tayo sa gayon ding mga maling 
pilosopiya at ideya. 
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Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa 
mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
1. Inakay palayo ni Korihor ang mga puso ng marami sa Zarahemla. 
Talakayin ang Alma 30:1-18. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang maiakas ang mga piniling talata. Ipaliwanag na matapos matatag ang mga 
tao ni Ammon sa lupain ng Jerson at maitaboy ang mga nakidigmang Lamanita 
palabas sa lupain, namuhay nang payapa ang mga Nephita sa loob ng ika-16 na 
taon at karamihan sa ika-17 taon ng panunungkulan ng mga hukom. 
• Ano ang nangyari sa dakong huli ng ika-17 taon at nagambala ang kapayapaan 

ng mga tao? (Tingnan sa Alma 30:6, 12.) Ano ang anti-Cristo? (Tingnan sa 
'Gabay sa mga Banal na Kasulatan "Anti-Cristo/'' 11, na sinasabi na ang anti-
Cristo ay "sinuman o anumang bagay na nanghuhuwad sa totoong ebanghelyo 
ng plano ng kaligtasan at hayagan o lihim na sumasalungat kay Cristo.") 

• Anu-ano ang ilan sa mga maling turo na ipinalaganap ni Korihor sa mga tao 
ng Zarahemla? (Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang Alma 30:12-18 upang 
mahanap ang sagot sa tanong na ito. Ipinakikita sa ibaba ang ilang mga sagot.) 
a. "Hindi magkakaroon ng Cristo . . . hindi ninyo maaaring malaman ang mga 

bagay na hindi ninyo nakikita; anupa't hindi ninyo maaaring malaman na 
magkakaroon ng isang Cristo" (Alma 30:12-15). Kung gagamitin ninyo ang 
gawaing pantawag pansin, banggitin ito at talakayin nang maikli ang ilang 
bagay na alam nating mayroon nito subalit maaaring hindi natin makita. 

b. "Walang taong makaaalam ng ano mang bagay na darating (Alma 30:13). 
Bigyang-diin na salungat para kay Korihor na sabihin na walang nakaaalam 
ng mga bagay na darating subalit ipinahahayag din na walang Cristo. 

c. Ang paniniwala sa Pagbabayad-sala "ay likha ng isang isipang lubhang 
nababalisa" (Alma 30:16). 

d. "Ang bawat tao ay umuunlad alinsunod sa kanyang likas na talino, a t . . . 
ang bawat tao ay nagagapi alinsunod sa kanyang lakas" (Alma 30:17). 

e. "Ano mang gawin ng tao ay hindi pagkakasala" (Alma 30:17). 
f. "Kapag ang isang tao ay patay na, iyon na ang katapusan niyon" (Alma 30:18). 

• Paano nakaapekto ang mga turo ni Korihor sa mga taong nakinig sa kanya? 
(Tingnan sa Alma 30:18.) Bakit nag-aakay ang mga turong ito sa mga tao na 
magkasala? Sa anong paraan naiimpluwensiyahan ang ating pagpili sa araw-
araw ng ating kaalaman kay Jesucristo, sa Pagbabayad-sala, at sa kabilang 
buhay? 

2. Dinala si Korihor sa harapan ni Alma, na nagpatotoo sa pagdating ni Cristo. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 30:19-60. Ipaliwanag na 
matapos niyang ipalaganap ang mga maling turo sa Zarahemla, tinangka ni 
Korihor na ipangaral ang gayon ding mga bagay sa mga tao sa Jerson at Gedeon. 
Hindi katulad ng mga tao sa Zarahemla, gayunman, nagbigay ang mga taong ito 
ng magagandang halimbawa kung paano tayo dapat tumugon kapag hinaharap 
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tayo ng mga taong katulad ni Korihor. Isulat sa pisara ang pamagat na 
Pakikitungo sa mga Makabagong Korihor. Isulat sa ilalim nito ang mga inilaang 
ideya sa bahaging ito habang tinatalakay ninyo ang mga ito. 
• Ano ang ginawa ng mga tao ni Ammon nang subukan ni Korihor na ipalaganap 

ang mga maling turo niya sa kanila? (Tingnan sa Alma 30:19-21.) Paano 
nagpakita ang kanilang mga ginawa na "higit silang matatalino" kaysa sa mga 
Nephita sa Zarahemia? (Nakinig sa mga maling turo ni Korihor ang mga tao ng 
Zarahemla; hindi nakinig ang mga tao ni Ammon at ang mga tao sa Gedeon.) 
Paano tayo magiging matalino at gagamit ng talas ng isip sa gayon ding 
sitwasyon? (Sa ilalim ng pamagat sa pisara, isulat ang Maging matalino.) 

• Anong mga maling pagbibintang ang sinabi ni Korihor laban sa mga pinuno 
ng Simbahan? (Tingnan sa Alma 30:23-24, 27-28, 31.) Sa palagay ninyo, bakit 
niya ginawa ito? Paano tunay na nakatutulong sa atin ang pagsunod sa mga 
pinuno ng Simbahan upang maging malaya sa halip na dinadala tayo sa 
pagkaalipin katulad ng ipinahayag ni Korihor? 

• Paano tinugon ni Alma ang mga pagbibintang ni Korihor laban sa mga pinuno 
ng Simbahan? (Tingnan sa Alma 30:32-35. Isulat sa pisara ang Alamin ang 
katotohanan.) Paano nakatutulong sa atin ang pagkaalam sa katotohanan 
kapag nahaharap tayo sa mga maling turo? 

• Paano tinugon ni Alma ang sinabi ni Korihor na walang Diyos? (Tingnan sa 
Alma 30:39. Isulat sa pisara ang Magpatotoo.) Paano tayo nabiyayaan kapag 
nagpapatotoo tayo kay Jesucristo? 

• Ano ang nahiwatigan ni Alma kay Korihor? (Tingnan sa Alma 30:42.) Paano 
natin malalaman ang mga totoo at maling turo? (Tingnan sa Moroni 10:5. 
Isulat sa pisara ang Hangarin ang patnubay ng Espiritu Santo.) 

• Nang humingi si Korihor ng palatandaan ng pagkakaroon ng Diyos, anong 
mga palatandaan ang ibinigay ni Alma bilang patunay na buhay ang Diyos? 
(Tingnan sa Alma 30:44. Binanggit ni Alma ang patotoo ng "lahat ng ito na 
iyong mga kapatid," ang mga propeta, ang mga banal na kasulatan, at "ang 
lahat ng bagay." Isulat sa pisara ang Ituro ang katotohanan mula sa mga propeta 
at sa mga banal na kasulatan.) Paano nakatutulong ang pagkakaroon ng mga 
katibayang ito upang mapalakas ang inyong pananampalataya? 

• Kahit pagkatapos ng patotoo ni Alma, patuloy pa ring humihingi si Korihor ng 
paiatandaan (Alma 30:45). Anong palatandaan ang natanggap ni Korihor? 
(Tingnan sa Alma 30:49-50.) Bakit ibinigay ang palatandaang ito? (Tingnan sa 
Alma 30:47.) Matapos aminin ni Korihor na siya ay nalinlang, ano ang sinabi 
niyang dahilan sa pagsunod sa diyablo? (Tingnan sa Alma 30:53.) 

• Ano ang nangyari kay Korihor sa huli? (Tingnan sa Alma 30:54-56, 58-59.) Sa 
palagay ninyo bakit isinama ni Mormon ang ulat tungkol kay Korihor sa 
pagpapaikli niya ng mga lamina? Ano ang itinuturo sa atin ng ulat na ito 
tungkol sa katapusan ng mga yaong inililigaw ang mga landas ng Panginoon? 
(Tingnan sa Alma 30:60.) 
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3. Pinamunuan ni Alma ang isang misyon upang bawiin ang mga Zoramita 
na mga tumalikod sa katotohanan. 

Basahin at talakayin ang mga piniiing talata sa Alma 31. 
• Bakit nagpasya si Alma na magmisyon upang bawiin ang mga Zoramita? 

(Tingnan sa Alma 31:1-6. Nalungkot siya dahil sa kanilang pagsamba sa diyus-
diyusan. At ang isa pa, nag-aalala ang mga Nephita na baka umanib ang mga 
Zoramita sa mga Lamanita.) Bakit naniniwala si Alma na dapat na ipangaral 
niya at ng kanyang mga kapatid ang salita ng Diyos? (Tingnan sa Alma 31:5.) 
Paano ninyo nakita na nagdala ng pagbabago ang salita ng Diyos sa buhay 
ng mga tao? 

• Ang mga Zoramita ay mga miyembro ng Simbahan, subalit sila ay "nahulog 
sa malalaking kamalian" (Alma 31:8-9). Bakit sila nahulog sa pagtalikod sa 
katotohanan? (Tingnan sa 31:9-11.) Ano ang magagawa natin upang 
mabantayan ang sarili sa pagtalikod sa katotohanan? 

• Ano ang nalaman ni Alma at ng kanyang mga kapatid tungkol sa paraan ng 
pagsamba ng mga Zoramita? (Tingnan sa Alma 31:12-23. Maaari ninyong 
bigyang-diin na dagdag pa sa pagkakaroon ng maling pamamaraan ng pagsamba, 
ang mga Zoramita ay "nagsibalik sa kanilang mga tahanan, hindi na muling 
nangungusap pa hinggil sa kanilang Diyos hanggang sa muli nilang sama-
samang tipunin ang sarili.") Paano tumugon si Alma at ang kanyang mga kapatid 
nang makita nila ang maling pagsambang ito? (Tingnan sa Alma 31:19, 24.) 

Ipaliwanag na naglalaman ng dalawang panalangin ang kabanata 31—isa sa mga 
Zoramita, at isa kay Alma. Ipabasa sa itinalagang miyembro ng klase ang mga 
panalanging ito (tingnan sa "Paghahanda," bilang 2). Hilingin sa mga miyembro ng 
klase na isipin ang pagkakaiba ng dalawang panalangin habang binabasa ang mga 
ito. Ang ilang sa mga pangunahing ideya ay nakatala sa ibaba. 
Panalangin ng mga Zoramita 
Ang Diyos ay espiritu, at mananatiling espiritu (Alma 31:15). 
"Hindi kami naniniwala sa kaugalian ng aming mga kapatid" (Alma 31:16). 
"Hindi magkakaroon ng Cristo" (Alma 31:16). 
"Kami'y maliligtas," subalit lahat ng nasa paligid ay "iwawaksi. . . sa impiyerno" 

(Alma 31:17). 
Ang iba ay nakagapos sa "mga hangal na kaugalian" (Alma 31:17). 
"Kami ay mga pinili at banal na tao" (Alma 31:18). 
Panalangin ni Alma 
"Pagkalooban ninyo ako ng lakas, upang makayanan ko ang aking mga 

kahinaan" (Alma 31:30). 
"Aliwin ninyo ang aking kaluluwa kay Cristo" (Alma 31:31). 
"Ibigay sa akin ang tagumpay, at gayon din sa mga kapwa ko manggagawa" 

(Alma 31:32). 
"Aliwin ninyo ang mga kaluluwa [ng kapwa ko manggagawa| kay Cristo" 

(Alma 31:32). 
Tulungan kami na dalhin ang mga Zoramita "sa inyo" (Alma 31:34-35). 
"Ang mga kaluluwa |ng mga Zoramita] ay mahahalaga" (Alma 31:35). 
"Ipagkaloob ninyo sa amin . . . ang kapangyarihan at karunungan" (Alma 31:35). 
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• Paano naiba ang panalangin ni Alma sa mga panalangin ng mga Zoramita? 
(Maaari ninyong ihambing ang kapalaluan, kasakiman, at kawalang-
paniniwala ng mga Zoramita sa pagpapakumbaba, pagmamahal sa iba at 
pananampalataya ni Alma.) 

• Anu-anong mga pag-uugali ng mga Zoramita ang malaking hadlang sa 
pagkakaroon nila ng pananampalataya kay Cristo? (Tingnan sa Alma 31:24-29.) 
Paano nakaapekto sa ating pagsamba ang kapalaluan? (Tingnan sa Alma 15:17; 
34:38; Doktrina at mga Tipan 59:21.) Bakit hadlang sa kaligtasan ang 
kapalaluan? 

• "Nalungkot ang puso" ni Alma dahil sa kasamaan ng mga Zoramita. 
Nanalangin siya nang taimtim na sila ay madala niya at ng kanyang mga 
kapatid "muli kay . . . Cristo" (Alma 31:24, 34). Ano ang pananagutan 
natin ngayon upang tulungan ang mga yaong naligaw mula sa mga turo 
ni Jesucristo? (Tingnan sa 3 Nephi 18:32.) Paano nakatutulong sa atin ang 
panalangin kapag naglilingkod tayo sa misyon o habang ginagampanan 
natin ang ating iba't ibang tungkulin? 

• Paano pinagpala si Alma at ang kanyang mga kapatid? (Tingnan sa Alma 
31:38.) Paano tayo tinutulungan ng Panginoon kung nananalangin tayo nang 
may pananampalataya para sa yaong tama? (Anyayahan ang mga miyembro 
ng klase na magbahagi ng mga karanasan kung saan pinagpala sila ng 
Panginoon nang manalangin sila nang may pananampalataya.) 

Bigyang-diin na ang pilosopiya ni Korihor at ng mga Zoramita ay laganap 
ngayon. Mula sa silid-aralan patungo sa pinagtatrabahuan, sa medya, sa mga 
aklat, at kung minsan sa tahanan, mayroong mga taong nangangarai ng maling 
doktrina ni Korihor upang "gambalain ang [ating] mga pagsasaya" (Alma 30:22). 
Gayon din, katulad ng mga Zoramita, marami sa ngayon ang naglalagak ng 
kanilang mga puso sa "mga bagay na walang kabuluhan ng daigdig" (Alma 
31:27). Hikayatin ang mga miyembro ng klase na palakasin ang kanilang mga 
sarili sa pamamagitan ng masigasig na pag-aaral ng Aklat ni Mormon, pagdarasal 
araw-araw, at patuloy na pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 
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"Ang Salita ay Na Kay Cristo Tungo sa Kaligtasan" 
Alma 32-35 

Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan na ang salita ng Diyos ang 
aakay sa kanila patungo kay Jesucristo at hikayatin sila na "pangalagaan ang 
salita" sa kanilang mga puso (Alma 32:28). 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banai 
na kasulatan: 
a. Alma 32:1-27. Hinikayat ni Alma ang mga mapagkumbabang Zoramita na 

gamitin ang pananampalataya at magbigay puwang sa kanilang mga puso 
para sa salita ng Diyos. 

b. Alma 32:28-43. Inihalintulad ni Alma ang salita ng Diyos sa isang binhi na 
itinanim sa mga puso ng mga tao. Tinuruan niya ang mga tao na dapat 
pangalagaan ang binhi nang may lubos na pagkalinga nang sa gayon ay 
matanggap nila balang araw ang buhay na walang hanggan. 

c. Alma 33. Binanggit ni Alma ang mga patotoo ng mga propeta kay Jesucristo 
at pinayuhan ang mga tao na itanim ang binhi sa kanilang mga puso. 

d. Alma 34. Nagpatotoo si Amulek sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Inutusan 
niya ang mga tao na manalangin at gamitin ang pananampalataya tungo 
sa pagsisisi. 

2. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, magdala ng binhi 
sa klase. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong mga 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ipakita ang binhi na inyong dinala sa klase. Hilingin sa mga miyembro ng klase 
na ilarawan sa kanilang isipan na may isang taong nagbigay sa kanila ng binhi at 
sinabi sa kanila na ito ay magiging puno na mamumunga nang masarap. 
• Ano ang gagawin ninyo upang malaman kung talagang mamumunga nang 

masarap ang binhi? 
Ipaliwanag na nagsisimula ang araling ito nang may pagtalakay sa Alma 32. 
Naglalaman ang kabanatang ito ng pangangaral kung saan inihalintulad ni Alma 
ang salita ng Diyos sa isang binhi. Pinayuhan niya ang isang pangkat ng mga 
mapagkumbabang Zoramita na "magbigay-puwang, na ang binhi [ito] ay 
maitanim" sa kanilang mga puso (Alma 32:28). Ipinangako niya kung aalagaan 
nila ang binhing ito, ito ay lalaki hanggang sa maging puno ng buhay, na ang 
mga bunga niyon ay "pinakamahalaga" at "pinakamatamis sa lahat ng matamis" 
(Alma 32:40-42). 
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Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa 
mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
1. Tinuruan ni Alma ang mga mapagkumbabang Zoramita na gamitin ang 

pananampalataya at magbigay-puwang sa kanilang mga puso para sa 
salita ng Diyos. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 32:1-27. Ipaalala sa mga 
miyembro ng klase na pumasok sina Alma, Amulek at ang kanilang mga kapatid sa 
mga sinagoga ng mga Zoramita. Doon narinig nilang ipinahahayag ng mga Zoramita 
na "hindi magkakaroon ng Cristo" (Alma 31:16-17). Matapos marinig ang maling 
turong ito, naghiwalay sina Alma, Amulek, at ang kanilang mga kapatid upang 
ipangaral ang salita ng Diyos at magpatotoo kay Cristo (Alma 31:36-37; 32:1). 
• Habang nangangaral si Alma, napakaraming Zoramita ang lumapit sa kanya. 

Bakit nagkaroon ng labis na kagalakan si Alma nang lumapit sa kanya ang mga 
Zoramitang ito? (Tingnan sa Alma 32:6-8.) Ano ang nangyari na naihanda ang 
mga taong ito upang makinig sa salita ng Diyos? (Tingnan sa Alma 32:2-5.) 

• Bakit pagpapala para sa mga Zoramitang ito na napilitan silang magpakumbaba? 
(Tingnan sa Alma 32:12-13.) Bakit mas mabuting magpakumbaba ng ating mga 
sarili kaysa sa napilitang magpakumbaba? (Tingnan sa Alma 32:14-16.) Paano 
tayo maaakay ng salita ng Diyos na magpakumbaba ng ating mga sarili? 

• Ano ang itinuro ni Alma sa mga Zoramita tungkol sa kung ano ang kahulugan 
ng pagkakaroon ng pananampalataya? (Tingnan sa Alma 32:17-18, 21.) 
Ano ang unang bagay na sinabi ni Alma na kailangan nating gawin upang 
magkaroon ng pananampalataya sa Diyos? (Tingnan sa Alma 32:22.) Sa anong 
paraan maaari nating matanggap ang salita ng Diyos? (Tingnan sa Alma 17:2; 
32:23; Doktrina at mga Tipan 1:38; 18:33-36.) 

• Anong panghihikayat ang sinabi ni Alma na gawin ng kanyang mga tagapakinig 
upang malaman nila na totoo ang kanyang mga salita? (Tingnan sa Alma 
32:26-27.) Ano ang ibig sabihin ng "gigising at pupukawin ang [ating] kaisipan"? 
Paano natin "susubukan" ang salita ng Diyos? (Tingnan sajuan 7:17.) Anong 
mga karanasan ang naranasan ninyo habang sinusubok ninyo ang salita? 

2. Tinuruan ni Alma ang mga tao na pangalagaan ang salita ng Diyos 
sa kanilang mga puso. 

Basahin at talakayin ang Alma 32:28-43. 
• Na inihahalintulad ang salita ng Diyos sa isang binhi, pinayuhan ni Alma ang 

mga Zoramita na "magbigay-puwang, na ang binhi ay maitanim" sa kanilang 
mga puso (Alma 32:28). Ano ang dapat nating gawin upang "magbigay-
puwang" ang ating mga puso para sa salita ng Diyos? 

• Ayon kay Alma, ano ang unang nararanasan ng mga tao kapag naitanim na ang 
salita ng Diyos sa kanilang mga puso? (Tingnan sa Alma 32:28-31, 33-35. Maaari 
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ninyong isuiat sa pisara ang mga tugon ng mga miyembro ng klase.) Sa palagay 
ninyo, ano ang ibig sabihin ng maramdaman ang salita na "lumaki sa loob ng 
[ating] mga dibdib"? Paano nagpapalaki ng ating kaluluwa, nagpapaliwanag ng 
pang-unawa, at nagpapalawak ng isipan ang mga banal na kasulatan? (Tingnan 
sa Alma 37:8-9.) Sa anong paraan naging masarap sa inyo ang salita ng Diyos? 

• Ano ang dapat nating patuloy na ginagawa habang nagsisimulang lumaki 
ang salita ng Diyos sa ating mga puso? (Tingnan sa Alma 32:37.) Paano natin 
"aalagaan [ang salita) nang may malaking pagkalinga"? (Tingnan sa Alma 
32:41.) Sa palagay ninyo, ano ang ibig sabihin ng magkakaugat ang salita sa 
ating mga puso at tutubo? (Alma 32:37). 

• Ano ang mangyayari kung hindi natin bibigyan ng pansin ang salita at hindi 
ito aalagaan matapos itong magsimulang tumubo sa ating mga puso? (Tingnan 
sa Alma 32:38-40.) Ano ang maaaring nagawa natin na makapagpatigang sa 
ating mga lupa, o sa ating mga puso? 

• Sa pagtatapos ng kanyang pangangaral, inihalintulad ni Alma ang salita sa 
isang puno na tumubo mula sa binhi (Alma 32:35). Anong puno ang 
tinutukoy niya? (Tingnan sa Alma 32:40-42.) 
Sandaling tukuyin ang pangitain ng puno ng buhay na nakita nina Lehi at 
Nephi. Ipaalala sa mga miyembro ng klase na ang puno ng buhay ay simbolo 
ni )esucristo (tingnan sa pahina 15 ng manwal na ito). Bigyang-diin na ang 
salita ng Diyos, na kinakatawan ng gabay na bakal sa pangitaing iyon at ng 
binhi sa pangangaral ni Alma, ay nag-aakay patungo sa Tagapagligtas, na 
kinakatawan ng puno ng buhay. 
Tinutukoy ang Alma 32, itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland, "Sa matalinong 
pangangaral na ito, dinala ni Alma ang mga mambabasa mula sa pangkalahatang 
pagpapaliwanag ng pananampalataya sa salita ng Diyos na natutulad sa binhi 
patungo sa nakatuong pangangaral sa pananampalataya kay Cristo bilang Salita 
ng Diyos" (Christ and the New Covenant [1997[, 169). 

• Ano ang bunga ng punungkahoy ng buhay? (Buhay na walang hanggan. 
Tingnan sa Alma 32: 41; 33:23; tingnan din sa 1 Nephi 15:36; Doktrina at 
mga Tipan 14:7.) 

3. Binanggit ni Alma ang mga patotoo ng mga propeta kay Jesucristo at 
pinayuhan ang mga tao na itanim ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 33. Ipaliwanag, na matapos 
marinig ang pangangaral "sa paanong paraan sila magsisimula upang gamitin 
ang kanilang pananampalataya" (Alma 33:1). Tumugon si Alma sa pagbanggit ng 
mga turo ng mga propetang sina Zenos, Zenok, at Moises tungkol kay Jesucristo. 
• Anong turo ni Zenos ang binanggit ni Alma sa mga Zoramita? (Maaari 

ninyong salitang ipabasa sa mga miyembro ng klase ang mga talata sa Alma 
33:3-1.) Ano ang layunin ni Alma sa pagbanggit ng turo ni Zenos tungkol sa 
pagdarasal? (Tingnan sa Alma 33:11-14. Nais niyang turuan ang mga Zoramita 
na manampalataya sa Anak ng Diyos. Pansinin na ito ay "dahil sa [Kanyangl 
anak" kung kaya't dinidinig ng Ama sa Langit ang ating mga panalangin at 
inaalis ang Kanyang mga paghahatol sa atin.) 
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• Sinabi ni Alma sa mga Zoramita na nagpatotoo rin si Zenok kay Cristo (Alma 
33:15). Ano ang itinuro ni Zenok? (Tingnan sa Alma 33:16.) Bakit mahalagang 
isalaysay ang turong ito sa mga Zoramita? (Tingnan sa Alma 31:12, 16-17.) 

• Nangusap si Alma tungkol sa tansong ahas na ginawa at itinaas ni Moises 
sa ilang (Alma 33:19; tingnan din sa Mga Bilang 21:9). Paano naging 
kahalintulad, o simbolo, kay Jesucristo ang tansong ahas? (Tingnan sa Alma 
33:19; tingnan din sa Juan 3:14-16; Helaman 8:13-15.) Ano ang itinuturo 
ng ulat ni Alma tungkol sa tansong ahas sa pananampalataya kay Jesucristo? 
(Tingnan sa Alma 33:20-23; tingnan din sa Alma 37:46.) 

4. Nagpatotoo si Amulek sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Inutusan niya 
ang mga tao na manalangin at gamitin ang pananampalataya tungo 
sa pagsisisi. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 34. Ipaliwanag na matapos 
magsalita ni Alma, tumayo si Amulek at nagsimulang magturo sa mga tao. 
• Nahiwatigan nina Alma at Amulek na itinatanong pa rin ng mga tao sa 

kanilang mga isipan kung maniniwala sila kay Cristo (Alma 34:2-5). Paano 
sinagot ni Amulek ang katanungang ito? (Tingnan sa Alma 34:6-8.) Paano 
tayo makatatanggap ng ganoong kalakas na patotoo kay Cristo? Paano 
pinalakas ng mga banal na kasulatan, mga propeta, at ng iba pang saksi kay 
Cristo ang inyong patotoo sa Kanya? 

• Bakit "ang buong sangkatauhan . . . ay masasawi" kapag wala ang Pagbabayad-
sala ni Jesucristo? (Tingnan sa Alma 34:8-9; tingnan din sa Alma 22:14.) Bakit si 
Jesus lamang ang nag-iisang maaaring magbabayad-sala sa mga kasalanan ng 
sanlibutan at magligtas sa atin mula sa epekto ng Pagkahulog? (Tingnan sa Alma 
34:10-12.) Ano ang ibig sabihin ng itinuro ni Amulek na ang Pagbabayad-sala ay 
"walang katapusan at walang hanggang hain"? (Alma 34:14-16.) 
Itinuro ni Elder Bruee R. McConkie: "Hindi mabubuhay mag-uli ng tao ang 
kanyang sarili; hindi maililigtas ng tao ang kanyang sarili; ang lakas ng tao ay 
hindi makapagliligtas ng iba; ang lakas ng tao ay hindi makapagbabayad-sala 
para sa mga kasalanan ng iba. Ang gawain ng pagtubos ay dapat na walang 
katapusan at walang hanggan; kailangang gawin ito ng walang hanggang 
nilalang; ang Diyos mismo ang dapat na magbayad-sala para sa mga kasalanan 
ng sanlibutan" (A New Witness for the Artieles ofFaith [1985j, 111-12). 

• Sa palagay ninyo, paano nakatulong ang payo ni Amulek sa mga Zoramita sa 
Alma 34:17-29, na mga naniwala na maaari lamang silang sumamba sa 
sinagoga at minsan lang sa isang linggo? Ano ang matututuhan natin sa 
payong ito? 

• Ano ang iniutos ni Amulek na gawin ng mga tao matapos makatanggap ng 
napakaraming saksi kay Jesucristo? (Tingnan sa Alma 34:30-31; tingnan din 
sa mga talata 15-17, kung saan ang pariralang "pananampalataya tungo sa 
pagsisisi" ay lumabas nang apat na ulit.) Bakit ang pananampalataya kay 
Cristo ay mahalagang bahagi ng pagsisisi? 

• Nagbabala si Amulek laban sa pagpapaliban o pagpapalipas ng araw ng ating 
pagsisisi (Alma 34:31-36). Bakit pagkaminsan ipinagpapaliban ng mga tao 
ang pagsisisi? Paano nakaaapekto ang payo sa Alma 34:32 sa paraan ng 
pamumuhay natin bawat araw? 
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Bigyang-diin na ang layunin sa pagtatanim ng puno na namumunga ay upang 
makakain ng bunga nito. Kapag tayo ay "nagbigay-puwang, nang [ang salita] ay 
maitanim" sa ating mga puso, tayo ay "[makaaasa] sa bunga niyon" (Alma 32:28, 
41). Basahin ang paglalarawan ni Alma sa bungang ito sa Alma 32:41-42. Ipaalala 
sa kanila na ang bunga ay buhay na walang hanggan ng Pagbabayad-sala ni 
jesucristo tayo ay makakakain ng bunga nito (Alma 34:14-16). 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o ang dalawang ideyang ito bilang bahagi 
ng aralin. 
1. "Hinihiling kong inyong tandaan ang mga bagay na ito" (Alma 34:37) 
Bilang katapusan sa araling ito, anyayahan ang isang miyembro ng klase na 
basahin nang malakas ang pangwakas na mga salita ni Amulek sa mga Zoramita, 
sa Alma 34:37-41. 
2. Pagpapalakas sa mga bagong kasapi ng Simbahan 
• Itinaboy ng mga "higit na kilalang bahagi ng mga Zoramita" ang mga taong 

naniwala sa mga salita ni Alma at ng kanyang mga kapatid (Alma 35:1-6). 
Paano tinanggap ng mga tao ni Ammon ang mga taong ito? (Tingnan sa Alma 
35:7-9.) Ano ang itinuturo ng halimbawang ito hinggil sa pagpapalakas ng 
mga bagong kasapi? 
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29 
"Pakinggan ang Aking mga Salita" 

Ituro sa mga miyembro ng klase ang mga payo ni Alma sa pagpapanatiling 
matapat sa ebanghelyo at tulungan ang mga magulang na maunawaan kung 
paano tuturuan at papayuhan ang mga matwid at di-matwid na mga anak. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Alma 36-37. Isinalaysay muli ni Alma ang kanyang pagbabalik-loob at 

nagpatotoo sa kanyang anak na si Helaman. Tinagubilinan niya si Helaman 
na pangalagaan ang mga banal na talaan. 

b. Alma 38. Pinuri ni Alma ang kanyang anak na si Siblon dahil sa kanyang 
katapatan at hinikayat siyang magpatuloy sa kabutihan, magtitiis 
hanggang wakas. 

c. Alma 39. Pinaalalahanan ni Alma ang kanyang anak na si Corianton dahil 
sa mga gawaing mahalay at pinayuhan si Corianton sa mga kahihinatnan 
ng gayong kasalanan. 

2. Kung makukuha ang larawang Ang Laminang Ginto, ihandang gamitin ito 
sa aralin {Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 325). 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Tanungin ang mga miyembro ng klase: 
• Anong pinakamagandang payo ang ibinigay ng mga magulang ninyo sa inyo? 

Bakit napakahalaga ng payong ito? 
Magbigay ng oras upang makapag-isip ang mga miyembro ng klase, at 
pagkatapos ay anyayahan silang ibahagi ang kanilang mga sagot. 
Ipaliwanag na ang mga kabanatang tinalakay sa araling ito ay naglalaman ng 
mga salita ng pagpapayo ni Alma sa kanyang mga anak na sina Helaman, Siblon, 
at Corianton. Para rin sa atin ang mga salita ng pagpapayong ito. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal 
na kasulatang ito. 

156 

Layunin 

Paghahanda 

Alma 36-39 

Mga Mungkahi sa 
Pagbuo ng Aralin 
Gawaing Pantawag 
Pansin 

Talakayan sa Banal 
na Kasulatan at 
Pagsasagawa 

Aralin 10 



1. Ibinahagi ni Alma ang kanyang patotoo at ibinigay ang mga talaan 
sa kanyang anak na si Helaman. 

Talakayin ang Alma 36-37. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. 
• Nagialaman ang Alma 36 ng patotoo ni Alma na ipinahayag sa kanyang anak na 

si Helaman (tingnan lalo na sa talata 3-5 at 26-28). Bakit mahalaga sa mga anak 
na marinig na nagpapatotoo ang kanilang mga magulang? Sa anong paraan 
nakaimpluwensiya ang patotoo ng inyong mga magulang sa inyong buhay? 

• Bilang bahagi ng kanyang patotoo, sinabi ni Alma kay Helaman ang tungkol 
sa kanyang pagbabalik-loob (Alma 36:6-24; tingnan din sa Alma 38:7-9, kung 
saan sinabi ni Alma sa kanyang anak na si Siblon ang tungkol sa kanyang 
pagbabalik-loob, at sa araiin 20, kung saan tinalakay nang husto ang 
pagbabalik-loob ni Alma). Sa palagay ninyo, bakit ibinahagi ni Alma ang 
kuwento ng kanyang pagbabalik-loob sa kanyang mga anak? Paano kayo 
nakinabang sa pakikinig kung paano nagbalik-loob ang ilang mga tao? 

• Maraming ulit na hinikayat ni Alma si Heiaman na sundan ang kanyang 
halimbawa. (Maaari ninyong suriin kasama ang mga miyembro ng klase ang 
ilan sa mga parirala na nakatala sa ibaba, na nagpapakita ng tagubilin ni Alma 
kay Helaman.) Bakit mahalaga para sa mga magulang na magpakita ng 
magagandang halimbawa sa kanilang mga anak? 
a. "Nais kong gawin mo ang tulad ng ginawa ko" (Alma 36:2). 
b. "Nagsusumamo ako sa iyo na pakinggan mo ang aking mga saiita at matuto 

sa akin" (Alma 36:3). 
c. "Nararapat mo ring panatilihin sa alaala, tulad ng ginawa ko" (Alma 36:29). 
d. "Nararapat mong malaman na tulad ko" (Alma 36:30). 

• Kung gagamitin mo ang larawan ng mga laminang ginto, ipakita na ito 
ngayon. Paano binigyan-diin ni Alma ang kahalagahan ng pag-iingat ng mga 
talaan? (Tingnan sa Alma 37:1-2, 6-12.) Sa anong paraan na ang pag-iingat ng 
mga talaan ay "maliliit at mga karaniwang bagay" na magsasakatuparan ng 
"mga dakilang bagay"? (Alma 37:6-7). Anong "mga dakilang bagay" ang 
gagawin para sa atin ng mga banal na kasulatan kung pag-aaralan natin ang 
mga ito nang masigasig? (Tingnan sa Alma 37:8-10.) 

• Ano ang sinabi ni Alma na ituro ni Helaman sa mga tao? (Tingnan sa Alma 
37:32-34.) Paano matutulungan ng mga magulang, guro at ng iba na nasa 
wastong gulang ang mga kabataan ngayon na "matuto ng karunungan sa 
[kaniiang] kabataan"? (Alma 37:35). 

• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Alma 37:36-37. Paano 
naapektuhan ang inyong buhay sa pagtatangka ninyong sundin ang payong 
ito? Paano natin mas mabuting masusunod ang mga payong ito? 

• Anong paghahalintulad ang ginawa ni Alma sa salita ng Diyos at sa Liahona? 
(Tingnan sa Alma 37:38-45.) Ano ang dapat nating gawin upang ang salita ng 
Diyos ay maging isang Liahona sa bawat isa sa atin? 

• Pinayuhan ni Alma si Helaman, "Huwag tayong maging mga tamad dahil sa 
kadalian ng daan" (Alma 37:47; tingnan din sa Mga Bilang 21:5-9; 1 Nephi 
17:41). Sa anong paraan madali ang daan patungo sa buhay na walang hanggan? 
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Bakit hadlang sa ibang tao ang kadalian ng daan? Paano tayo mananatiling 
nakatuon sa simpleng pananampalataya at nakapagliligtas na pananampalataya 
kay Cristo? Paano tayo "aasa sa Diyos at mabubuhay"? (Alma 37:47). 

2. Pinuri at hinikayat ni Alma ang kanyang anak na si Siblon. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 38. Bigyang-diin na 
nagpatotoo rin si Alma sa kanyang anak na si Siblon at isinalaysay kay Siblon 
ang tungkol sa kanyang pagbabalik-loob (Alma 38:6-9). 
• Anong mga katangian ni Siblon ang nagdala ng labis na kagalakan sa kanyang 

ama? (Tingnan sa Alma 38:2-4.) Bakit mahalaga para sa mga magulang na 
kilalanin at purihin ang kanilang mga anak dahil sa kanilang mabubuting 
katangian at pamumuhay nang matwid? 

• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Alma 38:5. Paano 
nakatutulong ang pagtitiwala ninyo sa Diyos sa mga panahon ng pagsubok 
o paghihirap? 

• Kahit na matapat si Siblon, winakasan ni Alma ang kanyang mga salita sa 
kanyang anak nang may pagpapayo (Alma 38:10-15). Bakit mahalaga maging 
sa mga matwid na tumanggap ng payo at babala? Paano natin matututuhan 
na tanggapin ang payo at babala nang may pagpapakumbaba? 

• Pinayuhan ni Alma si Siblon na magpatuloy sa pagtuturo ng salita ng Diyos, 
maging "masigasig at mahinahon," gumagamit ng "katapangan, subalit hindi 
mapanupil" (Alma 38:10, 12). Paano natin masusunod ang payong ito sa 
pagbabahagi ng ating mga paniniwala sa iba? 

• Binalaan ni Alma si Siblon na huwag magmalaki sa kanyang sariling 
karunungan o lakas (Alma 38:11). Paano naaakay sa mas malalaking 
pagkakasala ang pagmamalaki sa ating sariling karunungan at lakas? Paano 
natin mapaglalabanan ang gayong pagmamalaki? (Tingnan sa Alma 38:13-14. 
Maaari nating "kilalanin ang [ating] pagiging hindi karapat-dapat sa harapan 
ng Diyos sa lahat ng panahon.") 

• Pinayuhan ni Alma si Siblon na "pigilin ang lahat ng [kanyang] silakbo ng 
damdamin" (Alma 38:12). Ano ang ibig sabihin ng pigilin ang silakbo ng ating 
damdamin? (Maaari ninyong bigyang-diin na ang layunin ng kabisada ng 
kabayo ay pigilin at gabayan ang kabayo.) Bakit dapat nating pigilin ang 
silakbo ng ating damdamin upang "mapuspos ng pagmamahal"? 

3. Pinayuhan ni Alma ang kanyang anak na si Corianton na magsisi. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 39. Bigyang-diin na may 
pagkakaiba ang payo ni Alma sa kanyang anak na si Corianton sa mga payo niya 
sa kanyang dalawang anak. Namumuhay nang matwid sina Helaman at Siblon 
samantalang si Corianton ay nakagawa ng mabibigat na mga kasalanan. 
• Anu-anong mga kasalanan ang nagawa ni Corianton? (Tingnan sa Alma 

39:2-3.) Bakit ang kahalayang seksuwal ay isang mabigat na kasalanan? 
Itinuro ni Elder Boyd K. Paeker: 
"Sa ating katawan ay pinagkalooban tayo ng kapangyarihan—at ito ay sagrado— 
ang kapangyarihan ng paglikha, isang liwanag, sa madaling salita, na mayroong 
kapangyarihang magpaningas ng ibang liwanag. Gagamitin lamang ang kaloob 
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na ito sa sagradong buklod ng kasal. Sa pamamagitan ng paggamit ng 
kapangyarihang ito ng paglikha, ang mortal na katawan ay magdadalang-tao, 
papasok dito ang espiritu, at isang bagong kaluluwa ang isisilang sa buhay na ito. 
"Ang kapangyarihang ito ay mabuti. Nakapaglilikha ito at nagdadala ng 
buhay-mag-anak, at dito sa buhay-mag-anak na ito matatagpuan natin ang 
mga bukal ng kaligayahan. . . . 
"Ang kapangyarihan ng paglikha—o maaari nating sabihing kapangyarihang 
lumikha ng bata—ay hindi lamang nagkataong bahagi ng plano: mahalaga ito 
dito. Kung wala ito hindi matutuloy ang plano. Ang maling paggamit ni to ay 
maaaring makasira sa plano. 
"Ang karamihan sa kaligayahan na maaaring dumating sa inyo sa buhay na ito 
ay nakasalalay sa kung paano ninyo ginamit ang sagradong kapangyarihang 
ito ng paglikha. . . . Kung maaakit kayo [ni Satanas] na gamitin ang 
kapangyarihang ito nang wala sa panahon, na gamitin ito agad, o gamitin ito 
nang di-tama sa anumang paraan, maaari ring mawala sa inyo ang inyong 
pagkakataon sa walang hanggang pag-unlad. . . . 
"Pangalagaan at bantayan ang inyong kaloob. Nakataya rin ang inyong tunay 
na kaligayahan. Ang walang hanggang buhay-mag-anak . . . ay maaaring 
matamo sapagkat ipinagkaloob ng ating Ama sa Langit ang pinakapiling 
kaloob na ito sa lahat sa inyo—ang kapangyarihang ito ng paglikha. Ito ang 
pinakasusi sa kaligayahan" (sa Conference Report, Abr. 1972, 136-39; o Ensign, 
Hulyo 1972, 111-13). 

• Bakit naramdaman ni Alma na mahalagang talakayin ang mga kasalanan ni 
Corianton sa kanya? (Tingnan sa Alma 39:7-8, 12-13.) Ano ang matututuhan 
ng mga magulang kay Alma kung paano payuhan ang kanilang mga anak na 
nagkamali o nagkasala? (Ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng mga 
nakatala sa ibaba.) 
a. Pinaalalahanan ni Alma si Corianton kung ano ang umakay sa pagkakasala 

ni Corianton (Alma 39:2-4). 
b. Ipinaliwanag niya ang mga kahihinatnan ng pagkakasala ni Corianton 

(Alma 39:7-9, 11). 
e. Itinuro niya kay Corianton kung paano magsisi at iwasan ang pagkakasala 

sa hinaharap (Alma 39:9-14). 
d. Itinuro niya kay Corianton ang tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad ng 

Diyos (Aima 39:15-19). 
• Alin sa mga gawain at pag-uugali ni Corianton ang umakay sa kanya sa 

pagkakasala? (Tingnan sa Alma 39:2-3.) Ano ang magagawa natin upang 
palakasin ang ating mga sarili laban sa mga pang-aakit ni Satanas na maging 
imoral? (Tingnan sa Alma 39:4, 13; Doktrina at mga Tipan 121:45.) 

• Paano nakaimpluwensiya sa iba ang pagkakasala ni Corianton? (Tingnan sa 
Alma 39:11, 13.) Sa palagay ninyo, bakit mas higit na nakaimpluwensiya ang 
mga ginawa ni Corianton sa mga Zoramita kaysa sa mga salita ni Alma? Bakit 
mahalaga sa mga miyembro ng Simbahan na magpakita ng magagandang 
halimbawa? Paano kayo nabiyayaan sa pamamagitan ng mga taong nagpakita 
ng magagandang halimbawa? (Anyayahan ang mga miyembro ng klase na 
isaalang-alang nang tahimik kung paano maaaring makaimpluwensiya ang 
kanilang mga ginagawa sa opinyon ng iba sa Simbahan.) 
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• Anong payo ang ibinigay ni Alma kay Corianton kung paano magsisi ng 
kanyang kasalanan at iwasan ang gayon ding mga pagkakasala sa hinaharap? 
(Tingnan sa Alma 39:9-14. Isulat ang sagot ng mga miyembro ng klase sa 
pisara. Nakatala sa ibaba ang ilang mga sagot, na may mga tanong na 
pantalakayan upang mahikayat ang pakikibahagi ng klase.) 
a. "Huwag nang sundin pa ang pagnanasa ng inyong mga mata" (Alma 39:9). 

Paano nakaimpluwensiya ang mga bagay na pinili nating tingnan o 
binigyan-pansin sa ating determinasyon na manatiling malinis? 

b. "Iyong isaloob na sumangguni sa iyong mga nakatatandang kapatid" (Alma 
39:10). Paano nakatutulong ang paghingi ng payo sa mga matwid na 
miyembro ng mag-anak o kaibigan upang mapalakas ang ating paglaban 
sa tukso? 

c. "Huwag pahintulutan ang iyong sarili na maakay sa anumang walang 
halaga o hangal na bagay" (Alma 39:11). Anu-ano ang ilan sa mga walang 
halaga o hangal na bagay na sinusubukan ni Satanas upang maakay tayo 
palayo? 

d. "Bumaling sa Panginoon nang buo mong pag-iisip, kakayahan, at lakas" 
(Alma 39:13). Paano tayo babaling sa Panginoon upang matulungan kapag 
nahaharap tayo sa tukso? 

e. "Kilalanin ang iyong mga pagkakasala at kamaliang iyong nagawa" 
(Alma 39:13). Bakit ang pagkilala na nagkamali tayo ay mahalagang bahagi 
ng pagsisisi? 

f. "Huwag kang maghangad ng kayamanan ni ng mga walang kabuluhang 
bagay ng daigdig na ito" (Alma 39:14). Paano tayo natutukso ng paghahangad 
ng kayamanan o "mga walang kabuluhang bagay ng daigdig na ito" na 
magkasala? 

• Ano ang itinuro ni Alma kay Corianton tungkol kay Cristo? (Tingnan sa Alma 
39:15-19. Isulat sa pisara ang mga tugon ng mga miyembro ng klase.) Paano 
nakatutulong ang pag-unawa sa mga bagay na ito kapag natutukso tayong 
magkasala? 

Bigyang-diin na t inuruan ni Alma si Corianton kung paano magsisi at bumaiik sa 
pagiging matapat, at nagbigay siya ng payo kina Helaman at Siblon kung paano 
manatiling matapat. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na ipamuhay ang 
mga payo ni Alma. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na mga magulang na 
sundin ang halimbawa ng pagtuturo at pagpapayo ni Alma sa kanilang mga anak. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o higit pa sa mga ideyang ito bilang 
bahagi ng aralin. 
1. Pagpapayo nang isa-isa sa mga anak 
Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Alma 35:16. 
• Ano ang matututuhan natin sa talatang ito hinggil sa pagtuturo sa mga anak 

na may iba't ibang personalidad, paghamon at pangangailangan? (Bigyang-
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diin na kinausap ni Aima ang bawat anak nang "magkakahiwalay". Hindi niya 
kinausap ang kanyang mga anak nang sama-sama o nagbigay sa bawat isa ng 
parehong mensahe; kinausap niya ang bawat anak nang nag-iisa at sinabi sa 
kanya kung ano talaga ang kailangan niyang marinig.) Paano nakatutulong 
ang madalas na pagtuturo sa mga anak nang isa-isa. 

2. Ang mga tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak 
• Anu-ano ang mga tungkulin ng mga magulang sa pagpapalaki ng mga anak? 

(Tingnan sa Mosias 4:14-15; Doktrina at mga Tipan 68:25-28.) 
Anyayahan ang mga miyembro ng klase na tukuyin ang mga matwid na mga 
magulang sa mga banal na kasulatan na mayroong matwid at di-matwid na mga 
anak. Ang mga sagot ay maaaring kabiiangan ng mga sumusunod. 
Adan at Eva (Abel at Cain) 
Isaae at Rebeea (Jacob at Esau) 
Lehi at Saria (Nephi, Sam, Jacob, Jose, Laman, at Lemuel) 
Nakababatang Alma (Helaman, Siblon, at Corianton) 
Bigyang-diin na maging ang mga matwid na magulang ay nahaharap sa mga 
paghamon sa pakikitungo sa mga di-matwid na anak. Bigyang-diin na obiigasyon 
ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak ng ebangheiyo at hikayatin 
sila na ipamuhay ang mga alituntunin ng ebanghelyo, subalit dapat din nilang 
igalang ang kalayaang pumili ng kanilang mga anak. Hindi mapipilit ng mga 
magulang ang mga anak na mamuhay nang matwid. 
3. "Gayong kabigat na kasalanan" (Alma 39:7) 
Maaari ninyong bigyang-diin ang mga turo ni Alma sa batas ng kalinisang-puri. 
Tiyakin na nauunawaan ng mga miyembro ng kiase kung ano ang kalinisang-
puri, bakit ito mahalaga, at paano mananatiling matatag sa pagsunod nito. 
Maaaring gamitin ang mga sumusunod na pahayag ni Pangulong Gordon B. 
Hinekiey: 
"Nakatira kayo sa daigdig na puno ng mga tukso. Ang pornograpya, na may 
nakalantad na kalaswaan, ay tinatangay ang mundo katulad ng isang kasindak-
sindak, lumalamong malakas na agos. Ito ay lason. Huwag panoorin o basahin 
ito. Wawasakin kayo nito sa sandaling gawin ninyo i t o . . . . Lumayo sa mga ito. 
Iwasan ninyo ito na katulad sa isang nakadidiring sakit, sapagkat ito rin ay 
nakamamatay. Maging banal sa pag-iisip at sa gawa. Inilagay sa inyo ng Diyos, 
para sa isang layunin, ang banal na pag-uudyok na maaaring madaling bumagsak 
sa kasamaan at mapanirang layunin. Kapag bata pa kayo, huwag makipagtipan. 
Kapag nasa gulang na kayo na kung saan iniisip ninyo ang pagpapakasal, 
ngayon, iyan ang panahon upang magkaroon ng kasintahan. Subalit kayong mga 
batang lalaki na nasa mataas na paaralan pa lamang ay hindi kailangan ito, 
maging ng mga batang babae" (sa Conference Report, Okt. 1977, 71-72; o Ensign, 
Nob. 1997, 51). 
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30 "Ang Dakilang Plano ng Kaligayahan" 
Tulungan ang mga miyembro ng klase na magkaroon ng higit na pag-unawa 
tungkol sa kabilang buhay at ang awa na makukuha nila sa pamamagitan ng 
Pagbabayad-sala ni Jesucristo. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Alma 40:1-23. Itinuro ni Alma kay Corianton ang tungkol sa kamatayan at 

pagkabuhay na mag-uli. 
b. Alma 40:24-26; 41. Itinuro ni Alma kay Corianton na matapos tayong 

mabuhay na mag-uli, manunumbalik ang mabubuti sa kaligayahan at ang 
masasama ay manunumbalik sa kalungkutan. 

c. Alma 42. Itinuro ni Alma kay Corianton ang tungkol sa katarungan at awa 
sa dakilang plano ng kaligayan. 

2. Karagdagang babasahin: Doktrina at mga Tipan 138. 
3. Ihandang basahin o isalaysay ang parabula na pinamagatang "Ang 

Tagapamagitan" na matatagpuan sa Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110 
893), kabanata 12; Conference Report, Abr. 1977, mga pahina 79-80; o Ensign, 
Mayo 1977, mga pahina 54-55. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Iguhit ang sumusunod na dayagram sa pisara: 

162 

Layunin 

Paghahanda 

Mga Mungkahi sa 
Pagbuo ng Aralin 
Gawaing Pantawag 
Pansin 

Alma 40-42 

Aralin 10 



Ipaliwanag na tayong mga miyembro ng Simbahan ay madalas gumuguhit ng 
dayagram na tulad nito upang ituro ang tungkol sa plano ng kaligtasan. 
Gayunman, kung ito lang ang ginagawa natin upang ipaliwanag ang plano, 
hindi natin nababanggit si Jesucristo, na siyang pangunahing gumaganap sa 
plano. Hindi rin natin nababanggit ang mga doktrina na mahalaga sa plano, 
katulad ng Pagkahulog, Pagbabayad-sala, at kalayaang pumili. 
Basahin ang mga sumusunod na pahayag ni Elder Neal A. Maxwell: 
"Inilarawan ng Panginoon ang kanyang plano ng pagtubos bilang plano ng 
kaligayahan. . . . Sa ating mga usapan, tinutukoy natin ang dakilang planong ito 
na halos pangkaraniwan na lamang; iginuguhit nang gayon na lamang ang 
balangkas nito sa mga pisara at papel na para bang ito ay plano ng isang palapag 
na karagdagan sa isang bahay. Gayunman, kung pag-iisipan natin nang mabuti 
ang Plano, ito ay makapigil-hininga at nakadadaig!" ("Thanks Be to God," Ensign, 
Hulyo 1982, 51). 
Ipaliwanag na tatalakayin ninyo ngayon ang iian sa mga payo ni Alma sa 
kanyang anak na si Corianton. Sa pagtuturo kay Corianton, tinukoy ni Alma ang 
plano ng Ama sa Langit bilang "ang plano ng panunumbalik" (Alma 41:2), ang 
dakilang plano ng kaligtasan" (Alma 42:5), "ang dakilang plano ng kaligayahan" 
(Alma 42:8), "ang plano ng pagtubos" (Alma 42:11), at "ang dakilang plano ng 
awa" (Alma 42:31). Habang itinuturo ni Alma ang plano, binigyang-diin niya ang 
kahalagahan ng Pagkahuiog, ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo, at ng kalayaang 
pumili ng bawat isa. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, at iba 
pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniiing bahaging ito ng banal na kasuiatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga aiituntunin ng mga banai na kasulatang ito. 
1. Itinuro ni Alma kay Corianton ang tungkol sa kamatayan at pagkabuhay 

na mag-uli. 
Ipaliwanag na ang mga kabanata 40-42 ng aklat ni Alma ay pagpapatuloy ng 
payo ni Alma sa kanyang suwail na anak, si Corianton. Nakita ni Alma na ang 
maling ginawa ni Corianton ay bahagyang bunga ng kakulangan ng patotoo at 
ang di-pagkakaunawa sa ilang mga pangunahing doktrina ng ebanghelyo. 
Tinulungan ni Alma si Corianton na maunawaan ang mangyayari sa atin 
matapos ang kamatayan. 
Talakayin ang Alma 40:1-23. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. 
• Paano nakapagpasya si Alma kung anong paksa ang dapat niyang talakayin 

kay Corianton? (Tingnan sa Alma 40:1; tingnan din sa 41:1; 42:1.) Sa palagay 
ninyo, paano "nahiwatigan" ni Alma ang pagkabahala ni Corianton? Paano 
natin higit na mahihiwatigan ang mga pangangailangan ng mga yaong 
tinuturuan natin? 

• Ano ang nangyayari sa ating mga espiritu sa pagitan ng kamatayan at 
pagkabuhay na mag-uli? (Tingnan sa Alma 40:11-13. Tumutungo sila alinman 
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sa paraiso o kulungan ng mga espiritu. Ipaliwanag na ang "labas na 
kadiliman" sa talata 13 ay tumutukoy sa lugar na karaniwan nating tinatawag 
na kulungan ng mga espiritu.) Paano inilarawan ni Alma ang paraiso at 
kulungan ng mga espiritu? (Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang Alma 
40:11-15, 21 upang mahanap ang mga sagot sa tanong na ito. Maaari ninyong 
ibuod sa pisara ang mga tugon ng miyembro ng klase sa isang tsart katulad 
nang nasa ibaba.) 

PARAISO KULUNGAN NG MGA 
ESPIRITU 

Kalagayan ng kaligayahan Kalagayan ng kalungkutan 
Kalagayan ng Kalagayan ng kadiliman, 
pamamahinga at nang may pagtangis, 
kapayapaan panaghoy, at pagngangalit 

ng mga ngipin 
Walang alalahanin at Kakila-kilabot, 
kalungkutan nahih in takutan sa poot ng 

Diyos 

Ipaliwanag na nakatanggap noong 1918 si Pangulong Joseph F. Smith ng isang 
paghahayag na makatutulong sa atin na higit na maunawaan ang tungkol sa 
kalagayan ng mga espiritu sa pagitan ng kamatayan at pagkabuhay na mag-uli 
(Doktrina at mga Tipan 138). Sa paghahayag na ito, nakita ni Pangulong 
Smith ang pagmiministeryo ng Tagapagligtas sa paraiso at ang pagtuturo ng 
ebanghelyo sa mga yaong nasa bilangguan ng mga espiritu. Nalaman ni 
Pangulong Smith na tuturuan ang mga espiritu na nasa kulungan ng mga 
espiritu at may pagkakataon silang magsisi bago ang huling paghuhukom 
(Doktrina at mga Tipan 138:29-34, 57-59). 
• Sinabi ni Alma na sa itinakdang panahon, tayo ay mabubuhay na mag-uli 

(Alma 40:21). Ano ang ibig sabihin ng mabuhay na mag-uli? (Tingnan sa 
Alma 40:21, 23. Magsasamang muli ang espiritu at katawan, at ang katawan 
ay manunumbalik sa kanyang "ganap na anyo.") Sinu-sino ang mga 
mabubuhay mag-uli? (Tingnan sa Alma 40:5; tingnan din sa 11:42-44.) 

• Binanggit ni Alma ang ilang mga bagay na hindi niya alam tungkol sa 
kamatayan at pagkabuhay na mag-uli (Alma 40:2-5, 8, 19-21). Ano ang 
matututuhan natin sa katotohanang nagpatotoo pa rin si Alma sa doktrina ng 
pagkabuhay na mag-uli kahit hindi niya nalaman ang lahat ng detalye tungkol 
dito? (Tulungan ang mga miyembro ng klase na makita na hindi mahalaga na 
maunawaan ang bawat detalye ng doktrina o pangyayari bago makatatanggap 
ng patotoo sa katotohanan nito.) 

2. Itinuro ni Alma na matapos tayong mabuhay na mag-uli, manunumbalik 
ang mabubuti sa kaligayahan at ang masasama ay manunumbalik sa 
kalungkutan. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 40:24-26; 41. 
• Tinukoy ni Alma ang pagkabuhay na mag-uli bilang panunumbalik dahil 

magsasamang muli ang espiritu at katawan at ang katawan ay manunumbalik 
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sa kanyang "ganap na anyo" (Alma 40:23; 41:2). Ano pang pagpapanumbalik 
ang magaganap kapag tayo ay nabuhay na mag-uli at "hatulan alinsunod sa 
[ating] mga gawa"? (Tingnan sa Alma 41:3-6. Manunumbalik ang mga 
mabubuti sa kaligayahan, at ang masasama ay manunumbalik sa kalungkutan.) 
Ano ang ibig sabihin ng manunumbalik sa mabuti o masama? 
Sinabi ni Elder Bruee R. McConkie, "Ang pagkabuhay na mag-uli ay 
panunumbalik kapwa sa panunumbalik ng katawan at espiritu at ang 
panunumbalik sa bawat isa ng gayon ding pag-iisip at espirituwal at mga 
pag-uugaling mayroon siya sa buhay na ito" (Mormon Doetrine, ikalawang 
edisyon [1966], 641). 

• Sa anong bagay na tayo "ang sariling mga hukom"? (Tingnan sa Alma 41:7-8. 
Pumipili tayo kung gagawa ng mabuti o masama at sa gayon pinipili kung ano 
ang manunumbalik sa atin matapos ang kamatayan.) 

• Ipinaliwanag ni Alma na hindi manunumbalik si Corianton mula sa kasalanan 
tungo sa kaligayahan dahil "ang kasamaan ay hindi kailanman kaligayahan" 
(Alma 41:10). Bakit hindi maaaring magdulot ang kasamaan ng kaligayahan? 
(Tingnan sa 41:10-13; Helaman 13:38.) Paano ninyo tutugunin ang 
pangangatwirang nakasusumpong ng kaligayahan ang ilang mga tao 
sa mga gawaing laban sa mga kautusan? 
Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson: "Habang [ang mga taoj ay maaaring 
makadarama ng panandaliang kasiyahan sa pagkakasala, ang katapusan ay 
kalungkutan. . . . Lumilikha ang pagkakasala ng di pagkakasundo sa Diyos at 
nakapanghihina sa espiritu" (sa Conference Report, Okt. 1974. 91; o Ensign, 
Nob. 1974, 65-66). 

• Ano ang sinabi ni Alma sa kailangang gawin ni Corianton upang manumbalik 
ang mabuti sa kanya? (Tingnan sa Alma 41:14-15.) Anu-anong mga karanasan 
ang nagpakita sa inyo ng katotohanan ng pahayag na "kung ano ang iyong 
ipinamahagi ay siyang babalik sa iyong muli"? 

3. Itinuro ni Alma kay Corianton ang tungkol sa katarungan at awa. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 42. Ipaliwanag na 
nababalisa si Corianton ng mga turo ng kanyang ama. Hindi niya nauunawaan 
kung bakit "ang makasalanan ay matalaga sa isang kalagayan ng kalungkutan" 
(Alma 42:1). Sa pagtugon sa pagkabahalang ito, itinuro ni Alma ang tungkol sa 
katarungan ng Diyos. Itinuro rin niya na nagbayad-sala si Jesucristo para sa mga 
kasalanan ng sanlibutan "upang maisakatuparan ang plano ng awa, upang 
tugunin ang hinihingi ng katarungan" (Alma 42:15). 
Upang tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan ang mga turo ni 
Alma tungkol sa katarungan, ipabasa sa kanila nang malakas ang Alma 42:6-7, 
10, 18. Habang nagbabasa nila, tulungan silang maunawaan ang mga 
katotohanang nakatala sa ibaba at sa kasunod na pahina: 
a. Dahil sa Pagkahulog nina Adan at Eva, tayo ay nasa nahulog na kalagayan. 

Tayo ay mortal—na may kamatayan—at hindi ganap. Sa nahulog na 
kalagayang ito, hindi tayo makapananahanang kasama ng Diyos, na imortal at 
ganap. Hinihingi ng katarungan na tayo ay itatakwil mula sa harapan ng Diyos 
kapwa temporal at espirituwal. 
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b. Kapag nagkakasala tayo inihihiwalay natin ang ating mga sarili mula sa Diyos 
dahil "walang maruming bagay ang makapananahanang kasama ng Diyos" 
(1 Nephi 10:21). Hinihiling ng katarungan na maparusahan tayo sa ating mga 
kasalanan. 

• Ano ang mangyayari sa atin kung napanghahawakan lamang tayo ng 
katarungan? (Tingnan sa Alma 42:14.) Ano ang kinakailangan upang mabigyan 
ng kasiyahan ang hinihingi ng katarungan nang sa gayon makabalik tayo 
upang makapanahanan kasama ng Ama sa Langit? (Tingnan sa Alma 42:15.) 

Kung babasahin ninyo o isasalaysay ang parabula, gawin na ito ngayon. 
Bigyang-diin na ang mangungutang ay kumakatawan sa bawat isa sa atin, ang 
nagpapautang ay kumakatawan sa katarungan, at ang kaibigan ng nangungutang 
ay kinakatawan ng Tagapagligtas. 
• Paano "[natugunan]" ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo "ang hinihingi ng 

katarungan"? (Tingnan sa Mosias 15:7-9. Pinasakop Niya ang Kanyang sarili 
sa kamatayan at dinala sa Kanyang sarili ang mga kasalanan ng buong 
sangkatauhan.) 

• Nagpatotoo si Alma na "ang gawa ay darating dahil sa pagbabayad-sala" 
(Alma 42:23). Ano ang nararapat nating gawin upang matanggap ang 
kabuuan ng awa ng Diyos? (Tingnan sa Alma 42:13, 23, 27, 29-30; tingnan 
din sa Alma 41:14; Doktrina at mga Tipan 19:15-18.) 

Bigyang-diin na matapos matanggap ang payong ito mula sa kanyang ama, 
nagsisi si Corianton at bumalik sa misyonerong paglilingkod (Alma 43:1; 49:30). 
Bigyang-diin na habang sinusunod natin ang mga kautusan ng Diyos at nagsisisi 
ng ating mga kasalanan, makapag-aangkin tayo ng awa na makukuha sa 
pamamagitan ng Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 
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Alma 43-52 

Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan kung paano ang ugali at 
kilos ng mga Nephita sa panahon ng digmaan ay magsisilbing isang halimbawa 
sa pakikiharap natin sa ating mga suliranin dito sa mundo at pakikipaglaban 
kay Satanas. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banai 
na kasulatan: 
a. Alma 43-44. Sa pamumuno ni Zerahemnas, nakipaglaban ang mga 

Lamanita sa mga Nephita upang sila ay maging alipin. Ang mga Nephita na 
pinamunuan ni Moroni ay nakipaglaban upang ipagtanggoi ang kanilang 
mga pamilya at kanilang kalayaan. Nananig ang mga Nephita dahil sila ay 
"binigyang-sigla ng higit na mainam na dahilan" at dahil nanampalataya 
sila kay Jesucristo. 

b. Alma 45:20-24; 46. Naghangad si Amalikeo na maging hari at nagdulot ng 
pagtiwalag sa mga Nephita. Itinaas ni Kapitan Moroni ang "bandila ng 
kalayaan" upang magbigay ng inspirasyon sa mga tao, at nakipagtipan 
silang susunod sa Diyos. Si Amalikeo at ang ilan niyang mga tagasunod ay 
sumama sa mga Lamanita. 

c. Alma 47-48. Sa pamamagitan ng panlilinlang, naging hari si Amalikeo ng 
mga Lamanita. Inudyukan niya ang mga Lamanita na makipaglaban sa mga 
Nephita. Inihanda ni Kapitan Moroni ang mga Nephita na matwid nilang 
ipagtanggol ang kanilang sarili. 

d. Alma 49-52. Nagpatuloy ang digmaan sa pagitan ng mga Nephita at 
Lamanita. Nagnais ang mga king-men na maghirang ng isang hari para sa 
mga Nephita, ngunit sila ay nabigo. Pinatay ni Tiankum si Amalikeo, na 
hinalinhinan ng kanyang kapatid na si Amoron bilang hari. 

2. Kung may makukuhang larawang Itinaas ni Kapitan Moroni ang Bandila ng 
Kalayaan, ihandang gamitin ito sa aralin (62051 893; Pakete ng Larawan ng 
Sining ng Ebanghelyo 312). 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Itanong sa mga miyembro ng klase: 
• Sa inyong palagay bakit inilagay ni Mormon ang gayong karaming 

impormasyon tungkol sa digmaan sa Aklat ni Mormon? 
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Bilang karagdagan sa mga sagot ng mga miyembro ng klase, maaari ninyong 
imungkahi ang mga sumusunod: 
1. Alam ni Mormon na ang Aklat ni Mormon ay babasahin at pag-aaralan sa 

panahon kung kailan karaniwan na ang digmaan sa buong mundo. 
Tinuturuan tayo ng mga nakasulat na ito kung paano mananatiling tulad ni 
Cristo sa panahon ng pagtatalu-talo. 

2. Iniulat nang detalye ni Moroni ang kasaysayan ng mga Nephita bago 
magpakita ang Tagapagligtas. Mababasa natin ang mga karanasan ng mga 
Nephita at makapaghahanda tayo sa katulad na mga pangyayaring ito bago 
dumating ang Ikalawang Pagparito ni Cristo. 

Ipaliwanag na tataiakayin ng araling ito kung ano ang maituturo sa atin ng mga 
labanan sa pagitan ng mga Nephita at ng kanilang kaaway kung paano natin 
haharapin ang mga kaguluhan dito sa mundo at kung paano natin 
maipagtatanggol ang ating sarili at pamilya laban kay Satanas. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Tulungan ang mga miyembro ng 
klase na maunawaan kung paano maipamumuhay sa araw-araw ang mga banal 
na kasulatan sa panahon ng kapayapaan at gayon din sa panahon ng digmaan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banai na kasulatang ito. 
1. Nakipaglaban ang mga Nephita upang ipagtanggol ang kanilang pamilya 

at kanilang kalayaan. 
Talakayin ang Alma 43-44. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. 
• Bakit nakipaglaban ang mga Nephita sa mga Lamanita? (Tingnan sa Alma 

43 : 3„4 ; 9 _ n ; 45-47; 48:14.) Sa anong dahilan pinahihintulutan ng Panginoon 
ang mga tao na makipagdigma? 
Sinabi ni Pangulong Charles W. Penrose na dating miyembro ng Unang 
Panguluhan: "Hindi tama para sa ating magpadartak ng dugo, sa paghihiganti. 
Ngunit kung ipag-uutos ng Panginoon o bibigyang-inspirasyon ang kanyang 
mga tagapaglingkod na payuhan ang mga anak na lalaki at babae ng Israel na 
tumulong sa gawain ng makatwirang pakikipagdigma, iba na ito. . . . Tayo ay 
hahayo nang may kapangyarihan at lakas hanggang tagumpay; hindi sa 
pagnanais na magpadanak ng dugo, hindi sa pagnanais na wasakin ang ibang 
kagaya nating nilalang, ngunit sa pagtatanggol sa sarili at dahil nais nating 
panatilihin at ipamana sa ating mga inapo ang sagradong mga alituntunin ng 
kalayaan na ipinahayag mula sa itaas" (sa Conference Report, Okt. 1917, 21). 
Sinabi ni Elder David O. MeKay: "Mayroong . . . dalawang kondisyon na 
magbibigay-katwiran sa isang tunay na Kristiyano na makidigma—makidigma 
ngunit hindi ibig sabihin na simulan ito: (1) ang pagtatangka na sakupin at 
alisin sa ibang tao ang kanyang kalayaan sa pagpili, at, (2) Katapatan niya 
sa kanyang bansa. Maaaring may ikatlo pa, Pagtatangol sa isang bansa na 
di-makatwirang nilulupig ng isa pang walang awang bansa" (sa Conference 
Report, Abr. 1942, 72). 
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• Nang harapin ni Moroni si Zerahemnas, saan niya ipinalagay na nanggagaling 
ang tagumpay ng mga Nephita sa mga labanan? (Tingnan sa Alma 44:3-4.) 
Paano ipinakita ng mga Nephita ang kanilang pananampalataya kay Cristo? 
(Tingnan sa Alma 43:23, 49-50.) 

• Ano ang magagawa natin sa ating pamilya at komunidad upang mapanatili 
ang mga kalayaang minahal ng mga Nephita? 

• Talakayin ang sumusunod na mga alituntunin na gumabay sa mga ugali at kilos 
ng mga matwid na Nephita sa panahon ng digmaan. Paano makatutulong ang 
pag-unawa at pagsasagawa ng mga alituntuning ito ngayon sa paghahatid ng 
higit na kapayapaan sa mundo? Paano natin maipamumuhay ang mga 
alituntuning ito sa pagharap natin sa mga suliranin natin sa buhay? 
a. Makipaglaban iamang kapag may makatwirang dahilan, tulad ng 

pagtatanggol sa sarili (Alma 43:8-10, 29-30, 45-47; 48:14; maaari ninyong 
bigyang-pansin na ang unang ulat na nagpasimula ng labanan ng mga 
Nephita ay nasa Mormon 4:1-4). 

b. Huwag magkaroon ng galit sa inyong kaaway; hangarin ang 
pinakamakabubuti sa kanila nang gayon din sa inyo (Alma 43:53-54; 
44:1-2, 6). 

c. Mamuhay nang matwid at magtiwala sa Diyos (Alma 44:3-4; 48:15, 19-20). 
d. Sumunod sa mga matwid at matalinong pinuno (Alma 43:16-19; 48:11-13, 

17-19; tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 98:10). 
2. Itinaas ni Kapitan Moroni ang "bandila ng kalayaan" upang bigyang-

inspirasyon ang mga tao. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 45:20-24; 46. Ipaliwanag na 
pagkatapos ng mga pakikipaglaban sa mga Lamanita, humayo sa buong lupain 
sina Helaman at ang kanyang mga kapatid na lalaki, nangangaral at nagtatatag 
muli ng pabubuo ng Simbahan (Alma 45:20-22). Gayunpaman, ilan sa mga 
Nephita ay naging palalo at naghimagsik laban sa Simbahan. Ang pinuno ng 
pangkat na ito ng mga tumiwalag ay si Amalikeo, na nagnais na maging hari ng 
mga Nephita (Alma 45:23-24; 46:1-4). 
• Paano nahikayat ni Amalikeo ang iba na sumunod sa kanya? (Tingnan sa Alma 

46:1-7, 10.) Ano ang layunin ng mga taong sumuporta sa kanya? (Tingnan sa 
Alma 46:4-5.) Ano ang matututunan natin sa ulat tungkol kay Amalikeo at sa 
kanyang mga tagasunod? (Tingnan sa Alma 46:8-9.) 

• Kung gagamitin ninyo ang larawan ni Kapitan Moroni na nagtataas ng bandila 
ng kalayaan, ipakita na ito ngayon. Bakit gumawa si Moroni ng bandila ng 
kalayaan? (Alma 46:11-13, 18-20.) Paano tumugon ang mga tao sa bandila ng 
kalayaan? (Tingnan sa Alma 46:21-22.) Paano nakaaapekto ang paggawa at 
pagtupad ng mga tipan sa buhay natin? 

3. Naging hari si Amalikeo ng mga Lamanita at inudyukan silang 
makipaglaban. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 47-48. 
• Ano ang ginawa ni Amalikeo nang mabigo siyang maging hari ng mga 

Nephita? (Tingnan sa Alma 46:33; 47:1, 4. Ipabuod sa mga miyembro ng klase 
ang ulat tungkol sa kung paano naging hari si Amalikeo ng mga Lamanita 
[Alma 47:1—35], o ibuod ninyo mismo ang ulat na ito.) 
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• Minsan ay naging mga Nephita rin ang ilan sa malalakas na kalaban ng 
mga Nephita kabilang na ang mga Amalikita (Alma 24:29-30; 43:6-7), ang 
mga Zoramita (Alma 30:59; 31:8-11; 43:4), sina Amalikeo (Alma 46:1-7), 
Morianton (Alma 50:26, 35), at kapatid na lalaki ni Amalikeo na si Amoron 
(Alma 52:3). Bakit ang mga tumalikod sa Simbahan ang madalas na mainit 
na nakikipaglaban dito? (Tingnan Mosias 2:36-37; Alma 47:35-36.) 
Ang sumusunod na pahayag ay binanggit ni Propetang Joseph Smith sa isang 
lalaking nagtanong kung bakit ang mga taong tumalikod sa Simbahan ang 
siyang mga mainit na nakikipaglaban dito: "Bago ka sumapi sa Simbahan wala 
ka pang pinapanigan. Nang ipangaral sa iyo ang ebanghelyo nalaman mo ang 
mabuti at masama. Maaari mong piliin ang isa rito o wala ni isa sa kanila. May 
dalawang panginoon ang nag-aanyaya sa iyong maglingkod sa kanila. Nang 
sumapi ka sa Simbahan nagtala kang paglilingkuran mo ang Diyos. Nang 
gawin mo ito may pinanigan ka na, at hindi ka na kailanman makababalik 
dito. Kapag tinalikuran mo ang Panginoon na nagpatala kang paglilingkuran 
ito ay sa pamamagitan ng pag-uudyok ng diyablo, at susundin mo ang 
kanyang utos at ikaw ay kanyang magiging tagapaglingkod" (sa Reeolleetions 
of the Prophet Joseph Smith," Juvenile instruetor, ika-15 ng Ago. 1892, 492). 

• Paghambingin sina Amalikeo at Moroni (Alma 48:1-17). Bigyang-diin na gaya 
ng ang isang masamang tao ay maaaring makalikha ng labis na kasamaan sa 
mga tao (Alma 46:9), isang mabuting tao, na katulad ni Moroni, ay maaaring 
makapagbigay ng inspirasyon para sa kabutihan. Paano natin mahihikayat at 
masusuportahan ang matwid na mga pinuno? Paano natin mabibigyang-
inspirasyon ang iba na gumawa ng kabutihan? 

4. Nagpatuloy ang digmaan sa pagitan ng mga Nephita at Lamanita. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 49-52. Ipaliwanag 
na ipinagpapatuloy ng mga kabanatang ito ang ulat tungkol sa labanan sa 
pagitan ng mga Nephita at Lamanita. Matutulungan tayo ng ulat na ito 
sa ating kasalukuyang pakikipaglaban kay Satanas at sa kanyang mga hukbo, 
na nakikipaglaban sa katotohanan at katwiran, nakikipaglaban upang sirain 
ang oportunidad natin para sa buhay na walang hanggan. 
• Paano nauugnay ang mga ulat tungkol sa digmaan sa Aklat ni Mormon sa ating 

pakikipaglaban sa impluwensiya ni Satanas? (Nasa ibaba ang ilang halimbawa, 
kasama ang mga tanong sa pagsasagawa upang mahikayat ang talakayan. 
Maaaring magmungkahi ang mga miyembro sa klase ng ibang halimbawa.) 
a. Nagtayo ng mga pader ang mga Nephita upang pangalagaan ang kanilang 

mga lungsod mula sa panglulusob ng mga Lamanita (Alma 48:7-9; 49:2-4, 
13, 18). Anu-anong mga pananggalang ang makatutulong sa atin laban sa 
impluwensiya ni Satanas? 

b. Patuloy na pinatitibay ng mga Nephita ang kanilang mga pananggalang 
(Alma 50:1-6). Bakit kailangan nating patuloy na patatagin ang ating 
pananggalang laban kay Satanas? 

e. Tinupad ng mga Nephita ang mga utos ng Diyos at sinunod ang mga 
pinuno nila ng Simbahan (Alma 44:3-4; 49:30; 50:20-22). Paano 
nakatutulong ang mga utos ng Diyos at payo ng mga pinuno ng Simbahan 
sa paglaban natin sa kasamaan? 
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d. Nagpasalamat ang mga Nephita sa Diyos sa pangangalaga sa kanila sa 
labanan (Alma 45:1; 49:28). Paano makapapananggalang sa atin ang ating 
pasasalamat sa Diyos laban kay Satanas? 

e. Dahil sa pagtatalu-talo naglabanan ang mga Nephita sa isa't isa at 
pinangyaring madaig sila ng mga Lamanita (Alma 51:2-7, 12-23; 53:8-9). 
Paano pahihintulutan ng pagtataiu-talo na manaig sa atin si Satanas? Paano 
makatutulong sa atin ang pagkakaisa at suporta mula sa ibang tao sa ating 
pakikibaka laban sa kasamaan? 

f. Ang mga makatwirang Nephita ay sagana at maligaya maging sa mga 
panahon ng digmaan (Alma 49:30; 50:23). Paano tayo makatatagpo ng 
kapayapaan at kaligayahan maging sa panahon ng labis na kasamaan? 

Bigyang-diin na ang mga alituntuning itinuro sa mga kabanatang ito sa Aklat ni 
Mormon ay makatutulong na mapangalagaan natin ang ating sarili at pamilya 
mula sa pananalakay ng kasamaan. Nakatutulong din ito sa atin na magkaroon 
ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa sa panahon ng mga digmaan at 
paghihirap. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

171 

Katapusan 



"Sinunod Nila . . . ang Bawat Salita ng Pag-uutos nang may Kahustuhan" 
Tulungan ang mga miyembro ng kiase na makita na palalakasin sila ng 
Panginoon habang sinusunod nila ang mga halimbawa ng magigiting na 
kabataang mandirigma ni Helaman. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Alma 53:10-19; 56:1-8. Dalawang libong magigiting na kabataang 

Ammonita ang nakipagtipang makipaglaban para sa kaiayaan ng mga 
Nephita. Hiniling nila kay Helaman na siya ang maging pinuno niia. 

b. Alma 56:9-58:41. Tapat sa turo ng kanilang mga ina, ang mga kabataang 
mandirigma ay naniwala sa Diyos at matapang na nakipaglaban. Sinamahan 
sila ng 60 pang kabataang Ammonita. Lahat ng 2,060 kabataang 
mandirigma ay nasugatan, ngunit wala ni isa sa kanila ang napatay. 

2. Kung may makukuhang larawan ng Dalawang Libong Kabataang Mandirigma, 
ihandang gamitin ito sa aralin (62050 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng 
Ebanghelyo 313). 
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Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ipakita ang larawan ng mga kabataang mandirigma. Basahin nang malakas ang 
Alma 57:25-26, tumigil sa salitang napatay sa talata 26. 
Bigyang-diin na sa mga labanan sa pagitan ng mga Nephita at Lamanita, tiyak 
na mayroong iba pang mga mandirigmang Nephita ang mahimalang naligtas 
ang buhay. Gayunman, marami ring mabubuting Nephita ang napatay (Alma 
56:10-11; 57:36). Ang hukbo ng kabataang mandirigma ni Helaman ang 
natatanging hukbong militar na nabanggit sa aklat ni Mormon na kung saan 
ay wala ni isa sa mga mandirigma ang napatay sa labanan. 
Sabihin sa mga miyembro ng klase na tayo, tulad ng mga kabataang mandirigma 
ni Helaman, ay bahagi ng isang malaking hukbo. Pagkatapos ay basahin ang 
sumusunod na pahayag ni Pangulong Ezra Taft Benson. Ipaliwanag na bagaman 
pinatutungkol ang pangungusap na ito sa mga maytaglay ng Pagkasaserdoteng 
Aaron, ito ay naaangkop din sa lahat ng miyembro ng Simbahan. 
"Kayo ay ipinanganak sa panahong ito para sa isang sagrado at maluwalhating 
layunin. Hindi lamang dahil sa pagkakataon kung bakit kayo inilaan na 
pumunta sa mundo ngayong huling dispensasyon ng kaganapan ng panahon. 
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Ang pagkasilang ninyo sa panahong ito ay inordena na sa mga kawalang-
hanggan bago pa kayo isilang. 
"Kayo ay magiging maharlikang hukbo ng Panginoon sa mga huling araw. . . . 
"Sa mga labanang espirituwal na nilalabanan ninyo, nakikita ko kayo ngayon 
bilang mga anak na lalaki ni Helaman. Pakatandaang mabuti ang ulat sa aklat 
ni Mormon tungkol sa dalawang libong kabataang mandirigma ni Helaman" 
(sa Conference Report, Abr. 1986, 55; o Ensign, Mayo 1986, 43). 
• Ano ang ibig sabihin ng maging "maharlikang hukbo ng Panginoon"? 

(Tingnan sa Mga Taga Efeso 6:11-18; I Pedro 2:9; Doktrina at mga Tipan 
138:55-56.) Anu-ano ang mga "espirituwal na pakikipaglaban na ginagawa 
[natin]" bilang bahagi ng hukbo ng Panginoon? 

Ipaliwanag na tinatalakay ng araling ito ang mga alituntunin at katangian na 
nakatulong sa 2,060 mandirigmang Ammonita upang magkaroon ng gayon na 
lamang lakas mula sa Panginoon. Habang namumuhay tayo ayon sa mga 
alituntuning ito at nililinang ang katangiang ito, lalong lalakas ang ating 
espirituwalidad. Higit tayong magiging mabisang mga tagapaglingkod sa 
"maharlikang hukbo ng Panginoon." 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal 
na kasulatang ito. 
1. Dalawang libong magigiting na kabataang Ammonita ang nakipagtipang 

makipaglaban para sa kalayaan ng mga Nephita. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Alma 53:10-19; 56:1-8. Bago 
talakayin ang ulat na ito, anyayahan ang mga miyembro ng klase na saglit na 
balik-aralan ang mga tipan ng kapayapaan na ginawa ng mga Ammonita (ang 
mga Anti-Nephi-Lehi) noong oras ng kanilang pagbabalik-loob (Alma 24:15-18; 
53:10-11). 
• Nangako ang mga Nephita na pangangalagaan ang mga Ammonita laban 

sa mga Lamanita (Alma 27:22-24; 53:12). Ano ang ninais gawin ng mga 
Ammonita nang makita nila ang mga paghihirap ng mga Nephita? (Tingnan 
sa Alma 53:13.) Bakit hinikayat ni Helaman ang mga tao na huwag nilang 
sirain ang kanilang tipan? (Tingnan sa Alma 53:14-15; 56:8.) Ano ang 
itinuturo nito tungkol sa pagtupad sa mga tipan? 

• Ano ang ginawa ng mga anak na lalaki ng mga Ammonita upang tulungan 
ang mga Nephita? (Tingnan sa Alma 53:16.) Paano pinakita ng mga kabataang 
Ammonita ang katatagan nila sa kanilang mga pangako na tutulungan nila 
ang mga Nephita? (Tingnan sa Alma 53:17. Nakipagtipan sila at nanindigan na 
kanilang tutuparin ang kanilang mga tipan "sa lahat ng pagkakataon." Isulat 
sa pisara Makipagtipan at panatilihing sagrado ang mga tipan.) 
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• Paano tayo palalakasin ng Panginoon habang nakikipagtipan tayo sa Kanya at 
tumutupad sa mga tipan sa "lahat ng pagkakataon"? 
Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson: "Ang mga kalalakihan at kababaihang 
nag-aalay ng kanilang buhay sa Diyos ay nakatutuklas na mas mabuti ang 
kinahihinatnan ng kanilang buhay kaysa kung ito ay inaasa lamang nila sa 
kanilang sarili. Higit Niyang pag-iibayuhin ang kanilang kagalakan, 
palalawakin ang kanilang pananaw, aantigin ang kanilang isipan, palalakasin 
ang kanilang mga laman, pasisiglahin ang kanilang espiritu, pararamihin ang 
kanilang mga pagpapaia, daragdagan ang kanilang mga pagkakataon, aaliwin 
ang kanilang mga kaluluwa, bibigyan sila ng mga kaibigan, at ibubuhos sa 
kanila ang kapayapaan. Sinuman ang mamamatay sa panglilingkod sa Diyos 
ay makatatagpo ng buhay na walang hanggan" (The Teaehings ofEzra Taft 
Benson [1988], 361). 

• Hiniling ng mga kabataang Ammonita na si Helaman ang kanilang maging 
pinuno (Alma 53:19; 56:1, 5). Si Helaman ang propeta at mataas na saserdote 
sa buong Simbahan (Alma 37:1-2, 14; 46:6). Bakit nakadaragdag ang desisyon 
ng mga kabataang Ammonita na sundin ang isang propeta sa kanilang bisa sa 
pakikipaglaban? Anong uring mga pinuno ang maaaring makapagpahina sa 
mga tao sa kanilang mga espirituwal na pakikipaglaban? 

• Paano tumugon ang mga kabataang Ammonita sa mga utos na tinanggap nila? 
(Tingnan sa Alma 57:21. Isulat sa pisara Sundin angPropeta "nangganap.") Bakit 
mahalagang sundin nang ganap ang mga turo ng propeta ng Panginoon? 
(Tingnan ang siping-banggit sa ibaba.) Anu-ano ang ilang tiyak na bagay na 
kailangan nating gawin ngayon upang sundin ang propeta "nang ganap"? 
Itinuro ni Pangulong Harold B. Lee: 
"Madaragdagan pa ang kapangyarihan ni Satanas; nakikita natin ito sa lahat 
ng bagay. . . . 
Ngayon ang tanging kaligtasan lamang natin bilang mga miyembro ng 
simbahang ito ay gawin nang ganap ang sinabi ng Panginoon sa Simbahan 
noong araw na itinatag ang Simbahan. Dapat nating matutuhan na sundin 
ang mga salita at utos na ibibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang 
propeta, 'tuwing siya ay tatanggap ng mga ito, naglalakad nang buong 
kabanalan sa harapan ko; . . . na parang mula sa sarili kong bibig, nang buong 
pagtitiis at pananampalataya." (Doktrina at mga Tipan 21:4-5.) May mga ilang 
bagay na mangangailangan ng pagtitiis at pananampalataya. Maaaring hindi 
ninyo magustuhan ang manggagaling na mga salita mula sa awtoridad ng 
Simbahan. Maaaring maging taliwas ito sa pulitikal ninyong pananaw. 
Maaaring taliwas ito sa inyong sosyal na pananaw. Maaari itong makasagabal 
sa pakikitungo ninyo sa ibang tao. Ngunit kung makikinig kayo sa mga bagay 
na ito, na parang ang mga ito ay nagmula sa bibig mismo ng Panginoon, nang 
may pagtitiis at pananampalataya, ang pangako ay 'ang pintuan ng impiyerno 
ay hindi mananaig laban sa inyo; oo, at itataboy ng Panginoong Diyos ang 
mga kapangyarihan ng kadiliman mula sa harapan ninyo, at payayanigin ang 
kalangitan para sa inyong ikabubuti, at sa ikaluluwalhati ng kanyang 
pangalan.' (Doktrina at mga Tipan 21:6)" (sa Conference Report, Okt. 1970, 
152; o ImprovementEra, Dis. 1970, 126). 
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2. Ang mga kabataang mandirigma ay sumampalataya sa Diyos at matapang 
na nakipaglaban. 

Talakayin ang Alma 56:9-58:41. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na 
basahin nang malakas ang mga piniling talata. Kung gagamitin ninyo ang 
larawan ng mga kabataang mandirigma, ipakita na ito ngayon. 
• Ang unang hukbo na kinaharap ng mga kabataang Ammonita ay ang 

pinakamalakas at pinakamaraming hukbo ng mga Lamanita (Alma 56:34-43). 
Ano ang maging sagot ng mga kabataang mandirigma nang tanungin sila ni 
Helaman kung nais nilang lumaban sa hukbong ito? (Tingnan sa Alma 
56:44-47.) Kanino natuto ang mga mandirigmang ito ng gayong kalakas na 
pananampalataya at tapang? (Tingnan sa Alma 56:47-48; tingnan din sa 
Alma 53:21; 57:21. Kung nagtuturo kayo sa mga may sapat na gulang, isulat 
sa pisara ang Turuan ang ating mga anak na maniwala sa Diyos. Kung kayo 
ay nagtuturo sa mga kabataan, isulat ang Sundin ang mga matwid na turo ng 
mga magulang.) 
Upang bigyang-diin ang impluwensiya ng mga ina sa kanilang mga anak, 
maaari ninyong basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Speneer W. 
Kimball: 
"Ang maging isang matwid na babae sa mga huling araw na ito ng mundo, bago 
dumating ang Ikalawang Pagparito ng ating Tagapagligtas, ay isang natatanging 
marangal na tungkulin. Ang lakas at impluwensiya ng isang matwid na 
babae ngayon ay maaaring sampung ulit na ang bisa kaysa sa mga panahong 
mapayapa. Inilagay siya rito upang tumulong na magpaunlad, mangalaga, 
at magbantay sa tahanan—na siyang pangunahin at pinakamahalagang 
institusyon ng lipunan. Ang ibang institusyon sa lipunan ay maaaring mag-
urong-sulong o maging bigo, ngunit maaaring mailigtas ng isang matwid na 
babae ang isang tahanan, na maaaring ang huli at tanging ligtas na silungan na 
nalalaman ng ilang mortal sa kalagitnaan ng bagyo at kaguluhan" (The Teaehings 
ofSpencer W. Kimball, inedit ni Edward L. Kimball [1982], 326-27). 

• Hindi pinag-alinlanganan ng mga kabataang mandirigma ang patoto ng 
kanilang mga ina (Alma 56:48). Bakit mahalagang malaman ng mga anak ang 
lakas at katiyakan ng mga patotoo ng kanilang mga magulang? Sa anong mga 
paraan maaaring maibahagi ng mga magulang ang kanilang patotoo sa 
kanilang mga anak? 

• Sa gitna ng mahirap na labanan, marami sa mga Nephita ang "magbibigay-
daan na sana sa mga Lamanita" (Alma 57:20; tingnan din ang mga talata 
12-19). Ano ang naging tugon ng mga kabataang Ammonita sa oras ng 
labanang ito? (Tingnan sa Alma 57:19-20. Isulat sa pisara ang Maging "matatag 
at walang takott" kahit na ang iba ang "sumuko na.") 

• Ano ang naging bunga ng pananampalataya at tapang ng mga kabataang 
Ammonita? (Tingnan sa Alma 57:22-25; 58:31-33, 39.) Paano tayo 
mananatiling "matatag at walang takot," kahit na ang ating mga kaibigan, 
kasamahan, at ang iba "ay sumuko na"? Paano natin mapalalakas ang mga 
taong "malapit nang sumuko"? 

• Sa anong mga paraan ang mga kabataang Ammonita ay "matatag at walang 
takot"? (Para sa ilang halimbawa, tingnan sa Alma 53:20-21; 57:26-27; 58:40.) 
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a. "Sila ay napakagiting" (Alma 53:20). 
b. Sila'y . . . matatapat sa lahat ng panahon sa anumang bagay na 

ipinagkakatiwala sa kanila" (Alma 53:20). 
c. "Sila'y mga lalaki ng katotohanan at maunawain" (Alma 53:21). 
d. "Sila ay may labis na pananampalataya sa yaong itinuro sa kanila na 

paniwalaan" (Alma 57:26). 
e. "Patuloy nilang ibinibigay ang kanilang tiwala sa Diyos" (Alma 57:27). 
f. "Sila ay hindi natinag sa kalayaang yaon kung saan sila ginawang malaya ng 

Diyos" (Alma 58:40). g. "Sila ay mahigpit sa pag-alaala sa Panginoon nilang Diyos sa araw-araw" 
(Alma 58:40). 

h. "Patuloy nilang sinunod ang kanyang mga batas, at kanyang mga 
kahatulan, at kanyang mga kautusan" (Alma 58:40). 

i. "Malakas ang kanilang pananampalataya sa mga propesiya" (Alma 58:40). 
Bigyang-diin na nilinang ng mga kabataang Ammonita ang mga katangiang 
ito simula pa ng kanilang pagkabata, bago pa sila maging mandirigma. Kung 
nagtuturo kayo sa mga kabataan, isulat sa pisara ang Maglinang ng matwid na 
katangian sa ating kabataan. 

• Sa isang labanan, ang mga Nephita na pinamunuan nina Helaman, Gid, at 
Teomner ay humarap sa "kaaway na napakarami," ngunit nakatanggap 
lamang sila ng kaunting tulong mula sa lupain ng Zarahemla (Alma 58:1-9). 
Saan bumaling ang mga Nephita upang makakuha ng lakas? (Tingnan sa Alma 
58:10. Isulat sa pisara ang Manalangin para sa lakas at kaligtasan.) 

• Paano sinagot ng Panginoon ang mga dalangin ng mga Nephita? (Tingnan sa 
Alma 58:11-12.) Sa paanong paraan nakatutulong sa atin ang mga sagot na 
tulad nito na "magkalakas-loob"? 

Basahin ang pahayag ni Pangulong Ezra Taft Benson sa pahina 165. Kaugnay sa 
pahayag na ito, balik-aralan ang mga alituntunin na isinulat ninyo sa pisara. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na mga materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay 
ng aralin. Maaari ninyong gamitin ang ideyang ito bilang bahagi ng aralin. 
Mga aral sa Alma 60-61 
Talakayin ang Aima 60 at 61, na naglalaman ng liham ni Moroni kay Pahoran, 
ang gobernador ng lupain, at ang tugon ni Pahoran. Kabilang sa mga kabatanang 
ito ang aral tungkol sa: 
a. Gamitin ang lahat ng pamamaraan na inilaan ng Panginoon (Alma 60:21). 
b. Linisin ang "panloob na sisidlan" (Alma 60:23). 
c. "Napipilitan alinsunod sa tipang [aming] ginawa na susundin ang mga 

kautusan" (Alma 60:34). d. Naghahangad ng kaluwalhatian ng Diyos, at hindi ng "papuri ng sanlibutan" 
(Alma 60:36). 

e. Hindi nagagalit (Alma 61:9). 
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"Tunay na Saligan" 33 
Himukin ang mga miyembro ng klase na magtatag ng kanilang mga patotoo sa 
saligan ni Jesucristo 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Helaman 1-2. Nagsimula ang alitan sa mga Nephita habang ang mga lihim 

na gawain at kasamaan ay dumarami. Naging pinuno si Gadianton ng lihim 
na pangkat ng mga tulisan ni Kiskumen. 

b. Helaman 3. Libu-libo ang sumapi sa Simbahan at naging masagana. Iniangat 
sa kapalaluan ang ilan sa mga miyembro ng Simbahan. 

c. Helaman 4. Dinaig ng mga tumiwalag sa mga Lamanita at Nephita ang mga 
Nephita dahil sa kasamaan at kapalaluan ng mga Nephita. 

d. Helaman 5. Naalala nina Nephi at Lehi ang payo ng kanilang ama na itatag 
ang kanilang saligan sa bato ni Cristo. Nagkaroon ng himala sa kanilang 
ministeryo habang ipinangangaral nila ang pagsisisi. 

2. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, pumili ng isa sa mga 
sumusunod: 
a. Hilingin sa isang maliit na pangkat ng mga miyembro ng klase na 

maghandang kumanta ng talata 1, 2, 3, at 7 ng himnong "Saligang Kay 
Tibay" (Mga Himno) sa klase. 

b. Maghandang awitin o basahin ang mga salita sa talata 1, 2, 3, at 7 ng 
"Saligang Kay Tibay" (Mga Himno) kasama ang mga miyembro ng klase. 

c. Hilingin sa isang maliit na pangkat ng mga bata sa Primarya na pumunta sa 
klase at awitin ang "Ang Matalino at ang Hangal" (Aklat ng mga Awit 
Pambata). Makipag-ugnayan sa mga magulang ng mga bata at sa mga 
pinuno at guro ng Primarya. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ipakilala ang pagtatanghal na inihanda ninyo (tingnan sa "Paghahanda," bilang 2). 
Pagkatapos ng himno o awit, ipaliwanag na ang aralin ngayon ay nagpapakita 
ng kaibahan ng mga tao na nagtayo sa mahinang saligan, tulad ng mga taong 
nagtiwala sa kayamanan o lakas ng pangangatawan, at mga taong nagtayo ng 
kanilang saligan sa "bato ng [kanilang] Manunubos, . . . na tunay na saligan" 
(Helaman 5:12). 
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Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal 
na kasulatang ito. 
1. Nagsimula ang mga alitan sa mga Nephita. 
Talakayin ang Helaman 1-2. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. Ipaliwanag na si Pahoran, ang punong 
hukom, ay namatay, at ang tatlo niyang anak na lalaki na sina—Pahoran, 
Paanehi, at Paeumeni—ay nag-away para sa hukumang-luklukan (Helaman 1:1-4). 
• Ano ang naging reaksiyon nina Paanehi at Paeumeni nang pinili si Pahoran na 

maging punong hukom? (Tingnan sa Helaman 1:5-7.) Ano ang nangyari dahil 
sa paghihimagsik ni Paanehi? (Tingnan sa Helaman 1:8-13.) 

• Pagkaraang maging punong hukom si Paeumeni, nakipaglaban ang mga 
Lamanita laban sa mga Nephita (Helaman 1:13-17). Bakit hindi handa ang 
mga Nephita na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa paglusob ng mga 
Lamanita? (Tingnan sa Helaman 1:18.) Paano napahihina ng pagtatalu-talo 
ang mga bansa at komunidad? mga purok at istaka? mga pamilya at 
indibiduwal? Ano ang magagawa natin para maiwasan o mapagtagumpayan 
ang mga pagtatalu-talo? 

• Si Gadianton, na "napakabihasa sa maraming salita, at gayon din sa kanyang 
katusuhan/' ay naging pinuno ng pangkat ni Kiskumen (Helaman 2:4). Ano 
ang ipinangako ni Gadianton sa mga tagasunod ni Kiskumen para mahikayat 
silang sundin siya? (Tingnan sa Helaman 2:5; tingnan din sa Helaman 5:8.) Sa 
anong mga paraan naiimpluwensiyahan minsan ang mga tao ng di tapat na 
papuri at pangako ng kapangyarihan? Paano natin maiiwasan ang 
impluwensiyang ganito? 

2. Libu-liho ang sumapi sa Simbahan; iniangat sa kapalaluan ang ilang 
miyembro ng Simbahan. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Helaman 3. 
• Ang Helaman 3 ay sumasakop sa 11 taon ng kasaysayan ng mga Nephita. Sa 

loob ng 11 taong ito, nakaranas ang mga Nephita ng mga yugto ng 
kapayapaan at mga yugto ng pagtatalu-talo. Ano ang gumambala sa 
kapayapaan ng mga Nephita sa loob ng mga taong iyon? (Tingnan sa Helaman 
3:1, 33-34.) Ano ang dahilan ng kapalaluan ng mga Nephita? (Tingnan sa 
Helaman 3:36.) Paano magagambala ng kapalaluan ang kapayapaan sa ating 
buhay? Ano ang magagawa natin para makaiwas sa kapalaluan? (Tingnan sa 
Helaman 3:27-30; tingnan din sa Deuteronomio 8:11, 17-18; Alma 62:48-51.) 

• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Helaman 3:29. Ano ang 
ibig sabihin ng "yumakap sa mga salita ng Diyos"? Paano tayo mabibiyayaan 
habang tayo ay "yumayakap sa mga salita ng Diyos"? (Tingnan sa Helaman 
3:27-30; tingnan din sa 1 Nephi 11:25; 15:24.) 
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• Sa ikalimampu't isang taon, ilang miyembro ng Simbahan ang 
nagsimulang mang-usig sa iba (Helaman 3:33-34). Paano tumugon ang 
mga mapagkumbabang tagasunod ni Cristo sa mga pag-uusig mula sa 
mga palalong miyembro ng Simbahan? (Tingnan sa Helaman 3:35.) Paano 
makatutuiong ang kanilang halimbawa sa pagharap natin sa mga pag-uusig, 
pamimintas, o paghihirap? 

• Ang mga mapagpakumbabang miyembro ng Simbahan ay pinabanal dahil 
"sa [paghahandogl ng kanilang mga puso sa Diyos" (Helaman 3:35). Ano ang 
pagpapabanal? (Ang proseso kung saan tayo ay nagiging malinis, dalisay, at 
walang bahid- dungis ng kasalanan sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni 
Jesucristo. Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 76:41; 88:74-75.) Ano ang ibig 
sabihin ng ihandog ang ating puso sa Diyos? 

3. Dinaig ng mga tumiwalag sa mga Lamanita at Nephita ang mga Nephita. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Helaman 4. 
• Kinumbinsi ng mga tumiwalag sa mga Nephita ang mga Lamanita na 

makidigma laban sa mga Nephita. Tinalo ng mga Lamanita ang mga Nephita 
at kinuha niia ang karamihan sa kanilang iupain (Helaman 4:5). Ano ang 
nakita ni Mormon, na siyang nagpaikli ng aklat ni Helaman, na dahilan ng 
kahinaan ng mga Nephita? (Tingnan sa Helaman 4:11-13.) Ano ang 
pagkakatulad ng mga kilos ng mga Nephita sa mga kilos ng ilang tao ngayon? 
Paano makapagpapalakas sa atin ang pagkilala na umaasa tayo sa Panginoon? 

• Sina Moronihas, Lehi, at Nephi ay nagpropesiya "ng maraming bagay sa mga 
tao . . . hinggil sa kanilang mga kasamaan, at kung ano ang mangyayari sa 
kanila kung hindi sila magsisisi ng kanilang mga kasalanan" (Helaman 4:14). 
Ano ang nangyari nang magsimulang magsisi ang mga tao? (Tingnan sa 
Helaman 4:15-16; tingnan din sa mga talata 21-26.) 

4. Naalaala nina Nephi at Lehi ang payo ng kanilang ama. Nagkaroon ng 
mga himaia sa kanilang pagmiministeryo. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Helaman 5. 
• Bakit tinalikuran ni Nephi ang hukumang-luklukan upang mangaral ng salita 

ng Diyos? (Tingnan sa Helaman 5:1-4.) Ano ang naalaala nina Nephi at Lehi 
na sinabi ng ama nila tungkol sa mga kanilang pangalan? (Tingnan sa 
Helaman 5:5-7.) Paano nakatulong sa inyo ang mga halimbawa ng mga 
propeta, at ibang pinuno ng Simbahan, at ibang mabubuting tao? 

• Ano ang itinuro ni Helaman sa kanyang mga anak na lalaki tungkol sa 
Pagbabayad-sala ni Jesucrsito? (Tingnan sa Helaman 5:9-11.) 

• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Helaman 5:12. Ano 
ang ibig sabihin ng pagtatayo sa bato ni Cristo? (Tingnan din sa 3 Nephi 
14:24-27.) Ano ang ilang malakas na hangin at bagyo na ipinadadala sa atin ni 
Satanas? Paano tayo matutulungan ni Cristo na makayanan ang mga hangin 
at bagyong ito? 

• Bakit natin tinutukoy si Cristo bilang ating bato? Ano pa ang ibang saligan 
kung saan itinatatag ng mga tao ang kanilang buhay maliban kay Cristo? Paano 
kayo nabiyayaan habang namumuhay kayo sa ibabaw ng bato ni Cristo? 
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• Anu-anong mga dakilang himala ang nangyari sa Zarahemla habang 
nangangaral sina Nephi at Lehi? (Tingnan sa Helaman 5:17-19.) Bakit 
mahalagang talikuran ng mga Lamanita "ang kasamaan ng kaugalian ng 
kanilang mga ama"? (Tingnan sa Helaman 5:19, 51; tingnan din sa Mosias 
1:5.) 
Sinabi ni Elder Riehard G. Seott: "Nagpapatotoo ako sa inyo na matatanggal 
ninyo ang mga hadlang sa kaligayahan at makakikita kayo ng higit na 
kapayapaan kung gagawin ninyong unang tungkulin ang inyong pagkakasapi 
sa Simbahan ni Jesucristo ; at ang Kanyang mga turo bilang saligan ng inyong 
buhay. Kapag ang pamilya o pambansang tradisyon o kaugalian ay taliwas sa 
mga turo ng Diyos, isaisantabi ang mga ito. Kung ang mga tradisyon at 
kaugalian ay naaayon sa Kanyang mga turo, ang mga ito ay dapat na 
pangalagaan at gawin upang mapanatili ang inyong mga kultura at pamana. 
Mayroong isang pamana na hindi ninyo kailangang baguhin. Ito ay yaong 
pamana na kayo ay anak na babae o lalaki ng Ama sa Langit" (sa Conference 
Report, Abr. 1998, 114; o Ensign, Mayo 1998, 87). 

• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Helaman 5:21-32. 
Ano ang nangyari sa mga tao nang magsimula silang magsisi? (Tingnan sa 
Helaman 5:43-45.) Paano nagpatotoo ang Espiritu Santo sa mga tao? (Tingnan 
sa Helaman 5:45-47.) Paano nagpatotoo ang Espiritu Santo tungkol sa 
katotohanan sa buhay ninyo? 

• Ano ang ginawa ng mga tao nang tanggapin nila ang patotoo tungkol sa 
Tagapagligtas? (Tingnan sa Helaman 5:49-52.) Ano ang responsibilidad natin 
kapag tinanggap natin ang patotoo tungkol sa kabanalan at nakapagliligtas na 
kapangyarihan ni Jesucristo? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 33:9; 88:81.) 

Ipabasa muli nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Helaman 5:12. 
Bigyang-diin na maaari nating maprotektahan ang ating sarili laban sa 
kapalaluan, pagtatalu-talo at "malakas na bagyo" ni Satanas sa pamamagitan 
ng pagtatatag ng ating saligan sa bato ni Jesucrsito. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na mga materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay 
ng aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o dalawa sa mga ideyang ito bilang 
bahagi ng aralin. 
1. "Pakatandaan, pakatandaan, mga anak ko" (Helaman 5:5-14) 
• Sa Aklat ni Mormon may mahigit sa 240 beses inulit ang salitang pakatandaan 

o anyo ng salitang ito (tulad ng tandaan, alalahanin, o huwag kalimutan). 
Labinglima sa mga ito ay nasa Helaman 5. Ano ang dapat nating tandaan? 
(Tingnan sa Helaman 5:9; tingnan din sa Mosias 3:17.) Bakit mahalagang 
makaalaala? 
Sinabi ni Elder Speneer W. Kimball: 
Kapag titingin kayo sa diksiyonaryo para sa pinakamahalagang salita, alam ba 
ninyo kung ano ito? Ang salitang ito ay maaaring ' tandaan/ Dahil lahat sa 
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[atin] ay nakipagtipan . . . ang pinakamahalagang pangangailangan natin ay 
ang makaalaala. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat isa ay pumumunta 
sa pulong-sakramento tuwing Sabbath—upang makibahagi ng sakramento at 
makinig sa mga saserdoteng nanalangin na ' . . . lagi siyang aalalahanin at 
susundin ang kanyang mga kautusan na ibinigay sa [atin].'. . . 'Alalahanin' 
ang salita" ("Circles of Exaltation" [talumpati sa mga tagapagturo ng relihiyon, 
Brigham Young University, ika-28 ng Hunyo, 1968|, 8). 

2. "Paghahandog ng [ating] puso sa Diyos" (Helaman 3:35) 
Habang tinatalakay ninyo ang Helaman 3:35, ibahagi ang sumusunod na 
pahayag ni Elder Neal A. Maxwell: 
"Sa pamamagitan lamang ng pagsuko sa Diyos masisimulan nating malaman 
ang kalooban Niya para sa atin. At kung tunay nating pinagkakatiwalaan ang 
Diyos, bakit hindi tayo sumuko sa Kanyang mapagmahal na walang hanggang 
kapangyarihang pag-unawa sa lahat ng bagay? Mangyari pa, kilala Niya tayo at 
ang lahat ng maaaring kahinatnan natin nang higit pa sa alam natin" (sa 
Conference Report, Abr. 1985, 91; o Ensign, Mayo, 1985, 72). 
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"Paanong Nakalimutan Ninyo 
ang Inyong Diyos?" 

Helaman 6-12 
Tulungan ang mga miyembro ng klase na makilala ang pag-ikot ng mga 
pangyayari mula sa kabutihan papuntang kasamaan at pagbalik muli sa 
kabutihan. 

Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 

a. Helaman 6:1-14. Naging higit na mabuti ang mga Lamanita kaysa Nephita. 
Biniyayaan ang mga tao ng kapayapaan at kasaganaan. 

b. Helaman 6:15-10:1. Naging palalo at masama ang mga Nephita. Pinapagsisi 
ni Nephi ang mga tao. Pagkatapos masaksihan ang mga pangyayari na 
bumalot sa pagpatay sa punong hukom, tinanggap ng ilan si Nephi bilang 
propeta, ngunit karamihan ay nanatiling hindi nagsisisi. 

c. Helaman 10:2-11:6. Binigyan ng Panginoon si Nephi ng kapangyarihang 
magbuklod. Hiniling ni Nephi sa Panginoon na parusahan ng Panginoon 
ang mga Nephita sa pamamagitan ng pagpapadala ng salot. 

d. Helaman 11:7-38; 12. Nagpakumbaba at nagsisi ang mga Nephita. 
Nagpadala ng ulan ang Panginoon sa kahilingan ni Nephi at muling 
biniyayaan ang mga Nephita ng kapayapaan at kasaganaan. Ipinakilala ni 
Mormon ang pag-ikot ng mga pangyayari mula sa kabutihan at kasamaan at 
sinabi kung paano mahihinto ito. 

2. Ihanda ang sumusunod na mga salita sa mga piraso ng papel: 

Kabutihan at Kasaganaan 

Kapalaluan at Kasamaan 

Pagkawasak at Pagdurusa 

Pagpapakumbaba at Pagsisisi 

Kung hindi ninyo gustong gamitin ang mga salita sa mga piraso ng papel, isulat 
ang mga salita sa pisara sa oras kung kailan gagamitin ang mga salita sa mga 
piraso ng papel. 
3. Magtalaga ng isang miyembro ng klase na maghandang ipaliwanag nang 

maikli ang mga pangyayari na inilarawan sa Helaman 7:13-29; 8; 9. 
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Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Isulat sa pisara ang sumusunod na mga bilang: 2, 3, 5, 8, 12 
Bigyang-diin na ang mga bilang na ito ay may partikular na pagkakasunud-
sunod. Itanong sa mga miyembro ng klase kung ano ang tatlong susunod na 
bilang. (Ang tatlong susunod na bilang ay 17, 23, at 30. Maaari ninyong 
kailanganing ipaliwanag na ang pagkakasunud-sunod na ito ay nabuo sa 
pamamagitan ng pagdaragdag ng 1 sa unang bilang, 2 sa ikalawang bilang, 3 sa 
ikatlong bilang, at iba pa.) 
Ipaliwanag na may pangyayari sa Aklat ni Mormon na mahuhulaan din ninyo 
ang pagkakasunud-sunod. Ang mga pangyayaring ito ay inulit ng maraming 
beses. Sa pagkilala sa mga pangyayaring ito, maiiwasan natin ang paggawa ng 
mga bagay na naghatid sa pagkawasak ng mga Nephita. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa 
mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
Ang araling ito ay nahahati sa apat na bahagi. Ang bawat bahagi ay tumatalakay 
sa isang yugto ng ikot ng kapalaluan. Sa oras na itinalaga, ilagay sa pisara ang 
mga piraso ng papel na may mga salita na naaayon sa bawat bahagi. Gumuhit ng 
mga linya na magdurugtong sa mga pirasong papel, tulad ng ipinakikita sa ibaba: 

Kabut ihan at 
Kasaganaan 

Pagpapakumbaba Kapalaluan at 
at Pagsisisi 

Pagkawasak at ^ 
Pagdurusa 

Kasamaan 

1. Mabubuti ang mga tao at biniyayaan sila ng kapayapaan at kasaganaan. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Helaman 6:1-14. Ipaalaala sa mga 
miyembro ng klase na sina Nephi at Lehi ay naging mga misyonero sa mga 
Lamanita at tumulong sa marami sa kanila na magsisi at mabinyagan. Hindi 
nagtagal naging higit na mabuti ang mga Lamanita sa mga Nephita. 

183 

Mga Mungkahi sa 
Pagbuo ng Aralin 
Gawaing Pantawag 
Pansin 

Talakayan sa Banal 
na Kasulatan at 
Pagsasagawa 



• Anu-anong mga katangian mayroon ang mga Lamanita na tumulong sa 
kanilang maging higit na mabuti kaysa sa karamihan ng mga Nephita? 
(Tingnan sa Helaman 6:1.) Paano tinulungan ng mga nagbalik-loob na mga 
Lamanita ang mga Nephita? (Tingnan sa Helaman 6:4-6.) Ano ang naging 
bunga nito? (Tingnan sa Helaman 6:7-14.) 

Ilagay sa pisara ang piraso ng papel na may nakasulat na Kabutihan at 
Kasaganaan. 
2. Naging palalo at masama ang mga Nephita. Nanawagan si Nephi sa kanila 

na magsisi. 
Talakayin ang Helaman 6:15-10:1. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na 
basahin nang malakas ang mga piniling talata. Bigyan-diin na matapos maging 
masagana ang mga Nephita, marami sa kanila ang nakalimot sa Diyos at 
naghangad ng kayamanan at iba pang mga makamundong bagay. 
Ilagay sa pisara ang piraso ng papel na may nakasulat na Kapalaluan at Kasamaan. 
• Bakit na madalas na humahantong sa kasamaan ang kasaganaan? (Helaman 

6:17; 7:20-21.) 
• Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang Helaman 6:21-24 at 7:4-5 at ipabigay 

ang mga katangian ng mga tulisan ni Gadianton. Alin sa mga elementong ito 
ang makikita sa ngayon? Paano natin mapaglalabanan nang tama ang 
masasamang impluwensiya sa ating komunidad? 

• Sino ang pinagmulan ng lihim na sabwatan? (Tingnan sa Helaman 6:25-30.) 
Ano ang ginawa ng mga Nephita nang si Satanas ay nagkaroon ng "malakas 
na pagkakahawak sa [kanilang] mga puso"? (Tingnan sa Helaman 6:31.) 

Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang Helaman 6:34-38, ipahanap ang mga 
kaibahan ng mga Nephita sa mga Lamanita. Maaari ninyong ibuod ang mga 
sagot ng mga miyembro ng klase sa pisara nang tulad sa tsart na nasa baba: 

MGA NEPHITA MGA LAMANITA 
Nanghina sa kawalang- Umunlad ang kaalaman 
paniniwala (talata 34). tungkol sa Diyos (talata 34). 
Lumubha sa kasamaan at Lumakad sa katotohanan 
kasalanan (talata 34). at kabut ihan sa harap ng 

Diyos (talata 34). 
Lumayo ang pa tnubay ng Tinanggap ang Espiritu 
Espiritu ng Panginoon (talata 36). 
(talata 35). 
Tinangkilik at i t inaguyod Ipinangaral ang salita ng 
ang mga tulisan ni Diyos sa mga tulisan ni 
Gadianton (talata 38). Gad ian ton (talata 37). 

• Bakit "lumayo [ang Espiritu] sa mga Nephita"? (Tingnan sa Helaman 6:35.) 
Bakit "ibinuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu sa mga Lamanita"? 
(Tingnan sa Helaman 6:36.) Ano ang itinuturo nito sa atin tungkol sa kung 
paano natin matatanggap ang impluwensiya ng Espiritu Santo? 
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Ipaliwanag na nang magpatuloy ang mga Nephita sa kanilang kasamaan, 
ipinadala ng Panginoon ang anak na lalaki ni Helaman na si Nephi sa kanila 
upang manawagan ng pagsisisi. Nang makita ni Nephi ang kasamaan ng mga 
tao, "napuspos ng kalungkutan ang kanyang puso" (Helaman 7:6). Pumunta 
siya sa tore na nasa kanyang halamanan at lumuhod upang magdasal. Habang 
ibinubuhos niya ang kanyang kaluluwa sa Diyos, isang pangkat ng mga tao ang 
natipon, nagnanais na malaman kung bakit nagdadalamhati siya sa kasamaan 
ng mga tao (Helaman 7:11). 
Hilingin sa itinakdang miyembro ng klase na magbigay ng maikling ulat sa mga 
pangyayari na inilarawan sa Helaman 7:13-29; 8; 9. 
• Paano tumugon ang mga tao nang pagsabihan sila ni Nephi tungkol sa 

kanilang kasamaan? (Tingnan sa Helaman 8:1-10.) Bakit marami pa rin ang 
hindi nagsisi? 

• Paano tumugon ang mga tao pagkatapos magtapat si Seantum sa kanyang 
pagpaslang sa kanyang kapatid na lalaki, ang punong hukom? (Tingnan sa 
Helaman 9:39-10:1.) Pagkatapos pagtalunan ng mga tao kung si Nephi ay 
propeta o diyos, iniwan nila siyang nakatayong mag-isa. Ano ang maaaring 
humadlang sa atin sa pakikinig sa mga propeta sa mga huling araw? 
Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson: "Ang dalawang pangkat na 
pinakamahihirap sa pagsunod sa propeta ay ang mga mapagmataas na may 
pinag-aralan at ang mga mapagmataas na mayayaman. Naniniwala lamang ang 
mga may pinag-aralan na may inspirasyon ang propeta kapag siya ay sumasang-
ayon sa kanila; kung hindi, ang propeta ay nagbibigay lamang ng kanyang 
sariling opinyon—nagsasalita lamang siya bilang isang tao. Ang mayayaman ay 
maaaring mag-isip na wala silang pangangailangang tumalima sa payo ng isang 
dukhang propeta" (The Teaehings ofEzra Taft Benson [1988j, 138). 

3. Binigyan ng Panginoon si Nephi ng kapangyarihang magbuklod. 
Humarap sa digmaan at salot ang mga hindi nagsisising Nephita. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Helaman 10:2-11:6. Bigyang-
pansin na nakalimutan ng mga Nephita ang Panginoon at nagpatuloy sa 
kanilang kasamaan. Dahil sa kanilang kasamaan, nakaranas ang mga tao ng 
malaking pagkawasak at pagdurusa. 
• Binigyan ng Panginoon si Nephi ng kapangyarihang magbuklod, nagsasabing 

"lahat ng bagay ay magagawa ayon sa salita ni [Nephi]" (Helaman 10:5-10). 
Bakit pinagkatiwalaan ng Panginoon si Nephi ng gayong kalaking 
kapangyarihan? (Tingnan sa Helaman 10:4-5.) 

• Ano ang nangyari sa mga tao pagkatapos nilang tanggihan si Nephi at hindi 
sinunod ang Diyos? (Tingnan sa Helaman 10:18-11:2.) Ano ang ipinagdasal ni 
Nephi upang matulungan ang mga taong makaalaala sa Panginoon at magsisi? 
(Tingnan sa Helaman 11:4.) Bakit ipinanalangin ni Nephi na magkaroon ng 
taggutom sa halip na digmaan? (Tingnan sa Helaman 11:4.) Paano sinagot ang 
panalangin ni Nephi? (Tingnan sa Helaman 11:5-8.) 

Ilagay sa pisara ang piraso ng papel na may nakasulat na Pagkawasak at Pagdurusa. 
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4. Nagpakumbaba at nagsisi ang mga Nephita. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Helaman 11:7-38; 12. Ipaliwanag 
na ang pagkawasak at pagdurusa sa taggutom ay nag-impluwensiya sa mga 
Nephita na bumaling sa Panginoon upang matulungan. Nagpakumbaba at 
nagsisi sila. 
Ilagay sa pisara ang piraso ng papel na may nakasulat na Pagpapakumbaba at 
Pagsisisi. 
• Ano ang matututuhan natin sa sagot ng Panginoon sa panalangin ni Nephi na 

tapusin na ang taggutom? (Tingnan sa Helaman 11:10-17.) Ano ang hiningi 
ng Panginoon sa mga tao bago Niya tapusin ang taggutom? (Tingnan sa 
Helaman 11:14-15.) 

• Paano muling biniyayaan ang mga tao dahil sa kanilang katapatan? (Tingnan 
sa Helaman 11:20-21.) 

• Ano ang unang palatandaan na ang maikling yugto ng pagpapakumbaba at 
kabutihan ay nagtatapos na? (Tingnan sa Helaman 11:22.) Paano tinapos nina 
Nephi, Lehi at ng kanilang mga kapatid na lalaki ang kaguluhang ito? 
(Tingnan sa Helaman 11:23.) Sa paanong mga paraan makatutulong sa atin 
ang pagtuturo ng "mga tunay na punto ng doktrina" na tapusin ang 
kaguluhan? 

• Kasunod ng isa pang yugto ng kasamaan at pagkawasak sa pamamagitan ng 
digmaan, ano ang nakatulong sa mga taong magsisi at bumaling sa 
Panginoon? (Tingnan sa Helaman 11:28-34.) Habang tayo ay napalilibutan ng 
gayon ding uri ng kasamaan, ano ang magagawa natin upang tuwina nating 
maaalaala ang Panginoon? 

• Pagkaraan ng dalawang taon, ang mga Nephita ay "muling nagsimulang 
makalimot sa Panginoon nilang Diyos" (Helaman 11:36). Sa palagay ninyo, 
bakit napakabilis malimutan ng mga tao ang Panginoon? Sa anong mga 
paraan maaari nating makalimutan ang Panginoon ngayon? 

• Sinabi ni Mormon na "ang mga anak ng tao . . . ay hindi nakahihigit kaysa sa 
alabok ng lupa" (Helaman 12:7). Ano ang batayan niya sa pagsasabing iyon? 
(Salitan na ipabasa sa mga miyembro ng klase ang mga talata sa Helaman 
12:1-6, 8.) 

• May kalayaan tayong sundin o suwayin ang mga utos ng Panginoon ngunit 
wala tayong karapatang piliin ang mga bunga ng ating mga gawain. Ano ang 
sinabi ni Mormon na kahihinatnan ng mga taong sumuway? (Tingnan sa 
Helaman 12:25-26.) Ano ang kahihinatnan ng mga taong nagsisi at sumunod 
sa Panginoon? (Tingnan sa Helaman 12:23-24, 26.) 

• Ibaling ang pansin ng mga miyembro ng klase sa pag-ikot ng mga pangyayari 
sa pisara. Paano makawawala ang mga tao sa pag-ikot na ito? (Tingnan sa 
Alma 62:48-51; Helaman 12:23-24.) 

Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinekley: "Hanapin ang mga bagay na tunay, 
hindi ang mga artipisyal. Hanapin ang walang hanggang katotohanan, hindi ang 
mga uso lamang. Hanapin ang mga walang hanggang bagay ng Diyos, hindi 
lamang ang naririto ngayon at wala kinabukasan. Umasa sa Diyos at mabuhay" 
(Teaehings ofGordon B. Hinekley [1997], 494). 
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Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Gordon B. Hinekley, na kung saan 
ay nagsalita siya tungkol sa Aklat ni Mormon: 
"Wala nang iba pang nasusulat na saksi ang malinaw na nagpapakita ng 
katotohanang kapag ang mga tao at bansa ay naglalakad nang may takot sa Diyos 
at sumusunod sa kanyang mga utos, sila ay yumayaman at umuunlad, ngunit 
kapag winawalang-halaga nila siya at ang kanyang salita, dumarating sa kanila ang 
pagbagsak na, maliban kung mapipigilan ng kabutihan, ay hahantong sa kahinaan 
at kamatayan" (sa Conference Report, Okt. 1979, 10; orEnsign, nob. 1979, 8). 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na mga materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay 
ng aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o dalawa sa mga ideyang ito bilang 
bahagi ng aralin. 
1. Pag-iwas sa pag-ikot ng kapalaluan 
Hilingin sa mga miyembro ng klase na mag-isip sila tungkol sa isang 
nakahihiyang pagkakamali o pagpili na ginawa nila. Pagkatapos ay itanong sa 
kanila kung ano ang kanilang ginawa upang hindi na maulit muli ang gayong 
pagkakamali. Bigyan ng pagkakataon ang mga miyembro ng kiase na maibahagi 
ang mga karanasang ito. 
Talakayin kung bakit nagpapatuloy ang mga Nephita na gumawa ng mga pasiya 
na nagdadala sa kanila mula sa kabutihan tungo sa kasamaan, na nagbubunga sa 
pagkawasak at pagdurusa. 
• Ano ang matututunan natin mula sa mga Nephita na makatutulong sa ating 

makaiwas sa paggawa ng gayon ding mga pagkakamali na nagawa nila? 
2. "Sila ay nagpatotoo tungkol sa pagparito ni Cristo" (Helaman 8:22) 
Ipaliwanag na nagpapatotoo ang mga propeta tungkol kay Jesucristo, tulad rin 
ng lahat ng bagay sa langit sa at lupa. Pagkatapos salitan na ipabasa sa mga 
miyembro ng klase ang mga talata sa Helaman 8:11-24, at ipahanap ang 
maraming saksi ng Tagapagligtas sa mga talatang iyon. Bilang bahagi ng 
talakayang ito, maaari ninyong bigyan ng partikular na atensiyon ang ulat 
tungkol sa tansong ahas ni Moises: 
• Ano ang isinasagisag ng tansong ahas? (Tingnan sa Helaman 8:13-15; t ingnan 

din sa Mga Bilang 21:6-9; Juan 3:14-16.) Paano natin madaragdagan ang 
pananampalataya natin kay Cristo? Paano naapektuhan ng pananampalataya 
ninyo kay Cristo at ng Kanyang pagbabayad-sala ang inyong buhay? 

Bilang katapusan ng talakayang ito, maaari ninyong basahin ang patotoo ng 
kasalukuyang Pangulo ng Simbahan mula sa kasalukuyang isyu ng komperensiya 
ng Liahona. 
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35 "Magsisi at Magbalik sa Panginoon" 
Helaman 13-16 

Layunin Ipaalala sa mga miyembro ng klase ang kahalagahan ng pagsisisi, pagbabalik sa 
Panginoon, at pagsunod sa mga propeta. 

Paghahanda Basahin, pag-isipang mabuti at ipanalangin ang tungkol sa mga sumusunod na 
banal na kasulatan. 

a. Helaman 13. Isang propetang Lamanita na nagngangalang Samuel ang 
nagpropesiya na ang mga Nephita ay malilipol maliban kung sila ay 
magsisisi. 

b. Helaman 14. Ipinopropesiya ni Samuel ang mga palatandaang magaganap 
bago ang kapanganakan at kamatayan ng Tagapagligtas. Patuloy siyang 
nanawagan sa mga tao na magsisi. 

c. Helaman 15-16. Sinabi ni Samuel sa mga Nephita ang pagbabalik-loob ng 
mga Lamanita. Ilang mga Nephita ang naniwala kay Samuel at nagpabinyag. 
Pinatigas ng iba ang kanilang mga puso at tinangkang patayin si Samuel, 
ngunit siya ay iniligtas ng kapangyarihan ng Diyos. 

2. Kung may makukuhang larawan ni Samuel ang Lamanita sa Ibabaw ng Pader, 
ihanda ang mga ito para gamitin sa aralin (62370 893; Pakete ng Larawan ng 
Sining ng Ebanghelyo 314). 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ipaiarawan sa isipan ng mga miyembro ng klase ang isang ahente na mayroon 
lamang isang produkto na ipinagbibili: kalungkutan. 
• Ano ang maaaring gawin ng ahenteng ito upang mabili ang kanyang produkto? 

(Ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng gagawin niyang mukhang kaakit-
akit ang kalungkutan o kaya'y lilinlangin niya ang mga tao na isiping ang 
produkto niya ay magbibigay ng kaligayahan sa halip na kalungkutan.) 

• Si Satanas ay wala ng iba pang maiaalok kundi kalungkutan (2 Nephi 2:17-18, 
27). Paano nagagawa ni Satanas na magmukhang kanais-nais ang kalungkutan 
at kasalanan? Paano niya pilit na hinihikayat ang mga tao na isiping ang 
kaligayahan at kabutihan ay hindi kanais-nais? 

Ipaliwanag na sa araling ito ay tatalakayin ninyo ang mga propesiya ni Samuel, 
isang propetang Lamanita. Si Samuel ay nangaral sa isang pangkat ng mga 
Nephita na hinayaang pangibabawan ang kanilang mga sarili ng mga panunukso 
ni Satanas. Sila ay "naghangad ng kaligayahan sa paggawa ng kasamaan," na 
salungat sa kalikasan ng Diyos (Helaman 13:38). 
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Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, mga tanong, at 
iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa 
pangangailangan ng mga miyembro. Talakayin kung paanong maipamumuhay sa 
araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. Hikayatin ang 
mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na karanasan na may 
kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
1. Binigyang-babala ni Samuel ang mga Nephita na sila ay malilipol maliban 

kung sila ay magsisisi. 
Talakayin ang Helaman 13. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. Ipaliwanag na isang propetang Lamanita 
na nagngangalang Samuel ang nagtungo sa Zarahemla, ngunit siya ay itinaboy 
ng mga Nephita mula sa lupain. Inutusan ng Panginoon si Samuel na bumalik 
sa Zarahemla at magpropesiya. Nang hindi pahintulutan ng mga Nephita na 
makapasok si Samuel sa lunsod, tumayo siya sa ibabaw ng pader niyon at 
nagpropesiya sa kanila (Helaman 13:1-4). Kung gagamitin ninyo ang larawan 
ni Samuel, ipakita ito hanggang sa matapos ang aralin. 
• Binigyang-babala ni Samuel ang mga tao na dahil sa katigasan ng kanilang puso, 

ay babawiin ng Panginoon ang Kanyang salita mula sa kanila at ilalayo ang 
Kanyang Espiritu sa kanila (Helaman 13:8). Bakit ganito ang kinahihinatnan ng 
mga taong pinatitigas ang kanilang puso? (Tingnan sa Mosias 2:36-37.) Ano ang 
magagawa natin upang mapalambot ang ating puso? 

• Sa pamamagitan ng propetang si Samuel, sinabi ng Panginoon, "Pinagpala 
yaong mga magsisisi at lalapit sa akin" (Helaman 13:11). Paano nagtatangkang 
magsisi ang ilang tao nang hindi lumalapit sa Panginoon? Bakit ang paglapit 
sa Panginoon ay mahalagang bahagi ng pagsisisi? 
Itinuro ni Pangulong Ezra Taft Benson: 
"Ang pagsisisi ay nangangahulugan ng higit pa sa simpleng pagwawasto ng 
ugali. Maraming kalalakihan at kababaihan sa mundo ang nagpapakita ng 
matinding pagkukusa at disiplina sa sarili na supilin ang masasamang bisyo at 
kahinaan ng laman. Ngunit kasabay niyon ay hindi nila binibigyang-pansin 
ang Guro, minsan ay tahasan pa ngang tumatanggi sa Kanya. Ang gayong 
pagbabago ng ugali, kahit na ito man ay sa positibong direksyon, ay hindi 
kinapapalooban ng tunay na pagsisisi. . . . 
" . . . Ang tunay na pagsisisi ay batay sa at dumadaloy mula sa pananampalataya 
sa Panginoong Jesucristo. Wala ng iba pang paraan. Ang tunay na pagsisisi ay 
kinapapalooban ng pagbabago ng puso at hindi lamang pagbabago ng ugali 
(tingnan sa Alma 5:13)" (The Teaehings ofEzra Taft Benson [1988], 71). 

• Ang mga Nephita ay "inilagak . . . ang kanilang mga puso sa kanilang 
kayamanan" (Helaman 13:20-21). Maliban pa roon, hindi sila nakinig sa mga 
salita ng Panginoon, na nagbigay sa kanila ng mga kayamanan (Helaman 
13:21). Dahil dito, isinumpa ang mga Nephita at ang kanilang mga 
kayamanan (Helaman 13:7-22). Sa anong mga paraan higit na nagbibigay ng 
panahon at pansin ang mga tao sa makamundong bagay kaysa sa espirituwal 
na bagay? Paano natin matitiyak kung tayo nga ay nagbibigay ng sapat na 
pansin sa ating kapakanang espirituwal? 
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• Sinabi ni Samuel na laging naaalala ng mga Nephita ang kanilang mga 
kayamanan ngunit hindi nila naaalaiang pasalamatan ang Panginoon para sa 
mga ito (Helaman 13:22). Bakit mahirap para sa ilang tao na manatiling may 
pasasalamat kapag sila ay binibiyayaan ng kasaganaan? Paano sinasalungat ng 
pagpapasalamat ang pagmamalaki? Sa anong mga paraan natin maipapakita 
ang pasasalamat natin sa Panginoon? 

• Pinahihirapan at pinapatay ng mga Nephita ang mga propeta ng kanilang 
panahon, ngunit sinabi nila, "Kung ang aming mga araw ay sa mga araw ng 
aming mga ama noong unang panahon, malamang hindi namin pinatay ang 
mga propeta" (Helaman 13:24-25; ihambing sa Mateo 23:29-39). Bakit kung 
minsan ay pinupuri ng ilang tao ang mga naunang propeta at itinataboy ang 
mga buhay na propeta? (Tingnan sa Helaman 13:26.) Paano pinahihintulutan 
ng ilang tao na sila ay "akayin ng mga hangal at bulag na taga-akay? (Tingnan 
sa Helaman 13:27-29.) 

• Ayon kay Samuel, ang mga Nephita ay "naghangad ng kaligayahan sa paggawa 
ng kasamaan" (Helaman 13:38). Bakit imposibleng makahanap ng tunay 
na kaligayahan sa kasalanan? (Tingnan sa Helaman 13:38; tingnan din sa 
Alma 41:10-11.) Paano tayo makahahanap ng tunay na kaligayahan? (Bilang 
karagdagan sa pagkuha sa sagot ng mga miyembro ng klase, maaaring naisin 
ninyong basahin ang sumusunod na pahayag.) Paano natin matutulungan 
ang ibang makahanap ng tunay na kaligayahan? 
Sinabi ng Propetang Joseph Smith, "Kaligayahan ang layunin at hangarin ng 
ating buhay, at siyang magiging katapusan nito, kung susundin natin ang 
daan patungo rito; at ang daang ito ay ang karangalan, kabutihan, katapatan, 
kabanalan at pagsunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos" ('Teaehings ofthe 
Prophet Joseph Smith, pinili ni Joseph Fielding Smith [1976], 255-56). 

2. Ipinopropesiya ni Samuel ang mga palatandaang magaganap bago ang 
kapanganakan at kamatayan ng Tagapagligtas. Patuloy siyang nanawagan 
sa mga tao na magsisi. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata mula sa Helaman 14. 
• Ipinopropesiya ni Samuel ang kapanganakan at kamatayan ng Tagapagligtas 

(Helaman 14:2,15). Ayon sa sinabi ni Samuel, anu-anong mga palatandaan ang 
darating sa kapanganakan at kamatayan ng Tagapagligtas? (Tingnan sa Helaman 
14:3-7, 20-28. Ang mga propesiyang ito ay binanggit sa karagdagang ideya sa 
pagtuturo. Ang katuparan ng mga propesiya ay tatalakayin sa aralin 36.) 

• Sinabi ni Samuel na kung ang mga tao ay magsisisi, sila ay makatatanggap ng 
kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng mga kabutihan ni 
Cristo (Helaman 14:13). Ang mga kabutihan ay mga katangian o mga gawa na 
nagbibigay-karapatan sa tao na mag-angkin ng mga gantimpala. Bakit sa 
pamamagitan lamang ng mga kabutihan ng Tagapagligtas tayo mapapatawad 
sa ating mga kasalanan? (Tingnan sa 2 Nephi2:7-9; Alma 22:14.) 
Itinuro ni Pangulong Ezra Taft Benson, "Kahit na ang pinakamakatarungan at 
pinakamatwirang tao ay hindi maililigtas ang kanyang sarili ng sarili lamang 
niyang kabutihan" (The Teaehings ofEzra Taft Benson, 71). 
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• Ayon kay Samuel, bakit kinailangang mamatay si Jesus? (Tingnan sa Helaman 
14:15-18.) Paano nakaaapekto sa inyo ang kaalaman tungkol sa 
pagpapakasakit ng Tagapagligtas? 

• Sinabi ni Samuel "Kung [ang mga tao] ay naparusahan sila ang nagdala ng 
kaparusahan sa kanilang sarili" (Helaman 14:29). Bakit nagkaganoon? 
(Tingnan sa Helaman 14:30-31.) Bakit mahalaga na "pahintulutan tayong 
kumilos para sa |atingj sarili"? 

3. May mga ilang naniwala kay Samuel at nagpabinyag. Pinatigas n g iba ang 
kanilang mga puso at t inangkang patayin si Samuel. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata mula sa Helaman 15-16. 
• Bakit pinarusahan ng Panginoon ang mga Nephita? (Tingnan sa Helaman 

15:3; tingnan din sa Hebreo 12:6.) Paano nagpapakita ang pagpaparusa ng 
Panginoon ng Kanyang pagmamahal sa atin? Ano ang matututuhan natin 
mula sa pagpaparusa ng Panginoon? 

Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Helaman 15:7-8. Habang 
siya ay nagbabasa, iguhit ang sumusunod na balangkas sa pisara: 

Kaalaman 
tungkol sa 

katotohanan 
at paniniwala 
sa mga hanal 
na kasulatan 

Pananam-
palataya kay 

Jesucristo 
at pagsisisi 

\ Katibayan at 
^Pagbabago >katataga n sa 

ngpuso I / pananam-
V palataya 

• Sa anong mga paraan nagbibigay-daan sa pananampalataya at pagsisisi ang 
kaalaman sa katotohanan at paniniwala sa mga banal na kasulatan? Sa anong 
mga paraan nagbibigay-daan ang sa pagbabago ng puso ang pananampalataya 
at pagsisisi? 

• Ang mga Lamanita na nakaranas ng pagbabago ng puso ay namalaging 
"matibay at matatag sa pananampalataya" (Helaman 15:8). Kapag nakaranas 
tayo ng pagbabago ng puso, ano ang dapat nating gawin upang matiyak na 
ang pagbabago ay panghabang-panahon? (Tingnan sa 2 Nephi 3:19-20.) 

• Paano tumugon ang mga Nephita sa mga propesiya at babala ni Samuel? 
(Tingnan sa Helaman 16:1-7.) Bakit sa palagay ninyo maraming tao ang hindi 
naniwala kay Samuel kahit nakita na nilang siya ay himalang pinangalagaan? 

• Bagama't nakita na nila na natupad ang mga salita ng mga propeta, karamihan 
sa mga Nephita ay nagsimulang patigasin ang kanilang mga puso at umasa sa 
kanilang sariling lakas at karunungan (Helaman 16:13-15). Paano 
pinabulaanan ng mga di-naniniwalang Nephita ang mga palatandaan na 
kanilang nakita? (Tingnan sa Helaman 16:16-23.) Anu-ano ang mga panganib 
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ng pagpupumilit na unawain ang ebanghelyo sa pamamagitan lamang 
ng karunungan? 

Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinaiakay sa araling ito. 
Maaari ninyong gamitin ang karagdagang ideya sa pagtuturo upang pagbalik-
aralan ang mga propesiya ni Samuel at upang ipakita kung paano makatutulong 
ang pag-aaral tungkol sa mga propesiyang ito na maihanda tayo sa Ikalawang 
Pagparito ng Tagapagligtas. 

Ang sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaaring ninyong gamitin ang ideyang ito bilang bahagi ng aralin. 
Paghahanda para sa Ikalawang Pagparito 
Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Ezra Taft Benson: 
"Ang talaan ng kasaysayan ng mga Nephita noong bago pa lamang dumalaw 
ang Tagapagligtas ay naghahayag ng maraming pagkakatulad sa ating sariling 
panahon sa paghihintay natin sa ikalawang pagparito ng Tagapagligtas" (sa 
Conference Report, Abr. 1987, 3; o Ensign, May 1987, 4). 
Sa pahayag na ito, "ang talaan ng kasaysayan ng mga Nephita," na tinukoy 
ni Pangulong Benson ay ang aklat ng 3 Nephi—ang ulat ng mga Nephita 
bago pa lang sila dinalaw ng nabuhay na mag-uling Panginoon. Naaakma 
ang sumusunod na tsart sa pahayag ni Pangulong Benson hinggil sa aklat 
ni Helaman—ang ulat ng mga Nephita bago nila nakita ang mga palatandaan 
ng pagsilang ng Tagapagligtas. 
Gamitin ang tsart upang ipakita na ang Helaman 13-16 ay naglalaman ng 
mga propesiya at mga pangyayari na nakakatulad ng mga propesiya at mga 
pangyayaring magaganap bago ang Ikalawang Pagparito ni Jesucristo. Isang 
halaw mula sa tsart ay natatagpuan din sa Gabay sa Pag-aaral ng Miyembro ng 
Klase sa Aklat ni Mormon. 
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Aralin 10 

Mga Propesiya at mga 
Pangyayaring Nakatala sa 
Helaman 13-16 

Helaman 16:1, 3, 6, 10 

Helaman 16:13-14 

Helaman 13:22; 16:12, 22 -23 

Helaman 13:2, 6, 8, 10-11, 
14:9, 11; 15:1-3, 17: 16:2 

Helaman 15:4-11 

Helaman 14:3-4 

Helaman 14:5-6, 20 

Helaman 16:13-18 

Helaman 14:21, 23, 26 

Helaman 14:24; 15:1 

Propesiya o Pangyayari 

Matatag na maliit na bahagi 
ng matwid 
Mga pagbuhos na espirituwal 
at mga himala 
Mat inding kasamaan 

Pagtataboy sa mga propeta 
ng Panginoon at ang 
kanilang panawagan sa 
pagsisisi 
Pagbabalik-loob ng 
maraming Lamanita 
Propesiya tungkol sa isang 
gabing walang kadiliman 

Mga propesiya ng mga 
pa la tandaan at mga 
kababalaghan sa kalangitan 
Pagkakaila sa mga 
palatandaan, kababalaghan, at 
pagparito ni Cristo 
Mga propesiya ng malalakas 
na bagyo at iba pang likas na 
kalamidad 
Propesiya ng pagkalipol ng 
masasama 

Mga Palatandaan at mga Pangyayaring Magaganap Bago ang Ikalawang Pagparito 
I Nephi 14:12; Jacob 5:70 

Joel 2:28-30; Doktrina at mga 
Tipan 45:39-42 
II Kay Timoteo 3:1-5; 
Doktrina at mga Tipan 45:27 
Doktrina at mga Tipan 
1:14-16 

Doktrina at mga Tipan 49:24 

Zacarias 14:7; t ingnan d in sa 
Teaehings of the Prophet 
Joseph Smith, pinili ni Joseph 
Fielding Smith 1976], 287 
Joel 2:30-31; Doktrina at mga 
Tipan 45:50 

II ni Pedro 3:3-4; Doktrina at 
mga Tipan 45:26 

Apoealipsis 16:18, 2; 
Doktrina at mga Tipan 
88:88-90 
Isaias 26:21; Malakias 4:1; 
Doktrina at mga Tipan 1:9; 
133:41 

• Anu-anong pagkakatulad ang nananaig sa pagitan ng mga tao ngayon at mga 
Nephita na nabuhay bago ang pagsilang ni Cristo? 

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Ezra Taft Benson: 
Sa Aklat ni Mormon ay mahahanap natin ang isang pagtutularan para sa 
paghahanda sa Ikalawang Pagparito. Nakatuon ang malaking bahagi ng aklat sa 
ilang dekada bago ang pagdating ni Cristo sa Amerika. Sa masusing pag-aaral ng 
panahong yaon, matutukoy natin kung bakit ang ilan ay napuksa sa kakila-
kilabot na paghahatol na naganap bago ang Kanyang pagdating at kung ano ang 
dahilan kung bakit ang ilan ay naroong nakatayo sa tabi ng templo sa lupaing 
Masagana at inihipo ang kanilang mga kamay sa sugat ng Kanyang mga kamay 
at paa. Magagawa bang pag-alinlangan ng sinuman na ang aklat na ito ay para sa 
atin at mula rito ay makahahanap tayo ng dakilang kapangyarihan, malaking 
kagiliwan, at dakilang paggabay?" (sa Conference Report, Oet. 1986, 5-6; o 
Ensign, Nob. 1986, 6-7). 
Anyayahan ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga kabatiran at 
impresyong kanilang natanggap habang tinatalakay nila ang Helaman 13-16. 
Itanong sa kanila kung paano makatutulong ang mga bagay na ito sa kanilang 
makapaghanda para sa Ikalawang Pagparito ng Tagapagligtas. 
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36 
"Kinabukasan, Paparito Ako sa Daigdig" 

3 Nephi 1-7 
Layunin Tulungan ang mga miyembro ng klase na magtiis nang may pananampalataya sa 

mga panahon ng pagsubok at tukso. 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang tungkoi sa mga sumusunod 
na banal na kasulatan: 

a. 3 Nephi 1:1-22. Sa kabila ng mga palatandaan at mga himala sa lupain, 
ipinahahayag pa rin ng mga hindi naniniwala na ang panahon ng pagparito 
ng Tagapagligtas ay lumipas na. Tinangkang patayin ng mga masasama ang 
mga naniniwala. Ang mga palatandaan ng pagsiiang ng Tagapagligtas ay 
nakita at nagbigay katwiran sa mga nagsipagtiis nang may pananampalataya. 

b. 3 Nephi 2-4. Lumaganap ang kasamaan sa lupain. Naging higit na 
makapangyarihan ang mga tulisan ni Gadianton at nakidigma sa mga 
Nephita. Nagsisi ang mga Nephita sa kanilang kasamaan, at tinulungan 
sila ng Panginoon sa paggapi sa mga tulisan ni Gadianton. 

c. 3 Nephi 5-7. Iwinaksi ng mga Nephita ang kanilang mga kasalanan at 
namuhay nang matwid. Habang sila ay umuunlad, nagkaroon ng kapalaluan 
at pagtatalu-talo sa Simbahan. Di nagtagal ang pamumuhay ng mga tao ay 
"nasa kalagayan ng kakila-kilabot na kasamaan." Nangaral si Nephi ng 
pagsisisi at pananampalataya kay Cristo, at nagbalik-loob ang ilan sa mga tao. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa mga sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ibahagi sa mga miyembro ng klase ang sumusunod na pabula na isinalaysay ni 
Elder George A. Smith, na miyembro ng Korum ng Labindalawang Apostol: 
"Isang manlalakbay na naglilibot sa bayan ang pumunta sa isang malaking 
lungsod, na napakayaman at napakarangya; tiningnan niya ito at sinabi sa 
kanyang giya |tagapagturo ng daan], 'Marahil napakababait ng mga tao dito 
dahil isang maliit na dimonyo lang ang nakikita ko sa malaking lungsod na ito.' 
"Sumagot ang giya, 'Hindi ninyo nauunawaan, ginoo; ang lungsod na ito ay 
ganap nang nagpailalim sa kasamaan, katiwalian, kawalang-dangal at lahat ng 
uri ng bagay na kasuklam-suklam kung kaya't isang dimonyo lang ang kailangan 
upang sila ay masupil/ 
"Sa paglalakbay niya sa di kalayuan ay nakarating siya sa isang baku-bakong 
daan at nakita ang isang matandang lalaki na nagsisikap na makaakyat sa tabi ng 
burol, pinalilibutan ng pitong malalakas, malalaki, mukhang mga walang 
pakundangang dimonyo. 
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" 'Naku/ ang sabi ng manlalakbay, 'marahil ay napakasama ng matandang lalaking 
iyan, tingnan mo na lang ang maraming dimonyo na nakapalibot sa kanya!' 
" 'Iyan lamang/ ang sagot ng giya, ang nag-iisang mabuting tao sa bayang ito at 
nariyan ang pito sa pinakamalalakas na dimonyo na nagpipilit na iligaw siya ng 
landas ngunit hindi nila makayang gawin ito' " (sa Deseret News, 11 Nob. 1857, 
7:287). 
Ipaliwanag na habang pinagsisikapan nating matapat na masunod ang lahat ng 
mga kautusan, mahaharap tayo sa mga pagsalungat. Tumatalakay ang aralin 
ngayon sa mga pagsalungat na kinakaharap ng mga naniniwalang Nephita. 
Nakapagtiis ang ilang tao sa kabila ng lahat ng pagsalungat, habang ang iba ay 
nakatanggap ng napakaraming biyaya ngunit madaling "tumalikod mula sa 
kanilang kabutihan" (3 Nephi 7:8). Mula sa mga kabanatang ito matutuhan natin 
ang kahalagahan ng pananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok at tukso. 

Piliin nang may pananalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, mga 
tanong, at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon 
sa pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng banal 
na kasuiatang ito. 
1. Ang mga palatandaan ng kapanganakan ng Tagapagligtas ay magbibigay 

katwiran sa mga matapat na nagsipagtiis. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 3 Nephi 1 :l-22. Ipaliwanag na 
ang mga pangyayari sa kabanatang ito ay naganap limang taon pagkatapos na 
ipropesiya ni Samuel ang pagsilang ni Jesus. Sinabi ni Samuel, 'Timang taon pa 
ang lilipas, at masdan, pagkatapos ay paparito ang Anak ng Diyos" (Helaman 
14:2). Maaari ninyong sandaling pagbalik-aralan ang mga propesiya ng mga 
palatandaan ng pagsilang ni Jesus (Helaman 14:2-7). 
• Habang naghihintay sa katuparan ng mga propesiya ni Samuel, "ang mga 

taong naniniwala ay nagsimulang malungkot nang labis" (3 Nephi 1:7). 
Anu-ano ang ilan sa mga dahilan ng kanilang kalungkutan? (Tingnan sa 
3 Nephi 1:5-9.) 
a. Ilan sa mga di naniniwala ang nagsabi na ang panahon para sa katuparan ng 

mga propesiya ay nakalipas na at ang pananampalataya ng mga naniniwala 
ay nawalan ng saysay (3 Nephi 1:5-6). 

b. Ang mga di naniniwala ay lumikha ng "malaking pagkakaingay sa buong 
lupain" (3 Nephi 1:9). 

c. Ang araw ay itinakda upang patayin ang lahat ng mga naniniwala 
(3 Nephi 1:7). 

• Sa kabila ng mga hamong ito sa kanilang pananampalataya, ano ang ginawa 
ng mga naniniwala? (Tingnan sa 3 Nephi 1:8.) Ano ang ating gagawin upang 
manatiling matatag kapag hinahamon ang pananampalataya natin? 

• Nang makita ni Nephi ang kasamaan ng mga di naniniwala, nanalangin siya 
sa Panginoon para sa kanyang mga tao (3 Nephi 1:10-11). Anong mensahe 
ang inihayag kay Nephi matapos siyang manalangin nang buong araw para sa 
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kanyang mga tao? (Tingnan sa 3 Nephi 1:12-14. Maaari ninyong ipabasa nang 
malakas sa isang miyembro ng klase ang mga talatang ito.) Paano natupad ang 
mga propesiya ni Samuel? (Tingnan sa 3 Nephi 1:15-21.) Paano nakatutuiong 
ang ulat na ito sa pagpapalakas ng inyong pananampalataya kay Jesucristo? 

2. Ang mga tulisan ni Gadianton ay nakidigma sa mga Nephita. 
Talakayin ang 3 Nephi 2-4. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. 
• Paano tinangkang ilihis ni Satanas ang mga tao mula sa kanilang paniniwala 

sa Tagapagligtas at sa Kanyang kapanganakan? (Tingnan sa 3 Nephi 1:22; 
2:1-3. Bigyang-diin na unti-unting nakuha ni Satanas ang mga puso ng mga 
tao, at di nagtagal ang mga tao ay "nagsimulang malimutan yaong mga 
palatandaan at kababalaghan.") Alin sa mga taktikang ito ang nakikita 
ninyong ginagamit ngayon ng kaaway? Ano ang magagawa natin upang 
maalala at mapanatili ang mga espirituwal nating karanasan? 

• Patuloy ang pagsama ng mga tao, anu-anong panganib ang kinakaharap nila? 
(Tingnan sa 3 Nephi 2:11-13, 17-19.) Anu-anong mga uri ng pag-uugali at 
pagkilos ang nagbabanta sa kaligtasan natin ngayon? 

• Sa ika-16 na taon pagkalipas ng kapanganakan ni Cristo, si Laeoneo, ang 
gobernador at punong hukom ng mga Nephita, ay nakatanggap ng sulat mula 
kay Giddianhi, ang pinuno ng mga tulisan ni Gadianton (3 Nephi 3:1). Ano 
ang nais ni Giddianhi kay Laeoneo? (Tingnan sa 3 Nephi 3:6-8.) 

• Nang ipabatid ng mga tulisan ni Gadianton ang kanilang balak na paglipol sa 
mga Nephita, kaagad na nagsimula sa paghahanda ang mga tao upang 
ipagtanggol ang kanilang sarili, sa ilalim ng pamamahala ni Laeoneo at 
Gidgiddoni. Ano ang matututuhan natin sa kanilang mga ginawa na 
makatutulong na mapangalagaan tayo sa panahon ng tukso at takot? (Ipabasa 
sa mga miyembro ng klase ang 3 Nephi 3:12-26 upang mahanap ang sagot sa 
katanungang ito. Isulat sa pisara ang buod ng mga kasagutan ng mga 
miyembro ng klase. Nakasulat ang ilan sa mga sagot sa ibaba, na may mga 
katanungang maghihikayat ng talakayan. 
a. "Si Laeoneo, ang gobernador, ay isang makatarungang lalaki, at hindi 

maaaring matakot" (3 Nephi 3:12). Paanong magiging sanhi ang takot 
upang ang isang tao ay magpadala sa tukso? Paano makatutulong ang 
pansariling kabutihan sa atin na manatiling matapang kapag nahaharap 
tayo sa tukso o kahirapan? 

b. Sinabi ni Laeoneo sa mga tao na "magsumamo sa Panginoon upang 
humingi ng lakas" (3 Nephi 3:12). Bakit mahalagang manalangin upang 
magkaroon ng lakas na harapin ang mga tukso o mga hamon? 

e. Pinapangyari ni Laeoneo na "magkakasamang magtipon" ang mga tao 
(3 Nephi 3:13, 22). Bakit mahalaga sa mga Nephita na magtipon sa isang 
lugar upang ipagtanggol ang kanilang sarili? (Tingnan sa 3 Nephi 4:3-4.) 
Paano nakadaragdag sa ating kakayahang labanan ang mga puwersa ng 
kasamaan ang ating pakikisalamuha sa ibang miyembro ng Simbahan? 
(Tingnan sa Moroni 6:4-6.) 

d. "Iniutos niya na magtayo ng mga muog" at magtalaga ng "mga bantay 
sa paligid" (3 Nephi 3:14). Paano natin mapatitibay ang ating sarili at 
mababantayan laban sa tukso? 
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e. Ang mga Nephita ay "nagsikap sa kanilang sa r i l i . . . na gawin ang naaayon 
sa mga salita ni Laeoneo" (3 Nephi 3:16). Paano tayo nabibiyayaan sa 
pagsunod sa mga pinunong nabigyan-inspirasyon? 

f. "Sila ay nagsisi sa lahat ng kanilang mga kasalanan" (3 Nephi 3:25). Paano 
makatutulong sa atin ang pagsisisi na makatanggap ng higit na lakas mula 
sa Panginoon? 

g. Sila ay may "matitibay na baluti" (3 Nephi 3:26). Anong baluti ang ipinayo 
sa atin na suutin? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 27:15-18.) Bakit 
itinuro sa atin na magsuot ng buong baluti ng Diyos? Paano natin 
maisusuot ang baluting ito araw-araw? 

• Ano ang naging resulta ng mga paghahandang ito nang sumalakay ang mga 
tulisan ni Gadianton sa mga Nephita? (Tingnan sa 3 Nephi 4:11-13, 16-29.) 
Paano nagsaya ang mga Nephita matapos ang kanilang pagwawagi? (Tingnan 
sa 3 Nephi 4:30-33.) Sa anong paraan natin maipapakita ang ating 
pasasalamat sa Panginoon sa pagkakalinga at pagpapala sa atin? 

3. Namuhay nang matwid ang mga Nephita at umunlad, ngunit nagkaroon 
ng kapalaluan at pagtatalu-talo. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 3 Nephi 5-7. Ipaliwanag na 
nagapi ng mga Nephita ang mga tulisan ni Gadianton sa ika-21 taon matapos 
ang kapanganakan ni Cristo. Sa susunod na 13 taon pa, dadalawin ng 
Tagapagligtas ang mga Nephita at mangangasiwa sa kanila. 
• Sa loob ng ilang taon matapos ang pagkagapi ng mga tulisan ni Gadianton, 

nagtamasa ng malaking kapayapaan at pag-unlad ang mga Nephita (3 Nephi 
5:1-26; 6:1-9). Ano ang nagpahinto sa kanilang kapayapaan? (Tingnan sa 3 
Nephi 6:10-15. Maaari ninyong pagbalik-aralan nang maikli ang pag-ikot ng 
kapalaluan na tinalakay sa aralin 34.) 

• Habang nagpapatuloy sa kanilang kasamaan ang mga tao, dumarating ang 
mga propeta upang manawagan sa kanila na magsisi, ngunit sila ay itinaboy at 
pinatay ng mga tao (3 Nephi 6:17-23). Dumami ang mga lihim na 
pakikipagsabwatan, at di nagtagal ang mga tao ay nahati-hati sa mga lipi (3 
Nephi 6: 27-30; 7:1-5). Ano ang ginawa ni Nephi bilang tugon sa kasamaang 
ito? (Tingnan sa 3 Nephi 7:15-19.) Ano ang naging resulta ng kanyang 
ginawa? (Tingnan sa 3 Nephi 7:21-26.) 

Isulat sa pisara ang mga petsa na nakasulat sa ibaba. Magtalaga ng iba't ibang 
miyembro ng klase upang magbasa nang malakas ng mga kaukulang talata. 
Habang binabasa ang bawat talata, ipalarawan sa mga miyembro ng klase ang 
espirituwal na kalagayan ng mga tao. 
A.D. 21-26 3 Nephi 5:1-3 (Ang mga tao ay naglingkod sa Diyos "nang buong 

sigasig.") 
A.D. 26-27 3 Nephi 6:4-5 (Nagkaroon ng malawakang kaayusan at kaunlaran.) 
A.D. 28 3 Nephi 6:9 (Nagkaroon ng patuioy na kapayapaan.) 
A.D. 29 3 Nephi 6:10-16 (Nagkaroon ng mga pagtatalu-talo, kapalaluan, at 

pagmamalaki.) 
A.D. 30 3 Nephi 6:17-18 ("Sila ay nasa kalagayan ng kakila-kilabot na 

kasamaan.") 
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A.D. 31 3 Nephi 7:21 (Kakaunting tao ang nagbaiik-ioob sa Panginoon.) 
A.D. 32-33 3 Nephi 7:23 (Si Nephi ay patuloy na nangaral ng pagsisisi.) 
• Anu-ano ang mga biyayang maaaring matamasa ng mga tao kung mananatili 

silang matapat? (Tingnan sa 3 Nephi 10:18-19. Ang mga mas mabubuting 
bahagi ng mga tao ay naligtas sa pagkalipol na kaakibat ng Pagpapako sa Krus 
ng Tagapagligtas. Nakatanggap sila ng malalaking biyaya nang dalawin sila ng 
Tagapagligtas matapos ang Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli. Ang mas 
makasalanang bahagi ng mga tao ay nalipol. Tatalakayin sa susunod na aralin 
ang mga pangyayaring ito. 

Ipaliwanag na naghihintay rin tayo sa pagparito ng Tagapagligtas. Habang tayo 
ay naghihintay, tatangkain ni Satanas na ibaling tayo sa kasamaan tulad ng 
ginawa niya sa mga Nephita. Kung ihahanda natin ang ating sarili tulad ng 
ginawa ng mga tao noong panahon ni Laeoneo, at kung tayo ay matwid na 
magtitiis, magiging karapat-dapat tayo na tanggapin ang lahat ng nais na 
ihandog sa atin ng Panginoon. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na mga materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay 
ng aralin. Maaari ninyong gamitin ang ideyang ito bilang bahagi ng aralin. 
"Ako ay disipulo ni Jesucristo" (3 Nephi 5:13) 
Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang 3 Nephi 5:13. Ipaliwanag 
na ang talatang ito ay naglalaman ng mga salita ng propetang si Mormon. 
• Ano ang ibig sabihin ng maging disipulo ni Jesucristo ngayon? 
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"Kung Sinuman ang Lalapit, Siya ay Aking Tatanggapin" 37 
3 Nephi 8-11 
Layunin Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan ang katuparan ng mga 

propesiya ni Samuel at ang mga biyayang makakamit ng mga lumalapit sa 
Tagapagligtas. 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. 3 Nephi 8. Malaking pagkawasak ang naganap sa Amerika noong panahon 

ng kamatayan ni Cristo. Maraming lungsod ang nawasak. 
b. 3 Nephi 9-10. Narinig ng mga nakaligtas ang tinig ng Panginoon na nag-

aanyaya sa kanila na lumapit sa Kanya, magsisi, at magbaiik-loob. 
3. 3 Nephi 11. Ang nabuhay na mag-uling Tagapagligtas ay bumaba mula sa 

langit at nagturo sa mga tao. 
2. Kung ang mga sumusunod na larawan ay makukuha, ihandang gamitin ito sa 

aralin: Nagpapakita si Cristo sa mga Nephita (62047 893; Pakete ng Larawan 
ng Sining ng Ebanghelyo 315) at Nagtuturo si Jesus sa Kanlurang Hating-
Daigdig (62380 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 316). 

3. Bago magsimula ang klase, isulat sa pisara ang tsart sa susunod na pahina. 

Kung naangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ipaliwanag na kadalasan ang 3 Nephi ang unang kabanata na ipinababasa sa 
mga tao kapag nakatanggap sila ng kopya ng Aklat ni Mormon mula sa mga 
misyonero. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng ulat tungkol sa nabuhay na 
mag-uling Tagapagligtas na dumalaw sa mga Nephita. 
• Bakit sa palagay ninyo ang 3 Nephi 11 ay magiging mabisang paraan upang 

maipakilala ang Aklat ni Mormon sa isang tao? Anu-anong damdamin o 
karanasan ang napasainyo habang binabasa ninyo ang kabanatang ito? 

Bigyang-diin na ang mga kabanatang naglalarawan sa pagdalaw ng Tagapagligtas 
sa mga Nephita ay ilan sa mga pinakamaimpluwensiyang talata sa Aklat ni 
Mormon. Tumatalakay ang araling ito sa mga malaking kapahamakan na 
naganap sa Amerika nang ipako sa krus si Jesus. Ito ay kinabibilangan ng ulat 
ng panimula ng kanyang ministeryo sa mga Nephita. 

Piliin nang may pananalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, mga tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
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maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
1. Malaking pagkawasak ang naganap sa Amerika sa panahon ng kamatayan 

ni Jesus. 
Talakayin ang 3 Nephi 8. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. Ipaalala sa klase na si Samuel, ang 
Lamanita, ang nagpropesiya ng malaking pagkawasak na magaganap kapag si 
jesus ay ipinako sa krus (Helaman 14:20-27). Sa ika-33 taon matapos ang mga 
palatandaan sa kapanganakan ni Jesus, ang mga tao ay "nagsimulang umasa 
nang buong taimtim" para sa katuparan ng mga salita ni Samuel (3 Nephi 8:3). 
Ipatuon ang pansin ng mga miyembro ng klase sa tsart na isinulat ninyo sa pisara: 

MGA PROPESIYA NI 
SAMUEL 
Helaman 14:21, 23 
He laman 14:24 
Helaman 14:20, 27 

KATUPARAN 

3 Nephi 8:5-7, 17-18; 9:8 
3 Nephi 8:8-10, 14 
3 Nephi 8:20-21 

Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang bawat talata na nakasulat sa ilalim ng 
"Mga Propesiya ni Samuel" at pagkatapos ay basahin ang mga kaukulang talata 
na nakasulat sa ilalim ng "Katuparan." 
• Nang tumigil na ang pagkawasak, ang lupain ay natakpan ng makapal na 

kadiliman (3 Nephi 8:19-23). Bakit isang naaakmang palatandaan ang ganap 
na kadiliman sa kamatayan ng Tagapagligtas? (Tingnan sa 3 Nephi 9:18; 
t ingnan din sa Juan 8:12; Doktrina at mga Tipan 11:28). Sa anong mga paraan 
nakapagdala ng liwanag ang Panginoon sa inyong buhay? 

• Ano ang naging tugon ng mga nakaligtas sa pagkawasak? (Tingnan sa 3 Nephi 
8:23-25.) Paano makatutulong sa atin ang pagbabasa ng tungkol sa kanilang 
karanasan na maghanda sa Ikalawang Pagparito? 

2. Narinig ng mga nakaligtas ang tinig ng Panginoon na nag-aanyaya sa 
kanilang magbalik sa Kanya. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 3 Nephi 9-10. 
• Matapos ang pagkawasak, narinig ng mga nakaligtas na Nephita ang tinig 

ni Cristo na naglalarawan kung paano nawasak ang iba't ibang lungsod 
(3 Nephi 9:1-12). Anong dahilan ang ibinigay ng Panginoon kung bakit may 
pagkawasak? (Tingnan sa 3 Nephi 9:12. Maaari ninyong tukuyin kung gaano 
kadalas Niyang inulit ang dahilang ito sa mga talata 2-12.) Anong paanyaya 
ang ipinaabot niya sa mga nakaligtas? (Tingnan sa 3 Nephi 9:13-14. Maaari 
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ninyong tukuyin na ang salitang lumapit ay tatlong beses na lumitaw sa talata 
14. Tingnan ang siping-banggit sa ibaba.) Ano ang kailangan nating gawin 
ngayon upang matanggap ang paanyayang ito? 
Sinabi ni Elder Jeffrey R. Holland: " 'Halika/ ang buong pagmamahal na sinabi 
[ni Cristo|. 'Halika, sumunod sa akin/ Saan man kayo paroroon, halika't 
tingnan muna ninyo kung ano ang aking ginagawa, tingnan kung saan at 
kung paano ko ginugugol ang aking panahon. Mag-aral tungkol sa akin, 
sumabay sa aking paglalakad, makipag-usap sa akin, maniwala. Pakinggan 
akong manalangin. At kayo naman ay makahahanap ng mga sagot sa sarili 
ninyong mga panalangin. Ang Diyos ang magdadala ng kapahingahan sa 
inyong mga kaluluwa. Halika, sumunod sa akin" (sa Conference Report, Okt. 
1997, 88; o Ensign, Nob. 1997, 65). 

Maaari ninyong ipaawit o ipabasa sa mga miyembro ng klase ang mga titik ng 
"Lumapit kay Jesus" (Mga Himno) ngayon o sa katapusan ng aralin. 

Ipinahayag ni Jesus na ang batas ni Moises ay natupad na sa pamamagitan 
Niya at hindi na Siya tatanggap pa ng mga handog at mga alay na sinusunog 
(3 Nephi 9:17, 19). Anong pinakahain ang sinasabi Niya na dapat nating ialay? 
(Tingnan sa 3 Nephi 9:20.) Ano ang ibig sabihin ng pag-aalay ng "isang bagbag 
na puso at nagsisising espiritu"? (Tingnan ang siping-banggit sa ibaba.) Ano 
ang ipinangako ng Tagapagligtas sa sinumang mag-aalay nito? (Tingnan sa 
3 Nephi 9:20.) 
Sinabi ni Pangulong Reuben Clark Jr., na dating miyembro ng Unang 
Panguluhan: "Sa ilalim ng bagong tipan na dumating kasabay ni Cristo, ang 
makasalanan ay dapat mag-alay ng sakripisyo mula sa sarili niyang buhay, 
hindi sa pag-aalay ng dugo ng iba pang nilalang; dapat niyang itakwil ang 
kanyang mga kasalanan, dapat siyang magsisi, siya mismo ang dapat gumawa 
ng sakripisyo" (Behold the Lamb ofGod, [1962], 107). 

• Para kanino ang sinabi ni Jesus na inialay Niya ang Kanyang buhay? (Tingnan 
sa 3 Nephi 9:22.) Anu-anong mga katangiang maihahalintulad sa mga bata ang 
kailangan natin upang makalapit sa Tagapagligtas? (Tingnan sa Mosias 3:19.) 

• Matapos na maipahayag ni Jesus ang lawak ng pagkawasak at nangako ng 
katubusan sa mga nananiwala, maraming oras ng katahimikan ang lumipas. 
Nang magsalita muli si Jesus, anong analohiya ang ginamit Niya upang 
ilarawan ang Kanyang pagnanais na tipunin ang Kanyang mga tao? (Tingnan 
sa 3 Nephi 10:4-6. Bigyang-diin na ginamit ni Jesus ang analohiyang ito 
nang tatlong beses ngunit binago ito nang bahagya sa bawat talata.) Bakit 
nais Niya tayong tipunin? (Tingnan ang siping-banggit sa ibaba.) Paano tayo 
makatutulong sa pagtitipong ito? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 4:1-7.) 
Itinuro ni Propetang Joseph Smith: "Ano ang layunin ng pagtitipon . . . 
ng mga tao ng Diyos sa kahit anumang panahon ng daigdig? . . . Ang 
pinakapangunahing layunin ay ang pagtatayo sa Panginoon ng tahanan kung 
saan maihahayag Niya sa Kanyang mga tao ang mga ordenansa ng Kanyang 
tahanan at ang mga kaluwalhatian ng Kanyang kaharian, at ituro sa mga tao 
ang daan ng kaligtasan. . . . Ito rin ang siyang dahilan kung bakit sama-samang 
tinitipon ng Diyos ang Kanyang mga tao sa mga huling araw" (Teaehings ofthe 
Prophet Joseph Smith, pinili ni Joseph Fielding Smith [1976], 307-8). 
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• Matapos tawagin ang mga tao na magsipagsisi at lumapit sa Kanya, tumigil si 
Cristo sa pagsasalita sa mga tao. Tatlong araw ng pagtatangis ang lumipas. 
Pagkatapos naglaho ang kadiliman, ang ingay at pagkawasak ay tumigil, at ang 
pagdadalamhati ng mga tao ay napalitan ng kagalakan (3 Nephi 10:9-10). 
Bakit naligtas ang mga tao? (Tingnan sa 3 Nephi 10:12-13.) Anu-anong mga 
biyaya ang kanilang natanggap? (Tingnan sa 3 Nephi 10:18-19.) 

• Ano ang payo ni Mormon sa atin, na mga nagbabasa ng ulat na ito? (Tingnan 
sa 3 Nephi 10:14.) 

3. Si Jesus ay bumaba mula sa langit at nagturo sa mga tao. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 3 Nephi 11. Ipaliwanag na ang 
mga tao ay nagtipun-tipon sa paligid ng templo sa lupaing Masagana, na 
nanggigilalas sa mga pagbabagong nangyari at "nangag-uusap tungkol sa 
Jesucristong ito, na kung kanino ang palatandaan ay ibinigay hinggil sa kanyang 
kamatayan" (3 Nephi 11:1-2). 
• Habang sila ay nag-uusap tungkol sa nangyari, narinig nila ang tinig ng Diyos 

Ama. Ano ang katangian ng tinig? (Tingnan sa 3 Nephi 11:3.) Ilang beses 
napakinggan ng mga tao ang tinig bago nila naunawaan iyon? (Tingnan sa 3 
Nephi 11:4-6.) 

• Paano naunawaan sa wakas ng mga tao ang tinig? (Tingnan sa 3 Nephi 11:15). 
Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng "binuksan ang kanilang mga tainga 
upang marinig ito"? (3 Nephi 11:5). Ano ang magagawa natin upang higit na 
mapakinggan at maunawaan ang mga salita ng Diyos sa atin? 

• Paano ipinakilala ng Diyos Ama ang Tagapagligtas? (Ipabasa nang malakas sa 
isang miyembro ng klase ang 3 Nephi 11:7.) Paano ipinakilala ng Tagapagligtas 
ang Kanyang Sarili? (Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang 3 
Nephi 11:8-11. Kung gagamitin ninyo ang larawan na nagpakita si Jesus sa 
mga Nephita, ipakita na ito ngayon.) 

• Anong paanyaya ang ipinaabot ni Jesus sa lahat ng tao? (Tingnan sa 3 Nephi 
11:13-15; tingnan din sa 3 Nephi 17:25, na nagsasabi na may 2,500 mga tao 
ang naroon. Kung gagamitin ninyo ang larawan na nagtuturo si Jesus, ipakita 
na ito ngayon.) Ano ang matututuhan natin sa halimbawa ng pagmamahal ng 
Tagapagligtas? 
Matapos mabigyan ni Jesus si Nephi at ang iba pa ng karapatang magbinyag, 
ano ang itinuro Niya sa kanila tungkol sa pagbibinyag? (Tingnan sa 3 Nephi 
11:22-27.) Bakit mahalaga na mabinyagan sa tamang pamamaraan at ng isang 
taong may karapatan na magbinyag? 

• Itinuro ni Jesus na kailangan na "huwag magkakaroon ng pagtatalu-talo" sa 
mga tao tungkol sa pagbibinyag o sa ano pa mang paksa ng Kanyang doktrina 
(3 Nephi 11:22, 28). Bakit mapanganib ang pagtatalu-talo hinggil sa doktrina 
ng ebanghelyo? (Tingnan sa 3 Nephi 11:29; Doktrina at mga Tipan 10:62-63.) 
Paano tayo mapag-iisa sa totoong doktrina? 

• Ano ang itinuro ng Tagapagligtas na Kanyang doktrina? (Tingnan sa 3 Nephi 
11:30-38. Ang mga sagot ay dapat kabilangan ng paniniwala sa Ama sa Langit 
at kay Jesucristo, pagsisisi at ang maging tulad ng isang bata, pagpapabinyag, 
at pagtanggap sa Espiritu Santo.) Anong pangako ang ibinigay Niya sa mga 

202 



Aralin 10 

magtatayo ng kanilang buhay sa ibabaw ng Kanyang doktrina. (Tingnan 
sa 3 Nephi 11:39.) 

• Paano tayo lubos na makasusunod sa mga tagubilin ng Tagapagligtas na 
ipahayag ang mga salitang ito "hanggang sa mga dulo ng mundo"? 
(3 Nephi 11:41). 

Basahin ang 3 Nephi 10:14 at ipaaiala sa mga miyembro ng klase ang 
kahalagahan ng pag-unawa at pagsaliksik sa mga banal na kasulatan. Bagaman 
ang pag-uusig ay darami habang lumalaki ang puwang sa pagitan ng mga 
mabubuti at masasama, mapalalakas tayo hangga't pinag-aaralan natin ang mga 
banal na kasulatan at sumusunod sa mga propeta. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na materyal ay nagdaradag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang ideyang ito bilang bahagi ng aralin. 
Gawaing Pagbabalik-aral 
Bilang gawaing pagbabalik-aral, ipakita ang larawang Nagtuturo si Jesus sa 
Kanlurang Hating-Daigdig (62380 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng 
Ebanghelyo 316). Basahin ang mga sumusunod na pahayag at ipatukoy sa mga 
miyembro ng klase kung ang bawat pahayag ba ay tama o mali. Ipabasa sa kanila 
ang talata ng banal na kasulatan na nakalista sa bawat pahayag. 
1. Ang pangyayari sa larawang ito ay naganap sa lungsod ng Zarahemla. 

(Mali; tingnan sa 3 Nephi 11:1.) 
2. Narinig na ng mga tao ang tinig ng Panginoon. (Tama; tingnan sa 

3 Nephi 9:1-2.) 
3. Inatasan sila ng Panginoon na huwag Siyang hawakan. (Mali; tingnan 

sa 3 Nephi 11:14.) 
4. Si Jesus ay may katawan na nabuhay mag-uli nang dalawin niya ang mga 

Nephita. (Tama; tingnan sa 3 Nephi 11:15.) 
5. Yaong mga nakaligtas sa pagkawasak ay walang kasalanan. (Mali; tingnan 

sa 3 Nephi 9:13.) 
6. Itinuro ni Jesus sa mga tao ang tungkol sa tamang pamamaraan ng 

pagbibinyag. (Tama; tingnan sa 3 Nephi 11:21-26.) 
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1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. 3 Nephi 12:1-12. Itinuro ni Jesus ang Mga Lubos na Pagpapala sa mga 

Nephita. 
b. 3 Nephi 12:13-16. Ipinahayag ni Jesus na ang Kanyang mga disipulo ay 

kailangang maging asin ng lupa at isang ilaw sa ibang tao. 
c. 3 Nephi 12:17-48; 15:1-10. Ipinahayag ni Jesus na natupad na Niya ang 

batas ni Moises. Tinuruan Niya ang mga tao ng mas mataas na batas. 
d. 3 Nephi 13-14. Itinuro ni Jesus sa mga Nephita kung paano sila 

mamumuhay upang maging tunay na mga disipulo Niya. Sinabi Niya sa 
kanila na ang mga nakikinig at gumagawa ng Kanyang sinasabi ay tulad 
sa isang matalinong tao na nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. 

2. Karagdagang babasahin: Mateo 5-7; Doktrina at mga Tipan 101:39-40; 103:9-10. 
3. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, magdala ng larawan ni 

Jesucristo sa klase (mula sa aklatan ng bahay-pulungan o sa Pakete ng Larawan 
ng Sining ng Ebanghelyo). 

4. Kung gagamitin ninyo ang gawain sa pahina 206, magdala ng dalawang 
malinaw na lalagyan sa klase—ang isa ay puno ng malinis na asin at ang isa 
ay puno ng pinaghalong asin at dumi. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o ang isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ipakita ang ilang larawan ni Jesucristo. Bigyang-diin na sa pagbibigay ng iba't ibang 
paglalarawan sa katangian ni Jesus, iba't ibang tagasining na ang naglarawan kay 
Jesus sa iba't ibang pamamaraan. Pagkatapos ay ipaisip sa mga miyembro ng klase 
ang mga sumusunod na tanong nang hindi sasagutin nang malakas: 
• Kung may isang taong magsasabi sa inyo na ilarawan ninyo ang katangian ni 

Jesus, ano ang sasabihin ninyo? 
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"Ang mga Lumang Bagay ay Lumipas na, at Lahat ng Bagay ay Naging Bago,; 

Hikayatin ang mga miyembro ng klase na maging tunay na disipulo ni Jesucristo 
sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang halimbawa at sa pagpapamuhay ng 
mas mataas na batas na itinuro Niya sa mga Nephita. 
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Ipaliwanag na nagsalita si Pangulong Harold B. Lee ng isang napakatumpak na 
paglalarawan sa katangian ni Jesus. Pagkatapos ay basahin ang sumusunod na 
pahayag ni Pangulong Lee: 
"Sa Kanyang Sermon sa Bundok ang Guro ay nagbigay sa atin ng tila ba isang 
paghahayag ng Kanyang sariling katangian, na ganap o kaya'y maaaring 
masabing isang sariling talambuhay, na ang bawat pantig na naisulat ay 
tumutugon sa Kanyang mga ginawa, at dahil doon ay nagbigay sa atin ng plano 
para sa sarili naman nating buhay" (Stand Ye in the Holy Plaees [1974], 342). 
Ipaliwanag na noong dalawin ni Jesus ang mga Nephita, nagbigay Siya ng 
pagtalakay na kahalintulad ng sa Sermon sa Bundok. Sa ating pag-aaral at 
pagpapamuhay sa mga turo mula sa pagtalakay na ito, higit nating matututuhan 
ang katangian ng Tagapagligtas. Makabubuo rin tayo ng isang plano upang 
maitulad natin ang ating mga buhay sa buhay ng Guro. 

Piliin nang may pananalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, mga 
tanong, at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon 
sa mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga banal na kasulatang ito. 
1. Itinuro ni Jesus ang Mga Lubos na Pagpapala sa mga Nephita. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 3 Nephi 12:1-12, tulad ng 
nakabalangkas sa ibaba. Maaari ninyong ipahambing sa mga miyembro ng klase 
ang 3 Nephi 12:3-12 na may katulad na mga turo sa Sermon sa Bundok, na 
makikita sa Mateo 5:3-12. 
• 3 Nephi 12:3. Ano ang ibig sabihin ng lumapit kay Cristo? (Habang tinatalakay 

ng mga miyembro ng klase ang tanong na ito, maaari ninyong tukuyin ang 
3 Nephi 9:13-14, 20-22 at Eter 12:27.) Paanong makatutulong sa ating lumapit 
kay Cristo ang pagiging "aba sa espiritu" o mapagkumbaba? 

• 3 Nephi 12:4. Anu-ano ang ilang paraan na ibinibigay sa atin ng Panginoon 
upang maaliw? (Para sa ilang halimbawa, tingnan sa Juan 14:26-27; 
Mosias 18:8-4.) 

• 3 Nephi 12:5. Ano ang ibig sabihin ng maging maamo? 
Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinekley, "Ang pagiging maamo ay 
nagpapahiwatig ng diwa ng pasasalamat na salungat sa pagpapalagay ng 
kakayahang mag-isa, isang pagkilala ng kapangyarihang higit pa sa sarili, 
isang pagkilala sa Diyos, at isang pagtanggap sa kanyang mga utos" ("With 
All Thy Getting Get Understanding," Ensign, Ago. 1988, 3-4). 

• 3 Nephi 12:6. Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng "magutom at mauhaw 
sa kabutihan"? Ano ang mapupunan kapag tayo ay "nagugutom at nauuhaw 
sa kabutihan"? 

• 3 Nephi 12:7. Bakit mahalaga na tayo ay maging maawain? Bakit kailangan 
natin ang awa ng Panginoon? (Tingnan sa 2 Nephi 2:8-9.) 
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• 3 Nephi 12:8. Bakit kaiiangan na tayo ay may daiisay na puso upang makita 
ang Diyos? (Tingnan sa 1 Nephi 10:21.) Sa anong mga paraan natin 
mapadadalisay ang ating mga puso? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 93:1 
para sa mga sagot sa katanungang ito.) 

• 3 Nephi 12:9. Paano tayo magiging tagapamayapa sa ating mga tahanan 
at komunidad? 

• 3 Nephi 12:10-12. Bakit kung minsan ay pinag-uusig ang mabubuti? Paano 
tayo dapat tumugon sa pag-uusig? (Tingnan sa 3 Nephi 12:44; Lueas 6:35.) 

2. Ipinahayag ni Jesus na maging asin ng lupa at liwanag sa ibang tao ang 
kanyang mga disipulo. 

Basahin at talakayin ang 3 Nephi 12:13-16. 
Sinabi ni Jesus, 'Tbinibigay ko sa inyo na maging asin ng lupa (3 Nephi 12:13). 
Upang matulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan kung ano ang 
ibig sabihin ng maging "asin ng lupa/ ' basahin ninyo o ipabasa sa isang 
miyembro ng klase ang sumusunod na pahayag ni Elder Bruee R. McConkie: 
"Sa mga unang Hebreo, ang asin . . . ay ginagamit bilang pampreserba, sa 
pampalasa ng pagkain, at sa lahat ng mga pag-aalay ng hayop. (Lev. 2:13; Ezek. 
43:24; Mar. 9:49-50.) Napakahalaga nito sa ordenansa ng pag-aalay kung kaya't 
ito ang sagisag ng tipang ginawa sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang tao bilang 
kaakibat ng sagradong pagsasagawang yaon. (Lev. 2:13; Blg. 18:19; 2 Cron. 13:5.) 
"Samakatwid, ang pahayag ng ating Panginoon, na unang sinabi sa mga Judio 
at pagkatapos ay sa iba pang malaking bahagi ng mga Hebreo, ang mga Nephita, 
na sila ay may kapangyarihan na 'maging asin ng lupa', ay may malaking 
kahulugan Sa madaling salita, sila ay may kapangyarihan na maging 
pampalasa, pampasarap, pangmatagalang impluwensiya sa daigdig, ang 
impluwensiya na magdadala ng kapayapaan at mga pagpapala sa iba" (Mormon 
Doetrine, ikalawang edisyon [1966j, 667-68). 
• Paano makatutulong ang impluwensiya natin sa iba na makatanggap ng 

kapayapaan at iba pang pagpapala? 
Ipakita ang mga lalagyan ng asin (tingnan sa "Paghahanda," bilang 4). Itanong sa 
mga miyembro ng klase kung anong asin ang pipiliin nilang gamitin. Pagkatapos 
ay basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Carlos E. Asay: "Sinabi sa akin ng 
isang kimiko [chemist| na bantog sa buong mundo na hindi nawawala ang lasa 
ng asin kahit matagal na. Nawawala lang ang lasa nito kapag nahaluan at 
nadumihan" (sa Conference Report, Abr. 1980, 60; o Ensign, Mayo 1980, 42). 
• Paano natin maiiwasan na "marumihan" ng mga bagay ng sanlibutan? 
• Ipabasa nang malakas sa mga miyembro ng klase ang Doktrina at mga Tipan 

101:39-40 at 103:9-10. Ano ang itinuturo ng mga talata na ito tungkol sa 
pagiging "asin ng lupa" at "ilaw ng mga tao"? Paano magiging "tagapagligtas ng 
mga tao" ang mga Banal sa mga Huling Araw? (Ang mga sagot ay maaaring 
kabilangan ng pagbabahagi sa ebanghelyo at pagsasagawa ng gawain sa templo.) 

• Paano natin magagawang "magliwanag sa harap ng mga tao" ang ating ilaw? 
(Tingnan sa 3 Nephi 12:16, 18:24.) Ano ang dapat maging resulta ng 
pagpapaliwanag ng ating ilaw? (Tingnan sa 3 Nephi 12:16.) 
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3. Ipinahayag ni Jesus na natupad na Niya ang batas ni Moises. Tinuruan 
niya ang mga tao ng mas mataas na batas. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 3 Nephi 12:17-48; 15:1-10. 
lpaliwanag na ang batas na binanggit sa mga talatang ito ay ang batas ni Moises. 
Ang batas ni Moises ay ang mahigpit na sistema ng mga pagsasagawa at 
ordenansa, kabilang na ang pag-aalay ng hayop (Mosias 13:29-30). Ibinigay ito 
upang matulungan ang mga Israelita na umasa sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo 
(2 Nephi 25:24; Mosias 13:31-33; Alma 34:13-14). 
• Sino ang nagbigay ng batas ni Moises sa mga Israelita? (Tingnan sa 3 Nephi 

15:4-5.) 
• Ipinahayag ni Jesus sa mga Nephita na natupad na Niya ang batas ni Moises 

(3 Nephi 12:17-19; 15:2-5). Paano natupad ni Jesus ang batas na ito? 
• Natupad ng Tagapagligtas ang batas ni Moises nang magbayad-sala Siya para 

sa ating mga kasalanan (Alma 34:13-16). Pagkatapos ng Kanyang Pagbabayad-
sala, ang mga tao ay hindi na inatasang magsagawa ng mga pag-aalay ng 
hayop, na kinailangan bilang bahagi ng batas ni Moises upang tuwirang 
tukuyin ang sakripisyo ng pagbabayad-sala ni Jesucristo. Sa halip, ang mga tao 
ay inatasang "mag-alay bilang pinaka-hain . . . ng isang bagbag na puso at 
nagsisising espiritu (3 Nephi 9:20; tingnan din ang talata 19). 

Ipaliwanag na matapos ipahayag ni Jesus na natupad na Niya ang batas ni 
Moises, binigyan Niya ang mga Nephita ng mas mataas na batas. Isulat ang 
sumusunod na tsart sa pisara, na isinusulat ang mga talata sa banal na kasulatan 
na sa palagay ninyo ay pinakamainam na makatutulong sa mga miyembro ng 
klase. Ipabasa sa klase ang bawat talata na nakasulat sa ilalim ng "Ang Batas ni 
Moises" at pagkatapos ay basahin ang katugmang talata na nakasulat sa ilalim ng 
"Mas Mataas na Batas." Ipatalakay sa kanila ang mga pagkakaiba sa pagitan ng 
mga batas na ito. Anyayahan silang magbahagi ng mga pamamaraan kung paano 
makatutulong ang mas mataas na batas na higit tayong mapalapit sa Panginoon. 

ANG BATAS NI MOISES ANG MATAAS NA BATAS 
3 Nephi 12:21 3 Nephi 12:22-24 
3 Nephi 12:27 3 Nephi 12:28-30 
3 Nephi 12:31 3 Nephi 12:32, t ingnan din 
3 Nephi 12:33 ang unang karagdagang 3 Nephi 12:33 ideya sa pagtu turo 
3 Nephi 12:38 3 Nephi 12:34-37 
3 Nephi 12:43 3 Nephi 12:39-42 

3 Nephi 12:44-45 

• Matapos na turuan ang mga Nephita na dapat nilang mahalin ang kanilang 
mga kaaway, sinabi ni Jesus, "Anupa't nais ko na kayo ay maging ganap na 
katulad ko, o ng inyong Ama na nasa langit ay ganap" (3 Nephi 12:48). Bakit 
kailangan natin ang Pagbabayad-sala ni Jesucristo upang maging ganap? 
(Tingnan sa 2 Nephi 2:7-9; 3 Nephi 19:28-29; Moroni 10:32-33.) 
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4. Itinuro ni Jesus sa mga Nephita kung paano sila mamumuhay upang 
maging tunay Niyang mga disipulo. 

Basahin ang piniling talata sa 3 Nephi 13-14. Ipaliwanag na ang mga kabanatang 
ito ay naglalaman ng mga turo kung paano tayo magiging mga tunay na disipulo 
ni Jesucristo. Talakayin ang ilan o ang lahat ng mga turong ito, katulad nang 
pagkakabalangkas sa ibaba. 
• 3 Nephi 13:1-8, 16-18. Bakit kinagalitan ni Jesus ang ilang mga taong 

gumagawa ng kabutihan tulad ng paglilimos (pagbibigay sa mga maralita), 
pagdarasal, at pag-aayuno? Ano ang nararapat nating maging layunin kapag 
naglilingkod tayo at gumagawa ng iba pang mabuting gawain? 

• 3 Nephi 13:9-13; 14:7-11. Ano ang itinuturo ng mga salita ni Jesus sa mga 
talatang ito tungkol sa kung paano tayo manalangin? 

• 3 Nephi 13:14-15. Bakit mahalaga na patawarin ang iba? Paano tayo magiging 
mas mapagpatawad? 

• 3 Nephi 13:19-24. Ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng mata na "nakatuon"? 
(Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 88:67-69.) Bakit imposible para sa atin ang 
paglingkuran kapwa ang Diyos at ang Mammon (kamunduhan)? 

• 3 Nephi 13:25-34. Kanino ipinatungkol ng Tagapagligtas ang mga salitang 
nakatala sa mga talatang ito? (Tingnan sa 3 Nephi 13:25.) Paano natin 
maipapamuhay ang mga salitang ito, kahit hindi pa natin natatanggap ang 
kautusang "huwag kayong mag-alala" sa pagkain, inumin, o kasuotan? 
(Tingnan sa 3 Nephi 13:33.) Anu-anong mga biyaya ang darating sa mga taong 
inuuna sa kanilang buhay ang mga bagay na ukol sa Diyos? 

• 3 Nephi 14:1-5. Paano natin maiiwasang hatulan o punahin nang hindi tama 
ang ibang tao? 

• 3 Nephi 14:6. Ang ganito ring turo ay matatagpuan sa Mateo 7:6. Sa Pagsasalin 
ni Joseph Smith ng talata na iyon, iniuutos ni Jesus sa Kanyang mga disipulo 
na mangaral ng pagsisisi sa halip na ituro ang mga misteryo ng kaharian 
(Pagsasalin ni Joseph Smith, Mateo 7:9-11). Bakit mahalaga na ituon natin ang 
ating pagtuturo ng ebanghelyo sa mga pangunahing doktrina? 

• 3 Nephi 14:12. Paanong ang pagsunod sa alituntuning ito ay higit na 
makapagpapabuti sa atin bilang mga disipulo ni Cristo? 

• 3 Nephi 14:13-14. Bakit mahalaga na ang daan sa buhay na walang hanggan 
ay makipot, samantalang ang daan sa kapahamakan ay maluwang? 

• 3 Nephi 14:15-20. Bakit mahalaga ang pagtuturong ito lalung-lalo na ngayon? 
(Tingnan sa Joseph Smith—Mateo 1:22, na naglalarawan sa mga huling araw.) 

• 3 Nephi 14:21-23. Bakit kailangan nating gawin ang kalooban ng Ama sa 
Langit upang makapasok sa kaharian ng langit? (Tingnan sa Doktrina at mga 
Tipan 130:20-21.) 

• 3 Nephi 14:24-27. Sa anong paraan maipamumuhay natin ang talinghaga ni 
Jesus tungkol sa pagtatayo ng bahay sa bato o buhanginan? (Tingnan sa 
Helaman 5:12.) 
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Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang 3 Nephi 15:1. Ipaliwanag 
na habang tayo ay namumuhay alinsunod sa mga turo ng Tagapagligtas, 
magkakaroon tayo ng matatag na pundasyon at mapalalakas upang makaya ang 
anumang mga pagsubok o tukso na maaari nating maranasan. Tayo ay magiging 
"asin ng lupa" at "ilaw ng mga tao," at makatutulong tayo sa iba na mapalapit sa 
Tagapagligtas (3 Nephi 12:13-16). 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o ang dalawang ideyang ito bilang bahagi 
ng aralin. 
1. Ang pagtuturo ni Jesus tungkol sa diborsyo 
Habang tinatalakay ninyo ang turo ng Tagapagligtas na nakatala sa 3 Nephi 
12:32, maaari ninyong ibahagi ang sumusunod na impormasyon: 
Sa sinaunang Israel ang isang lalaki ay maaaring hiwalayan o idiborsyo ang 
kanyang asawa sa di-mahalagang dahilan. Ngunit sa isang perpektong daigdig, 
tulad ng kahariang selestiyal, ang diborsyo ay hindi nagaganap. Sapagkat hindi 
pa perpekto ang mundo, ang diborsyo ay pinahihintulutan ngunit hindi dapat 
mangyari maliban kung may mahalagang dahilan. Sa Mateo 19:9 tinukoy ni Jesus 
na ang isang lalaki na hiniwalayan ang kanyang asawa dahil sa isang mabigat na 
dahilan ay kasal pa rin sa kanya sa mata ng Diyos, at magkakasala ang lalaki ng 
pangangalunya kung magpapakasal siya sa ibang babae. (Tingnan sa James E. 
Talmage, Jesus the Ghrist, lkatlong edisyon [1916], 473-75, 484; tingnan din sa 
Bruee R. McConkie, The Mortal Messiah, 4 na tomo [1979-81], 2:138-39.) 
2. "Kayo yaong aking sinabi: Mayroon akong ibang mga tupa" (3 Nephi 15:21) 
• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Juan 10:16. Sino ang 

"ibang mga tupa" na ito? (Tingnan sa 3 Nephi 15:21; 16:1-3.) Bakit hindi 
naunawaan ng mga disipulo sa Jerusalem ang turo ni Jesus tungkol sa "ibang 
mga tupa"? (Tingnan sa 3 Nephi 14-19.) Paano pumipigil ang di paniniwala 
sa mga tao na maunawaan ang salita ng Diyos sa kabuuan nito? 
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39 
"Masdan, Ang Aking Kagalakan ay Lubos" 

Tulungan ang mga miyembro ng klase na maramdaman ang pagmamahal ng 
Panginoong Jesucristo at magkaroon ng higit na pagnanais na manampalataya at 
magpatotoo sa Kanya. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal na 
kasulatan. 
a. 3 Nephi 17. Matapos turuan ang mga Nephita, inutos ni Jesus na magsiuwi 

na sila sa kanilang mga bahay upang magbulay-bulay, at manalangin, at 
maghanda para sa Kanyang pagbabalik sa susunod na araw. Nahiwatigan 
Niya ang pagnanais ng mga tao na magtagal pa Siya, kaya't namalagi pa siya 
ng ilang sandali at nagpagaling ng mga maysakit, nagbasbas ng mga bata, at 
nanalangin para sa mga tao. 

b. 3 Nephi 18. Pinasimulan ni Jesus ang sakramento sa mga Nephita at 
nagbigay sa kanila ng karagdagang payo bago umakyat sa langit. 

c. 3 Nephi 19. Ipinamalita ng mga Nephita ang pagdalaw ni Jesus, at nagtipon 
ang maraming tao na umaasa sa Kanyang pagbalik. Nagturo at naglingkod 
ang mga disipulo sa maraming tao. Nabinyagan ang mga disipulo at 
tumanggap ng Espiritu Santo at ministeryo ng mga anghel. Nagbalik ang 
Tagapagligtas upang magturo sa mga tao at manalangin para sa kanila. 

2. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, ihandang ipakita ang 
mga larawang Pinagagaling ni Jesus ang mga Nephita (62541 893; Pakete ng 
Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 317) at Binabasbasan ni Jesus ang mga 
Batang Nephita (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 322) at ihandang 
ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang 3 Nephi 17:5-13, 17-24. 

3. Upang makapagpadama ng kapitagan, maaari kayong magpatugtog ng mga 
h imno tungkol sa Tagapagligtas habang pumapasok sa silid ang mga 
miyembro ng klase. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ipakita ang mga larawang pinagagaling ni Jesus ang mga Nephita at pagbabasbas 
sa mga bata at ipabasa nang malakas sa itinalagang miyembro ng klase ang 3 
Nephi 17:5-13, 17-24. 
Anyayahan ang mga miyembro ng klase na ibahagi ang kanilang kaisipan kung 
ano kaya ang maging isa sa mga taong yaon na nakaranas ng mga gayong 
pangyayari. Ipaliwanag na ang araling ito ay tumatalakay sa mga pangyayaring 
ito at marami sa mga ginawa at itinuro ng nabuhay na mag-uling Tagapagligtas 
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noong dumalaw Siya sa mga Nephita matapos ang Kanyang kamatayan at 
Pagkabuhay na Mag-uii. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banai na 
kasulatan. Hikayatin ang klase na magbahagi ng mga naaangkop na karanasan 
na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
1. Inatasan ni Jesus ang mga Nephita na pagbulay-bulayin at ipanalangin 

ang tungkol sa mga itinuro Niya. Pinagaling Niya ang mga maysakit, 
binasbasan ang mga bata, at nanalangin para sa mga tao. 

Talakayin ang 3 Nephi 17. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. 
• Habang naghahandang iwan ni Jesus ang mga Nephita, nahiwatigan Niya na 

hindi nauunawaan ng mga tao ang iahat ng itinuturo Niya sa kanila (3 Nephi 
17:1-2). Ano ang iniutos Niyang gawin ng mga tao? (Tingnan sa 3 Nephi 
17:3.) Ano ang ibig sabihin ng pagbulay-buiayin? Paano makatutuiong ang 
pagbubulay-bulay na maihanda ang mga Nephita sa karagdagang tagubilin 
mula sa Tagapagligtas? Paano makatutulong sa atin ang pagbubulay-bulay 
upang higit na maunawaan ang mga alituntunin ng ebanghelyo? 
Itinuro ni Elder Joseph B. Wirthlin: "Ang pagbubulay-bulay, na 
nangangahulugan ng pagtitimbang-timbang, paglilimi-limi, pagwawari-wari, 
ay makapagkakamit ng pagbubukas ng mga espirituwal na mata ng pang-
unawa ng isang tao. Gayundin, ang Espiritu ng Panginoon ay maaaring 
mapasa taong nagbubulay-bulay" (sa Conference Report, Abr. 1982, 33; o 
Ensign, Mayo 1982, 23). 
Sinabi rin ni Jesus sa mga tao na ipanalangin nila ang tungkol sa mga itinuro 
Niya. Paano makatutulong ang panalangin upang higit nating maunawaan 
ang mga alituntunin ng ebanghelyo. Ano pa ang ilang paraan upang "ihanda 
ang [ating] mga isipan" sa pagtanggap ng mga katotohanan ng Panginoon? 

• Bakit "nagtagal pa nang kaunti" si Jesus sa mga tao? (Tingnan sa 3 Nephi 
17:5-6.) Paano ipinakita nito ang Kanyang damdamin para sa mga tao? Paano 
ninyo naramdaman ang pagmamahal at pagmamalasakit ni Jesus sa inyo? 

Ipabuod sa mga miyembro ng klase ang mga ginawa ni Jesus noong siya ay 
nagtagal pa sa piling ng mga Nephita (3 Nephi 17:7-25). 
• Ano ang mayroon sa mga maysakit at mga lumpo sa mga Nephita na 

mapagaling ng Tagapagligtas? (Tingnan sa 3 Nephi 17:7-9, 20.) Ano ang 
ginawa ng mga tao matapos na mapagaling ang mga maysakit at lumpo? 
(Tingnan sa 3 Nephi 17:10.) Paano natin maipakikita ang ating pasasalamat 
sa Tagapagligtas sa mga biyayang ipinagkaloob Niya sa atin? 

• Paano nabasbasan ang mga batang Nephita? (Tingnan sa 3 Nephi 17:21. 
Bigyang-diin na isa-isang binasbasan sila ng Tagapagligtas, ipinakikita ang 
kalaliman ng pagmamahal Niya sa maliliit na bata. Maaari rin ninyong 
basahin ang Mateo 19:13-15.) 
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• Inatasan ng Tagapagligtas ang mga Nephita na maging katulad ng maliliit na 
bata (3 Nephi 11:37-38). Anu-anong mga katangian ng isang bata ang nais ni 
Jesus na magkaroon tayo? (Tingnan sa Mosias 3:19.) Ano ang magagawa natin 
upang magkaroon ng mga ganitong katangian? 

2. Pinasimulan ni Jesus ang sakramento sa mga Nephita. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 3 Nephi 18. 
• Matapos basbasan ni Jesus ang mga bata, pinasimulan Niya ang sakramento 

sa mga Nephita (3 Nephi 18:1-4). Ano ang natutuhan natin tungkol sa mga 
ordenansa ng sakramento sa 3 Nephi 18:1-11? (Ang mga sagot ay maaaring 
kabilangan ng nakasulat sa ibaba.) 
a. Ang sakramento ay dapat na basbasan at ibigay ng mga naordenan na gawin 

ito (3 Nephi 18:5). 
b. Ang sakramento ay dapat na isagawa para sa lahat ng karapat-dapat na 

miyembro ng Simbahan (3 Nephi 18:5, 11). 
c. Ang tinapay at alak ay kumakatawan sa katawan at dugo ng Tagapagligtas 

(3 Nephi 18:7, 11; tingnan din sa Doktrina at mga Tipan 27:2, na 
ipinaaalam na tubig ang ginagamit natin ngayon sa halip na alak). 

• Ano ang pinatotohanan natin sa pagtanggap ng sakramento? (Tingnan sa 
3 Nephi 18:7, 10-11.) Anu-anong mga biyaya ang ipinangako sa mga umaalala 
at sumusunod kay Cristo? (Tingnan sa 3 Nephi 18:7, 11.) Ano ang maaari 
nating gawin upang ihanda ang ating sarili sa pagtanggap ng sakramento 
bawat linggo? Paano nagiging biyaya sa inyo ang pagtanggap ng sakramento? 

• Ano ang itinuro ng Tagapagligtas sa mga disipulo tungkol sa kahalagahan 
ng pagtanggap ng sakramento nang karapat-dapat? (Tingnan sa 3 Nephi 
18:26-29; t ingnan din sa 1 Mga Taga-Corinto 11:28-29.) Paano magdudulot 
ng kaparusahan sa atin ang pagtanggap ng sakramento nang hindi karapat-
dapat? 

• Ano ang sinabi ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo na gawin sa mga 
yaong tumatanggap ng sakramento nang hindi karapat-dapat? (Tingnan sa 
3 Nephi 18:29-32.) Bakit tinagubilinan Niya sila na huwag itaboy ang mga 
yaong hindi karapat-dapat na tumanggap ng sakramento? (Tingnan sa 
3 Nephi 18:32.) Bakit mahalaga na patuloy na mangasiwa sa mga taong 
lumayo sa ebanghelyo? Sa anong mga paraan natin magagawa ito? 

• Sa anong dahilan inatasan ng Panginoon ang mga tao na lumapit sa Kanya? 
(Tingnan sa 3 Nephi 18:25.) Bakit mahalaga sa atin na magpatotoo kay Jesucristo? 

3. Nagturo at nangasiwa sa mga tao ang mga disipulo. Nagbalik ang 
Tagapagligtas sa mga tao at nanalangin para sa kanila. 

Talakayin at basahin ang mga piniling talata mula sa 3 Nephi 19. 
• Ano ang ginawa ng mga Nephita na nakakita sa Tagapagligtas matapos Siyang 

umakyat sa langit? (Tingnan sa 3 Nephi 19:1-3.) Paano tumugon ang mga 
nakarinig sa patotoo ng mga Nephita tungkol sa Tagapagligtas? (Tingnan sa 
3 Nephi 19:3.) Anu-anong mga pagkakataon ang mayroon tayo upang 
makapagpatotoo sa Tagapagligtas? 
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• Habang hinihintay ng maraming tao ang pagdating ng Tagapagligtas 
sa susunod na araw, tinuruan ng labindalawang disipulo ang mga tao, 
nanalangin na kasama nila, at nangasiwa sa kanila (3 Nephi 19:4-8; bigyang-
pansin na ito ang katuparan ng tagubilin ng Tagapagligtas sa kaniia noong 
nakaraang araw, sa pagkakatala sa 3 Nephi 18:16). Ano ang panalangin ng mga 
disipulo? (Tingnan sa 3 Nephi 19:9; tingnan din ang mga talata 10-15 at ang 
pangalawang karagdagang ideya sa pagtuturo.) Sa palagay ninyo bakit lubhang 
ninais ng mga disipulo "na ang Espiritu Santo ay ipagkaloob sa kanila"? 
(3 Nephi 19:9). Bakit napakahalaga na matanggap natin ang Espiritu Santo? 

• Matapos tagubilinan ang mga disipulo na manalangin, si Jesus ay "lumayo 
nang kaunti sa kanila" upang manalangin nang mag-isa (3 Nephi 19:17, 19). 
Para saan ang ipinalangin ni Jesus? (Tingnan sa 3 Nephi 19:21, 23. Maaari 
ninyong ihambing ang panalanging ito sa bahagi ng dakilang pamagitang 
panalangin ni Jesus bago ang Kanyang Pagkapako sa Krus, tulad ng naitala 
sa Juan 17:20-23.) Bakit mahalaga na ang mga tagasunod ni Jesucristo ay 
"maging isa" sa Kanya at sa Ama? Paano tayo magiging isa sa Kanila? 

• Bakit nakalugod sa Panginoon ang mga panalangin ng mga Nephita sa 
Panginoon? (Tingnan sa 3 Nephi 19:24-25. Maaari ninyong isulat sa pisara 
ang mga sagot ng mga miyembro ng klase.) Paano natin masusundan ang 
mga halimbawa ng mga disipulo sa sarili nating mga panalangin? 

• Bakit nagawang marinig at maunawaan ng mga tao ang mga salita ni Jesus 
sa pangatlong pagkakataon na Siya ay manalangin? (Tingnan sa 3 Nephi 
19:31-33.) Ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng bukas na puso? Ano ang 
dapat nating gawin upang mabuksan ang ating puso nang sa gayon ay 
maturuan tayo ng Espiritu? 

Ipaalala sa mga miyembro ng klase na ang mga Nephita ay pinagpala na 
makakita at makarinig ng mga kagila-gilalas na bagay dahil sa kanilang malaking 
pananampalataya (3 Nephi 17:20; 19:35) at ng kanilang mga taimtim na 
panalangin (3 Nephi 19:6-9). Bigyang-diin na habang tayo ay nananampalataya 
kay Jesucristo at nananalangin nang taimtim sa ating personal at pangmag-anak 
na panalangin, mapasasaatin ang Espiritu ng Panginoon upang tayo ay pagpalain 
at tulungan sa lahat ng ating ginagawa. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o higit pa sa mga ideyang ito bilang 
bahagi ng aralin. 
1. "Mag-ingat at laging manalangin" (3 Nephi 18:15) 
Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang 3 Nephi 18:15, 18-19, 21. 
• Paano makatutulong ang panalangin na mapangalagaan tayo laban sa mga 

tukso ni Satanas? Paano nakaiimpluwensiya sa inyong mag-anak ang 
panalanging pangmag-anak? Paano natin mapasisidhi ang pangako na 
magkaroon ng panalanging pangmag-anak araw-araw? 
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2. "At sila ay nanalangin para roon sa kanilang higit na ninanais" 
(3 Nephi 19:9) 

Bago ninyo talakayin ang 3 Nephi 19:9, bigyan ang mga miyembro ng klase ng 
mga papel at bolpen o lapis, at ipalista sa kanila ang 6 na bagay na higit nilang 
ninanais. (Kung walang magagamit na papel at bolpen o lapis, anyayahan ang 
klase na mag-isip na lang ng anim na bagay na higit nilang ninanais.) Pagkatapos 
ay ipaekis sa kanila ang mga bagay sa listahan na naaalangan silang ipanaiangin. 
Anyayahan ang isang miyembro ng klase na basahin ang 3 Nephi 19:9. 
• Ano ang higit na ninanais ng mga disipulong Nephita? Paano natin 

mapasisidhi ang pagnanais natin sa kabutihan at espirituwalidad? 
3. "At sila ay nanalangin kay Jesus" (3 Nephi 19:18) 
Upang liwanagin kung bakit nanaiangin ang disipulong Nephita kay Jesus 
(3 Nephi 19:18, 24-25, 30), ipabasa sa mga miyembro ng klase ang 3 Nephi 
19:22. Maaari rin ninyong basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Bruee R. 
McConkie: 
"Ang tanging pangyayari lamang sa banal na kasulatan kung alin ang mga 
panalangin ay tahasang ipinarating sa Anak ay noon . . . at dahil! . . . ang Banal 
na Nilalang na yaon, bilang nabuhay na mag-uling katauhan, ay nakatayo sa 
harap ng yaong mga nananalangin" (.Doetrinal New Testarnent Commentary, 
3 tomo [1966-73], 2:79). 
Bigyang-diin na si Jesucristo mismo ang nanalangin sa Ama sa pagkakataong 
ito (3 Nephi 19:19-24, 27-29, 31). Ang lahat ng ating panalangin ay dapat na 
ipararating sa Ama sa Langit at isinasara sa pangalan ni Jesucristo. 
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"At Pagkatapos Sila ay Titipunin Ko" 40 
Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan ang gawain ng pagtitipon 
ng Israel at pagtatatag ng Sion sa mga huling araw. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang 3 Nephi 16, 20, at 21. 
Nilalaman ng mga kabanatang ito ang bahagi ng turo ng nabuhay na mag-
uling Tagapagligtas sa mga Nephita. Sa mga kabanatang ito, itinuro at 
ipinopropesiya ng Panginoon ang Pagpapanumbalik ng ebanghelyo at ang 
pagtitipon ng sambahayan ng Israel sa mga huling araw. 

2. Karagdagang babasahin: 3 Nephi 29-30; Mormon 5:9-24; Mga Saligan ng 
Pananampalataya 1:10; 'AngGabay sa mga Banal na Kasulatan, "Gentil, mga," 
68-69; 'Tsrael," 84-86/ 

3. Bago magsimula ang klase, isulat ang mga sumusunod na salita sa pisara: 

Ano ang sanibahayan ni Israel? 
Bakit ikinalat ang Israel? 
Sinu-sino ang mga Gentil? 
Ano ang kinalaman ng mga Gentil sa pagkalat at 
pagtitipon ng israel? 
Ano ang pagtitipon ng Israel? 
Ano ang ibinigay na palatandaan upang ipakita na 
nagsimula na ang pagtitipon ng Israel sa mga huling araw ? 
Bilang mga miyembro ng Simbahan, ano ang mga 
responsibilidad natin sa pagtit ipon ng Israel? 

4. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, dalhin sa klase ang ilan 
o lahat sa mga sumusunod na bagay: 
a. Ang mga larawang Binabasbasan ni Jacob ang Kanyang mga Anak na Lalaki 

(Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 122); Joseph Smith (62449 
893; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 400); at Binibinyagan ang 
Isang Batang Lalaki (62018 893) o Pagbibinyag (Pakete ng Larawan ng 
Sining ng Ebanghelyo 601). 

b. Isang kopya ng Aklat ni Mormon. 
c. Name tag ng misyonero o anumang bagay na kumakatawan sa gawaing 

misyonero. 
d. Larawan ninyo at ng inyong pamilya. 
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Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang araiin. 
Ipakita ang mga bagay na dinala ninyo sa klase (tingnan sa "Paghahanda," 
bilang 4). Ipaliwanag na bawat isa sa mga bagay na ito ay kumakatawan sa isang 
mahalagang bahagi ng aralin ngayon. Hilingin sa mga miyembro ng klase na 
alalahanin ang mga bagay na ito habang nagkaklase at humanap ng mga paraan 
kung paano nauugnay ang mga ito sa 3 Nephi 16, 20, at 21. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa 
mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
1. Nagpropesiya ang Tagapagligtas tungkol sa pagkalat ng Israel. 
Ibaling ang pansin ng mga miyembro ng klase sa unang tanong sa pisara 
(tingnan sa "Paghahanda," bilang 3): 
• Ano ang sambahayan ni Israel? 

Ipaliwanag na ang sambahayan ni Israel at Israel ay tumutukoy sa mga inapo ni 
Jacob, na ang pangalan ay binago at ginawang Israel (kung ginamit ninyo ang 
gawaing pantawag pansin, maaari ninyong ipakita ang larawan ni Jacob na 
nagbabasbas ng kanyang mga anak na lalaki bilang bahagi ng pagpapaliwanag 
na ito). Ang mga miyembro ng sambahayan ni Israel na tinatawag sa banal 
na kasulatan bilang "mga pinagtipanang tao ng Panginoon" ((1 Nephi 15:14) 
at "mga anak ng tipan" (3 Nephi 20:25-26). Kabilang ang mga Nephita sa 
sambahayan ni Israel, bilang inapo ng anak na lalaki ni Jacob na si Jose 
(1 Nephi 5:14). 

Ipaliwanag na itinuro ng Tagapagligtas ang tungkol sa pagkalat ng Israel. 
Pagkatapos ay ibaling ang pansin ng mga miyembro ng klase sa ikalawang 
tanong sa pisara: 
• Bakit ikinalat ang Israel? 

Anyayahan ang isang miyembro ng klase na basahin nang malakas ang 3 
Nephi 16:4. Hikayatin ang ibang miyembro ng klase na sabayan ang pagbasa, 
habang hinahanap nila ang sagot sa tanong. Habang tinatalakay ng mga 
miyembro ng klase ang tanong, tiyakin na nauunawaan nila na ang mga 
miyembro ng sambahayan ni Israel ay "ikinalat sa balat ng lupa dahil sa 
kanilang kawalang-paniniwala." 

2. Nagpropesiya ang Tagapagligtas sa espirituwal na pagtitipon ng 
sambahayan ni Israel. 

Ibaling ang pansin ng mga miyembro ng klase sa ikatlong tanong sa pisara: 
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• Sinu-sino ang mga Gentil? 
Ipaliwanag na sa mga banal na kasulatan, ang salitang Gentil ay dating 
ginagamit sa mga taong hindi isinilang sa sambahayan ni Israel o mga 
bansa na walang ebanghelyo. Sa mga kabanata na tinalakay sa araling ito, 
tumutukoy ang salitang Gentil sa mga bansang walang ebanghelyo, kahit na 
ang ilan sa mga tao sa mga bansang ito ay inapo ni Jacob ('Ang Gabay sa mga 
Banal na Kasulatan, "Gentil/" 68-69). 

Ibaling ang pansin ng mga miyembro ng klase sa ikaapat na tanong sa pisara: 
• Ano ang kinalaman ng mga Gentil sa pagkalat at pagtitipon ng Israel? 

Anyayahan ang isang miyembro ng klase na basahin ang Nephi 16:7-9 at 
21:1-5. Hikayatin ang ibang miyembro ng klase na sabayan ang pagbasa, 
habang hinahanap nila ang mga sagot sa tanong. 
Bigyang-diin na ipinopropesiya ng Tagapagligtas na magkakaroon ng papel 
ang mga Gentil sa pagkalat ng Israel. Bigyang-diin din na ipinopropesiya na sa 
pamamagitan ng mga Gentil ang Israel ay makatatanggap sa bandang huli ng 
ipinanumbalik na ebanghelyo at matitipon. 

Ibaling ang pansin ng mga miyembro ng klase sa ikalimang tanong sa pisara: 
• Ano ang pagtitipon ng Israel? 

Anyayahan ang isang miyembro ng klase na basahin ang 3 Nephi 16:4, 12; 
20:10-13. Hikayatin ang ibang miyembro ng klase na sabayan ang pagbasa, 
habang hinahanap nila ang mga sagot sa tanong. Habang tinatalakay ng mga 
miyembro ng klase ang tanong, tiyakin na nauunawaan nila ang mga 
sumusunod: 
Natitipon ang Israel habang ang mga tao ay nagkakaroon ng patotoo sa 
Manunubos at sa Kanyang ipinanumbalik na ebanghelyo at naging miyembro ng 
Kanyang Simbahan (kung ginamit ninyo ang gawaing pantawag pansin, maaari 
ninyong ipakita ang larawan ng pagbibinyag bilang bahagi ng talakayang ito). 
Sa mga unang araw ng ipinanumbalik na Simbahan, bahagi ng pagtitipon ng 
Israel ang utos ng Panginoon sa mga miyembro ng Kanyang Simbahan na 
makipagtipon sa mga Banal sa Timog Amerika, maging sa Missouri, Illinois, 
o sa Lambak ng Salt Lake man. Sa hinaharap, may iba pang pagtitipong 
magaganap, habang tinitipon ang mga miyembro ng sambahayan ni Israel sa 
mga lupain na kanilang mana (tingnan sa bahagi 3 ng aralin ito.) Gayunman, 
ang pagtitipon na nangyayari ngayon ay espirituwal na pagtitipon. 
Ipinaliwanag ni Pangulong Speneer W. Kimball: "Nagagawa ang pagtitipon 
ng Israel kapag ang mga tao sa mga malalayong bansa ay tumatanggap ng 
ebanghelyo at nananatili sa kanilang lupang tinubuan. Ang pagtitipunan ng 
mga Mexicano ay sa Mexico; sa Scandinavia, para sa mga nasa katimugang 
bansa; ang pagtitipunang lugar ng mga Aleman ay sa Alemanya; at ng mga 
Polynesian, sa mga isla; ang mga Brazilian, sa Brazil; ang mga Argentine, sa 
Argentina" (sa Conference Report, Abr. 1975, 4; o Ensign, Mayo 1975, 4). 

Ibaling ang pansin ng mga miyembro ng klase sa ikaanim na tanong sa pisara: 
• Ano ang ibinigay na palatandaan upang ipakita na nagsimula na ang 

pagtitipon ng Israel sa mga huling araw? 
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Anyayahan ang mga miyembro ng kiase na basahin ang 3 Nephi 21:2-7 at 
29:1-2. Hikayatin ang ibang miyembro ng klase na sabayan ang pagbasa, 
habang hinahanap nila ang sagot sa tanong. 

• Paano dumating ang mga "sinabi" at "ginawa" ng mga Nephita sa mga Gentil? 
(Sa pamamagitan ng pagsasalin ng Aklat ni Mormon. Kung ginamit ninyo ang 
gawaing pantawag pansin, maaari ninyong gamitin ang kopya ng Aklat ni 
Mormon bilang bahagi ng talakayang ito.) Anu-ano ang ilang papel na 
ginagampanan ng Aklat ni Mormon sa pagtitipon ng Israel? (Para sa ilang 
halimbawa, ihambing ang 3 Nephi 16:4, 12 at 20:10-13 sa 1 Nephi 6:3-4 at 
ang 1 Nephi 6:3-4 at ang pahinang pamagat ng Aklat ni Mormon. Bigyang-
diin na ang Aklat ni Mormon ay isinulat upang ituro ang mga tipan ng 
Panginoon at hikayatin ang iahat ng tao na si Jesus ang Cristo.) 

• Bumanggit ang Panginoon tungkol sa isang tagapaglingkod na tutulong sa 
"dakila a t . . . kagila-gilalas na gawain" ng paglalabas ng Aklat ni Mormon 
(3 Nephi 21:9-10). Sino ang tagapaglingkod na ito? Goseph Smith. Kung 
ginamit ninyo ang gawaing pantawag pansin, maaari ninyong ipakita ang 
larawan ni Joseph Smith bilang bahagi ng talakayang ito.) 

• Maaari ninyong bigyang-diin na si Joseph Smith ay literal na inapo ni Jacob (2 
Nephi 3:3-8, 11-12) ngunit nanirahan siya sa bansang Gentil. Ang gawain 
niya sa pagpapanumbalik ng ebanghelyo at sa paglalabas sa Aklat ni Mormon 
ay bahagi sa kaganapan ng pangako ng Panginoon na "ipahahayag ang 
katotohanan sa mga Gentil" (3 Nephi 16:7). 

• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang 3 Nephi 16:11-12. Ano 
ang ipinangako na gagawin ng Panginoon pagkatapos maipanumbalik ang 
kaganapan ng ebanghelyo sa pamamagitan ng mga Gentil? (Ipinangako niya 
na aalalahanin Niya ang Kanyang tipan sa sambahayan ni Israel.) 

• Ang tipan na ipinangakong aalalahanin ng Panginoon ay ang tipang 
Abraham (3 Nephi 20:25, 27, 29; 21:4; Mormon 5:20). Anu-ano ang mga 
biyaya at responsibilidad ng tipang Abraham? (Tingnan sa Genesis 17:1-8; 
Abraham 2:6, 9-11.) 

• Ano ang mangyayari sa mga Gentil na magsisisi at babaling sa Diyos? 
(Tingnan sa 2 Nephi 30:2; 3 Nephi 16:13; 21:6, 22. Lahat ng taong magsisisi at 
lalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng binyag ay mabibilang sa Kanyang 
mga pinagtipanang tao.) 
Sinabi ni Pangulong Joseph Fielding Smith: Lahat ng taong tumatanggap ng 
ebanghelyo ay mabibilang sa sambahayan ni Israel. Sa madaling salita, sila ay 
napabilang sa piniling lahi, o mga anak ni Abraham sa pamamagitan nina isaae 
at Jacob kung kanino ang mga pangako ay ginawa. Ang karamihan sa mga 
naging miyembro ng Simbahan ay literal na inapo ni Abraham sa pamamagitan 
ni Ephraim, anak na lalaki ni Jose. Yaong mga hindi literal na inapo nina 
Abraham at Israel ay dapat na maging gayon din, at kapag sila ay bininyagan at 
pinagtibay, sila ay nahuhugpong sa puno at magkakaroon sila ng lahat ng mga 
karapatan at pribilehiyo bilang mga tagapagmana" (Doetrines ofSaIvation, tinipon, 
Bruee R. McConkie, 3 tomo [1954-56], 3:246). 

Anyayahan ang isang miyembro ng klase na basahin ang ikapitong tanong 
sa pisara: 
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• Bilang mga miyembro ng Simbahan, anu-ano ang mga responsibilidad ninyo 
sa pagtitipon ng Israel? 
Bigyan ng pagkakataon ang mga miyembro ng klase na masagot ang tanong. 
Maaari rin ninyong itanong ang tanong sa ibaba upang maghikayat ng 
karagdagan pang pagtalakay. Kung ginamit ninyo ang gawaing pantawag 
pansin, maaari ninyong ipakita ang larawan at name tag ng misyonero (o 
anumang bagay) sa talakayang ito. 

• Ang misyon ng Simbahan ay anyayahan ang lahat ng tao na lumapit kay 
Cristo. Nagagampanan natin ang misyong ito sa pamamagitan ng pangangaral 
ng ebanghelyo, pagtutubos sa mga patay, at paggawang ganap sa mga Banal. 
Paano nakatutulong ang misyon ng Simbahan sa pagtitipon ng Israel? 

3. Nagpropesiya ang Tagapagligtas tungkol sa temporal na pagtitipon ng 
sambahayan ng Israel. 

• lpabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang 3 Nephi 16:16 at 20:14. 
Ayon sa mga talatang ito, ano ang ipinangako ng Panginoon sa mga Nephita? 
(Ibibigay sa kanila ang mga lupain ng Amerika bilang mana. Tingnan din sa 
2 Nephi 1:5-7.) Anu-anong mga responsibilidad ang kasama sa pangakong ito? 
(Tingnan sa Enos 1:10; Eter 2:8-9.) 

• Salitan na ipabasa sa mga miyembro ng klase ang mga talata sa 3 Nephi 
21:22-29. Ayon sa mga talatang ito, ano ang mangyayari sa lupaing ito na 
ipinamana sa mga huling araw? (Itatatag ang isang lungsod na tinatawag na 
Bagong Jerusalem.) 

Bigyang-diin na panunumbalikin din ang dating lungsod ng Jerusalem (3 Nephi 
20:29-34). Ibibigay ang lupaing ito bilang pamana sa mga Judio. 
• Sinabi ng Tagapagligtas na titipunin Niya ang Kanyang mga tao at itatatag ang 

Sion sa gitna nila (3 Nephi 21:1). Bagaman ang Sion ay madalas na tumutukoy 
sa isang lugar, ito ay kalagayan din ng puso at isipan. Paano inilarawan ang 
Sion sa mga banal na kasulatan? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 97:21 at 
Moises 7:18-19 para sa ilang mga halimbawa.) Paano natin maitatatag ang 
Sion sa ating mga tahanan, purok, at istaka ngayon? 

Paalalahanan ang mga miyembro ng klase na sa mga huling araw, ang katagang 
sambahayan ni Israel ay kinabibilangan din ng iahat ng nagsisisi, sumusunod kay 
Jesucristo, at bininyagan sa Kanyang Simbahan. Hikayatin ang mga miyembro 
ng klase na mamuhay nang karapat-dapat upang maging bahagi ng mga 
pinagtipanang tao ng Panginoon. Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga 
katotohanang tinalakay sa araiing ito. 
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41 "Kanyang Ipinaliwanag ang Lahat ng Bagay sa Kanila" 
3 Nephi 22-26 

Layunin Tulungan ang mga miyembro ng klase na masidhing hangarin na saiiksikin ang 
mga salita ng mga propeta. 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. 3 Nephi 22; 23:1-5. Binanggit ng Tagapagligtas ang ilan sa mga propesiya ni 

Isaias tungkol sa sambahayan ni Israel sa mga huling araw. Inutusan Niya 
ang mga tao na saliksikin ang mga salita ni Isaias at iba pang mga propeta. 

b. 3 Nephi 23:6-14; 24; 25. Inutusan ng Tagapagligtas ang mga tao na idagdag 
sa kanilang mga talaan ang ilan sa mga salita nina Samuel na Lamanita 
at Malakias. 

c. 3 Nephi 26. Ipinaliwanag ng Tagapagligtas ang lahat ng bagay mula sa 
simula hanggang sa panahong Siya ay darating sa Kanyang kaluwalhatian. 

2. Karagdagang babasahin: Isaias 54; Malakias 3-4. 
3. Kung ang larawang Hinihingi ni Cristo ang mga Talaan ay makukuha, ihanda 

ito para gamitin sa aralin (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 323). 
4. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, hilingin sa isa o higit pang 

mga bata sa Primarya o isa o higit pang mga miyembro ng klase na maghandang 
awitin ang "Magbasa, Mag-isip, at Manalangin" (Aklatngmga Awit Pambata). O 
maaari mong ihandang patugtugin ang awitin o hilingan ang isang miyembro ng 
klase na maghandang basahin ang mga titik ng awitin. 

Kung naangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Isulat ang mga sumusunod na salita sa pisara: Saliksikin, Pag-isipang Mabuti, 
Ipanalangin. 
Anyayahan ang mga inatasang tao na awitin o basahin ang "Magbasa, Mag-isip, 
at Manalangin." Anyayahan ang mga miyembro ng klase na makinig nang 
mabuti at pag-isipang mabuti ang mensahe ng awitin at kung ano ang 
kaugnayan nito sa ating pag-aaral ng mga banal na kasulatan. 
Pagkatapos ng awitin, ipaliwanag na itinuturo ng araling ito kung paano ginamit 
ng Tagapagligtas ang mga banal na kasulatan sa pagtuturo ng mga mahalagang 
katotohanan. Habang sinasaliksik, pinag-iisipang mabuti, at ipinapanalangin 
natin ang tungkol sa mga banal na kasulatan, magkakaroon tayo ng higit na 
pang-unawa sa mga katotohanang ito. 
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Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa 
mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan sa ating buhay. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi 
ng mga naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng 
mga banal na kasulatang ito. 
1. Binanggit ng Tagapagligtas ang ilan sa mga propesiya ni Isaias hinggil 

sa sambahayan ni Israel. 
Talakayin ang 3 Nephi 22; 23:1-5. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na 
basahin nang malakas ang ilang mga piniling talata. Ipaliwanag na nakasaad sa 
kabanata 22 na binabanggit ng Tagapagligtas ang isang buong kabanata sa mga 
turo ni Isaias (Isaias 54) tungkol sa kaluwalhatian ng Sion sa mga huling araw. 
• Hinimok ni Isaias ang sambahayan ni Israel, "Palakihin ang dako ng iyong 

tolda . . . [atj habaan mo ang iyong mga lubid at patibayin mo ang iyong mga 
istaka" (3 Nephi 22:2). Ano ang isinasagisag ng tolda at mga istaka? (Tingnan 
ang sipi sa ibaba.) Ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng "palakihin ang 
dako ng iyong tolda" at "patibayin mo ang iyong mga istaka"? 
Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson: 
"Inihalintulad ng mga propeta ang Sion sa mga huling araw sa isang tolda na 
sumasaklaw sa daigdig. Ang tolda ay sinusuportahan ng mga lubid na nakatali 
sa mga istaka. Ang mga istakang iyon, siyempre, ay iba't ibang samahan sa 
iba't ibang dako na nakakalat sa buong daigdig. Sa kasalukuyan, tinitipon ang 
Israel sa iba't ibang mga istaka ng Sion.. . . 
" . . . Ang mga istaka ay pananggalang ng mga Banal sa kapwa nakikita at di 
nakikitang mga kalaban. Ang pananggalang ay ang tagubiling ipinagkakaloob 
sa pamamagitan ng mga pinunong pagkasaserdote na nagpapatibay ng 
patotoo at nagtataguyod ng pagkakaisa ng mag-anak at pagiging matwid ng 
bawat isa" ("Strengthen Thy Stakes," Ensign, Ene. 1991, 2, 4). 

• Ano ang magagawa ng bawat isa sa atin at bilang mag-anak upang matiyak na 
ang ating mga istaka ay isang kanlungan at pananggalang laban sa kasamaan? 

• Paano inilarawan ni Isaias ang ugnayan sa pagitan ng Panginoon at ng 
sambahayan ni Israel? (Tingnan sa 3 Nephi 22:4-10. Inilarawan niya ang 
Panginoon bilang isang asawa at ang Israel bilang maybahay.) Ano ang 
maituturo sa atin ng paglalarawang ito tungkol sa pagpapahalaga ng 
Panginoon sa Kanyang mga tao? 
Itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland: "Ang paglalarawan kay Jehova bilang 
asawang lalaki at Israel bilang maybahay ay kabilang sa pinakamadalas gamiting 
paghahalintulad sa banal na kasulatan, na ginamit ng Panginoon at ng kanyang 
mga propeta upang ilarawan ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng mga anak sa 
t i pan . . . . Si Cristo, sa isang pagkakataon, ay karapat-dapat lamang magalit sa 
Israel na unti-unting tumatalikod sa katotohanan, subalit iyon ay palaging 
panandalian lamang at pansamantala—'saglit lamang/ Palaging nanunumbalik 
ang awa at pagpapatawad at nananatili sa kaparaanang puno ng katiyakan. 
Maaaring mapawi ang mga bundok at burol. Maaaring matuyo ang tubig ng mga 
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malawak na karagatan Subalit ang kabaitan at kapayapaan ng Panginoon 
ay hindi kailanman maaaring mawala sa kanyang mga pinagtipanang tao. 
Sumumpa Siya nang may taimtim na pangako na hindi siya magagalit sa kanila 
nang walang hanggan" (Ghrist and the New Covenant |1997), 290). 

• Paano inilarawan ng Panginoon ang pook kung saan titipunin ang 
sambahayan ni Israel sa mga huling araw? (Tingnan sa 3 Nephi 22:11-12; 
tingnan din sa Apoealipsis 21:18-21.) Anu-ano ang mga ipinangako sa mga 
maninirahan sa pook na ito? (Tingnan sa 3 Nephi 22:13-17.) Paano 
makapagpapalakas ang mga pangakong ito sa mga naghihirap? 

• Makaraang banggitin ni Jesus ang mga propesiyang ito, sinabi Niya sa mga tao, 
"Nararapat ninyong saliksikin ang mga bagay na ito" (3 Nephi 23:1). Ano ang 
kahulugan ng saliksikin ang mga banal na kasulatan sa halip na basahin 
lamang ang mga ito? 
Sinabi ni Elder Henry B. Eyring: "Pinahahalagahan natin ang salita ng Diyos 
hindi lamang sa pagbabasa ng mga salita sa banal na kasulatan kundi sa 
pamamagitan ng pag-aaral ng mga ito. Maaari tayong higit na mapalago sa 
pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng mga ilang kataga, hayaang pagyamanin 
ito sa atin ng Espiritu Santo, sa halip na basahin nang mabilis at pahapyaw 
ang mga buong kabanata ng banal na kasulatan" (sa Conference Report, Okt. 
1997, 115; o Ensign, Nob. 1997, 84). 

• Paano kayo nabiyayaan sa inyong pag-aaral ng mga banal na kasulatan? (Maaari 
mong anyayahan ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga karanasan 
kung saan may mga talata sa banal na kasulatan na nagbigay inspirasyon o ideya 
o naging mahalaga bilang tugon sa mga personal na problema.) 

• Bakit mahalagang itala ng mga tao ang mga salita ng Tagapagligtas? (Tingnan 
sa 3 Nephi 23:3-5.) 

• Inutusan ng Tagapagligtas ang mga tao na "Saliksin ang mga propeta, sapagkat 
marami roon ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito" (3 Nephi 23:5). Ano ang 
pinapatotohanan ng mga propeta? Paano kayo pinalakas ng mga patotoo ng 
mga sinauna at makabagong propeta? 

2. Inutusan ng Tagapagligtas ang mga tao na dagdagan ang kanilang mga tala. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 3 Nephi 23:6-14; 24; 25. 
Ipaliwanag na pagkaraang utusan ang mga tao na isulat ang mga bagay na 
itinuro Niya sa kanila, patuloy na tinuruan ni Jesus ang mga tao tungkol sa ibang 
mga banal na kasulatan. Kung gagamitin ninyo ang larawan ni Jesus na 
hinihingi ang mga talaan, ipakita ito ngayon. 
• Inutusan ni Jesus ang mga Nephita na idagdag sa kanilang mga tala ang isang 

propesiyang ginawa ni Samuel, ang Lamanita. Sa propesiyang ito, sinabi ni 
Samuel na "maraming banal ang magbabangon mula sa pagkamatay at 
magpapakita sa marami, at maglilingkod sa kanila" (3 Nephi 23:6-13). Bakit sa 
palagay ninyo mahalaga ang natatanging ulat na ito? (Ang mga sagot ay 
maaaring kabilangan ng pinatotohanan ng katuparan ng propesiya ni Samuel 
ang katotohanan ng Pagkabuhay na Mag-uli.) 

• Pagkaraang utusan ni Jesus ang mga tao na isulat ang propesiya ni Samuel, ano 
ang iniutos Niya sa kanilang gawin? (Tingnan sa 3 Nephi 23:14.) Sa anu-anong 
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mga tiyak na paraan natin higit na mabisang maituturo ang mga salita ng 
Tagapagligtas? 

• Inutusan din ni Jesus ang mga tao na sumulat ng ilan sa mga salita ng 
propetang si Malakias (3 Nephi 24:1). Bakit wala sa mga talaan ng mga 
Nephita ang mga salita ni Malakias? (Si Malakias ay isang propeta sa Lumang 
Tipan na hindi nakasama ang mga salita sa mga laminang tanso dahil 
nabuhay siya pagkaraan ng halos 200 taon pagkatapos lisanin ni Lehi ang 
Jerusalem. Tingnan sa 'Ang Gabay sa mga Banal na Kasulatan, "Malakias/" 145.) 

• Anu-anong mga turo ni Malakias ang lubhang mahalaga sa inyo? (Ipabasa sa 
mga miyembro ng klase ang 3 Nephi 24:1, 8-18 at 25:1-6 upang makita ang 
mga sagot sa tanong na ito. Maaari mong hatiin ang klase sa apat na grupo. 
Anyayahan ang bawat grupo na hanapin ang isa sa mga sumusunod na talata 
at ilarawan kung ano ang itinuro ni Malakias. Pagkatapos ay talakayin ang 
mga talata na tulad sa ipinakikita.) 
a. 3 Nephi 24:1; ihambing sa Malakias 3:1. Ano ang sugong ipinadala upang 

ihanda ang daan para sa Ikalawang Pagparito ng Panginoon? (Tingnan sa 
Doktrina at mga Tipan 45:9. Ang ipinanumbalik na ebanghelyo, kabilang na 
ang mga susi at kapangyarihang ipinanumbalik ng mga makalangit na 
sugo.) Sa anong kaparaanan maaaring ibilang si Joseph Smith na sugo sa 
huling dispensasyon? 

b. 3 Nephi 24:8-12; ihambing ang Malakias 3:8-12. Anu-anong mga pagpapala 
ang ipinangako sa mga talatang ito sa mga nagbabayad ng mga ikapu at 
handog? Paano kayo nabiyayaan nang magbayad kayo ng inyong mga ikapu 
at handog? 

c. 3 Nephi 24:13-18; ihambing ang Malakias 3:13-18. Bakit maaaring 
naniniwala ang ilang tao na "walang saysay ang maglingkod sa Diyos"? 
(Tingnan sa 3 Nephi 24:14-15.) Paano tayo maaaring manatiling matatag sa 
ating pananampalataya kahit na tila nagtatagumpay ang kasamaan? 

d. 3 Nephi 25:1-6; ihambing ang Malakias 4:1-6. Ano ang kahulugan ng 
maiwang walang ugat o sanga? (lsiping ang inyong mga ugat ay ang inyong 
mga magulang at ninuno at ang inyong mga sanga ay ang inyong mga anak 
at inapo. Upang maugnay sa ating mga ugat at sanga, kailangan nating 
tumanggap ng mga ordenansa sa templo.) Sino ang sinabi ng Panginoon 
na Kanyang isusugo bago ang Ikalawang Pagparito? Kailan at saan muling 
pumarito si Elijah? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 110:13-16.) Anu-
anong mga susi ang kanyang ipinanumbalik? (Ang mga susi ng 
kapangyarihan ng pagbubuklod, na nagbibigay daan sa atin upang 
makasama sa ating mga ninuno at sa ating inapo.) 

3. Ipinaliwanag ng Tagapagligtas ang lahat ng bagay mula sa simula. 
Basahin at talakayin ang mga napiling talata sa 3 Nephi 26. 
• Ano ang idinahilan ng Tagapagligtas sa mga Nephita sa pagtuturo ng mga 

propesiya ni Malakias? (Tingnan sa 3 Nephi 26:2.) Anu-anong mga turo ni 
Malakias ang naging lubhang mahalaga sa inyo? 

• Ano ang itinuro ng Tagapagligtas sa mga tao pagkaraang talakayin ang mga 
propesiya ni Malakias? (Tingnan sa 3 Nephi 26:1, 3-5.) Bakit dapat nating 
ituro ang ebanghelyo "mula sa simula," na tulad ng ginawa ni Jesus? 
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• Sa kanyang tala, isinama lamang ni Mormon ang "maliit na bahagi" ng itinuro 
ni Jesus sa mga tao (3 Nephi 26:8). Paano sinusubukan ng pagkakaroon 
lamang ng maliit na bahaging ito ang ating pananampalataya? Paano natin 
matatanggap ang "mga bagay na higit na dakila"? (Tingnan sa 3 Nephi 26:9.) 
Sinabi ni Pangulong Speneer W. Kimball: "Maraming tao na ang nagtanong 
sa akin sa loob ng mga nakalipas na taon, 'Sa palagay ninyo, kailan natin 
matatanggap ang natitirang bahagi ng mga tala sa Aklat ni Mormon?' At 
sinabi ko, 'Ilan sa kongregasyon ang nais makabasa ng selyadong bahagi ng 
mga lamina?' At halos palagi ay may 100 porsiyentong tugon ng pagsang-
ayon. At pagkaraan ay tinatanong ko ang kongregasyon ding iyon, 'llan sa 
inyo ang nakabasa na ng bahaging binuksan sa atin?' At marami ang hindi pa 
nakabasa ng Aklat ni Mormon, ang hindi selyadong bahagi. Tila madalas 
nating hinahanap ang mga kagila-gilalas, ang mga hindi maaaring matamo. 
Marami akong nakitang mga tao na nais isabuhay ang mga nakatataas na batas 
yamang hindi nila isinasabuhay ang mga nakabababang batas" (The Teaehings 
ofSpencer W. Kimball, isinaayos ni Edward L. Kimball [1982], 531-32). 

• Ipabasa sa isang miyembro ng klase ang 3 Nephi 26:14, 16. Ano ang 
ipinababatid ng mga talatang ito tungkol sa paano pahalagahan ng 
Tagapagligtas ang mga bata? 

• Paano pinakitunguhan ng mga Nephita na nakasaksi sa pangyayaring ito ang 
isa't isa? (Tingnan sa 3 Nephi 26:19-21.) Paano natin matutularan ang kanilang 
halimbawa sa ating mga buhay mag-asawa, mag-anak, purok at istaka? 

Ipaliwanag na ipinakita sa atin ng Tagapagligtas ang kahalagahan ng mga banal 
na kasulatan sa pagbanggit sa mga ito, pag-utos sa mga tao na saliksikin ang mga 
ito, at dagdagan ang mga ito. Habang sinasaliksik, pinag-iisipang mabuti, at 
idinadalangin ang tungkol sa mga banal na kasulatan, higit nating mauunawaan 
nang lubos ang mga ito at maituturo nang higit na mabisa sa iba. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 
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"Ito Ang Aking Ebanghelyo" 
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1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. 3 Nephi 27. Inutusan ng Tagapagligtas ang Kanyang labindalawang 

disipulong Nephita na ipangalan ang Simbahan sa Kanya. Ipinaliwanag 
Niya ang Kanyang ebanghelyo. 

b. 3 Nephi 28. Isa-isa, ipinagkaloob ng Tagapagligtas sa Kanyang labindalawang 
disipulong Nephita ang hiling ng kanilang mga puso. Naghangad ang tatlo 
sa mga disipulo at sila'y pinagkalooban ng kapangyarihang manatili sa lupa 
upang ipangaral ang ebanghelyo hanggang sa muling pumarito ang 
Tagapagligtas sa Kanyang kaluwalhatian. 

c. 4 Nephi 1. Nagbalik-Ioob ang iahat ng tao, at nagtatag sila ng lipunang may 
ganap na kapayapaan. Pagkaraan ng maraming taon, karamihan sa mga tao 
ang unti-unting di naniwala at tinanggihan ang ebanghelyo. 

2. Karagdagang babasahin: Doktrina at mga Tipan 39:1-6. 
3. Kung ang larawan ni Cristo kasama ang tatlong Nephita ay makukuha, ihanda 

ito para gamitin sa aralin (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 324). 

3 Nephi 27-30; 4 Nephi 
Layunin Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan ang mga pangunahing 

doktrina ng ebanghelyo ni Jesucristo at turuan sila na ang pamumuhay ng 
ebanghelyo ang tanging paraan sa tunay at walang hanggang kaligayahan. 

Kung naangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Isulat sa pisara Simbahan ng Mormon. Ipasaalang-alang nang tahimik sa mga 
miyembro ng klase ang kanilang mga nararamdaman sa bansag na ito. Pagkaraan 
ay basahin ang sumusunod na pangungusap ni Pangulong Boyd K. Paeker: 
"Tinatawag tayo ng iba bilang mga Mormon. Walang kaso sa akin kung ginagamit 
nila ang bansag na iyan. Gayunman, tayo mismo kung minsan ang karaniwang 
nagsasabing 'Simbahan ng Mormon.' Sa palagay ko'y hindi magandang gawin 
natin ito" ("The Peaeeable Followers of Christ," Ensign, Abr. 1998, 64). 
• Bakit pinakamagandang huwag nating tawagin ang ating mga sarili na 

"Simbahan ng Mormon"? 
Sinabi ng Unang Panguluhan: "Isaisip na ito ang Simbahan ni Jesucristo; 
mangyaring bigyang-diin ang katotohanang iyan sa pakikisalamuha sa iba. . . . 
Pakiwari nami'y may mga maaaring malito sa napakadalas na paggamit ng 
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terminong 'Simbahan ng Mormon '" ("Polieies and Announeements", Ensign, 
Mar. 1983, 79). 

Burahin ang Simbahan ngMormon sa pisara. Sabihin sa mga miyembro ng klase 
na ang 3 Nephi 27 ay kinabibilangan ng mga tagubilin ni Jesus sa Kanyang mga 
disipulong Nephita tungkol sa pangalan ng Kanyang Simbahan. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, mga 
tanong, at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon 
sa mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal 
na kasulatang ito. 
1. Inutusan ng Tagapagligtas ang Kanyang labindalawang disipulong 

Nephita na ipangalan ang Simbahan sa Kanya. Ipinaliwanag Niya ang 
Kanyang ebanghelyo. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 3 Nephi 27. 
• Ang mga disipulong Nephita ni Jesus ay "nagkaisa sa mataimtim na 

panalangin at pag-aayuno" nang magtungo sa kanila si Jesus at nagtanong, 
"Ano ang nais ninyong ibigay ko sa inyo?" (3 Nephi 27:1-2). Ano ang hiniling 
sa Kanya ng mga disipulo? (Tingnan sa 3 Nephi 27:3.) Ano ang naging tugon 
Niya sa kanilang tanong? (Tingnan sa 3 Nephi 27:4-9.) 

• Iniutos ng Panginoon na ang Kanyang ipinanumbalik na Simbahan, tulad sa 
Kanyang Simbahan sa kalipunan ng mga Nephita ay matawag sa Kanyang 
pangalan (Doktrina at mga Tipan 115:4). Bakit mahalaga sa ating tandaan na 
ang Simbahan ay ipinangalan kay Jesucristo? 

• Sinabi ni Jesus, "Anuman ang inyong gagawin, gawin ninyo ito sa aking 
pangalan" (3 Nephi 27:7). Anu-anong mga ilang bagay ang ginagawa natin sa 
pangalan ni Cristo? (Bukod sa paghingi ng mga tugon mula sa mga miyembro 
ng klase, maaari mong basahin ang sipi sa ibaba.) 
Sinabi ni Pangulong Boyd K. Paeker: 
"Bawat panalanging inaalay natin ay sa Kanyang pangalan. Bawat 
ordenansang isinasagawa ay sa Kanyang pangalan. Bawat pagbibinyag, 
pagpapatibay, pagbabasbas, ordenasyon, bawat pangaral, bawat patotoo ay 
winawakasan sa pagtawag sa banal Niyang pangalan. Sa pangalan Niya tayo 
nagpapagaling ng mga maysakit at nagsasagawa ng ibang himalang hindi 
natin sinasabi at hindi natin maaaring sabihin. 
"Sa sakramento ay tinataglay natin sa ating sarili ang pangalan ni Cristo. 
Nakikipagtipan tayong lagi Siyang aalalahanin at susundin ang Kanyang mga 
kautusan. Naroon Siya sa lahat ng ating pinaniniwalaan" ("The Peaeeable 
Followers of Christ," Ensign, Abr. 1998, 64). 

• Itinuro ni Jesus na bukod sa pagpapangalan sa Kanya, ang Kanyang Simbahan 
ay kailangang "nakatayo sa [Kanyang] ebanghelyo". Sinabi Niya, "Kung 
mangyayari na ang simbahan ay nakatayo sa aking ebanghelyo ay saka lamang 
ipakikita ng Ama ang kanyang sariling mga gawain dito" (3 Nephi 27:10). Ano 
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ang mga gawain ng Ama? (Para sa ilang kasagutan, tingnan sa 3 Nephi 21:1-9, 
24-29; Moises 1:39.) Paano ninyo nakita ang mga gawaing ito sa Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw? 

Bigyang-diin na kapag nagpapatotoo ang mga Banal sa mga Huling araw, 
madalas niiang sinasabi na alam nilang totoo ang ebanghelyo. Ipasaalang-alang 
nang tahimik sa mga miyembro ng klase kung ano ang kanilang katugunan 
kung, matapos sabihin ang "Alam ko na totoo ang ebanghelyo," ay tanungin sila 
ng, "Ano ang ebanghelyo?" 
Isulat sa pisara ang "Ito ang aking ebanghelyo" Ipaliwanag na pagkaraang ituro ni 
lesus na ang Kanyang Simbahan ay kailangang nakatayo sa Kanyang ebanghelyo, 
binigyan Niya ang Kanyang mga disipulo ng maikli, kumpletong pakahulugan 
ng Kanyang ebanghelyo. Halinhinang ipabasa sa mga miyembro ng klase ang 
mga talata sa 3 Nephi 27:13-22, na hinahanap ang iba't ibang aspeto ng 
ebanghelyo ni Jesucristo. Maaari ninyong anyayahan ang isang miyembro ng 
klase na isulat ang mga sagot sa pisara. Kasunod ang ilang mga posibleng tugon: 
a. Ang pagpapakumbaba ni Jesus sa kalooban ng Ama (3 Nephi 27:13) 
b. Ang Pagbabayad-sala (3 Nephi 27:14) 
c. Pagkabuhay na Mag-uli (3 Nephi 27:14-15) 
d. Paghuhukom (3 Nephi 27:14-15) 
e. Pagsisisi (3 Nephi 27:16, 19-20) 
f. Pagbibinyag (3 Nephi 27:16, 20) 
g. Pananampalataya kay Jesucristo (3 Nephi 27:19) 
h. Ang kaloob na Espiritu Santo (3 Nephi 27:20) 
i. Pagtitiis hanggang sa wakas (3 Nephi 27:16-17, 19) 
• Ano ang ipinangako ng Tagapagligtas sa mga namumuhay ayon sa Kanyang 

ebanghelyo? (Tingnan sa 3 Nephi 27:21-22.) 
• Tinanong ni Jesus ang Kanyang mga disipulo, "Anong uri ng mga tao ba 

nararapat kayo?" Ano ang sagot sa tanong na ito? (Tingnan sa 3 Nephi 27:27. 
Anyayahan ang mga miyembro ng klase na tahimik na isaalang-alang kung 
ano ang magagawa nila upang maging higit na tulad ng Tagapagligtas.) 

2. Ipinagkaloob ng Tagapagligtas ang mga kahilingan ng Kanyang 
labindalawang disipulo. Tatlo sa mga disipulo ang pumiling manatili 
sa lupa hanggang sa Kanyang Ikalawang Pagparito. 

Basahin at talakayin ang mga piniling tatala sa 3 Nephi 28. Ipaliwanag na bago 
bumalik sa Kanyang Ama ang Tagapagligtas, kinausap Niya nang isa-isa ang 
Kanyang mga disipulo at tinanong kung ano ang hihilingin ng bawat isa sa 
Kanya. Siyam ang humiling kung maaari na magtapos ang kanilang mga 
ministeryo kapag sumapit sila sa isang takdang gulang at kung maaari ay kaagad 
silang makapunta sa Kanya sa Kanyang kaharian. Atubiling magsabi ng kanilang 
kahilingan ang tatlong iba pa, subalit batid ng Tagapagligtas ang kanilang mga 
iniisip (3 Nephi 28:1-5). Kung gagamitin ninyo ang larawan ni Jesus na kasama 
ang tatlong Nephita, ipakita ito ngayon. 
• Ano ang kahilingan ng tatlong natitirang disipulong Nephita? (Tingnan sa 

3 Nephi 28:7-9. Nais nilang manatili sa lupa at magdala ng mga kaluluwa 
kay Cristo hanggang sa katapusan ng mundo.) Sinabi ni Jesus na ang mga 
disipulong ito ay "higit. . . [na| pinagpala" dahil sa kanilang hangarin 
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(3 Nephi 28:7). Ano ang matututuhan natin sa pahayag na ito? (Tingnan sa 
Doktrina at mga Tipan 15:6; 16:6, 18:10-16.) 

• Bilang tugon sa kanilang kahilingan, ang tatlong disipulo ay nagbagong-anyo, 
na ang kahulugan ay nabago ang kanilang mga katawan upang "kanilang 
nagawang mamasdan ang mga bagay ng Diyos" (3 Nephi 28:13-15). 
Pagkatapos ay nabago ang kanilang kalagayan. Ano ang itinuturo ng ulat sa 
3 Nephi 28 tungkol sa mga nilalang na nabago ang kalagayan? (Tingnan sa 
3 Nephi 28:7-40 at ang talaan sa ibaba. Maaari ninyong hatiin ang klase sa 
tatlong grupo na inaatasan ang isang grupo na basahin ang mga talata 7-17, 
ang pangalawang grupo na basahin ang mga talata 18-28, at ang ikatlong 
grupo na basahin ang mga talata 29-40. Pag-ulatin ang bawat grupo tungkol 
sa mga bagay na itinuturo ng mga itinakdang talata sa kanila hinggil sa mga 
nilalang na nabago ang kalagayan.) 
a. Hindi kailanman mamamatay o magtitiis ng hapdi ng kamatayan ang mga 

nilalang na nabago ang kalagayan (3 Nephi 28:7-8, 38). 
b. Kapag ang Tagapagligtas ay pumarito sa Kanyang kaluwalhatian, sila ay 

"mababago sa isang kisapmata mula sa pagiging may kamatayan sa pagiging 
walang kamatayan" (3 Nephi 28:8). 

c. Maliban sa kalungkutang madarama nila sa mga kasalanan ng sanlibutan, 
hindi sila makararanas ng sakit o kalungkutan (3 Nephi 28:9, 38). 

d. Tinutulungan nila ang mga tao na magbalik-loob sa Panginoon (3 Nephi 
28:9, 18, 23, 29-30). 

e. Hindi sila maaaring patayin o saktan sa anumang paraan (3 Nephi 
28:19-22). 

f. Hindi sila maaaring tuksuhin o magkaroon ng anumang kapangyarihan sa 
kanila si Satanas (3 Nephi 28:39). 

g. Mananatili sila sa nabagong kalagayan hanggang sa Araw ng Paghuhukom, 
kung kailan sila mabubuhay na mag-uli at tatanggapin sa kaharian ng Diyos 
(3 Nephi 28:40). 

Paalala: Maraming kuwento tungkol sa tatlong Nephita na nabago ang 
kalagayan. Kailangang maging maingat ang mga miyembro ng Simbahan sa 
pagtanggap o muling pagsasalaysay ng mga kuwentong ito. Hindi ninyo dapat 
talakayin ang mga ito sa klase. 
3. Pagkaraan ng maraming taon ng kapayapaan, karamihan sa mga tao 

ang unti-unting di naniwala at tinanggihan ang ebanghelyo. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa 4 Nephi. Ipaliwanag na ang 
maikling aklat ng 4 Nephi ay naglalaman ng pinaikli ni Mormon na mga 
300 taon ng kasaysayan. Ang kasaysayan ay orihinal na isinulat ng apat na 
kalalakihan: Nephi, na isa sa labindalawang disipulong Nephita ng Tagapagligtas; 
ang anak na lalaki ni Nephi na si Amos; at ang mga anak na lalaki ni Amos na 
sina Amos at Ammaron. Inilalarawan ng unang bahagi ng aklat ang isang 
panahon ng matinding kabutihan at kaligayahan, at isinasalaysay ng ikalawang 
bahagi ng aklat ang unti-unting pagkiling ng mga tao sa kasamaan. 
Upang simulan ang inyong talakayan ng 4 Nephi, maaari ninyong ipabasa nang 
salitan sa mga miyembro ng klase ang ilang mga talata sa 4 Nephi 1:1-18. 
Ipahanap sa kanila ang mga katangian ng mga taong inilalarawan sa mga 
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talatang ito. Itaia ang mga katangian sa pisara habang binabanggit ito ng mga 
miyembro ng klase. 
• Sa loob ng maraming taon pagkaraan ng pagdalaw ni Jesus, walang naging 

pagtatalo sa mga tao (4 Nephi 1:2, 4, 13, 15-18). Bakit walang pagtatalo? 
(Tingnan sa 4 Nephi 1:15.) Paano tayo maaaring maging tulad ng mga matwid 
na taong inilalarawan sa 4 Nephi? Ano ang magagawa natin upang manatili sa 
ating puso ang pag-ibig sa Diyos? 
Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinekley: "Upang mapaganda ang daigdig, 
kailangang magdulot ng pagbabago sa |ating] mga puso ang proseso ng pag-
ibig Magagawa nito ito kapag ipinagkakaloob natin nang higit sa ating 
sarili ang ating pag-ibig sa Diyos at sa iba, at gawin ito nang buong puso, 
buong kaluluwa, at buong isip" ("And the Greatest of These Is Love," Ensign, 
Mar. 1984, 5). 

• Sa panahong ito ng kapayapaan, walang "ni anumang uri ng mga 'ita'" 
(4 Nephi 1:17). Ano ang kahulugan nito? (Tingnan sa 4 Nephi 1:2-3, 5-17.) 
Anu-anong mga suiiranin ang umiiral ngayon dahil sa pagkakaiba-iba sa 
pagitan ng mga pangkat ng mga tao? Sa anu-anong paraan tayo matutulungan 
ng ebanghelyo upang magkaisa sa kabila ng ating mga pagkakaiba? 

• Ano ang naging sanhi ng wakas ng mahabang panahong ito ng kapayapaan? 
(Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang 4 Nephi 1:20-46 upang makahanap ng 
mga sagot sa tanong na ito. Ibuod ang kanilang mga sagot sa pisara. Ilang 
maaaring kasagutan ang ipinakikita sa ibaba.) 
a. Paghihiwalay at ang pagkakaroon ng mga antas (4 Nephi 1:20, 26, 35) 
b. Pagkapalalo at pagkagahaman dahil sa mga kayamanan (4 Nephi 1:23-25, 

41, 43; tingnan din sa 3 Nephi 27:32) 
e. Mga simbahang nagsasabing kilala nila si Cristo subalit itinatanggi ang 

karamihan sa Kanyang ebanghelyo (4 Nephi 1:26-29, 34) 
d. Mga simbahang itinayo upang tulungan ang mga tao na makinabang 

(4 Nephi 1:26-29, 41) 
e. Pagkakaroon ng matigas na puso (4 Nephi 1:31) 
f. Pag-usig sa mga tagasunod ni Cristo (4 Nephi 1:29-34) 
g. Mga magulang na nagtuturo sa mga anak na huwag maniwala kay Cristo 

(4 Nephi 1:38) 
h. Mga magulang na nagtuturo sa mga anak na magalit (4 Nephi 1:39) 
i. Mga lihim na pagsasabwatan (4 Nephi 1:42, 46) 

• Ang mga pag-uugali at kilos na inilarawan sa 4 Nephi 1:40-46 ang naghantong 
sa pagkawasak ng mga Nephita. Bakit mahalaga sa ating suriin ang ulat na ito? 

Ipabasa nang malakas sa mga miyembro ng klase ang mga pangako ng 
Panginoon sa 3 Nephi 27:10, 22, 28-29. Bigyang-diin na kapag ang mga tao 
ay nanatiling matapat sa ebanghelyo, "wala nang mas maliligayang tao pa" 
(4 Nephi 1:16). 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

229 

Katapusan 



Mga Karagdagang 
Ideya sa Pagtuturo Ang sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 

aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o ang dalawang ideyang ito bilang bahagi 
ng aralin. 
1. Pagtugon sa pag-uusig 
• Paano tumugon "ang mga tao ni Jesus" nang sila ay usigin? (Tingnan sa 

4 Nephi 1:34.) Paano ipinakita ng tugong ito na sila ay mga tunay na tao ni 
Jesus? (Tingnan sa 3 Nephi 12:10-12, 38-39.) Paano tayo dapat tumugon 
kapag tayo ay inuusig? 
Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinekley: "Tugunin natin nang may pag-ibig 
at kabutihan ang mga nagsasalita ng masama laban sa atin. . . . Sa diwa ni 
Cristo na nagpayo sa ating ibaling ang kabilang pisngi, sikapin nating daigin 
ng kabutihan ang kasamaan" (sa Conference Report, Okt. 1982, 112; o Ensign, 
Nob. 1982, 77). 

2. Mga kaisipan mula sa 3 Nephi 29-30 
Talakayin ang 3 Nephi 29-30. ltinuturo sa kabanata 29 ang tungkol sa ugnayan sa 
pagitan ng pagdating ng Aklat ni Mormon at ang katuparan ng tipan ng Panginoon 
sa Israel (3 Nephi 29:1-4, 8-9). Naglalaman ang kabanata 30 ng mga salitang inutos 
ng Panginoon kay Mormon na isulat para sa mga Gentil sa huling araw. 
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"Paanong Kayo Napalihis sa mga Landas ng Panginoon?" 43 
Mormon 1-6; Moroni 9 
Layunin Tulungan ang mga miyembro ng klase na makita ang kahalagahan ng 

pamumuhay batay sa mga alituntunin ng ebanghelyo sa kabila ng patuloy 
na lumaialang kasamaan sa daigdig. 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Mormon 1. Bata pa lamang si Mormon nang inihabilin sa kanya ang mga 

sagradong talaan. Namayani ang kasamaan sa buong lupain, subalit matwid 
si Mormon. Dinalaw siya ng Tagapagligtas ngunit pinagbawalang mangaral 
sa mga tao. 

b. Mormon 2, 3:1-16. Naging pinuno ng mga hukbo ng Nephita si Mormon 
at pinamunuan ang mga Nephita sa maraming pakikidigma laban sa mga 
Lamanita. Nagdusa ang mga Nephita sa digmaan dahil sa kanilang 
kasamaan. Napasakamay ni Mormon ang mga lamina ni Nephi at 
ipinagpatuloy ang talaan. Sa huli, dahil sa kasamaan ng mga Nephita, 
tumanggi si Mormon na pamunuan sila. 

c. Mormon 3:17-22; 5:8-24. Nangusap si Mormon sa mga tao sa mga huling 
araw, na ipinaliliwanag ang mga layunin ng mga tala na kanyang pinaikli 
at isinulat. 

d. Mormon 4; 5:1-7; 6; Moroni 9. Patuloy na nakipagdigma ang mga Nephita 
sa mga Lamanita. Pumayag muli si Mormon na pamunuan ang mga hukbo. 
Kinuha niya ang mga talaan mula sa burol ng Shim at itinago ang mga ito 
sa Burol ng Cumorah. Sa isang huling malaking digmaan, lahat maliban sa 
24 na Nephita ang napatay. 

2. Ipakita ang larawang Namamaalam si Mormon sa Minsan ay Naging Isang 
Dakilang Bansa (62043 893; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 319) 
at ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Mormon 6:16-22. 

Kung naangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Tanungin ang mga miyembro ng klase: 
• Kung kayo ay maglalayag ng isang bangka, anong kagamitan ang nanaisin 

ninyong magkaroon ito? 
Tanggapin ang lahat ng sagot, at pagkatapos ipaliwanag na inihalintulad ni 
Mormon ang kanyang mga tao, ang mga Nephita, sa isang bangka na kulang sa 
ilang mahahalagang bahagi ng kagamitan. Ipabasa nang malakas sa isang 
miyembro ng klase ang Mormon 5:17-18. 
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• Sa anu-anong mga paraan "walang layag o angkla" ang mga taong hindi 
sumusunod sa Tagapagligtas? 

Bigyang-diin na di tulad ng mga nalalabing Nephita, ginamit ni Mormon sa 
kanyang buhay ang ebanghelyo kapwa bilang isang layag at isang angkla. Namuhay 
siya nang matwid kahit tila ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay masasama. 
Tatalakayin ng araling ito ang nangyari kay Mormon at sa kanyang mga tao at 
paano natin magagamit ang ebanghelyo bilang isang layag at angkla sa ating buhay. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, mga 
tanong, at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon 
sa mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na 
kasulatan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga 
naaangkop na karanasan na may kaugnayan ng mga alituntunin sa banal na 
kasulatang ito. 
1. Inihabilin kay Mormon ang mga sagradong talaan. 
Talakayin ang Mormon 1. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin 
nang malakas ang mga piniling talata. Ipaliwanag na si Mormon ang nagpaikli 
ng lahat ng mga lamina sa talaang kilala natin bilang Aklat ni Mormon. 
Naglalaman ang Mormon 1-6 ng ulat ni Mormon tungkol sa kanyang sariling 
panahon at mga tao. 
• Ilang taon si Mormon nang ihabilin sa kanya ang mga sagradong talaan? 

(Tingnan sa Mormon 1:2-3; t ingnan din sa karagdagang ideya sa pagtuturo.) 
Ano ang itinagubilin ni Ammaron kay Mormon na gawin sa mga lamina? 
(Tingnan sa Mormon 1:3-4.) Ano ang mga katangiang taglay ng batang si 
Mormon na nakapaghanda sa kanya sa ginampanan niyang pagpapanatili at 
pagpapaikli ng mga sagradong talaan? 

• Noong si Mormon ay 15 taong gulang, siya ay "dinalaw ng Panginoon, at 
nakatikim at nakaalam ng kabutihan ni Jesus" (Mormon 1:15). Paano natin 
malalaman ang kabutihan ni Jesus? 

• Bakit pinagbawalan ng Panginoon si Mormon na mangaral sa mga Nephita? 
(Tingnan sa Mormon 1:16-17.) Anong iba pang pagkatalo ang naranasan ng 
mga Nephita dahil sa katigasan ng kanilang mga puso? (Tingnan sa Mormon 
1:13-18. Pansinin na ang "mga minamahal na disipulo" na kinuha ay ang 
tatlong disipulong Nephita na humiling na manatili sa lupa hanggang sa 
Ikalawang Pagparito ng Tagapagligtas; t ingnan sa 3 Nephi 28:1-9.) Anong mga 
pagkatalo ang maaaring maranasan natin kapag pinatigas natin ang ating mga 
puso laban sa Panginoon at sa Kanyang mga tagapaglingkod? 

2. Naging pinuno ng mga hukbo ng Nephita si Mormon. Nagdusa ang mga 
Nephita sa digmaan dahil sa kanilang kasamaan. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mormon 2; 3:1-16. 
• Anu-anong mga kalagayan ang umiral sa lipunan ng mga Nephita noong 

panahong nabubuhay si Mormon? (Tingnan sa Mormon 1:19; 2:1, 8, 10, 18.) 
Paano tinupad ng mga kalagayang ito ang mga salita ng mga naunang propeta? 
(Tingnan sa Mormon 1:19; Mosias 12:4-8; Helaman 13:5-10.) Maging tayo, 
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tulad ni Mormon, ay nabubuhay sa panahon ng iabis na kasamaan, ano ang 
magagawa natin upang mapanatili ang ating pananampalataya at pansariling 
pagkamatwid? (Para sa ilang posibleng sagot, tingnan sa Alma 17:2-3; Helaman 
3:35; Doktrina at mga Tipan 121:45-46.) 

• Bakit nagalak si Mormon nang makita niyang nagdadalamhati ang mga tao? 
(Tingnan sa Mormon 2:10-12.) Bakit nawalan ng saysay ang kanyang 
kagalakan? (Tingnan sa Mormon 2:13-14.) Ano ang kaibahan ng 
"kalungkutan . . . tungo sa pagsisisi" at "kalungkutan ng mga isinumpa?" 
(Tingnan din sa 2 Corinto 7:9-10.) 

• Ano ang kahulugan ng "lumapit kay Jesus na may bagbag na puso at 
nagsisising espiritu"? (Mormon 2:14; tingnan din sa 3 Nephi 9:20; Doktrina at 
mga Tipan 59:8). 

• Ano ang nagbigay ng pag-asa at kapayapaan kay Mormon kahit na nakita niya 
ang kasamaan ng kanyang mga tao? (Tingnan sa Mormon 2:19.) Paano natin 
mapananatili ang pag-asa at kapayapaan sa gitna ng kasamaan ng mundo 
ngayon? 

• Nang talunin ng kanyang mga tao ang mga Lamanita sa digmaan, sinabi ni 
Mormon na "hindi nila naunawaan na ang Panginoon ang siyang nagligtas 
sa kanila" (Mormon 3:3). Bakit mahalagang kilalanin natin na ang mga 
pagpapalang tinatanggap natin ay mula sa Panginoon? (Tingnan sa 
Mormon 3:9.) 

• Pagkalipas ng mahigit na 30 taong pamumuno sa mga hukbo ng Nephita, 
tumanggi si Mormon na pamunuan siia dahil sa kanilang kasamaan at sa 
kanilang hangaring maghiganti (Mormon 3:9-13). Inutusan sila ng Panginoon 
na huwag maghiganti, at Kanyang ipinahayag, "Sa akin ang paghihiganti" 
(Mormon 3:14-15). Anu-ano ang mga kahahantungan kapag naghiganti ang 
mga tao? Paano natin mapaglalabanan ang damdaming pagganti kapag 
dumarating ang mga ito sa ating mga puso? 

• Ano ang matututuhan natin kay Mormon tungkol sa pagtugon sa mga taong 
matitigas ang puso? (Tingnan sa Mormon 3:12.) Paano tayo magkakaroon ng 
higit na pagmamahal sa gayong mga tao? Bakit mahalagang patuloy na 
manalangin para sa mga may matitigas na puso? 

3. Ipinaliwanag ni Mormon ang mga layunin ng mga talaang kanyang 
pinaikli at sinulat. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mormon 3:17-22; 5:8-24. Bigyang-
diin na pagkaraang tumangging pamunuan ang mga hukbo ng Nephita, sinabi ni 
Mormon na siya ay "tumindig bilang [isang] saksi," na itinatala ang mga 
pangyayaring nagaganap sa mga Nephita (Mormon 3:16). Sa mga talatang ito, 
tuwirang kinakausap ni Mormon ang mga taong pinaglalaanan ng kanyang talaan. 
• Kanino nakalaan ang mga talaan ni Mormon? (Tingnan sa Mormon 3:17-19; 

5:9-10, 14. Isulat sa pisara ang mga sagot ng mga miyembro ng klase.) 
• Sa anu-anong mga layunin iningatan at pinanatili ang mga tala? (Tingnan sa 

Mormon 3:20-22; 5:14-15. Maaaring kabilangan ng mga nakatala sa ibaba ang 
mga sagot.) Paano nakatulong ang mga isinulat ni Mormon upang matupad 
ang mga layuning ito sa inyong buhay? 
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a. "Upang malaman ninyo na kinakaiiangan kayong tumindig na iahat sa 
harapan ng hukumang-luklukan ni Cristo . . . upang mahatulan sa inyong 
mga gawa" (Mormon 3:20). 

b. "Upang kayo ay maniwala sa ebanghelyo ni Jesucristo" (Mormon 3:21; 
tingnan din sa Mormon 5:15). 

e. Upang magbigay ng saksi "na si Jesus . . . ang siya ring Gristo at ang siya 
ring Diyos" (Mormon 3:21; tingnan din sa Mormon 5:14). 

d. Upang "mahikayat ko kayong lahat ng nasa mga duio ng mundo na 
magsisi" (Mormon 3:22). 

4. Sa isang huling malaking digmaan, lahat maliban sa 24 na Nephita 
ang napatay. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mormon 4; 5:1-7; 6; Moroni 9. 
• Sa pagpuna tungkol sa mga pagkatalo ng mga Nephita laban sa mga Lamanita, 

ipinaliwanag ni Mormon na "sa pamamagitan ng masasama na ang masasama 
ay pinarurusahan" (Mormon 4:5). Ano sa palagay ninyo ang kahulugan nito? 
Paano ninyo nakikitang nangyayari ito ngayon sa daigdig? 

• Ano ang nadama ni Mormon nang pumayag siyang muli na pamunuan ang 
mga hukbo? (Tingnan sa Mormon 5:2.) Ano ang naunawaan ni Mormon sa 
kung sino ang makapagpapanalo sa mga Nephita sa digmaan? Ano ang 
kaibahan nito sa paniniwala ng mga Nephita kung paano sila 
magtatagumpay? (Tingnan sa Mormon 5:1.) 

• Bakit kinuha ni Mormon ang mga lamina sa burol ng Shim? (Tingnan sa 
Mormon 4:23; tingnan din sa Mormon 1:3-4.) Bakit niya itinago ang mga ito 
sa Burol ng Cumorah? (Tingnan sa Mormon 6:6.) Bakit mahalagang 
pangalagaan ang mga lamina? 

• Ano ang kinahantungan ng huling digmaan sa Cumorah? (Tingnan sa 
Mormon 6:7-15.) 

Ipakita ang larawan ni Mormon na nagpapaalam sa bansang Nephita at ipabasa 
nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Mormon 6:16-22. 
• Pagkaraan ng digmaan sa Cumorah, tinugis ng mga Lamanita ang natitirang 

24 na Nephita at pinaslang ang lahat maliban kay Moroni (Mormon 8:2-3). 
Sa gayon ay ganap na nalipol ang bansang Nephita. Bakit naranasan ng mga 
Nephita ang gayong "matinding kalamidad"? (Tingnan sa Mormon 1:13, 16; 
2:26-27; 3:2-3; 4:12; 5:2, 16-19; Moroni 9:3-5, 18-20.) 

• Nabubuhay rin tayo sa gitna ng maraming kasamaan. Paano makapagdudulot 
ng kaibahan ang pagkamatwid ng isang tao sa isang masamang lipunan? 
Nagbabala si Elder Neal A. Maxwell: "Tanging pagbabago at pagpipigil sa sarili, 
sa pamahalaan at ng isang tao, ang sa huli'y makapagliligtas sa lipunan! 
Tanging sapat na bilang ng mga taong lumalaban sa kasalanan ang 
makapagpapabago ng ating ginagalawan. Bilang mga miyembro ng Simbahan, 
dapat na maging bahagi tayo ng bilang ng mga taong ito na lumalaban sa 
kasalanan" (sa Conference Report Abr. 1993, 96; o Ensign, Mayo 1993, 77). 
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Bigyang-diin na nalipol ang mga Nephita dahil sa kanilang matinding kasamaan. 
Bagamat nakatira rin tayo sa panahon ng matinding kasamaan, hindi tayo dapat 
maging bahagi nito. Sa pagsunod sa halimbawa ni Mormon ng katatagan at 
pananampalataya, at sa pag-aaral ng mga talaang buong ingat niyang pinanatili, 
mapaglalabanan natin ang mga masasamang impluwensiya sa ating panahon at 
makapagbibigay ng haiimbawa ng tapang at pag-asa para sa iba. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang mga ideyang ito bilang bahagi ng aralin. 
1. Matwid na kabataan 

Ilang taon si Mormon nang ihabilin ni Ammaron sa kanya ang mga talaan? 
(Tingnan sa Mormon 1:2-4.) Ilang taon si Mormon nang makita niya si 
Jesucristo? (Tingnan sa Mormon 1:15.) Bigyang-diin na si Joseph Smith ay 14 
taong gulang nang matanggap niya ang Unang Pangitain tungkol sa Ama at 
Anak, at 21 nang matanggap niya ang mga lamina mula kay anghel Moroni. 

Bigyang-diin na hindi nahahadlangan ng edad o iba pang mga bagay ang 
pagkamatwid at pagkakaroon ng karunungan. Pagpapalain ng Panginoon ang 
mga naglilingkod sa Kanya anuman ang gulang nito. 
2. Talakayang pang-kabataan 
Paalalahanan ang mga miyembro ng klase na nanatiling matwid at matapat si 
Mormon kahit na masama ang mga taong nakapaligid sa kanya. 
• Paano tayo mananatiling matapat sa kabila ng mga pamimilit mula sa isang 

masamang lipunan? Ano ang mga magiging kapakinabangan sa paggawa nito? 
• Paano natin matutulungan ang mga nakapalibot sa atin na hindi namumuhay 

batay sa ebanghelyo? Paano tumugon si Mormon sa mga masasamang 
nakapalibot kanya? (Tingnan, bilang halimbawa sa Mormon 3:12.) Paano tayo 
makikitungo nang may pagmamahal at pakikipagkaibigan nang di nahihila sa 
mga kalagayang maglalagay sa alanganin sa ating mga pamantayan? 
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44 "Ako ay Nangungusap sa Inyo na Parang Kayo ay Narito" 
Mormon 7-9 

Layunin Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan ang mga babala at payong 
ibinigay nina Mormon at Moroni sa mga taong nabubuhay sa mga huling araw. 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal na 
kasulatan: 
a. Mormon 7. Hinimok ni Mormon ang mga inapo ni Lehi sa huling araw na 

magsisi, maniwala kay Cristo, at magpabinyag. 
b. Mormon 8. Nagpropesiya si Moroni na darating ang Aklat ni Mormon sa 

panahong may matinding kasamaan. 
c. Mormon 9. Nanawagan si Moroni sa mga tao sa mga huling araw na 

maniwala kay Cristo. Ipinahayag niya na Diyos ng mga himala ang 
Panginoon. 

2. Karagdagang babasahin: 'Ang Gabay sa Mga Banal na Kasulatan "Himala,"' 74; 
pahinang naglalaman ng pamagat sa Aklat ni Mormon. 

3. Maaari mong unang kausapin ang apat na miyembro ng klase, na hinihiling sa 
kanilang maghandang basahin nang malakas ang isa sa mga sumusunod na 
talata: 2 Nephi 28:2-6; Mormon 9:7; Joseph Smith—Kasaysayan 1:17-19, 
21-22; at Mga Saligan ng Pananampalataya 1:7. 

4. Kung gagamitin ninyo ang gawaing pantawag pansin, isulat ang mga 
sumusunod na pangungusap sa pisara bago magsimula ang klase: 
"Ako ay nangungusap sa inyo na parang kayo ay narito, gayon pa man kayo ay 

wala rito." 
"Ipinakita kayo sa akin ni Jesucristo, at nalalaman ko ang inyong mga ginagawa." 

Kung naangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ipaliwanag na madalas gumamit ng mga kuwento, mga pakay-aralin, o mga 
kawili-wiling tanong ang mga guro sa simula ng mga aralin upang matawag ang 
pansin ng mga tao. Pagkatapos ay tukuyin ang mga pangungusap na isinulat 
ninyo sa pisara (tingnan sa "Paghahanda," bilang 4). 
• Bakit natawag ang ating pansin ng mga pangungusap na ito? (Noong mga 400 

taon matapos ang kamatayan ni Cristo, nang sabihin ni Moroni ang mga 
pangungusap na ito, tuwiran niya tayong kinakausap. Tingnan sa Mormon 8:35.) 

Bigyang-diin na lahat ng turo sa Mormon 7-9 ay patungkol sa mga taong 
nabubuhay sa mga huling araw. Ang Mormon 7 ay naglalaman ng payo na ukol 
lamang sa mga inapo ni Lehi sa huling araw, at ang Mormon 8-9 ay naglalaman 
ng payo para sa lahat ng tao sa mga huling araw. 
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Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa mga 
pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Taiakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng banal na kasulatang ito. 
1. Hinimok ni Mormon ang mga inapo ni Lehi sa huling araw na magsisi, 

maniwala kay Cristo, at magpabinyag. 
Basahin at talakayin ang Mormon 7, na naglalaman ng mga salita ni Mormon sa 
mga inapo ni Lehi sa huling araw. Maaari ninyong ipaliwanag na ang mga inapo 
ni Lehi sa huiing araw ay matatagpuan sa kalipunan ng mga tao sa Hilaga, Gitna, 
at Timog Amerika at sa mga Isla sa Pasipiko. 
• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Mormon 7:2. Bigyang-

diin na sa huling mensaheng ito, ito ang mga unang salita ni Mormon sa 
mga inapo ni Lehi. Bakit mahalaga sa mga inapo sa huling araw ni Lehi 
na malaman na sila ay kabilang sa "sambahayan ni Israel"? Ano ang mga 
pagpapalang ipinangako ng Panginoon sa mga matwid na miyembro ng 
sambahayan ni Israel? (Tingnan sa Abraham 2:8-11.) 

• Anu-anong mga tagubilin ang ibinigay ni Mormon sa mga inapo ni Lehi sa 
huling araw? (Tingnan sa Mormon 7:3-10 at ang talaan sa ibaba. May ilang 
mga bagay sa talaan ang kinabibilangan ng mga tanong upang humimok ng 
talakayan.) 
a. Magsisi, magpabinyag, at tanggapin ang kaloob na Espiritu Santo (Mormon 

7:3, 5, 8, 10). 
b. Ibaba ang mga armas sa pakikidigma maliban kung mag-utos ng iba ang 

Diyos (Mormon 7:4). 
c. Alamin ang kanilang mga ninuno (Mormon 7:5). Bakit mahalaga sa mga 

inapo ni Lehi sa huling araw na magkaroon ng kaalaman tungkol sa 
kanilang mga ninuno? (Tingnan sa Mormon 7:9 at ang pahina ng pamagat 
ng Aklat ni Mormon.) Paano tayo makikinabang lahat sa kaalaman hinggil 
sa mga gawain ng Diyos sa ating mga ninuno? 

d. Maniwala kay Jesucristo at sa Kanyang Pagbabayad-sala (Mormon 7:5-7, 10). 
e. Pag-aralan ang ebanghelyo sa Bibliya at sa Aklat ni Mormon (Mormon 

7:8-9). Paano tinutulungan ng Aklat ni Mormon ang mga tao na maniwala 
sa Bibliya? (Tingnan sa Mormon 7:9; tingnan din sa 1 Nephi 13:38-40; 
2 Nephi 3:11-12.) 

• Sinabi ng Panginoon sa dispensasyong ito na "ang mga Lamanita ay 
mamumukadkad gaya ng rosas" (Doktrina at mga Tipan 49:24). Paano 
natutupad ang propesiyang ito ngayon? 

2. Nagpropesiya si Moroni na darating ang Aklat ni Mormon sa panahong 
may matinding kasamaan. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mormon 8. Ipaliwanag na 
nilalaman ng kabanatang ito ang mga unang sinulat ni Moroni pagkaraang 
mamatay ang kanyang ama na si Mormon. 
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• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Mormon 8:1-5. Anu-
anong mga damdamin ang nadarama ninyo kay Moroni habang binabasa 
ninyo ang mga salitang ito? Ano ang matututuhan natin sa kasipagan ni 
Moroni sa kabila ng pag-iisa? 

• Nagpropesiya si Moroni tungkol kay Joseph Smith, sinasabing, "Pinagpala siya 
na magdadala ng bagay na ito [ang Aklat ni Mormon] sa liwanag" (Mormon 
8:16; tingnan din sa mga talata 14-15). Anong papel ang ginampanan ni 
Moroni sa pagdadala ni Joseph Smith sa Aklat ni Mormon "mula sa kadiliman 
tungo sa liwanag"? (Tingnan sa Mormon 8:14; Joseph Smith—Kasaysayan 
1:30-35, 46, 59.) Ano ang magagawa natin upang patuloy na "mailabas mula 
sa kadiliman tungo sa liwanag" ang Aklat ni Mormon? 
Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson: "Pinupuri ko kayong matatapat na 
Banal na nagsisikap na palaganapin sa daigdig at sa inyong buhay ang Aklat 
ni Mormon. Hindi lamang natin kailangang makasaysayang palaganapin 
ang higit na maraming kopya ng Aklat ni Mormon, kundi kailangan nating 
palaganapin nang higit na buong sigla sa ating sariling buhay at sa buong 
daigdig ang mga kahanga-hangang mensahe nito" (sa Conference Report, 
Abr. 1989, 3; o Ensign, Mayo 1989, 4). 

• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Mormon 8:21-22. 
Paano tayo mapalalakas ng mga salita ni Moroni sa Mormon 8:22 habang 
gumagawa tayo sa layunin ng Panginoon? 

• Ano ang mga ipinropesiya ni Moroni tungkol sa mga kalagayan sa mundo 
pagdating ng Aklat ni Mormon? (Ipabasa nang salitan sa mga miyembro ng 
klase ang mga talata sa Mormon 8:26-33. Habang nagbabasa, ipatalakay sa 
kanila ang mga paraan na kung saan malinaw na nakikita ngayon ang mga 
kalagayang inilalarawan sa mga talatang ito.) Bakit napakalinaw na 
nakapagpropesiya si Moroni hinggil sa mga huling araw? (Tingnan sa 
Mormon 8:34-35.) 

• Sinabi ni Moroni na magsasalita siya sa ating nasa mga huling araw na 
"na parang [tayo] ay naririto" (Mormon 8:35). Pagkatapos ay sinabi niya, 
"nalalaman ko na kayo ay lumalakad sa kapalaluan ng inyong mga puso" 
(Mormon 8:36). Ano ang sinabi ni Moroni tungkol sa kapalaluan sa mga 
huling araw? (Tingnan sa Mormon 8:36-41.) 

• Paano naaapektuhan ng kapalaluan ang mga saloobin ng mga tao sa mga 
mahihirap? (Tingnan sa Mormon 8:37, 39.) 

• Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Mormon 8:38. Bakit 
maaaring may mga taong "nahihiyang taglayin sa [kanilang] sarili ang 
pangalan ni Cristo"? Bakit maaaring makatutulong sa ating alalahanin na 
higit na mahalaga ang "walang hanggang kaligayahan" kaysa sa "papuri ng 
sanlibutan"? 

• Ano ang dapat nating maging tugon sa mga propesiya ni Moroni tungkol 
sa kapalaluan? 
Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson: 
"Ang gamot sa kapalaluan ay pagpapakumbaba—kababaang-loob, 
pagpapasakop (tingnan sa Alma 7:23). Ito ay ang bagbag na puso at nagsisising 
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espiritu (tingnan sa 3 Nephi 9:20; 12:19; Doktrina at mga Tipan 20:37; 59:8; 
Mga Awit 34:18; Isaias 57:15; 66:2) 
"Magkakaroon ng mga mapagpakumbabang tao ang Diyos. Maaaring piliin 
nating maging mapagpakumbaba o pipilitin tayong maging 
mapagpakumbaba.. . . 
"Piliin nating maging mapagpakumbaba" (sa Conference Report, Abr. 1989, 6; 
o Ensign, Mayo 1989, 6). 

3. Hinimok ni Moroni ang mga tao sa mga huling araw na maniwala 
kay Cristo. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Mormon 9. 
• Nagsisimula ang Mormon 9 sa mga salita ni Moroni sa mga tao sa huling araw 

na hindi naniniwala kay Cristo (Mormon 9:1). Bakit "higit na magiging kaaba-
abang manahanan kasama ang . . . Diyos [kaysaj sa manahanan kasama ng 
mga isinumpang kaluluwa sa impiyerno" ang mga taong ito? (Tingnan sa 
Mormon 9:3-5.) Ano ang itinuturo ng Mormon 9:6 na dapat nating gawin 
upang makapanahan tayo sa piling ng Diyos? (Tingnan din sa Doktrina at mga 
Tipan 121:45.) 

• Anyayahan ang apat na miyembro ng klase na basahin ang mga sumusunod 
na talata sa banal na kasulatan: 2 Nephi 28:2-6; Mormon 9:7; Joseph Smith— 
Kasaysayan 1:17-19, 21-22; at Mga Saligan ng Pananampalataya 1:7 (tingnan 
sa "Paghahanda," bilang 3). Paano nauugnay sa isa't isa ang apat na talatang 
ito? Ano ang sinabi ni Moroni sa mga taong di naniniwala sa mga kaloob ng 
Espiritu? (Tingnan sa Mormon 9:8-10.) 

• Sa mga naniniwalang hindi na nagsasagawa ng mga himala ang Diyos, sinabi 
ni Moroni, "Aking ipakikilala sa inyo ang isang Diyos ng mga Himala" 
(Mormon 9:11). Ano ang itinuro niya upang ipakita na ang Panginoon ay 
Diyos ng mga himala? (Tingnan sa Mormon 9:11-17, na nakabalangkas sa 
ibaba. Ituro na ang mga doktrinang ito ay buod ng plano ng pagtubos.) 
a. Paglikha ng kalangitan, lupa, at mga tao (Mormon 9:11-12, 17). 
b. Ang Pagkahulog (Mormon 9:12). 
e. Pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo (Mormon 9:12-13). 
d. Ang pagkabuhay na mag-uli ng lahat ng tao (Mormon 9:13). 
e. Ang pagbabalik ng lahat ng tao sa harap ng Panginoon upang mahusgahan 

(Mormon 9:13-14). 
• Tinukoy ni Moroni ang "maraming makapangyarihang himala" na isinagawa 

ni Jesus at ng Kanyang mga Apostol (Mormon 9:18). Ano ang ilang mga 
himalang isinagawa ni Jesus at ng Kanyang mga Apostol na nagbigay ng 
inspirasyon sa inyo? 

• Bakit humihinto ang mga himala sa ilang tao? (Tingnan sa Mormon 9:20.) 
Anong mga tanda ang patuloy na makikita ng mga naniniwala kay Cristo? 
(Tingnan sa Mormon 9:21-25.) 

• Kapag may nagsabi sa inyo na ang Panginoon ay hindi Diyos ng mga himala, 
paano kayo sasagot? Anong mga karanasan ang angkop ninyong maibabahagi 
upang magpatotoo na ang Panginoon ay Diyos ng mga himala? 
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• Hinimok tayo ni Moroni na "huwag mag-alinlangan, kundi maging 
mapagpaniwala" (Mormon 9:27). Sa dispensasyong ito, ipinahayag ni 
Propetang Joseph Smith, "Kung saan may pag-aalinlangan, walang 
kapangyarihan doon ang pananampalataya" (Leetures on Paith [1985], 46). 
Ano ang maaari nating gawin upang mapawi ang ating mga pag-aalinlangan? 
Itinuro ni Joseph Smith: "Ang mga nakababatid ng kanilang mga kahinaan 
at pagkiling sa kasalanan ay palaging mag-aalinlangan tungkol sa kaligtasan 
kundi dahil sa kanilang ideya tungkol sa Kamahalan ng Diyos, na siya ay hindi 
madaling magalit at siya ay matiisin, at mapagpatawad, at pinapatawad ang 
mga kasamaan, paglabag, at kasalanan. Ang pagkakaroon ng ideya tungkol sa 
mga katotohanang ito ay pumapawi ng pag-aalinlangan, at lubhang 
nagpapalakas ng pananampalataya" (Leetures on Faith, 42). 

Kung hindi pa ninyo nagagawa, ipabasa sa isang miyembro ng klase ang Mormon 
9:27. Bigyang-diin na bagama't nagbabala si Moroni tungkol sa paghuhukom ng 
Diyos, nagpatotoo rin siya tungkol sa Panginoon bilang "Diyos ng mga himala," 
na kung kaninong Pagbabayad-sala naisasakatuparan "ang pagtubos sa tao" 
(Mormon 9:11-12). 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 
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"Kailanma'y Hindi Pa Naniwala ang Tao sa Akin na Tulad Mo" 45 
Eter 1-6 
Layunin Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan mula sa halimbawa ng 

kapatid na lalaki ni Jared kung paano makatutulong sa atin ang pananampalataya 
upang makapasok tayo sa kinaroroonan ng Diyos sa kawalang-hanggan. 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 

a. Eter 1. Ipinagkaloob ng Panginoon ang kahilingan ng kapatid na lalaki 
ni Jared at nangakong dadalhin ang mga Jaredita sa lupang pangako. 

b. Eter 2. Sinimulan ng mga Jaredita ang kanilang paglalakbay sa lupang 
pangako. 

c. Eter 3. Nakita ng kapatid na lalaki ni Jared si Jesucristo. 
d. Eter 4. Tinatakan ni Moroni ang mga isinulat ng kapatid na lalaki ni Jared 

hanggang magsisi at manampalataya ang mga Gentil. 
e. Eter 6:1-12. Naglakbay ang mga Jaredita sa lupang pangako, nang dumating 

sila roon ay pinuri nila ang Panginoon dahil sa Kanyang nag-uumapaw na 
awa sa kanila. 

2. Karagdagang babasahin: Genesis 11:1-9; Mosias 8:7-11. 
3. Kung may makukuhang larawang Nakita ng Kapatid na Lalaki ni Jared ang 

Daliri ng Panginoon, ihandang gamitin ito sa aralin (62478 893; Pakete ng 
Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 318). 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ibahagi ang sumusunod na ulat sa mga miyembro ng klase: 
"Isinilang ang isang anak na lalaki ni Elder Reynolds Cahoon samantalang 
naninirahan sila sa Kirtland. Isang araw ay naparaan sa may pintuan nila si 
Pangulong Joseph Smith, pinapasok niya ang Propeta at hiniling ditong basbasan 
at pangalanan ang sanggol. Ginawa ito ni Joseph at pinangalanan niyang 
Mahonri Morianeumer ang sanggol. Nang matapos niyang basbasan ang bata, 
inihiga niya ito sa kama, bumaling kay Elder Cahoon at nagsabi, 'Ang pangalang 
ibinigay ko sa anak mong lalaki ay pangalan ng kapatid na lalaki ni Jared; 
kapapahayag pa lamang sa akin ito ng Panginoon/ Narinig ni Elder William F. 
Cahoon . . . na sinabi ito ng Propeta sa kanyang ama; at ito ang kauna-unahang 
pagkakataon na nalaman ang pangalan ng kapatid na lalaki ni Jared sa Simbahan 
sa dispensasyong ito" (George Reynolds, "The Jaredites," Juvenile instruetor, ika-1 
ng Mayo, 1892, 282). 
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Ipaliwanag na tinatalakay sa araling ito ang tungkol sa kapatid na lalaki ni Jared, 
si Mahonri Morianeumer, na sinabi ng Panginoon na, "Kailanma'y hindi pa 
naniwala ang tao sa akin na tulad mo" (Eter 3:15). Dahil sa kanyang 
pananampalataya, pinagpala ang mga Jaredita na maingatan ang kanilang wika 
pagkatapos ng Tore ng Babel, at nakarating silang ligtas sa lupang pangako. 
Makadaragdag ang halimbawa niya sa ating pang-unawa sa kahalagahan ng 
kapangyarihan ng pananampalataya. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa 
mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
1. Ipinagkaloob ng Panginoon ang mga kahilingan ng kapatid na lalaki 

ni Jared. 
Talakayin ang Eter 1. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na basahin nang 
malakas ang mga piniling talata. Ipaliwanag na isinulat ng propetang si Eter ang 
tala tungkol sa mga Jaredita, na lumisan sa Babilonya sa panahong nilito ng 
Panginoon ang wika ng mga tao na nagtatangkang magtayo ng tore ng Babel 
(Eter 1:33-43; tingnan din sa Genesis 11:1-9). Isinulat ni Eter ang talang ito 
sa 24 na laminang ginto, na kalaunan ay natagpuan ng mga tao ni Limhi 
(Mosias 8:7-11). Ang aklat ni Eter ay naglalaman ng mga tala ni Eter na 
pinaikli ni Moroni. 
• Nang ikalat ang mga tao at lituhin ang kanilang mga wika, hiniling ni Jared sa 

kapatid niyang lalaki na lumapit sa Panginoon. Anong uri ng tao ang kapatid 
na lalaki ni Jared? (Tingnan sa Eter 1:34.) 

• Bilang kasagutan sa mga kahilingan ni Jared, ang kapatid na lalaki ni 
Jared ay "nagsumamo sa Panginoon" (Eter 1:34-39). Ang ang kaibahan ng 
"pagsusumamo sa Panginoon" at ng pananalangin sa Panginoon? Ano ang 
magagawa natin upang maging higit na mabisa ang ating mga panalangin? 
(Tingnan sa Alma 34:17-28.) 

• Kapag nananalangin ang kapatid na lalaki ni Jared, ang Panginoon "ay 
nahahabag" sa kanya at sa kanyang mga tao (Eter 1:35, 37, 40). Paano ninyo 
naramdaman ang habag ng Panginoon bilang tugon sa inyong mga 
panalangin? 

• Anu-anong paghahanda ang itinagubilin ng Panginoon na gawin ng mga tao? 
(Tingnan sa Eter 1:41-42.) Ano ang dahilan kung bakit nangako ang Panginoon 
na dadalhin Niya ang mga Jaredita sa lupang pangako? (Tingnan sa Eter 1:43. 
Bigyang-pansin ang mga salita ng Panginoon: "Sa mahabang panahong ito ay 
nagsumamo ka sa akin.") Ano ang matututunan natin sa halimbawang ito 
tungkol sa bisa ng panalangin? 

2. Sinimulan ng mga Jaredita ang kanilang paglalakbay sa lupang pangako. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Eter 2. 
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• Nangako ang Panginoon na dadalhin niya ang mga Jaredita sa "lupang 
pangako, na pinili sa lahat ng ibang lupain" (Eter 2:7). Kanino inilaan ng 
Panginoon ang piniling lupaing ito? (Tingnan sa Eter 2:7.) Ano ang babala 
na ibinigay ng Panginoon sa kapatid na lalaki ni Jared tungkol sa lupang 
pangako? (Tingnan sa Eter 2:8.) 

• Ano ang sinabi ni Moroni tungkol sa mga utos ng Diyos tungkol sa lupang 
pangako? (Tingnan sa Eter 2:9-12.) Bigyang-diin na ang babala at pangako 
ay para sa lahat ng taong maninirahan sa mga lupalop ng Amerika, at hindi 
lamang sa mga Jaredita.) 

• Nang humantong sila sa dalampasigan, nagtayo ng mga tolda ang mga 
Jaredita at nanatili roon sa loob ng apat na taon (Eter 2:13). Sa pagtatapos ng 
apat na taon, nangusap ang Panginoon sa kapatid na lalaki ni Jared. Bakit siya 
pinagsabihan ng Panginoon? (Eter 2:14.) Bakit kaya minsan ay nakalilimutan 
nating tumawag sa Panginoon? 

• Nagsisi ang kapatid na lalaki ni Jared at nagsimulang gumawa ng mga gabara 
upang makatawid ng dagat (Eter 2:15-17). Ano ang mga problemang hinarap 
ng kapatid na lalaki ni Jared matapos niyang magawa ang mga gabara? 
(Tingnan sa Eter 2:19.) Ano ang itinagubilin ng Panginoon na dapat gawin ng 
kapatid na lalaki ni Jared upang magkaroon ng hangin nang makahinga sila sa 
loob ng gabara? (Tingnan sa Eter 2:20.) 

• Ano ang sagot ng Panginoon nang tanungin siya ng kapatid na lalaki ni Jared 
kung paano iilawan ang mga gabara? (Tingnan sa Eter 2:23-25.) Ano ang 
matutuhan natin sa sagot ng Panginoon? (Tingnan ang siping-banggit sa 
ibaba.) Bakit mahalaga na gawin natin ang lahat ng ating makakaya bilang 
karagdagan sa paghingi ng tulong sa Panginoon? 
Sinabi ni Elder Russell M. Nelson na madalas niyang naririnig sabihin ni 
Pangulong Gordon B. Hinekley ang, "Hindi ko alam kung paano ko gagawin 
ang anumang bagay maliban sa pagluhod at pananalangin para sa tulong ng 
Panginoon at pagkatapos ay tatayo at gagawa" (sa Conference Report, Okt. 
1997, 18; o Ensign, Nob. 1997, 16). 

• Sa palagay ninyo, paano nakatulong sa pag-unlad ng kapatid na lalaki ni Jared 
ang hamon ng paghahanap ng ilaw para sa mga gabara? Paano nakatutulong 
ang mga hamon sa buhay natin? 

3. Nakita ng kapatid na lalaki ni Jared si Jesucristo. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Eter 3. 
• Ano ang iminungkahing paraan ng kapatid na lalaki ni Jared upang malutas 

ang problema tungkol sa ilaw ng mga gabara? (Tingnan sa Eter 3:1-5.) Paano 
ito nagpapakita ng pagpapakumbaba at pananampalataya? (Maaari ninyong 
ipahanap sa mga miyembro ng klase ang mga salita o kataga na sinabi ng 
kapatid na lalaki ni Jared na nagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba at 
pananampalataya.) 

• Nang matapos sa pagsasalita ang kapatid na lalaki ni Jared, hinipo ng daliri ng 
Panginoon ang mga bato nang isa-isa (Eter 3:6). Bakit lubhang natakot ang 
kapatid na lalaki ni Jared nang makita niya ang daliri ng Panginoon? (Tingnan 
sa Eter 3:6-8. Kung gagamitin ninyo ang larawan ng kapatid na lalaki ni Jared 
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na nakita ang daliri ng Panginoon, ipakita ito ngayon.) Ano ang sinabi ng 
Panginoon tungkol sa pananampalataya ng kapatid na lalaki ni Jared? 
(Tingnan sa Eter 3:9.) 

• Ano ang itinanong ng Panginoon sa kapatid na laiaki ni Jared bago niya ipakita 
ang kanyang Sarili? (Tingnan sa Eter 3:11.) Paano ipinakita ng sagot ng kapatid 
na lalaki ni Jared kung gaano katindi ang kanyang pananampalataya? (Tingnan 
sa Eter 3:12. Tinanggap niya ang mga salita ng Panginoon bago pa man niya ito 
marinig.) Ano ang maaari nating gawin upang sundin ang kanyang halimbawa? 

• Paano inilarawan ng Panginoon ang kanyang Sarili sa kapatid na lalaki ni 
Jared? (Tingnan sa Eter 3:13-14. Maaari ninyong ipabasa nang malakas sa isang 
miyembro ng klase ang mga talatang ito.) Ano ang kinakailangan ng kapatid 
na lalaki ni Jared upang siya ay mapunta sa kinaroroonan ng Panginoon? Ano 
ang kailangan natin para mapunta tayo sa kinaroroonan ng Panginoon sa 
kawalang-hanggan? 

• Ano ang ipinakita ng Panginoon sa kapatid na lalaki ni Jared? (Tingnan sa 
Eter 3:15-18, 25-26.) Ano ang itinagubilin ng Panginoon na gawin ng kapatid 
na lalaki ni Jared matapos niyang makita ang mga bagay na ito? (Tingnan sa 
Eter 3:21-24, 27-28; 4:1.) 

4. Tinatakan ni Moroni ang mga isinulat ng kapatid na lalaki ni Jared. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Eter 4. 
• Paano inilarawan ni Moroni ang pangitain ng kapatid na lalaki ni Jared? 

(Tingnan sa Eter 4:4.) Ano ang ipinag-utos ng Panginoon na gawin ni Moroni 
sa mga tala ni Jared at sa mga pansalin? (Eter 4:3, 5.) Kailan natin matatanggap 
ang mga talang ito? (Tingnan sa Eter 4:6-7. Matatanggap natin ito kapag may 
pananampalataya na tayo katulad ng sa kapatid na lalaki ni Jared at kapag tayo 
ay pinabanal na.) 

• Ano ang itinuturo ng Panginoon tungkol sa mga taong nagtatatwa sa Kanyang 
mga salita sa mga huling araw? (Tingnan sa Eter 4:8, 10, 12.) Anu-anong mga 
pagpapala ang darating sa mga naniniwala sa mga salita ng Panginoon? 
(Tingnan sa Eter 4:11.) Sa anu-anong paraan tinutulungan kayo ng Espiritu 
Santo na malaman kung totoo ang mga salita ng Panginoon? 

• Pinayuhan ng Panginoon ang mga Gentil at ang sambahayan ni Israel na 
lumapit sa Kanya at tumanggap ng mga dakilang pagpapala at kaalaman 
(Eter 4:13-14.) Ano ang sinabi Niya na kailangang gawin natin upang 
lumapit sa Kanya? (Tingnan sa Eter 4:15, 18.) Anu-anong mga pagpapala 
ang ipinangako Niya sa mga gagawa ng mga bagay na ito? (Tingnan sa 
Eter 4:15-19.) 

5. Naglakbay ang mga Jaredita sa lupang pangako. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Eter 6:1-12. Ipaliwanag na 
ipinagpapatuloy ng mga talatang ito ang tala ng mga Jaredita nang maglakbay 
sila sa lupang pangako. Talakayin kung paano kahalintulad ng paglalakbay ng 
mga Jaredita sa lupang pangako ang paglalakbay natin sa buhay. 
• Pinapangyari ng Panginoon na "na ang mga bato ay kuminang sa kadiliman, 

upang magbigay-liwanag sa mga lalaki, babae, at bata" (Eter 6:3). Anu-anong mga 
"iiaw" ang ibinigay sa atin ng Panginoon habang naglalakbay tayo sa buhay? 
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• Ano ang ginawa ng mga Jaredita pagkatapos nilang maihanda ang lahat-lahat 
para sa kanilang paglalakbay? (Tingnan sa Eter 6:4. Ipinagkatiwala nila ang 
kanilang sarili sa Panginoon.) Paano natin maipakikita ang ganitong uri ng 
pagtitiwala sa Panginoon? 

• Habang itinataboy sila ng hangin, ano ang ginawa ng mga Jaredita sa buong 
araw at magdamag? (Tingnan sa Eter 6:8-9.) Anu-ano ang ilang paraan na 
maaari tayong magpuri sa Panginoon? 

• Ano ang ginawa ng mga Jaredita pagkarating nila sa lupang pangako? 
(Tingnan sa Eter 6:12.) Sa paanong paraan maaaring makatulad nito ang 
pagbabalik natin sa ating Ama sa Langit? 

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder Jeffrey R. Holland: 
"Maaring walang gaanong tiwaia sa kanyang sarili ang kapatid na lalaki ni Jared ; 

ngunit ang kanyang paniniwala sa Panginoon ay walang kapantay. Dahil dito ay 
may pag-asa ang lahat sa atin. Ang pananampalataya niya ay walang alinlangan 
o hangganan. . . . Sa wakas ipinahayag na, na ang mga pangkaraniwang tao na 
may mga pangkaraniwang hamon sa buhay ay makapupunit ng belo ng 
kawalang-paniniwala at makapapasok sa kinaroronan ng kawalang-hanggan" 
0Ghrist and the New Covenant [1997], 29). 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang ideyang ito bilang bahagi ng aralin. 
Mga turo sa Eter 5 
• Kanino ipinahahatid ang Eter 5? (Joseph Smith.) Sino ang tatlong saksi na 

binanggit ni Moroni sa Eter 5:3? (01iver Cowdery, David Whitmer, at Martin 
Harris. Tingnan sa Ang Patotoo ng Tatlong Saksi sa pambungad na bahagi ng 
Aklat ni Mormon.) Paano natulungang palakasin ng patotoo ng Tatlong Saksi 
ang inyong patotoo sa Aklat ni Mormon? 
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46 "Sa Pamamagitan ng Pananampalataya ang Lahat ng Bagay ay Naisasakatuparan" 
Eter 7-15 

Layunin Tulungan ang mga miyembro ng klase na maunawaan ang kahalagahan ng 
pagpapairal ng pananampalataya, pagpapakumbaba, at pagsunod sa payo ng 
mga propeta. 

Paghahanda 1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 

a. Eter 12:1-22. Ipinaliwanag ni Moroni ang kahalagahan ng pananampalataya at 
nagbigay ng mga halimbawa tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya. 

b. Eter 12:23-41. Tinuruan ng Panginoon si Moroni na binibigyan Niya tayo ng 
kahinaan nang tayo ay maging mapagpakumbaba. Pinayuhan tayo ni Moroni 
na "hanapin ang Jesus na ito na siyang isinulat ng mga propeta at apostol/' 

c. Eter 13:1-12. Isinulat ni Moroni ang mga propesiya ni Eter tungkol sa lupang 
pangako. 

d. Eter 13:13-15:34. Isinulat ni Moroni ang ulat ni Eter tungkol sa pagkawasak ng 
sibilisasyon ng mga Jaredita. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang Mosias 8:8-9, 12, 19; 28:17-19. 
• Ano ang tinutukoy na talaan dito? (Ang talaan ng mga Jaredita, na pinaikli ni 

Moroni sa aklat ni Eter.) Ano ang naging epekto sa mga tao ni Mosias nang 
marinig nila ang tungkol sa talaang ito. Sa palagay ninyo, bakit mahalagang 
basahin natin ang ulat na ito? 

Ipaliwanag na tinatalakay ng araling ito ang ulat mula sa pagdating ng mga 
Jaredita sa lupang pangako hanggang sa kanilang ganap na pagkalipol maraming 
salinlahi na ang nakararaan. Bagaman ang ulat tungkol sa kanilang pagkalipol ay 
isang trahedya, tayo, tulad ng mga tao ni Mosias, ay maaaring magalak sa 
kaalamang ibinibigay ng talaang ito sa atin. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa 
mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
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1. Ipinaliwanag ni Moroni ang kahalagahan ng pananampalataya. 
Ipaliwanag na pagkarating nila sa lupang pangako, ang mga Jaredita ay 
nagsimulang"kumalat. . . at sila ay naging makapangyarihan sa lupain" 
(Eter 6:18). Nang mamatay si Jared at ang kanyang kapatid na lalaki, isang hari 
ang hinirang upang mamuno sa mga tao (Eter 6:21-30). Nakatala sa Eter 7-11 
ang sunud-sunod na paghalili ng mabubuti at masasamang hari, ang 
pagkakaroon ng mga lihim na pakikipagsabwatan sa kalipunan ng mga tao, 
at ang mga turo ng mga propeta na tinawag upang mangaral ng pagsisisi sa 
mga {aredita (tingnan ang una at pangalawang karagdagang ideya sa pagtuturo 
para sa karagdagan pang pagtalakay sa Eter 7-11). Nagsisimula ang Eter 12 sa 
ulat ng mga turo ni Eter, na isa sa mga propetang yaon. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Eter 12:1-22. 
• Pinayuhan ni Eter ang mga tao na maniwala sa Diyos, na nagsasabing "sa 

pamamagitan ng pananampalataya ang lahat ng bagay ay naisasakatuparan" 
(Eter 12:3). Paano inilarawan ni Eter ang mga naniniwala sa Diyos? (Tingnan 
sa Eter 12:4.) Paano nagiging isang angkla ang pananampalataya at pag-asa 
para sa atin? Ano ang ilang halimbawa kung paano humahantong ang 
pananampalataya sa mabubuting gawa na nagluluwalhati sa Diyos? 

• Nagpropesiya si Eter ng "mga dakila at kagila-gilalas na bagay" sa mga tao, 
ngunit hindi nila siya pinaniwalaan. Bakit? (Tingnan sa Eter 12:5.) 
Hilingin sa mga miyembro ng klase na mag-isip ng mga pangyayari na 
pinagpala sila o ang ibang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa payo ng 
propeta nang hindi nila "nakikita" o nauunawaan ang dahilan ng payong 
iyon. Anyayahan silang magbahagi ng kanilang mga halimbawa kung 
naaangkop. 

• Itinala ni Moroni na hindi pinaniwalaan ng mga tao ang mga propesiya ni 
Eter dahil hindi nila nakikita ang mga ito. Pagkatapos ay ibinigay ni Moroni 
ang kahulugan ng pananampalataya at nagbigay ng mga halimbawa nito. 
Paano niya ipinaliwanag kung ano ang pananampalataya? (Tingnan sa Eter 
12:6; tingnan din sa Sa mga Hebreo 11:1; Alma 32:21.) Ano sa palagay ninyo 
ang ibig sabihin ng "wala [tayongl matatanggap na patunay hangga't hindi 
natatapos ang pagsubok sa [ating] pananampalataya"? (Eter 12:6; tingnan din 
sa Eter 12:29-31; Doktrina at mga Tipan 58:2-4). Sa paanong paraan pinalakas 
at pinagtibay ng mga pagsubok ang inyong pananampalataya? 

• Itinala ni Moroni ang ilang mga pangyayari na naging bunga ng 
pananampalataya. Anu-anong mga pangyayari ang itinala niya? (Tingnan sa 
Eter 12:7-22. Isulat sa pisara ang mga sagot ng mga miyembro ng klase. At 
imungkahi rin sa mga miyembro ng klase na markahan nila ang salitang 
pananampalataya tuwing makikita sa mga talatang ito.) Anu-ano pa ang ilang 
halimbawa mula sa mga banal na kasulatan ang nagpakita sa inyo ng 
kapangyarihan ng pananampalataya? 

• Itinuro ng Propetang Joseph Smith, "Natanggap natin sa pamamagitang ng 
pananampalataya ang lahat ng temporal na biyayang tinatanggap natin, [at] 
tayo sa paraan ding ito ay tumatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya 
ng lahat ng espirituwal na biyaya na tinatanggap natin" (Leetures on Faith 
[1985], 3). Anu-ano ang ilang biyayang tinanggap ninyo dahil sa inyong 
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pananampalataya? (Maaari ninyong anyayahan ang mga miyembro ng klase 
na pag-isipan ang tanong na ito kaysa sagutin ito nang malakas.) 

2. Tinuruan ng Panginoon si Moroni na binibigyan Niya tayo ng mga 
kahinaan nang tayo ay maging mapagpakumbaba. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Eter 12:23-41. 
• Ano ang pangamba ni Moroni tungkol sa pagtanggap ng mga Gentil ng 

kanyang talaan? (Tingnan sa Eter 12:23-25.) Ano ang sagot ng Panginoon? 
(Tingnan sa Eter 12:26.) Bakit mahalagang basahin ang mga salita ni Moroni— 
at ang lahat ng banal na kasulatan—nang may pagpapakumbaba? 

Ipabasa nang malakas sa isang miyembro ng klase ang Eter 12:27. Pabigyang-
pansin sa mga miyembro ng klase ang pangako ng Panginoon sa mga taong 
nagpapakumbaba at may pananampalataya sa Kanya ("Sa gayon ay gagawin 
ko ang mahihinang bagay na maging malalakas sa kanila"). Hilingin sa mga 
miyembro ng klase na mag-isip ng mga halimbawa ng katuparan ng pangakong 
ito sa mga banal na kasulatan, sa kanilang buhay, at sa buhay ng ibang tao. 
Anyayahan silang magbahagi ng ilan sa mga halimbawang ito. 
• Isinulat ni Moroni ang kahalagahan ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig 

sa kapwa tao (Eter 12:28-34). Paano tayo nailalapit ng mga katangiang ito 
kay Cristo? 

• Pinayuhan tayo ni Moroni na "hanapin ang Jesus na ito na siyang isinulat ng 
mga propeta at apostol" (Eter 12:41). Sa paanong paraan natin "hahanapin si 
Jesus" ngayon? Ano ang ipinangako ng Panginoon sa mga gagawa nito? 
(Tingnan sa Eter 12:41.) Bakit natin kailangan ang biyaya ng Diyos at ng 
Kanyang Anak? 

3. Itinala ni Moroni ang mga propesiya ni Eter tungkol sa lupang pangako. 
Basahin at talakayin ang Eter 13:1-12. 
• Ano ang ipinopropesiya ni Eter tungkol sa Bagong Jerusalem at Lumang 

Jerusalem? (Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang Eter 13:2-12 upang makita 
ang mga sagot sa tanong na ito; tingnan din ang nakatala sa ibaba.) 
a. Ang Lumang Jerusalem ("kung saan [nagmula] si Lehi"), ay "itatayong muli, 

isang banal na lunsod sa Panginoon" (Eter 13:5). Gagawin ito ng mga inapo 
ni Juda bago sumapit ang Ikalawang Pagparito. 

b. Bago sumapit ang Ikalawang Pagparito, "isang bagong Jerusalem ang itatayo 
sa lupaing ito [ang mga lupalop ng Amerika]" (Eter 13:6). Ang Bagong 
Jerusalem ay magiging isang banal na lunsod na itatayo ng mga nalalabing 
bahagi ng sambahayan ni Jose (Eter 13:8). 

c. Ang Lunsod ni Enoe ay bababa mula sa langit at magiging bahagi ng Bagong 
Jerusalem (Eter 13:3, 10; t ingnan din sa Apoealipsis 21:2, 10). Mangyayari 
ito pagkatapos ng Ikalawang Pagparito. 

• Paano inilarawan ni Moroni ang mga taong magiging karapat-dapat na 
manirahan sa mga banal na lunsod na ito? (Tingnan sa Eter 13:10-11.) Ano 
ang ibig sabihin ng "hinugasan sa dugo ng Kordero"? (Ang mahugasan mula 
sa kasalanan sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo.) 
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4. Nagngit-ngitngit ang digmaan sa buong lupain. Nawasak ang sibilisasyon 
ng mga Jaredita. 

Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Eter 13:13-15:34. Ipaliwanag na 
itinaboy ng mga tao si Eter, at isinulat niya ang labi ng kanyang tala habang 
nagtatago sa butas ng isang malaking bato (Eter 13:13-14). Hindi nagtagal ay 
ginapi ng mga digmaan at lihim na pagsasabwatan ang mga tao. 
• Sa ikalawang taon ng pananatili ni Eter sa butas ng bato, dumating sa kanya 

ang tinig ng Panginoon. Ano ang sinabi ng Panginoon na dapat niyang 
gawin? (Tingnan sa Eter 13:20-21.) Paano tumugon si Coriantumer sa mga 
propesiya ni Eter? (Tingnan sa 13:22.) 

Ipaliwanag na naglalarawan ang Eter 13:23-15:28 ng patuloy na pagpapadanak 
ng dugo habang ang iba't ibang grupo ay nagnanais makuha ang kapangyarihan. 
Milyun-milyong Jaredita ang napatay sa mga labanan. Bagaman natalo sa 
maraming labanan si Coriantumer at nasugatan ng maraling ulit, hindi siya 
namatay. Bago matapos ang talang ito, tinipon nina Coriantumer at Shiz ang 
lahat ng tao para sa isang huling labanan. Pagkatapos ng ilang araw ng labanan, 
sina Coriantumer at Shiz lamang ang natirang buhay. 
• Paano natapos ang labanan? (Tingnan sa Eter 15:29-32.) Paano ito naging 

katuparan ng propesiya ni Eter? (Tingnan sa Eter 13:20-21.) 
• Ano ang matututuhan natin mula sa talaan ng mga Jaredita tungkol sa 

kahalagahan ng pagsisisi bago tayo lubusang mahulog sa pagkakasala? 
(Tingnan sa Eter 15:1-5, 18-19; tingnan din sa Helaman 13:32-33, 38.) 
Paano nalilimitahan ng kasalanan ang kalayaan natin sa pagpili? 

• Ano ang ilan sa mga pagkakatulad ng kasaysayan ng mga Nephita sa 
kasaysayan ng mga Jaredita? Ano ang matututuhan natin mula sa mga ulat 
ng mga sibilisasyong ito? 

Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinaiakay sa araling ito. 

Ang mga sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay 
ng aralin. Maaari ninyong gamitin ang isa o higit pa sa mga ideyang ito bilang 
bahagi ng aralin. 
1. Ang kahalagahan ng pagsunod sa mga propeta 
Bigyang-diin na nagbibigay ang kasaysayan ng mga Jaredita ng maraming 
halimbawa ng sumusunod na pag-ikot ng mga pangyayari: 
a. Naging masama ang mga tao. 
b. Nanawagan ang mga propeta sa mga taong magsisi. 
c. Tinanggap ng mga tao ang mga propeta at sila ay pinagpala, o hindi nila 

tinanggap ang mga propeta at nagsimula silang makaranas ng mga bunga 
ng kanilang mga kasamaan. 

d. Sa pagtugon sa kanilang mga kinahinatnan, ang mga tao ay nagsisi at sumunod 
sa mga propeta, o nagpatuloy sila sa kasamaan hanggang sa kanilang pagkalipol. 
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Maaari ninyong basahin at talakayin ang mga halimbawa ng pag-ikot ng mga 
pangyayaring ito sa Eter 7:23-27; 9:23-35; 11:1-8, 11-14, 19-23. 
2. Nagbabala si Moroni laban sa mga lihim na pagsasabwatan 
Pagkamatay ni Jared at ng kanyang kapatid na lalaki, pinamahalaan ang mga tao 
ng sunud-sunod na paghalili ng mga hari. Sa paglipas ng bawat salinlahi, naging 
mas matindi ang pag-aagawan sa trono ng hari. Sa paglaki ng kaguluhang ito, 
gumawa ng isang plano ang anak na babae ni Jared upang maging hari ang 
kanyang ama (Eter 8:8; ipaalala sa mga miyembro ng klase na ang lalaking 
nagngangalang Jared sa talang ito ay inapo ni Jared na tinutukoy sa Eter 1-6). 
• Ano ang ginawang plano ng anak na babae ni Jared upang maging hari ang 

kanyang ama? (Tingnan sa Eter 8:9-12.) Paano pinasimulan ng planong ito 
ang lihim na pagsasabwatan sa lupain? (Tingnan sa Eter 8:13-18.) 

• Ano ang itinuro ni Moroni tungkol sa panganib ng lihim na pagsasabwatan? 
(Tingnan sa Eter 8:21-22.) Bakit niya isinama ang mga bagay na ito sa kanyang 
talaan? (Tingnan sa Eter 8:23, 26.) Paano natin makikilala ang mga lihim na 
pakikipagsabwatang ito at paano natin mapangangalagaan ang ating sarili 
laban sa kanila? (Tingnan sa Eter 8:23-25.) 

3. "Dahil sa kinilala mo ang iyong kahinaan ikaw ay gagawing malakas" 
(Eter 12:37) 

• Habang naghahanda si Hyrum Smith patungo sa Piitan ng Carthage, kung 
saan siya at ang Propetang Joseph Smith ay pinaslang, binasa niya ang Eter 
12:36-38 at tinupi ang pahinang ito (Doktrina at mga Tipan 135:4-5). Ano 
ang maibibigay na pag-aliw ng mga talatang ito sa atin? Anu-anong mga talata 
sa mga banal sa kasulatan ang nakapagpalakas o umaliw sa inyo? 
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Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Hilingin sa mga miyembro ng klase na isipin ang huling pagkakataon na dumalo 
sila sa pulong-sakramento ng ibang purok o sangay. 
• Anu-anong bahagi sa pulong-sakramento ang magkakatulad saan man 

kayo pumunta sa Simbahan? (Ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng 
pananalangin, pag-awit ng himno, pagbabasbas at pagtanggap ng sakramento, 
pagbibigay ng kaloob na Espiritu Santo sa mga bagong nagbalik-loob, at ang 
pagtatapos ng mga patotoo o pangaral sa pangalan ni Jesucristo.) Sa palagay 
ninyo bakit mahalagang magkaisa tayo sa mga bagay na ito? 

Ipaliwanag na tinatalakay ng araling ito ang mga turo ni Moroni tungkol sa ilang 
ordenansa ng ebanghelyo—pagbibigay ng kaloob na Espiritu Santo, pag-oordena 
ng mga saserdote at guro, pangangasiwa ng sakramento, at pagbibinyag—na 
bahagi ng pinanumbalik na Simbahan ngayon. Matutulungan tayo ng kanyang 
mga turo na makita ang pagpapatuloy ngayon ng gayon ding mga ordenansa na 
umiral sa Simbahang itinatag ng Tagapagligtas noong sinauna. Tinutulungan din 
tayo nito na magampanan ang ating mga pananagutan bilang miyembro ng 
Simbahan upang mapalakas ang isa't isa at "mapanatili [tayo] sa tamang daan" 
(Moroni 6:4; tingnan din sa 2 Nephi 25:28-29). 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa 
mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
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na Kasulatan at 
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1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Moroni 1. Nagpatuloy si Moroni sa kanyang pagsusulat matapos makaligtas 

sa pagkalipol ng mga Nephita. Dapat siyang manatiling nagtatago dahil 
"hindi niya itatatwa ang Cristo." 

b. Moroni 2-5. Itinuro ni Moroni ang tungkol sa mahahalagang ordenansa 
ng ebanghelyo. 

c. Moroni 6. Ipinaliwanag ni Moroni ang kailangan para maging miyembro 
ng Simbahan at ang pangangailangan ng pag-iingat ng talaan at ng 
pakikipagkapatiran. 

Paghahanda 

"Upang Mapanatili sila sa Tamang Daan" 
Moroni 1-6 
Layunin Maragdagan ang pang-unawa ng mga miyembro ng klase tungkol sa mga 

ordenansa ng ebanghelyo at ang pangangailangang palakasin ang isa't isa. 

Aralin 



maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mga alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
1. Nagpatuloy si Moroni sa kanyang pagsusulat matapos makaligtas sa 

pagkalipol ng mga Nephita. 
Basahin at talakayin ang Moroni 1. Ipaliwanag na naniwala si Moroni na 
ang kanyang pagpapaikli sa tala ni Eter ang magiging huli niyang isusulat. 
Gayunman, dahil nabuhay pa siya, nagpatuloy siya sa pagsusulat. 
• Hilingin sa isang miyembro ng klase na basahin nang maiakas ang Moroni 

1:1-4. Ano ang kalagayan ni Moroni nang isulat niya ang kabanatang ito? 
(Tingnan sa Moroni 1:1. Nag-iisa siya at nagtatago sa mga Lamanita.) Bakit 
nais siyang patayin ng mga Lamanita? (Tingnan sa Moroni 1:2-3.) Ano ang 
ipinakikita nito tungkol sa pananampalataya ni Moroni? Paano tayo 
magkakaroon ng gayon ding katatag na patotoo tungkol kay Jesucristo? 

• Bakit nagpatuloy sa pagsusulat si Moroni? (Tingnan sa Moroni 1:4. Bigyang-
pansin na bagaman nais siyang patayin ng mga Lamanita noong kanyang 
panahon, patuloy pa ring nag-aalala si Moroni para sa mga inapo nila.) 

2. Itinuro ni Moroni ang tungkol sa mahahalagang ordenansa ng ebanghelyo. 
Basahin at talakayin ang mga piniling talata sa Moroni 2-5. Ipaliwanag na 
nagtuturo sa atin ang Aklat ni Mormon ng tungkol sa kahalagahan ng mga 
ordenansa ng ebanghelyo. Gayunman, hanggang sa aklat ni Moroni, kakaunti 
lamang ang natatala tungkol sa kung paano isinasagawa ang mga ordenansa. 
Talakayin kung paano dinagdagan ni Moroni ang ating pang-unawa tungkol sa 
kung paano isinasagawa ang mga ordenansa sa sinaunang Simbahan. 
Anyayahan ang isang miyembro ng klase na basahin nang malakas ang Moroni 
2, na naglalarawan ng mga salita na binigkas ng Tagapagligtas sa Kanyang mga 
disipulong Nephita habang nakapatong ang Kanyang mga kamay sa kanilang 
mga ulo. Isulat sa pisara ang pamagat na Pagbibigay ng Kaloob na Espiritu Santo. 
• Paano tinagubilinan ng Tagapagligtas ang mga disipulo sa pagbibigay ng kaloob 

na Espiritu Santo? (Tingnan sa Moroni 2:2. Sa ilalim ng pamagat sa pisara, isulat 
ang Sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay sa pangalan ni Jesucristo.) 

Anyayahan ang isang miyembro ng klase na basahin nang malakas ang Moroni 3, 
na naglalarawan kung paano inordenan ng mga disipulo ang mga saserdote at 
guro. Isulat sa pisara ang pamagat na Pag-oordena sa mga Saserdote at Guro. 
• Ano ang mga inordenang gawain ng saserdote at guro? (Tingnan sa Moroni 3:3. 

Sa ilalim ng ikalawang pamagat, isulat ang Mangaral ng pagsisisi at kapatawaran 
ng mga kasalanan.) Paano nakahahalintulad ng mga responsibilidad na ito ang 
mga tungkulin ng mga mayhawak ng pagkasaserdote ngayon? (Tingnan sa 
Doktrina at mga Tipan 20:46-59.) Paano natin matutulungan ang mga 
mayhawak ng Pagkasaserdoteng Aaron na maunawaan at magampanan ang 
mga itinalagang tungkulin sa kanila? 

Anyayahan ang dalawang miyembro ng klase na basahin nang malakas ang 
Moroni 4 at 5, na naglalarawan ng paraan ng pangangasiwa ng sakramento. 
Isulat sa pisara ang Pangangasiwa ng Sakramento. 
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• Ano ang mga tipan na ginagawa natin sa pamamagitan ng sakramento? 
(Tingnan sa Moroni 4:3; 5:2. Sa ilalim ng ikatlong pamagat, isulat ang 
Alalahanin, sumimod, at sundin ang Tagapagligtas.) Ano naman ang ipinangako sa 
atin? Ano ang nararamdaman ninyo kapag tumatanggap kayo ng sakramento 
nang may pamimitagan at pagkamarapat? 

• Bakit mahalaga ang mga kabanata 2-5 sa ating panahon? (Ang mga sagot ay 
maaaring kabilangan ng makatutulong ito na makita natin na hindi nagbabago 
ang mga ordenansa ng ebanghelyo sa loob ng iba't ibang panahon.) Paano 
nakapagpapalakas sa inyo ang makita na ang gayon ding ordenansa ay 
naroroon din sa iba't ibang dispensasyon ng Simbahan ng Panginoon? 

3. Ipinaliwanag ni Moroni ang mga kailangan para maging miyembro ng 
Simbahan at ang pangangailangan ng pag-iingat ng talaan at ng 
pakikipagkapatiran. 

Basahin at talakayin ang Moroni 6. 
• Anu-ano ang mga bagay na itinuro ni Moroni na kailangan para sa 

pagbibinyag? (Tingnan sa Moroni 6:1-3.) 
Hilingin sa mga miyembro ng klase na mag-isip ng mga halimbawa ng mga 
taong patuloy na tumutupad sa mga pangangailangang ito pagkatapos nilang 
mabinyagan. Anyayahan silang magbahagi ng mga halimbawang ito kung 
naaangkop. 

• Itinuro ni Moroni na pagkatapos mabinyagan ang mga tao at tinanggap na 
ang kaloob na Espiritu Santo, ""sila ay napabilang sa mga tao ng simbahan 
ni Cristo; at ang kanilang mga pangalan ay kinuha" (Moroni 6:4). Bakit 
itinala ang mga pangalan nila? (Tingnan sa Moroni 6:4.) Sino ang may 
responsibilidad na tiyakin na ang mga matagal na at bagong miyembro ay 
"naalaala at napangangalagaan ng mabuting salita ng Diyos"? (Bigyang-diin 
na bawat isa sa atin ay may pagkakataong magawa ito at may responsibilidad 
na ito. Pagkatapos ay ibahagi ang siping-banggit sa ibaba.) 
ltinuro ni Pangulong Gordon B. Hinekley: "Ang panghihina ng pananampalataya 
ng sinumang nagbalik-loob ay isang trahedya. Kailangang pagtuunan ng pansin 
ang mga nanghihina. Iniwan ng Panginoon ang siyamnapu't siyam upang 
hanapin ang nawawalang tupa. Ang pag-aalala Niya sa isang nawawala ay gayon 
na lamang kaya't ginawa Niya itong paksa sa isang sa Kanyang dakilang mga 
turo. Dapat nating paaalahanan sa tuwina ang mga pinuno ng Simbahan at ang 
mga miyembro tungkol sa napakalaki nilang obligasyon na kaibiganin nang tapat 
at taimtim ang mga yaong pumupunta sa Simbahan bilang mga nagbalik-loob, 
at mag-abot ng pagmamahal sa mga tao na sa anumang kadahiianan ay naging 
hindi aktibo" (sa Ghureh News, ika-8 ng Abril, 1989, 6). 
Sinabi rin ni Pangulong Hinekley: "Sa dumaraming bilang ng mga nagbalik-
loob, dapat nating dagdagan ang ating pagsisikap na matulungan silang 
makita ang kanilang mga daan. Bawat isa sa kanila ay nangangailangan ng 
tatlong bagay: kaibigan, responsibilidad, at pangangalaga sa pamamagitan ng 
'mabuting salita ng Diyos' (Moroni 6:4)" (sa Conference Report, Abr. 1997, 66; 
o Ensign, Mayo 1997, 47). 
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• Ano ang magagawa natin upang masunod ang payo ni Panguiong Hinekley? 
Paano kayo nabiyayaan ng mga nakaalala at nangalaga sa inyo? 

• Itinala ni Moroni na ang Simbahan ay "madalas na nagtipun-tipon" 
(Moroni 6:5). Bakit? (Tingnan sa Moroni 6:5-6.) Paano tayo napalalakas kapag 
tayo ay nag-aayuno at nagdarasal nang sama-sama? Paano tayo nabibigyan 
ng pagkakataon ng mga pulong sa Simbahan na makipag-usap sa bawat isa 
"hinggil sa kapakanan ng [ating] kaluluwa"? Bakit mahalaga na madalas 
tayong magtipong magkakasama upang makibahagi ng sakramento? 

• Ano ang itinuro ni Moroni tungkol sa paano pangangasiwaan ang mga pulong 
sa Simbahan? (Tingnan sa Moroni 6:9.) Ano ang maaaring gawin ng bawat isa 
sa atin upang maanyayahan ang Espiritu sa ating mga pulong? 

Ipaliwanag na itinuro ni Moroni ang kahalagahan ng pagpapalakas sa bawat isa 
bilang mga miyembro ng Simbahan. Hikayatin ang mga miyembro ng klase na 
humanap ng paraan na maaari nilang "maalala at mapangangalagaan' ang ibang 
miyembro ng kanilang purok o sangay. 
Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Ang sumusunod na materyal ay nagdaragdag sa iminungkahing banghay ng 
aralin. Maaari ninyong gamitin ang ideyang ito bilang bahagi ng aralin. 
Tulungan ang iba na maramdaman ang mainit na pagtanggap ng ating 
mga purok at sangay 
Isinalaysay ni Elder Carl B. Pratt ang mga nadama ng kanyang pamilya habang 
dumadalaw sila sa iba't ibang purok sa Simbahan. Ibahagi ang sumusunod na 
buod sa mga miyembro ng klase: 
Gustong dalawin ng aking mga anak ang ilang purok dahil doon ay madali siiang 
nakakita ng mga kaibigan sa kalipunan ng mga kabataan, at nakatanggap kaming 
lahat doon ng mainit na pagtanggap. Pero may ibang purok na hindi ganoong 
gustong balikan ng aming mga anak, at doon ay madarama ninyong walang 
mainit na pagtanggap. . . . 
Mula noon nagsimula kaming magmasid na sa ilang purok na amin nadalaw . . . , 
kung kami ay tinuturuan pa lamang ng mga misyonero o bagong miyembro, 
hindi namin madarama ang lubos na pagtanggap. . . . 
Ang mga karanasang ito . . . ay nagturo sa amin na kailangan nating lahat na 
pag-ibayuhin ang kasanayan natin sa pakikipagkaibigan.. . . 
"Mga kapatid, nasa atin ang pinakadakilang pagpapala na maibibigay ng Diyos sa 
Kanyang mga anak. Nasa atin ang kaganapan ng ebanghelyo ni Jesucristo. Dapat 
tayo ang pinakamadaling lapitan, palakaibigan, masayahin, mabait, mapagbigay, 
maalalahanin, mapagmahal na mga tao sa buong m u n d o . . . . 
"Makikilala ba tayo ng mga hindi miyembro, bagong nagbalik-loob, at mga 
panauhin sa ating mga kapilya bilang Kanyang mga disipulo sa pamamagitan ng 
ating mainit na pagbati, nakahandang ngiti, ng kabaitan at tapat na pag-aalala 
na makikita sa ating mga mata?" (sa Conference Report, Okt. 1997, 12; o Ensign, 
Nob. 1997, 11-12). 
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• Ano sa palagay ninyo ang magiging damdamin ng mga panauhin at bagong 
nagbalik-loob sa ating mga purok o sangay? (Sabihin sa mga miyembro ng 
klase na pag-isipan nila nang mabuti ang tanong na ito kaysa sagutin ito nang 
malakas.) Paano natin mapabubuti ang paraan ng pakikiharap natin sa mga 
panauhin at bagong nagbalik-loob? 
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"Lumapit kay Cristo" 
Moroni 7-8, 10 

Tulungan ang mga miyembro ng klase na malaman ang mabuti at masama at 
kung paano magkakaroon ng patoto sa ebangheiyo at sa Aklat ni Mormon. 

1. Basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin ang mga sumusunod na banal 
na kasulatan: 
a. Moroni 7:1-19. Ipinaliwanag ni Mormon kung paano malalaman ang 

mabuti sa masama (bigyang-pansin na ang mga salitang ito ay iniulat ng 
anak na lalaki ni Mormon na si Moroni). 

b. Moroni 7:20-48. Ipinaliwanag ni Mormon na ang pananampalataya kay Cristo 
ay ang kapangyarihan kung saan ang mga himala ay nagagawa. Ipinaliwanag 
niya ang kahalagahan ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa kapwa. 

c. Moroni 8. Sa isang liham kay Moroni, sinabi ni Mormon ang mga 
pangangailangan upang matamo ang kaligtasan at nagpapaliwang na ang 
maliliit na bata ay ligtas sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Cristo. 

d. Moroni 10. Nagpaliwanag si Moroni na nagpapatotoo ang Espiritu Santo sa 
lahat ng katotohanan sa mga magtatanong nang may pananampalataya. 
Inilarawan niya ang mga espirituwal na kaloob at hinikayat ang lahat na 
lumapit kay Cristo. 

2. Karagdagang babasahin: 'Ang Gabay sa mga Banal na Kasulatan, "Ilaw, Liwanag 
ni eristo, '" 79. 

Kung naaangkop, gamitin ang sumusunod na gawain o isa sa sarili ninyong 
gawain upang simulan ang aralin. 
Ikuwento ang sumusunod: 
Isang malamig na araw noong Pebrero 1910, si Vincenzo di Francesca, isang 
ministro ng Protestante, ay nakatagpo ng luma at sira-sirang kopya ng isang aklat 
pangrelihiyon na walang pahina ng pamagat. Dahil gusto niyang malaman kung 
ano ito, kanya itong binalot ng piryodiko at kinuha. Sa bahay ay nilinis niya ang 
aklat at binasa. "Binasa ko ito, at binasa muli, binasa pa at muli pang binasa, at 
napag-alaman kong nararapat lamang na sabihin na ito ang ikalimang 
ebanghelyo ng Manunubos," sinabi niya. 
Ang aklat na natagpuan niya ay ang Aklat ni Mormon. Nang mabasa niya ito, 
sinunod niya ang payo ni Moroni 10:4. "Sa pagtatapos ng araw, ikinandado ko ang 
pinto ng aking silid, lumuhod nang hawak ang aklat sa aking mga kamay, at binasa 
ang ikasampung kabanata ng aklat ni Moroni. Nanalangin ako sa Diyos, ang Amang 
Walang Hanggan, sa pangalan ng kanyang anak, na si Jesucristo, na sabihin sa akin 
kung ang aklat ba ay sa Diyos, kung ito ay mabuti at totoo, at kung dapat kong 
isama ang mga salita nito sa mga salita ng apat na ebanghelyo sa aking pangangaral. 
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"Naramdaman kong nanlamig ang aking katawan na parang hangin mula sa 
dagat. Pagkatapos ay biglang tumibok nang mabilis ang aking puso, at ako ay 
natuwa, tulad nang nadarama kapag nakakikita ng isang mahalaga at kakaibang 
bagay, ito ay nagbigay ng alo sa aking kaluluwa at naghatid sa aking ng kagalakan 
na hindi kayang ilarawan ng wika ng tao. Nakatanggap ako ng katiyakan na 
sinagot ng Diyos ang aking panaiangin at ang aklat ay may mapakalaking 
kahalagahan sa akin at sa lahat nang makikinig sa mga salita nito." 
Ang patotoong tinanggap ni Vincenzo di Francesca sa oras na ito ay nakatulong sa 
kanya upang makayanan ang maraming mahihirap na karanasan. Inalisan siya ng 
awtoridad bilang ministro dahil sa pagtuturo niya mula sa Aklat ni Mormon. Taong 
1930 na nang malaman niya ang pangalan ng aklat at ang pangalan ng Simbahan 
na naglathala nito. Dahil sa digmaan at iba pang problema sa pulitika, 21 taong pa 
ang lumipas bago siya nabinyagan. Sa lahat ng paghihirap na ito, napanatili niya 
ang matibay na patotoo tungkol sa katotohanan ng Aklat ni Mormon. (Tingnan sa 
Vincenzo di Francesca, "I Will Not Burn the Book!", Ensign, Ene. 1988,18-21.) 
Bigyang-pansin na tinatalakay ng araling ito ang huling mga kabanata sa Aklat ni 
Mormon. Kabilang sa mga sulat na ito ang mga tagubilin ni Moroni sa kung 
paano ang bawat isa sa atin ay makatatamo ng personal na patotoo tungkoi sa 
katotohanan ng Aklat ni Mormon. 

Piliin nang may panalangin ang mga talata sa banal na kasulatan, tanong, 
at iba pang materyal na pang-aralin na pinakamainam na tutugon sa 
mga pangangailangan ng mga miyembro ng klase. Talakayin kung paano 
maipamumuhay sa araw-araw ang mga piniling bahaging ito ng banal na kasulatan. 
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng mga naaangkop na 
karanasan na may kaugnayan sa mg alituntunin ng mga banal na kasulatang ito. 
1. Ipinaliwanag ni Moroni kung paano malalaman ang mabuti sa masama. 
Talakayin ang Moroni 7:1-19. Anyayahan ang mga miyembro ng klase na 
basahin nang malakas ang piniling mga talata. Bigyang-pansin na ang Moroni 7 
ay nagialaman ng mga salita ni Mormon, na itinala ng kanyang anak na lalaki na 
si Moroni. 
• Tinukoy ni Mormon ang mga miyembro ng Simbahan bilang "mga 

mapayapang tagasunod ni Cristo" (Moroni 7:3). Sa anong dahilan tinawag ni 
Mormon nang ganito ang mga miyembro ng Simbahan? (Tingnan sa Moroni 
7:4-5.) Paano tayo magiging "mga mapayapang tagasunod ni Cristo"? 

• Ano ang tinuro ni Mormon tungkol sa kahalagahan ng ating mga motibo sa 
paggawa ng mabuti? (Tingnan sa Moroni 7:6-9.) Ano ang ibig sabihin ng 
pagbibigay o pananalangin "nang may tunay na layunin"? Paano natin 
mapadadalisay ang ating mga motibo sa paggawa ng mabuti? 

• Ano ang itinuro ni Mormon tungkol sa kung paano natin malalaman ang 
mabuti sa masama? (Tingnan sa Moroni 7:12-19.) 
Isulat sa pisara Ang ba na nag-aanyaya sa aking mahalin at 
paglingkuran ang Diyos? Ang ba ay sa Diyos? Hikayatin ang 
mga miyembro ng klase na gamitin ang mga tanong na ito sa habang pinag-
iisipan nila kung ang isang bagay o kilos ay mabuti o masama. ( Maaari 
ninyong bigyang-pansin na mas madaling malaman kung ang isang bagay ay 

257 

Talakayan sa Banal 
na Kasulatan at 
Pagsasagawa 



naghahatid sa atin o hindi sa Diyos kaysa malaman kung ang isang bagay ay 
naghahatid sa atin o hindi sa kasamaan. Kadalasan ang mga tusong gawain ni 
Satanas ay maghihikayat sa ating isipin na ang isang bagay ay "hindi naman 
gaanong kasama"—na hindi naman ito talagang masama, kahit hindi ito 
mabuti. Bigyang-diin na anumang bagay na hindi naghahatid sa Diyos ay 
maglalayo lamang sa atin sa Kanya.) 

• Nagbabala si Mormon sa mga tao na "mag-ingat. . . na huwag kayong 
humatol na yaong masama ay sa Diyos, o yaong mabu t i . . . ay sa diyablo" 
(Moroni 7:14; tingnan din sa 2 Nephi 15:20.) Saang mga bagay ninyo nakikita 
itong nangyayari sa atin ngayon? (Maaari ninyong itala ang mga sagot ng mga 
miyembro ng klase sa iialim ng pamagat na Ipinakikilala na ang masama at 
mabuti at Ipinapakilala na ang mabuti ay masama.) 

• Anong impluwensiya ang ibinigay sa atin upang malaman natin ang mabuti sa 
masama? (Tingnan sa Moroni 7:16, 18-19.) 
Ipaliwanag na ang "Espiritu ni Cristo" o "liwanag ni Cristo" ay ang "banal na 
lakas, kapangyarihan, o impluho na dumarating sa sanlibutan sa pamamagitan 
ni Cristo" ('Ang Gabay sa mga Banal na Kasulatan, "Ilaw, Liwanag ni Cristo/" 79). 
Ito ay makukuha ng lahat ng tao at maghahanda sa isang tao na matagpuan ang 
katotohanan at matanggap ang Espiritu Santo. Sa papel niya sa pagtulong sa atin 
upang malaman ang mabuti sa masama, ang liwanag ni Cristo ay madalas na 
tinatawag na konsiyensiya natin. 

• Sa paanong paraan nakatulong sa inyo ang liwanag ni Cristo upang inyong 
malaman ang mabuti sa masama? Paano natin higit na mararamdaman ang 
patnubay ng liwanag ni Cristo? 

2. Ipinaliwanag ni Mormon ang kahalagahan ng pananampalataya, pag-asa, 
at pag-ibig sa kapwa. 

Basahin at talakayin ang piniling mga talata sa Moroni 7:20-48. 
• Itinanong ni Mormon, "Paano mangyayari na kayo ay makakapanangan sa 

bawat mabubuting bagay?" (Moroni 7:20). Paano sinagot ang tanong na ito? 
(Tingnan sa Moroni 7:21-26. "Kay Cristo nagmumula ang bawat mabuting 
bagay," at maaari nating "mapananganan" ang mga ito sa pamamagitan ng 
pagkakaron ng pananampalataya sa Kanya.) 
Hilingin sa mga miyembro ng klase na alalahanin nila ang mga biyayang 
dumating sa kanila o sa iba dahil sa pananampalataya. Anyayahan silang 
magbahagi ng mga halimbawa kung naaangkop. 

• Anong kaugnayan ng pananampalataya at himala? (Tingnan sa Moroni 
7:28-30, 35-38.) Bakit kailangang magkaroon muna ng pananampalataya bago 
magkaroon ng himala? (Tingnan sa Moroni 7:37; tingnan din sa Eter 12:12, 18 
at ang pangungusap sa ibaba.) Bakit hindi makapagbigay ng matibay na 
saligan ng pananampalataya ang himala? 
Sinabi ni Pangulong Brigham Young, "Ang mga himala, o ang mga hindi 
karaniwang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, ay hindi para sa mga 
hindi naniniwala; ang mga ito ay para bigyan ng aliw ang mga Banal, at upang 
patatagin at pagtibayin ang pananampalataya ng mga nagmamahal, natatakot, 
at naglilingkod sa Diyos" (Diseourses ofBrigham Young, pinili ni John A. 
Widtsoe [1941], 341). 
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• Ano ang pag-asa? Ano ang kaugnayan ng pananampalataya at pag-asa? 
(Tingnan sa Moroni 7:40-42.) 
Itinuro ni Elder Bruee R. McConkie: "Ayon sa pagkakagamit sa mga paghahayag, 
ang pag-asa ay ang pagnanais ng matatapat na tao na magkaroon ng walang 
hanggang kaligtasan sa kaharian ng Diyos sa kabilang buhay. . . . Ang 
pananampalataya at pag-asa ay hindi mapaghihiwalay. Pinapangyari ng pag-asa, 
sa una pa lamang na magkaroon tayo ng pananampalataya at pagkatapos dahil 
sa pananampalataya ang pag-asang ito ay nadaragdagan hanggang ang 
kaligtasan ay matamo" (Mormon Doetrine, ika-2 ed. [1966], 365-66). 

• Anong katangian ang nararapat bago magkaroon ng pananampalataya at pag-
asa? (Tingnan sa Moroni 7:43.) Bakit kailangan na ang isang tao ay maging 
"maamo at may mapagpakumbabang puso" upang magkaroon ng 
pananampalataya at pag-asa? 

• Itinuro ni Mormon na bukod pa sa pananampalataya at pag-asa, kailangan din 
tayong magkaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao. Ano ang pag-ibig sa kapwa-tao? 
(Tingnan sa Moroni 7:46-47.) Ano ang mga katangian ng pag-ibig sa kapwa-
tao? (Tingnan sa Moroni 7:45. Maaari ninyong isulat ang mga sagot ng mga 
miyembro ng klase sa pisara.) Paano pinagtibay ng mga karanasan ninyo sa 
inyong buhay na "ang pag-ibig sa kapwa-tao ay hindi nagkukulang"? 

• Paano natin nadaragdagan ang ating pananampalataya at pag-asa? Paano tayo 
napupuspos ng dalisay na pag-ibig ng Diyos? Bakit dapat tayong magsumikap 
na magkaroon ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa kapwa-tao? 
(Tingnan sa Moroni 10:20-21.) 

• Itinuro ni Mormon na ang maliliit na bata ay ligtas na sa pamamagitan 
ng Pagbabayad-sala ni Cristo. 

Basahin at talakayin ang piniling mga talata sa Moroni 8. Bigyang-pansin na ang 
kabanatang ito ay naglalaman ng isang liham mula kay Mormon para sa 
kanyang anak na lalaki na si Moroni. 
• Bakit hindi kailangan ng maliliit na bata ng binyag? (Tingnan sa Moroni 

8:8-9, 11, 19-20. Pansinin na ang mga turo ni Mormon tungkol sa maliliit na 
bata ay nauukol rin sa "lahat na wala ang batas" [Moroni 8:22], na nauukol 
doon sa mga walang kakayahang makaunawa ng mga kautusan at ordenansa 
ng ebanghelyo.) Bakit "panunuya sa harapan ng Diyos" ang pagbibinyag sa 
maliliit na bata? (Tingnan sa Moroni 8:10, 24-26.) 

• Ang maliliit na bata ay ligtas dahil sila ay walang malay at walang kakayahang 
magkasala. Paano makatatamo tayong mga nagkasala ng kaligtasan sa 
pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Cristo? (Tingnan sa Moroni 8:10, 24-26.) 

4. Nagpapatotoo ang Espiritu Santo sa lahat ng katotohanan. Ang mga 
espirituwal na kaloob ay sumusunod sa mga lumalapit kay Cristo. 

Basahin at talakayin ang piniling mga talata sa Moroni 10. 
• Bilang panghuling kabanata sa Aklat ni Mormon, ang Moroni 10 ay 

naglalaman ng pangwakas na saiita ni Moroni. Kanino iniuukol ang 
kabanatang ito? (Tingnan sa Moroni 10:1.) Nagwakas si Moroni sa pagsasalita 
"ng ilang pangungusap sa paraan ng pagpapayo" (Moroni 10:2). Ano ang ibig 
sabihin ng pagpapayo? (Manghimok nang lubos.) Hilingin sa mga miyembro 
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ng klase na mabilis na basahin ang kabanata at alamin ang mga bagay na 
ipinapayo ni Moroni na gawin ng mga mambabasa. (Ang mga sagot ay 
nakatala sa ibaba. Maaari ninyong ipabasa nang malakas sa mga miyembro ng 
klase ang mga talatang naglalaman ng pagpapayo.) 
a. "Inyong maalaala kung paano naging maawain ang Panginoon sa mga anak 

ng tao" (talata 3). 
b. "ltanong ninyo sa Diyos, ang Amang Walang Hanggan, sa pangalan ni 

Cristo, kung ang mga bagay na ito ay hindi totoo" (talata 4). 
c. "Huwag ninyong itatatwa ang kapangyarihan ng Diyos" (talata 7). 
d. "Huwag ninyong itatatwa ang mga kaloob ng Diyos" (talata 8). 
e. "Pakatandaan na ang bawat mabuting kaloob ay nagmumula kay Cristo" 

(talata 18). 
f. "Tandaan na [si Cristo] ang kahapon, ngayon, at magpakailanman" (talata 19). 
g. "Alalahanin ang mga bagay na ito [na isinulat ni Moroni]" (talata 27). 
h. "Lumapit kay Cristo" (talata 30). 
Anyayahan ang mga miyembro ng klase na isipin nila kung nagkaroon na sila 
ng patotoo na ang Aklat ni Mormon ay salita ng Diyos. Ano ang papel ng 
Espiritu Santo sa pagkakaroon natin ng patotoo tungkol sa mga bagay na 
espirituwal? (Tingnan sa Moroni 10:4-5.) Bakit hindi tayo magkakaroon ng 
patotoo sa pamamagitan lamang sa ating kurunungan? (Tingnan sa I Mga Taga 
Corinto 2:11; Alma 26:21-22; Moroni 10:6-7.) 

• Pinayuhan tayo ni Moroni na "huwag itatwa ang kapangyarihan ng Diyos" 
(Moroni 10:7). Sa paanong mga paraan natin minsan maaaring itatwa ang 
kapangyarihan ng Diyos? (Bilang karagdagan sa pagtatanong sa mga sagot ng 
mga miyembro ng klase, maaari ninyong basahin ang pangungusap sa ibaba.) 
Itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland: 
"Sinabi ng Tagapagligtas, 'Kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking 
kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo Huwag magulumihanan ang inyong 
puso, ni matakot man ' Quan 14:27)." 
Sinasabi ko sa inyo, ito ang maaaring isa sa mga utos ng Tagapagligtas, na 
maging sa puso ng matatapat na Banal sa mga Huling Araw, ay nasusuway 
ng halos lahat ng tao; at nag-iisip ako na kung ang pagtanggi natin sa 
paanyayang ito ay naghahatid ng kalungkutan sa maawaing puso ng 
Panginoon. Masasabi ko sa inyo bilang magulang: bagaman ako'y mababalisa 
na sa buhay ng isa sa aking mga anak, siya ay magkaroon ng mabigat na 
suliranin o maging malungkot o mapagsuway, gayunpaman, higit na 
masasaktan ako kung nararamdaman kong sa oras na iyon, ang anak kong ito 
ay hindi magkaroon ng tiwala sa akin upang matulungan ko siya o isipin 
niyang hindi mahalaga sa akin ang kanyang pinakakaabalahan o hindi ko ito 
mapapangalagaan. Gayon din, naniniwala ako na wala ni isa sa atin ang 
makaaalam kung gaano natin nasusugatan ang mapagmahal na puso ng 
Tagapagligtas ng daigdig kapag nakikita niya na ang kanyang mga tao ay hindi 
nagtitiwala sa kanyang pangangalaga o kamay o sa kanyang mga kautusan" 
(Come unto Me," Ensign, Abr. 1998, 19). 

• Ano ang itinuro ni Moroni tungkol sa mga espirituwal na kaloob? (Tingnan sa 
Moroni 10:8-19.) Bakit ang bawat isa sa atin ay nakatatanggap ng iba't ibang 
kaloob mula sa Diyos? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 46:11-12.) 
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• Ano ang natutuhan at naramdaman ninyo habang pinag-iisipan ninyo nang 
mabuti ang Aklat ni Mormon? (Anyayahan ang mga miyembro ng klase nang 
tahimik na pag-isipang mabuti ang tanong na ito kung hindi nila nais na 
ibahagi ang kanilang mga iniisip sa klase.) 

• Paano nailalarawan ng payo ni Moroni na "lumapit kay Cristo"ang buong 
mensahe ng Aklat ni Mormon? (Moroni 10:30, 32.) Sa anong tiyak na paraan 
nakatulong ang pag-aaral ngayong taon ng Aklat ni Mormon upang mapalapit 
kayo kay Cristo? 

Sa gabay ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Maaari ninyong ibahagi ang sumusunod na mga pangungusap habang 
hinihikayat ninyo ang mga miyembro ng klase na patuloy na mag-aral ng 
Aklat ni Mormon: 
Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinekley: "Nais kong himukin ang lahat ng 
lalaki at babae . . . lahat ng batang laiaki at batang babae na may sapat na gulang 
upang makabasa na basahin ang Aklat ni Mormon sa taong ito. . . . Wala na 
tayong magagawa pa na may higit pang kahalagahan kaysa sa pagkakaroon ng 
bawat isa sa atin sa ating buhay ng hindi matitinag na paniniwala na si Jesus ang 
Cristo, ang Buhay na Anak ng Buhay na Diyos.. . . Ito ang layunin ng kahanga-
hanga at kagila-gilalas na aklat na ito" (sa Church News, ika-4 ng Mayo 1996, 2). 
Sinabi ni Pangulong Joseph Fielding Smith: "Walang sinumang miyembro ng 
Simbahang ito ang kakasihan sa harapan ng Diyos na hindi siryoso at maingat 
na nagbasa ng Aklat ni Mormon" (sa Conference Report, Okt. 1961, 18). 
Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson: "Ang Aklat ni Mormon ay pinag-aaralan sa 
ating Panlinggong Paaralaan tuwing ikaapat na taon. Ang iskedyul na ito tuwing 
apat na taon ay hindi dapat sundin ng mga miyembro ng Simbahan sa kanilang 
personal at pampamilyang pag-aaral. Kailangan nating magbasa araw-araw mula 
sa mga pahina ng aklat na maglalapit sa tao 'sa Diyos sa pamamagitan ng 
pagsunod sa mga tuntunin nito, nang higit kaysa sa pamamagitan ng alin mang 
aklat.' (History of the Church, 4:461)" (sa Conference Report, Okt. 1988, 3; o 
Ensign, Nob. 1988, 4). 
Sinabi rin ni Pangulong Benson: "Dapat gawing habambuhay na gawain ng lahat 
ng Banal sa mga Huling Araw ang pag-aaral ng Aklat ni Mormon" (sa Conference 
Report, Abr. 1975, 97; o Ensign, Mayo 1975, 65). 
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