
Outline alang sa Panahon sa Pagpakigbahin

Ang mga Pamilya Mahangturon
“Ug siya mopabalik sa kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug ang 

 kasingkasing sa mga anak ngadto sa ilang mga amahan” (3 Nephi 25:6).



Mga Panudlo alang sa Panahon sa 
Pagpakigbahin ug ang Pasundayag sa 
mga Bata sa Sakrament Miting

Minahal nga mga Kapangulohan sa Primary ug mga Lider sa Musika,

Niining tuiga sa Primary kita adunay nindot kaayo nga oportunidad sa pagtabang sa kada bata nga 
makasabut sa importansya sa mga pamilya diha sa plano sa atong Langitnong Amahan. Makat-unan 
sa mga bata nga ang kaminyoon tali sa lalaki ug sa babaye gi-orden sa Dios, nga ang pamilya sentro 
sa plano sa Dios, ug nga pinaagi sa sagradong mga ordinansa sa templo ang mga pamilya mag-uban 
sa kahangturan. Ang mga leksyon sa panahon sa pagpakigbahin nagsuporta unsay nakat-unan 
ug napuy-an sa mga bata diha sa ilang kaugalingong mga panimalay. Ang mga doktrina nga ilang 
nakat-unan molig-on sa ilang mga pamilya karon ug motabang sa mga bata sa pagpangandam nga 
mahimong matinud-anong mga inahan ug mga amahan sa umaabut. Kada semana samtang ikaw 
mainampoong mangandam ug magdapit sa Espiritu, ang mga kamatuoran sa ebanghelyo ipanghima-
tuod diha sa mga kasingkasing sa mga bata. Pangita og mga oportunidad nga ang mga bata mopakig-
bahin sa ilang mga pamilya unsay ilang nakat-unan ug gibati diha sa Primary.

Isip kapangulohan sa Primary nag-ampo kami alang kanimo ug nasayud nga ang Ginoo motabang 
nimo sa imong importanting mga responsibilidad. Ang imong gihatag nga mga paningkamot sa pag-
tudlo ug pagpangalagad sa mga bata ug sa ilang mga pamilya molig-on kanila. Among ipahayag ang 
among gugma ug dakong pasalamat alang sa imong matinud-anong serbisyo.

Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Primary

Mga Panudlo alang sa Panahon sa Pagpakigbahin

Panudlo sa Ebanghelyo
Gamita kini nga booklet samtang kamo nag-andam 
sa pagtudlo og 15 minutos nga leksyon kada semana 
sa panahon sa pagpakigbahin. Mahimo nimong duga-
ngan ang sinemana nga mga leksyon sa ubang gitugu-
tan sa Simbahan nga mga materyal, sama sa Friend o 
sa Liahona. Ang mosunod nga mga giya makatabang 
kanimo sa pagplano ug sa paghatag sa mga leksyon.

Higugmaa Kadtong Imong Tudloan. 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 motabang kanimo sa 
pagtudlo pinaagi sa Espiritu.

Pagdapit aron sa Pagkat-on. 
Kini nga booklet gidisenyo 
sa pagtabang kanimo sa 
pagkahibalo dili lamang sa 
unsa ang itudlo apan unsaon usab sa pagtudlo ug sa 
pagdapit aron sa pagkat-on. Makatudlo ka sa doktrina 
sa mas epektibo nga paagi samtang imong buhaton 
ang mosunod nga tulo ka butang sa matag leksyon:

 1. Ilha ang doktrina. Klaroha ang pagpaila sa dok-
trina nga pagatun-an sa mga bata. Hunahunaa 
ang mga paagi sa pagbuhat niini sa pulong ug sa 
biswal. (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa 
ang mga leksyon alang sa ikatulong semana sa 
Agosto ug sa ikaduhang semana sa Nobyembre.)

2. I-awhag ang pagsabut. Siguroha nga ang mga 
bata nag-angkon og mas lawom nga pagsabut sa 
doktrina pinaagi sa nagkalain-laing mga pamaagi 
sa pagtudlo nga nag-apil kanila sa pagkat-on, 
sama sa pagkanta og mga awit, pag-role play, ug 
sa pagbasa og mga kasulatan.

 3. I-awhag ang paggamit. Hatagi ang mga bata 
og mga oportunidad sa 
paggamit sa doktrina diha 
sa ilang mga kinabuhi. Hu-
nahunaa kon sa unsa nga 
paagi sila makapahayag og 
mga pagbati mahitungod sa 
o makahimo og usa ka tu-
mong kalabut sa doktrina.

Kini nga booklet nagha-
tag og kompleto nga mga 
leksyon alang sa pipila 

ka mga semana sulod sa tuig. 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 

Matag semana, pagplano og 
mga paagi sa (1) pag-ila sa 
doktrina, (2) pagtabang sa 

mga bata sa pagsabut niini, 
ug (3) pagtabang nga maga-

mit kini sa ilang kinabuhi.

Anaa sa internet: Ang 
impormasyon, mga biswal, 
ug kapanguhaan nga giga-
mit dinhi sa booklet anaa 
sa internet diha sa seksyon 
sa Primary sa LDS.org.
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Pagpangandam: Pag-
ampo alang sa paggiya ug 
tinguhaa ang impluwen-
sya sa Espiritu samtang 
ikaw nag-andam sa imong 
mga panahon sa pagpa-
kigbahin. Samtang ikaw 
nag-andam ug nagtudlo 
uban sa Espiritu, Siya 
mopanghimatuod sa 
kamatuoran sa unsay 
imong gitudlo. (Tan-awa 
sa PWLKMT, 13.)

pinaagi sa pagbasa og ubang mga leksyon niini nga 
booklet. Kon adunay ikalima nga Dominggo, gamita 
kini nga panahon sa pagribyu sa miaging mga lek-
syon. Ang Espiritu makagiya kanimo samtang ikaw 
nagplano ug nag-andam og mga kalihokan alang sa 
mga leksyon.

Pakigtrabaho uban sa lider sa musika samtang ikaw 
nag-andam sa imong mga leksyon. Ang pagpanganta 
motabang sa pagdugang og kalig-on sa mga doktrina 
nga imong gitudlo. Panagsa mahimo ka nga modapit 
og mga magtutudlo ug sa ilang mga klase sa pagta-
bang 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 Primary. 
Kinahanglan ka nga mangayo og pagtugot sa imong 
bishop o branch president sa dili pa dapiton kini nga 
mga tawo sa pag-apil.

Gilakip sa mga leksyon mao ang daghan nga mga 
tabang sa pagtudlo nga motabang kanimo sa pag-
palambo sa imong abilidad sa pagtudlo. Ang mga 
leksyon naglakip usab og mga hulagway nga mota-
bang kanimo nga makita kon unsa ang hulagway 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 
pagpanghimatuod niini nga mga doktrina diha sa 
kasingkasing sa mga bata.

Panahon sa Pagpanganta
Ang musika sa Primary kinahanglan nga mopasi-
ugda 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 kinahanglan 
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 alang 
sa mga bata nga makat-unan niini nga tuig (tan-
awa sa mga pahina 28–29). Kini naglakip usab og 
seksyon nga nag-ulohan “Unsaon sa Paggamit ang 
Musika sa Primary,” nga naglakip og mga ideya alang 
sa pagtudlo og mga awit ngadto sa mga bata (tan-awa 
sa mga pahina 26–27).

Mga Giya alang sa Pasundayag sa Sakrament Miting

Ubos sa direksyon sa bishop o branch president, 
ang pasundayag sa mga bata diha sa sakrament 
miting ihatag sa panahon sa ikaupat nga bahin sa 
tuig. Pakigkita sa magtatambag sa kapangulohan sa 
bishopric o sa branch 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 og 
programa pinasikad sa binulan nga mga tema sa 
panahon sa pagpakigbahin. 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	kinahanglang	dili	mokuha	og	
oras gikan sa klase o sa mga pamilya nga wala 
kinahanglana.

•	Ang	mga	biswal,	mga	costume,	ug	mga	pasun-
dayag sa media dili angay sa pasundayag diha sa 
sakrament miting.

Mga Kapanguhaan nga Gigamit 
niining Booklet

Ang mosunod nga minubo nga pagkasulat gigamit sa 
tibuok booklet:

SB  Songbook sa mga Bata

LHE  Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo

PWLKMT   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 Hulagway sa Ebang-
helyo, mga pakete sa hulagway sa manwal sa Primary, 
ug mga magasin sa Simbahan ug sa internet diha sa 
images.lds.org.

Kurikulum alang sa 2014

Kinatibuk-ang Kurikulum
Nursery: Tan-awa ang Inyong Gagmay nga mga Bata; 
Sunbeams: Primary 1; CTR 4–7: Primary 2; Valiant 
8–11: Primary 6

Sukaranan nga Kurikulum
Sunbeams: Primary 1; CTR 4–7: Primary 2; Valiant 
8–11: Primary 4

Mga Kapanguhaan: 
Makakaplag ka og dugang 
nga mga kapanguhaan 
sa pagtudlo sama sa mga 
koloranan nga pahina, 
mga istorya, ug mga 
kalihokan diha sa Friend, 
Liahona, manwal sa 
nursery, ug sa Libro sa 
mga Hulagway sa Ebang-
helyo. Gamita kini nga 
mga kapanguhaan nga 
madugangan ang imong 
mga leksyon. Pangita usab 
og lista sa mga kapa-
nguhaan mahitungod sa 
piho nga mga hilisgutan 
sa ebanghelyo gikan sa 
Friend diha sa friend.
lds.org. Kini nga mga 
kapanguhaan mahimo nga 
iimprinta ug gamiton sa 
pagtudlo sa mga bata.
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Ang Langitnong Amahan Nag-andam 
og Paagi alang Kanako nga Mobalik 
ngadto sa Iyang Presensya

“Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niana gihatag niya ang iyang 
bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kon dili may kinabuhing 
dayon” ( Juan 3:16).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Pagplano og mga paagi 
sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa paggamit 
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?”

Semana 1: Ako anak sa Dios ug makahimong mahisama Kaniya sa umaabut.

Ilha ang doktrina ug i-awhag ang pagsa-
but (pagtan-aw og mga hulagway, pagkanta og 
mga awit, ug pagbasa og kasulatan): Ipakita ang 
daghang mga hulagway sa gagmay nga mga hayop 
ngadto sa mga bata ug pangutan-a sila kon unsa 
kini kon modako na (pananglit, ang usa ka miming 
motubo ngadto sa pagka-iring). Ipakita ang hulagway 
sa usa ka masuso nga bata ug ipangutana ang samang 
pangutana. Ipasabut nga adunay usa ka butang nga 
espesyal mahitungod sa tawhanong gamay nga bata 
nga lahi sa mga gagmay nga hayop. Dapita ang mga 
bata sa pagpaminaw kong kang kinsang mga anak 
kita samtang kantahon ninyo og dungan ang “Ako 
Anak sa Dios” (SB, 2–3). Ipabasa sa usa ka bata ang 
Salmo 82:6, ug hisguti unsay gitudlo sa awit ug sa 

kasulatan. Isulat sa pisara ang “Ako anak sa Dios ug 
makahimo nga mahisama Kaniya sa umaabut,” ug 
ipabasa kini og kusog sa usa ka bata.

I-awhag ang paggamit (pagpakigbahin): 
Pagdapit og daghang mga bata sa pagpakigbahin og 
mga paagi nga sila mibati og gugma gikan sa usa ka 
ginikanan. Ipasabut nga ang Langitnong Amahan 
gusto nga kita mobati usab sa Iyang gugma. Ipakig-
bahin ang usa ka paagi nga imong gibati ang gugma 
sa Dios alang kanimo, ug pagdapit og daghang mga 
bata sa pagpakigbahin og mga paagi nga ilang gibati 
ang Iyang gugma alang kanila. Ipapaminaw sa mga 
bata ang unsay mohunghong kanato sa Iyang gugma 
samtang inyong kantahon og dungan ang “Ako Nasa-
yud Akong Amahan Buhi” (SB, 8).

Semana 2: Ang Langitnong Amahan naghatag og Manluluwas ug naghimo 
niining posible alang kanako sa pagbalik ngadto sa Iyang presensya.

I-awhag ang pagsabut (nag-
hisgot sa Pag-ula): I-drawing 
ang tul-id nga dalan diha sa pi-
sara nga matapos sa usa ka dapit 
nga may pangalan “Kinabuhing 
Dayon uban sa Atong Amahan 
sa Langit.” Ibutang ang usa ka 
litrato sa tawo sa sinugdanan sa 
dalan. Ipasabut nga ang hulag-
way nagrepresentar kanatong 
tanan ug nga kita kinahanglan 
nga mosunod sa dalan aron sa 
pagbalik ngadto sa Langitnong 
Amahan. Isulti sa mga bata nga 
kita dili makabalik ngadto sa 
Langitnong Amahan pinaagi 

sa atong mga kaugalingon. Pagpapas og bahin sa 
dalan, ug pangutana, “Unsay makatabang kanato 
sa pagpadayon diha sa dalan?” Ipabasa sa usa ka 
bata o ipa-recite ang ikasiyam nga artikulo sa hugot 
nga pagtuo. Ipakita ang usa ka hulagway ni Kristo 
diha sa Getsemani, ug sa lakbit ipasabut ang Pag-ula. 
Isulti sa mga bata nga ang Pag-ula ni Kristo sama sa 
usa ka taytayan nga motabang kanato sa pagbalik 
ngadto sa Langitnong Amahan; kon kita maghinul-
sol ug magsunod sa mga sugo, makapuyo kita uban 
Kaniya pag-usab. I-drawing ang usa ka taytayan diha 
sa pisara, ug ibalhin ang litrato sa tawo ngadto sa 
katapusan sa dalan. Dapita ang pipila ka mga bata sa 
pagpakigbahin sa ilang mga pagbati mahitungod ni 
Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula. Kon itugot sa pana-
hon, kantaha ang “Langit Gipuy-an Ko” (SB, 140).

Semana 3: Si Jesukristo ang perpekto nga ehemplo alang kanako nga sundon.

Ilha ang doktrina (naghisgot sa mga ehemplo): 
Ipangutana, “Kinsa ang nagpakita og maayong 
ehemplo alang kanato?” Isulat o ipasulat sa usa ka 
bata ang mga tubag, lakip ang Jesukristo, diha sa 

pisara. Ipasabut nga kining tanan nga mga tawo 
nagpakita og maayong  mga ehemplo alang kanato, 
apan si Jesus lamang ang nagpakita og perpekto 
nga ehemplo. Isulti sa mga bata nga Siya “naghimog 

Awit: “Mipadala sa 
Bugtong Anak”
(SB, 20–21)

Dapita ang pag-apil: 
Mobati ang mga bata 
og importansya kon sila 
moapil sa pagkat-on. 
Kon mahimo, dapita ang 
mga bata sa pagsulat 
diha sa pisara o pagbasa 
og mga kasulatan kay 
sa ikaw ang mobuhat.

Mga tabang sa musika 
ug mga sugyot kon unsaon 
pagtudlo sa mga awit niini 
nga outline makita diha 
sa mga pahina 26–27.
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Pagtudlo uban sa Es-
piritu: Pag-ampo alang sa 
paggiya ug tinguhaa ang 
impluwensya sa Espiritu 
samtang ikaw nag-andam 
sa imong mga panahon sa 
pagpakigbahin. Sam-
tang ikaw nag-andam 
ug nagtudlo uban sa 
Espiritu, Siya mopanghi-
matuod sa kamatuoran 
sa unsay imong gitudlo.

Tip: Ang Manluluwas 
kinahanglan nga dili 
iparepresentar sa mga 
bata diha sa drama.

kaayohan” (Mga Buhat 10:38) ug nagpakita sa Iyang gugma pinaagi sa pag-alagad sa uban, ug gusto Siya nga 
atong sundon ang Iyang ehemplo.

I-awhag ang pagsabut (naminaw og mga istorya ug nagdrawing og mga hulagway): Sa dili pa ang 
Primary, paghangyo og upat ka hamtong sa pag-anha nga andam sa paghisgot sa usa sa mosunod nga mga 
hulagway ug mga kasulatan ug unsaon nato nga makasunod sa ehemplo ni Jesukristo.

Ang mga magtutudlo sa 
klase makatabang sa 
paggiya og gagmayng 

grupo nga mga panaghisgot, 
pag-awhag og pag-apil, 
ug sa pagpadayon og 
balaang pagtahud.

Juan 13:14–15 Mateo 5:1–2 Lucas 15:4 3 Nephi 17:1–10
Bahina ang mga bata ngadto sa upat ka grupo, ug 
ibutang ang usa sa mga hamtong sa matag grupo. 
Ipapaminaw sa mga bata ang hamtong nga nagsulti 
mahitungod sa Manluluwas, ug dapita sila sa pag-
drawing o pagsulat diha sa usa ka pirasong papel 
kon unsaon nila nga makasunod sa ehemplo ni 
Jesus. Dapita ang usa ka bata gikan sa matag grupo 
sa pagpakigbahin unsay ilang nakat-unan ngadto sa 
ubang mga bata.

I-awhag ang paggamit (pagkanta og usa ka 
awit): Kantaha ang “Maninguha Kong Mahimong 
Mahisama Kang Jesus” (SB, 78–79). Hangyoa ang 
mga bata sa pagsunod sa ehemplo ni Jesus niining 

semanaha ug sa pag-andam sa pagreport unsay ilang 
gibuhat sa miaging semana.

Semana 4: Makabalik ako ngadto sa Langitnong Amahan pinaagi sa pagsunod 
ni Jesukristo.

Ilha ang doktrina (nagribyu): I-drawing ang 
dalan gikan sa semana 2 diha sa pisara. Hangyoa 
ang mga bata sa pagpasabut kinsa ang naghimo niini 
nga posible nga makabalik ngadto sa Langitnong 
Amahan. Ipareport sa mga bata giunsa nila sa pagsu-
nod ang ehemplo ni Kristo sulod sa miaging semana. 
Dapita sila sa pagpakigbahin sa uban nga mga paagi 
nga sila makasunod ni Jesus (sama sa pagpabunyag, 
pag-ampo, ug pagsunod sa mga sugo). Isulat ang 
ilang mga tubag sa pisara.

I-awhag ang pagsabut (naminaw og istorya sa 
kasulatan): I-asoy ang istorya ni Jesus nga nagtawag 
sa Iyang mga Apostoles (tan-awa sa Mateo 4:18–22), 
ug dapita ang mga bata sa paghimo sa mga aksyon 
dungan nimo. Sama pananglit: “Si Pedro ug Andres 

nanginabuhi pinaagi sa pagpangisda. Usa ka adlaw 
sa ilang paglaya diha sa Dagat sa Galilea (paglaya) 
ilang nakita si Jesus nga Nazareno. Ilang nadungog 
Siya (ibutang ang kamot luyo sa dunggan), “Sumunod 
kamo kanako.” Bisan og si Pedro ug Andres subsob sa 
ilang trabaho (nagbitad sa mga laya), dihadiha dayon 
mibiya sila sa ilang mga laya (naghulog sa mga laya), 
ug misunod Kaniya (naglakaw diha sa gitindugan). Si 
Santiago ug Juan didto sa laing sakayan nag-ayo sa 
ilang mga laya (nag-ayo sa mga laya). Gitawag sila ni 
Jesus, busa gibiyaan nila ang ilang mga laya ug misu-
nod Kaniya (naglakaw diha sa gitindugan).” Pangutan-a 
ang mga bata kon ila bang biyaan unsay ilang gibuhat 
kon ang Manluluwas mosulti kanila, “Sumunod 
kamo kanako.” Pagiyahi sa matag klase ang ubang 
mga bata sa pag-pantomine og kalihokan, sama sa 
paglangoy o pagdula og mga dulaan. Ipahunong nila 
unsay ilang gibuhat ug maglakaw diha sa gitindu-
gan kon madungog nila ang mga pulong “sumunod 
kamo kanako.” Samtang ilang i-pantomine ang matag 
kalihokan, ipataas ang hulagway ni Jesukristo ug sa 
hinay isulti ang, “Sumunod kamo kanako.”

I-awhag ang paggamit (naghisgot sa mga ehem-
plo): Hangyoa ang mga bata sa pagpakigbahin og 
mga paagi nga sila makasunod ni Jesukristo karon. 
Sama pananglit, sila moduol sa tawag sa ginikanan 
alang sa pag-ampo sa pamilya o sa pagdapit sa mag-
tutudlo nga magmatinahuron sa balaang paagi.
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Ang Langitnong Amahan Adunay 
Plano alang sa Iyang mga Anak
“O unsa kamahinungdanon ang laraw sa atong Dios!” (2 Nephi 9:13)
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga imong kaugalingon. Pagplano og mga 
paagi sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug tabangi sila sa pagsabut niini ug sa paggamit 
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?”

Semana 1: Ang Langitnong Amahan adunay Plano alang sa Iyang mga anak.

Ilha ang doktrina (nagsulti sa doktrina): Pa-
anhaa ang tulo ka mga bata sa atubangan sa klase. 
Ipasulti sa una, “Ang Langitnong Amahan,” sa 
ikaduha, “adunay plano,” ug sa ikatulo, “alang sa 
Iyang mga anak.” Bahina ang klase ngadto sa tulo ka 
grupo, ug patinduga ang matag grupo ug, uban sa 
tabang sa tulo ka mga bata isip mga lider, ipausab og 
sulti ang ilang bahin sa sentence. Ipausab og sulti sa 
makadaghan, naghatag sa matag grupo og higayon 
sa pagsulti sa matag hugpong sa mga pulong.

I-awhag ang pagsabut (nagbasa og mga 
kasulatan): Ipasabut nga sa wala pa kita matawo, 
nagpuyo kita sa langit uban sa atong langitnong mga 
ginikanan; gusto sa Langitnong Amahan nga kita 
mahimong mas sama Kaniya, busa mitanyag Siya 
og usa ka plano. Bahina ang pisara ngadto sa tulo 
ka seksyon ug butangi og pangalan kini “Premortal 
nga Kinabuhi,” Mortal nga Kinabuhi,” ug “Kinabuhi 
human sa Kamatayon.” Sa lakbit hisguti ang matag 
usa (tan-awa sa Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka 

Pakisayran sa Ebanghelyo [2004], 196–200). Bahina 
ang mga bata ngadto sa gagmayng grupo, ug hatagi 
ang matag grupo og usa o labaw pa sa mosunod 
nga mga kasulatan: Genesis 1:1; Alma 12:24; Alma 
34:32; Alma 40:12; Doktrina ug mga Pakigsaad 
76:62; Moises 4:2; Abraham 3:22–23. Dapita ang 
matag grupo sa pagbasa sa ilang kasulatan, pasultihi 
ang ubang mga bata mahitungod sa ilang kasulatan, 
ug ipasulat ang pakisayran ubos sa hustong ulohan 
diha sa pisara.

I-awhag ang paggamit (nagdrawing og mga 
hulagway): Ihatag sa matag bata ang usa ka pirasong 
papel nga gibahin og katulo. Ipa-drawing nila ang 
usa ka butang nga nagrepresentar sa matag bahin 
sa plano sa Dios (premortal nga kinabuhi, mortal 
nga kinabuhi, ug kinabuhi human sa kamatayon). 
I-awhag kanila ang pagpaambit sa ilang mga ideya 
kauban ang ilang mga pamilya sa panimalay. Kan-
taha og dungan ang “Sundon Ko ang Plano sa Dios” 
(SB, 86–87).

Semana 2: Gimandoan sa Langitnong Amahan si Jesukristo sa paglalang sa 
yuta isip panimalay sa Iyang mga anak.

I-awhag ang pagsabut (maghisgot sa mga hu-
lagway): Ipasabut nga isip kabahin sa plano sa La-
ngitnong Amahan, gikinahanglan nga kita mobiya sa 
Iyang presensya, busa gisugo sa Langitnong Amahan 

si Jesukristo sa paglalang sa yuta alang kanato. Pag-
pakita og mga hulagway sa pipila ka mga butang nga 
gilalang (sama sa adlaw, buwan, tubig, mga tanom, 
ug mga hayop) libut sa kwarto. Pagpili og usa ka 
bata sa pagkuha og hulagway ug sa pagbutang niini 
diha sa pisara. Paghisgot nganong kana nga nilalang 
importante kanato. Ipadayon hangtud ang tanang 
mga hulagway nabutang sa pisara. Papaminawa ang 
mga bata kon ngano kining mga butanga gilalang 
samtang may usa ka bata nagbasa sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad 59:18–19.

I-awhag ang paggamit (nagdrawing og mga hu-
lagway): Hatagi ang matag bata og usa ka pirasong 
papel, ug ipa-drawing sa mga bata ang usa sa ilang 
paboritong mga nilalang. Kantaha ang “Gihigugma 
Ako sa Langitnong Amahan” (SB, 16–17).

Awit: “Sundon Ko ang 
Plano sa Dios”
(SB, 86–87)

Mga biswal: Ang mga 
bata mas mosanong og 
maayo sa mga biswal. 
Hunahunaa ang pagga-
mit og lain-laing mga 
hulagway, lakip ang mga 
butang, mga drawing sa 
pisara, mga ginunting nga 
pulong, mga hulagway, 
ug mga puppet (tan-awa 
sa PWLKMT, 89–90).
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Semana 3: Ang akong lawas gilalang sama sa dagway sa Dios.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og salamin): 
Paggunit og salamin atubangan sa pipila ka mga bata, 
ug ipahulagway kanila unsay ilang nakita (mga mata, 
dunggan, ba-ba, ug uban pa). Ipasabut nga ang ilang 
nakita usa ka “dagway” sa ilang mga kaugalingon. 
Ipapaminaw sa mga bata kon kinsang dagway kita 
gilalang samtang may usa ka bata nga nagbasa sa Ge-
nesis 1:27. Ipasabut nga ang Dios adunay mga mata, 
dunggan, ba-ba, ug uban pa, ug kana mao nganong 
kita aduna usab niini. (Alang sa mas gagmay nga 
mga bata, hunahunaa ang pagpakiay-kiay kanila o 
paghikap sa lain-laing mga parte sa lawas samtang 
ikaw nagpasabut nga ang Dios aduna usab niini.) I-awhag ang paggamit (nagdula og dula): I-

drawing o isulat ang pangalan sa lain-laing parte sa 
lawas sa matag kilid sa usa ka square block o paper 
cube. I-papasa kini sa mga bata libut sa kwarto 
samtang sila naminaw o nanganta sa “Ang Ginoo 
Naghatag Kanako og Templo” (SB, 73). Hununga 
usahay ang musika, ug ipalukot ang cube sa bata nga 
naggunit niini. Pangutan-a, “Sa unsa nga paagi gusto 
ang Langitnong Amahan nga gamiton o amumahon 
ninyo kini nga parte sa inyong lawas? Ipadayon 
kutob sa itugot sa panahon.

Semana 4: Ang kabubut-on mao ang gasa sa pagpili alang sa 
akong kaugalingon.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og object lesson): 
Pagdala og daghang mga butang nga kapilian sa 
mga bata. Sama pananglit, makadala ka og duha ka 
lain-laing matang sa prutas, ballpen ug lapis, o duha 
ka lain-laing matang sa mga sapatos. Papilia ang 
daghang mga bata tali sa mga butang. Ipasabut nga 
ang abilidad sa pagpili mao ang gasa nga gitawag og 

“kabubut-on” ug nga kita gawasnon sa pagpili, apan 
sa matag pagpili may kaubang sangputanan.

I-awhag ang pagsabut (nagbasa og mga 
kasulatan): Isulti sa mga bata nga sa espiritu pa 
kita didto sa premortal nga kinabuhi, gigamit nato 
ang atong kabubut-on sa paghimo og matarung nga 
pagpili; tanan kanato mipili sa pagsunod sa plano sa 
Langitnong Amahan. Ipabasa sa usa ka bata 2 Nephi 
2:27. Hisguti unsay gisulti sa kasulatan mahitungod 
sa mga sangputanan sa pagpili nga mosunod ni Jesu-
kristo o sa pagpili nga dili mosunod Kaniya.

I-awhag ang paggamit (role-playing): Dapita 
ang matag klase sa pag-role play og sitwasyon diin 
sila makagamit sa ilang kabubut-on sa pagsunod sa 
usa ka sugo. (Sama pananglit, maka-role play sila 
og pagsunod sa ilang mga ginikanan o pakigbahin 
og dulaan ngadto sa usa ka higala.) Ipahisgut sa 
mga bata ang maayong mga sangputanan sa ilang 
mga pagpili.

Ang pagtugot 
sa mga bata sa 
pag-apil mohatag 
kanila og oportuni-
dad sa aktibo nga 
pag-apil sa kasina-
tian sa pagkat-on.

Pagpangandam: 
Samtang nagplano ka 
sa imong mga panahon 
alang sa pagpakigbahin, 
basaha og una ang tanan 
nga mga leksyon alang 
niana nga bulan. Dayon 
timbang-timbanga ang 
mga kalihokan nga giplano 
nimong gamiton sumala sa 
panahon nga anaa kanimo 
ug sa mga panginahanglan 
sa imong Primary. Sama 
pananglit, mahimo nimong 
kompletuhon ang katunga 
sa mas taas nga kaliho-
kan sa usa ka semana ug 
humanon kini sa mosunod 
nga semana o balikon ang 
mas mugbo nga mga ka-
lihokan aron matabangan 
ang mga bata sa pagribyu.
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I-klik dinhi alang sa paper cube.

Unsaon nako paggamit o pag-amuma ang akong mgaMata

Unsaon nako paggamit o pag-amuma ang akong mgaDunggan

Unsaon nako paggamit o 
pag-amuma ang akong Ba-ba

Unsaon nako paggamit o 
pag-amuma ang akong Hunahuna

Unsaon nako paggamit o pag-amuma ang akong mgaKamot
Unsaon nako paggamit o pag-amuma ang akong mgaTiil

Unsaon nako 
paggamit o pag-

amuma ang akong 
Hunahuna

Unsaon nako paggamit 

o pag-amuma ang 

akong mga

Kamot

Unsaon nako paggamit o 

pag-amuma ang akong mga
Dunggan



Si Jesukristo Mao ang Atong Manluluwas 
“Kita nakakita ug magapanghimatuod nga ang Amahan mao ang nagpadala sa iyang Anak 
ingon nga Manluluwas alang sa kalibutan” (1 Juan 4:14).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga imong kaugalingon. Pagplano og mga paagi 
sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa paggamit 
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?”

Semana 1: Ako makaangkon og pagpamatuod kabahin ni Jesukristo.

Ilha ang doktrina (naminaw og istorya): I-asoy 
ang mosunod nga istorya: “Sa bata pa si President 
James E. Faust, siya may ngil-ad nga damgo ug 
nimata nga naghilak. Gigakos siya sa iyang apohan 
nga babaye, gihupay siya, ug gisultihan siya nga sila 
luwas tungod kay si Jesukristo nagbantay kanila. Mi-
balik siyang malinawon sa iyang katre, misalig nga si 
Jesus nagbantay kanato.” Isulti sa mga bata nga kini 
nga kasinatian mitabang ni President Faust pag-ang-
kon og pagpamatuod kalabut ni Jesukristo (tan-awa 

“A Growing Testimony,” Ensign, Nob. 2000, 53).

I-awhag ang pagsabut (nagdula og dula): 
Paghimo og ginunting nga mga pulong nga naghulag-
way sa mga butang nga motabang sa usa ka bata sa 
pag-angkon og pagpamatuod ug ang pipila sa uban 
nga naghulagway og mga butang nga dili motabang 
(ehemplo sa mga ginunting nga pulong anaa sa sha-
ringtime.lds.org). Pagbutang og taas nga pisi o hilo 
nga may 10 ka higot diha sa salog. Patinduga ang usa 
ka bata sa usa ka tumoy sa pisi ug pagunita sa marka 
nga nag-ingon, “Usa ka Pagpamatuod kabahin ni Je-
sukristo.” Pagdapit og laing bata sa pagtindog sa laing 
tumoy sa pisi nga may marka nga nag-ingon, “Ako 
Makaangkon.” Pakuhaa ang usa ka bata og usa ka 
ginunting nga pulong ug ipabasa kini og kusog. Kon 
kini naghulagway og usa ka butang nga motabang 
kanato sa pag-angkon og pagpamatuod, palakanga 
ang bata nga may “Ako Makaangkon” sa atubangan 
sa usa ka higot; kon kini dili mogiya ngadto sa usa ka 
pagpamatuod, magpabilin ang bata diha sa lugar. Ba-
lika hangtud ang bata moabut sa laing tumoy sa pisi. 
Ipasulti sa tanan, “Ako makaangkon og pagpamatuod 
kabahin ni Jesukristo.” Ipasabut nga ang atong mga 
pagpamatuod dili gayud mohunong sa pagtubo nga 
malig-on; samtang kita nagpadayon sa pagsunod ni 
Jesukristo ug naghimo og matarung nga mga pagpili 
sa tibuok natong kinabuhi, ang atong mga pagpama-
tuod mopadayon sa pagtubo nga mas malig-on.

Semana 2: Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo ako makahinulsol ug mapasaylo sa 
akong mga sala.

Ilha ang doktrina (naghisgot sa mga 
kasulatan): Ipakita ang usa ka hulagway 
ni Kristo diha sa Getsemani, ug sa lakbit 
ribyuha ang Pag-ula (tan-awa sa Lucas 
22:39–44). Pagdapit og usa ka bata sa 
pagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 
19:16, ug papaminawa ang mga bata 
sa unsay ilang kinahanglan gayud nga 
buhaton aron mapahimuslan ang mga 
panalangin sa Pag-ula.

I-awhag ang pagsabut (naminaw og 
istorya sa kasulatan): I-asoy ang istorya 
ni Alma ang Batan-on, ug ipahimo sa 
mga bata ang mga aksyon dungan nimo 
nga mobagay sa istorya. Ang mosunod 
usa ka ehemplo: “Si Alma ang Batan-on 
naghimo og bati nga mga pagpili 

Awit: “Ako 
Nahingangha, 
Nahibulong”
(Mga Himno ug mga Awit sa 
mga Bata, nu. 22-23)

Marso

Ang role-playing naghatag og oportunidad 
nga maapil ang tanang mga bata.
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Ako Makaangkon

Usa ka 
Pagpamatuod 

kabahin ni 
Jesukristo

I-kik dinhi para sa ginunting nga mga pulong.



Tip: Hunahunaa ang 
mga limitasyon sa 
panahon kon magplano 
sa imong mga panahon 
sa pagpakigbahin. Sama 
pananglit, ang kalihokan 
sa semana 3, hangyoa 
ang matag dinapit nga 
tigpamulong sa pagga-
mit og duha ka minutos. 
Mahimong modapit ka og 
mas diyutay nga dinapit 
nga tigpamulong aron sa 
pagtugot og mas daghang 
oras sa matag usa.

(paghimo og isug nga nawong). Siya ug ang iyang mga 
higala misulay sa pagdaot sa Simbahan. Usa ka ad-
law usa ka anghel miabut aron sa paghunong kanila; 
nahadlok si Alma (lihok nga nahadlok). Siya nahadlok 
kaayo nga siya natumba ingon og siya patay (lihok 
ingon og patay). Mibati siya og kaguol sa iyang mga 
sala nga sulod sa tulo ka adlaw dili siya makalihok 
(ayaw paglihok). Sa katapusan, nahinumduman niya 
nga si Jesukristo mibayad sa bili, o mitubos, sa iyang 
mga sala. Sa nahunahuna niya ang mahitungod 
sa unsay nabuhat ni Jesus, mibati siya og tumang 

kalipay (lukso sa kalipay). Mihinulsol si Alma ug 
nahimong usa ka halangdong propeta kinsa mitudlo 
sa katawhan mahitungod ni Jesukristo” (tan-awa sa 
Alma 36).

I-awhag ang paggamit (naghisgutay): Sa lakbit 
paghisgot sa mosunod nga mga baruganan sa pag-
hinulsol: (1) nakaamgo nga ako nagbuhat og sayop, 
(2) naguol alang sa sala, (3) mokumpisal ngadto sa 
Langitnong Amahan, (4) tarungon ang sayop, ug 
(5) dili kini buhaton pag-usab.

Semana 3: Si Jesukristo nabanhaw, ug ako mao usab.

Ilha ang doktrina (nagkanta ): Pagdungan og 
kanta “Nabuhi ba Gayud Pag-usab si Jesus?” (SB, 45) 
o “Si Jesus Nabanhaw” (SB, 44). Hangyoa ang usa ka 
bata sa pagpasabut unsay gitudlo sa awit. Isulti sa 
mga bata nga tungod si Jesus nabanhaw, kitang ta-
nan mao usab. Guniti ang mga kasulatan ug ipasabut 
nga kita nahibalo nga si Kristo nabanhaw tungod 
kay kita makabasa mahitungod niini diha sa mga 
kasulatan. Ipasabut nga bisan tuod kita wala maka-
kita sa nabanhaw nga Kristo, ang uban nakakita, ug 
misulti sila kanato unsay ilang nahibaloan.

I-awhag ang pagsabut (naminaw sa dina-
pit nga mga tigpamulong): Paghangyo og pipila 
ka hamtong nga mga miyembro sa inyong ward 
sa pag-anha sa panahon sa pagpakigbahin ug sa 
pagrepresentar sa usa sa mosunod nga mga saksi sa 
nabanhaw nga Kristo: Maria Magdalena (tan-awa sa 
Juan 20:1–18), Tomas (tan-awa sa Juan 20:19–29), 
usa ka Nephite nga lalaki o babaye (tan-awa sa  
3 Nephi 11:1–17; 17), ug Joseph Smith (tan-awa sa 
Joseph Smith—Kasaysayan 1:11, 14–17; tan-awa 
usab sa D&P 76:22–24). Hangyoa ang mga miyem-
bro sa ward sa pagpakigbahin sa asoy diha sa kasu-
latan ug sa pagpamatuod kabahin sa Pagkabanhaw 
ni Kristo.

Semana 4: Makapakita ako og respeto alang sa Manluluwas pinaagi sa 
balaang pagtahud.

I-awhag ang pagsabut (nagtan-aw og mga 
hulagway): Ipakita ang mga hulagway sa sagradong 
mga dapit, sama sa Tanaman sa Getsemani, lubnga-
nan ni Jesus, ang Sagradong Kakahoyan, templo, ug 
meetinghouse. Samtang ikaw nagpakita sa matag la-
rawan, pangutan-a: “Nganong kini nga dapit sagrado 
o espesyal? Unsaon nimo sa paglihok kon ikaw tua 
didto?” Paghisgot unsa ang balaan nga pagtahud ug 
sa unsa nga paagi nga ang balaang pagtahud nga 
mga lihok nagpakita sa atong gugma ug respeto 
alang sa atong Manluluwas. Ipasabut nga kon kita 
may balaang pagtahud, bation nato ang kasuod 
ngadto Kaniya.

I-awhag ang paggamit (naghunahuna og mga 
ehemplo): Isulat ang mga pulong “Balaang Pagta-
hud” ug “Walay Balaang Pagtahud” diha sa pisara. 
Bahina ang mga bata ngadto sa daghang mga grupo. 
Ihatag sa matag grupo ang pipila ka gagmayng mga 
piraso sa papel, ug ipasulat sa matag papel ang usa 
ka butang nga nagpakita og balaang pagtahud diha 
sa simbahan o usa ka butang nga wala magpakita. 
Ipabasa sa matag grupo og tagsa-tagsa ang ilang 
papel. Ipakyugpos sa mga bata ang ilang mga bukton 
kon kini usa ka ehemplo sa balaang pagtahud o 
sa pagpa kitiw-kitiw sa ilang mga tudlo kon kini 
walay balaang pagtahud. Dayon ipabutang sa usa ka 
miyembro ang papel ubos sa husto nga ulohan diha 
sa pisara.

Mga dula: Angay nga 
mga dula sa Primary 
nagtabang sa pagpatun-
hay og sitwasyon nga 
may balaang pagtahud. 
Ang mga dula naghatag 
og lain-laing mga leksyon 
ug nagtugot sa mga bata 
sa pagtinabangay sa usag 
usa. Kini usab nagdugang 
og kalig-on sa baruganan 
sa ebanghelyo nga gitudlo 
sa makalingaw nga paagi.
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Ang Pamilya Sentro sa Plano sa Dios
“Ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug sa usa ka babaye gi-orden sa Dios ug . . . ang pamilya 
sentro sa plano sa Tiglalang alang sa walay katapusan nga destinasyon sa Iyang mga anak” 
(“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan”).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga imong kaugalingon. Pagplano og mga paagi 
sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa paggamit 
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?”

Semana 1: Ang pamilya sentro sa plano sa Dios.

Ilha ang doktrina (nangita sa nawala nga mga 
pulong): Sa dili pa magsugod ang Primary, ipapi-
lit ang mga pulong “pamilya” ug “sentro” diha sa 
ilawom sa duha ka lingkuranan. Isulat ang mosunod 
diha sa pisara: “Ang__________ __________sa 
plano sa Dios.” Ipapangita sa mga bata ilawom sa 
ilang mga lingkuranan ang nawala nga mga pulong. 
Dapita kadtong nakakita sa mga pulong sa pagbu-
tang niini sa husto nga mga blangko diha sa pisara. 
Ipasulti sa tanang mga bata og dungan ang sentence.

I-awhag ang pagsabut (naghisgot og mga pa-
milya ug nagkanta): Ipasabut nga ang sentro nagpa-
sabut nga “usa ka mahinungdanong bahin.” Ipataas 
sa mga bata ang ilang mga tudlo kutob sa gidagha-
non sa mga sakop sa ilang pamilya, ug hisguti kon sa 
unsa nga paagi ang tanan kabahin sa usa ka pamilya. 
Kantaha ang “Mga Pamilya Mahimong Manag-uban 
sa Hangtud” (SB, 98).

I-awhag ang paggamit (nagdrawing og mga 
hulagway): Ipa-drawing sa mga bata ang usa ka 
dakong lingin ug dayon, sa taliwala sa ilang lingin, 
usa ka hulagway sa ilang pamilya. I-awhag sa mga 
bata ang pagdala sa ilang mga hulagway ngadto sa 
panimalay ug sa pagtudlo sa ilang mga pamilya nga 
ang pamilya sentro sa plano sa Dios.

Semana 2: Ang mga ginikanan adunay importanting mga responsibilidad sa 
mga pamilya.

Ilha ang doktrina (nagkanta): Ipahunahuna sa 
mga bata ang ilang paboritong awit. Isulti kanila 
nga kon mag-ihap ka hangtud sa tulo tanan sila 
manindog ug manganta og dungan sa ilang awit. 
Ihap hangtud sa tulo ug pakantaha sila. Ipahunong 
ang pagkanta, ug pagiyahi silang tanan sa lider sa 
musika og usa ka awit. Itudlo nga kon walay lider 
sa musika nga mogiya kanila, adunay kaguliyang. 
Ipasabut nga kita adunay kaguliyang sa atong mga 
panimalay, usab, kon ang Langitnong Amahan wala 
pa maghatag sa mga ginikanan og importanting 
responsibilidad sa paggiya sa panimalay.

I-awhag ang pagsabut (naghisgot sa mga 
buluhaton sa ginikanan): Pagdapit og duha ka mga 
batang lalaki ug babaye sa pag-anha sa atubangan. 
Ihatag sa matag usa ang kahoy nga nagrepresentar sa 
sakop sa pamilya (amahan, inahan, anak nga lalaki, 
ug anak nga babaye). Barug sunod sa “amahan” ug 
ipasabut nga responsibilidad sa amahan nga mahi-
mong patriarch sa iyang pamilya ug sa pagdumala, 
pagsangkap, ug pagpanalipod kanila. Pangayo-i ang 
mga bata og mga ehemplo sa unsay gibuhat sa mga 
amahan aron sa pagtuman niini nga mga tahas, ug 
hangyoa ang mga “amahan” sa pag-pantomime sa 

Awit: “Ang Pamilya Iya 
sa Dios”
(mga pahina 28–29 niini nga 
outline)

Tip: Samtang nagtudlo 
ka mahitungod sa mga 
pamilya, magpakabana 
sa mga sitwasyon sa 
pamilya sa mga bata diha 
sa imong Primary. Dasiga 
ang tanang mga bata sa 
pagpuyo nga takus ug 
mangandam aron sila ma-
kabaton og mahangturong 
mga pamilya nga ilang 
kaugalingon sa umaabut.

Abril

Ang paggamit og mga bata sa biswal nga mga 
paghulagway nagdakop sa atensyon sa mga 

bata ug nag-andam kanila sa pagkat-on.
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Pakita og gugma: 
Sa pagpakita og gugma 
alang niadto nga imong 
gitudloan, paghatag og 
kinasingkasing nga mga 
pagdayeg nga nagpiho 
unsa ang nabuhat sa bata. 
Sama pananglit, ikaw 
mahimong moingon, “Sa-
lamat kanimo sa pagpa-
kigbahin sa imong istorya 
mahitungod sa imong 
pamilya,” kay sa mohatag 
og tiningob nga pagdayeg 
sama sa “maayong buhat” 
o “salamat kaninyo.”

unsay ilang gihulagway. Barug sa kilid sa “inahan” 
ug ipasabut nga responsibilidad sa inahan ang 
pag-alima ug pag-amuma sa pamilya. Pangayo-i ang 
mga bata og mga ehemplo sa unsay gibuhat sa mga 
inahan aron sa pagtuman niini nga mga tahas, ug 
hangyoa ang mga “inahan” sa pag-pantomime sa 
unsay ilang gihulagway. Isulti sa mga bata nga ang 
mga ginikanan adunay responsibilidad nga mahi-
mong maayo nga mga ehemplo ug sa pagtudlo sa 

ebanghelyo. Ihatag sa matag klase ang usa ka butang 
nga nagrepresentar unsaon sa mga ginikanan nga 
makatudlo sa ilang mga pamilya (sama pananglit, sa 
mga kasulatan, sa manwal sa family home evening, 
o mga hulagway sa pamilya nga nagkaon, nag-ampo, 
og nag-uban sa pagtrabaho). Ipasulti sa usa ka bata 
sa matag klase unsaon sa mga ginikanan sa paggamit 
sa item aron sa pagtabang sa ilang pamilya.

Semana 3: Ang mga anak adunay responsibilidad sa pagsunod sa ilang 
mga ginikanan.

Ilha ang doktrina (nagbasa og kasulatan): Sa dili 
pa ang Primary, tago-i ang usa ka pirasong papel nga 
nakasulat ang Mga Taga-Efeso 6:1. Patinduga ang usa 
ka bata, ug tudlo-i siya ngadto sa gitago nga papel. 
Sama pananglit, makasulti ka, “Lakang og tulo ka 
dagkong lakang paingon sa unahan. Lakang og 
unom ngadto sa wala.” Kon makaplagan sa bata ang 
papel, ipapangita sa tanang mga bata ang bersikulo 
diha sa ilang mga kasulatan, ug ipabasa og kusog sa 
usa ka bata. Ipasabut nga “diha sa Ginoo” nagpasa-
but “sa pagbuhat unsay matarung.”

I-awhag ang pagsabut (naghisgot og istorya 
sa kasulatan): I-asoy ang istorya ni Lehi sa pag-
padala sa iyang anak nga mga lalaki sa pagkuha sa 
mga palid nga tumbaga (tan-awa sa 1 Nephi 3–4). 
Iribyu ang istorya pinaagi sa pagpangutana, sama sa: 

“Kinsa ang mga anak? Kinsa ang ginikanan? Unsay 
gisugo sa ginikanan? Sayon ba ang pagsunod? Unsa 
ang nahitabo sa dihang misunod ang mga anak sa 
ilang mga ginikanan?”

Semana 4: Makapakita ako og gugma ngadto sa matag sakop sa pamilya.

I-awhag ang pagsabut (Nagdula og tagna-tagna 
ug nagkanta): Ihatag ang mga ilhanan mahitungod 
sa mosunod nga mga sakop sa pamilya, ug ipahikap 
sa mga bata ang ilang mga ilong kon sila makahibalo 
kinsa ang imong gihulagway: amahan, inahan, igso-
ong lalaki, igsoong babaye, lola, lolo, iyaan, uyoan, ig-
agaw. Sama pananglit, ilhanan mahitungod sa usa ka 
iyaan mahimong: “Usa ako ka babaye. Nagdako ako 
uban sa inyong amahan. Inahan ko sa imong ig-agaw.” 
Kon matag-anan sa mga bata ang hustong sakop sa 
pamilya, ihatag sa bata ang kahoy sa pagrepresentar 
niana nga tawo, ug pabaruga ang bata sa atubangan 
sa klase. Ipasabut nga ang mga pamilya mahimo o 
dili mahimong mag-apil sa tanan niining mga sakop 
sa pamilya, apan bisan tuod ang matag pamilya 
lain-lain, ang tanang pamilya adunay usa ka butang 
nga magkaparehas—gugma. Kantaha og dungan ang 

“Malipayon ang Pamilya” (SB, 104).

I-awhag ang paggamit (naghisgot og mga 
pamilya): Ipagunit sa usa ka bata ang hulagway sa 
usa ka balay. Pahinganli sa pipila ka mga bata ang 
mga sakop sa pamilya kinsa nagpuyo sa ilang balay 
ug ang mga paagi sila nagpakita og gugma ngadto 
kanila. Patinduga ang ikaduhang bata duol sa una ug 
pagunita og laing hulagway sa usa ka balay. Pangu-
tan-a, “Kinsa ang adunay pamilya nga nagpuyo sa 
duol? Giunsa ninyo pagpakita sa inyong gugma ka-
nila?” Sa katapusan, pagunita ang ikatulo nga bata og 

hulagway sa usa ka balay ug pabaruga layo gikan sa 
duha. Pangutan-a, “May sakop ba kamo sa pamilya 
kinsa nagpuyo sa layo?” Hisguti ang mga paagi nga 
ang mga bata makapakita og gugma niadto nga mga 
sakop sa pamilya. I-awhag sa mga bata ang pagpili 
og paagi sa pagpakita og gugma ngadto sa mga sakop 
sa ilang pamilya sulod sa umaabut nga semana.
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Ang mga Pamilya Mapanalanginan 
Kon Sila Mosunod sa Propeta
“Nga kinahanglan inyong hinumduman ang propesiya sa balaang mga propeta” (2 Pedro 3:2).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga imong kaugalingon. Pagplano og mga paagi 
sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa paggamit 
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?”

Semana 1: Ang Dios nakigsulti kanato pinaagi sa mga propeta.

Ilha ang doktrina ( naghunghong og mensahe): 
Ihunghong “Ang Dios nakigsulti kanato pinaagi 
sa mga propeta” ngadto sa dunggan sa usa ka bata. 
Ipahunghong niya kini ngadto sa laing bata, ug 
ipadayon hangtud ang tanang bata nakadungog sa 
mensahe. (Sa dagko nga mga Primary, hunahunaa 
ang paghimo niini nga kalihokan sa gagmay nga mga 
grupo.) Patinduga ang katapusang bata ug ipausab 
sa pagsulti og kusog ang mensahe. Itudlo nga sama 
lamang nga ang mga bata mihatag sa mga mensahe 
ngadto sa usag usa, ang Dios nagsugo sa mga propeta 
sa pagsulti (o sa paghatag og mensahe) alang Kaniya.

I-awhag ang pagsabut (nagbasa og mga 
kasulatan ug nagtudlo sa usag usa): Ipakita sa 
mga bata ang hulagway ni Noe. Bahina ang mga 
bata ngadto sa upat ka mga grupo. Ihatag sa matag 
grupo ang mosunod nga mga pakisayran sa kasula-

tan: Moises 8:20–26; 
Genesis 6:13–17; 
Genesis 6:18–22; 
 Genesis 7:7–12. Ipa-
basa sa matag grupo 
ang gi-assign nga 
mga kasulatan ug 
dayon magpuli-puli 
sa pagsulti sa ubang 
mga bata unsay 
ilang nakat-unan. 
Pangutan-a ang mga bata unsay ilang hunahuna 
nga nahitabo sa mga tawo kinsa misunod sa 
mensahe ni Noe ug niadtong kinsa wala mosunod 
(tan-awa sa Genesis 7:23). Ipamatuod nga ang Dios 
nakigsulti kanato pinaagi sa Iyang mga propeta ug 
kon kita mosunod kanila kita mahimong luwas.

Semana 2: Ang mga propeta diha sa mga kasulatan mga ehemplo ngadto sa 
akong pamilya.

Ilha ang doktrina (nagsunod og ehemplo): 
Pakpak og yanong ritmo ug ipausab kini sa mga 
bata, nagsunod sa imong ehemplo. Hisguti unsa ang 
ehemplo. Ipasabut nga ang mga propeta diha sa mga 
kasulatan mga ehemplo alang kanato nga sundon.

I-awhag ang pagsabut ug paggamit (nagbasa 
sa mga kasulatan): Bahina ang mga bata ngadto 
sa mga grupo. Ihatag sa usa ka hamtong sa matag 
grupo ang usa sa mosunod nga ginunting nga mga 
pulong, ug ipabasa ang kasulatan nga nalista sa ilang 
ginunting nga mga pulong ngadto sa mga bata sa 
ilang grupo:

Juan Bautista: D&P 84:27–28 (gibunyagan)

Alma ang Batan-on: Mosiah 27:23–24 (mihinulsol)

Josue: Josue 24:15 (mialagad sa Ginoo)

Haring Benjamin: Mosiah 2:17–18 (mialagad sa uban)

Lehi: 1 Nephi 1:5 (nag-ampo)

Nephi: 1 Nephi 3:7 (misunod sa mga sugo)

Igsoong lalaki ni Jared: Ether 3:9 (may hugot 
nga pagtuo)

Ipapaminaw sa mga bata unsay gibuhat sa propeta 
nga mahimong ehemplo. Pahimoa ang matag grupo 
og usa ka bersikulo mahitungod sa ilang propeta 
nga kantahon sa tuno sa “Sunda ang Propeta” (SB, 
58–59), dapita sila sa pagpakigbahin sa ilang bersi-
kulo ngadto sa ubang mga bata.

Semana 3: Ang akong pamilya mapanalanginan samtang kami nagsunod 
sa propeta.

Ilha ang doktrina (nagsunod og mga direksyon):  
I-andam ang ginunting nga pulong nga nag-ingon, 

“Ang akong pamilya mapanalanginan samtang kami 
nagsunod sa propeta,” ug itago kini sa kwarto sa dili 
pa magsugod ang Primary. Ipasunod sa usa ka bata 

ang imong mga direksyon sa pagpangita sa ginunting 
nga pulong. Ipasabut nga sama lamang nga ang bata 
misunod sa imong mga direksyon, ang atong mga 
pamilya makasunod sa mga direksyon sa propeta. Ipa-
basa sa mga bata og dungan ang ginunting nga pulong.

Nagbalik sa doktrina: 
Niini nga bulan ang mga 
bata magkat-on og lahi 
nga kasulatan nga mga 
paghulagway sa doktrina 
nga ang mga pamilya 
mapanalanginan kon 
sila mosunod sa propeta. 
Hunahunaa ang pagdapit 
sa mga bata sa pagsulti sa 
doktrina matag semana.

Awit: Awit nga 
imong pinili gikan 
sa Songbook sa mga 
Bata, Mga Himno, 
o mga magasin sa 
Simbahan
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Pakita og gugma: 
“Kon atong ipakita ang 
gugma niadtong atong 
gitudloan, mas mobati sila 
sa Espiritu” (PWLKMT, 
31). Ikaw makapatubo 
sa imong gugma alang sa 
mga bata samtang ikaw 
mag-ampo alang sa matag 
usa kanila, maninguha 
nga makahibalo sa ilang 
mga interes ug mga 
kabalaka, motawag kanila 
pinaagi sa ilang mga 
ngalan, ug maminaw og 
maayo ngadto kanila.

I-awhag ang pagsabut (naminaw sa tigpamu-
long): Kontaka og una ang pipila ka mga pamilya ug 
dapita sila sa pag-anha sa Primary ug makigbahin 
kon sa unsa nga paagi ang pagsunod sa propeta 
nagpanalangin sa ilang pamilya.

I-awhag ang paggamit (nag-awit ug naghisgot): 
Ipakita ang usa ka hulagway sa bag-ong propeta ug 
ipasabut nga kita gigiyahan sa usa ka propeta karon 

ug mapanalanginan samtang kita maminaw ug mag-
sunod kaniya. Kantaha ang “Dali Ko nga Motuman” 
(SB, 71), nga usbon ang unang linya ngadto sa “Kon 
ang propeta nagsulti kanako.” Ilha ang direksyon 
ug tambag nga gihatag sa propeta sa labing bag-ong 
kinatibuk-ang komperensya. Hangyoa ang pipila sa 
mga bata sa pagpakigbahin kon sa unsa nga paagi 
ang pagsunod niini nga tambag mopanalangin sa 
ilang mga pamilya.

Semana 4: Ang propeta nakigsulti kanato diha sa kinatibuk-ang komperensya.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw sa mga hulagway): 
Patinduga ang mga bata kon sila nahibalo kinsa 
ang nangulo sa Simbahan. Ipakita ang hulagway sa 
propeta, ug pangutan-a ang mga bata unsa ang iyang 
pangalan. Ipasabut nga ang Dios nakigsulti kanato 
pinaagi kaniya. Ipakita ang usa ka hulagway sa Con-
ference Center. Isulti sa mga bata nga sa panahon sa 
kinatibuk-ang komperensya ang propeta nakigsulti 
kanato gikan niini nga building.

I-awhag ang pagsabut (naghisgot og istorya sa 
kasulatan): Isulti sa mga bata nga ang Dios kanunay 
nga nakigsulti sa Iyang katawhan pinaagi sa mga 
propeta. Ipakita ang usa ka hulagway ni Haring Ben-
jamin ug i-asoy ang istorya gikan sa Mosiah 2:1–8. 

Ipa-role-play sa mga bata ang istorya. Ipahinumdom 
sa mga bata nga si Haring Benjamin namulong gikan 
sa usa ka tore ug dayon ang iyang pamulong gisulat 
aron ang tanan makabasa niini. Ipatandi sa mga 
bata ang istorya ni Haring Benjamin ngadto sa unsay 
nahitabo sa kinatibuk-ang komperensya karon.

Ang paggamit og yanong mga props o mga costume makapanindot sa 
mga leksyon sa Primary ug makakuha sa atensyon sa mga bata.
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Mga Ordinansa sa Priesthood ug 
Buhat sa Templo Nagpanalangin 
sa Akong Pamilya

“Bisan unsay inyong pagabugkuson dinhi sa yuta didto sa langit pagailhon kini nga binugkos” 
(Mateo 18:18).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga imong kaugalingon. Pagplano og mga paagi 
sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa paggamit 
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?”

Semana 1: Ang mga ordinansa sa priesthood nagpanalangin ug naglig-on sa 
akong pamilya.

Ilha ang doktrina (nagkanta): Papaminawa ang 
mga bata og usa ka butang nga nagpanalangin sa 
ilang pamilya samtang dungan ninyong kantahon 
ang ikaduhang bersikulo sa “Ang Gugma Gipamu-
long Dinhi” (SB, 102–103). Ipasabut nga ang mga 
ordinansa sa priesthood makapanalangin ug maka-
palig-on sa tanang mga pamilya.

I-awhag ang pagsabut (naghisgot og mga 
hulagway): Bahina ang mga bata ngadto sa mga 
grupo ug ihatag sa matag grupo ang usa ka hulagway 
sa ordinansa sa priesthood. Ipahunahuna sa matag 
grupo ang pipila ka mga timaan nga makatabang 
sa uban sa pagtag-na sa ordinansa nga gipakita sa 
ilang hulagway (sama pananglit, “Kini nga ordinansa 
mahitabo matag Dominggo sa simbahan”). Dapita 
ang matag grupo sa pagpakigbahin sa ilang mga 
timaan, ug ipatag-na sa ubang mga bata unsa nga or-
dinansa sa priesthood ang ilang gihulagway. Human 

matag-na nila og husto, hisguti giunsa sa ordinansa 
sa pagpanalangin kanato, ug ipakita ang hulagway 
diha sa pisara.

I-awhag ang paggamit (nakigbahin og mga ka-
sinatian): Pakig-istoryahi sa mga bata ang ilang mga 
pamilya diha sa panimalay mahitungod kon kanus-a 
ang mga ordinansa sa priesthood mipanalangin ug 
milig-on sa ilang mga kinabuhi.

Semana 2: Ang mga templo naghimo niini nga posible alang sa mga pamilya 
nga mag-uban sa hangtud.

Ilha ang doktrina (nagkanta): Ipakita sa mga 
bata ang usa ka hulagway sa templo nga labing duol 
diin kamo nagpuyo. Dapita ang mga bata sa pagpa-
nganta sa unang bersikulo sa “Gusto Ko nga Makita 
ang Templo” (SB, 99). Itudlo ang hugpong sa mga 
pulong “Ug moadto sa templo,” ug papaminawa ang 
mga bata kon ngano ang mga miyembro sa Simba-
han moadto sa templo samtang kamo nagdungan og 
kanta sa ikaduhang bersikulo sa awit. Hisguti ang 
ilang mga tubag ug hatagi og gibug-aton nga ang 
mga ordinansa sa templo naghimo niini nga posible 
alang sa mga pamilya nga mag-uban sa hangtud.

I-awhag ang paggamit (nagdrawing og hu-
lagway): Ihatag sa matag bata ang usa ka piraso sa 
papel nga may yanong drawing sa usa ka templo 
(anaa sa sharingtime.lds.org). Ipa-drawing sa mga 
bata ang ilang mga sakop sa pamilya nga naggunitay 
duol sa templo. I-awhag kanila ang pagpaambit sa 
ilang mga hulagway kauban ang ilang mga pamilya 
sa panimalay.

Awit: Awit nga 
imong pinili gikan 
sa Songbook sa mga 
Bata, Mga Himno, 
o mga magasin sa 
Simbahan

 Itudlo sa uban: Kon 
ang mga bata makigbahin 
unsa ang ilang nakat-
unan sa Primary ngadto 
sa uban, kini naglig-on 
sa ilang pagsabut ug 
pagpamatuod sa dok-
trina. Niini nga bulan sila 
giawhag sa pagpakigbahin 
unsa ang ilang nakat-
unan diha sa panimalay. 
Kini naghatag og mga 
oportunidad alang sa 
paghisgot sa ebanghelyo 
diha sa panimalay ug 
makapalig-on sa pamilya.

Ang pagtugot sa mga bata sa pagdrawing 
kon unsay ilang nakat-unan nagdugang 

og kalig-on sa pagsabut sa doktrina.
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Mga awit: Kon magkanta 
og bag-ong awit uban sa 
mga bata, kantaha ang 
unang hugpong sa mga 
pulong ngadto sa mga 
bata ug ipabalik kini 
nila. Balika ang matag 
hugpong sa mga pulong.

Semana 3: Makapangandam ako karon nga mahimong takus sa pagsulod 
sa templo.

Ilha ang doktrina (nagkanta): Ipapaminaw sa 
mga bata ang unsay ilang sagradong katungdanan 
samtang kantahon nila ang unang bersikulo sa 

“Gusto Ko nga Makita ang Templo” (SB, 99). Isulti sa 
mga bata nga sila makapangandam karon sa pagsu-
lod sa templo kon sila mas hingkod na.

I-awhag ang pagsabut (naghisgut sa katakus): 
Ipakita ang hulagway sa usa ka templo. Ipasabut 

nga tungod kay ang templo usa 
ka balaang dapit, kadto lamang 
kinsa takus ang makasulod. Isulti 
sa mga bata nga ang pagsunod 
sa mga sumbanan diha sa Alang 
sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan  
moandam kanato nga mahi-
mong takus. Isulat ang pipila 
sa mga sumbanan diha sa lain 
nga ginunting nga mga pulong. 
Bahina ang mga bata ngadto sa 

upat ka mga grupo, ug hatagi ang matag grupo og 
usa ka ginunting nga pulong. Patinduga ang matag 
grupo ug ipahimo ang pagpasabut kon unsaon sa 
pagpuyo niana nga sumbanan moandam kanila nga 
mahimong takus sa pagsulod sa templo.

I-awhag ang paggamit (nagdula): Sa lain nga 
mga piraso sa papel, pagdrawing og mga hulagway 
sa ba-ba, mga mata, mga dunggan, mga kamot, ug 
mga tiil (panig-ingnan nga mga drawing anaa sa sha-

ringtime.lds.org). Samtang ang piyanista nagtugtog 
sa “Gusto Ko nga Makita ang Templo,” ipalibut og 
pasa sa mga bata ang mga drawing. Kon mohunong 
ang musika, ipasulti sa bata nga nagkupot sa mga 
hulagway ang usa ka butang nga ilang mabuhat ni-
ana nga parte sa lawas aron makaandam sa pag-adto 
sa templo (sama pananglit, sila makaampo, maka-
sulti og hinay, ug makasulti sa tinuod pinaagi sa 
ilang mga ba-ba). Balika kutob sa itugot sa panahon.

Semana 4: Family history nga buhat nagsumpay kanako ngadto sa akong 
mga katigulangan.

I-awhag ang pagsabut (nagkanta ug naminaw 
og istorya): Iasoy ang mosunod nga istorya. Kon 
ikaw moingon og “kanta” o “nagkanta,” pakantaha 
ang tanan og “Family History—Naghimo Ko” (SB, 
100). Pagsugod pinaagi sa pagkanta sa unang sen-
tence lamang, ug dugangi og dugang nga sentence 
matag higayon. “Usa ka pamilya ganahan kaayo sa 
musika ug pagkanta. Gikan sa ilang family history 
ilang nakat-unan nga ang ilang mga katigulangan, 
si Mary Jones ug ang iyang mga ginikanan, gana-
han usab sa musika ug sa pagkanta. Ang pamilyang 
Jones nahigugma usab sa 
Simbahan. Gibunyagan sila 
sa nasud sa Wales ug mihu-
kom sa pagbalhin ngadto sa 
Utah. Ang mga ginikanan ni 
Mary namatay sa panahon 
sa panaw, ug bisan tuod siya 
gamay pa nga batang babaye, 
mipadayon si Mary sa pagla-
kaw tabok sa mga kapatagan 
nagdala og kahon nga kahoy 
nga puno sa mga himno sa 
Simbahan nga gisulat sa 

iyang amahan. Si Mary sa kadugayan mitudlo sa 
iyang mga anak nga makagusto sa pagkanta. Karon 
ang iyang mga apo sa tulo ka henerasyon gusto 
nga mokanta. Kadtong mga bataa nakakonektar ni 
Mary ug nahibalo nga iyang gipasa ngadto kanila 
ang iyang gugma sa Simbahan ug sa pagkanta.”

I-awhag ang paggamit (nagkolor): Ihatag sa 
matag bata ang duha ka piraso sa papel, ang usa 
may pangalan nga “Ako” ug ang usa may pangalan 
nga “Akong katigulangan.” Ipa-drawing ang usa 

ka hulagway sa ilang mga 
kaugalingon diha sa papel 
nga gipangalanan og “Ako.” 
Dayon ipapangutana ang 
ilang mga ginikanan didto 
sa panimalay sa pagsulti 
kanila mahitungod sa ilang 
mga katigulangan aron sila 
makadrawing og hulagway 
niana nga katigulangan sa 
lain nga papel.
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Nahimo Kitang mga Miyembro sa 
Simbahan pinaagi sa Bunyag ug 
Pagkumpirma
“Gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian 
sa Dios” ( Juan 3:5).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga imong kaugalingon. Pagplano og mga paagi 
sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa paggamit 
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?”

Semana 1: Ang Simbahan ni Jesukristo gipahiuli na.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og hulagway): 
Ipakita ang hulagway ni Propeta Joseph Smith, ug 
hangyoa ang mga bata sa pagpakigbahin sa mga 
butang nga ilang nahibaloan mahitungod kaniya. 
Ipasabut nga ang Simbahan ni Jesukristo gipahiuli 
pinaagi ni Joseph Smith.

I-awhag ang pagsabut (nagtan-aw og object 
lesson): Ipasabut nga sa dihang si Jesukristo dinhi 
sa yuta, Iyang gitukod ang Iyang Simbahan nga 
may pagpangulo sa priesthood ug tinuod nga mga 
doktrina. Pahinganli sa mga bata ang pipila ka mga 
pagtulun-an ug mga posisyon sa pagkapangulo diha 
sa Simbahan, ug uban sa matag tubag ipabutang nila 
ang block ibabaw sa lamesa aron maporma og es-
traktura. Kon makompleto ang estraktura, ipasabut 
nga kini nagrepresentar sa Simbahan ni Jesukristo. 
Ipakita ang hulagway sa paglansang sa krus ug pag-
kabanhaw ni Kristo ug ipasabut nga human niadto 
nga mga hitabo ang mga tawo misugod sa pagtudlo 
og sayop nga mga butang. Bungkaga ang estraktura 
samtang imong ipasabut sa lakbit ang Apostasiya. 
Paghisgot sa tawag ni Joseph Smith sa pagpahiuli sa 
Simbahan, ug balika ang samang mga pagtulun-an 
ug ang mga posisyon sa pagkapangulo nga gihisgu-
tan sa mga bata samtang imong tukuron og balik ang 
estraktura. Pagpamatuod kabahin sa Pagpahiuli sa 
Simbahan pinaagi ni Joseph Smith.

Semana 2: Mahimo akong miyembro sa Simbahan pinaagi sa bunyag 
ug pagkumpirma.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og mga hulagway): 
Pagpaka-aron ingnon nga reporter. Isulti sa mga bata, 

“Welcome sa Good News Network! Karon ako may 
dako kaayong ibalita nganha kaninyo—makahimo 
ang matag usa kaninyo nga mahimong miyembro sa 
tinuod nga Simbahan ni Jesukristo! Kini ang usa sa 
labing importanting mga butang nga inyong mabuhat 
sa inyong kinabuhi. Mahimo kang miyembro sa Sim-
bahan pinaagi sa bunyag (ipakita ang hulagway sa usa 
ka bata nga gibunyagan) ug pagkumpirma (ipakita ang 
hulagway sa usa ka bata nga gikumpirmahan).

I-awhag ang pagsabut (nagbasa og mga kasu-
latan): Bahina ang mga bata ngadto sa mga grupo 
ug ihatag sa matag grupo ang usa o labaw pa ang 
mosunod nga mga pangutana ug ang tukma nga mga 
pakisayran sa kasulatan. Ipahanduraw nila unsa ang 

ilang isulti kon ang usa ka reporter mangutana nila 
niini nga mga pangutana. Ipapangita nila ang mga 
tubag diha sa ilang mga kasulatan.

 1. Nganong kinahanglan ako nga magpabunyag? 
(Tan-awa sa Juan 3:5; Mga Buhat 2:38.)

 2. Pilay akong edad nga igo nang bunyagan?  
(Tan-awa sa D&P 68:27.)

 3. Kinsa ang makabunyag nako? (Tan-awa sa D&P 
20:73.)

 4.  Unsaon ako pagbunyag? (Tan-awa sa D&P 20:74.)

 5. Unsa ang simbolo sa bunyag?  
(Tan-awa sa Mga Taga-Roma 6:3–5.)

 6. Unsaon nako pagpangandam alang sa bunyag? 
(Tan-awa sa Alma 7:15–16; 19:35.)

Awit: “Bunyag”
(SB, 54–55)

Hulyo

Kon wala kay mga 
butang nga magamit nga 

gikinahanglan alang 
sa object lesson nga 

gihulagway sa leksyon 
sa semana 1, hunahunaa 

ang paggamit og mga 
materyal nga ikaw may 

oportunidad sa pagkuha.

14



 7. Unsa ang akong isaad diha sa bunyag?  
(Tan-awa sa Mosiah 18:10.)

 8. Unsa ang akong gisaad matag Dominggo kon ako 
moambit sa sakrament ug mobag-o sa akong mga 
pakigsaad sa bunyag? (Tan-awa sa D&P 20:77.)

I-awhag ang paggamit (nagtubag og mga 
pangutana): Pagpakaaron-ingnon nga mag-interbyu 
og pipila ka mga bata. Ipareport nila unsay ilang na-
kat-unan mahitungod sa paagi nga ikaw mahimong 
miyembro sa Simbahan.

Semana 3: Ang Espiritu Santo naghupay ug naggiya kanako.

Ilha ang doktrina ug i-awhag ang pagsabut 
(naminaw og mga pagpamatuod): Pahunghonga 
ang mga bata, “Ang Espiritu Santo naghupay ug 
naggiya kanako.” Hangyoa ang usa ka magtutudlo sa 
pagpakigbahin og daklit sa usa ka higayon nga ang 
Espiritu Santo mihupay ug migiya kaniya.

Iawhag ang paggamit (nagkanta): Ihatag sa 
matag bata ang usa ka pirasong papel, ug ipasulat sa 
mga bata ang pipila ka mga pulong nga mahunahu-
naan kon sila maghunahuna mahitungod sa giunsa 
sa Espiritu Santo paghupay ug paggiya kanato. 

Ipapaminaw sa mga bata ang mga pulong nga ilang 
gisulat samtang sila nagkanta sa usa o sa duha sa 
mosunod nga mga awit: “Ang Espiritu Santo” (SB, 
105) ug “Let the Holy Spirit Guide” (Hymns, nu. 143). 
Palingini nila ang mga pulong kon kini kantahon 
nila. Dapita ang mga bata sa pagpakigbahin sa mga 
pulong nga ilang gilinginan, ug hisguti unsa ang 
gipasabut sa matag usa. Mahimo usab nga imong da-
piton ang mga bata sa pagpakigbahin sa mga pulong 
nga wala malingini. Ipasulti sa pipila ka mga bata 
ang mahitungod sa mga higayon nga ang Espiritu 
Santo nagdala diha kanila og paghupay o paggiya.

Semana 4: Makahibalo ako sa kamatuoran pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

Ilha ang doktrina (nag-ila sa kamatuoran gikan 
sa kasaypanan): Isulat, sa lain nga mga pirasong 
papel, ang pipila ka mga pahayag nga klarong tinuod 
ug ang uban tataw nga bakak (sama sa “Ang adlaw 
dagaang,” “Ang yelo init,” “Ang mga bitoon nagsiga 
sa gabii,” ug “Ang kalayo bugnaw”). Ipapili sa usa ka 
bata ang usa nga basahon og kusog, ug patinduga 
ang mga bata kon ang pahayag tinuod ug palingkura 
kon dili. Pangutan-a “Giunsa nimo pagkahibalo?” 
Balika ang matag papel. Ipasabut nga laing paagi kita 
makahibalo nga ang usa ka butang tinuod mao ang 
pinaagi sa Espiritu Santo. Basaha sa Moroni 10:5.

Iawhag ang pagsabut (nagbasa og mga kasula-
tan): Ipasabut nga pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo 

kita makahibalo sa kamatuoran, mahimong madu-
ngog nato ang tingog sa Espiritu o atong mabati Siya 
nga nagsulti sa atong mga hunahuna o mga kasingka-
sing. Ipakita ang hulagway sa usa ka ulo (hunahuna), 
kasingkasing, ug usa ka dunggan (panig-ingnan nga 
mga imahe anaa sa sharingtime.lds.org). Bahina ang 
mga bata ngadto sa upat ka mga grupo, ug ipabasa 
og kusog sa matag grupo ang usa sa mosunod nga 
mga kasulatan isip usa ka grupo (tan-awa sa “Choral 
Readings,” PWLKMT, 163): D&P 11:13, Helaman 
5:45, D&P 8:2, Helaman 5:46–47. Samtang nagbasa 
ang matag grupo sa ilang kasulatan, hangyoa ang ta-
nan sa pagpakita hain nga hulagway ang mobagay sa 
kasulatan pinaagi sa pagbutang sa ilang mga kamot 
diha sa ilang ulo, kasingkasing, o mga dunggan.

Mga kasulatan: Impor-
tante alang sa mga bata 
nga makakat-on og mga 
kamatuoran sa ebanghelyo 
gikan sa mga kasulatan. 
Tabangi ang mga bata sa 
paghatag og pagtagad ug 
sa pagpaminaw kon ang 
mga kasulatan gibasa. 
Bisan ang gagmay nga 
mga bata makapaminaw 
sa usa ka piho nga pulong 
o duha samtang ikaw 
nagbasa og bersikulo.

Musika: I-apil ang 
mga awit sa Primary sa 
imong pagtudlo. Kini 
makatabang sa mga 
bata sa paghinumdom 
unsa ang gitudlo kanila. 
“Kita dali nga mobati ug 
makakat-on pinaagi sa 
musika . . . sa ubang mga 
espirituhanong mga bu-
tang nga makat-unan unta 
nato og dugay” (Boyd K. 
Packer, sa PWLKMT, 46).

Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga ang mga pagbati sa kalinaw ug gugma nga ilang 
gibati sa diha nga sila nakakat-on mahitungod sa ebanghelyo nagagikan sa Espiritu Santo. 

Siguroha nga ikaw naghimo og kahimtang sa balaan nga pagtahud aron kini mahitabo.
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Pag-apil sa Maayong mga Kalihokan 
Molig-on sa Akong Pamilya
“Malampuson . . . nga mga pamilya gitukod ug gipadayon diha sa mga baruganan sa hugot 
nga pagtuo, paghinulsol, pagpasaylo, pagtahud, gugma, kalooy, buhat, ug maayong mga 
kalihokan nga kalingawan” (“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan”).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga imong kaugalingon. Pagplano og mga paagi 
sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa paggamit 
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?”

Semana 1: “Pag-ampo uban sa inyong mga banay ngadto sa Amahan . . . nga 
ang inyong [mga banay] mapanalanginan” (3 Nephi 18:21).

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og mga hulagway 
ug nagsulti og kasulatan): Ipakita ang hulagway ni 
Jesukristo, ug isulti sa mga bata nga Siya mitudlo, 

“Pag-ampo uban sa inyong mga banay ngadto sa 
Amahan . . . nga ang inyong [mga banay] mapana-
langinan” (3 Nephi 18:21). Balika kini nga kasula-
tan uban sa mga bata og pipila ka higayon. Ipakita 
ang hulagway sa usa ka pamilya nga nag-ampo, ug 
hisguti ang hulagway uban sa mga bata. Ipasabut nga 
diha sa pag-ampo sa pamilya, nagpasalamat kita sa 
Langitnong Amahan alang sa atong mga panalangin 
ug nangayo Kaniya sa pagtabang ug pagpanalangin 
sa atong mga pamilya.

I-awhag ang pagsabut ug paggamit (nagkanta 
ug nakigbahin og mga ideya): Ipaporma sa mga bata 
ang usa o mas daghan pa nga mga lingin. Kantaha 

“Pag-ampo sa Pamilya” (SB, 101). Dapita ang matag 
bata sa pagpakigbahin og usa ka butang nga siya 
tingali magpasalamat o mangayo sa Langitnong Ama-
han diha sa pag-ampo sa pamilya ug dayon isumpay 

ang bukton ngadto sa laing bata diha sa lingin. Kon 
ang tanang mga bata nasumpay, hatagi og pagtagad 
kon giunsa sa mga pamilya nga nahiusa, napanalangi-
nan, ug nalig-on pinaagi sa pag-ampo sa pamilya.

Semana 2: Ang family home evening naglig-on sa akong pamilya.

Ilha ang doktrina (nagbalik og sulti sa doktrina): 
Bahina ang Primary ngadto sa tulo ka mga grupo. 
Paguniti sa usa ka bata gikan sa matag grupo ang 
usa sa mosunod nga mga props, ug pabaruga ang 
mga bata niana nga grupo ug ipabalik og sulti ang 
magamit nga hugpong sa mga pulong og dungan:

Himoa nga magbinayloay og mga props ang mga bata, 
ug balika ang kalihokan hangtud ang tanan nga mga 
grupo nakasulti na sa matag hugpong sa mga pulong.

I-awhag ang pagsabut (naghunahuna og lig-on 
nga mga pamilya): Ipakita ang hulagway ni Propeta 
Joseph F. Smith, ug ipasabut 
nga sa 1915 gisugdan niya 
ang family home evening ug 
misaaad og “dagko nga mga 
panalangin” sa paghimo 
kanunay og mga family 
home evening. Ipakita 
ang hulagway sa bag-ong 
propeta ug ipasabut nga sa 
ulahing hapit 100 ka tuig, 
ang atong propeta sa gihapon nagpamatuod nga ang 
family home evening molig-on sa atong mga pamilya. 
Iparepresentar sa pipila ka mga bata ang mga sakop 
sa usa ka pamilya, ug pabaruga sila nga ang ilang 
mga bukton nagsumpayay. Ipasulay og bitad sa laing 
bata ang usa kanila palayo gikan sa uban. Ipasabut 
nga ang mga pamilya mas lig-on kon sila adunay 
family home evening.

Awit: “Sayo Kong 
Mangita sa Ginoo”
(SB, 67)

Ang pagmemorya
 sa mga kasulatan 
makatabang sa mga bata 
sa pagkat-on og mga 
doktrina sa ebanghelyo. 
Ang Espiritu motabang 
sa mga bata sa paghi-
numdom niini nga mga 
pulong sa panahon sa 
panginahanglan sa tibuok 
nilang mga kinabuhi.

Agosto

Ang paglihok sa panahon sa Primary naghimo 
sa mga bata nga aktibong moapil ug maminaw. 

Ipahiangay ang mga kalihokan nga motakdo 
sa panginahanglan sa imong Primary.
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I-awhag ang paggamit (role-playing og usa ka 
family home evening): Pagdapit og pipila ka mga 
bata sa pagpakigbahin unsay ilang gusto nga buha-

ton alang sa ilang family home evening. Isulat ang 
ilang mga ideya diha sa pisara. Awhaga ang mga bata 
sa pagtabang og plano ug pagtampo ngadto sa ilang 
kaugalingong mga family home evening.

Semana 3: Ang pagtuon sa kasulatan naghatag kanako ug sa akong pamilya og 
espirituhanong kalig-on.

Ilha ang doktrina (nagtubag og mga pangu-
tana): Ipapiko sa mga bata ang ilang mga bukton 
ug ipakita ang ilang pisikal nga kusog. Pangutan-a 
unsay ilang mabuhat nga mahimong mas kusgan 
ang lawas. Ipataas ang imong mga kasulatan ug 
ipasabut nga ang atong mga espiritu mas makus-
gan sa atong pagbasa sa mga kasulatan. Ipasulti 
sa mga bata ang “pagtuon sa kasulatan” sa matag 
higayon nga ipataas nimo ang imong mga kasulatan. 
Pangutana og pipila ka mga pangutana nga matubag 
niining hugpong sa mga pulong, sama sa “Unsay 
makatabang kanako sa paghunahuna og maayo nga 
mga hunahuna?” ug “Unsaon nako pag-angkon og 
kalig-on sa pagpili og matarung?” Ipataas ang imong 
mga kasulatan human sa matag pangutana aron ang 
mga bata makatubag. (Kon ang mga bata nagdala sa 
ilang mga kasulatan ngadto sa Primary, dapita sila 
sa pagpataas sa ilang kaugalingon nga mga kasula-
tan samtang ilang ibalik pagsulti ang “pagtuon sa 
kasulatan” agig tubag sa imong mga pangutana.)

I-awhag ang pagsabut (naghisgot og istorya sa 
kasulatan): Andama ang tulo ka mga hulagway diha 
sa pisara aron sa pagrepresentar sa mga paagi nga 
si Jesukristo gitintal diha sa Mateo 4:1–11. Ubos sa 
matag hulagway, isulat ang tukma nga pakisayran 
nga kasulatan (Mateo 4:4, Mateo 4:7, ug Mateo 4:10). 
Ipasabut nga si Jesukristo migamit sa mga kasulatan 
sa diha nga Siya gitintal. Basaha ang Mateo 4:1–11 og 
kusog, naghunong human sa matag pagtintal aron sa 
pagklaro ug pagpangutana, “Unsay naghatag ni Jesus 

og espirituhanong kalig-on?” Ipataas ang imong mga 
kasulatan aron sa pagtabang sa mga bata og tubag, 
ug ipabasa sa usa ka bata ang tubag ni Jesukristo 
gikan sa mga kasulatan. Ipasabut nga ang “nahisulat 
kini” nagpasabut nga si Jesus nagkutlo sa kasulatan.

I-awhag ang paggamit (nagsag-ulo og kasu-
latan): Ipapili ug ipamemorya og dungan sa matag 
klase ang usa ka mubong hugpong sa mga pulong 
gikan sa mga kasulatan nga makahatag kanila ug sa 
ilang mga pamilya og espirituhanong kalig-on (sama 
pananglit, Lucas 1:37, 1 Nephi 3:7, o D&P 10:5).

Semana 4: Ang Adlawng Igpapahulay mao ang adlaw sa pagpahulay 
ug pagsimba.

Ilha ang doktrina (nagbungkag sa mga pulong): Ihatag sa matag klase ang sobre nga may siyam ka mga 
pirasong papel nga usa sa mosunod nga mga pulong nahisulat diha sa matag usa: Ang Adlawng Igpapahulay 
mao ang adlaw sa pagpahulay ug pagsimba. Ipabutang nila ang mga pulong sa hustong pagkasunod-sunod. His-
guti ang kahulugan sa “pagpahulay” ug “pagsimba.” Ibalik pagsulti ang hugpong sa mga pulong og dungan.

I-awhag ang pagsabut (naghisgot og mga 
kasulatan): Isulat ang mosunod nga mga pakisayran 
nga kasulatan diha sa pisara: Exodo 20:8–11; Lucas 
23:56; Mosiah 18:23; Doktrina ug mga Pakigsaad 
68:29. Ipasabut nga gilalang sa Langitnong Amahan 
ang kalibutan sa unom ka adlaw (ipataas ang unom 
ka tudlo ug ikitiw kitiw kini), apan sa ikapito nga adlaw 
mipahulay Siya (ipataas ang pito ka tudlo ug ayaw ni 
og lihoka), ug sa tanang panahon Siya mimando sa 
Iyang mga anak sa pagpahulay sa ikapito, o Igpapa-
hulay, nga adlaw ug sa paghupot niini nga balaan. 
Ipabasa sa upat ka mga bata ang mga kasulatan diha 
sa pisara. Ipapaminaw sa mga bata ug ipadiskobre 

unsa nga baruganan ang gitudlo. Itudlo nga ang mga 
kasulatan tanan gisulat sa lain-laing mga panahon sa 
kasaysayan sa kalibutan apan kining tanan nagtudlo 
sa samang baruganan. Ipasabut nga ang paghupot 
sa Igpapahulay nga adlaw nga balaan nagpasabut sa 
pagbuhat og mga butang nga modala kanato nga mas 
maduol ngadto sa Langitnong Amahan.

I-awhag ang paggamit (nagdula): Ipaihap sa 
mga bata ang mga adlaw sa semana og tagsa-tagsa, 
sugod sa Lunes. Ipasugyot sa bata kinsa nag-ingon 

“Dominggo” ang angay nga kalihokan alang sa Igpa-
pahulay. Balika pagsulti kutob sa itugot sa panahon.

Mga kasulatan Pipila 
sa mga bata tingali walay 
mga kasulatan. Ang ubang 
mga bata tingali dili pa 
makamaong mobasa. Pag-
hunahuna og mga paagi 
sa pag-apil sa tanang mga 
bata samtang kamo nag-
siksik sa mga kasulatan. 
Sama pananglit, makasu-
lat ka sa kasulatan diha sa 
pisara ug makabasa niini 
og dungan o paghimo’g 
gamay nga grupo nga 
mag-ambitay og usa ka 
pundok sa mga kasulatan.
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Ang Igpapahulay mao ang adlaw nga pagpahulay ug pagsimba.

I-kik dinhi para sa ginunting nga mga pulong.



Ang Pagpuyo sa Ebanghelyo 
Nagpanalangin sa Akong Pamilya
“Kami nagtuo sa pagkamatinuoron, pagkamatinud-anon, pagkaputli, pagkamanggiloloy-on, 
mahiyason ug sa pagbuhat sa matarung ngadto sa tanan nga mga tawo; sa pagkatinuod, 
kami mahimo nga moingon nga kami nagsunod sa tambag ni Pablo—Kami nagtuo sa tanan 
nga mga butang, kami naglaum sa tanan nga mga butang, kami nakalahutay sa daghan nga 
mga butang, ug naglaum nga makalahutay sa tanan nga mga butang. Kon adunay mga 
butang nga mahiyason, matahum, o maayo og dungog o dalaygon, kami naninguha sa 
pagpangita niining mga butanga” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga imong kaugalingon. Pagplano og mga paagi 
sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa paggamit 
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?”

Semana 1: Ako nagpakita og pasalamat pinaagi sa paghatag og pasalamat 
alang sa akong tanan nga mga panalangin.

Ilha ang doktrina (naminaw og istorya ug 
nagbasa og kasulatan): Sa lakbit i-asoy ang istorya 
sa napulo ka mga sanglahon (tan-awa sa Lucas 
17:11–19). Pangutan-a ang mga bata kon kinsa diha 
sa istorya ang nagpakita og pasalamat. Basaha ang 
Doktrina ug mga Pakigsaad 59:7, ug pangutan-a ang 
mga bata kang kinsa kita magpakita og pasalamat ug 
alang sa unsa kita magpasalamat Kaniya.

I-awhag ang pagsabut ug paggamit (nagdula): 
Ipakita ang mga hulagway sa mga panalangin sama sa 

pamilya, mga higala, panimalay, ang yuta, mga hayop, 
ug mga templo. Papiyonga ang mga bata ug pakan-
taha sa “Salamat sa Atong Amahan” (SB, 15) samtang 
imong gikuha ang usa sa mga hulagway. Kon mahu-
man nila ang awit, ipabuka ang ilang mga mata ug 
tan-awa kon sila makadiskubre ba hain nga hulagway 
ang nawala. Iitsa ang beanbag ngadto sa usa ka bata 
ug hangyoa siya sa pagpakigbahin unsaon nila nga 
makapakita og pasalamat alang niana nga panalangin. 
Balika og sulti kutob sa itugot sa panahon.

Semana 2: Pinaagi sa paghatag og serbisyo ngadto sa uban, ako naghatag og 
serbisyo ngadto sa Dios.

Ilha ang doktrina (nagbasa og kasulatan): 
 Isulat ang mosunod nga hugpong sa mga pulong 
diha sa pisara: Pinaagi sa 
paghatag og _________ 
ngadto sa uban, ako naghatag 
og ________ ngadto sa Dios. 
Basaha ang Mosiah 2:17 og 
dungan, ug pangutan-a ang 
mga bata unsa nga pulong 
ang ibutang sa mga blangko 
(serbisyo). Ipabalik og sulti sa 
mga bata ang hugpong sa mga 
pulong og dungan.

I-awhag ang pagsabut 
(naminaw og istorya): 
Ipakigbahin ang mosunod 
nga istorya: “Ang amahan 
ni President Heber J. Grant 
namatay sa dihang siya 
siyam pa lamang ka adlaw 
ang edad. Ang iyang inahan 
pobre kaayo ug nangita og 
kwarta pinaagi sa pagpanahi 

alang sa ubang mga tawo. Usahay nanahi siya sulod 
sa daghang mga oras nga walay pahulay nga hapit 

dili na siya makasikad sa pedal sa 
iyang makinang igtatahi. Si Heber 
kanunay mokamang ilawom sa ma-
kinang igtatahi ug iduso ang pedal 
alang kaniya. Ang mga tingtugnaw 
hilabihan ka tugnaw, ug si Heber 
aduna ray nipis, gisi nga kupo nga 
naghatag kaniya og kainit. Nangan-
doy siya nga makaangkon og baga 
nga kupo apan nahibalo nga sila 
hapit walay igo nga kwarta alang 
sa pagkaon. Nalipay siya sa iyang 
birthday sa dihang gihatagan siya 
sa iyang inahan og baga nga kupo 
nga iyang gitahi. Kini mao ang 
labing hinambin niya nga butang. 
Pila ka semana ang milabay, nakita 
ni Heber ang usa ka batang lalaki 
nga nagkurog sa katugnaw ug na-
hinumdom siya unsay bation niini. 
Gihubo niya ang iyang bag-ong 
kupo ug gihatag ngadto sa batang 

Nagkalain-lain: Gamit 
og lain kon balikon og 
sulti ang mga kasulatan 
o hugpong sa mga pulong 
og dungan sa mga bata. 
Sama pananglit, mapa-
balik nimo og sulti ang 
mga lalaki o mga babaye 
og usa ka hugpong sa 
mga pulong nga buwag 
o ipagamit ang kusog o 
hinay nga mga tingog.

18

Septyembre

Hunahunaa ang paggamit sa 
mga bata nga motabang sa 

paghulagway sa mga istorya nga 
imong ipakigbahin sa Primary.



lalaki. Mahimo usab nimong ipakita anga video 
“The Coat,” nga anaa sa www.mormonchannel.org/
the-coat.) Paghisgot giunsa ni Heber ang pagserbisyo 
sa uban, ug dapita ang pipila ka mga bata ug mga 
magtutudlo sa pagpakigbahin sa ilang mga kasina-

tian nga sila aduna sa serbisyo. Paghisgot nga kon 
kita nagserbisyo sa uban kita nagserbisyo sa Dios. 
(Tan-awa sa PWLKMT, 68–70 alang sa mga ideya 
kon unsaon pagpangutana nga mohimo og maayong 
panaghisgutan.)

Semana 3: Kami nagtuo sa pagkamatinuoron.

Ilha ang doktrina (naminaw og istorya ug 
nagrecite og kasulatan): Iasoy ang istorya mahitu-
ngod sa usa ka bata kinsa nag-istorya sa laing bata 
mahitungod sa iyang pagpangisda ug hilabihang 
panghambug sa gidak-on sa isda nga iyang nakuha. 
Pangutan-a ang mga bata unsay gibuhat nga sayop sa 
bata ug unsa unta ang angay niyang gibuhat. Ipahu-
nahuna sa mga bata ang usa sa Mga Artikulo sa Hugot 
nga Pagtuo nga motabang kanila nga mahinumdom 
sa pagsulti sa tinuod. Ibalik pagsulti og dungan ang 
sinugdanan sa ikanapulog tulo nga artikulo sa hugot 
nga pagtuo (“Kami nagtuo sa pagkamatinuoron”).

I-awhag ang paggamit (nagtubag sa mga 
sitwasyon): Ihatag ang sitwasyon nga ang mga bata 
matintal sa pagka-dili matinuoron, sama sa usa ka 
ginikanan nga nangutana og kinsa ang nagbiya sa 
mga dulaan diha sa sawog. Patinduga ang mga bata 
kon sila mahibalo unsa ang ilang buhaton nga mahi-
mong matinuoron. Ipakigbahin sa pipila ka mga bata 
ang ilang mga tubag. Balika uban sa lain-laing mga 
sitwasyon kon itugot sa panahon. Iawhag sa mga 
bata ang paghunahuna, “Kami nagtuo sa pagkamati-
nuoron” kon sila matintal sa pagbuhat sa laing paagi.

Semana 4: Pinaagi sa pagpuyo sa ebanghelyo ako naghatag og maayo nga 
ehemplo nga masunod sa uban.

Ilha ang doktrina (nag-aksyon sa istorya): I-asoy 
ang mosunod nga istorya, ug ipaaksyon sa mga bata 
uban kanimo. “Nagkamping mo didto sa bukid uban 
sa inyong pamilya sa dihang dako nga bagyo sa yelo 
miabut (kurog). Dili nimo makita ang agianan balik 
ngadto sa dapit nga gi-kampingan (ibutang ang kamot 
ibabaw sa mga mata, nangita). Unya miabut ang imong 
amahan, nagsul-ob og dako, bug-at nga mga butas 
(lakaw diha sa gitindugan). Miingon siya, ‘Kadumdom 
ko sa dalan! Sunod nako!’ Si papa mihimo og dagko 
nga mga tunob diha sa snow nga inyong masunod.” 
Ipasabut nga sama lamang nga kita makasunod sa 
mga tunob sa amahan, ang uban makakita ug ma-
kasunod sa maayong ehemplo nga atong gihimo kon 
atong sundon ang ebanghelyo. Pasunda ang mga bata 
kanimo, “Pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo ako 
naghimo og maayong ehemplo nga masunod sa uban.”

I-awhag ang pagsabut ug paggamit (nagbasa 
og kasulatan ug naghisgot og mga sumbanan): 
Ipabasa sa mga bata ang 1 Timoteo 4:12. Isulat ang 
pipila ka mga pahayag gikan sa Alang sa Kalig-on sa 
Kabatan-onan nga sa imong paminaw angay sa mga 
bata diha sa lain nga mga piraso sa papel, ug ibutang 
kini sa sudlanan. Ipapunit sa usa ka bata ang usa 
ka pahayag ug ipakigbahin ang usa ka personal nga 
kasinatian niana nga sumbanan o i-asoy giunsa nga 
ang pagsunod niana nga sumbanan nagpakita og 
maayong ehemplo nga masunod sa uban. Balika sa 
lain nga mga pahayag. Kantaha ang “Gusto Ko nga 
Mosunod sa Ebanghelyo” (SB, 72).

Mga istorya: Makuha sa 
pag-istorya ang atensyon 
sa mga bata ug mataba-
ngan sila sa paghunahuna 
og mga baruganan sa 
ebanghelyo. Tun-i og 
maayo ang mga istorya 
igo nga makigbahin ka 
niini sa imong kaugali-
ngong mga pulong gamit 
ang pagbati ug kaukyab.
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“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag 
ngadto sa Kalibutan” Gikan sa Dios 
aron sa Pagtabang sa Akong Pamilya

“Kining mga butanga gisulti ko kaninyo, aron ang akong kalipay magapabilin diha kaninyo,  
ug ang inyong kalipay mamahingpit” ( Juan 15:11).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga imong kaugalingon. Pagplano og mga paagi 
sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa paggamit 
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?”

Semana 1: “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan” gikan sa 
Dios aron sa pagtabang sa akong pamilya.

Ilha ang doktrina: Ipakita sa mga bata ang mga 
hulagway sa Napulo ka mga Sugo ug sa mga kasula-
tan. Pangutan-a, “Diin kini gikan?” Ipasabut nga kini 
gikan sa Dios pinaagi sa Iyang mga propeta aron sa 
pagtabang kanato nga mahibalo unsa ang buhaton. 
Ipakita sa mga bata ang kopya sa “Ang Pamilya: Usa ka 
Pamahayag ngadto sa Kalibutan” ug ipasabut nga kini 
gikan sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta sa ulahing 
mga adlaw aron sa pagtabang sa atong mga pamilya.

I-awhag ang pagsabut (nagkanta): Ipasabut nga 
dili tanan nga mga pamilya managsama, apan ang 

matag pamilya importante; gusto sa Dios nga ang 
tanan nga mga pamilya malipayon ug mobalik ngadto 
Kaniya. Ihatag ang ginunting nga pulong nga may 
lahi nga sentence sa pamahayag sa pamilya ngadto sa 
matag klase. Ipahunahuna sa mga bata ang awit nga 
may kalabutan sa ilang sentence. Papuli-puliha ang 
mga klase sa pagbasa sa ginunting nga mga pulong og 
kusog ug sa paggiya sa ubang mga bata sa pagkanta 
sa awit nga ilang napili. Ipamatuod nga ang atong 
mga pamilya mapanalanginan samtang kita nagsu-
nod sa mga pagtulun-an sa pamahayag sa pamilya.

Semana 2: Ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug sa usa ka babaye 
mahinungdanon sa plano sa Dios.

I-awhag ang pagsabut (naminaw ug nag-asoy 
og istorya): I-asoy ang istorya ni Adan ang unang 
tawo sa yuta. Ipabasa sa usa ka bata ang Genesis 
2:18 samtang ang mga bata naminaw sa unsay gisulti 
sa Langitnong Amahan (“Dili maayo sa tawo nga 
mag-inusara”). Ipasabut nga iyang gilalang si Eva, 
kinsa makigminyo ni Adan. Ipabasa sa usa ka bata 
ang Genesis 3:20 samtang ang mga bata naminaw 
sa unsa ang gitawag ni Adan sa iyang asawa (Eva). 
Sunod ipabasa sa usa ka bata ang Genesis 1:28 sam-
tang sila naminaw unsa ang gisugo sa Langitnong 
Amahan ni Adan ug ni Eva nga buhaton (“sumanay”, 
o magbaton og pamilya). Ipasabut nga kon wala ang 

kaminyoon ni Adan ug ni Eva, ang plano sa Dios 
alang sa Iyang mga anak nga moanhi sa yuta dili 
unta mahitabo. Pagdapit og pipila ka mga bata sa 
pag-asoy og balik sa istorya.

I-awhag ang paggamit (nagtan-aw og mga 
hulagway): Ipasabut nga ang sugo sa Langitnong 
Amahan sa usa ka lalaki ug sa usa ka babaye nga 
magminyo ug magbaton og pamilya ingon ka impor-
tante karon sama sa dihang si Adan ug si Eva dinhi 
sa yuta. Ipakita ang mga hulagway sa mga pamilya 
ug ipatudlo sa mga bata ang lalaki, ang babaye, ug 
ang mga anak.

Semana 3: Kon ang pamilya gitukod diha sa mga pagtulun-an ni Jesukristo, 
mahimo kitang malipayon.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og mga hulag-
way): Ipagunit sa usa ka bata ang hulagway sa usa 
ka pamilya. Pangutan-a unsa ang kinahanglan na-
tong pundasyon (o basehan) sa atong pamilya aron 
kita magmalipayon. Ipagunit sa laing bata ang usa ka 
hulagway ni Jesukristo. Ipasabut nga kon ang kina-
buhi sa pamilya gitukod diha sa mga pagtulun-an ni 
Jesukristo, kita magmalipayon.

Oktubre
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 Kini nga pamahayag gibasa ni Presidente Gordon B. Hinckley isip bahin sa iyang mensahe sa Kinatibuk-ang Miting 
sa Relief Society nga gihimo niadtong Septyembre 23, 1995, sa Siyudad sa Salt Lake, Utah. 

  ANG UNANG KAPANGULOHAN UG KONSEHO 
SA NAPULOG DUHA KA MGA APOSTOLES SA ANG SIMBAHAN NI 

JESUKRISTO SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW 

   KAMI, ANG UNANG KAPANGULOHAN  ug Konseho sa Na-

pulog Duha ka mga Apostoles sa Ang Simbahan ni Jesukristo 

sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, sa maligdong nga paa-

gi mopahayag nga ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa 

ka babaye gi-orden sa Dios ug ang pamilya mahinungdanon 

ngadto sa plano sa Tiglalang alang sa walay katapusan nga 

destinasyon sa Iyang mga anak.

   ANG TANAN NGA MGA TAWO —lalaki ug babaye—gilalang 

diha sa hitsura sa Dios. Ang matag usa hinigugmang espiritu 

nga anak nga lalaki o babaye sa langitnong mga ginikanan, 

ug, sa ingon, ang matag usa adunay mga kinaiya sa pagka-

dios ug kalagmitan nga mahimong usa ka dios. Ang pagkala-

laki ug pagkababaye usa ka mahinungdanon nga kinaiya sa 

tagsa-tagsa sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, sa pagka-

mortal, ug sa walay katapusan nga pag-ila ug katuyoan.

   SA KINABUHI NGA WALA PA DINHI SA YUTA,  ang espiritu 

nga mga anak nga lalaki ug babaye nakaila ug nagsimba sa 

Dios ingon nga ilang Amahan sa Kahangturan ug midawat 

sa Iyang plano nga naghatag og higayon sa Iyang mga anak 

nga makaangkon og pisikal nga lawas ug makaangkon og 

yutan-on nga kasinatian sa paglambo ngadto sa kahingpitan 

ug sa katapusan makakab-ot sa ilang walay katapusan nga 

kapalaran ingon mga manununod sa kinabuhing dayon. Ang 

balaan nga plano sa kalipay makahimo sa mga relasyon sa 

pamilya nga magpadayon human sa kamatayon. Sagrado 

nga mga ordinansa ug mga pakigsaad nga anaa sa balaan 

nga mga templo makapahimo alang sa tagsa-tagsa sa pagba-

lik ngadto sa atubangan sa Dios ug alang sa mga pamilya nga 

magkahiusa sa kahangturan.

   ANG UNANG SUGO  nga gihatag sa Dios ngadto ni Adan ug 

Eva mao ang mahitungod sa posibilidad alang kanila isip 

bana ug asawa nga mahimong mga ginikanan. Kami mopa-

hayag nga ang sugo sa Dios alang sa Iyang mga anak sa pag-

daghan ug pagpuno sa yuta nagpabilin nga ipatuman. Kami 

sa dugang mopahayag nga ang Dios misugo nga ang sagrado 

nga mga gahum sa paglalang pagagamiton lamang tali sa la-

laki ug babaye, kinsa legal nga naminyo isip bana ug asawa.

   KAMI MOPAHAYAG  sa mga paagi diin ang mortal nga kina-

buhi gilalang nga gipahimutang sa Dios. Kami mopamatuod 

sa pagkabalaan sa kinabuhi ug sa iyang pagkamahinungda-

non diha sa walay katapusan nga plano sa Dios.

   ANG BANA UG ASAWA  adunay ligdong nga kapangakohan sa 

paghigugma ug pag-amuma sa usag usa ug alang sa ilang mga 

anak. “Ang mga kabataan mao ang panulundon sa Ginoo” 

(( Mga Salmo 127:3 ). Ang mga ginikanan adunay sagrado nga 

katungdanan sa pag-amuma sa ilang mga anak sa paghigug-

ma ug pagkamatarung, sa pagsangkap alang sa ilang pisikal 

ug espirituhanon nga mga panginahanglan, ug sa pagtudlo 

kanila sa paghigugma ug pag-alagad sa usag usa, pagsunod 

sa mga sugo sa Dios, ug kinsa mosunod sa mga balaod sa ilang 

nasud bisan asa sila magpuyo. Mga bana ug mga asawa—mga 

inahan ug mga amahan—adunay tulubagon sa atubangan sa 

Dios sa pagtuman niini nga mga kapangakohan.”

   ANG PAMILYA  gi-orden sa Dios. Ang kaminyoon tali sa lalaki 

ug babaye mahinungdanon ngadto sa Iyang walay katapu-

san nga plano. Ang mga anak adunay katungod nga matawo 

ngadto sa mga ginikanan kinsa naminyo, ug maamumahan 

sa usa ka amahan ug sa usa ka inahan nga nagtahud sa mga 

panaad sa kaminyoon uban sa hingpit nga pagkamaunu-

ngon. Ang kalipay diha sa kinabuhi sa pamilya labaw nga 

makab-ot kon gipasikad diha sa mga pagtulun-an sa Ginoong 

Jesukristo. Malampuson nga mga kaminyoon ug mga pamil-

ya natukod ug napadayon diha sa mga baruganan sa hugot 

nga pagtuo, pag-ampo, paghinulsol, pagpasaylo, pagtahud, 

gugma, kalooy, buhat ug maayong makalingaw nga mga ka-

lihokan. Pinaagi sa balaan nga plano, ang mga amahan mao 

ang mangulo sa ilang mga pamilya diha sa gugma ug sa pag-

kamatarung ug may kapangakohan sa pagsangkap sa mga 

kinahanglanon sa kinabuhi ug sa pagpanalipod sa ilang mga 

pamilya. Ang unang mga kapangakohan sa mga inahan mao 

ang pag-atiman sa ilang mga anak. Niining sagrado nga mga 

kapangakohan, ang mga amahan ug mga inahan adunay ka-

tungdanan sa pagtabang sa usag usa ingon nga magkauban. 

Kakulangan, kamatayon, o laing mga kahimtang mahimong 

manginahanglan sa pagsagop o sa pag-usab niini nga mga ka-

lihokan sa pag-amuma alang sa pamilya. Ang uban nga mga 

kapamilya kinahanglan nga motabang kon gikinahanglan.

   KAMI MOPAHIMANGNO  nga ang tagsa-tagsa kinsa maka-

lapas sa mga pakigsaad sa kaputli, kinsa moabuso sa ilang 

kapikas o mga anak, o kinsa mapakyas sa pagtuman sa mga 

kapangakohan sa pamilya moabut ang adlaw nga mobarug 

nga adunay tulubagon sa atubangan sa Dios. Dugang pa, 

kami mopahimangno nga ang pagkabungkag sa pamilya 

makadala sa tagsa-tagsa, sa mga komunidad, ug sa nasud 

sa mga katalagman nga gipanagna sa karaan ug sa bag-o 

nga mga propeta.

   KAMI NAGTAWAG  sa may kapangakohan nga mga lumulu-

pyo ug mga opisyal sa gobyerno bisan asa sa pag-awhag sa 

mga tawo sa paghimo niadtong mga butang nga gihimo sa 

pagpadayon ug sa paglig-on sa pamilya isip sukaranan nga 

yunit sa katilingban.   

 ANG PAMILYA
  USA KA PAMAHAYAG 

NGADTO SA KALIBUTAN



Mga kasulatan: Ang 
pagpabasa sa mga bata 
gikan sa ilang kaugali-
ngon nga mga kasulatan 
nagdugang og kalig-on 
sa kamahinungdanon sa 
kasulatan ug nagdapit sa 
Espiritu. Kon mahimo, 
pamarkahi sa mga bata 
ang mga bersikulo diha 
sa ilang kaugalingon nga 
mga kasulatan ug dayon 
ipabasa kini og dungan.

Iawhag ang pagsabut ug paggamit (naghimo 
og mga lista): Ibutang ang usa ka hulagway ni Jesu-
kristo diha sa pisara, ug isulat ang “Mga Pagtulun-an 
ni Jesus” ubos niini. Bahina ang mga bata ngadto sa 
tulo ka grupo. Ihatag sa matag grupo ang mosunod 
nga ginunting nga mga pulong ug mga pakisayran 
nga kasulatan: “Sunda ang mga Sugo” (Juan 14:15), 

“Tabangi ang Uban” (Mosiah 2:17), ug “Pakita og 
Gugma sa Tanan” (Juan 13:34). Ipabasa sa mga bata 
ang ilang gi-assign nga kasulatan ug dayon pahisguti 

diha sa ilang mga grupo ang mga paagi nga sila ma-
kasunod sa pagtulun-an ni Jesus diha sa ilang mga 
pamilya. Dapita ang matag grupo sa pagbutang sa 
ilang ginunting nga mga pulong diha sa pisara ug sa 
pagsulti sa ubang mga bata unsa ang ilang gihisgu-
tan. Human ang matag grupo makigbahin sa ilang 
mga ideya, hisguti sa unsa nga paagi ang pagsunod 
niana nga pagtulun-an ni Jesus makatabang sa atong 
mga pamilya nga magmalipayon.

Semana 4: Ang malampusong pamilya naghiusa sa pagtrabaho.

Ilha ang doktrina (nag-apil diha sa object 
lesson): Paanhaa ang upat ka mga bata sa atubangan 
sa klase. Ipagunit sa usa ka bata ang tumoy sa usa 
ka buok higot samtang imong gunitan ang ubang 
mga tumoy sa tanang upat ka mga higot. Pahiusaha 
og trabaho ang mga bata sa pagsapid sa mga higot 
ngadto sa usa ka pisi. Itudlo nga sama lang nga ang 
pagsapid sa mga higot og tingub mihimo og pisi, ang 
paghiusa og trabaho makahimo og lig-on nga pa-
milya. Ibutang ang matag mosunod nga mga pulong 
sa lahi nga ginunting nga mga pulong: Malampusong, 
mga pamilya, sa pagtrabaho, naghiusa. Ihigot ang 
ginunting nga mga pulong ngadto sa pisi. Ipabasa sa 
mga bata og dungan ang sentence.

I-awhag ang pagsabut (role-playing): Ipakita 
ang hulagway ni Noe, ug sa lakbit i-asoy ang istorya 
giunsa ni Noe pagtukod ang arka ug pagpundok sa 
mga hayop aron sa pagpangandam sa lunop (tan-awa 
sa Genesis 6–7; Moises 8). Bahina ang mga bata 
ngadto sa mga grupo, ug ipa-role play ang usa ka 
paagi nga tingali ang pamilya ni Noe naghiusa sa 
pagtrabaho (sama sa pagkuha og kahoy alang sa arka, 
pagtukod sa arka, ug sa pagpundok sa mga hayop). 
Dapita ang uban nga mga bata sa pagtag-an kon unsa 
ang ilang gibuhat. Ipasabut nga ang pamilya ni Noe 
nagmalampuson samtang naghiusa sa pagtrabaho.

I-awhag ang paggamit (nagdrawing og mga 
hulagway): Ipasabut nga sama lang nga ang pamilya 

ni Noe naghiusa sa pagtrabaho, importante 
kini alang kanato sa paghiusa og trabaho 
diha sa atong kaugalingong mga pamilya. 
Ihatag sa matag bata ang usa ka pirasong 
papel ug mga krayola, ug ipa-drawing 
kanila ang hulagway sa ilang mga pamilya 
nga naghiusa sa pagtrabaho. Dapita ang 
mga bata sa pagpakigbahin sa ilang mga 
hulagway ug pagpasabut unsaon pagbuhat 
sa unsay ilang gi-drawing nga motabang sa 
ilang mga pamilya nga magmalampuson.
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Ibalik og asoy ang 
mga istorya: Kon 
ibalik og asoy sa mga 
bata ang istorya nga mao 
pay pagkadungog nila, 
mas mahinumduman 
nila kini og maayo.

Object lesson “idugtong ang dili makita nga mga ideya 
. . . ngadto sa pipila ka mahikap nga butang nga nailhan 

na sa mga estudyante ug i-establisar kini gikan niana 
nga kahibalo (Boyd K. Packer, sa PWLKMT, 164).

Mga pamilya Pagtrabaho NaghiusaMalampusong



Ang Pagsunod sa mga Pagtulun-an 
ni Jesukristo Naglig-on Kanako ug sa 
Akong Pamilya
“Ang kalipay sa kinabuhi sa pamilya mahimong maangkon kon gitukod diha sa mga pagtu-
lun-an ni Ginoong Jesukristo” (“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan”).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga imong kaugalingon. Pagplano og mga 
paagi sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug tabangi sila sa pagsabut niini ug sa paggamit 
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?”

Semana 1: “Kon kamo adunay hugot nga pagtuo kamo molahutay sa mga 
butang nga dili makita, diin mga tinuod” (Alma 32:21).

Ilha ang doktrina (nagmemorya og kasulatan): 
Isulat sa pisara ang “Kon kamo adunay hugot nga 
pagtuo kamo molahutay sa mga butang nga dili 
makita, diin mga tinuod.” Ipabasa og kusog sa mga 
bata og dungan sa makadaghan, ug unya papasa ang 
tanan gawas sa unang litra sa matag pulong. Ipa-re-
cite kini pag-usab sa mga bata. Papasa ang mga litra 
og tagsa-tagsa hangtud ang mga bata makabalik og 
sulti sa kasulatan nga namemorya.

Iawhag ang pagsabut (naminaw og istorya sa 
kasulatan): Ipahulagway sa mga bata giunsa nila 
pagkahibalo kon kini panahon na sa kagabhion. 
Ipakita ang hulagway ni Samuel nga Lamanite ug 

ipasabut nga iyang gipanagna nga sa gabii nga si 
Jesukristo matawo, ang adlaw mosalop apan dili 
kini mongitngit. Ipaasoy og balik ang mga hitabo 
gikan sa Helaman 16 ug 3 Nephi 1:1–13 (mahimo 
kang mohangyo og una sa pipila ka mga bata nga 
mangandam sa pag-asoy og balik niini nga istorya). 
Ipa-recite sa mga bata ang kasulatan nga ilang name-
morya, ug pangutan-a sila giunsa sa mga tumutuo 
nga Nephite sa pagpakita sa ilang hugot nga pagtuo. 
Pangutan-a ang mga bata unsa ang ilang hunahuna 
sa nahitabo sa mga tumutuo. Ipabasa sa mga bata 
ang 3 Nephi 1:15, 19. Pagpamatuod sa importansya 
sa hugot nga pagtuo.

Semana 2: Ang pag-ampo mao ang balaan nga pagtahud sa pagpakigsulti 
ngadto sa Langitnong Amahan.

Ilha ang doktrina (ilha ang mga butang ug mga 
hulagway): Sa dili pa ang Primary, pagpundok o 
pag-drawing og mga hulagway sa mga butang nga gi-
gamit sa mga tawo sa pagpakig-istorya (sama sa sulat, 

telepono, o computer), ug tagoi ang mga hulagway 
ilawom sa pipila ka mga lingkuranan diha sa kwarto 
sa Primary. Ipahunahuna sa mga bata nga sila layo sa 
panimalay ug gusto nga makigsulti ngadto sa ilang 

pamilya. Ipapangita ilawom sa ilang 
mga lingkuranan ang gitagoan nga 
mga hulagway, ug paghisgot unsaon 
nila sa pagtabang kanato nga makig-
sulti ngadto sa uban. Ipasabut nga sa 
dihang mianhi kita sa yuta, mibiya 
kita sa atong langitnong panimalay, 
apan sa gihapon kita makasulti ngadto 
sa atong Langitnong Amahan. Pangu-
tan-a ang mga bata, “Unsaon nato sa 
pagpakigsulti ngadto sa Langitnong 
Amahan?” Ipakita sa mga bata ang dag-
hang mga hulagway sa mga bata ug sa 
mga pamilya nga nag-ampo. Ipasabut 
nga ang matag hulagway nagpakita 
og balaang pagtahud nga pakigsulti 

—pag-ampo uban sa gugma ug respeto. 
Ipasulti sa mga bata, “Ang pag-ampo 
maoy balaang pagtahud nga pakigsulti 
ngadto sa Langitnong Amahan.”

Nobyembre
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I-awhag ang pagsabut ug paggamit (kali-
hokan diha sa pisara): Ilista ang upat ka bahin sa 
pag-ampo diha sa pisara. Pahinganli sa mga bata ang 
mga butang nga mahimo natong pasalamatan ang 

Langitnong Amahan alang sa ug sa unsay atong pa-
ngayoon Kaniya. Ilista sa pisara ang ilang mga tubag. 
Ipabuhat sa mga bata unsaon nato sa pagpakita og 
balaang pagtahud kon kita mag-ampo.

Semana 3: Ang paghinulsol mao ang kausaban sa hunahuna ug 
sa kasingkasing.

Ilha ang doktrina (nagpakita og hulagway): 
Iandam ang ginunting nga mga pulong gikan sa 
sentence “Ang paghinulsol mao ang kausaban sa hu-
nahuna ug sa kasingkasing” nga gisulat sa matag usa. 
Gamita ang ginunting nga mga pulong sa pagtabon 
sa larawan sa mga Anti-Nephi-Lehi nga naglubong sa 
ilang mga hinagiban. Ipakuha sa pipila ka mga bata 
ang ginunting nga mga pulong ug ipabutang kini sa 
hustong pagkasunod-sunod diha sa pisara. Ipabasa 
sa mga bata og dungan ang sentence, naggamit og 
mga aksyon sa paghatag og gibug-aton sa mga pu-
long hunahuna ug kasingkasing.

Iawhag ang pagsabut (naminaw og istorya sa 
kasulatan): Sultihi ang mga bata nga may grupo sa 
mga tawo diha sa Basahon ni Mormon kinsa may 
kausaban sa kasingkasing. I-asoy ang mosunod nga 
istorya (tan-awa sa Alma 24): “Si Ammon mitudlo 
og usa ka pundok sa mga Lamanite mahitungod sa 
ebanghelyo. Sila dautan nga mga tawo, apan mituo 

sila unsa ang gitudlo ni Ammon kanila ug dihay 
kausaban sa kasingkasing. Buot silang magpami-
yembro sa Simbahan, busa sila mihinulsol sa ilang 
mga sala, misaad nga dili makig-away, ug milubong 
sa ilang mga hinagiban sa gubat. Miilis sila sa ilang 
ngalan ngadto sa mga Anti-Nephi Lehi ug nahimong 
kugihan, matarung nga mga katawhan.” 

I-awhag ang paggamit (naglubong sa “mga 
hinagiban” ug nagkanta): Ihatag sa matag bata ang 
usa ka piraso nga papel. Ipa-drawing sa mga bata 
ang hulagway sa usa ka hinagiban ug unya isulat 
ang sayop nga kapilian diha sa ilang mga hinagiban 
(sama sa “pakig-away sa akong igsoon” o “pagsulti 
og bakak”). Hangyoa ang mga bata sa pagpakigba-
hin og mga paagi nga ilang pilion ang matarung ug 
unya “ilubong” ang ilang mga hinagiban pinaagi sa 
pagkumot sa mga papel o paglabay niini. Kantaha 
ang “Repentance” (CS, 98).

Semana 4: Ang pagpasaylo nagdala og kalinaw.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og object lesson): 
Pangutan-a ang mga bata unsa kaha ang ilang 
bation kon adunay motukmod o mosumbag kanila. 
Ipataas ang dakong bato ug isulti sa mga bata nga 
kini nagrepresentar niadtong sakit nga mga pagbati. 
Ibutang ang dakong bato sa usa ka taas nga medyas. 
Paduola ang usa ka bata sa atubangan sa klase ug 
ihigot ang medyas sa iyang kiting. Palibuta ang bata. 
Paghisgut unsaon nga ang pagbaton og ngil-ad nga 
mga pagbati mobitad kanato sa ubos. Ipasabut nga 
kon kita mopasaylo og mga tawo kinsa nakapasakit 
kanato, atong gibuhian kanang ngil-ad nga mga 
pagbati. Ipatangtang ang medyas. Pasultiha ang mga 
bata, “Ang pagpasaylo nagdala og kalinaw.”

I-awhag ang pagsabut (naminaw og mga 
istorya sa kasulatan): Sa daghang mga adlaw nga 
nag-una, papangandama ang mga lider ug mga 
magtutudlo sa pagpakigbahin sa mosunod nga mga 
istorya mahitungod sa pagpasaylo:

 1. Nagpasaylo si Jesus didto sa krus  
(tan-awa sa Lucas 23:13–34).

 2. Nagpasaylo si Nephi sa iyang mga igsoon  
(tan-awa sa 1 Nephi 7:6–21).

 3. Nagpasaylo si Jose sa iyang igsoong mga lalaki 
(tan-awa sa Genesis 37; 41–45).

Bahina ang mga bata ngadto sa tulo ka mga grupo. 
Paadtoa ang mga bata sa nagkalain-laing bahin sa 
kwarto (tan-awa sa “Mga Estasyon,” PWLKMT, 180), 
diin ang usa ka lider o magtutudlo molakbit sa pag-
hisgot sa istorya sa kasulatan nga iyang giandam sa 
pagpakigbahin. Human ang matag grupo makabisita 
sa matag estasyon, kantaha ang unang bersikulo sa 

“Tabangi Ko, Mahal nga Amahan” (SB,52).

Iawhag ang paggamit (nakigbahin og mga 
pagbati): Hangyoa ang mga bata sa pagpakigbahin 
og panahon nga ang pagpasaylo og usa ka tawo nag-
tabang kanila sa pagbati og kalinaw.

Mga estasyon: Kon 
daghan ang imong Pri-
mary, hunahunaa ang pag-
pasibug sa mga lider tali 
sa mga estasyon kay sa 
pasibugon ang mga bata.

Gagmay nga mga 
grupo: Ang pagdapit 
sa mga bata sa pagpa-
kigbahin sa gagmayng 
mga grupo naghatag 
sa mas daghang mga 
bata sa  oportunidad nga 
makaapil. Sa panahon 
sa pagpakigbahin, ang 
mga bata naglingkod na 
sa mga grupo sa klase. 
Kini nga mga grupo 
mahimong gamiton alang 
sa mga kalihokan sa 
gagmay nga grupo. Ang 
mga magtutudlo sa klase 
makatabang sa pagsiguro 
nga adunay partisipas-
yon ug mapadayon ang 
balaan nga pagtahud.

23



Atong Hinumduman ug Simbahon ang 
Atong Manluluwas, si Jesukristo
“Si Jesus miingon ngadto kaniya, Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi: 
walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako” ( Juan 14:6).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga imong kaugalingon. Pagplano og mga paagi 
sa pag-ila sa doktrina alang sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug sa paggamit 
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?”

Semana 1: Ang sakrament mao ang panahon sa paghinumdom ni Jesukristo.

I-awhag ang pagsabut (pagpares-pares sa mga 
kasulatan ngadto sa mga hulagway): Isulat ang 
mosunod nga mga pakisayran nga kasulatan diha sa 
pisara: Lucas 2:7; Marcos 10:13, 16; Mateo 26:36, 39; 
Juan 19:17–18; Juan 20:11–16. Libut sa kwarto, ibu-
tang ang mga hulagway nga nagpakita sa mga hitabo 
nga gihulagway diha sa mga kasulatan (LHE 30, 47, 
56, 57, ug 59). Isulti sa mga bata nga ang sakrament 
mao ang panahon sa paghinumdom kon unsa ka dako 
ang gugma ni Jesukristo kanato ug sa tanan nga Iyang 
gihimo alang kanato. Ipabasa sa usa ka bata ang usa 
sa mga kasulatan. Ipapili sa laing bata ang hulagway 
nga may kalabutan niini ug ipadala kini sa atubangan 
sa klase. Balika sa uban nga mga kasulatan.

Iawhag ang paggamit (nagdula og memorya nga 
dula): Ibutang sa lamesa ang mga butang sama sa usa 
ka hulagway ni Kristo sa Getsemani, usa ka hulagway 
sa Katapusang Panihapon, usa ka pirasong pan, usa 
ka cup sa sakrament, mga tray sa sakrament, mga ka-
sulatan, ug usa ka hymnbook. Ipatan-aw og lakbit sa 

mga bata ang mga butang, ug unya tabuni kini. Pabu-
hata nga maggrupo ang mga bata sa pagsulat sa mga 
butang nga ilang mahinumdumang gitan-aw. Himoa 
nga ang mga bata mopasabut giunsa sa matag butang 
pagtabang kanila sa paghinumdom ni Jesukristo sa 
panahon sa sakrament.

Semana 2: Ang paghinumdom ni Jesukristo nagtabang kanako sa pagpili 
og matarung.

Ilha ang doktrina (naminaw og mga kasulatan): 
Ipapiyong sa mga bata ang ilang mga mata ug ipahu-
nahuna unsa ang kinabuhi kon ang tanan naghimo 
og matarung nga mga pagpili. Hangyoa ang pipila 
kanila sa pagpakigbahin unsa ang ilang gihunahuna. 
Isulti kanila nga may panahon diha sa Basahon ni 
Mormon nga kini nahitabo, ug ipapaminaw nila gi-
unsa kini nga panahon paghulagway samtang usa ka 
bata nagbasa sa 4 Nephi 1:15, 17. Ipasabut nga ang 
mga tawo nakahimo sa pagpili og matarung tungod 
kay ilang nahinumduman ang usa ka butang nga 
espesyal. Iasoy og balik ang mga hitabo diha sa 3 
Nephi 17:20–25. Ipasulti og dungan sa mga bata ang, 

“Ang paghinumdom ni Jesukristo nagtabang kanako 
sa pagpili og matarung.”

I-awhag ang pagsabut ug paggamit (nag-
kanta): Tabuni ang hulagway ni Kristo nga nagpa-
nalangin sa Nephite nga mga bata sa pipila ka piraso 
sa blangkong mga papel. Ipahunahuna sa mga bata 
ang mga awit nga nagtabang kanila sa paghinumdom 

Disyembre
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Ang pagpanganta 
mahitungod sa doktrina 
nagtabang sa mga bata 

nga makakat-on ug 
mahinumdom niini. Ang 

mga bata mas makakat-on 
usab kon sila dunay 
makita nga biswal o 

mobuhat og kalihokan 
nga uyon sa musika. 

Ang mga sugyot alang 
niining bulana nagmodelo 

sa nagkalain-laing mga 
paagi sa paghimo niini. 
Hunahunaa ang mga 

ideya nga susama niini 
samtang magplano ka 
og ubang mga leksyon.



ni Jesukristo. Kantaha ang pipila niini nga mga awit 
og dungan. Human sa matag awit, ipakuha sa bata 
ang usa ka piraso sa papel gikan sa hulagway. Balika 
hangtud ang tanan nga mga piraso nakuha. Hisguti 
kon giunsa kaha sa mga bata diha sa hulagway pag-
himo sa matarung nga mga pagpili human sa ilang 

kasinatian uban ni Jesus. Pahinumdumi ang mga 
bata nga kon sila mahinumdom ni Jesus sila gusto 
nga mopili sa matarung. Pahinganli nila ang pipila ka 
mga butang nga ilang mahimo sa paghinumdom ni 
Jesus diha sa ilang matag adlaw nga mga kalihokan.

Semana 3: Ang Anak sa Dios natawo dinhi sa yuta.

Ilha ang doktrina: Pangutan-a ang mga bata: 
“Nakahulat ba kamo sukad og usa ka espesyal nga 
butang nga mahitabo? Ingon ba kini og dugay nga 
paghulat? Unsa ang imong gibati sa dihang kini 
sa katapusan nahitabo?” Ihatag sa mga bata ang 
oportunidad sa pagpakigbahin sa ilang mga pagbati. 
Ipasabut nga sukad sa panahon ni Adan ug ni Eva, 
ang atong Langitnong Amahan misaad nga usa ka 
importante kaayong hitabo ang mahinabo. Ang ma-
tarung nga mga tawo matinguhaong nagpaabut niini 
nga hitabo. Sa hinay hunghong ngadto sa gamay nga 
grupo sa mga bata, “Ang Anak sa Dios natawo dinhi 
sa yuta.” Ipahunghong nila ang sentence ngadto sa 
ubang mga bata, ug dayon ipahunghong kini og 
dungan sa tanang mga bata.

I-awhag ang pagsabut (nakigbahin og istorya 
ug nagkanta): Hangyoa ang mga bata sa pagpakig-

bahin unsa ang ilang nahibaloan mahitungod sa pag-
katawo ni Jesus (tan-awa sa Lucas 2:1–20). Pun-i ang 
istorya og mga detalye nga wala mahisguti sa mga 
bata. Kantaha ang “Kabitoonan Misanag” (SB, 24), ug 
pahunahunaa ang mga bata unsa ang gibati sa mga 
magbalantay sa karnero sa dihang ilang nadungog 
ang mga anghel nga nanganta.

Iawhag ang paggamit (naghimo og Christmas 
card): Ihatag sa matag bata ang usa ka pirasong pa-
pel ug usa ka lapis o krayola. Tabangi sila sa pagpilo 
sa papel sama sa usa ka greeting card. Ipahimo nila 
ang usa ka Christmas card alang sa ilang pamilya 
pinaagi sa pag-drawing og mga hulagway sa pagka-
tawo ni Jesukristo. Sa atubangan, ipasulat nila ang 

“Ang Anak sa Dios Natawo dinhi sa Yuta.”

Semana 4: Si Jesukristo moanhi pag-usab.

I-awhag ang pagsabut (nagbasa og mga kasula-
tan): I-andam ang mosunod nga ginunting nga mga 
pulong (anaa sa internet sa sharingtime.lds.org):

Ang Langitnong Amahan lamang ang nasayud sa ek-
saktong _________ kanus-a si Jesus moanhi pag-usab 
(tan-awa sa Joseph Smith—Mateo 1:40).

Si Jesus manaog gikan sa ___________ (tan-awa sa 
Mga Buhat 1:11).

Si Jesus magsul-ob og___________ nga saput (tan-
awa sa D&P 133:48).

Mini nga mga Kristo_______ sa daghan (tan-awa sa 
Joseph Smith—Mateo 1:22).

Ang dautan paga________________ (tan-awa sa  
D&P 29:9).

Ang adlaw paga_______________ (tan-awa sa  
D&P 45:42).

Kon moanhi si Jesus, mas hayag pa Siya kay sa 
__________ (tan-awa sa D&P 133:49).

Si Jesukristo mopuyo uban sa mga matarung sulod 
sa ___________ ka tuig human sa Iyang Ikaduhang 
Pag-anhi (tan-awa sa D&P 29:11).

Bahina ang mga bata ngadto sa mga grupo, ug ihatag 
sa matag grupo ang usa o duha ka ginunting nga mga 
pulong. Ipapangita nila ang mga pulong nga mohaum 
sa mga blangko pinaagi sa pagbasa sa mga kasulatan. 
Hangyoa ang matag grupo sa pagpakigbahin unsa 
ang ilang nakat-unan ngadto sa ubang mga bata.

Iawhag ang paggamit (nagkanta ug nakigbahin): 
Ipasabut nga kita nagkinahanglan nga mohinumdom 
ug mosimba ni Jesukristo matag adlaw aron kita 
maandam alang sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi. Ipahi-
ngalan sa mga bata ang pipila ka mga butang nga sila 
ug ang ilang mga pamilya makahimo aron maandam. 
Kantaha “Kon Siya Moanhi Pag-usab” (SB, 46).

Pagpamatuod: Ang 
mubo nga pagpamatuod 
makadapit sa Espiritu sa 
bisan unsa nga panahon 
atol sa leksyon. Ang 
pormal nga pinulongan 
sa pagpamatuod sama sa 
“Ako gustong magpama-
tuod” wala kinahanglana 
sa pagpakigbahin og 
saksi sa kamatuoran. 
Ang usa ka pagpamatuod 
mahimong yano sama sa 
pag-ingon og, “Ako nasa-
yud nga si Jesus buhi.”

Pakigbahin og Pagsa-
but: Ang mga bata mobati 
sa Espiritu samtang sila 
makigbahin sa ilang 
pagsabut sa mga baruga-
nan sa ebanghelyo. Sila 
mahimong makigbahin 
unsa ang ilang nakat-
unan pinaagi sa mga 
pulong, art, ug mga awit.

Ang Anak sa Dios Natawo dinhi sa Yuta
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Unsaon sa Paggamit ang 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 awit sa Primary naghimo sa 
pagkat-on nga mas makalingaw, nagtabang sa mga bata nga makakat-on ug nagpahinumdom sa 
mga kamatuoran sa ebanghelyo, ug nagdapit sa Espiritu.

Ang mosunod maoy mga ehemplo sa mga paagi nga ikaw makatudlo sa mga awit nga gisugyot 
niini nga outline. Makagamit usab ikaw niini nga mga pamaagi sa pagtudlo sa ubang mga awit sa 
Primary. Alang sa dugang nga mga ideya, tan-awa ang seksyon sa “Unsaon sa Paggamit sa 
Musika sa Primary” sa unang mga outline sa panahon sa pagpakigbahin.

Enero: “Mipadala sa Bugtong Anak” (SB, 20–21)

Ipapaminaw sa mga bata ang awit. Itudlo giunsa kini 
paghimo sa mga pangutana ug mga tubag. I-assign 
ang katunga sa mga bata sa pagkanta sa mga pangu-
tana ug ang laing katunga sa pagkanta sa mga tubag. 
Human sa pagkanta niini sa pipila ka higayon himoa 

nga mag-ilis og mga bahin ang mga bata. Kon ma-
kamao na sila og maayo sa awit, gamit og lain-laing 
mga paagi sa pagbahin kanila (sama pananglit, ang 
mga lalaki ug mga babaye, mga magtutudlo ug mga 
bata, ug uban pa) samtang ikaw magribyu sa awit.

Pebrero: “Sundon Ko ang Plano sa Dios” (SB, 86–87)

Isulti sa mga bata nga ang Dios naghatag kanato og 
espesyal kaayo nga gasa. Ipapaminaw nila kon unsa 
kini samtang imong kantahon ang unang linya sa 
awit (usa ka plano). Ipakita ang usa ka mapa, ug 
itandi gigamit ang mapa sa pagpangita og padulngan 
sa pagsunod sa plano sa Dios aron makabalik ngadto 
Kaniya. Ipasabut nga kini nga awit nagtudlo kanato 
mahitungod sa plano ug nagsulti kanato unsaon nato 
nga makabalik og puyo uban sa Langitnong Amahan. 

Ipakita ang mga hulagway nga nagpakita sa impor-
tanting mga pulong (sama sa gasa, langit, panimalay, 
yuta, ug pagkatawo) ug pipila ka sinulat nga mga 
pulong (sama sa plano, katuyoan, pagpili, ug direkta) 
gikan sa awit diha sa tibuok kwarto. Ipapundok kini 
sa mga bata ug ipataas kini sa hustong pagkasunod-
sunod samtang imong kantahon ang awit ngadto 
kanila. Pakantaha sila dungan kanimo samtang sila 
nagtan-aw sa mga hulagway ug sa mga pulong.

Marso: “Ako Nahingangha, Nahibulong” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata 
nu. 22-23)

Bahina ang mga bata ngadto sa upat ka mga grupo. 
Ihatag sa grupo 1 LHE 116, ug kantaha ang unang 
hugpong sa mga pulong sa awit ngadto kanila. 
Hisguti og lakbit, ug dayon ipakanta nila kini sa 
pipila ka mga higayon uban kanimo. Ipadayon sa 
matag grupo ug ang matag dugang nga hugpong sa 
mga pulong (gamita ang mosunod nga mga hulag-
way: grupo 2, LHE 108; grupo 3, LHE 57; grupo 4, 

LHE 56). Kantaha ang tibuok 
unang bersikulo uban sa matag 
grupo nga nagbarug, naggunit 

sa ilang hulagway, ug nagkanta sa ilang hugpong sa 
mga pulong. Dapita ang mga grupo sa pagbinaloay 
og mga larawan, ug sa pagkanta sa awit pag-usab. 
Balika hangtud ang matag grupo nakakanta sa matag 
hugpong sa mga pulong. Kantaha ang koro, ug ipapa-
minaw sa mga bata kon pila ka higayon imong giawit 
ang pulong “katalagsaon.” Balika ang koro og pipila 
ka higayon uban kanila, ug ipabutang ang ilang mga 
kamot ibabaw sa ilang mga kasingkasing sa matag 
higayon ilang awiton ang pulong “katalagsaon.”

     Abril: “Ang Pamilya Iya sa Dios” (mga pahina 28–29 niini  
nga outline)

Pangita o pag-drawing og mga 
hulagway nga nagpakita sa mga 
pulong o hugpong sa mga pulong 
(panig-ingnan nga mga hulagway 
anaa sa sharingtime.lds.org). Ipa-
kita kini sa pisara sa tagsa-tagsa 
samtang imong kantahon ang 
matag hugpong sa mga pulong 

uban sa mga bata. Human nimo natudlo ang usa ka 
hugpong sa mga pulong, kantaha ang kasagaran sa 
mga pulong, ug dayon hunong ug ipahuman sa mga 
bata ang hugpong sa mga pulong. Kantaha og dungan 
ang tibuok awit sa pipila ka higayon. Dapita ang usa 
ka bata sa pagkuha sa usa o duha sa mga hulagway, 
ug kantaha ang awit pag-usab. Balika hangtud sila 
makakanta niini nga walay mga hulagway.

Gamit og lain-lain: 
Paghunahuna og lain-
laing mga paagi sa 
pagbalik sa mga awit. Ang 
mga bata mas maka-
kat-on og labing maayo 
sa kanta samtang sila 
maminaw ug manganta 
niini nga balik-balik.
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Pagbansay: Sa pagtudlo 
og kanta sa epektibo nga 
paagi, ikaw kinahanglan 
nga makamao sa kanta 
sa imong kaugalingon. 
Pagbansay sa panimalay 
aron kon ikaw mag-
tudlo sa mga bata ikaw 
makatan-aw kanila ug 
dili diha sa imong libro.

Hulyo: “Bunyag” (SB, 54–55)

I-andam ang mosunod nga ginunting nga mga 
pulong: Kinsa, Kanus-a, Giunsa, ug Asa. Ipakita ang 
hulagway ni Jesukristo nga gibunyagan. Ibutang ang 

“Kinsa” nga ginunting nga pulong sunod sa hulagway. 
Ipapaminaw sa mga bata ang alang kang kinsa si 
Jesus mianhi samtang imong kantahon ang unang 
hugpong sa mga pulong sa awit. Dawata ang mga 
tubag ug ipakanta sa mga bata kana nga hugpong sa 
mga pulong uban kanimo. Buhata ang sama uban 

sa matag ginunting nga mga pulong ug hugpong sa 
mga pulong. Kantaha ang tibuok unang bersikulo 
og dungan. Ihatag ang ginunting nga pulong uban sa 
usa sa mga tubag nga imong nakita ngadto sa matag 
bata ( Juan Bautista, sa dugay nang panahon, pinaagi sa 
pagpaunlod, ug Suba sa Jordan). Patinduga ang mga 
bata kon ang ilang mga pulong gikanta. Himoang 
magbinayloay sila og ginunting nga mga pulong ug 
ipabalik ang kalihokan.

Agosto: “Sayo Kong Mangita sa Ginoo” (SB, 67)

Gamit og hulagway sa pagtudlo sa awit pinaagi sa 
tinagsa ka hugpong sa pulong (panig-ingnan nga 
mga hulagway anaa sa sharingtime.lds.org). Ipakita 
ang tanang hulagway diha sa pisara. Pagawasa 
ang usa ka bata sa kwarto samtang ang usa ka 
bata nagtago sa mga hulagway. Pasudla ang bata 
ug “ipapangita” ang hulagway pinaagi sa pagpami-
naw ngadto sa ubang mga bata nga nag-anam og 
kakusog ang pagkanta samtang siya nagkaduol ug 
nagkahinay samtang nagkalayo siya. Balika kutob 
sa itugot sa panahon.
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“Nabuhi ba Gayud Pag-usab si Jesus” 
(SB, 45)
Isulat ang mga pulong sa unang bersikulo diha sa 
pisara o diha sa usa ka dakong papel. Kantaha ang 
bersikulo ngadto sa mga bata, ug sa lakbit hisguti 
kini. Kantaha kini og dungan, ug pagdapit og usa 
kinsa maayong mokanta sa pagpapas o pagputol sa 
usa sa mga pulong. Balika hangtud ang mga bata 
nakakat-on sa mga bersikulo, ug dayon ipabalik ang 
ubang mga bersikulo.

“Gihigugma Ako sa Langitnong Amahan” 
(SB, 16)
Papakpaka ang mga bata sa ritmo samtang imong 
kantahon ang awit aron matabangan silang mapa-
milyar niini. Tabangi sila sa paghimo og yanong mga 
aksyon aron sa pagpares sa mga importanting mga 
pulong diha sa awit. Ipahimo sa mga bata ang mga 
aksyon nga dili manganta samtang ipatugtog ang 
musika ug dayon kantaha ug himoa ang mga aksyon 
og dungan. (Ang mga hulagway nga mahimong 
motabang kanimo sa pagtudlo niini nga awit anaa sa 
sharingtime.lds.org.)

“Mga Pamilya Mahimong Manag-uban sa 
Hangtud” (SB, 98)
Paunaha ug pakantaha uban kanimo ang mga bata, 
naghatag og pagtagad sa gibalik nga sumbanan sa 
tuno sama sa “dinhi sa yuta” ug “maayo kanako.” 
Pangutan-a og yanong mga pangutana sama sa, 

“Kanus-a kita mag-andam alang sa templo?” ug ipatu-
bag sa mga bata pinaagi sa pagkanta og hugpong sa 
mga pulong gikan sa awit. Naggamit og yanong mga 
props, iparepresentar sa mga bata ang mga sakop sa 
pamilya ug paggiyahi ang mga grupo sa pag-awit og 
pihong mga hugpong sa mga pulong.

“Ang Gugma Gipamulong Dinhi” 
(SB, 102–03)
Pangutan-a unsa nga mga pinulongan ang gisulti 
sa mga panimalay sa mga bata. Kantaha ang unang 
bersikulo sa awit, ug dapita ang mga bata sa pag-
paminaw alang sa dugang nga pinulongan ug sa 
pagpabutang sa ilang mga kamot ibabaw sa ilang mga 
kasingkasing kon madungog nila kini (gugma). Sam-
tang ikaw nagkanta, ipapaminaw nila ang parehas og 
tunog nga mga pulong o mga pulong nga dili nila ma-
sabtan. Ipasulat kini sa usa ka babaye diha sa pisara 
alang sa unang bersikulo ug sa usa ka batang lalaki 
alang sa ikaduhang bersikulo. Ipasabut ang mga 
pulong ug kantaha kadtong mga hugpong sa mga 
pulong, nagdapit sa mga bata sa pagpalanog nimo.

“Langit Gipuy-an Ko” (SB, 140)
Bahina ang mga bata ngadto sa upat ka mga grupo 
ug i-assign sa matag grupo ang usa ka hugpong sa 
mga pulong sa awit. Hatagi ang matag grupo og usa 
ka piraso nga papel, ug ipa-drawing ang yanong 
hulagway kalabut sa ilang hugpong sa mga pulong. 
Kantaha ang awit og dungan naggamit sa ilang mga 
drawing isip mga biswal nga tabang.
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