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  2011 Outline alang sa Panahon sa Pagpakigbahin

  Nasayud Ako nga ang mga Kasulatan Tinuod
  “Kay ang akong kalag nalipay sa mga kasulatan, ug ang akong kasingkasing namalandong kanila” 

( 2   Nephi 4:15 ).  
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    Mga Panudlo alang sa Panahon 
sa Pagpakigbahin ug Pasundayag 
sa mga Bata sa Sakrament Miting
     Minahal nga mga Kapangulohan sa Primary ug mga Music Leader, 

  Ang mga kasulatan mao mga pulong sa Dios. Samtang kamo mainampuong magbasa sa mga kasu-
latan ug mogamit sa mga baruganan nga gitudlo diha ug niini nga outline, kamo maandam sa espi-
rituhanong paagi sa pagtudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo ngadto sa mga bata sa Primary. Kamo usab 
makagamit sa mga kasulatan sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut sa mga baruganan sa ebanghelyo 
nga inyong itudlo niining tuiga, sama sa plano sa Langitnong Amahan, sa misyon ni Jesukristo, sa ta-
has sa mga propeta, sa Pagpahiuli sa Simbahan, ug sa mga panalangin sa templo. Ang mga kasulatan 
makatabang kaninyo sa pagdapit sa Espiritu diha sa inyong Primary ug sa pagmugna og usa ka pali-
but diin ang mga bata mobati sa impluwensya sa Espiritu Santo. Kana nga impluwensya makatabang 
sa matag bata nga Primary nga makaingon nga, “Ako nasayud nga ang mga kasulatan tinuod.”

  Salamat sa inyong matinud-anong pagserbisyo. Kami nag-ampo alang kaninyo ug may pagsalig 
sa inyong katakus sa paghigugma sa mga bata ug sa pagtudlo kanila sa ebanghelyo ni Jesukristo.

  Ang Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Primary

  Mga kasulatan:  Ang 
pagdapit sa mga bata sa 
pagkat-on gikan sa mga 
kasulatan makatabang 
kanila sa pagpalambo og 
usa ka tibuok kinabuhi 
nga gugma alang sa pu-
long sa Dios. Pagplano og 
mga paagi matag semana 
sa pagdapit sa mga bata 
sa paggamit ug sa pagkat-
on gikan sa ilang mga 
kasulatan. Pipila sa mga 
bata tingali walay mga 
kasulatan. Ang uban ti-
ngali dili pa makamaong 
mobasa. Ang mga kaliho-
kan sa pagkat-on niining 
outline ug ang mga tabang 
sa pagtudlo diha sa mga 
pahina  8  , 13 , ug  24  moha-
tag kanimo og mga ideya 
unsaon sa pagtudlo gina-
mit ang mga kasulatan. 

  Mga Biswal:  Daghan 
sa mga biswal niini nga 
booklet makita sa internet 
sa  sharingtime.lds.org . 
 Pangita usab og lista sa 
mga kapanguhaan mahi-
tungod sa piho nga mga 
hilisgutan gikan sa  Friend  
sa  friend.lds.org . Kini nga 
mga kapanguhaan mahi-
mo usab nga iimprinta ug 
maggamit sa pagtudlo sa 
mga bata. 

   Panudlo sa Ebanghelyo

  Gamita kini nga booklet samtang ikaw nag-andam 
sa pagtudlo og 15-minutos nga leksyon matag 
semana sulod sa panahon sa pagpakigbahin. Ma-
himo nimong dugangan ang sinemana nga mga 
leksyon sa ubang gitugutan sa Simbahan nga mga 
materyal, sama sa  Friend  o sa   Liahona.  Ang mosu-
nod nga mga giya makatabang kanimo sa pagpla-
no ug sa paghatag sa mga leksyon.
   Higugmaa Kadtong Imong Gitudloan.  Ipakita ang 
imong gugma sa mga bata pinaagi sa pag-ila sa 
ilang mga pangalan ug sa pagpakabana sa ilang 
mga interes, mga talento, ug mga panginahanglan.
   Itudlo ang Doktrina pinaagi sa Espiritu.  Samtang ikaw 
nag-andam sa mga leksyon, pag-ampo alang sa giya 
ug tinguhaa nga malig-on ang imong pagpamatuod 
sa mga baruganan nga imong itudlo. Kini makata-
bang kanimo sa pagtudlo pinaagi sa Espiritu.
   Pagdapit aron sa Pagkat-on.  Kini nga booklet gidi-
senyo sa pagtabang kanimo sa pagkahibalo dili 
lamang sa  unsa  ang itudlo apan usab  unsaon  sa 
pagtudlo ug sa pagdapit aron sa pagkat-on. Ma-
katudlo ka sa doktrina sa mas epektibo nga paagi 
samtang imong buhaton ang mosunod nga tulo 
ka mga butang sa matag leksyon:
     1.     Ilha ang doktrina.  Iklaro sa pagpaila ang 

doktrina nga pagatun-an sa mga bata. Huna-
hunaa ang mga paagi sa pagbuhat niini pinaagi 
sa pulong ug sa pagtan-aw. (Alang sa pipila ka 
mga ehemplo, tan-awa ang mga leksyon alang 
sa unang semana sa Marso ug sa unang semana 
sa Hulyo.)

     2.    Awhaga ang pagsabut niini.  Siguroha nga 
ang mga bata makaangkon og mas lawom nga 
pagsabut sa doktrina pinaagi sa nagkalain-laing 
mga pamaagi sa pagtudlo nga modani kanila sa 
pagkat-on, sama sa pag-awit og mga kanta, pag-
role play, ug sa pagbasa og mga kasulatan.

     3.    Awhaga ang paggamit niini.  Hatagi ang 
mga bata og mga oportunidad sa paggamit sa 
doktrina diha sa ilang mga kinabuhi. Huna-
hunaa sa unsa nga paagi sila makapahayag og 
mga pagbati mahitungod sa paghimo og usa ka 
tumong nga may kalabutan sa doktrina.

    Kini nga booklet naghatag og kompleto nga mga 
leksyon alang sa pipila ka mga semana sulod sa tuig. 
Ang mga ideya, apan dili kompleto nga mga leksyon, 
 giapil alang sa uban nga mga semana. Dugangi kadto 
nga mga ideya og pipila nga imong kaugalingon. 
Makakuha ka og mga ideya pinaagi sa pagbasa og 
ubang mga leksyon niini nga booklet. Kon adunay 
ikalima nga Dominggo, gamita kini nga panahon 
sa pagribyu sa miaging mga leksyon. Ang Espiritu 
makagiya kanimo samtang ikaw magplano ug mag-
andam og mga kalihokan alang sa mga leksyon.
  Pagtrabaho uban sa music leader samtang ikaw 
nag-andam sa imong mga leksyon. Ang pagpa-
ngankanta makatabang sa paglig-on sa mga dok-
trina nga imong gitudlo. Panagsa mahimo ka nga 
modapit og mga magtutudlo ug sa ilang mga klase 
sa pagtabang kanimo sa mga bahin sa panudlo sa 
ebanghelyo.
  Ang pipila sa mga leksyon nagsugyot sa pagdapit 
og dinapit nga mga mamumulong sa pag-apil sa 

    Mga Panudlo alang sa Panahon sa Pagpakigbahin

  Painting nga anaa sa  sharingtime.lds.org   
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  Ang mga kanta nga gigamit sa pasundayag 
mahimong kantahon sa daghan o gagmay nga 

grupo, mag-solo ug mag-duet, sa usa ka 
pamilya, o duyugan og instrumento nga 
de-kwerdas. Siguradoha nga mahibaloan 

gayud sa mga bata ang mga pulong ug 
makakanta gikan sa ilang mga kasingkasing.  

  Mga Kapanguhaan:  
Makakaplag ikaw og du-
gang nga mga kapanguha-
an sa pagtudlo sama sa 
mga koloranan nga pahi-
na, mga istorya, ug mga 
kalihokan diha sa  Friend, 
 Liahona,  manwal sa nur-
sery, ug sa  Libro sa mga 
Hulagway sa Ebanghelyo.  
Gamita kini nga mga 
 kapanguhaan aron sa 
 pagdugang sa imong mga 
leksyon. 

Primary. Kinahanglan ka nga mangayo sa pagtu-
got sa imong bishop o branch president sa dili pa 
dapiton kini nga mga tawo sa pag-apil.
  Kauban sa mga leksyon mao ang daghan nga mga 
tabang sa pagtudlo nga makatabang kanimo sa 
pagpalambo sa imong abilidad sa pagtudlo. Ang 
mga leksyon naglakip usab og mga litrato nga ma-
katabang kanimo sa pagkakita unsa ang sitwasyon 
sa usa ka kalihokan. Bisan tuod ang pagpalambo 
og mga kahanas sa pagtudlo importante, ang imong 
kaugalingong espirituhanong pagpangandam ug 
pagpamatuod mao ang modapit sa Espiritu sa pag-
pamatuod niini nga mga doktrina diha sa kasing-
kasing sa mga bata.

    Panahon sa Pagpanganta

  Ang musika sa Primary kinahanglan nga mopasiug-
da og kahimtang sa balaan nga pagtahud, motudlo 

sa ebanghelyo, ug motabang sa mga bata nga mobati 
sa impluwensya sa Espiritu Santo ug sa kalipay nga 
moabut pinaagi sa pagkanta. Ang 20 ka minutos 
nga bahin sa panahon sa pagpakigbahin kinahang-
lan nga igahin sa pagpanganta ug sa pagtudlo og 
musika. Kini mosiguro nga ikaw adunay igo nga 
 panahon sa pagtudlo og bag-o nga musika ug sa 
pagtabang sa mga bata nga malingaw sa pagkanta.

  Kini nga booklet naglakip og bag-o nga kanta nga 
tun-an sa mga bata niining tuiga (tan-awa sa pa-
hina     28 ). Kini naglakip usab og seksyon nga nag-
ulohan “Unsaon Paggamit og Musika sa Primary” 
(tan-awa sa  mga pahina 26–27 ) ug dugang nga mga 
ideya alang sa pagtudlo og mga kanta ngadto sa 
mga bata (tan-awa sa  pahina   7 ).

    Kurikulum alang sa 2011

  Pagpangandam:  Pag-
ampo alang sa paggiya ug 
tinguhaa ang impluwensya 
sa Espiritu samtang ikaw 
nag-andam sa imong mga 
panahon sa pagpakigbahin. 
Samtang ikaw nag-andam 
ug nagtudlo uban sa 
Espiritu, Siya mopamatuod 
sa kamatuoran sa unsay 
imong itudlo. (Tan-awa sa 
 PWLMT,  13.) 

  Ubos sa direksyon sa bishop o branch president, 
ang pasundayag sa sakrament miting sa mga bata 
ihatag atol sa ikaupat nga bahin sa tuig. Pakigkita sa 
magtatambag sa bishopric o kapangulohan sa bran-
ch kinsa nagdumala sa Primary sayo sa tuig aron sa 
paghisgot sa pasiuna nga mga plano. Pangayoa ang 
iyang pagtugot kon ang mga plano nahuman na.
  Pagplano alang sa mga bata nga mopasundayag sa 
programa pinasikad sa binulan nga panahon sa pag-
pakigbahin nga mga tema. Sa tibuok tuig, pagtipig 
og mga mubo nga sulat sa mga pakigpulong ug per-
sonal nga mga kasinatian sa mga bata nga posibleng 
magamit sa pasundayag. Samtang ikaw nagplano 
alang sa mga bata nga mopakigbahin unsa ang ilang 

nakat-unan mahitungod sa tema niini nga tuig, 
paghunahuna og mga paagi nga makatabang sila sa 
kongregasyon sa paghatag og pagtagad sa mga dok-
trina sa ebanghelyo nga ilang gitudlo. Usa ka sakop 
sa bishopric mahimong motapos sa miting pinaagi 
sa mubo nga pakigpulong.
  Samtang ikaw nag-andam sa pasundayag, hinum-
dumi ang mosunod nga mga giya:
    •   Ang mga praktis kinahanglan dili moiban og 

oras gikan sa mga klase o sa mga pamilya nga 
wala kinahanglana.

    •   Mga hulagway, mga saput nga gamitunon, ug 
mga pasundayag sa media dili angay sa pasun-
dayag sa sakrament miting.

  Ang mosunod nga minubo nga pagkasulat gigamit 
sa tibuok booklet:
    ( CS )     Children’s Songbook 
PWLMT       Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon 

nga Tawag 
     Daghan nga mga leksyon naglakip og mga sugyot 
alang sa paggamit og mga hulagway. Ikaw makakita 
og mga hulagway diha sa  Libro sa mga Hulagway sa 
Ebanghelyo, sa Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghel-
yo, sa mga pakete sa hulagway sa manwal sa Primary, 
ug mga magasin sa Simbahan ug sa internet diha  sa 
images.lds.org  .

   Kinatibuk-ang Kurikulum

  Nursery:  Tan-awa ang Inyong Gagmay nga mga Bata;  
Sunbeams:  Primary 1;  CTR 4–7  Primary 3;  
Valiant 8–11:  Primary 7 

    Sukaranan nga Kurikulum

  Sunbeams:  Primary 1;  CTR 4–7:  Primary 3;  
Valiant 8–11:  Primary 7 

            

     Mga Giya alang sa Pasundayag sa Sakrament Miting

      Mga Kapanguhaan nga Gigamit 
dinhi Niini nga Booklet
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     Ang mga Kasulatan Mga 
Pulong sa Dios

  “Pagbusog sa mga pulong ni Kristo; kay tan-awa, ang mga pulong ni Kristo magtug-an 
kaninyo sa tanan nga mga butang nga inyong buhaton” ( 2   Nephi 32:3 ).

  Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Pagplano og mga paa-

gi sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa pag-

gamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Unsa ang buhaton 

sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

 Kanta:  “Kon Maminaw 

sa Dughan Ko” 

   (pahina 28 niini nga outline)

   Ilha ang doktrina  (pagtan-aw sa mga libro):   Pag-
dala og lain-laing mga libro ngadto sa Primary, 
(sama sa libro sa pangluto, libro sa mga sugilanon, 
ug libro sa eskwelahan) ug pagdapit og pipila ka 
mga bata sa pagpakita niini nga mga libro ug sa 
mga kasulatan ngadto sa Primary. Dapita ang mga 
bata sa paghisgut sa mga pagkasusama ug sa mga 
kalainan tali sa mga libro, lakip ang mga tagsulat 
niini. Ipasabut nga ang mga kasulatan lahi kay 
 kini gisulat man pinaagi sa mga propeta sa Dios 
ug kini mga pulong sa Dios.

   Awhaga ang pagsabut niini  ( pagdula og 
pagpares-pares):   Sultihi ang mga bata nga kita adu-
nay upat ka basahon nga atong gigamit sa Simba-
han: ang Biblia, ang Basahon ni Mormon, ang 
Doktrina ug mga Pakigsaad, ug Perlas nga Labing 

Bililhon. Ipasabut nga gitawag nato kini og “sum-
banang mga basahon.” Tudloi ang mga bata mahi-
tungod sa matag usa niini nga libro. Paglakip og 
pipila ka istorya o mga pagtulun-an nga anaa sa 
matag libro. Pagdula og pagpares-pares nga dula 
(tan-awa sa  PWLMT,  169) uban sa mga ngalan sa 
sumbanan nga mga basahon ug sa mga litrato nga 
nagrepresentar og usa ka istorya o pagtulun-an nga 
anaa sa matag libro.

   Awhaga ang paggamit niini  (pagpakigbahin sa 
mga kasulatan):   Dapita ang pipila ka mga bata sa 
pagpaambit sa ilang paborito nga kasulatan o is-
torya sa kasulatan. Awhaga sila sa pagpakigbahin 
kon unsa ang ilang nakat-unan tungod sa pagtuon 
sa mga kasulatan. Ihatag ang imong pagpamatuod 
kabahin sa mga kasulatan.

   Awhaga ang pagsabut ug ang paggamit 

 niini  (pagkat-on sa mga pulong ug sa hugpong sa 
mga pulong):   Ipasabut nga ang Ginoo migamit og 
mga pulong nga may dala nga aksyon sa paghu-
lagway kon unsaon gayud nato sa pagtuon ang 
mga kasulatan. Ipakita ang mosunod nga mga pu-
long ug hugpong sa mga pulong diha sa mga pos-
ter libut sa kwarto:  pagbusog  (tan-awa sa  2   Nephi 
32:3 );  mahala  (tan-awa sa  D&P 84:85 );  pagsiksik 
nga makugihon  (tan-awa sa  Mosiah 1:7 );  hugot nga 
mogunit  (tan-awa sa  1   Nephi 15:24 ). Pagplano sa 
mamugnaon nga paagi sa pagpaila ug sa pagpasa-
but niini nga mga ideya ngadto sa mga bata. Sama 

pananglit, mahimo nimong dapiton ang mga bata 
sa pagpakita sa kalainan tali sa pagtimi-timi sa 
pagkaon ug sa pagbusog sa pagkaon ug dayon his-
guti kon unsay kalabutan niini sa pagtuon ngadto 
sa mga kasulatan. Mahimo ka usab nga manguta-
na sa mga bata nganong kinahanglan silang “mo-
gunit og hugot” sa kamot sa ilang mga ginikanan 
kon naa sa merkado nga daghang tawo ug dayon 
ipasabut kon unsaon nila sa paggunit og hugot 
ngadto sa mga kasulatan ug ngano nga sama ra ki-
ni ka importante sa paggunit og hugot sa kamot sa 
ilang ginikanan.

Tinuig nga Hagit:  Sa ti-
buok tuig, hatagi ang mga 
bata og kahigayunan sa 
pagpaambit sa ilang mga 
nakat-unan gikan sa ilang 
pagbasa sa kasulatan. 
 Makahatag kini sa mga 
bata og kahigayunan sa 
pagpaambit sa ilang mga 
kasinatian ug makatabang 
sa pagdasig sa uban sa 
pagbasa sa mga kasulatan 
diha sa ilang balay. 

    Semana 2: Kinahanglan kita nga magbusog sa mga pulong ni Kristo.

 Kini nga kadena mahimo 
nga usa ka pahinumdom sa 

kalamboan nga moabut 
pinaagi sa pagbasa 
sa mga kasulatan. 

     Semana 1: Ang mga kasulatan mga pulong sa Dios.

Tinuig nga Hagit: Sa ti
H A G I T
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  Ang paggamit og mga butang sa leksyon 
makatabang sa mga bata nga makasabut sa 

mga ideya sa usa ka yano ug pamilyar nga paagi 
(tan-awa sa  PWLMT,  164).   

  Ginagmay nga grupo: 

 Ang pag-apil pinaagi sa 
ginagmay nga grupo ma-
kahatag sa mga bata og 
dugang nga kahigayunan 
sa pag-apil (tan-awa sa 
 PWLMT,  161). Mga bata 
sa klase manglingkod nga 
naggrupo nang daan. Kini 
nga mga grupo mahimong 
gamiton alang sa mga ka-
lihokan sa ginagmay nga 
grupo. Ang mga magtu-
tudlo sa klase makatabang 
sa pagsiguro nga adunay 
partisipasyon ug mapada-
yon ang balaan nga 
pagtahud. 

  Pagpaapil sa tanang 

mga bata:  Paghunahuna 
og mga paagi sa pagta-
bang sa tanang mga bata 
sa inyong Primary nga 
makaangkon og kalampu-
san sa pagbasa sa ilang 
mga kasulatan sulod sa 
 tibuok tuig. Sama panang-
lit, ang mga bata nga 
 walay suporta diha sa pa-
nimalay mahatagan og 
kahigayunan sa pagbasa 
diha sa simbahan ug da-
yon modugang sa ilang 
mga pangalan diha sa 
 kadena nga papel. 

   Awhaga ang paggamit niini  (pagbasa sa mga 
kasulatan):   Hagita ang mga bata ug ang mga magtu-
tudlo sa pagpalambo og kinaiya sa regular nga pag-
tuon sa kasulatan. Ipasabut nga sa matag semana, 
ang mga bata kinsa nakabasa o nakapaminaw sa 
mga kasulatan makasulat sa ilang mga pangalan 
sa usa ka pirasong papel ug idugang kini ngadto 
sa kadena nga papel. Sultihi sila nga samtang ang 

kadena magkataas, mao usab ang ilang kahibalo sa 
mga kasulatan. Hunahunaa ang paghipos sa kadena 
sulod sa kahon sa “bahandi” (kini nga kahon mahi-
mo usab nga gamiton sa pagtudlo kon unsay ipasa-
but sa “mahala” diha sa kalihokan sa ibabaw). 
Awhaga ang mga bata sa pagpakigbahin sa ilang tu-
mong sa pagtuon sa mga kasulatan uban sa ilang 
mga pamilya.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagtan-aw og lek-
syon nga maggamit og mga butang):   Taptapi ang ma-
ta sa usa ka bata. Paguniti sa lain nga bata ang usa 
ka litrato ni Jesukristo diha sulod sa lawak sa Pri-
mary. Ipasulay sa gitaptapan nga bata ang pagpa-
ngita sa litrato nga walay motabang. Balika ang 
kalihokan, apan ning higayuna hangyoa ang duha 
ka mga bata sa paggunit og tukon, o pisi nga ma-
grepresentar sa gunitanang puthaw nga maggiya 
gikan sa gitaptapan nga bata ngadto sa litrato ni 
Kristo. Ipasubay sa bata ang pisi padulong sa litrato. 
Pangutan-a: “Sa unsang paagi nga ang paggunit sa 
pisi susama sa pagbasa sa mga kasulatan?” (Tan-
awa sa  1   Nephi 15:23–25 .) Tudloi ang mga bata sa 
chorus sa “The Iron Rod” ( Hymns,  nu.   274). Pagpa-
ambit og pipila ka ehemplo gikan sa imong kinabu-
hi dihang ang mga kasulatan mitudlo kanimo 
unsay imong buhaton. Ipasabut kon sa unsang paa-
gi nga ang mga pagtulun-an diha sa mga kasulatan 
makatabang kanimo nga maduol sa Manluluwas.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pag-awit og usa ka 
kanta):   Pagdala og usa o sobra pa nga butang 
aron makakat-on ang mga bata mahitu-
ngod sa paggamit sa ilang lima ka mga 
pagbati. Sama pananglit, mahimo 
kang magdala og prutas o bulak, 
o mahimo kang motukar og pipila 
ka musika. Tagai ang pipila ka 
mga bata og higayon nga makakita, 
makasimhot, makahikap, makati-
law, o makadungog sa imong gidala. 
(Hunahunaa ang paghimo niini nga 
kalihokan sa ginagmay nga grupo 
aron ang matag bata makahigayon sa 
pag-apil.) Ipakita nga kita usab makakita, 
makahikap, makasimhot, ug makadungog 
sa mga kasulatan, apan aron sa pag-angkon og pag-
pamatuod niini nagkinahanglan kita nga makada-
wat og pagsaksi pinaagi sa Espiritu. Dapita ang mga 
bata sa pagpanganta sa “Search, Ponder, and Pray” 

( CS,    109). Hangyoa sila sa pagpaminaw, 

samtang sila manganta sa tulo ka butang nga atong 
mabuhat sa pagdapit sa Espiritu sa pagpamatu-

od nga ang mga kasulatan tinuod. Dapita 
ang mga bata sa paghimo og mga ak-

syon sa kamot alang sa mga pulong 
nga  siksik, pamalandong,  ug  pag-ampo.  
Balika ang kanta, gamit ang mga ak-
syon nga ipuli sa mga pulong.

   Awhaga ang paggamit niini 

 (pagpaambit sa mga pagbati):   pag-
pakita og litrato ni Moroni, ug basa-

ha ang  Moroni 10:4–5 . Dapita ang 
pipila ka mga bata sa pagpaambit sa 

ilang mga pagbati mahitungod sa mga 
kasulatan. Mahimo usab nilang ipaambit 

kon unsa ang ilang gipangbuhat sa pagbasa sa 
mga kasulatan sa balay. (Hangyoa daan ang pipila ka 
mga bata aron sila adunay igong panahon sa pagpa-
ngandam.) Awhaga ang mga bata sa pagpaambit sa 
ilang mga pagpamatuod sa kasulatan uban sa ilang 
mga ginikanan nganha sa panimalay.                 

    Semana 3: Ang mga pulong ni Kristo mosulti kanato sa mga butang 
nga angay natong buhaton.

    Semana 4: Mahimo akong masayud kon tinuod ba ang mga kasulatan.
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Pebrero      Ang mga Kasulatan Nagtudlo sa 
Plano sa Langitnong Amahan
  Kay tan-awa, “mao kini ang akong buhat ug ang akong himaya—ang pagpahinabo sa 
pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo” ( Moises 1:39 ).

  Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Pagplano og mga paa-

gi sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa pag-

gamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Unsa ang buhaton 

sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

 Kanta: “I Will Follow 

God’s Plan”

   ( CS,  164–65)

Pagpamatuod:  Ang mu-
bo nga pagpamatuod ma-
kadapit sa Espiritu sa 
bisan unsa nga panahon 
atol sa leksyon. Mahimo 
nga yano kini sama sa 
pag-ingon, “Nasayud ako 
nga nga ang plano sa 
Langitnong Amahan mo-
hatag kanamo og kalipay,” 
o mahimo nga usa kini ka 
pormal nga pagpamatuod 
nga naglakip og pinulo-
ngan sama sa “Gusto ko 
nga mopaambit sa akong 
pagpamatuod.” (Tan-awa 
sa  PWLMT,  43–44.) 

 Paglig-on sa ilang 

pagsabut:  Kon ang mga 
bata makigbahin unsa 
ang ilang nakat-unan sa 
Primary ngadto sa uban, 
kini naglig-on sa ilang 
pagsabut ug pagpamatuod 
sa doktrina. Hunahunaa 
ang paghatag kanila og 
mga oportunidad sa pag-
buhat niini diha sa klase, 
ug dasiga sila sa pagpa-
ambit sa ilang nakat-unan 
sa panimalay. 

   Ilha ang doktrina:  Ipakita ngadto sa mga bata 
ang litrato sa usa ka balay. Ipasabut nga ang mga 
tigtukod nagkinahanglan og plano sa dili pa nila 
sugdan ang pagtukod sa balay. Pangutan-a, “Nga-
nong importante man ang paghimo ug pagsunod 
sa mga plano?” Guniti pataas ang mga kasulatan, 
ug sultihi ang mga bata nga kita makakita sa pla-
no sa Langitnong Amahan alang kanato diha sa 
mga kasulatan. Isulat sa pisara “Ang Langitnong 
Amahan adunay plano alang kanako.” Basaha og 
dungan ang han-ay sa mga pulong.
   Awhaga ang pagsabut niini  (pagpanganta):   
Isulat ang mosunod nga mga pangutana sa pisara:
    •   Kinsa ako?
    •   Diin ako gikan?

    •   Nganong ania ako dinhi? 
    •   Unsa ang mahitabo kanako human ako mamatay?
    Hatagi ang matag bata og usa ka piraso nga papel 
nga gisulatan og:  kinsa, asa, ngano  o  unsa.  Basaha og 
dungan ang unang pangutana nga anaa sa pisara, 
ug hangyoa ang tanang bata nga naggunit sa pulong 
nga  kinsa  sa pagbarug. Kantaha ang “I Am a Child of 
God” ( CS,  2–3), ug hangyoa ang mga bata nga nag-
barug kon unsaon nila sa pagtubag ang pangutana. 
Balika kini uban sa matag pangutana, nga maggamit 
sa mosunod nga mga kanta: asa: “I Lived in Heaven” 
( CS,  4); ngano: “I Will Follow God’s Plan” ( CS,  
164–65); unsa: “Did Jesus Really Live Again?” ( CS,  
64) Ipamatuod nga ang plano sa Langitnong Ama-
han maghatag kanato og kalipay.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pag-drawing og 
mga litrato):   Paghimo og mga ideya nga makapa-
ukyab sa hunahuna sa mga bata sa mga butang 
nga ilang gipanghimo nga adunay pagkahan-ay 
alang kanila, sama sa paghigot sa liston sa sapatos 
o pag-andam alang sa pagkatulog. Ipasabut nga 
diha sa mga kasulatan atong nakat-unan nga si 
Jesus ang naglalang sa yuta sa piho nga pagkahan-
ay. Bahina ang mga bata ngadto sa unom ka gru-
po ug hatagi ang matag grupo og pakisayran sa 
kasulatan nga naghulagway sa usa ka adlaw sa 
Paglalang (tan-awa sa  Moises 2 ). Hangyoa ang 
matag grupo sa pag-drawing og mga litrato sa 
ilang adlaw. Ingna sila nga ipakita ang ilang mga 

litrato ngadto sa ubang mga bata ug mosulti kani-
la kon unsa ang gilalang nianang adlawa. Dapita 
ang mga bata sa pagbutang sa mga litrato sa hus-
to nga pagkahan-ay diha sa pisara.
   Awhaga ang paggamit niini  (pagdula og mina-
sa nga harina ug pag-drawing):   Pangutan-a ang 
mga bata, “Unsa ang usa ka butang nga gilalang 
ni Jesus nga importante alang kaninyo?” Hatagi 
ang matag bata og gamay nga minasa nga inasi-
nang harina (tan-awa sa  PWLMT,  165, alang sa 
resipe sa minasa nga inasinang harina ). Ipagamit 
sa mga bata ang minasa nga harina aron sa 
paghimo og butang nga importante kanila. (Kon 
walay minasa nga inasinang harina, ang mga bata 

    Semana 2: Si Jesukristo ang milalang sa yuta alang kanako.

     Semana 1: Ang Langitnong Amahan adunay plano alang kanako.
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Ako mosunod sa 
 plano sa Dios 
pinaagi sa: 

 I-klik dinhi alang sa panagway 
nga malipayon. 

 I-klik dinhi alang 
sa bandera. 

  Hatagi og pagtagad ang 
enerhiya sa mga bata 
pinaagi sa tukma nga 

paglihok aron padayong 
aktibo sa ilang pag-apil.  

    Semana 3: Ang mga Pamilya mao ang sentro sa plano sa Langitnong Amahan.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagtan-aw og lek-
syon nga maggamit og mga butang):   Pagpakita og 
pipila ka liso o gagmayng bato ug usa ka basiyo 
nga garapon nga may gi-drawing nga mapahiyu-
mon nga nawong. Sultihi ang mga bata 
nga ang plano sa Langitnong Amahan 
naghatag kanato og kagawasan sa 
pagpili sa husto og sa sayop. Ipasa-
but nga ang maayong mga pagpili 
modala ngadto sa kagawasan ug ka-
lipay, samtang ang dili maayong mga 
pagpili modala ngadto sa pagkauli-
pon ug kasub-anan (tan-awa sa 
 2   Nephi 2:27 ). Pangutan-a ang mga 
bata, “Unsa nga mga kasugoan ang 
inyong gituman samtang gisunod 
ninyo ang plano sa Dios?” Hatagi og 
liso ang matag bata nga nakatubag 
sa pangutana. Isulat ang ilang mga 
tubag sa pisara. Hangyoa ang ma-
tag bata nga adunay liso sa pagpa-
ambit kon sa unsang paagi nga ang 
pagsunod sa mga kasugoan nga 
iyang gisulti modala ngadto sa kali-
pay. Dayon ipabutang sa bata ang 
iyang liso sulod sa garapon. Ipama-
tuod nga kita mopuno og kalipay sa 
atong kinabuhi kon pilion nato ang pagsunod 
sa plano sa Dios.

   Awhaga ang paggamit niini 

 (paghimo og mga bandera):   
Pag-andam og lapad nga pira-
so sa papel nga porma og 

bandera alang sa ma-
tag klase. Isulat 
 diha sa matag 
bandera ang 

“Ako mosunod sa 
plano sa Dios pi-
naagi sa    .   .   . ” Ipa-
sabut nga ang 
plano sa Langit-
nong Amahan naghatag 
kanato og kagawasan sa pagpili tali sa 
husto ug sa sayop, ug kon unsa man 
ang atong gipili sa matag adlaw impor-
tante alang sa atong kalipay. Patraba-

hoa nga magtinabangay ang tibuok 
klase sa pag-drawing o pagsulat di-
ha sa ilang bandera sa mga butang 
nga ilang mahimo sa pagsunod sa 
plano sa Langitnong Amahan, ug 
dapita sila sa pagsulat sa ilang mga 
pangalan. Hangyoa ang matag kla-

se sa pagpakigbahin kon unsa ang 
ilang gi-drawing o gisulat diha sa ilang 

bandera. Pamartsaha ang mga bata tuyok sa kwarto 
samtang naggunit sa ilang mga bandera ug ma-
nganta sa “I Will Be Valiant” ( CS,  162). Ipakita ang 
mga bandera diha sa Primary room.                 

  Ipahiangay ang mga 

kalihokan  sa edad sa 
mga bata sa imong 
Primary (tan-awa sa 
 PWLMT,  110–17). Sama 
pananglit, sa ikaduha nga 
kalihokan sa semana 3, 
ang mas magulang nga 
mga bata mahimong ma-
ngutana sa mga grupo og 
mga pangutana nga matu-
bag og oo o dili kay sa 
pagpamati og mga timail-
han mahitungod sa anaa 
sa mga kasulatan nga mga 
pamilya nga ilang 
girepresentahan. 

   Ilha ang doktrina  (pagmemorya):   Isulat ang mo-
sunod diha sa pisara: “Ang mga pamilya mao ang 
sentro sa plano sa Langitnong Amahan.” Hisguti 
kon unsay gipasabut niini nga han-ay sa mga pu-
long. Papasa ang han-ay sa mga pulong. Isulti ang 
nag-unang duha ka pulong, ug ipasulti kini pag-
balik sa mga bata. Dayon isulti ang nag-unang 
upat ka mga pulong, ug ipasulti kini pagbalik sa 
mga bata. Padayon hangtud nga masulti og balik 
sa mga bata ang tibuok nga han-ay sa mga pulong.
   Awhaga ang pagsabut niini  (pagpangutana ug 
pagtubag og mga pangutana):   Hangyoa og una ang 
pipila ka mga bata sa pagrepresentar og mga pamilya 
gikan sa mga kasulatan. Pag-andam og pipila ka mga 
timailhan mahitungod sa matag pamilya (sama pa-
nanglit, si Adan ug si Eva: “Ang among pamilya mao 
ang unang pamilya sa yuta”; si Abraham ug Sarah: 

“Tigulang na kaayo kami una kami nakaanak”; ug si 
Lehi ug Sariah: “Among gitabok ang kadagatan aron 

makaabut sa gisaad nga yuta”), ug ihatag kini nga 
mga timailhan ngadto sa mga bata. Sangkapi og yano 
nga mga costume, kon mahimo. Hangyoa ang mga 
bata kinsa nagrepresentar sa anaa sa kasulatan nga 
mga pamilya sa pag-adto sa atubangan sa kwarto, 
usa ka grupo ra sa usa ka higayon. Ipabasa nila ang 
ilang mga timailhan ug ipatag-an sa laing mga bata 
sa Primary kon si kinsa ang ilang girepresentahan. 
Human mailhan ang matag pamilya, ipakita sa mga 
bata kon asa nila makat-unan ang mahitungod niini 
nga mga pamilya diha sa mga kasulatan. Sultihi ang 
mga bata kon giunsa sa matag pamilya sa pagsunod 
sa plano sa Langitnong Amahan alang kanila.
   Awhaga ang paggamit niini  (paghisgot sa mga 
pamilya):   Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna 
sa maayong mga kalidad nga anaa sa ilang mga pa-
milya. Dapita sila sa pagpakigbahin niini nga mga 
kalidad ngadto sa usag-usa sa grupo o sa tibuok 
Primary.

    Semana 4: Ako mosunod sa plano sa Dios.

mahimo ra hinoon nga mag-drawing og litrato 
niini.) Ipakigbahin sa mga bata diha sa mga gru-
po sa ilang klase kon unsa ang ilang gihimo og 

gi-drawing ug ngano nga importante kini alang 
kanila. Kantaha ang “My Heavenly Father Loves 
Me” ( CS,  228–29).
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 I-klik dinhi alang sa 
Roleta nga may Pangalan 

sa mga Propeta. 

     Ang Langitnong Amahan Mamulong 
Kanato pinaagi sa Iyang mga Propeta

  “Unsa nga Ako ang Ginoo namulong, Ako namulong;  .   .   .  bisan pinaagi sa akong kaugalingon 
nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsama ra” ( D&P 1:38 ).

  Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Pagplano og mga paa-

gi sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa pag-

gamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Unsa ang buhaton 

sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

 Kanta: “Stand for 

the Right”

   ( CS,  105)

  Balaan nga pagtahud:  
Ang mga bata adunay ka-
lagmitan nga may balaang 
pagtahud kon sila adunay 
labut sa pagkat-on. Ang 
mga kalihokan sa una ug 
ikaduhang semana nagla-
kip sa daghang mga bata. 
Kadtong walay labut sa 
role play maapil samtang 
sila magtan-aw sa ilang 
mga higala. (Tan-awa sa 
 PWLMT,  82–83.) 

   Ilha ang mga doktrina  (pagtan-aw og pasundayag):   
Pagdapit og usa ka bata sa pag-adto sa atubangan 
sa kwarto. Ingna ang ubang mga bata sa pagsunod 
sa iyang mga itudlo. Hunghungi og sayon nga mga 
instruksyon ang bata, sama sa, “Sultihi sila sa pag-
butang sa ilang mga kamot nganha sa ilang mga 
ulo” o “Sultihi sila sa hinay nga pagsulti og hello 
ngadto sa naglingkod sa ilang tapad.” Balika kini 
uban sa pipila ka laing sayon nga mga instruk-
syon, nga nagtapos sa “Sultihi sila sa pagkyugpos 
sa ilang mga kamot.” Pangutan-a ang mga bata 
kon giunsa nila sa pagkahibalo kon unsay imong 
gusto nga ilang buhaton. Ipasabut nga usa sa mga 
pamaagi sa pagpadala og mensahe sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesukristo ngadto sa mga tawo sa 
yuta mao ang pagpakigsulti ngadto sa Ilang mga 
sinugo ug dayon mandoan kadtong mga sinugo sa 
pagpamulong ngadto sa mga katawhan. Pangu-
tan-a, “Kinsa ang mga sinugo nga mamulong alang 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesus?” Ipadungan 
og sulti sa mga bata ang, “Ang mga propeta ma-
mulong alang sa Langitnong Amahan.”

   Awhaga ang pagsabut niini  (pag-role-play sa 
mga istorya sa kasulatan):   Sa di pa magsugod ang 
Primary, ipapilit ang litrato sa usa ka propeta ug ang 
pipila ka mga pakisayran sa kasulatan nga naghisgot 
mahitungod sa iyang gipangbuhat o gipangsulti diha 
sa ilalum sa pipila ka mga lingkuranan. Ang mga 
sanglitanan mahimong maglakip kang Noe ( Genesis 

6:13–14 ;  7:5, 7–10 ); Moises ( Exodo 14:8–9, 13–14, 
21–22 ); Samuel nga Lamanite ( Helaman 14:1–8 ; 
 16:1–3 ); ug Joseph Smith ( D&P 89 ). Dapita ang 
mga bata sa pagtan-aw sa ilawom sa ilang mga ling-
kuranan sa pagpangita sa mga litrato. Grupo-grupo-
ha ang mga bata, nga adunay usa ka litrato sa kada 
usa ka grupo, ug paandama ug pahimoa sila og role-
play sa ilang propeta. Dapita ang laing grupo sa pag-
tag-an kon kinsa nga propeta ang ilang gihulagway. 
Hisguti kon sa unsang paagi nadawat sa mga prope-
ta ang mensahe ug unsa ang mga resulta.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pag-awit og kanta):   
Pagbuhat og usa ka “Roleta sa mga Propeta” sama 
sa gipakita dinhi. Bahina ang lingin ngadto sa walo 
ka seksyon, ang matag usa may pangalan sa prope-
ta gikan sa kanta nga “Follow the Prophet” ( CS, 
 110–11). Pagdapit og bata sa pagtuyok sa roleta. 
Pagpaambit og mubo nga istorya kabahin sa prope-
ta nga gipakita diha sa roleta (gamita ang pakisay-
ran sa mga kasulatan nga 
anaa sa  CS,  111, alang sa 
mga ideya). Dayon kanta-
hon ang bersikulo mahi-
tungod sa propeta diha sa 

“Follow the Prophet.” 
 Dapita ang laing bata sa 
pagtuyok sa roleta, ug ba-
lik-balika ang kalihokan 
kutob sa itugot sa oras.

   Awhaga ang pagsabut niini  (paghisgot sa mga 
pagtulun-an sa propeta):   
Pagputol og usa ka pi-
raso nga papel ngadto 
sa upat ka seksyon ug 
ibutang kini ibabaw sa 
litrato sa kasamtangan 
nga propeta. Sa luyo sa 
matag piraso isulat ang 
pagtulun-an sa propeta. 

(Dangup ngadto sa isyu sa kompe-
rensya sa   Ensign  o   Liahona  aron 
makat-un kon unsa ang kasamta-
ngang gipamulong sa mga propeta.) 
Pagdapit og usa ka bata sa pagtang-
tang og usa ka piraso nga papel ug 
ipahimo ang pagtudlo. Ipatagna sa 
laing mga bata unsa ang iyang gibu-
hat. Balika kini kauban sa ubang mga 
pagtulun-an. Pagpakita og kopya 

    Semana 3: Gigiyahan kita og usa ka buhi nga propeta karon.

     Mga semana 1ug 2: Ang mga Propeta mamulong alang sa Langitnong Amahan.



7

HUNONGHUNONG HINAYHINAY
LARGALARGA

LARGALARGA

 I-klik dinhi alang sa mga porma. 

sa  Higala  o   Liahona  ug ipasabut nga mahimo kitang 
mobasa sa pulong sa mga propeta karon.

   Awhaga ang paggamit niini  (pagpakigbahin og 
mga ideya):   Patinduga ang usa ka bata ug kumple-
tuha kini nga pamahayag: “Akong sundon ang buhi 
nga propeta pinaagi sa    .   .   . ” Pagdapit og laing bata 

sa pagbalik og sulti sa gisulti sa unang bata, nga 
mopuno og laing paagi sa pagsunod sa propeta. 
Ipadayon kon duna pay oras, mag-awhag sa mga 
bata sa pagsulti og balik kutob sa mga ideya sa 
ubang mga bata kon mahimo.

  Mga kanta:  Ang pagpa-
nganta mahitungod sa usa 
ka doktrina makatabang 
sa mga bata nga makakat-
on ug makahinumdom 
 niini. Ang mga bata mas 
makakat-on usab kon sila 
adunay makita nga biswal 
o mobuhat og kalihokan 
nga uyon sa musika. Ang 
mga sugyot alang niining 
bulana nagmodelo sa nag-
kalain-laing mga paagi sa 
paghimo niini. Ikonsidera 
ang mga ideya nga susa-
ma niini samtang magpla-
no ka og laing mga 
leksyon. (Tan-awa sa 
 PWLMT,  172–75.) 

   Awhaga ang pagsabut niini  (pag-awit og usa 
ka kanta ug pagpaminaw og mga istorya):   Pag-
andam og yano nga mga timailhan sa dalan nga 
mabasa “Hunong,” “Hinay,” ug “Larga.” Pagpili og 
tulo ka bata nga mogunit sa mga timailhan, ug 
sultihi sila sa pagpataas sa mga timailhan kon ang 
music leader mopikpik sa ilang abaga. Sultihi ang 
mga bata nga ang timailhan nga Larga nagpasabut 
sa pagsugod og kanta; ang timailhan nga Hunong 
nagpasabut sa paghunong og kanta; ug ang timail-
han nga Hinay nagpasabut sa pagkanta og hinay. 
Ipahimo sa music leader ang pagpangulo sa mga 
bata sa pagkanta sa “Stand for the Right” ( CS,  159).

  Ipasabut nga ang mga timailhan sa dalan naghimo 
kanatong luwas ug nagpahimangno kanato sa mga 
peligro sa unahan. Dayon ipasabut nga ang direk-
syon sa propeta susama niini nga mga timailhan sa 
dalan tungod kay ang Langitnong Amahan manali-
pod ug manalangin kanato kon kita 

mosunod kaniya. Bahina ang mga bata ngadto sa 
tulo ka grupo. Sa matag grupo, ingna ang lider o 
ang mas magulang nga bata sa pagpaambit og usa 
ka mubo nga istorya mahitungod sa panahon di-
hang siya (o usa gikan sa mga kasulatan) napana-
lipdan tungod sa pagsunod sa buhi nga propeta. 
Dayon pabalhina ang grupo ngadto sa laing lider sa 
pagpaminaw og lain na usab nga istorya. Dapita si-
la sa pagpanganta sa chorus sa “Follow the Prophet” 
samtang magbalhin-balhin sila sa lain-laing lider. 
Ipamatuod ang mahitungod sa mga panalangin nga 
moabut samtang magsunod kita sa propeta.

   Awhaga ang paggamit niini  (paghimo og mga 
timailhan):   Ipa-drawing sa mga bata ang kaugali-
ngon nilang mga timailhan sa dalan ug isulat diha 
niini kon unsaon nila sa pagsunod ang mga pagtu-
lun-an sa buhing mga propeta. Ipadala nila pauli 
ang mga timailhan sa pagtabang kanila nga mahi-
numdom sa pagsunod sa propeta.

  Aron pagtabang sa mga bata nga makakat-on sa 
“Stand for the Right” ( CS,  159), hunahunaa ang 
mosunod:

    •   Pagpakita og litrato sa kasamtangan nga pro-
peta ug hisguti og kadiyot ang pipila ka mga 
direksyon nga iyang gihatag kanato. Sultihi ang 
mga bata nga ang kanta nga ilang makat-unan 
nagpasabut sa kaimportante sa pagsunod sa 
propeta.

    •   Grupo-grupoha ang mga bata. Hatagi og usa o 
duha ka linya sa kanta ang matag grupo, ug da-
pita sila sa paghimo og aksyon nga makatabang 
kanila nga makahinumdom sa mga pulong. Ipa-
tudlo sa matag grupo ang ilang aksyon ngadto 
sa ubang mga bata.

                                             
  Kon magtudlo og kanta sa mga bata, gamita ang 

imong mga kamot sa pagpakita kanila sa 
melodiya. Ipataas ug ipaubos ang imong 
kamot samtang mag-usab-usab ang tuno 

(tan-awa sa  PWLMT,  174).  

    Semana 4: Adunay kasiguroan sa pagsunod sa propeta.

    Mga tabang alang sa Music Leader

 Ang mga bata may kalagmi-
tan nga mogamit sa mga 

doktrina kon makahimo sila 
og kaugalingon nilang mga 
paggamit. Ang mga bata 

mobati usab og gugma ug 
kaangayan samtang ang 

ilang mga ideya gibalik-ba-
lik og sulti sa mga magtu-

tudlo ug sa ubang mga bata. 
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Abril      Si Jesukristo Ang Akong Manluluwas 
ug Manunubos

  “Kami nagtuo nga pinaagi sa Pag-ula ni Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo 
nga maluwas, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa Ebanghelyo” 
( Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3 ).

  Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Pagplano og mga paa-

gi sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa pag-

gamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Unsa ang buhaton 

sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

 Kanta nga imong pinili 

gikan sa  Children’s 

Songbook 

  Ang pagmemorya sa 

mga kasulatan  maka-
tabang sa mga bata sa 
pagkat-on og mga doktri-
na sa ebanghelyo. Ang 
Espiritu makatabang sa 
mga bata sa paghinum-
dom niini nga mga pu-
long sa mga panahon 
sa panginahanglan. 
(Tan-awa sa  PWLMT,  
171–72.) 

  Mga kanta:  Ang mga 
kanta sa Primary nagtud-
lo og mga kamatuoran sa 
ebanghelyo sa pamaagi 
nga ang mga bata maka-
hinumdom niini sa tibuok 
nilang kinabuhi (tan-awa 
sa  PWLMT,  172–75). 

   Ilha ang doktrina  (pagporma og balik sa mga letra):   
Isulat sa pisara “Si Jesukristo mao ang               ma-
himo natong Manluluwas.” Himoa nga ang mga 
letra nga  g,i,p,i,l,  ug ang  i  magkatag libut sa kwarto. 
Ipaporma og balik sa mga bata ang mga letra sa 
pagkompleto sa han-ay sa mga pulong. Hangyoa 
sila sa pagbasa sa  Moises 4:2  sa pagtan-aw sa ilang 
mga tubag. Basaha og dungan ang pamahayag 
 diha sa pisara.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pag-awit og usa 
ka kanta):   Pag-andam og ginunting nga mga pu-
long nga adunay usa sa mosunod nga mga pangu-
tana kabahin sa “I Lived in Heaven” ( CS,  4) nga 
gisulat diha sa matag usa:

     1.   Kinsa man ang mipresentar sa plano ngadto sa 
tanan didto sa langit sa wala pa kita moanhi sa 
yuta?

     2.   Si Kinsa ang miingon, “Amahan, ipadala ako, 
ug imo ang himaya”?

     3.   Unsa ang gibuntog ni Jesus pinaagi sa pagsu-
nod sa plano sa Amahan?

    Pakantaha ang mga bata sa unang bersikulo sa 
kanta ug sa pagtindog kon ilang makanta ang tu-
bag sa unang pangutana. Dayon hisguti ang pipila 
ka mga butang nga ilang nakat-unan gikan niini 
nga bersikulo. Hunahunaa ang pagpakanta og usab 
sa bersikulo human nimo mahisguti kini.  Dayon 
balika ang kalihokan uban sa laing mga  bersikulo 
ug mga pangutana.

   Ilha ang doktrina  (pagsunod sa mga ehemplo):   
Panganta og “Do As I’m Doing” ( CS,  276), ug 
hangyoa ang mga bata sa pagsunod kanimo sam-
tang mohimo ka og pipila ka sayon nga mga ak-
syon, sama sa pagpak-pak sa imong mga kamot, 
pagtuyhad sa imong mga bukton ibabaw sa 
imong ulo, o sa pagmartsa nga diha lamang sa lu-
gar. Hangyoa ang mga bata sa pagngalan og pipila 
ka butang nga ilang nakat-unan pinaagi sa pagsu-
nod sa ehemplo sa usa ka tawo (sama pananglit, 
unsaon sa pag-andam og higdaanan o sa pagdula 
og usa ka dula). Isulat sa pisara ang “Si Jesukristo 
ang hingpit nga ehemplo alang kanako.” lpamatu-
od nga si Kristo mao lamang ang tawo nga naka-
puyo sa yuta nga nakapakita og hingpit nga 
ehemplo nga atong sundon. Ipabasa og dungan 
sa mga bata ang han-ay sa mga pulong.

   Awhaga ang paggamit niini  (pagpaambit og 
mga ideya):   pagpakita og pipila ka mga litrato ni 
Jesus nga naghigugma ug nagserbisyo sa uban. 
 Isulat sa pisara ang “si Jesus nahigugma sa tanan” 

ug “si Jesus mialagad sa uban”. Pag-drawing og ka-
singkasing ug usa ka kamot sa ubos niining hug-
pong sa mga pulong. Sultihi ang mga bata nga 
kinahanglan kitang mosunod sa ehemplo ni Jesus 
pinaagi sa paghigugma ug sa pag-alagad sa uban. 
Hatagi ang matag bata og usa ka piraso nga papel ug 
ipa-drawing nila ang usa ka kasingkasing o subayon 
sa pagbadlis ang ilang kamot. Dayon dapita sila sa 
pagsulat o sa pag-drawing og pipila ka butang nga 
ilang mahimo sa pagsunod sa ehemplo ni Jesus. 
Ingna ang mga bata sa pagpakigbahin sa ilang mga 
ideya uban sa mga Primary ug sa pagbutang sa ilang 
mga papel tapad sa mga litrato ni Jesus. Kantaha 
ang “I’m  Trying to Be like Jesus” ( CS,  78–79).

    Semana 2: Si Jesukristo ang perpekto nga ehemplo alang kanako.

     Semana 1: Si Jesukristo mao ang gipili nga mahimo natong Manluluwas.
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 Ang paggamit og 

mga butang sa lek-

syon  mahimong gamiton 
sa pagmugna og interes, 
sa pagkuha sa atensyon 
sa mga bata, o sa pagpai-
la og usa ka baruganan 
sa ebanghelyo (tan-awa 
sa  PWLMT,  164). Kon 
wala kay mga butang nga 
magamit nga gikinahang-
lan alang sa paggamit og 
mga butang sa leksyon 
nga gihulagway sa lek-
syon sa semana 3, huna-
hunaa ang paggamit og 
mga materyal nga anaa 
kanimo. Sama pananglit, 
mahimo nimong sabunan 
ang hugaw nga kamot 
aron sa paglimpyo niini.

  “Sa kasagaran mas sayon ang pagsabut sa baruganan sa ebanghelyo 
kon kini gipahayag isip usa ka bahin sa istorya nga gikan sa 

kasulatan” ( PWLMT,  55).  

   Ilha ang doktrina  (pagmermorya og artikulo sa 
hugot nga pagtuo):   Grupo-grupoha ang mga bata 
ug hatagi ang matag grupo og hugpong sa mga 
pulong gikan sa  ikatulo nga artikulo sa hugot nga 
pagtuo . Pabaruga ang matag grupo, sa husto nga 
pagkahan-ay, ug balika ang ilang mga pulong. Da-
yon pabaruga ang tibuok Primary ug ipabalik og 
sulti ang tibuok nga artikulo sa hugot nga pagtuo.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagtan-aw og lek-
syon nga maggamit og mga butang):   Ipamatuod nga 

usa sa paagi nga ang Pag-ula ni Jesukristo naglu-
was kanato mao nga kini nagluwas kanato gikan sa 
sala. Ipakita sa mga bata ang usa ka baso sa tin-aw 
nga tubig ug ipasabut nga nagrepresentar kini sa 
tawo nga walay sala. Paghulog og gamay kaayo nga 
pangkolor sa pagkaon diha sa tubig. Ipakita kon sa 
unsang paagi masagol ang pangkolor sa pagkaon 
sa tanang tubig ug naghimo niini nga dili na lim-
pyo. Ipasabut nga kon kita makasala, mahimo ki-
tang hugaw, sama niining tubig. Dayon dungagi 
og pipila ka tulo sa liquid nga pangpaputi sa 
pagpatin-aw og balik sa tubig. Ipasabut nga kon 
kita maghinulsol, ang Pag-ula molimpyo kanato 
gikan sa sala ug kita mapasaylo. Pagpakita og litra-
to ni Kristo nga anaa sa Getsemani. Ipaambit sa 
mga bata kon unsa ang ilang nahibaloan mahitu-
ngod sa litrato. Ipamatuod ang gugma ni Jesukristo 
alang kanato ug sa Iyang kaandam sa pagbayad sa 
kantidad alang sa atong mga sala.

   Awhaga ang paggamit niini  (paghisgot mahitu-
ngod sa paghinulsol):   Mogamit og pipila ka mga pa-
maagi sa pagtudlo nga gigamit niini nga booklet, 
tudloi ang mga bata mahitungod sa paghinulsol, 
nga naglakip sa pagbati og kasubo, sa pagpangayo 
og pasaylo, paghusto sa sayop, ug sa dili paghimo 
og usab sa maong sayop (tan-awa sa  Primary 3, 
 55–59).

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagpaambit og 
mga istorya sa kasulatan):   Paggamit og mga litrato 
sa mubo nga pagsaysay sa istorya sa kamatayon ni 
Jesus (tan-awa sa  Mateo 27:33–60 ;  Marcos 15:22–
46 ;  Lucas 23:33–53 ;  Juan 19:17–42 ). Hangyoa ang 
mga bata sa paghunahuna mahitungod sa gibati 
sa pamilya ug sa mga higala ni Jesus dihang Siya 
namatay. Hangyoa daan ang pipila ka mga bata, 
(o mga hingkod) sa pag-adto sa Primary nga 

andam sa pagpaambit og istorya sa usa sa mga 
saksi sa Pagkabanhaw ni Kristo, sama kang Maria 
Magdalena (tan-awa sa  Juan 20:11–18 ), Pedro ug 
Juan (tan-awa sa  Juan 20:2–10 ), sa mga disipulo 
(tan-awa sa  Juan 20:19–22 ;  Lucas 24:33–53 ), 
 Tomas (tan-awa sa  Juan 20:24–29 ), ug sa mga 
 Nephites (tan-awa sa  3   Nephi 11:8–17 ). Hatagi 
 sila og mga name tag sa pag-ila kon kinsang istor-
ya ang ilang gipakigbahin.                

    Semana 3: Pinaagi sa Pag-ula ni Kristo ang tanang katawhan maluwas.

    Semana 4: Si Jesukristo nabanhaw, ug ako mao usab.

 Nephi 
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Mayo

 I-klik dinhi alang sa 
mga mga puppet nga 

ibutang sa tudlo. 

 I-klik dinhi para sa ginunting nga mga pulong. 

     Ang Simbahan ni Jesukristo 
Gipahiuli na

  “Ako nakakita og duha ka Personahe, kansang kahayag ug himaya dili mahulagway, 
nagtindog ibabaw kanako diha sa kawanangan. Usa kanila misulti ngari kanako, 
nagtawag kanako sa akong ngalan ug miingon, nagtudlo ngadto sa lain— Kini mao ang 
Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!  (  Joseph Smith—Kasaysayan 1:17 ).

  Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Pagplano og mga paa-

gi sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa pag-

gamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Unsa ang buhaton 

sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

 Kanta: “Pagdayeg sa 

Tawo,” mga bersikulo 

1 ug 3

   (  Mga himno ug Mga Awit 

sa Mga Bata,    nu. 50)

  

  Managlahi og edad 

nga mga grupo:  Plano-
ha ang imong mga pana-
hon sa pagpakigbahin sa 
pagpaapil sa mas magu-
lang ug mas manghud nga 
mga bata. Sama pananglit, 
sa ikaduha nga kalihokan 
sa semana 1, mahimo ka 
nga mogamit og mga pup-
pet nga ibutang sa tudlo 
aron sa pagtabang sa mga 
bata nga makahinumdom 
sa matag ulohan. Sa kali-
hokan sa semana 2, mahi-
mo nimong bahinon ang 
mas manghod nga mga 
bata ngadto sa mga grupo 
sa klase ug ipasay-say sa 
magtutudlo ang mga istor-
ya ngadto kanila ug dayon 
iribyu pinaagi sa pagtudlo 
ngadto sa mga litrato ug 
maghatag og mga 
pangutana.    

   Ilha ang doktrina  (pagkat-on og usa ka artikulo 
sa hugot nga pagtuo):   Sa dili pa ang Primary, isulat 
ang  ikaunom nga artikulo sa hugot nga pagtuo  sa 
pisara. Hangyoa ang mga bata sa pagpiyong sa 
ilang mga mata. Sultihi sila nga human sa pagka-
matay ni Jesukristo, ang mga tawo nahimong dau-
tan ug ang Iyang ebanghelyo ug priesthood gikuha 
gikan sa yuta. Ipasabut nga mao kini ang gitawag 
og Apostasiya, ug ang mga katawhan anaa sa espi-
rituhanong kangitngit—hangtud nga gipahiuli ni 
Jesus ang Iyang Simbahan pinaagi ni Joseph Smith. 
Guniti pataas ang litrato sa Unang Panan-awon, ug 
ingna ang mga bata sa pagbuka sa ilang mga mata. 
Tabangi ang mga bata sa pagmemorya sa ikaunom 
nga artikulo sa hugot nga pagtuo pinaagi sa pagpa-
basa kanila og dungan niini nga kusog. Papasa ang 
pipila ka mga pulong, ug balika kini hangtud ang 

tanang mga pulong mapapas ug ang mga bata ma-
kamemorya na sa artikulo sa hugot nga pagtuo.
   Dasiga ang pagsabut niini  (pagpares-pares nga 
dula):   Paghimo og ginunting nga mga pulong alang 
sa matag usa nga mga katungdanan diha sa tsart nga 
gipakita sa ubos. Isulat ang title ug mga katungda-
nan diha sa pisara sigun sa gipakita, ug pagbilin og 
blanko nga kolum sa tunga sa pagrepresentar sa 
mga katungdanan. Bahina ang mga bata ngadto sa 
lima ka grupo, ug hatagi ang matag grupo og usa sa 

“mga Katungdanan” nga ginunting nga pulong. Dapi-
ta ang matag grupo sa pagbutang sa ilang ginunting 
nga pulong sa husto nga dapit diha sa pisara. Ipasa-
but nga ang gipahiuli nga Simbahan adunay susa-
mang mga matang sa mga lider sa Simbahan dihang 
si Jesukristo dinhi sa yuta.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagpakigbahin sa 
mga litrato ug mga istorya gikan sa mga kasulatan):   
Pagkuha og mga litrato sa mga panghitabo gikan 
sa Pagpahiuli sa Simbahan. Bahina ang han-ay sa 
mga pulong nga “si Joseph Smith mao ang propeta 
sa Pagpahiuli” ngadto sa daghang seksyon sama 
kadaghana sa mga litrato, ug pag-andam og gi-
nunting nga pulong alang sa matag pulong o hug-
pong sa mga pulong (tan-awa ang sanglitanan). 

Grupo-grupoha ang mga bata, ug hatagi ang ma-
tag grupo og usa sa ginunting nga mga pulong, 
usa ka litrato, ug usa ka pakisayran sa kasulatan 
nga naghulagway kon unsay panghitabo diha sa 
litrato. Hangyoa ang mga bata sa pagbasa sa mga 
kasulatan ug hisguti kon unsay panghitabo diha 
sa litrato. Dayon ingna ang matag grupo sa pagpa-
kigbahin sa ilang istorya ngadto sa ubang mga Pri-
mary. Hisguti ang tahas ni Joseph Smith diha sa 

     Semana 2: Si Joseph Smith mao ang propeta sa Pagpahiuli.

     Semana 1: Ang Simbahan ni Jesukristo gipahiuli na.

TITLE NGA GIGAMIT  
SA UNA NGA 
SIMBAHAN 

 MGA KATUNGDANAN 
 TITLE NGA GIGAMIT 

SA GIPAHIULI NGA 
SIMBAHAN 

 Apostol  Mamahimong linain nga saksi ni Jesukristo  Apostol 

 Propeta  Mamulong sa kabubut-on sa Langitnong Amahan  Propeta 

 Pastor  Mangulo og gamay nga pundok sa mga Santos  Bishop 

 Magtutudlo  Magtudlo sa ebanghelyo  Magtutudlo 

 Ebanghelista  Maghatag og espesyal nga mga panalangin  Patriyarka 
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 Ang Basahon 

ni Mormon  

usa ka lain nga tugon 

ni Jesukristo
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 Ang Basahon ni Mormon  usa ka lain nga tugon ni Jesukristo

 Ang Basahon 
ni Mormon  

usa ka lain nga tugon 
ni Jesukristo

 I-klik dinhi alang sa
ginunting nga mga 
pulong ug mga imahe. 

 I-klik dinhi alang sa 
mga bookmark. 

  Sa kalihokan diha sa 
semana 4, ikaw adunay 
kahigayunan sa pagsuta sa 
panabut sa mga bata. Ang 
pagbalik-balik makasilsil 
sa konsepto diha sa ilang 
mga hunahuna.  

  Pagpaambit sa mga 

pagbati:  Hatagi ang mga 
bata og kahigayunan sa 
pagpaambit sa ilang mga 
pagbati mahitungod sa 
ebanghelyo. Kini modapit 
sa Espiritu ug maglig-on 
sa panabut sa mga bata 
kon sa unsang paagi ang 
doktrina magamit sa ilang 
mga kinabuhi. (Tan-awa 
sa  PWLMT,  63–65.) 

matag hitabo, ug ipahunahuna sa mga bata mahi-
tungod sa unsay epekto sa panghitabo o unsay ma-
himong epekto niini sa ilang kinabuhi. Ibutang 
ang matag litrato ug ang ginunting nga pulong sa 

pisara nga gihan-ay. Kon ang tanang ginunting 
nga mga pulong anaa na sa pisara, ipadungan og 
basa ang han-ay sa mga pulong.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagbasa sa mga 
kasulatan):   Basaha og dungan ang ulohan sa Basa-
hon ni Mormon gikan sa ulohan nga pahina. Basa-
ha og kusog ang mosunod nga mga kasulatan, ug 
ipaisa sa mga bata ang ilang mga kamot kon ma-
dungog nila ang pipila ka ngalan sa Manluluwas: 
 2   Nephi 19:6 ;  Alma 5:38 ;  3   Nephi 5:26 . Kon ang 
mga bata makaila sa mga title kon unsa sila, isulat 
kini sa  pisara. Pagpili og ubay-ubay nga mga title, 
ug ipasabut kon giunsa sa Manluluwas sa pagtu-
man niadtong mga tahas

   Awhaga ang paggamit niini  (paghimo og book-
mark):   Hatagi ang matag bata og usa ka bookmark 
nga adunay han-ay sa mga pulong nga “Ang Basahon 
ni Mormon mao ang lain nga tugon ni Jesukristo” 
nga nakasulat niini. Dapita sila sa pag-adorno sa 
ilang bookmark ug sa paggamit niini diha sa ilang 
mga kasulatan. Hunahunaa ang pagpareport sa pipi-
la ka mga bata mahitungod sa ilang tumong sa paghi-
mo og kinaiya sa regular nga pagtuon sa kasulatan 
(tan-awa sa, semana 2). Mahimo nimo silang dapiton 
sa pagpaambit sa ilang gibati kabahin sa tudling sa 
mga kasulatan nga ilang nabasa.

   Ilha ang doktrina  (pagtan-aw og usa ka leksyon 
nga maggamit og mga butang):   Pagpakita sa mga 
bata og butang nga nagkinahanglan og kuryente. 
Dayon ipakita nga dili kini molihok kon walay 
tukma nga kuryente. Paguniti pataas sa usa ka 
bata ang litrato ni Kristo nga nag-orden sa Iyang 
mga Apostoles. Ipasabut nga ang Simbahan ni 
Kristo dili makalihok kon wala ang gahum sa 
priesthood. Ipatago sa bata ang litrato diha sa 
iyang luyo. Ipasabut nga human sa pagkamatay 
sa mga Apostoles ni Kristo, ang awtoridad sa 
priesthood nawala. Ingna ang lain nga bata sa 
pagpakita og litrato mahitungod sa pagpahiuli 
sa priesthood. Ipamatuod nga ang Dios mipahiuli 
sa priesthood pinaagi ni Joseph Smith.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagpanganta ug 
pagdula og pagpares-pares):   Paghangyo og usa nga 
mobasa sa  D&P 107:1 , ug ipapaminaw sa mga bata 
ang mga pangalan sa duha ka priesthood. Pagbutang 
sa pisara og litrato sa pagpahiuli sa Aaronic Priest-
hood ug usa ka litrato sa pagpahiuli sa Melchizedek 
Priesthood. Isulat ang  Aaronic  o  Melchizedek  ibabaw 
sa tukma nga litrato. Hisguti kon si kinsa ang mipa-
hiuli, o midala og balik, sa matag usa niini nga priest-
hood ngadto kang Joseph Smith (tan-awa sa  Joseph 
Smith—Kasaysayan 1:72 ). Ipakita sa mga bata ang li-
trato sa pipila ka mga ordinansa sa priesthood, sama 

sa pagbunyag, pagkumpirma, pag-apud-apod sa sak-
rament, pagpanalangin sa sakrament, ug pag-ayo sa 
masakiton. Dapita ang mga bata sa pagpasa sa mga 
litrato samtang sila manganta sa “The Priest hood Is 
Restored” ( CS,  89). Pahunonga ang musika bisan ka-
nus-a, ug hangyoa ang mga bata nga naggunit sa mga 
litrato sa pagbarug dinha sa mga pulong nga  Aaronic  
o  Melchizedek  sa pagpakita sa gahum nga gikinahang-
lan sa pagpahigayon niana nga ordinansa. Balika ku-
tob sa itugot sa panahon.

   Awhaga ang paggamit niini  (pagsulat og mubo 
nga sulat sa pasalamat):   Ipahunahuna sa mga bata 
kon sa unsang paagi ang priesthood nakapanala-
ngin kanila. Dapita sila sa paghimo og kard sa pa-
salamat o litrato nga ikahatag ngadto sa tighupot 
sa priesthood nga ilang nailhan (sama sa bishop, 
magtutudlo, amahan, o misyonaryo).                                  

    Semana 3: Ang Basahon ni Mormon mao ang lain nga tugon ni Jesukristo.

    Semana 4: Ang priesthood gipahiuli na.

 JS—K 
1:5–13 

 JS—K 
1:14–20 

 JS—K 
1:30–35 

 JS—K 
1:34–35, 67 

 JS—K 
1:68–73 

 D&P 
109:2–4 

Si Joseph Smith mao ang propeta sa Pagpahiuli.
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Hunyo      Ang Unang mga Baruganan ug mga 
Ordinansa sa Ebanghelyo Naghimong 
Posible alang Kanako sa Pagpuyo og 
Usab Kauban sa Dios

  “Kami nagtuo nga ang unang mga baruganan ug mga ordinansa sa Ebanghelyo mao: una, 
Hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo; ikaduha, Paghinulsol; ikatulo, Bunyag 
pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala, ikaupat, Pagpandong sa mga 
kamot alang sa mga gasa sa Espiritu Santo” ( Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:4 ).

  Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Pagplano og mga paa-

gi sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa pag-

gamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Unsa ang buhaton 

sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

 Kanta nga imong 

gusto gikan sa  

Children’s Songbook 

 

     Semana 1: Ang hugot nga pagtuo kang Ginoong Jesukristo modala kanato sa 
paghigugma Kaniya, pagsalig Kaniya, ug sa pagsunod sa Iyang mga kasugoan.

  Pagbalik-balik:  Ang 
mga bata makakat-on pi-
naagi sa pagbalik-balik. 
Hunahunaa ang pagdu-
gang sa leksyon nga mag-
gamit og mga butang diha 
sa semana 1sa paglig-on 
sa baruganan sa hugot nga 
pagtuo. Itanom ang mga 
liso sa kaang, ug panagsa 
dalha ang nagtubo nga 
 tanom ngadto sa Primary. 
Sultihi sila kon unsay 
imong nabuhat sa pagta-
bang sa tanom nga motu-
bo. Itandi ang pag-amuma 
sa bag-ong tubo nga ta-
nom ngadto sa pag-amu-
ma sa hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo. 

   Ilha ang doktrina  (pagbasa sa mga kasulatan):   
Dapita ang mga bata sa pag-abli sa ilang mga ka-
sulatan ug magbasa sa  Doktrina ug mga Pakigsa-
ad 58:42–43 . Hangyoa sila sa pag-ila kon unsay 
mahitabo kon maghinulsol kita sa atong mga sala. 
(Kon mahimo, dapita ang mga bata sa pagmarka 
niini nga mga bersikulo diha sa ilang mga kasula-
tan.) Sa daklit sultihi ang mga bata mahitungod 
ni Enos (tan-awa sa  Enos 1:1–4 ), ug pabasaha ang 
usa ka bata sa  Enos 1:5–8 . Ipamatuod nga ang 
Pag-ula ni Kristo naghimong posible alang kana-
to nga mapasaylo sa atong mga sala.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pag-role play):   
Ipasabut nga ang mga tawo nga naghinulsol ug 
napasaylo sa ilang mga sala adunay tinguha sa 

pag-alagad sa Dios. Bahina ang mga bata ngadto 
sa tulo ka grupo, ug hatagi ang matag grupo og 
usa sa mosunod nga mga litrato ug mga pakisay-
ran sa kasulatan: Si Alma nagbunyag didto sa Ka-
tubigan sa Mormon ( Mosiah 17:2–4 ;  18:1–17 ); Si 
Jonas (  Jonas 1–3 ); ang mga Anti-Nephi-Lehi nga 
naglubong sa ilang mga espada ( Alma 23:4–18 ; 
 24:6–19 ). Ipasabut nga kining mga istorya nag-
hisgot mahitungod sa mga tawo kinsa naghinulsol 
sa ilang mga sala ug miserbisyo sa Ginoo. Hang-
yoa ang matag grupo sa pagribyu sa mga kasula-
tan ug sa pag-andam ug sa pagpresentar og usa ka 
role play nga nagpakita kon giunsa niining mga 
tawhana sa paghinulsol ug dayon miserbisyo sa 
Ginoo (pinaagi sa pagtudlo sa ebanghelyo, pag-
alagad og misyon, ug dili na makiggubat).

   Ilha ang doktrina ug awhaga ang pagsabut niini  (pagtan-aw og 
usa ka leksyon nga maggamit og mga butang ug pagpanganta og usa ka kanta):   
Isulat sa pisara “Ang hugot nga pagtuo kang Ginoong Jesukristo modala 
kanato sa paghigugma Kaniya, pagsalig Kaniya, ug sa pagsunod sa Iyang 
mga kasugoan.” Ipakita sa mga bata ang pipila ka liso. Pangutan-a: “Un-
sa ang mamahimo niini nga liso?” “Giunsa nimo sa pagkahibalo nga mo-
tubo kini nga liso?” “Unsa ang angay natong buhaton aron kini motubo?” 
Ipasabut nga ang atong hugot nga pagtuo kang Jesukristo, sama sa liso, 
mahimong motubo kon kita moatiman niini. Paghisgot og mga butang 
nga atong mahimo sa pagtabang sa atong pagtuo nga motubo, ug ipasa-
but kon sa unsang paagi nga kining mga butanga mogiya kanato sa pag-
higugma ug sa pagsalig ni Jesukristo ug sa pagsunod sa Iyang mga 
kasugoan. Kantaha ang “Faith” ( CS,  96–97). Paghimo og yano nga mga 
lihok sa kamot nga mohaum sa una nga bersikulo.

    Semana 2: Ang paghinulsol modala og kapasayloan.

  Ang painting anaa sa  sharingtime.lds.org   

http://www.sharingtime.lds.org
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 I-klik dinhi alang 
sa logo. 

 I-klik dinhi alang sa handout. 

  Ang paggamit sa mga 
bata isip biswal sa 

pagdemonstrar makakuha 
sa ilang atensyon ug 

makaandam kanila sa 
pagkat-on. Sama pananglit, 

kini nga kalihokan 
nagpakita sa mga bata nga 

nagpasundayag sa 
konsepto mahitungod sa 

pagtabang sa mga 
buluhaton sa uban.  

  Mga kasulatan:  Impor-
tante alang sa mga bata 
ang pagkat-on sa kamatu-
oran sa ebanghelyo gikan 
sa mga kasulatan (tan-
awa sa  PWLMT,  50–51). 
Dapita ang mga bata nga 
itudlo ang matag pulong 
samtang basahon nimo ug 
kusog ang usa ka kasula-
tan. Hangyoa ang mas 
gagmayng mga bata sa 
pagpaminaw sa usa ka pi-
ho nga pulong o hugpong 
sa mga pulong ug ipaisa 
ang ilang mga kamot kon 
madungog nila kini. 

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagtan-aw og lek-
syon nga maggamit og mga butang):   Paghangyo og 
usa ka bata sa pag-adto sa atubangan sa kwarto ug 
ipadupa ang iyang mga kamot. Dayon butangi og 
libro ang matag kamot. Basaha ang  Mosiah 18:7–
11 . Ipasabut nga usa sa mga pakigsaad nga atong 
gihimo sa dihang kita gibunyagan mao ang “pag-
pas-an sa palas-anon sa uban, nga kini mahimong 
gaan.” Pangutan-a ang bata nga naggunit sa mga 
libro kon ang iyang kamot gikapoy ba. Patabangi 
og alsa sa duha pa ka bata ang iyang mga kamot. 
Hisguti ang pipila ka mga palas-anon nga tingali 
maanaa sa mga bata, sama sa pagsungog, sa pag-
kasakit, pagbati nga nag-inusara, o sa paningka-
mot sa eskwela. Pangutan-a ang mga bata kon 
unsaon nila sa pagtabang nga mogaan ang palas-
anon sa uban.

   Awhaga ang paggamit niini  (pagdula og usa ka 
dula):   Sultihi ang mga bata nga ang bunyag mao 
ang ganghaan nga naggiya ngadto sa dalan sa kina-
buhing dayon (tan-awa sa  2   Nephi 31:17 ). Sa pikas 
kilid sa kwarto pagbutang og litrato sa usa ka bata 
nga gibunyagan. Sa pikas nga kilid sa kwarto pag-
butang og litrato sa Manluluwas, ug ipasabut nga 

niining kalihokan kini nga litrato nagrepresentar 
og kinabuhing dayon. Sultihi ang mga bata nga 
magpabilin kita sa dalan ngadto sa kinabuhing da-
yon kon atong huptan ang atong mga pakigsaad sa 
bunyag. Ribyuha sa makadiyot 
kini nga mga pakigsaad (paghi-
numdom ni Jesukristo, pagsunod 
sa mga kasugoan, ug pagtabang 
sa uban). Hatagi ang matag bata 
og papel nga nagporma og 
taming nga CTR nga naka-
drawing niini.  Pasulati sa mga 
bata ang ilang papel og usa ka 
kasugoan nga makatabang kanila sa paghupot sa 
ilang mga pakigsaad sa bunyag (mahimo silang 
mag-drawing og mga litrato sa pagrepresentar sa 
kasugoan nga ilang gipili). Pagdapit og usa ka bata 
sa pagbutang sa iyang papel sa salog sa tunga sa 
duha ka litrato. Kon mahimo, tabangi ang mga 
bata sa pagpangita sa kasugoan diha sa ilang mga 
kasulatan ug sa pagbasa niini og dungan. Balik-
balika hangtud ang mga bata makahimo og agia-
nan sa tunga sa mga litrato.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagbasa og mga 
kasulatan):   Grupo-grupoha ang mga bata ngadto 
sa mga grupo, ug hatagi ang matag grupo og pira-
so nga papel nga adunay mosunod nga mga 
kasulatan:

    •   “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon 
nganha kanimo, Ako mohatag nganha kanimo 
sa akong Espiritu, nga mohatag og kahayag sa 
imong hunahuna, nga mopuno sa imong kalag 
uban sa                 ( D&P 11:13–13 ).

    •   “Kon kamo mosulod pinaagi sa agianan  [bunyag],
ug modawat sa Espiritu Santo, kini                   
 mopakita nganha kaninyo sa tanan nga mga 
butang nga kinahanglan ninyong buhaton” 
( 2   Nephi 32:5 ).

    •   “Apan ang Manlalaban, ang Espiritu Santo,  .   .   .  
maga-                  kaninyo sa tanang butang, ug 
maga-                 , sa tanan nga akong gikasulti 
kaninyo” (  Juan 14:26 ).

    •   “Itugyan ang imong pagsalig diha niana nga Es-
piritu nga nagtultol sa pagbuhat                 —oo, 
sa paghimo sa makiangayon, sa paglakaw nga 
mapainubsanon, sa                                  ; ug 
kini ang akong Espiritu” ( D&P 11:12 ).

    •   “Ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo 
kamo                                                    sa tanan 
nga mga butang.” ( Moroni 10:5 ).

    Hangyoa ang mga bata sa pagtan-aw sa mga kasu-
latan ug sulatan ang mga blanko. Dayon ipahisgot 
nila kon unsay gitudlo niini nga mga kasulatan 
kon sa unsang paagi nga ang Espiritu Santo maka-
tabang kanato. Dapita sila sa pagpaambit og mga 
kasinatian sa panahon nga ang Espiritu Santo mita-
bang kanila.

   Awhaga ang paggamit niini  (pagpanganta):   
Ingna ang mga bata nga ang Espiritu Santo maka-
tabang kanato sa daghang mga paagi. Kantaha ang 

“The Holy Ghost” (  CS,  105). Hangyoa ang mga bata 
sa pag-isa sa ilang mga kamot kon ilang makanta 
ang mahitungod sa paagi nga ang Espiritu Santo 
makatabang kanila. Pahunonga sa pagkanta ug his-
guti kon unsay ilang nakat-unan mahitungod sa 
Espiritu Santo. Ipadayon ang pagpanganta ug ang 
paghisgot. Ipakigbahin ang usa ka panahon sa di-
hang ang Espiritu Santo mihupay og migiya 
kanimo.

                     

    Semana 3: Kon ako bunyagan, ako mohimo og pakigsaad uban sa Dios.

    Semana 4: Ang Espiritu Santo maghupay ug maggiya kanako.
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Hulyo

 I-klik dinhi para sa ginunting nga mga pulong. 

     “Ang Templo Mao ang Balay sa Dios. 
  “Ang sagradong mga ordinansa ug mga pakigsaad nga anaa sa balaan nga mga templo 
maghimo sa usa ka tawo nga makabalik ngadto sa presensya sa Dios ug aron ang mga 
pamilya mahiusa sa kahangturan” (“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa 
Kalibutan,” paragrap 3).

  Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Pagplano og mga paa-

gi sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa pag-

gamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Unsa ang buhaton 

sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

 Kanta: “I Love to See 

the Temple”

   ( CS,  105)

  Pagdapit og mga tu-

bag:  Ang mga bata ma-
lagmit nga motubag sa 
mga pangutana kon ma-
hatagan sila og panahon 
sa paghunahuna. Huna-
hunaa ang pagsulti kani-
la nga hatagan nimo sila 
og panahon sa paghuna-
huna sa dili pa mangayo 
og tubag (Tan-awa sa 
 PWLMT,  69.) 

 Ipaila og klaro ang 
doktrina nga imong gitudlo. 

Kini makatabang sa mga 
bata sa pagsabut ug 

sa paggamit niini nga 
mas maayo. 

   Ilha ang doktrina  (pagporma og balik sa mga pu-
long ug pag-awit og usa ka kanta):   Pagdapit og mas 
dako nga bata sa pagbasa sa katapusang duha ka 
han-ay sa mga pulong gikan sa paragrap 3 sa 

“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kali-
butan” ngadto sa Primary. Ibutang ang mosunod 
nga duha ka mga pulong og hugpong sa mga pu-
long sa lahi nga ginunting nga papel:  Ang mga 
templo mao ang, balaan nga dapit, diin kita, ma-seal, 
mahiusa.  Ibutang kini bisan asa sa pisara. Ipabal-
hin sa bata ang usa ka ginunting ngadto sa husto 
nga dapit niini. Balik-balika hangtud ang mga 
pulong mahan-ay. Kantaha ang ikaduhang bersi-
kulo sa “I Love to See the Temple,” ug papamina-
wa ang katunga sa mga bata sa duha ka butang 
nga gibuhat nato sa templo (mga pakigsaad ug 

   Ilha ang doktrina  (pag-awit og usa ka kanta):   
Pagpakita og litrato sa templo ug pagsulat sa pisa-
ra og “ang Templo mao ang              .” Dapita ang 
mga bata sa pagpanganta sa unang bersikulo sa 

“I Love to See the Temple” ( CS,  95). Sultihi sila sa 
pagsinyas kon manganta na sila sa pulong nga 
mokompleto sa han-ay sa mga pulong nga anaa sa 
pisara pinaagi sa pagkyugpos sa ilang mga kamot. 
Pangutan-a sila kon unsa ang templo (balay sa 
Dios). Tabangi ang mga bata sa pagtan-aw sa 

 “Templo” sa Giya ngadto sa mga Kasulatan  ( mga 
pahina 246–47). Tabangi sila nga makakita sa 
mga pamahayag nga nagpasabut nga ang templo 
mao gayud ang balay sa Ginoo ug ang Dios kanu-
nay nagsugo sa Iyang katawhan sa pagtukod og 
mga templo.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagdula og tag-an 
tag-an):   Pag-andam og mga timailhan mahitungod 
sa mga templo nga gitukod ni Moises (tan-awa sa 
 Exodo 25:1–2, 8–9 ), ni Nephi (tan-awa sa  2   Nephi 

5:16 ), ug ni Joseph Smith (tan-awa sa  D&P 124:31 ) 
ug sa ilang mga sumusunod. Sama pananglit: “Ang 
among templo gitawag og tabernakulo, ug gibalhin 
namo kini samtang kami nagbiyahe” (Moises) o 

“Nagtukod kami og templo human sa among pagbi-
ya sa Jerusalem ug sa pagtabok sa kadagatan” 
 (Nephi). Pagpili og tulo ka bata nga magrepresen-
tar niini nga mga propeta, ug dapita sila sa pagha-
tag og mga timaan ngadto sa Primary.  Dapita ang 
mga bata sa pagtag-an kon si kinsa ang girepresen-
tahan sa bata. Human sila makatag-an sa husto, 
pagpakita og litrato sa propeta o sa templo nga itu-
kod niya ug sa iyang mga tawo.

   Awhaga ang paggamit niini  (paghisgot og mga 
templo):   Pagpakita og usa ka litrato sa templo nga pi-
nakaduol sa imong gipuy-an. Hisguti ang mosunod 
nga mga pangutana: Sa inyong hunahuna ngano ka-
ha nga ang Dios nagsugo kanato sa pagtukod og mga 
templo? Unsa ang inyong mahimo sa pag-andam sa 
pag-adto sa templo sa umaabut nga adlaw?

     Semana 1: Ang Dios misugo sa Iyang katawhan sa pagtukod og mga templo.

    Semana 2: Ang mga pamilya mapanalanginan pinaagi sa sagradong mga 
ordinansa sa templo.

Ang templo 

sa pag-seal.

dapit diin 
usa ka balaang 

kita hiusahon 

 Mga hulagway anaa sa  sharingtime.lds.org  

http://www.sharingtime.lds.org
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 I-klik dinhi alang sa poster. 

  Tingali kinahanglan nimong ipahiangay ang mga kalihokan ngadto sa mga panginahanglan sa 
imong Primary. Sama pananglit, kon ang imong Primary daghan, mahimo nga ang dinapit nga 

mga mamumulong ang mobalhin gikan sa usa ka grupo ngadto sa laing grupo kay sa pabalhinon 
ang mga bata gikan sa usa ka mamumulong ngadto sa lain (tan-awa sa  PWLMT,  179).  

  Higugmaa ang imong 

mga gitudloan:  Sam-
tang magtudlo ka mahitu-
ngod sa mahangturong 
mga pamilya, pagmatngon 
sa mga bata nga wala nay 
mga papa ug mama sa 
ilang panimalay. Pagmat-
ngon usab sa mga bata 
kinsa adunay mga ginika-
nan og mga igsoon nga dili 
mga aktibo o dili mga mi-
yembro sa Simbahan. Da-
siga ang tanang mga bata 
sa pagpuyo nga takus ug 
mangandam aron sila ma-
kabaton og mahangturong 
mga pamilya nga ilang 
kaugalingon sa umaabut. 
(Tan-awa sa  PWLMT,  
31–32.) 

ang saad sa pagtuman) ug ang laing katunga ma-
minaw alang sa kamatuoran nga ilang nakat-unan 
(ang pamilya mahangturon). Tabangi ang mga ba-
ta nga makasabut nga ang pagka-seal ngadto sa 
ilang pamilya diha sa templo nagpasabut nga sila 
mahimong magkauban sa hangtud.

   Awhaga ang paggamit niini  (pagpakigbahin sa 
mga pagbati ug pag-drawing og mga litrato):   Pagdapit 

og pamilya o pipila ka mga bata sa pagpaambit kon 
unsa ang ilang gibati sa dihang mibisita sila sa mga 
nataran sa templo og kon sa unsang paagi sila na-
panalanginan tungod sa templo ug sa mga ordinan-
sa sa pag-seal. Dapita ang mga bata sa pag-drawing 
og mga litrato sa ilang pamilya nga anaa sa gawas 
sa templo.

  Tinuig nga Hagit:  Hi-
numdumi ang paghatag 
sa mga bata og oportuni-
dad sa pagpakigbahin 
kon unsa ang ilang mga 
nakat-unan gikan sa 
ilang pagbasa sa mga 
kasulatan (tan-awa sa 
Enero, semana 2). 

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagpaminaw sa 
dinapit nga mga mamumulong):   Pagtigom og mga 
impormasyon mahitungod sa pagtukod sa mga 
Templo sa Kirtland ug sa Salt Lake ug, kon mahi-
mo, sa templo nga pinakaduol sa imong gipuy-an. 
(Tan-awa sa  Primary   5,  mga leksyon 25 ug 44 o sa 
LDS.org alang sa impormasyon sa mga Templo sa 
Kirtland ug sa Salt Lake.) Paghangyo og pipila ka 

mga hingkod sa pag-adto sa Primary ug magpa-
ambit sa impormasyon uban sa mga bata. Grupo-
grupoha ang mga bata, ug pabanus-banusa ang 
mga grupo sa paghimamat sa matag usa sa mga 
hingkod na. Dapita ang mga bata sa pagpanganta 
sa “I Love to See the Temple” samtang mobalhin 
sila gikan sa usa ka dinapit nga mamumulong 
ngadto sa lain.

   Awhaga ang pagsabut ug ang paggamit niini 

 (paghisgot ug pagtudlo sa uban):   Ipakita ang “Ang 
Akong mga Sumbanan sa Ebanghelyo” ug 
ipasabut nga ang pagsunod niini nga 
mga sumbanan makatabang kanato nga 
mahimong takus sa pag-adto sa templo. 
Grupo-grupoha ang mga bata. Ipahisgut 
sa magtutudlo sa matag grupo ang mga 
sumbanan nga makatabang sa mga bata 
sa pagpangandam sa pag-adto sa templo 
ug sa pagpamatuod kon sa unsang paagi 
nga ang pagsunod sa sumbanan nakatabang kaniya. 

Hangyoa ang matag grupo sa pagpili og usa sa mga 
sumbanan sa ebanghelyo ug dayon isulat o i-drawing 

ang ilang mga pasalig sa pagsunod sa mga 
sumbanan. Dapita ang bishop o ang presi-
dente sa branch ngadto sa Primary, ug 
ipahimo sa matag grupo ang pagpaambit 
ngadto kaniya sa ilang mga pasalig. 
 Dapita ang bishop o ang presidente sa 
branch sa pagpaambit sa iyang pagpa-
matuod mahitungod sa kaimportante 
sa mga templo.

                     

    Semana 3: Ang mga pioneer mitrabaho og maayo ug misakripisyo sa 
pagtukod og mga templo.

    Semana 4: Makapangandam ako nga mahimong takus sa pag-adto sa templo.
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Agosto

 I-klik dinhi alang sa poster ug sa 
mga pahina sa manwal sa nursery. 

     Ang Akong Lawas Templo sa Dios
  “Wala ba kamo masayud nga kamo templo sa Dios, ug nga ang Espiritu sa Dios 
nagapuyo diha sa sulod ninyo?  .   .   .  Ang templo sa Dios balaan, ug kanang temploha 
mao kamo” ( 1   Mga Taga-Corinto 3:16–17 ).

  Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Pagplano og mga paa-

gi sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa pag-

gamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Unsa ang buhaton 

sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

 Kanta: “The Lord Gave 

Me a Temple”

   ( CS,  153)

  Ipahiuyon ang mga ka-

lihokan  ngadto sa mga 
panginahanglan sa imong 
Primary (tan-awa sa 
 PWLMT,  110–17). Sama 
pananglit, mahimo ni-
mong ipahiangay ang ika-
duha nga kalihokan sa 
Semana   2 alang sa mas 
daghan nga Primary pina-
agi sa paghangyo sa ma-
tag bata sa pagsulat og sa 
pag-drawing og usa ka 
ideya diha sa usa ka ga-
mayng piraso nga papel. 
Dayon ipapilit ang tanang 
papel ngadto sa poster. 

Mga kopya:  Kon wala 
kay magamit nga makina 
nga pangkopya, mahimo 
kang magbutang og usa 
ka walay sulat nga papel 
ibabaw sa hulagway ug 
palutaan kini, o mahimo 
nimo kining iimprinta 
 gikan sa LDS.org. 

   Ilha ang doktrina  (pagbasa og kasulatan ug sa 
sumbanan sa ebanghelyo):   Hangyoa ang mga bata 
sa pagpakli ngadto sa  1   Mga Taga-Corinto 3:16  ug 
sa pagbasa og kusog sa kasulatan nga magdungan. 
Ingna ang mga bata nga usa sa mga paagi sa pag-
tagad sa atong lawas nga sama sa mga templo mao 
ang pagsinina og tarung. Ipakita ang “Akong mga 
Sumbanan sa Ebanghelyo,”ug ipabasa og kusog 
ang sumbanan nga nag-ingon, “Magsinina ako og 
tarung sa pagpakita og pagtahud alang sa akong 
Langitnong Amahan ug kanako.”

   Awhaga ang pagsabut niini  (paghisgot mahitu-
ngod sa pagkamaligdong ug ang paghulagway sa mga 

poster):   Hisguti kon unsay ipasabut sa pagsinina 
og tarung (tan-awa sa “Sinina ug Panagway” nga 
seksyon sa  Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan ). 
Pag-andam og pipila ka mga poster nga adunay 

“Magsinina ako og tarung pinaagi sa    .   .   . ” pagsulat 
sa ibabaw. 

   Ilha ang doktrina  (paghisgot mahitungod sa mga 
templo):   Sa dili pa magsugod ang Primary, isulat 
sa pisara ang hugpong sa mga pulong “Kamo mga 
templo sa Dios” ( 1   Mga Taga Corinto 3:16 ). Ipakita 
sa mga bata ang mga litrato sa templo, ug pangu-
tan-a sila kon unsa ang nakahimong hilabihan ka 
espesyal sa templo (balay kini sa Ginoo, limpyo, 
maayo nga pagkaatiman, ug usa ka dapit diin ang 
Espiritu Santo makaanha). Isulat ang ilang mga 
tubag sa pisara. Ipasabut nga ang atong mga lawas, 
sama sa mga templo, mga sagrado ug nagkina-
hanglang tagdon uban sa pagtahud gikan sa atong 
kaugalingon ug sa uban.

   Awhaga ang pagsabut ug ang paggamit 

 niini  (pagtubag og mga pangutana ug 
pagkolor):    Kopyaha ang li-
trato nga anaa sa pahina 47 
sa manwal sa nursery,  Tan-
awa ang Gagmayng mga Bata . 
Guntinga ang mga lingin nga 
anaa sa litrato, ug isulod kini 
sa sudlanan. Paghangyo og ba-
ta sa pagpili og usa sa mga li-
ngin. Pangutan-a ang mga bata 
kon sa unsang paagi ang mga litrato nagpahinum-
dom kanila sa pagtagad sa ilang mga lawas nga sama 

sa templo. Hatagi ang matag bata og kopya sa litrato, 
ug dapita sila sa pagkolor niini. Dapita ang mas ma-
gulang nga mga bata sa pagsulat og usa ka butang 
ubos sa matag lingin nga ilang buhaton karong se-
manaha sa pagtagad sa ilang mga lawas nga sama sa 
mga templo. Dapita ang mga bata sa pagdala sa 
ilang mga litrato pauli sa balay aron pagtudlo sa 

ilang pamilya kon unsaon nila sa 
pagtagad ang ilang mga lawas 
nga sama sa templo.

   Awhaga ang paggamit niini 

 (paghisgot sa mga sumbanan sa 
ebanghelyo):   Pagpakita og kopya 
sa “Ang Akong mga Sumbanan sa 

Ebanghelyo.” Hangyoa ang mga bata sa pag-ila kon 
asa nga mga sumbanan sa ebanghelyo ang nagtudlo 
kanila kon unsaon sa pagtagad ang ilang mga lawas 
nga sama sa mga templo. Dapita ang mga bata sa 
paglingi ngadto sa naglingkod sa ilang duol ug mag-
paambit og usa ka paagi kon giunsa nila sa pagtagad 
ang ilang lawas nga sama sa templo. Dayon hangyoa 
sila sa paghunahuna og usa ka paagi nga sila mo-
lambo. Pagdapit og pipila ka mga bata sa pagpakig-
bahin sa ilang mga hunahuna ngadto sa tanan.

     Semana 1: Ang akong lawas usa ka templo.

    Semana 2: Ang pagsinina og tarung nagpakita og pagtahud alang sa 
Langitnong Amahan ug sa akong kaugalingon.

sa ibabaw. 

Magsinina ako og tarung pinaagi sa:

Magsinina ako og tarung pinaagi sa:

Magsinina ako og tarung pinaagi sa:

ana ug 

-

Akong Ampingan ang Akong Lawas
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  Ang mga bata mas 
epektibong makakat-on kon 
lain-laing mga pamaagi sa 

pagtudlo ang gamiton. 
Sama pananglit, sa 

semana 4, ang mga bata 
makaila sa doktrina 

pinaagi sa pagtan-aw og 
leksyon nga maggamit og 

mga butang ug dayon 
dasigon sa paggamit og 

sayon nga mga aksyon sa 
pagtabang kanila nga 

makahinumdom.  

mga bata ang nahibilin nga mga kasulatan ug ipa-
pangita ang mga panalangin nga Iyang gisaad ka-
nato kon kita motuman. Hisguti kon unsay buot 
ipasabut sa mga kasugoan ug sa mga panalangin.

   Awhaga ang paggamit niini  (pagdula og dula):   
Pagdapit og usa ka bata sa pagsulti sa, “Ako mosu-
nod sa Pulong sa Kaalam pinaagi sa              ” ug 
sulati ang blanko og usa ka butang nga iyang buha-
ton sa pagsunod sa Pulong sa Kaalam. Dayon pag-
dapit og laing bata sa pagbalik-balik sa mga pulong 
ug sa tubag sa una nga bata ug dayon idugang ang 
iyang tubag. Hangyoa ang ikatulo nga bata sa pag-
balik og sulti sa hugpong sa mga pulong ug sa mga 
tubag sa ubang mga bata ug dayon idugang ang 
 lain pang tubag. Balik-balika kon duna pay oras, 
nga magdugang og tubag ang matag bata.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagbasa sa mga 
kasulatan):   Sa pikas kilid sa pisara isulat ang “Mga 
Kasugoan” ug ang mosunod nga pakisayran sa ka-
sulatan:  D&P 89:7–9, 12, 14, 16 . Sa pikas kilid, 
isulat ang “Mga Saad” ug ang mosunod nga paki-
sayran:  D&P 89:18–21 . Ipabasa sa katunga sa mga 
bata ang unang hut-ong sa mga kasulatan ug ipa-
pangita ang mga kasugoan nga gihatag sa Ginoo 
kanato diha sa Pulong sa Kaalam. Ipabasa sa laing 

   Ilha ang doktrina  (pagtan-aw og leksyon nga 
maggamit og mga butang):   Pagpakita og duha ka 
baso sa mga bata, ang usa may sulod nga hu-
gawng tubig ug ang usa may sulod nga limpyong 
tubig. Pangutan-a ang mga bata kon asa niini ang 
ilang imnon ug ngano. Ingna ang mga bata nga 
ang atong mga hunahuna susama sa mga baso, ug 
kinahanglan nga sudlan lamang nato kini og lim-
pyo ug maayo nga mga butang. Isulat ang mosu-
nod nga han-ay sa mga pulong sa pisara, ug 
pasultiha nga dungan nimo ang mga bata: “Ang 
pagbasa, pagtan-aw, ug ang pagpaminaw sa maa-
yong mga butang maghimo sa akong hunahuna 
nga limpyo.” Hunahunaa ang pagtudlo sa mga ba-
ta og sayon nga mga aksyon sa pagtabang kani-
lang mahinumdom sa han-ay sa mga pulong. 
Sama pananglit, sa pulong nga  pagbasa,  pormaha 
ang imong kamot sama nga ikaw naggunit og li-
bro; alang sa pulong nga  nagtan-aw,  ipunting ang 

imong mata; alang sa  naminaw,  ibutang ang imong 
kamot diha sa imong dunggan; ug sa  hunahuna,  
itudlo ang imong agtang. Balik-balika sa maka-
daghan ang han-ay sa mga pulong, nga ipuli ang 
mga aksyon alang sa mga pulong.

   Awhaga ang pagsabut niini  (magdula og usa 
ka dula ug mag-awit og usa ka kanta):   Ipakita sa 
mga bata ang litrato ni Jesukristo nga kauban sa 
mga bata, ug hangyoa sila sa pagtan-aw niini sulod 
sa pipila ka segundo. Tabuni ang litrato ug hang-
yoa ang mga bata sa pagsulti diha kanimo sa mga 
detalye nga ilang nahinumduman mahitungod nii-
ni. Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga kita ma-
kahinumdom sa mga butang nga atong makita. 
Ipasabut nga kon sudlan nato og maayong mga 
 butang ang atong mga hunahuna makahunahuna 
usab kita og maayong mga butang. Ipakita og usab 
ang litrato, ug pakantaha ang mga bata sa “I Feel 
My Savior’s Love” ( CS,  74–75). Hangyoa ang mga 

bata sa pagpakigbahin 
kon unsa ang ilang gibati 
tungod sa kanta. Ipasabut 
nga ang pagpaminaw og 
maayong musika magta-
bang kanato nga mobati 
sa Espiritu ug maghimo 
sa atong mga hunahuna 
nga limpyo.

                         

     Semana 4: Ang pagbasa, pagtan-aw, ug pagpaminaw og maayong 
mga butang maghimo sa akong hunahuna nga limpyo.

 ANG PULONG SA KAALAM 

 Mga kasugoan
   D&P 89:7–9, 12, 14, 16  

 Mga saad
   D&P 89:18–21  

Grupo-grupoha ang mga bata, ug hangyoa ang ma-
tag grupo sa pagsulat sa ilang mga pasalig sa pagsi-
nina og tarung o sa pag-drawing og litrato sa ilang 

kaugalingon sa usa ka tarung nga pagsinina diha sa 
usa sa mga poster. Ipakita ang mga poster diha sa 
kwarto sa Primary.

    Semana 3: Ang pagsunod sa Pulong sa Kaalam nagpakita og pagtahud 
sa akong lawas.

Ang painting anaa sa  sharingtime.lds.org 

http://www.sharingtime.lds.org
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Septyembre

 I-klik dinhi alang sa mapa. 

     Ang Ebanghelyo Isangyaw ngadto 
sa Tibuok Kalibutan

  “Kini nga ebanghelyo isangyaw ngadto sa matag kanasuran, ug kaliwatan, ug pinulongan, 
ug katawhan” ( D&P 133:37 ).

  Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Pagplano og mga paa-

gi sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa pag-

gamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Unsa ang buhaton 

sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”  Pag-drawing:  Ang mapa 
sa semana 1 mahimong 
i-drawing, iimprinta, o 
dalhon gikan sa balay. 
Kon plano nimo nga mag-
drawing diha sa pisara, 
praktisa daan ang imong 
mga drawing. Ayaw pa-
ngayo og pasaylo sa ka-
kulang sa imong kahanas 
sa art. Ang pagpangayo 
og pasaylo makahatag 
hinoon og atensyon nia-
nang piho nga aspeto sa 
imong gi-drawing. Kon 
dili ka komportable sa 
pag-drawing, pangayo og 
tabang sa uban (tan-awa 
sa  PWLMT,  162–63). 

  Pagpakita og gugma:  
Pangita og mga opurtuni-
dad sa pagpakita sa imong 
gugma ngadto sa matag 
bata. Samtang magpakita 
ka og gugma alang sa 
imong mga gitudloan, mas 
dali silang modawat sa 
Espiritu ug mas mahina-
mon sa ilang pagkat-on 
(tan-awa sa  PWLMT,  31). 

   Ilha ang doktrina  (pagbasa sa mga kasulatan):   
Dapita ang mas magulang nga bata sa pagbasa 
sa  Doktrina ug mga Pakigsaad 133:37  og kusog. 
Sultihi ang mga bata nga ang mga misyonaryo 
nagtudlo sa ebanghelyo sa daghang dapit sa 
 kalibutan, sa daghang nagkalain-lain nga mga 
pinulongan. Ipabalik og sulti sa mga bata ang 
kasulatan nga magdungan.

   Awhaga ang pagsabut niini  (paghisgot og mga 
misyon):   Pagpakita sa mga bata og mapa sa kalibu-
tan o pag-drawing og yano nga mapa sa pisara. 
Hangyoa sila sa pagpakigbahin og mga dapit diin 
ang mga tawo nga ilang nailhan nakaserbisyo og 
misyon. Markahi kini nga mga dapit diha sa mapa. 
Dapita ang mga bata sa pagpakigbahin kon asa ni-
la gusto nga moserbisyo, ug pamarkahi nila kad-
tong mga dapit diha sa mapa. Ipasabut nga ang 
mga tawag alang sa pagmisyon naggikan sa Ginoo 
pinaagi sa propeta ug ang mga misyonaryo mag-
serbisyo bisan asa sila tawagon sa Ginoo. Tabangi 
ang mga bata sa pagpraktis og sulti sa pangalan sa 
Simbahan sa pipila ka lain-laing pinulongan. His-
guti uban sa mga bata nga adunay pipila ka dapit 
diin ang mga misyonaryo wala pa tuguti sa pag-
tudlo. Ipasabut nga si Presidente Thomas   S. Mon-
son mihangyo kanato sa “pag-ampo nga maablihan 
kadto nga mga dapit, nga unta kita makapaambit 
ngadto sa [tanan] sa hingpit nga kalipay sa ebang-
helyo” (sa Conference Report, Okt. 2008, 4; o sa 
  Ensign,  Nob. 2008, 6).

   Awhaga ang paggamit niini  (pagsulat ngadto 
sa mga misyonaryo):   Dapita ang mga bata sa paghi-
mo og mubo nga sulat ngadto sa usa ka misyonar-
yo gikan sa inyong ward o sa mga misyonaryo nga 
nagserbisyo sa inyong area. Ihatag ang sulat ngadto 
sa ward mission leader aron ihatag kini ngadto sa 
mga misyonaryo.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagpaminaw sa 
mga dinapit nga mamumulong):   Pagdapit og usa ka 
return missionary sa pag-adto sa Primary ug sulti-
hi ang mga bata mahitungod sa pipila ka mga pa-
nalangin nga iyang nadawat tungod sa paghimo sa 
misyonaryo nga buhat. Pagdapit og uban pa (bag-
ong mga kinabig, mga bata, o mga pamilya) sa 

pagpakigbahin og usa nila ka misyonaryo nga 
kasinatian o usa ka ehemplo kon sa unsang paagi 
ang misyonaryo nga pagserbisyo mipanalangin 
sa ilang kinabuhi. Dapita ang mga bata sa pag-
kanta sa “We’ll Bring the World His Truth” ( CS, 
 172–73) ngadto sa mga dinapit nga mamumulong.

    Semana 2: Ang misyonaryo nga buhat nagpanalangin sa tanan.

     Semana 1: Ang mga kasulatan nagtudlo nga ang ebanghelyo itudlo sa 
tibuok kalibutan.

 Niini nga kalihokan, pipila lamang ka mga 
bata ang moadto sa atubangan sa kwarto. 
Aron maapil gayud ang tanan, dapita sila 
sa paghung-hong sa ilang katapad kon asa 

sila gusto nga magserbisyo. 
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  Ipahiangay ang mga 

leksyon  sa edad sa mga 
bata (tan-awa sa 
 PWLMT,  110–17). Sama 
pananglit, sa ikaduha nga 
kalihokan alang sa sema-
na 4 mahimo kang moha-
tag sa mas magulang nga 
mga bata og misyonaryo 
nga  edisyon sa Basahon ni 
Mormon ug dasiga sila sa 
pagpaambit niini ngadto 
sa lain. Sa pagtabang sa 
uban nga makaribyu sa 
 istorya sa Unang Panan-
awon, mahimo nimong ga-
miton ang mga kalihokan, 
mga biswal, ug mga pup-
pet nga ibutang sa itudlo 
nga anaa sa mga pahina 
89–91 sa  Tan-awa ang 
Inyong Gagmayng 
mga Bata.  

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagpakigbahin og 
mga ideya):   Isulat ang mosunod nga mga ideya sa 
pisara: “Ako mahimo nga usa ka misyonaryo karon 
pinaagi sa              .” Dapita ang mga bata sa paghu-
nahuna og mga butang nga ilang mahimo aron ma-
himo nga usa ka misyonaryo karon. Ingna sila sa 
pagpakigbahin sa ilang mga ideya ngadto sa nag-
lingkod tapad kanila. Pagdapit og pipila ka mga 
 bata sa pagsulat sa ilang mga tubag diha sa pisara.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagpaminaw og 
mga pagpamatuod):   Pagdapit og mas magulang nga 
bata sa pagpaambit og istorya mahitungod sa 
Unang Panan-awon, pagdapit og lain pang bata sa 
pagpaambit sa iyang mga pagbati mahitungod sa 
Basahon ni Mormon. (Hangyoa daan ang mga bata 

sa layo pa ang oras aron aduna silay igong pana-
hon sa pag-andam.) Awhaga ang mga bata sa 
pagpaambit og istorya mahitungod sa Unang 
Panan-awon o sa ilang mga pagbati mahitungod sa 
Basahon ni Mormon kauban sa ilang mga pamilya.

   Awhaga ang paggamit niini  (pagpanganta):   
Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna og aksyon 
nga magpakita kon unsaon nato nga mahimong 
mga misyonaryo ug magsunod sa ebanghelyo ka-
ron. Pagpili og usa ka bata nga moadto sa atuba-
ngan sa kwarto ug mopakigbahin sa iyang 
aksyon ngadto sa ubang mga Primary. Dapita ang 
mga bata sa paghimo sa aksyon samtang manganta 
sila sa “Do As I’m Doing” ( CS,  276). Ipabalik-balik 
sa uban nga mga bata kon duna pay oras.                 

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagbasa sa mga 
kasulatan):   Pagpakita og litrato ni Ammon ug sulti-
hi ang mga bata nga siya usa ka talagsaon nga mis-
yonaryo kinsa mitudlo sa ebanghelyo ngadto sa 
mga Lamanite. Ipasabut nga nangandam siya sa 
pag-alagad isip misyonaryo sa wala pa siya moadto 
sa iyang misyon. Basaha (o hangyoa ang mas ma-
gulang nga bata sa pagbasa sa)  Alma 17:2–3  og ku-
sog. Hangyoa ang ubang mga bata sa pagpaminaw 
ug sa pag-isa sa ilang kamot kon mabati nila ang 
mga paagi sa pagpangandam ni Ammon sa pagka-
himong misyonaryo. Hangyoa ang usa ka bata sa 
pagsulat sa ilang tubag sa pisara. Sultihi ang mga 
bata nga makahimo sila niining susamang mga 
butang samtang mangandam sila sa pagkahimong 
mga misyonaryo. Kantaha ang “I Hope They Call 
Me on a Mission” (  CS,  169). Samtang sila manganta, 
dapita ang mga bata sa paghimo og yano nga mga 

aksyon nga mahimong buhaton sa mga misyonaryo, 
sama sa pagtuktok sa mga pultahan, pagbasa sa 
mga kasulatan, og pagbisiklita.

   Awhaga ang paggamit niini  (pag-andam alang 
sa misyon):   Sultihi ang mga bata nga adunay dag-
hang butang nga ilang mahimo karon sa pag-
andam nga mahimong mga misyonaryo, sama sa 
pagtuon sa mga kasulatan, pag-angkon og pagpa-
matuod, pagsunod sa mga kasugoan, pagbayad sa 
ikapulo, ug pagtigom og kwarta. Hatagi ang mga 
bata og slip sa ikapulo, ug ipakita sa ilaha kon un-
saon sa pagsulat niini. Tabangi ang mga bata nga 
makaandam og usa ka espesyal nga dapit nga 
ilang kabutangan sa kwarta sa ikapulo ug sa kwar-
ta nga ilang gitigom alang sa ilang misyon. Mahi-
mong kini usa ka kahon, usa ka gamayng garapon 
o lata, o sobre nga adunay lain-laing kasudlan 
alang sa ikapulo ug mga tinigom.

  Ang pagdapit og usa 
ka bata sa pagsulat 
ngadto sa pisara 
makahimo niyang 
mobati nga siya 
importante. 
Makatabang usab 
kini sa paghupot sa 
interes sa ubang 
mga bata.  

    Semana 3: Mahimo na akong mangandam karon sa pag-alagad og misyon.

    Semana 4: Ako mahimo nga usa ka misyonaryo karon.

 Ang painting anaa sa  sharingtime.lds.org  

http://www.sharingtime.lds.org
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Oktubre

 I-klik dinhi alang sa 
mapakli-pakli nga basahon. 

     Ang Pag-ampo Mao ang Matinahuron 
nga Pagpakigsulti tali sa Dios 
ug Kanako

  “Kon aduna kaninyo’y kulang sa kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga naghatag ngadto 
sa tanan nga mga tawo sa walay pagdumili, ug sa walay pagkasuko; ug kini ihatag 
ngadto kaniya ( Santiago 1:5 ).

  Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Pagplano og mga paa-

gi sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa pag-

gamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Unsa ang buhaton 

sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

Pagpangandam:  Sam-
tang magplano ka sa 
imong mga panahon alang 
sa pagpakigbahin, basaha 
og una ang tanan nga mga 
leksyon alang sa mao nga 
bulan. Dayon timbang 
timbanga ang mga kaliho-
kan nga giplano nimong 
gamiton sumala sa pana-
hon nga anaa kanimo ug 
sa mga panginahanglan sa 
imong Primary. Sama pa-
nanglit, mahimo nimong 
kompletuhon ang katunga 
sa mas taas nga kalihokan 
sa usa ka semana ug hu-
manon kini sa mosunod 
nga semana o balikon ang 
mas mugbo nga mga kali-
hokan aron matabangan 
ang mga bata nga maka-
ribyu. (Tan-awa sa 
PWLMT,  98–99.) 

  Ang pagplano og 
mga kalihokan nga 

maglakip sa mga bata sa 
nagkalain-laing pamaagi 

magdugang sa panabut 
ug paggamit niini. Sama 

pananglit, niini nga 
kalihokan ang mga bata 

manan-aw, manganta, 
magkolor, magsulat, 

maminaw, ug magpaambit.  

   Ilha ang doktrina  (pagtan-aw og leksyon nga mag-
gamit og mga butang):   Hangyoa ang usa ka ginika-
nan ug bata sa pagbarug sa atubangan sa mga bata. 
Dapita ang bata sa pagpangutana sa iyang ginika-
nan og usa ka pangutana, ug ipatubag sa ginika-
nan. Dayon hangyoa ang ginikanan sa pagbiya sa 
kwarto ug isirado ang pultahan. Pangutan-a ang 
mga bata kon unsaon nila sa pagpakigsulti sa ilang 
mga ginikanan kon sila wala diha o dili nila kau-
ban (sama pananglit, paghimo og sulat o pagpakig-
sulti diha sa telepono). Ipasabut nga ang Dios mao 
ang atong Amahan ug kita Iyang mga anak; tu-
ngod kay kita wala sa Iyang presensya, mihatag Si-
ya  kanato og paagi sa pagpakigsulti ngadto Kaniya. 
Pangutan-a ang mga bata kon kahibalo ba sila kon 
unsaon sa pagpakigsulti ngadto sa Dios. Pasultiha 
ang mga bata human nimo, “Ako mahimo nga 
mag-ampo sa Langitnong Amahan.”

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagkolor):   Kanta-
ha ang “I Pray in Faith” ( CS , 14). Paghimo og 

kopya sa mapakli-pakli nga basahon nga anaa sa 
pahina 19 sa manwal sa nursery,  Tan-awa ang In-
yong Gagmayng mga Bata,  alang sa matag bata. Da-
pita ang mga bata sa pagkolor sa mga litrato. (Ang 
mas magulang nga mga bata mahimong mosulat 
diha sa mga palid og pipila ka mga butang nga sila 
mapasalamaton ug sa pipila ka butang nga ilang 
mapangayo sa Langitnong Amahan. Dayon mahi-
mo nimo silang dapiton sa pagpakigbahin sa ilang 
mga ideya kauban sa tibuok nga Primary.) Pakanta-
ha og usab ang mga bata sa kanta samtang magrib-
yu sa ilang mapakli-pakli nga mga basahon.

     Semana 1: Ako mahimo nga mag-ampo sa Langitnong Amahan.

I-klik dinhi alang sa

lang mapakli pakli nga mga basahon.

Makaampo Ako Ngadto sa Langitnong Amahan

Mosugod 

ako sa 

pag-ingon, 

“Among 

Langitnong 

Amahan.”

Moposalamat ako 

Kaniya tungod sa 

mga Panalangin.

Mohangyo ako 

Kaniya alang sa 

mga panalangin.

Sa pangalan ni 

Jesukristo, 

amen.
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  Ipahiangay ang mga 

leksyon  sa pagtagbaw sa 
mga panginahanglan ug 
sa mga kapabilidad sa 
pagkat-on sa mga bata 
(tan-awa sa  PWLMT,  
110–17). Sama pananglit, 
sa ika-2 nga semana,   ang 
mas manghod nga mga 
bata mahimong magme-
morya sa hugpong sa mga 
pulong nga “Magbantay 
ug mag-ampo sa kanunay” 
kay sa kompleto nga 
kasulatan. 

  Ang mga estasyon mao 
ang mga dapit diin ang 

ginagmayng grupo sa mga 
bata moapil sa lain-laing 

mga kasinatian sa 
pagkat-on (tan-awa sa 

 PWLMT,  179). Sa Primary 
nga daghan og mga bata, 

ang mga estasyon mahimo 
nga yano sama sa 

pagbalhin-balhin sa mga 
magtutudlo ngadto 

sa lain-laing pundok 
sa mga bata.  

   Ilha ang doktrina  (pagbasa sa mga kasulatan):   
Ipapangita sa mga bata ang  3   Nephi 14:7  ug ang 
 Santiago 1:5 . Dapita sila sa pagpangita unsay gi-
tudlo sa mga kasulatan mahitungod sa pag-ampo. 
Basaha og kusog ang mga kasulatan nga magdu-
ngan, ug ipahimo sa mga bata ang pagpakigbahin 
kon unsa ang ilang nakat-unan. Dapita ang 
mga bata sa pagsulti dungan kanimo sa “Ang 
 Langitnong Amahan maminaw ug motubag sa 
akong mga pag-ampo.”

   Awhaga ang pagsabut ug paggamit niini 

 (pagpaminaw sa mga istorya):   Grupo-grupoha ang 
mga bata, ug papuli-puliha sila sa pagbisita sa mo-
sunod nga mga estasyon (tan-awa sa  PWLMT,  179). 
Sa matag estasyon, ipahimo sa magtutudlo ang 
pagpasabut og usa ka paagi nga ang Langitnong 
Amahan motubag sa atong mga pag-ampo ug tugu-
ti ang mga bata sa pagpaambit kon sa unsang paagi 
gitubag ang ilang mga pag-ampo. Mahimo kang 
magplano og duha ka estasyon alang sa usa ka se-
mana ug ang laing duha ka mga estasyon alang sa 
mosunod nga semana.

    •   Estasyon 1: Usahay ang pag-ampo matubag pi-
naagi sa hunahuna o mga ideya nga mosulod sa 
atong mga hunahuna ug kasingkasing (tan-awa 
sa  D&P 8:2 ). Pagpakigbahin og usa ka kasina-
tian dihang kini nahitabo sa imong kinabuhi, 
ug isaysay ang istorya ni Enos (tan-awa sa  Enos 

1:4–5, 10 ; tan-awa usab sa  Tan-awa ang Inyong 
Gagmayng mga Bata,  17).

    •   Estasyon 2: Ang Langitnong Amahan mogamit 
sa uban sa pagtubag sa mga pag-ampo. Pagpa-
ambit og kasinatian dihang ang laing tawo maoy 
mitubag sa imong mga pag-ampo, o isulti ang 
istorya mahitungod ni Presidente Thomas   S. 
Monson nga nagtubag sa pag-ampo ni Ben ug ni 
Emily Fullmer (tan-awa sa Conference Report, 
Okt. 2003, 63; o sa   Ensign,  Nob. 2003, 58–59).

    •   Estasyon 3: Ang mga tubag sa pag-ampo mahi-
mong maggikan sa mga pulong ni Kristo, nga 
makita sa mga kasulatan (tan-awa sa  2   Nephi 
32:3 ). Pagpaambit og kasinatian sa dihang gitu-
bag ang imong pag-ampo samtang gibasa nimo 
ang mga kasulatan.

    •   Estasyon 4: Ang mga tubag sa pag-ampo mahi-
mong moabut gikan sa mga pagtulun-an sa mga 
propeta sa ulahing mga adlaw (tan-awa sa  D&P 
1:38 ). Ipakita sa mga bata ang isyu sa   Ensign  o sa 
 Friend,  ug sultihi sila nga makit-an nila ang mga 
pagtulun-an sa mga propeta diha sa mga maga-
sin sa Simbahan. Ipakigbahin ang kasinatian sa 
dihang ang imong pag-ampo gitubag samtang 
naminaw ka o nagbasa sa mga pulong sa ula-
hing adlaw nga mga propeta sa kinatibuk-ang 
komperensya.

                   

   Ilha ang doktrina  (pagmemorya og usa ka kasu-
latan):   Tabangi ang mga bata nga makamemorya 
sa mosunod nga han-ay sa mga pulong gikan sa 
 Alma 13:28 : “Kamo magpaubos sa inyong mga 
kaugalingon sa atubangan sa Ginoo, ug motawag 
sa iyang balaan nga ngalan, ug magbantay ug 
mag-ampo sa kanunay.” Hisguti kon unsa ang 
 gitudlo sa mga kasulatan mahitungod sa paagi 
kon unsaon ug kanus-a kita mag-ampo.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagbasa og mga 
kasulatan ug pagpaminaw og istorya sa kasulatan):   
Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga kita mahi-
mong mag-ampo sa Langitnong Amahan sa hilum 
sulod sa atong mga kasing-kasing bisan kanus-a, 
bisan asa ug kita kinahanglang magpasalamat Ka-
niya alang sa atong mga panalangin ug mangayo 
Kaniya og tabang. Isulat ang mosunod nga mga 
pakisayran sa mga kasulatan sa pisara:  3   Nephi 
18:19 ;  3   Nephi 19:6–8 ;  3   Nephi 18:15 . Isulat 
usab ang mga pulong nga  unsaon  ug  kanus-a  sa pi-
sara. Dapita ang mga bata sa pagpangita sa matag 

kasulatan ug hisguti kon unsay gitudlo niini kana-
to kon unsaon o kanus-a kita kinahanglang mag-
ampo. Isulti ang mahitungod ni Alma ug ni 
Amulek nga nagtudlo sa mga Zoramites kon unsa-
on sa pag-ampo (tan-awa sa  Alma 31 ;  34:17–27 ; 
tan-awa usab sa  Primary   4,  leksyon 21). Mahimo 
kang mohangyo og pipila ka mga bata sa paghimo 
og aksyon mahitungod sa istorya samtang imo ki-
ning isulti.

   Awhaga ang paggamit niini  (pagpakigbahin sa 
mga pagbati ug pagpanganta):   Pagdapit og pipila ka 
mga bata sa pagpakigbahin kon unsa ang ilang gi-
bati kon sila mag-ampo. Hangyoa ang mga bata sa 
pagsugyot og pipila ka mga kanta sa Primary nga 
nagtudlo mahitungod sa pag-ampo. Kantaha ang 
pipila niini nga mga kanta, ug dapita ang mga ba-
ta sa pagsugyot og sayon nga mga aksyon nga ipu-
li sa usa o duha ka mga pulong sa matag kanta. 
Sama pananglit, imbis kantahon ang pulong nga 

“ampo” o “pag-ampo,” sila mokyugpos sa ilang mga 
kamot.

    Semana 2: Ang mga kasulatan nagtudlo kanako kon unsaon ug kon 
kanus-a mag-ampo.

    Mga semana 3 ug 4: Ang Langitnong Amahan maminaw ug motubag 
sa akong mga pag-ampo.
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Nobyembre      Ang Balaang Pagtahud Mao ang 
Paghigugma ug Pagtahud sa Dios

  “Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong 
kalag, ug sa tibuok mong salabutan” ( Mateo 22:37 ).

  Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Pagplano og mga paa-

gi sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa pag-

gamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Unsa ang buhaton 

sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

  Kon magdapit og mga 
dinapit nga mamumulong 

sa Primary, pahinumdumi 
sila sa paghimo sa ilang 
mensahe nga yano aron 

ang mga bata makasabut. 
Ang tanang dinapit nga 

mamumulong kinahanglan 
adunay pagtugot 

sa bishopric.  

  Pagribyu:  Ang pagsum-
pay sa usa ka doktrina 
ngadto sa pisikal nga kali-
hokan o biswal makata-
bang sa mga bata sa 
paghinumdom niini (tan-
awa sa  PWLMT,  182–
83). Ang ikaduhang 
kalihokan sa semana 1 
makatabang sa mga bata 
nga makahinumdom nga 
ang balaang pagtahud 
may kalabutan sa gugma 
alang sa Dios pinaagi sa 
pagdapit kanila sa pagbu-
tang sa ilang kamot diha 
sa ilang kasingkasing. Hu-
nahunaa ang pagribyu nii-
ni nga doktrina sulod sa 
pipila ka bulan pinaagi sa 
pagbutang sa imong ka-
mot diha sa imong kasing-
kasing kon mag-awhag ka 
og balaang pagtahud. 

   Pag-ila sa mga doktrina  (pagtan-aw og litrato 
ug pagdula):   Pagpakita og litrato sa usa ka bata nga 
nag-ampo, ug ipasabut nga ang bata nagpakita og 
gugma ug pagtahud sa Dios. Sultihi ang mga bata 
nga naghunahuna ka og pulong nga adunay kinse 
ka letra nga nagpasabut og gugma ug pagtahud sa 
Dios. Pagbadlis og kinse ka blanko nga linya diha 
sa pisara, usa sa matag letra sa pulong nga  balaang 
pagtahud,  ug dapita ang mga bata sa pagtag-an og 
mga letra. Samtang makatag-an sila og husto nga 
mga letra, isulat kini sa tukma nga mga blanko. 
Mahimo nimong patabangon ang mas magulang 
nga bata sa pagtabang kanimo. Alang sa mas 
manghod nga mga bata, ipakita ang litrato ug pa-
ngutan-a sila kon giunsa nila sa pagkahibalo nga 
ang bata naghimo sa balaang pagtahud. Pasultiha 
og dungan ang mga bata, “Ang balaang pagtahud 
mao ang paghigugma ug pagtahud sa Dios.”

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagbasa sa kasu-
latan ug pagpanganta):   Hangyoa ang mga bata sa 
pag-abli sa ilang mga kasulatan ug mobasa sa  Juan 
14:15 . (Kon ang mga bata nakamemorya niini sa 

miaging tuig, mahimo nimo silang hangyoon sa 
pag-recite niini.) Pangutan-a ang mga bata kon 
 unsaon nato sa pagpakita ang atong gugma alang 
kang Jesukristo. Kantaha ang “Reverence Is Love” 
( CS,  31). Ingna ang mga bata sa pagbutang sa ilang 
mga kamot diha sa ilang kasingkasing sa matag hi-
gayon nga makadungog sila sa pulong nga “balaang 
pagtahud” o “motahud.”

   Awhaga ang paggamit niini  (paghisgot kabahin 
sa balaang pagtahud):   Bahina ang mga bata ngadto 
sa ginagmay nga grupo, ug pahisguta sila sa mga 
paagi kon unsaon nila sa pagpakita og balaang pag-
tahud alang sa Langitnong Amahan ug kang Jesu-
kristo sa usa sa mosunod nga mga sitwasyon: kon 
anaa sila sa simbahan, kon sila mag-ampo ug kon 
sila anaa sa balay o kauban sa mga higala. Ang mas 
manghod nga mga bata mahimong mag-drawing 
og mga litrato kon unsa ang mahimo nilang buha-
ton. Ipahimo sa pipila ka mga bata ang pagpakig-
bahin sa ilang mga ideya diha sa tibuok grupo. 
Awhaga sila sa pagpaambit sa ilang mga ideya kau-
ban sa ilang mga pamilya sa panimalay.

   Awhaga ang pagsabut ug ang paggamit nii-

ni  (pagkat-on mahitungod sa sakrament):   Dapita ang 

bishop o branch president ug pipila ka mga tighu-
pot sa Aaronic Priesthood sa pagtudlo sa mga bata 
kabahin sa sakrament. Kon mahimo, hangyoon ni-
mo sila sa pagdala sa mga bata sa sulod sa chapel 
ug tudloan sila kon unsay gisimbolo sa sakrament 
ug sa pagpakita kanila sa lamesa sa sakrament, sa 
dapit diin sila magluhod sa paghalad sa pag-ampo, 
ug sa panapton nga gigamit sa pagtabon sa sakra-
ment. Pagdapit og lain pang tighupot sa Aaronic 
Priesthood sa pagpasabut kon unsay iyang gihimo 
sa pag-apud-apod sa sakrament matag semana 
ngadto sa kongregasyon ug ngano nga kini usa ka 
sagrado nga pribilehiyo. Pangutan-a ang mga bata 
kon unsa ang gipanghimo sa mga naghupot sa 
priesthood sa pagpakita og pagtahud alang sa Dios 
kon sila mopanalangin sa sakrament (magluhod sa 

     Semana 1: Ang balaang pagtahud mao ang paghigugma ug pagtahud sa Dios.

    Semana 2: Ang balaang pagtahud panahon sa sakrament makatabang 
kanako sa paghinumdom kang Jesukristo.
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   Awhaga ang pagsabut niini  (pagpanganta):   
Kantaha ang mosunod nga mga kanta. Human sa 
matag kanta, hisguti ang nag-uban nga mga 
pangutana.

    •   “Reverence Is Love” ( CS,  31). Balika sa pagsulti 
ang tudling nga nag-ingon, “Kon ako may ba-
laang pagtahud, makita kini sa akong pulong 
ug sa akong mga buhat.” Pangutan-a: Unsa 
ang pipila ka mga pulong o hugpong sa mga 
pulong nga nagpakita og pagtahud ngadto sa 

Langitnong Amahan o sa uban? Unsa ang pi-
pila ka butang nga atong mahimo sa pagpakita 
og pagtahud alang sa uban?

    •   “Kindness Begins with Me” ( CS,  145). Pangutan-a: 
Unsa ang pipila ka pamaagi nga kita makapakita 
sa atong kamabination sa atong mga higala?

    •   “I’ll Walk with You” ( CS,  140–41). Pangutan-a: 
Kinsa ang pipila ka mga tawo ang nagkinahang-
lan sa atong kamabination? Unsaon nato sa pag-
pakita og kamabination ngadto kanila?            

   Ilha ang doktrina  (pag-apil sa usa ka leksyon nga 
maggamit og mga butang):   Isulat sa pisara ang, 

“Makapakita ako og balaang pagtahud alang sa sa-
gradong mga dapit ug mga butang” ug paghangyo 
og bata sa pagbasa niini sa tibuok nga Primary. 
Hangyoa ang mga bata sa pagpiyong sa ilang mga 
mata ug sa pag-isa sa ilang mga ka-
mot kon madungog nila nga aduna 
kay gihulog nga sinsilyo o buto-
nes. Sultihi ang mga bata nga ang 
building sa simbahan usa ka sa-
grado nga dapit ug ang hilum nga 
paglingkod ug ang pagpaminaw og 
maayo maoy usa ka paagi nga kita makapakita sa 
atong balaang pagtahud. Dapita ang mga bata sa 
pagpakigbahin sa pipila ka laing mga butang nga 
ilang mahimo diha sa mga building sa simbahan 
sa pagpakita og balaang pagtahud.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagpaminaw sa 
usa ka istorya sa kasulatan):   Pagpakita og litrato ni 
Moises ug sa nagdilaab nga sampinit, ug isaysay ang 
istorya nga anaa sa  Exodo 3:1–10 . Basaha og kusog 

ang bersikulo 5 ug papaminawa ang mga bata kon 
ngano nga ang Ginoo misugo kang Moises sa pag-
hubo sa iyang mga sapatos. Ipasabut nga kita dili 
na mohubo sa atong mga sapatos aron magmatina-
huron, apan adunay daghang butang nga atong ma-
himo sa pagpakita og balaang pagtahud alang sa 
sagradong mga dapit ug sa sagradong mga butang.

   Awhaga ang paggamit niini  (pagdula og mga 
dula):   Ipakita ang pipila sa mosunod nga mga li-
trato: templo o building sa simbahan, usa ka pani-
malay, pamilya, usa ka tawo nga nag-ampo, usa ka 
bata, mga kasulatan, pundok sa mga bata, usa ka 
klase sa Primary, ug ang sakrament. Guniti pataas 
ang usa ka lapad nga panapton isalipod sa tanang 
litrato ug pagtangtang og usa ka litrato. Kuhaa ang 
panapton ug pasultiha ang mga bata diha kanimo 
kon unsa nga litrato ang nawala. Ipakita ang na-
wala nga litrato ug dapita ang mga bata sa pagpa-
ambit og paagi nga sila makapakita og balaang 
pagtahud sa dapit o butang nga anaa sa litrato. Ba-
lika sa lain na usab nga litrato.

  Pagtudlo pinaagi sa 

ehemplo  unsaon sa pag-
pakita og gugma ug pagta-
hud alang sa uban 
(tan-awa sa  PWLMT, 
 18–19). Pangalagari ang 
mga magtutudlo sa imong 
 Primary pinaagi sa pag-
tanyag og pagdasig ug 
pagsuporta. Dayon taba-
ngi ang mga bata sa pag-
kakita kon unsaon nila sa 
paghigugma ug pagdasig 
ang usag usa. 

  Unsa ang buhaton sa mga 
bata aron makakat-on? Ang 
pagpangutana niini samtang ikaw 
nag-andam sa mga kalihokan 
makatabang sa mga bata nga 
makakat-on pinaagi sa pag-apil. 
Sama pananglit, ang ikatulo nga 
kalihokan sa semana 3 nagtugot 
sa tanang mga bata sa pag-apil sa 
panghisgot, sa pagtan-aw og mga 
litrato, ug sa pagpakigbahin og 
mga ideya.  

    Semana 4: Ang balaang pagtahud ngadto sa Dios nagtabang kanako 
sa pagrespeto ug sa paghigugma sa uban.

pag-ampo, magtabon sa sakrament sa puti nga pa-
napton, ug magsinina ug molihok sa usa ka kinai-
ya nga may balaang pagtahud). Dapita ang mga 

bata sa pagpaambit kon unsa ang ilang mahimo 
sa pagpakita og pagtahud kang Jesukristo pana-
hon sa pagpangalagad sa sakrament.

    Semana 3: Makapakita ako og balaang pagtahud sa mga sagradong 
dapit ug mga butang.

  Ang painting anaa sa  sharingtime.lds.org   

http://www.sharingtime.lds.org
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Disyembre

 I-klik dinhi alang sa 
ginunting nga mga pulong. 

  Mga kasulatan:  Ang 
pagbasa gikan gayud sa 
mga kasulatan makata-
bang sa mga bata nga mo-
bati og komportable sa 
mga pinulongan sa kasu-
latan. Siguroha ang pag-
pasabut sa lisud nga mga 
pulong o mga ideya. (Tan-
awa sa  PWLMT,  50–51.) 

  Pahibalo:  Ang Manlulu-
was kinahanglang dili 
ihulagway sa mga bata sa 
usa ka pag-drama gawas 
sa eksena sa pagkatawo. 

     Ang mga Kasulatan Nagtudlo Kanako 
kabahin sa Pagkatawo sa Manluluwas 
ug sa Ikaduhang Pag-anhi

  “Kay uban sa kahimayaan sa iyang Amahan moanhi ang Anak sa Tawo uban sa iyang 
mga manolunda; ug unya pagabalusan niya ang matag-usa sa tumbas sa iyang mga 
binuhatan” ( Mateo 16:27 ).

  Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Pagplano og mga paa-

gi sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa pag-

gamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Unsa ang buhaton 

sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

   Ilha ang doktrina  (pagporma og balik sa mga pu-
long):   Isulat ang matag usa sa mosunod nga mga 
hugpong sa pulong diha sa ginagmay nga ginunting 
nga mga pulong:  Kay uban sa kahimayaan sa Iyang 
Amahan moanhi ang Anak sa Tawo.  (Ang ginunting 
nga mga pulong anaa sa  sharingtime.lds.org .) Ipaki-
ta ang ginunting nga mga pulong nga dili magsunod 
diha sa pisara, ug dapita ang mga bata sa pagtabang 
kanimo sa pagporma og balik niini. (Mahimo kang 
maghimo og pipila ka set sa ginunting nga mga pu-
long ug patrabahoa ang mga bata nga magdungan 
nga maggrupo.) Kon ang mga bata nakaporma na sa 
hugpong sa mga pulong sa husto nga pagkahan-ay, 
ipasuta nila ang ilang tubag pinaagi sa pagbasa sa 
 Mateo 16:27 .

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagtan-aw og mga 
litrato):   Paghangyo og upat ka bata sa pag-adto sa 
atubangan sa kwarto ug pagpaisa og mga litrato ni 
Samuel nga Lamanite, sa pagkatawo ni Jesus, si 
 Jesus nga nagtudlo, ug ang Ikaduhang Pag-anhi. 
Hisguti ang matag litrato kauban sa mga bata. 
Hangyoa ang mga bata nga naggunit sa mga litrato 
sa pagbarug nga dili magsunod. Dapita ang Primary 
sa pagsulti ngadto sa mga bata kon asa mobalhin 
aron ang mga litrato magsunod ang pagkahan-ay

   Awhaga ang paggamit niini  (pagdula og 
pagpares-pares):   Paghimo og linya sa tunga sa pisa-
ra padulong sa ubos. Sa ibabaw sa pisara isulat ang 

“Si Jesukristo sa umaabut nga adlaw mobalik dinhi 
sa yuta.” Sa katunga sa pisara isulat ang mosunod 

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagpanganta ug 
pag-drawing og mga litrato):   Manganta og dungan 
sa unang bersikulo sa “The Nativity Song” ( CS,  
52–53). Bahina ang mga bata ngadto sa upat ka 
grupo, ug i-assign ang matag grupo og usa sa na-
hibilin nga mga bersikulo (2–5). Hangyoa ang mga 
bata sa pag-drawing og mga litrato nga mohaum 
sa ilang bersikulo. Kantaha ang tibuok nga kanta, 

ug ipaisa sa mga bata ang ilang mga litrato kon 
moabut na sa ilang parte sa kanta.

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagbasa sa mga 
kasulatan ug pag-role play):   Bahina ang mga bata 
ngadto sa lima ka grupo. Hatagi ang matag grupo 
og usa sa mosunod nga mga kasulatan ug pipila ka 
mga props o yano nga costume nga magrepresentar 
sa tukma nga propeta:  Isaias 7:14 ;  9:6  (Isaias); 
 1   Nephi 11:14–21  (Nephi);  Mosiah 3:5, 8  (Haring 
Benjamin);  Alma 7:9–10  (Alma);  Helaman 14:2–6  
(Samuel).  Dapita ang matag grupo sa pagbasa ug sa 

paghisgot kon unsa ang gisulti sa propeta mahitu-
ngod sa pagkatawo ni Kristo. Ipagamit sa usa ka ba-
ta gikan sa matag grupo ang mga props o costume 
sa pagrepresentar sa propeta ug sultihi ang ubang 
mga bata kon si kinsa nga propeta ang iyang gire-
presentahan ug sa pagbasa o sa pagsaysay kon unsa 
ang gisulti niana nga propeta mahitungod sa pagka-
tawo ni Jesus. Kantaha ang “He Sent His Son” ( CS,  
34–35) o  “Samuel Tells of the Baby Jesus” ( CS,  36).

     Semana 1: Ang mga propeta nanagna kabahin sa pagkatawo ni Jesukristo.

    Semana 2: Si Jesukristo natawo.

    Semana 3: Si Jesukristo mobalik sa yuta sa umaabut nga adlaw.
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 I-klik dinhi alang sa lampara 
og tinulo sa lana. 

  Nagkalain-laing mga 

edad:  Planoha ang in-
yong mga panahon sa pag-
pakigbahin sa pagpaapil 
sa mga mas magulang ug 
mas manghod nga mga 
bata (tan-awa sa 
 PWLMT,  110–17). Sama 
pananglit, ang ikaduhang 
kalihokan sa semana 3 
mas maayo alang sa mas 
manghod nga mga bata tu-
ngod kay naggamit kini og 
mga litrato sa pagtudlo og 
yano nga mga konsepto. 
Alang sa unang kalihokan 
nianang semanaha, mahi-
mo nimong hangyoon ang 
mas magulang nga mga 
bata sa pagtabang sa mas 
manghod nga mga bata 
sa pagporma og balik sa 
ginunting nga mga pulong 

   Awhaga ang pagsabut niini  (pagdramaog istor-
ya sa kasulatan):   Sutihi ang mga bata nga si Jesus sa 
kasagaran nagtudlo gamit ang sambingay, nga nag-
gamit og pamilyar nga mga butang ug mga sitwas-
yon sa pagtudlo og mga espirituhanong kamatuoran. 
Sa daklit isaysay ang istorya sa napulo ka dalagang 
birhen (tan-awa sa  Mateo 25:1–13 ; tan-awa usab sa 

“Ang Sambingay sa Napulo ka mga Birhen,”   Ensign,  
Mar. 2009, 48–49). Ipasabut nga kini nga sambi-
ngay nagtandi sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo 
ngadto sa usa ka kasal. Dapita ang pipila ka mga ba-
ta sa pag-drama sa sambingay. Hangyoa ang mga 
bata kinsa nagdula sa bahin sa maalamon nga mga 
birhen kon unsay bation sa pagkasayud nga sila an-
dam, ug hisguti ang kaimportante sa pagpangan-
dam alang sa pag-anhi og usab sa Manluluwas.

   Awhaga ang paggamit niini  (paghisgot ug pag-
drawing og mga litrato):   Pag-drawing og lampara sa 
pisara. Hisguti kon sa unsang paagi nga ang pagsu-
nod ni Jesukristo pinaa-
gi sa pagbuhat sa 
maayong mga butang 
matag adlaw susama sa 
pagbutang og lana sa 
atong mga lampara. 
Ingna ang mga bata sa pagngalan og pipila ka pama-
agi nga sila makasunod ni Jesukristo, sama sa pag-

serbisyo sa uban, pagbayad sa ikapulo, 
ug sa pag-ampo. Ipasabut nga kini 
mao ang mga butang nga kinahanglan 
nilang buhaton nga sila lamang, ang 
ubang tawo dili makahimo sa pagbu-
hat niining mga butanga alang kanila. 
Hatagi ang matag bata og piraso nga 
papel nga gigunting nga porma og da-

ko nga tinulo sa lana. Hangyoa sila (o ang ilang mga 
magtutudlo) sa pagsulat og “Sa pag-andam alang sa 
Ikaduhang pag-anhi, ako mosunod ni Jesukristo pi-
naagi sa                 ” diha sa ilang mga papel. Ingna 
ang mga bata sa pagsulat diha sa mga blanko o sa 
pag-drawing og litrato mahitungod sa pipila ka bu-
tang nga ilang mahimo sa pag-andam alang sa Ika-
duhang Pag-anhi. Awhaga ang mga bata sa pagdala 
sa ilang mga papel sa pagpauli ug ipakigbahin ang 
ilang mga nakat-unan ngadto sa ilang mga pamilya.                     

 Ang Paggamit og mga litrato o uban pang mga biswal makatabang sa mga bata nga makapahiluna 
og baruganan o doktrina sa usa ka imahe diha sa ilang hunahuna, nga makadugang sa ilang 

abilidad sa panabut ug mahinumdom kon unsa ang ilang mga nakat-unan. 

nga mga pangutana. Sa lain nga katunga isulat ang 
mga pakisayran sa kasulatan bisan asa 
    •   Unsa ang ubang mga kahibulongan nga mahi-

tabo sa pag-anhi ni Kristo pag-usab? ( Joseph 
Smith—Mateo 1:33, 36–37 )

    •   Kanus-a man moanhi og balik ang Manluluwas? 
(  Joseph Smith—Mateo 1:38–40 )

    •   Nganong kinahanglan man kitang mangandam 
sa Ikaduhang Pag-anhi? ( D&P 38:30 )

    •   Unsa ka dugay magpuyo ang Manluluwas sa 
yuta? ( D&P 29:11 ).

    Hangyoa ang mga bata sa pagbuhat kauban sa ilang 
mga magtutudlo aron pagtugma sa mga pangutana 
ngadto sa mga tubag. Hisguti ang mga tubag. (Tan-
awa usab sa  Matinud-anon sa Tinuhoan  [2004], 161–
63.) Pangutan-a ang mga bata kon unsaon nila sa 
pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi.

    Semana 4: Aron maandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi, ako mosunod 
ni Jesukristo.
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    Unsaon sa Paggamit sa Musika 
sa Primary
  Ang katuyoan sa musika sa Primary mao ang pagtudlo sa mga bata sa ebanghelyo ni Jesukristo 

ug sa pagtabang kanila nga makakat-on sa pagsunod niini. Ang mga kanta sa Primary makahi-

mo sa pagkat-on nga mas lingaw, makatabang sa mga bata nga makat-on ug makahinumdom 

sa mga kamatuoran sa ebanghelyo, ug makadapit sa Espiritu.

  Ang mosunod mao ang mga kahanas nga mahimo nimong gamiton sa pagtudlo og kanta 

sa mga bata. Ang mga ehemplo makatabang kanimo sa mga kanta nga gisugyot niini nga 

outline. Tan-awa sa seksyon nga “Unsaon sa Paggamit ang Musika sa Primary” sa 2010 nga 

outline alang sa dugang nga mga ideya.

  Pagbansay  sa mga kan-
ta nganha sa panimalay 
aron kon ikaw motudlo sa 
mga bata ikaw magtan-aw 
kanila, dili sa imong libro. 

  Sa dili ka pa magsugod sa pagpakanta, siguroa nga 
anaa kanimo ang atensyon sa mga bata. Makuha 
nimo ang ilang atensyon pinaagi sa paggamit og 
mga tabang nga biswal sama sa mga litrato, simple 
nga mga butang, o ang mga bata mismo. Mahimo 
usab nimo ang yano nga pag-usab sa tuno sa imong 
tingog. Ang pang-atensyon nga mga kalihokan ki-
nahanglan nga mubo ug 
mogiya gayud ngadto 
sa kanta. Sama 
pananglit:

    •   Sa dili pa manganta sa “I Love to See the Temple” 
( CS,    95), hangyoa ang mga bata sa pag-isa sa 
ilang mga kamot kon aduna silay makita nga 
templo. Dapita sila sa paghunahuna kon unsa 
ang ilang bation kon makakita sila og templo 
samtang manganta..

    •   Ang mga bata ang pinakamaayo nimo nga 
tabang nga biswal. Dapita sila sa paghimo og 
simple nga mga props sama sa kurbata o mga 
kasulatan sa pagrepresentar sa mga misyonaryo 
samtang sila manganta sa “We’ll Bring the World 
His Truth” ( CS,  172–73).

  Himoa nga sayon 
ang mga biswal. 
Kini maghimo sa 
mga bata nga 
makahatag og 
pagtagad sa 
mensahe sa kanta, 
ug magtugot kini 
sa Espiritu sa 
pagpamatuod nga 
ang ilang gikanta 
tinuod.  

  Ang paghangyo sa mga bata nga maminaw alang sa 
tubag sa usa ka pangutana makatabang kanila nga 
makakat-on sa mga pulong ug mensahe sa kanta. 
Mahimo nimo silang dapiton sa pagpaminaw alang 
sa tubag sa mga pangutana sama sa “kinsa?” “Unsa!” 
Asa?” “kanus-a?” o “ngano?” Mahimo usab nimong 
hangyoon ang mga bata sa pagpamimaw alang sa 
importanting mga pulong o sa mga bagay sa mga 
pulong o sa pag-ihap sa ilang mga tudlo kon kapila 
na nila nakanta ang usa ka pulong.

  Samtang magtudlo ka sa  “Kon Maminaw sa Dughan 
Ko”  (pahina   28 niini nga booklet), isulat sa pisara 

ang usa sa mosunod nga mga pangutana: “Asa man 
nako madungog ang tingog sa Manluluwas?” “Kinsa 
ang nagtudlo kanato unsaon sa pagpuyo nga mata-
rung?” “Kinsa ang hilum nga namulong ngari kana-
to?” Dapita ang mga bata sa pagpaminaw alang sa 
tubag samtang manganta sila ug sa paghatag og ti-
mailhan (pinaagi sa pagkyugpos sa mga kamot, pag-
barug, o sa paghikap sa ilang mga dalunggan) kon 
ilang makanta ang tubag. Ipakanta sa mga bata kau-
ban nimo ang tubag sa pipila ka higayon. Pagsulat 
og laing pangutana sa pisara ug balik-balika.

     Kuhaa ang Atensyon sa mga Bata

      Giyahi ang Pagpaminaw sa mga Bata
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 I-klik dinhi alang sa 
mga kasingkasing. 

 I-klik dinhi alang sa mga sundanan sa cube. 

  Bag-ong mga kanta:  
Kon mopaila-ila kamo og 
bag-ong kanta ngadto sa 
mga bata, kantaha kini og 
una ngadto kanila. Ang 
mga bata mas daling 
 makakat-on sa kanta kon 
madungog kini nila sa 
 pipila ka higayon sa dili 
pa sila magsugod sa 
pagpanganta. 

  Pangandam  sa pagtudlo 
sa mensahe sa ebanghelyo 
sa usa ka kanta pinaagi 
sa pagtuon sa pakisayran 
sa mga kasulatan nga 
 gihatag diha sa  
Children’s Songbook.  

  Ang mga bata mas makakat-on sa kanta og tarung 
samtang sila maminaw ug manganta niini nga 
 balik-balik.

  Ribyuha ug kantaha ang mga kanta sa lain-laing 
makalingaw nga paagi. Sama pananglit:

    •   Dapita ang mga bata sa pagkat-on og sugod sa 
melodiya sa usa ka bag-ong kanta pinaagi sa 
pagpaminaw niini o sa pag- hum  niini panahon 
sa pasiuna nga kanta.

    •   Sa pagribyu sa “I Will Follow God’s Plan” ( CS,  
164–65), paghimo og pipila ka mga timailhan 
sa dalan. Pagsulat og lahi nga pulong gikan sa 
kanta sa matag timailhan sa dalan. Iisa ang ti-
mailhan, ug sultihi ang mga bata nga samtang 
kantahon nila ang kanta kinahanglang dili nila 
ikanta ang pulong. Balika kini nganha sa lain na 
usab nga mga timailhan sa dalan.

    •   Paghimo og usa ka cube nga hinimo gikan sa 
papel o karton, ug sa matag kilid sa cube pag-
sulat og lahi nga pamaagi sa pagkanta (sama pa-
nanglit, sa pagpak-pak sa melodiya, paghimo og 
mga aksyon sa kamot, pagkanta og hinay, mga 

lalaki ang mokanta, mga babaye ang mokanta, 
og i- hum  ang melodiya). Sa lain nga cube isulat 
ang mga ngalan sa pipila ka mga kanta sa Primary 
nga nakat-unan sa mga bata. Pagdapit og usa ka  
bata sa pagpaligid sa nag-una nga cube sa pag-
hukom kon unsaon nila sa pagkanta ang kanta, 
ug pagdapit og laing bata sa pagpaligid sa laing 
cube sa paghukom kon hain nga kanta ang ilang 
kantahon.

                    

  Ang mga bata mobati sa 
imong gugma ug kahinam 
alang sa ebanghelyo sam-
tang magkanta ka dungan 
nila. Samtang magpaam-

bit ka sa imong pagpama-
tuod sa Manluluwas, sila 

usab mobati sa Iyang 
gugma alang kanila.  

  Ilakip ang mga bata sa lain-laing mga paagi sam-
tang kamo manganta. Sama pananglit:

    •   Dapita ang mga bata sa paghunahuna og sayon 
nga mga aksyon sa mga kamot sa pagtabang ka-
nila nga mahinumdom sa mga pulong ug men-
sahe sa kanta (tan-awa sa “Mga tabang alang sa 
music leader” sa pahina    7 ).

    •   Dapita ang mga bata sa paghunahuna nga mga 
misyonaryo samtang sila manganta sa “We’ll 
Bring the World His Truth.” Hangyoa sila sa 
pagmartsa diha lang sa gibarugan o molibut sa 
kwarto ug maggunit sa ilang mga kasulatan sam-
tang sila manganta.

    •   Sa dili pa manganta og “Kon Maminaw sa Dug-
han Ko,” hatagi ang matag bata og usa ka papel 
nga giporma og kasingkasing ug ingna sila sa 
pagsulat og “Maminaw” sa atubang ug “Makadu-
ngog” anha sa luyo nga bahin. Ipasabut nga ki-
ning mga pulong gibalik-balik sa makadaghang 
higayon diha sa kanta. 
Hangyoa ang mga 
bata sa pagpakita sa 
husto nga bahin sa 
papel sa kasingka-
sing kon makanta 
nila ang pulong.

      Kanta, Kanta, Kanta

    Ilakip ang mga Bata

Makadungog

Maminaw
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 I-klik dinhi alang sa mga pigura. 

  Pagpahiangay sa mga 

leksyon:  Tingali gikina-
hanglan nga ipahiangay 
ninyo ang inyong mga 
panahon sa pagpakigba-
hin alang sa mga bata 
nga adunay mga kakula-
ngan. Tan-awa sa 
 sharingtime.lds.org  
alang sa pipila ka mga 
ehemplo kon unsaon sa 
paghimo niini. 

  Alang sa dugang nga 

impormasyon  kon un-
saon sa pagtabang sa 
mga bata nga nagkina-
hanglan og espesyal nga 
pag-atiman, tan-awa sa 
 lds.org/pa  (i-klik ang 
  Primary,  dayon  Pagtudlo 
sa Tanang mga Bata, 
Lakip Kadtong Adunay 
mga Kakulangan); ); 
 Pagtudlo, Walay Labaw 
nga Mahinungdanon 
nga Tawag,  38–39; ug 
  disabilities.lds.org . 

    Pagtudlo sa mga Bata nga adunay 
mga Kakulangan
  Ang Manluluwas nagtudlo nga, “Ug ang tanan ninyo nga mga anak pagatudloan 
mahitungod sa Ginoo; ug hilabihan ang kalinaw sa inyong mga anak” ( 3   Nephi 22:13 ).

  Ang mga lider sa Primary adunay importanting responsibilidad sa pagtudlo sa ebanghelyo ni 

Jesukristo sa tanang mga bata, lakip kadtong adunay mga kakulangan. Ang Primary mao ang 

dapit diin ang matag bata kinahanglan nga maabi-abi, mahigugma, ug maatiman, ug malakip. 

Niini nga palibut mas sayon alang sa tanang bata ang pagsabut sa gugma sa atong Langit-

nong Amahan ug ni Jesukristo ug sa pagbati ug pag-ila sa impluwensya sa Espiritu Santo.

  Pakigtambag sa uban samtang magbuhat ka sa 
pagsangkap sa mga panginahanglan sa mga bata 
sa imong Primary kinsa adunay mga kakulangan.

     1.    Pakigtambag sa mga ginikanan sa bata.  
Ang mga ginikanan sa kasagaran mas nakaila 
sa ilang mga anak kay sa uban. Makatudlo sila 
kanimo kon unsaon sa pagsangkap sa iyang mga 
panginahanglan, unsa ka taas ang iyang atensyon, 
ug iyang paborito nga mga paagi sa pagkat-on. Sa-
ma pananglit, ang pipila ka mga bata mas dali nga 
mosanong sa musika, ang uban sa mga istorya, 
mga litrato, sa mga kasulatan, o sa paglihok-lihok. 
Paggamit og lain-laing pamaagi sa pagtudlo, nga 
magsiguro sa paglakip sa mga pamaagi nga ang 
mga bata mas dali nga makakat-on.

     2.    Pakigtambag sa ubang mga lider sa 

 Primary ug sa mga magtutudlo.  Pag-ampo 
ug pagtinabangay sa buhat aron makakita og 
mga paagi sa pagtabang sa matag bata nga ma-
kakat-on sa ebanghelyo ni Jesukristo ug mobati 
nga gihigugma.

     3.    Pakigtambag sa ward council.  Ang mga 
priesthood ug ubang mga lider sa auxiliary adu-
nay mga ideya kon unsaon sa pagtabang sa 
mga bata nga adunay espesyal 
nga panginahanglan. Sa usa 
ka ward, ang grupo sa mga 

high priest mitanyag sa paghatag og “apohan 
nga lalaki alang sa Primary” sa pagtapad matag 
semana sa usa ka batang lalaki nga may autism. 
(mas maayo kon, kanunay nga mao gihapon ki-
ning tawhana matag semana.) Nakatabang kini 
sa batang lalaki nga makahatag og pagtagad sa 
leksyon ug mobati nga gihigugma.

    Si Elder M.   Russell Ballard mitudlo, “Tin-aw kaayo, 
kita nga gisaligan nianang bililhong mga anak giha-
tagan sa sagrado, halangdon nga pagkatinugyanan, 
kay kita ang mga gipili sa Dios nga magpalibut sa 
mga bata karon uban sa gugma ug sa kainit sa hu-
got nga pagtuo ug sa usa ka panabut kon si kinsa 
sila” (“Great Shall Be the Peace of Thy Children,” 
  Ensign,  Abr. 1994, 60).

           

     Ang matag bata bililhon sa Dios. Ang matag usa nagkinahanglan 
sa gugma, pagrespeto ug pagsuporta.

  Ang pipila ka mga bata 
nga may kakulangan 
mas daling mosanong 
ngadto sa mga biswal 
nga ilhanan. Paggamit 
og mga ilhanan sama 

sa gipakita dinhi 
sa pagpakita kon 

oras na sa pag-ampo, 
sa paghilom, o sa 

pagpanganta.   

 Ang painting anaa sa  sharingtime.lds.org  
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Sundon nako ang plano sa Langitnong Amahan alang kanako.


Hinumduman nako ang akong pakigsaad sa bunyag ug maminaw sa
Espiritu Santo.


Mopili ako sa matarung. Nasayud ako nga ako makahinulsol kon ako
makahimo og sayop.


Magmatinuoron ako sa Langitnong Amahan, sa uban, ug sa akong kau-
galingon.


Akong gamiton ang mga ngalan sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo
sa balaang paagi. Dili ako mamalikas o mogamit og binastos nga mga
pulong.


Himoon ko kadtong mga butang sa Igpapahulay nga makatabang kanako
nga masuod ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.


Tahuron nako ang akong mga ginikanan ug mohimo sa akong bahin sa
pagpalig-on sa akong pamilya.


Akong himoong sagrado ug putli ang akong hunahuna ug lawas, dili
nako gamiton ang mga butang nga makadaot kanako.


Magsinina ako og tarung aron sa pagpakita og pagtahud sa Langitnong
Amahan ug sa akong kaugalingon.


Mobasa ug motan-aw lamang ako og mga butang nga makapahimuot sa
Langitnong Amahan.


Maminaw lamang ako og musika nga makapahimuot sa Langitnong
Amahan.


Mangita ko og maayong mga higala ug magbinuotan ngadto sa uban.


Magpuyo ako karon aron mahimong takus nga moadto sa templo ug
mohimo sa akong bahin aron makaangkon og mahangturong pamilya.


ANG AKONG MGA SUMBANAN 
SA EBANGHELYO













Akong Ampingan ang Akong Lawas
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Ako mosunod sa 
 plano sa Dios 
pinaagi sa: 
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Sa 
pagpangandam 


alang sa 
Ikaduhang Pag-anhi, 


ako mosunod ni 
Jesukristo pinaagi 


sa      
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