
2015 Outline alang sa Panahon sa Pagpakigbahin

Ako Nasayud ang Akong Manluluwas Buhi
“Apan alang kanako ako nasayud nga ang akong Manluluwas buhi man ug sa  

kaulahian nga adlaw siya motindog sa ibabaw sa yuta” ( Job 19:25).



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

Tabang sa Patudlo: 
Ang pagdapit sa mga bata 
nga makakat-on gikan sa 
mga kasulatan motabang 
kanila sa pagpalambo og 
usa ka tibuok kinabuhi nga 
gugma alang sa pulong sa 
Dios. Pagplano og mga 
paagi matag semana sa 
pagdapit sa mga bata sa 
paggamit ug sa pagkat-on 
gikan sa ilang mga kasula-
tan. Pipila sa mga bata 
tingali walay mga kasula-
tan. Ang uban tingali dili 
pa makamaong mobasa. 
Ang mga kalihokan sa 
pagkat-on dinhi niini nga 
outline ug ang mga tabang 
sa pagtudlo diha sa mga 
pahina 7, 12, ug 18, moha-
tag kanimo og mga ideya 
unsaon sa pagtudlo gamit 
ang mga kasulatan.

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

Niini nga tuig kamo adunay oportunidad sa pagtabang sa mga bata aron mobati ug mosabut sa 
dakong gugma nga gibatonan sa atong Manluluwas, nga si Jesukristo, alang kanila. Pinaagi sa 
pagsaksi sa Espiritu Santo, ang mga bata makakat-on nga tungod sa labing importanting tahas ni 
Jesukristo diha sa plano sa atong Langitnong Amahan, sila makabaton og hugot nga pagtuo diha 
Kaniya. Ang mga bata usab makakat-on nga ang ilang hugot nga pagtuo mas molig-on pa samtang 
sila naghupot sa mga sugo, nag-alagad, nakigbahin sa ebanghelyo, nagsunod sa ehemplo  
sa Manluluwas, ug nangandam sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi.

Salamat sa inyong matinud-anong pasalig. Nag-ampo kami alang kaninyo, ug kami masaligon sa 
inyong abilidad sa paghigugma sa mga bata ug sa pagtudlo kanila sa ebanghelyo ni Jesukristo ug 
sa pagtabang kanila sa pagpuyo sumala sa mga baruganan niini.

Ang Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Primary

Mga Panudlo alang sa Panahon sa Pagpakigbahin

Panudlo sa Ebanghelyo

Gamita kini nga booklet samtang ikaw nag-andam 
sa pagtudlo og 15 minutos nga leksyon matag 
semana sulod sa panahon sa pagpakigbahin. 
Mahimo nga imong dugangan ang sinemana nga 
mga leksyon sa ubang gitugutan sa Simbahan nga 
mga materyal, sama sa Friend o sa  Liahona. Ang 
mosunod nga mga giya motabang kanimo sa pag-
plano ug sa paghatag sa mga leksyon.

Higugmaa Kadtong Imong Gitudloan. Ipakita 
ang imong gugma sa mga bata pinaagi sa pag-
ila sa ilang mga pangalan ug sa pagpakabana 
sa ilang mga interes, mga talento, ug mga 
panginahanglan.

Itudlo ang Doktrina pinaagi sa Espiritu. Samtang ikaw 
nag-andam sa mga leksyon, pag-ampo alang sa giya 
ug tinguhaa nga malig-on ang imong pagpamatuod 
sa mga baruganan nga imong itudlo. Kini motabang 
kanimo sa pagtudlo pinaagi sa Espiritu.

Dapita ang Makugihon nga Pagkat-on. Kini nga book-
let gidesinyo sa pagtabang kanimo sa pagkahibalo 
dili lamang sa unsa ang itudlo apan usab unsaon sa 
pagtudlo ug sa pagdapit og makugihon nga pag-
kat-on. Makatudlo ka sa doktrina sa mas epektibo 
nga paagi samtang imong buhaton ang mosunod 
nga tulo ka mga butang sa matag leksyon:

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

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

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

Kini nga booklet naghatag og kompleto nga mga 
leksyon alang sa pipila ka mga semana sulod 
sa tuig. 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 pina-
agi sa pagbasa og ubang mga leksyon dinhi niini 
nga booklet. Kon adunay ikalima nga Dominggo, 
gamita kini nga panahon sa pagribyu sa miaging 
mga leksyon. Ang Espiritu makagiya kanimo 
samtang ikaw magplano ug mag-andam og mga 
kalihokan alang sa mga leksyon.

Pakigtrabaho uban sa lider sa musika samtang 
ikaw nag-andam sa imong mga leksyon. Ang pag-
awit og mga kanta modugang og kalig-on sa mga 
doktrina nga imong gitudlo. Panagsa mahimo 
ka nga modapit og mga magtutudlo ug sa ilang 
mga klase sa pagtabang kanimo sa mga bahin sa 
panudlo sa ebanghelyo.
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Mga Pasundayag  
sa Sakrament Miting

Dili kinahanglan nga 
hatagan ang matag bata og 
bahin nga usa ka binuhat 

nang daan nga pakigpulong. 
Ang epektibo nga mga 
pasundayag mao ang 

pagsalmot sa mga bata sa 
lain-lain nga mga paagi.

Tabang sa Pagtudlo: 
Makakita ka og dugang 
nga mga kapanguhaan sa 
pagtudlo sama sa kolora-
nan nga mga pahina, mga 
istorya, ug mga kaliho-
kan diha sa Friend ug sa 
 Liahona. Gamita kini 
nga mga kapanguhaan 
aron sa pagdugang sa 
imong mga leksyon.

Ang pipila sa mga leksyon nagsugyot sa pagdapit 
og dinapit nga mga mamumulong sa pag-apil sa 
Primary. Kinahanglan ka nga mangayo sa pagtu-
got sa imong bishop o branch president sa dili pa 
dapiton kini nga mga tawo sa pag-apil.

Nag-uban sa mga leksyon mao ang daghan nga 
mga tabang sa pagtudlo nga makatabang kanimo 
sa pag-uswag sa imong abilidad sa pagtudlo. Ang 
mga leksyon nag-apil usab og mga hulagway nga 
motabang kanimo sa pagkakita unsa ang sitwas-
yon sa usa ka kalihokan. Bisan tuod ang pagpa-
lambo og mga kahanas sa pagtudlo importante, 
ang imong kaugalingong espirituhanong pagpa-
ngandam ug pagpamatuod mao ang modapit sa 
Espiritu sa paghimatuod niini nga mga doktrina 
diha sa mga kasingkasing sa mga bata.

Panahon sa Pagpanganta

Ang musika sa Primary kinahanglan nga mopa-
siugda 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. 
Kinahanglan ka nga mogahin og 20 ka minutos sa 
pagtudlo og musika sa panahon sa pagpakigbahin. 
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 sa 
Musika sa Primary” (tan-awa sa mga pahina 26–27) 
ug dugang nga mga ideya alang sa pagtudlo og mga 
kanta ngadto sa mga bata (tan-awa sa mga pahina 3, 
5, 9, ug 15). 

Mga Giya alang sa Pasundayag sa Sakrament Miting

Ubos sa direksyon sa bishop o branch president, 
ang pasundayag sa sakrament miting sa mga bata 
ihatag sa panahon sa ikaupat nga bahin sa tuig. 
Pakigkita sa counselor sa bishopric o kapangulo-
han 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 sa 
programa pinasikad sa binulan nga panahon sa pag-
pakigbahin nga mga tema. Sa tibuok tuig, pagtipig 
og mga mubo nga sulat sa mga pakigpulong ug per-
sonal nga mga kasinatian sa mga bata alang sa 
posibleng paggamit 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 doktrina sa ebanghelyo nga ilang gitudlo.

Samtang ikaw nag-andam sa pasundayag, hinum-
dumi ang mosunod nga mga giya:

• Ang mga pagbansay kinahanglan dili moiban 
og oras gikan sa mga klase o sa mga pamilya 
sa wala kinahanglana nga paagi.

• Mga hulagway, mga saput nga gamitonon, ug mga 
pasundayag sa media dili angay sa pasundayag sa 
sakrament miting. 

Mga Kapanguhaan nga Gigamit 
dinhi Niini nga Booklet

Ang mosunod nga minubo nga pagkasulat gigamit 
sa tibuok booklet:

CS Children’s Songbook

PWLKMT  Pagtudlo Walay Labaw Ka Mahinungdanon 
nga Tawag

Daghan nga mga leksyon naglakip og mga sugyot 
alang sa paggamit og mga hulagway. Ikaw maka-
kita og mga hulagway diha sa Libro sa Hulagway 
sa Ebanghelyo, ang Pakete sa mga Hulagway sa 
Ebanghelyo, mga pakete sa hulagway sa manwal 
sa Primary, ug mga magasin sa simbahan ug sa 
internet diha sa images.lds.org.

Kurikulum alang sa 2015

Kinatibuk-ang Kurikulum

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

Sukaranan nga Kurikulum

Sunbeams: Primary 1; CTR 4–7: Primarya 3; 
Valiant 8–11: Primarya 7
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Enero Kami Nagtuo sa Dios ang Amahan sa 
Kahangturan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo
“Kami nagtuo sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, 
ug sa Espiritu Santo” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:1).

Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga gikan sa imong kaugalingon. Pagplano og 
mga paagi sa pagpaila sa doktrina ngadto 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 buha-
ton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Ang Dios mao ang Amahan sa akong espiritu.

Kanta: "Gihigugma  
Ko ni Jesus"
(mga pahina 28–29 dinhi 
niini nga outline o sa 
Friend, Okt. 2002, 46–47)

Paggamit og mga 
Butang sa Leksyon

“Ang paggamit og mga butang 
sa leksyon magsaysay sa dili 
mahikap nga mga baruganan 

ngadto sa pamilyar nga  
mga butang nga pisikal” 

(PWLKMT 164). Kini nga 
paggamit og butang sa 

leksyon makatabang sa mga 
bata sa pagsabut sa 

kinaiyahan sa ilang espiritu 
kalabut sa ilang pisikal  

nga lawas.

Tabang sa Pagtudlo: 
Pagplano og mga paagi sa 
pagpaila sa doktrina 
ngadto sa mga bata ug sa 
pagtabang kanila sa pag-
sabut niini ug paggamit 
niini diha sa ilang mga 
kinabuhi. Hunahunaa sa 
unsa nga paagi ikaw 
makahatag sa mga bata og 
mga oportunidad sa:
• Paghisgot sa doktrina.
• Pagbasa og mga kasula-

tan nga may kalabutan 
sa doktrina.

• Ihulagway sulod sa 
hunahuna ang doktrina.

• Pag-awit og mga kanta 
nga may kalabutan sa 
doktrina.

• Paghimo og usa ka pisi-
kal nga kalihokan nga 
may kalabutan sa 

doktrina.

Tabang sa Pagtudlo: 
Pag-ampo alang sa paggiya 
ug tinguhaa ang impluwen-
sya sa Espiritu samtang 
ikaw nag-andam sa imong 
panahon sa pagpakigbahin. 
Samtang ikaw nag-andam 
ug nagtudlo uban sa 
Espiritu, Siya mopanghi-
matuod sa kamatuoran sa 
unsay imong gitudlo.

Ipaila ang doktrina: Ipakita sa mga bata ang 
pipila ka nagkalain-laing mga gwantis ug ipakita 
nga ang matag usa niini nga mga gwantis lain-lain 
og hitsura, ingon man ang matag usa kanato lain-
lain og hitsura. Ipasabut nga bisan og unsa ka 
managlahi ang atong hitsura, kitang tanan adunay 
espiritu sulod sa atong lawas, ug ang atong espiritu 
naghatag kanato og kinabuhi. Sa paghulagway 
niini, isul-ob ang gwantis ug liso-lisoa ang imong 
mga tudlo. Ipasabut nga ang gwantis sama sa atong 
lawas ug ang kamot sama sa atong espiritu. 
Papaminawa ang mga bata alang sa tubag sa pangu-
tana “Kinsa ang Amahan sa akong espiritu?” sam-
tang imong gibasa ang unang duha ka mga tudling 
sa mga pulong sa Malaquias 2:10. Isulat “Ang Dios 
mao ang Amahan sa akong espiritu” diha sa pisara. 
Ipabasa kini sa mga bata og dungan uban kanimo. 
Ipasabut nga kitang tanan kabahin sa usa ka dako 
nga pamilya—pamilya sa Dios.

Awhaga ang pagsabut niini: Pagpakita og 
hulagway sa usa ka pamilya ug ipasabut nga sa 
dihang gipadala kita sa Langitnong Amahan dinhi sa 
yuta, mipadala Siya kanato nga magpuyo diha sa 
mga pamilya. Ipataas sa mga bata ang ilang mga 
tudlo aron sa pagpakita pila ka mga tawo ang anaa sa 
ilang pamilya. Sultihi ang mga bata nga sila mag-awit 
og kanta nga nagtudlo mahitungod sa ilang 

langitnong pamilya ug sa ilang yutan-ong pamilya. 
Hangyoa ang usa ka bata sa pagbiya sa kwarto, ug 
papilia ang ubang mga bata og usa ka dapit nga itago 
ang hulagway sa usa ka pamilya. Dapita ang bata sa 
pagpabalik ug sa pagpangita sa hulagway sa pamilya 
samtang ang mga bata nag-awit sa “Ako Anak sa Dios 
[I Am a Child of God]” (CS, 2–3). Kon ang bata 
malayo sa hulagway, ipabilin nga maglingkod ang 
mga bata, samtang siya magkaduol ngadto sa hulag-
way, patinduga og hinay-hinay ang mga bata. 
Ipabalik sa uban nga mga bata kon duna pay oras. 
Hisguti ang mensahe sa kanta ug pagpamatuod sa 
ka-importante sa mga pamilya.

Awhaga ang paggamit niini: Papuli-puliha ang 
mga bata sa pagtan-aw sa salamin. Sultihi sila nga sa 
matag panahon sila motan-aw ngadto sa salamin 
kinahanglan nga ilang hinumduman nga sila nag-
tan-aw og usa ka anak sa Dios.
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Ganahan ang mga bata  
nga motan-aw sa ilang 

kaugalingong artwork. Kon 
ikaw mohimo og usa ka roller 
nga kahon, kini magamit og 
balik alang sa uban nga mga 
leksyon. Kini nga kalihokan 
mahimo usab nga buhaton 

pinaagi sa pagpapilit sa mga 
hulagway og tingub aron 

makahimo og usa ka yano 
nga papel-linukot.

Tabang sa Pagtudlo:  
Si Elder Dallin H. Oaks 
miingon, “Kita nagkina-
hanglan pa nga mopahimu-
los sa paggamit sa atong 
mga himno aron sa pagbu-
tang kanato nga mahiuyon 
uban sa Espiritu sa Ginoo, 
sa paghiusa kanato, ug sa 
pagtabang kanato sa pag-
tudlo ug pagkat-on sa atong 
doktrina” (sa Conference 
Report, Okt. 1994, 13;  
o  Ensign, Nob. 1994, 12). 
Dangup ngadto sa mga 
tabang sa pagtudlo ug  
sa mga kalihokan dinhi 
niini nga outline aron 
makakat-on og lain-lain 
nga mga paagi nga maga-
mit nimo ang musika sa 
panahon sa pagpakigbahin.

Awhaga ang pagsabut niini: Pagpapilit og tulo 
ka mga hulagway diha sa pisara: si Juan Nagbunyag 
ni Jesus, si Kristo Nagpakita ngadto sa mga 
Nephite, ug Ang Unang Panan-awon. Bahina ang 
mga bata ngadto sa tulo ka grupo, ug hatagi ang 
matag grupo usa sa mosunod nga mga kasulatan: 
Mateo 3:16–17; 3 Nephi 11:6–8; Joseph Smith—
Kasaysayan 1:17. Ipahisgot nila ang kasulatan diha 

sa ilang mga grupo ug unya moreport ngadto sa 
uban nga mga bata (1) sa hitabo, (2) unsa ang 
gisulti sa Langitnong Amahan, ug (3) unsa kaha 
ang ilang gibati kon sila didto pa. Pagdapit og usa 
ka bata sa pagbasa sa Juan 5:39. Ipasabut nga kita 
makaangkon og pagpamatuod nga si Jesukristo 
mao ang Anak sa Dios kon kita mobasa sa mga 
kasulatan ug mag-ampo.

Semana 2: Si Jesukristo mao ang Anak sa Dios.

Semana 3 ug 4: Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nahigugma kanako.

Awhaga ang pagsabut niini: Ipatukar sa piya-
nista ang unang duha ka nota nga nagtudlo mahi-
tungod sa gugma sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesukristo alang kanato, ug ipatagna sa mga bata 
ang kanta. Dugangi og tagsa-tagsa ka nota hang-
tud matagnaan sa mga bata. Awita ang kanta og 
dungan ug dayon hisguti unsa ang gitudlo sa 
kanta mahitungod sa gugma sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesukristo alang kanato. Ilista ang 
mga ideya sa mga bata diha sa pisara. Usba sa 
matag kanta. Hunahunaa ang paggamit sa mosu-
nod nga mga kanta: “Gihigugma Ako sa 
Langitnong Amahan [My Heavenly Father Loves 
Me]” (CS, 228–29), “Salamat sa Atong Amahan 
[Thanks to Our Father]” (CS, 20), “Ang Gugma ni 
Jesus [I Feel My Savior’s Love]” CS, 74–75), ug 
“Ako Anak sa Dios [I Am a Child of God]” CS, 
2–3).

Awhaga ang paggamit niini: Hatagi ang matag 
bata og piraso sa papel ug ipadrowing nila ang usa 
ka paagi nga ilang nahibaloan nga ang Langitnong 
Amahan ug si Jesukristo nahigugma kanila. Mahimo 

nimong ipatan-aw sa mga bata ang mga ideya nga 
imong gilista diha sa pisara sa kalihokan sa itaas. 
Ipapilit og tingub ang mga hulagway, ug ipakita kini 
sa usa ka roller nga kahon (tan-awa sa PWLKMT, 
179–80) o bukhara kini sama sa imong buhaton sa 
usa ka papel nga linukot. Samtang ang mga bata 
nagtan-aw, ipatukar sa piyanista ang usa sa mga 
kanta nga gilista sa ibabaw 

Awhaga ang pagsabut ug paggamit niini: 
Pagsulat og pipila ka mga ehemplo sa mga paagi nga 
ang Langitnong Amahan mipakita sa Iyang gugma 
alang kanato ug mga paagi nga kita nagpakita sa 
atong gugma alang Kaniya sa laing mga piraso sa 
papel. Ibutang ang mga piraso sa papel sa usa ka 
sudlanan, ug ipahulbot nila tagsa-tagsa. Basaha ang 
matag usa og kusog. Kon kini usa ka butang nga 
nagpakita sa gugma sa Langitnong Amahan alang 
kanato, ipaisa ang usa ka bukton sa bata pataas. Kon 
kini nagpakita sa atong gugma alang sa Langitnong 
Amahan, ipabutang ang ilang mga kamot ibabaw sa 
ilang kasingkasing.

Mga tabang alang sa lider sa musika

Sa pagtabang sa mga bata nga makakat-on sa 
“Gihigugma Ko ni Jesus” (mga pahina 28–29 
dinhi niini nga outline), hunahunaa ang mosunod:

Pagpakita og usa ka hulagway sa Manluluwas nga 
nagpanalangin sa mga batang Nephite, ug i-asoy sa 
mga bata ang istorya nga makaplagan diha sa 
3 Nephi 17:11–24 sa imong kaugalingong mga 
pulong. Awita ang unang linya sa kanta ngadto sa 

mga bata, ug apili og aksyon nga mobagay sa hug-
pong sa mga pulong “beautiful place” (sama sa pag-
bukhad sa imong mga bukton og dako). Pakantaha 
ang mga bata ug pahimoa sa aksyon uban nimo. 
Dapita ang mga bata sa paghunahuna og mga 
aksyon nga mobagay sa matag linya sa kanta. 
Dayon kantaha ug himoa ang aksyon og dungan.
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Ipaila ang doktrina: Isulat ang ikatulong arti-
kulo sa hugot nga pagtuo diha sa pisara ug dapita 
ang mga bata sa pag-usab niini uban kanimo sa 
pipila ka higayon. Sa daklit ipasabut ang bisan 
unsa nga mga pulong nga dili masabtan sa mga 
bata. (Sama pananglit, ang Pag-ula mao ang gibu-
hat ni Jesus aron mahimong posible alang kanato 
ang paghinulsol ug ang pagbalik ngadto sa Dios.) 
Papasa ang usa o duha ka mga pulong ug 

magdungan og sulti niini pag-usab. Usba aron sa 
pagtabang sa mga bata sa pagmemorya niini.

Awhaga ang pagsabut niini: Isulti ang mosu-
nod nga istorya ug dapita ang mga bata sa pagtindog 
ug pag-aksyon niini uban kanimo. “Usa ka lalaki 
naglakaw subay sa dalan (molakaw gikan sa nahimu-
tangan). Nahulog siya sa lawom nga lungag (lingkod). 
Misulay ug misulay siya apan dili makagawas (pagpakaaron- 
ingnon nga naningkamot sa paggawas). Mitawag siya 

Semana 2 ug 3: Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, ang tanan nga mga 
katawhan mahimong maluwas.

Awhaga ang pagsabut niini: Pagbutang og mga 
hulagway sa Katapusang Panihapon, si Kristo sa 
Getsemani, ang Paglansang sa Krus, ug ang 
Pagkabanhaw libut sa lawak. Itudlo ang mga hulag-
way ug sultihi ang mga bata nga kini mao ang mga 
hitabo gikan sa katapusang semana sa kinabuhi sa 
Manluluwas. Sultihi ang mga bata nga ikaw mobasa 
og kasulatan nga motakdo sa usa sa mga hulagway. 
Hangyoa sila sa paghunahuna sa hilum kon hain 
nga hulagway ang mobagay sa kasulatan. Basaha 
ang Lucas 22:13–14, 19–20. Patinduga ug 

paatubanga ang tanan sa nabagay nga hulagway. 
Hisguti unsa ang panghitabo diha sa hulagway. 
Usba uban sa lain pa nga mga hulagway 
(Getsemani: Lucas 22:39–44 Paglansang sa Krus: 
Lucas 23:33–34, 46 Pagkabanhaw Juan 20:11–18. 
Pag-awit og kanta sama sa “Mipadala sa Bugtong 
Anak [He Sent His Son]” (CS, 34–35) o “To Think 
about Jesus” (CS, 71). Pagpamatuod nga si Jesus 
nagpakamatay alang kanato aron kita makapuyo 
uban sa Langitnong Amahan pag-usab.

Pebrero Si Jesukristo Ang Akong  
Manluluwas ug Manunubos
“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 nga gikan sa imong kaugalingon. Pagplano 
og mga paagi sa pagpaila sa doktrina ngadto sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsa-
but 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: Si Jesukristo Ang Akong Manluluwas ug Manunubos

Kanta: “Mipadala sa 
Bugtong Anak [He Sent 
His Son]”
(CS, 34–35)

Tabang sa Pagtudlo: 
Ang mga bata mas maka-
sabut sa mga doktrina kon 
sila may kalabutan ngadto 
sa ila nang nahibaloan. 
Samtang ikaw magsugod 
sa matag leksyon, ribyuha 
ang doktrina nga gitudlo 
sa miaging semana ug 
isumpay kini ngadto sa 
mga kamatuoran nga  
gitudlo nianang adlawa.

Pagkat-on pinaagi 
sa Linihokan
Ang mga bata mas 

makakat-on ug 
makahinumdom og dugay 
kon sila nalingaw pinaagi 
sa pisikal nga linihokan.
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Mga tabang alang sa lider sa musika

Awhaga ang pagsabut niini: Bahina ang mga 
bata ngadto sa mga grupo ug hatagi ang matag 
grupo og hulagway sa usa ka hitabo nga may kala-
butan sa Pagkabanhaw (sama pananglit, ikaw 
makagamit og mga hulagway sa Paglansang sa 
Krus, paglubong ni Kristo, sa walay sulod nga lub-
nganan, si Maria ug ang nabanhaw nga Ginoo, ug 
si Jesus nga nagpakita sa Iyang mga samad ngadto 
sa Iyang mga disipulo). Sultihi sila nga dili ipakita 
ngadto sa laing mga grupo ang ilang hulagway. 
Pahataga ang matag grupo og pipila ka mga ilha-
nan aron matabangan ang ubang mga bata sa 
 pagtagna unsa ang panghitabo diha sa ilang 
hulagway. Kon sila makatagna og husto, ipakita 
ang hulagway ngadto sa ubang mga grupo. 
Ipasabut nga tungod kay si Jesukristo nabanhaw, 
kitang tanan usab mabanhaw.

Aron sa pagtabang sa mga bata nga makakat-on sa 
“Mipadala sa Bugtong Anak [He Sent His Son]” 
(CS, 34–35), hunahunaa ang mosunod:

• Samtang ikaw magkanta, ipaihap sa mga bata 
diha sa ilang mga tudlo kapila nila kantaha 
ang mga pulong “Mipadala sa Bugtong Anak” 
o motindog sila kon ilang makanta ang mga 

pangutana ug molingkod kon ilang makanta 
ang mga tubag.

• Bahina ang mga bata ngadto sa duha ka mga 
grupo. Ipakanta sa katunga ang mga pangutana 
diha sa kanta ug ang lain nga katunga motubag 
pinaagi sa pagkanta sa mga tubag.

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

og tabang (sa hagawhaw tawag og tabang). Lain nga 
lalaki naglakaw sa sama nga dalan. Nadungog niya 
ang tawo nga misinggit og tabang (sa hagawhaw sing-
git og tabang pag-usab). Mipaubos siya og hagdanan 
ngadto sa lungag. Ang lalaki misaka sa hagdanan 
gikan sa lungag (pagpakaaron-ingnon nga misaka sa 
hagdanan). Ang tawo naluwas.” Hisguti unsa kaha 
ang gibati sa tawo sa dihang siya diha sa lungag ug 
sa dihang siya giluwas. Sultihi ang mga bata nga kon 
kita magbuhat og dautan o sala, kini sama sa pagka-
hulog ngadto sa lawom nga lungag nga kita dili 
makagawas pinaagi sa atong kaugalingon. Pagpakita 
og hulagway ni Jesus ug sultihi ang mga bata nga 
sama sa usa ka tawo nga mitabang sa tawo pagpaga-
was sa lungag, si Jesukristo makatabang ug makalu-
was kanato aron kita makabalik sa pagpuyo uban sa 
atong Langitnong Amahan pag-usab.

Awhaga ang paggamit niini: Dapita ang mga 
bata sa pagbasa Alma 7:11–12 ug sa pagpangita unsay 
nabuhat ni Jesus alang kanato. Hangyoa ang pipila 
ka mga bata sa pagpakigbahin unsay ilang nakit-an. 
Sultihi ang mga bata nga si Jesus makasabut kon 
kita nasakitan, naguol, nahadlok, o nagkasakit. 
Makatabang Siya kanato sa pagbuntog niining mga 
butanga. Isulat ang mosunod nga mga pahayag diha 
sa pisara:

Ako mapasalamaton sa Manluluwas tungod kay
.

Ang Manluluwas motabang kanako sa .

Dapita ang pipila ka mga bata sa pagpakigbahin 
unsaon nila paghuman niining mga tudling sa 
pulong, o himoa nga ang tanang mga bata makigba-
hin sa ilang mga tubag uban sa tawo nga naglingkod 
sunod kanila.

Awhaga ang pagsabut niini: Sultihi ang mga 
bata nga adunay daghang mga istorya diha sa mga 
kasulatan mahitungod sa mga tawo nga napanala-
nginan tungod sa Pag-ula. Pakigbahin og pipila 
niini nga mga istorya. Posible nga mga istorya nag-
lakip ni Alma ang Batan-on (tan-awa sa Alma 36:5–
27), Pablo (tan-awa sa Mga Buhat 8:1–3; 9:1–20), 
ug Enos (tan-awa sa Enos 1:1–8). Human maasoy 
ang istorya, ribyuha kini uban sa mga bata. Pag-itsa 
og kinumot nga pirasong papel ngadto sa usa ka 
bata ug hangyoa siya sa pagsulti og usa ka butang 
mahitungod sa istorya. Ipaitsa sa bata ang papel 
balik nganha nimo. Ipadayon hangtud ang mga 
bata nakahisgot sa hapit tanan nga importanting 
mga detalye gikan sa istorya. Pakigbahin sa imong 
pagpamatuod mahitungod sa Pag-ula.

Ang mga bata  
gusto nga moapil 

sa pagkat-on.
Samtang ikaw magplano  

sa imong panahon sa 
pakigbahin, hunahunaa ang 
mga paagi sa pagpaapil og 

mas daghang mga bata  
diha sa mga kalihokan sa 

pagkat-on. Sama pananglit, 
kini nga kalihokan naglakip 
og usa ka gamay nga grupo 

sa mga bata kay sa usa o 
duha ka mga bata.

Tabang sa Pagtudlo: 
Ang mga bata makakat-on 
pinaagi sa mga linihokan 
ug kalihokan. Apila sila 
samtang ikaw nag-asoy og 
istorya pinaagi sa pagpa-
himo kanila og yano nga 
mga aksyon ug mga liniho-
kan. Human sa kalihokan, 
ikaw makatabang kanila sa 
pag-andam alang sa sunod 
nga pagkat-on pinaagi sa 
pagtapos sa kalihokan o 
dula sa balaang pagtahud 
nga paagi. Sama pananglit, 
pakantaha ang mga bata og 
pipila ka mga linya sa usa 
ka kanta sa hinay, o ituy-od 
ang imong mga kamot og 
lagyo diha sa imong atuba-
ngan ug dapita ang mga 
bata sa pagtan-aw kanimo 
samtang sila nagkanta. 
Kon magkaduol ang imong 
mga kamot, magkahinay 
ang ilang pagkanta. 
Pasalamati sila alang sa 
ilang balaan nga pagtahud.



6

Ipaila ang doktrina: Isulat ang matag usa nga 
mosunod nga mga pulong sa lahi-lahi nga mga 
ginunting nga papel: Propeta, mga, tinawag, sa, 
Dios. Ihatag ang mga ginunting nga papel ngadto 
sa lima ka mga bata. Palinyaha nga dili magsunod 
ang mga bata sa atubangan sa Primary aron ang 
mga pulong dili magsunod. Dapita ang ubang mga 
bata sa paghan-ay sa mga pulong sa husto nga pag-
kasunod-sunod. Balika og sulti ang tudling sa 
pulong nga magdungan.

Awhaga ang pagsabut niini: Pag-andam og 
mga timaan mahitungod sa giunsa si Moises, Lehi, 
ug Joseph Smith pagtawag sa Dios. Sama pananglit, 
ang mga timaan mahitungod ni Moises mahimong: 
“Gitawag ako sa Dios samtang Siya nakigsulti 
kanako gikan sa usa ka nagdilaab sa kalayo nga 
sampinit”; “Ang Dios mitawag kanako sa pagsulat 
sa unang lima ka mga basahon sa Biblia”; ug “Ang 
Dios mitawag kanako sa paggiya sa Iyang mga 
katawhan paggawas sa Ehipto.” Pagpili og tulo ka 
mga bata nga morepresentar niini nga mga propeta, 
ug dapita sila sa paghatag sa timaan ngadto sa 
Primary. Dapita ang mga bata sa pag-isa sa ilang 

kamot kon sila naghunahuna nga sila nakaila kinsa 
kana nga propeta. Ipasulti sa mga bata ang tubag 
og dungan. Human nila maila ang matag propeta, 
pagbasa og kasulatan mahitungod niana nga pro-
peta (Moises: Exodo 3:4–5; Lehi: 1 Nephi 1:5–6; 
Joseph Smith: Joseph Smith—Kasaysayan 1:16–
17). Itudlo nga si Moises tinawag sa Dios, si Lehi 
tinawag sa Dios, ug si Joseph Smith tinawag sa 
Dios. Sultihi ang mga bata nga ang tanang mga 
propeta tinawag sa Dios.

Awhaga ang paggamit niini: Pangutan-a ang 
mga bata, “Kinsa ang atong propeta karon?” 
Pagpakita og hulagway sa Presidente sa Simbahan 
karon. Ipasabut nga siya tinawag sa Dios. Ipahisgot 
sa mga bata diha sa mga grupo sa klase sa unsa nga 
paagi sila makasunod sa propeta karon. Dapita ang 
usa ka bata gikan sa matag klase sa pag-adto sa atu-
bangan ug pag-aksyon og usa ka butang nga ilang 
gihisgutan diha sa ilang grupo. Dapita ng uban sa 
pagtagna unsa ang giaksyon. Hangyoa ang bata sa 
pagpakigbahin kon sa unsang paagi ang pagsunod 
sa mga propeta niining paagiha mopanalangin sa 
iyang kinabuhi.

Semana 2: Mga propeta nagpamatuod ni Jesukristo

Marso Ang Dios Mamulong  
pinaagi sa mga Propeta
“Siya nagsulti pinaagi sa ba-ba sa iyang balaang mga propeta, sukad pa sa karaang 
panahon” (Lucas 1:70).

Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga gikan sa imong kaugalingon. Pagplano og 
mga paagi sa pagpaila sa doktrina ngadto 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 buha-
ton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Ang mga Propeta tinawag sa Dios.

Kanta: “Sundon ang 
Propeta [Follow the 
Prophet]”
(CS, 110–11)

Tabang sa Pagtudlo: 
Ang mga bata mobati sa 
Espiritu samtang sila 
makigbahin sa ilang pag-
sabut sa mga baruganan sa 
ebanghelyo. Sila mahimong 
makigbahin unsa ang ilang 
nakat-unan pinaagi sa mga 
pulong, art, ug mga kanta. 

6

Awhaga ang pagsabut niini: Sa dili pa ang 
panahon sa pagpakigbahin, pagbutang og 

hulagway ni Jesukristo diha sa pisara ug tabuni 
ang hulagway uban sa mga hulagway sa mosunod 

Pagpaila sa  
mga Doktrina

Kon ikaw mohimo og 
kalihokan, ipaila og maayo 

ang doktrina nga imong 
gitudlo. Kini nagtabang  
sa mga bata sa pagsabut  

ug sa paggamit niini  
nga mas maayo.

Ang mga 

propeta 

gitawag 

sa Dios
I-klik dinhi para sa

ginunting nga mga pulong.
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Semana 3: Adunay kasiguroan sa pagsunod sa propeta.

Awhaga ang pagsabut niini: Pagpakita og 
hulagway ni Moises, ug ipasabut nga si Moises mao 
ang propeta kinsa migiya sa iyang mga katawhan sa 
kasiguroan. Ipasabut nga ang mga Israelites gibihag 
ni Paraon, ang hari sa Ehipto, ug ang Ginoo misulti 
ni Moises sa paggiya kanila sa paggawas gikan sa 
Ehipto (tan-awa sa Exodo 3:10). I-asoy ang istorya 
gikan sa Exodo 14, ug dapita ang mga bata sa pag-
aksyon niini uban kanimo. Sama pananglit: “Ang 
mga katawhan misunod ni Moises tabok sa desi-
yerto (molakaw gikan sa nahimutangan). Miabut sila 
sa dagat (paghimo og mga balod gamit ang mga buk-
ton). Ang mga katawhan milingi (lingi) ug nakit-an 
si Paraon ug ang iyang kasundalohan nga nagsunod 
kanila (paghimo og mga tunob sa nagdagan nga mga 
kabayo pinaagi sa paghapak sa kamot diha sa mga 

bitiis). Sila nangahadlok (pakita og kahadlok).” Basaha 
ang Exodo 14:13, ug unya ipadayon ang istorya. 
“Ang Ginoo misulti kang Moises sa pagpataas sa 
iyang sungkod (pagpakaaron- ingnon nga nagpataas 
og sungkod), ug ang dagat miiway (ibukhad ang mga 
bukton og lagyo). Ang mga katawhan misunod kang 
Moises nga luwas lahos sa dagat ngadto sa uga nga 
yuta sa pikas daplin (molakaw gikan sa nahimuta-
ngan). Sa diha nga ang kasundalohan ni Paraon 
misulay sa pagsunod kanila, ang Ginoo misulti ni 
Moises sa pagpataas sa iyang kamot, ug ang katubi-
gan mibalik sa pag-ipon (ipaubos ang mga bukton). 
Ang kasundalohan ni Paraon nangalumos sa dagat. 
Ang mga katawhan luwas tungod kay sila misunod 
sa propeta.”

Semana 4: Ang Dios mamulong pinaagi sa mga propeta.

Hunahunaa ang pagribyu sa mga doktrina nga 
nakat-unan sa mga bata niini nga bulan sulod sa 
panahon sa pagpakigbahin. Sama pananglit, ikaw 
makahimo sa:

• Pagbalik o pagpadaghan sa mga kalihokan 
nga gihimo sa miaging mga panahon sa 
pagpakigbahin.

• Ipakita sa mga bata ang hulagway sa propeta 
karon ug isulti, “Kon kamo nakaila kinsa kini, 

ipataas ang inyong kamot.” Hangyoa ang mga 
bata sa paghagawhaw sa iyang ngalan ngadto sa 
ilang tapad. Dapita ang daghan nga mga bata sa 
pagpakigbahin unsa ang ilang gibati mahitungod 
sa propeta.

• Awita ang koro sa “Sundon ang Propeta [Follow 
the Prophet]” (CS, 110–11) samtang ang mga 
bata mag-aksyon sa mga butang nga ilang 
himoon sa pagsunod sa propeta.

nga mga propeta: Isaias, Juan Bautista, Nephi, ug 
Joseph Smith. Ihatag ang usa sa mosunod nga mga 
kasulatan sa matag klase: Isaias 9:6; Marcos 1:6–
8; 2 Nephi 25:26; Doktrina ug mga Pakigsaad 
76:20–24. Ipabasa sa mga bata ang kasulatan uban 
sa ilang klase ug ipaila kinsa nga propeta ang nag-
pamatuod ug unsa ang iyang gipamatuod mahitu-
ngod ni Jesukristo. Ipatudlo sa usa ka klase ang 

hulagway sa propeta nga ilang gibasa ug ipakigba-
hin uban sa Primary unsa ang ilang nakat-unan. 
Tangtanga ang hulagway sa propeta gikan sa 
pisara. Usba uban sa ubang tulo ka mga propeta. 
Itudlo ang hulagway ni Kristo ug sultihi ang mga 
bata nga ang tanang mga propeta nagpamatuod ni 
Jesukristo.

Unsa ang buhaton sa mga 
bata aron makakat-on?

Ang pagpangutana niini nga 
pangutana samtang ikaw nag-andam 
sa mga kalihokan motabang sa mga 

bata nga makakat-on pinaagi sa 
pag-apil. Sama pananglit, niini nga 

hulagway ang mga bata mag-aksyon 
sa istorya ni Moises nga nagbulag  

sa Pulang Dagat.

Tabang sa Pagtudlo: 
Ang pagpabasa sa mga bata 
gikan sa ilang kaugalingon 
nga mga kasulatan maka-
dugang og kalig-on sa 
kamahinungdanon sa mga 
kasulatan ug makadapit  
sa Espiritu. Kon mahimo, 
dapita ang mga bata sa 
pagpangita og dili mokubos 
sa usa sa mga pakisayran 
[reference] uban kanimo. 
Ikaw makatabang sa mga 
bata sa pagpangita sa paki-
sayran pinaagi sa paghatag 
sa numero sa pahina ug sa 
pagtudlo sa bersikulo diha 
sa imong mga kasulatan. 
Hunahunaa ang pagbasa  
og dungan nga kusog sa 
bersikulo .

Tabang sa Pagtudlo: 
Niini nga bulan imong 
nagamit ang mosunod nga 
mga pamaagi sa pagtudlo: 
paghan-ay sa mga pulong, 
pagbasa og mga kasulatan, 
paghisgot ug pag-aksyon 
sa mga ideya, pagtan-aw 
og mga hulagway, pag-apil 
sa pisikal nga kalihokan, 
ug pagribyu sa miaging 
mga kalihokan. Pangita og 
mga paagi nga ikaw maka-
gamit niini nga mga teknik 
sa uban nga mga leksyon.

7
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Awhaga ang pagsabut niini: Isulat ang gahum 
sa Dios diha sa pisara ginamit ang usa ka paninyas 
(sama pananglit, mahimong imong ilisan ang 
matag titik og simbolo). Pangutan-a kon aduna bay 
usa nga makabasa sa mensahe. Pagsulat og sulbad 
diha sa pisara nga nagpakita hain nga mga titik ang 

giilisan sa simbolo, ug ipabuhat sa mga bata diha sa 
grupo ang paghubad sa mensahe. (Pahinumdumi 
ang mga bata nga dili isaba ang tubag.) Basaha ang 
hugpong sa mga pulong og dungan. Basaha ang 
Doktrina ug mga Pakigsaad 1:29. Ipasabut nga si 
Joseph Smith dili makabasa sa mga sinulat diha sa 
bulawan nga mga palid nga walay tabang sa Ginoo. 
Dapita ang mga bata sa pagpakigbahin unsa ang 
ilang nahibaloan mahitungod sa unsa nga paagi si 
Joseph Smith nakahimo sa paghubad sa Basahon ni 
Mormon. Dapita ang pipila ka mga bata sa pagpa-
kigbahin unsa ang ilang gibati mahitungod sa 
Basahon ni Mormon.

Semana 2: Gihubad ni Joseph Smith ang Basahon ni Mormon pinaagi sa 
gahum sa Dios.

Ipaila ang doktrina: Sultihi ang mga bata nga si 
Jesukristo mitukod sa Iyang Simbahan sa dihang 
Siya nagpuyo sa yuta. Karon atong gitawag kana 
nga simbahan og ang “Karaan nga Simbahan.” 
Ipasabut nga wala madugay human si Jesus nama-
tay, ang Iyang ebanghelyo gikuha gikan sa yuta, ug 
daghang mga katuigan human niana Iyang gipahi-
uli ang ebanghelyo pinaagi ni Joseph Smith. Pag-
andam og upat ka mga ginunting nga pulong, ang 
matag usa adunay usa sa mosunod nga mga tud-
ling sa pulong:

 1.  Nabasa ni Joseph Smith sa Biblia, “Kon hain 
kaninyo  , papangayoa siya sa 
Dios.” (Joseph Smith—Kasaysayan 1:11)

 2.  Si Joseph Smith miadto sa  aron sa 
. (Joseph Smith—Kasaysayan 1:14)

 3.  Si Joseph nakakita og usa ka dako nga 
 ibabaw sa iyang ulo. (Joseph Smith—

Kasaysayan 1:16)

 4.  Ang Langitnong Amahan mitudlo ngadto 
ni Jesukristo ug miingon, “Kini mao ang 

Akong  ” ( Joseph Smith—
Kasaysayan 1:17)

Bahina ang mga bata ngadto sa upat ka mga grupo, 
ug hatagi og ginunting nga pulong ang matag grupo. 
Dapita sila sa pagbasa sa kasulatan aron sa pagpa-
ngita sa nawala nga mga pulong. Ipahagawhaw nila 
ang tubag ngadto sa usag-usa kay sa sulatan ang mga 
blangko diha sa papel. Ipapasa sa mga bata ang ilang 
ginunting nga pulong ngadto sa lain nga grupo, ug 
balika hangtud makit-an sa matag grupo ang tanan 
nga mga tubag. (Mga tubag: 1. nagkulang sa kaalam; 
2. mga kakahoyan, pag-ampo; 3. kahayag; 
4. Hinigugmang Anak)

Awhaga ang pagsabut niini: Hunahunaa ang 
paggamit sa mga kalihokan, mga hulagway, ug mga 
finger puppet gikan sa manwal sa nursery, Tan-awa 
ang Inyong Gagmay nga mga Bata, aron sa pagtabang 
sa mga bata sa pagsabut nga ang Langitnong Amahan 
ug si Jesukristo mipakita ngadto ni Joseph Smith 
(tan-awa sa mga pahina 88–91).

Abril Gipahiuli ni Jesukristo ang Kahingpitan 
sa Ebanghelyo pinaagi ni Joseph Smith
“Kami nagtuo sa sama nga kapunongan nga diha sa Karaan nga Simbahan”  
(Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:6).

Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga gikan sa imong kaugalingon. Pagplano og 
mga paagi sa pagpaila sa doktrina ngadto 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 buha-
ton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo mipakita ngadto ni 
Joseph Smith.

Kanta: “Ang Simbahan 
ni Jesukristo [The 
Church of Jesus Christ]”
(CS, 77)

Pagpaila sa mga 
Doktrina

Ipaila og maayo ang 
doktrina nga imong gitudlo. 

Kini makatabang sa mga 
bata sa pagsabut ug sa 
paggamit niini nga mas 
maayo. Hunahunaa ang 
mga paagi nga ang mga 
bata makakita sa mga 

pulong sa doktrina ug sa 
pagmemorya niini.

 Tabang sa Pagtudlo: 
Ang pagbahin ngadto sa 
mga grupo makagahin og 
mas daghang mga bata 
nga moapil. Hunahunaa 
ang gidaghanon sa imong 
Primary ug pila ka mga 
grupo ang gikinahanglan 
aron makaapil ang tanang 
mga bata sa kalihokan.
(tan-awa ang semana 1). 

_ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _
 ● ◆ ✤ ▶ ✖ ✱ ◆ ▼ ✔ █ ✱ 

U  =  ▶
S  =  ✱

O  =  █
G  =  ●
H  =  ✤

A  =  ◆
F  =  ▲
M  =  ✖

D  =  ▼
I  =  ✔
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Mga tabang alang sa lider sa musika

Semana 3 ug 4: Gipahiuli ni Jesukristo ang ebanghelyo pinaagi ni Joseph Smith.

Aron sa pagtabang sa mga bata nga makakat-on sa 
“Ang Simbahan ni Jesukristo [The Church of Jesus 
Christ]” (CS, 77), hunahunaa ang mosunod:

• Hangyoa ang mga bata sa pagpatindog kon 
sila sakop og usa ka pamilya. Balika alang sa 
uban nga mga grupo tingali og sila nasakop sa, 

usa ka team, usa ka klub, o usa ka simbahan. 
Ipahimo sa mga bata ang pagpasabut unsa ang 
gipasabut sa pagkasakop (nga ikaw importante 
nga bahin sa usa ka butang). Ipaila ang kanta 
pinaagi sa pagpakita og usa ka hulagway ni 
Jesukristo ug sa pagpabasa sa mga bata og 
dungan sa Doktrina ug mga Pakigsaad 115:4. 

• Ipaila ang matag hugpong sa mga pulong sa 
kanta pinaagi sa paghimo sa mga bata sa pagpa-
minaw alang sa mga tubag sa pangutana samtang 
ikaw nagkanta sa hugpong sa mga pulong ngadto 
kanila. (Sama pananglit: Sa unsa ako nasakop? 
Unsang duha ka mga butang ang akong nahiba-
loan? Sa unsa nga paagi ako makasunod Kaniya?) 
Dayon pakantaha ang mga bata sa hugpong sa 
mga pulong dungan nimo. Ipadayon hangtud 
ang mga bata nakakat-on sa tibuok kanta.

• Bahina ang Primary ngadto sa duha ka mga 
grupo ug ipakanta sa usa ka grupo ang unang 
duha ka mga pulong lamang sa matag hugpong 
sa mga pulong (ako nasakop, ako nasayud, ug 
magpadayon), ug ipahuman sa lain nga grupo 
ang hugpong sa mga pulong. Pagbaylo og mga 
grupo ug balika.

Hunahunaa ang paggamit  
og drowing sama niining  

usa dinhi niini nga kalihokan.  
Kon ang imong Primary daghan, 
hunahunaa ang pagpakompleto 
sa mga bata niini nga kalihokan 

sa gagmay nga mga grupo.

Tabang sa Pagtudlo: 
Ang Langitnong Amahan 
ug si Jesukristo kinahang-
lan nga dili ipahulagway 
sa drama.

 Tabang sa Pagtudlo: 
I-apil ang mga kanta sa 
Primary sa imong pag-
tudlo. 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 butang 
nga makat-unan unta nato 
og dugay” (Boyd K. Packer, 
sa PWLKMT, 46).

Ipaila ang doktrina ug awhaga ang pagsa-
but niini: Pahinumdumi ang mga bata nga wala 
madugay human si Jesus mamatay, ang Iyang 
ebanghelyo gikuha gikan sa yuta ug sa kadugayan 
Iyang gipahiuli ang ebanghelyo pinaagi ni Joseph 
Smith. Ipasabut nga ang pagpahiuli nagpasabut og 
pag-uli og balik. Pagdrowing og usa ka yano nga 
hulagway sa simbahan nga binutangan og ngalan 
sama sa gipakita (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 2:20; 
4:11–13); Ipasabut nga sa dihang si Kristo dinhi pa 
sa yuta Siya mitukod sa Iyang Simbahan. Guntinga 
ang hulagway ngadto sa mga piraso samtang  
ikaw magtudlo kanila mahitungod 
sa Pahimulag. Ipaporma og balik 
sa mga bata (ipauli) ang hulag-
way samtang sila naminaw sa 
piyanista nga nagtugtog sa 
“Matahum nga Panahon sa 

Tingpamulak [On a Golden Springtime]” (CS, 88). 
Kantaha og dungan ang ikatulong bersikulo.

Awhaga ang pagsabut niini: Pagdapit og pipila 
ka mga miyembro sa ward sa pag-adto sa Primary 
ug pagdula sa papel sa mga tawo kinsa miapil sa 
Pagpahiuli (sama ni Joseph Smith [tan-awa sa Joseph 
Smith—Kasaysayan 1:8–20], si anghel Moroni [tan-
awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:29–35, 42–49], 
Ang Tulo ka mga Saksi [tan-awa “Ang Pagpamatuod 
sa Tulo ka mga Saksi”], o Juan Bautista [tan-awa sa 
D&P 13]). Mahimong sila magsul-ob og yano nga 
mga saput. Bahina ang mga bata ngadto sa mga 
grupo. Dapita ang mga bisita sa pag-anunsyo kinsa 
sila ug pasultiha ang mga bata unsa ang ilang nahi-
baloan mahitungod kanila. Ipakigbahin sa mga bisita 
ang ilang mga pagpamatuod kalabut sa mga kataw-
han nga ilang gihulagway.

M
ga

 
ka

su
al

at
an

Pa
gp

ad
ay

ag
M

ga Ordinansa

Espiritu Santo Pagkapari

Jesukristo Mga Apostoles Mga Propeta

I-klik dinhi alang sa drowing.
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Awhaga ang pagsabut ug paggamit niini: 
Ipasabut nga tungod ni Jesukristo, kon kita 
mobuhat og usa ka butang nga sayop kita maka-
hinulsol, diin nagpasabut nga kita mohunong sa 
pagpakasala ug mobalik ngadto sa Dios. Ipasabut 
nga ang paghinulsol naglakip sa pagbati og 
kasubo, sa pagpangayo og pasaylo, pagtarung sa 
sayop, ug sa dili pagbuhat og usab sa sayop. Sa 
laktud hisguti kini nga mga lakang, ipasabut og 
maayo kon sa unsang paagi ang Manluluwas 

makatabang kanato. Bahina ang mga bata ngadto 
sa mga grupo ug hatagi ang matag grupo og usa 
ka case study. Ipabasa nila ang case study ug ipa-
hisgot unsa ang ilang buhaton aron sa paghinul-
sol. Sama pananglit, usa ka tawo nasuko ug 
gisuntok ang iyang igsoong lalaki o babaye. Unsa 
ang kinahanglan niyang buhaton? Pagpahayag og 
pasalamat alang sa oportunidad nga gihatag ni 
Jesukristo kanato nga makahinulsol.

Semana 2: Ako makahinulsol.

Ipaila ang doktrina: Pagbutang og hulagway ni 
Jesukristo diha sa pisara. Pagdrowing og hagdanan 
nga adunay upat ka mga ang-ang padulong ngadto 
sa hulagway. Isulti og dungan ang ikaupat nga arti-
kulo sa hugot nga pagtuo, ug dapita ang mga bata 
sa pagngalan sa unang mga baruganan ug mga 
ordinansa sa ebanghelyo samtang imong isulat kini 
diha sa angay nga mga ang-ang. Ipha diha sa imong 
mga tudlo samtang ikaw mosulti sa matag 

baruganan ug ordinansa. Hunahunaa ang mga 
paagi sa pagtabang sa mga bata nga makamemorya 
sa ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo. 

Awhaga ang pagsabut niini: Kantaha ang 
“Hugot nga Pagtuo [Faith]” CS, 96–97). Paghimo 
og ginunting nga pulong alang sa matag tudling sa 
pulong sa ikaduha nga bersikulo. Bahina ang mga 
bata ngadto sa upat ka mga grupo ug hatagi ang 

matag grupo og usa ka ginunting nga 
pulong. Patinduga ug pakantaha ang 
matag grupo sa ilang linya sa angay nga 
dapit diha sa kanta. Himoa nga ang mga 
grupo nga magbinayloay og mga ginun-
ting nga pulong, ug balika hangtud ang 
matag grupo nakakanta na sa matag linya. 
Dapita ang mga bata sa pag-aksyon og 
mga paagi kon unsaon nila nga makatu-
man. (Kini mahimong himoon diha sa 
ilang mga grupo o sa tibuok Primary.) 
Pakigbahin sa mga bata og usa ka kasina-
tian nga nakapahugot sa imong pagtuo 
diha ni Jesukristo.

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

Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga gikan sa imong kaugalingon. Pagplano og 
mga paagi sa pagpaila sa doktrina ngadto sa mga bata ug sa pagtabang kanila sa pagsabut niini ug 
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 akong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo malig-on kon ako 
mosunod.

Kanta nga imong pinili 
gikan sa Children’s 
Songbook

Gamita ang Pisara
Ang pisara mahimo  

nga epektibo nga kagamitan 
sa pagtudlo. Gamit og yano 
nga linya sa mga drowing 

nga makatabang sa 
pagtudlo sa mga  

baruganan sa ebanghelyo.

Tabang sa Pagtudlo: 
Ang pagdapit og mga bata 
sa pagpakigbahin diha sa 
gagmay nga mga grupo 
naghatag sa mga bata og 
oportunidad sa pag-apil. 
Sa panahon sa pagpakig-
bahin, ang mga bata nag-
lingkod 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 partisipasyon 
ug mapadayon ang balaan 
nga pagtahud.

Espiritu Santo

Bunyag

Paghinulsol

Hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo
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Semana 4: Kon ako kumpirmahan modawat ako sa gasa sa Espiritu Santo.

Ipaila ang doktrina: Aron sa pagpakita unsa 
ang saad, pagdapit og duha ka bata ngadto sa atu-
bangan. Ipasulti sa una nga bata, “Ako mosaad 
nga  (mopahulam kanimo sa akong libro) 
kon ikaw mosaad nga  (mouli niini).” 
Ipatando sa ikaduha nga bata ug igunit ang buk-
ton ngadto sa una nga bata. Ipasabut nga ang 
pakigsaad usa ka pagsinaaray tali kanato ug sa 
Dios. Isulat sa usa ka kilid sa pisara “Ang Dios 
Nagsaad” ug sa pikas kilid “Kita Nagsaad.” 
Ipasabut nga kon kita bunyagan, kita naghimo 
og mga saad ngadto sa Dios ug Siya naghimo og 
mga saad ngari kanato.

Awhaga ang pagsabut niini: Andama og una 
ang lain nga mga piraso sa papel nga gisulatan sa 
mosunod nga mga saad ug mga kanta: Modala diha 
kanato sa pangalan ni Jesukristo (“Ang Simbahan ni 
Jesukristo [The Church of Jesus Christ]” [CS, 77]); 
Kanunay nga mohinumdom Kaniya (“Sa 

Paghunahuna kabahin ni Jesus [To Think about 
Jesus]” [CS, 71]); Maghupot sa mga sugo (“Sundon 
ang Kasugoan [Keep the Commandments]” [CS, 
146–47]); Magbaton sa Iyang Espiritu uban kanato 
(“Ang Espiritu Santo [The Holy Ghost]” [CS, 105]); 
Mobalik sa pagpuyo uban Kaniya (“Ako Anak sa 
Dios [I Am a Child of God],” bersikulo 3 [CS, 2–3]). 
Ibutang ang mga piraso sa papel sa usa ka sudlanan. 
Ipakuha sa usa ka bata ang usa ka papel ug ipabasa 
ang saad. Pangutan-a ang mga bata, “Kinsa ang nag-
himo sa saad, ang Dios o kita?” Isulat ang saad diha 
sa pisara ubos sa husto nga ulohan. Ipaawit sa mga 
bata ang kanta ug ipasa ang sudlanan hangtud 
mahuman ang kanta. Pakuhaa og lain nga papel ang 
bata nga nagkupot sa sudlanan kon nahuman ang 
kanta. Balika sa matag kanta. Ribyuha ang mga saad 
ug pagpamatuod sa kaimportante sa pakigsaad sa 
bunyag.

Ipaila ang doktrina: Pagpakita og hulagway  
sa usa ka bata nga gikumpirmahan ug pangutan-a 
ang mga bata unsa ang nahitabo. Pangutana, “Unsa 
ang gasa sa Espiritu Santo?” Ipatigbabaw nga ang 
gasa sa Espiritu Santo mao ang katungod sa kanu-
nay nga pakig-uban sa Espiritu Santo. Kantaha ang 
“Ang Espiritu Santo [The Holy Ghost]” (CS, 105).

Awhaga ang pagsabut niini: Pagdapit og tig-
hupot sa Melchizedek Priesthood sa pag-anha sa 
Primary. Hatagi ang daghang mga bata og mga 

pangutana nga ipangutana kaniya sama sa: Unsa 
nga priesthood ang imong gihuptan? Sa unsa nga 
paagi nadawat nimo ang priesthood? Sa unsa nga 
paagi ikaw mokumpirma og usa ka tawo nga 
miyembro sa Simbahan? Unsa ang gipasabut sa 
“pagpandong sa mga kamot?” Unsa ang gipasabut 
sa “pagdawat sa Espiritu Santo?” Sa unsa nga paagi 
makatabang ang Espiritu Santo kanako? Dapita ang 
mga bata sa pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian 
kon giunsa sa Espiritu Santo sa pagtabang kanila.

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

Mga Bata isip  
mga Hulagway
Ang paggamit og mga  

bata isip biswal o hulagway  
nga ipakita mokuha sa ilang 

atensyon ug moandam  
kanila nga makakat-on. Sama 
pananglit, kini nga panahon sa 
pagpakigbahin magsugod uban 
sa mga bata nga nagpakita og 

konsepto sa usa ka saad.

Tabang sa Pagtudlo 
Kon ang mga bata makig-
bahin sa ilang mga pagbati 
mahitungod sa ebanghelyo, 
kini nagdapit sa Espiritu. 
Tabangi ang mga bata sa 
pagsabut nga ang mga pag-
bati sa kalinaw og gugma 
nga ilang gibati nagagikan 
sa Espiritu Santo. Ang 
hatagan og pagtagad sa 
panahon sa pagpakigbahin 
sa semana 4 kinahanglang 
itumong sa mga bata nga 
nakigbahin kon giunsa sa 
Espiritu Santo sa pagta-
bang kanila. Siguroha nga 
ikaw naghimo og kahim-
tang sa balaan nga pagta-
hud aron kini mahitabo.
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Ipaila ang doktrina: Sa hinagawhaw nga tingog 
isulti, “Ang tanan nga nakabati sa akong tingog, ibu-
tang ang inyong tudlo sa inyong ilong. Ang tanan 
nga nakabati sa akong tingog, ibutang ang inyong 
kamot sa inyong ulo.” Padayon sa pagtudlo og lain 
nga mga bahin sa lawas, hangtud ang tanan nga 
mga bata naminaw sa imong hinagawhaw nga 
tingog. Mahimong imong tapuson pinaagi sa pag-
hangyo kanila sa pagkyugpos sa ilang mga bukton. 
Itudlo nga bisan og kita nagsulti sa hinagawhaw nga 
paagi, kon ang mga bata maminaw, sila makadu-
ngog sa inyong tingog ug makasunod sa inyong mga 
panudlo. Ipasabut nga ang Espiritu Santo nagsulti 
kanato sa hinagawhaw o hinay, gamay nga tingog.

Awhaga ang pagsabut niini: Taptapi ang usa ka 
bata ug giyahi siya ngadto sa lain nga dapit diha sa 
lawak. Sultihi ang bata, “Kon ikaw mosalig kanako 
ug maminaw kanako, ako mogiya kanimo balik 
ngadto sa imong lingkuranan.” Uban sa usa ka 
hagawhaw nga tingog hatagi ang bata og mga direk-
syon sa pagbalik nga layo sa kakuyaw ngadto sa 
iyang lingkuranan. Pangutan-a, “Sa unsa nga paagi 
kini sama sa Espiritu Santo nga naggiya kanato?” 
Ipakita sa unsa nga paagi ang Espiritu Santo mahi-
mong ipakigsama sa Liahona pinaagi sa pagpakigba-
hin sa istorya sa naguba nga gapasan ni Nephi 
(tan-awa sa 1 Nephi 16:18–32). Hunahunaa ang 
paggamit og mga aksyon ingon nga gipakita diha sa 
uban nga mga leksyon dinhi niini nga outline 

Semana 2: Ang Espiritu Santo nagsulti sa usa ka hinagawhaw, gamay nga tingog.

Ipaila ang doktrina: Tabangi ang mga bata sa 
pagmemorya sa unang artikulo sa hugot nga pagtuo 
pinaagi sa pagbahin kanila ngadto sa tulo ka grupo. 
Pagtudlo og usa ka grupo ug ipasulti kanila, “Kami 
nagtuo sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan.” 
Itudlo ang lain nga grupo ug ipasulti kanila, “Ug sa 
Iyang Anak, si Jesukristo.” Itudlo ang ikatulo nga 
grupo ug ipasulti kanila, “Ug sa Espiritu Santo.” 
Balika, nga maghatag sa matag grupo og higayon sa 
pagsulti sa matag hugpong sa mga pulong. (Mahimo 
nga ang mas manghud nga mga bata imong ipataas 
ang mga tudlo alang sa matag hugpong sa mga 
pulong.) Ipasabut nga ang Langitnong Amahan, si 
Jesukristo, ug ang Espiritu Santo mao ang tulo ka 
mga sakop sa Diosnong Kapangulohan. Sultihi ang 
mga bata nga ang Espiritu Santo usa ka espiritu, 
walay lawas nga unod ug mga bukog.

Awhaga ang pagsabut ug paggamit niini: 
Dapita ang mga bata sa pag-abli sa ilang mga kasu-
latan ug pagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 
130:22 og dungan. Hangyoa sila sa pagpaminaw 
kon sa unsang paagi ang Espiritu Santo nalahi sa 
Amahan ug Anak. Basaha ang Doktrina ug mga 

Pakigsaad 8:2. Ipatudlo sa mga bata ang ilang mga 
ulo kon ikaw mosulti og “hunahuna” ug ang ilang 
mga kasingkasing kon ikaw mosulti og “kasingka-
sing.” Pakigbahin og mga ehemplo kabahin sa unsa 
nga paagi ang Espiritu Santo mahimong makigsulti 
nganha sa inyong hunahuna ug sa inyong kasingka-
sing (tan-awa Mga Taga-Galacia 5:22). Hunahunaa 
ang paghimo sa mga bata nga makigbahin og mga 
panahon sa dihang sila mibati sa impluwensya sa 
Espiritu Santo.

Awhaga ang pagsabut ug paggamit niini: 
Bahina ang mga bata ngadto sa lima ka mga grupo. 
Hatagi ang matag grupo og usa sa mosunod nga mga 
pakisayran nga kasulatan, ug ipaila kanila sa unsa 
nga paagi ang Espiritu Santo nagtabang kanato: Juan 
14:26 (naghupay ug nagtudlo); 2 Nephi 32:5 (nag-
sulti kanato unsa ang atong buhaton); Mosiah 5:2 
(nag-usab sa atong mga kasingkasing); Moroni 8:26 
(nagpuno kanato sa paglaum ug gugma); Doktrina 
ug mga Pakigsaad 20:27 (nagpamatuod ni Kristo). 
Dapita ang matag grupo sa pagsulti sa ubang Primary 
unsa ang ilang nakat-unan.

Hunyo Ang Espiritu Santo Nagpamatuod sa 
Kamatuoran sa Tanang mga Butang
“Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayud sa kamatuoran sa tanan 
nga mga butang.” (Moroni 10:5).

Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga gikan sa imong kaugalingon. Pagplano og 
mga paagi sa pagpaila sa doktrina ngadto 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 buha-
ton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Ang Espiritu Santo mao ang ikatulo nga sakop sa Diosnong 
Kapangulohan.

Kanta:  
“Ang Espiritu Santo 
[The Holy Ghost]”
(CS, 105)

Tabang sa Pagtudlo: 
Importante alang sa mga 
bata nga makakat-on og 
mga kamatuoran sa ebang-
helyo gikan sa mga kasula-
tan. 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 magbasa og 
bersikulo.
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Semana 4: Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, kita mahimong makahibalo 
sa kamatuoran sa tanan nga mga butang.

Awhaga ang pagsabut niini: Pagdapit og pipila 
ka mga miyembro sa ward sa pagpakigbahin og 
mga istorya mahitungod sa unsa nga paagi ang 
Espiritu Santo naggiya ug nanalipod kanato. 
Mahimo silang mopakigbahin og usa ka personal 
nga kasinatian o usa ka istorya gikan sa mga kasu-
latan o kasaysayan sa Simbahan (sama pananglit, 
tan-awa sa Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa 
Simbahan: Wilford Woodruff [2004], 46–47). Bahina 
ang mga bata ngadto sa mga grupo ug palibuta ang 
mga grupo o ang mga tig-istorya hangtud ang 
matag grupo nakapaminaw sa tanang mga istorya. 
Ipahagonghong sa mga bata ang “Ang Espiritu 
Santo [The Holy Ghost]” (CS, 105) samtang sila 
nagtuyok sa mga tig-istorya.

Awhaga ang pagsabut ug paggamit niini: 
Bahina ang pisara ngadto sa duha ka mga kolum. 
Isulat ang “Importante nga mga desisyon” sa iba-
baw sa usa ka kolum ug “Dapita ang Espiritu 
Santo” sa ibabaw sa lain nga kolum. Ipapuno sa 
mga bata ang unang kolum pinaagi sa paglista sa 
importante nga mga desisyon nga ilang pagabuha-
ton sa tibuok kinabuhi. Dayon ipapuno nila ang 
ikaduhang kolum og unsay ilang pagabuhaton sa 
pagdapit sa Espiritu Santo nganha sa ilang kina-
buhi aron sila makadawat og tabang sa paghimo 
niini nga mga desisyon.

Semana 3: Ang Espiritu Santo makagiya kanato ug makapanalipod kanato.

Pagpahiangay  
sa mga Leksyon

Ipahiangay ang mga leksyon 
ngadto sa mga panuigon sa 
mga bata. Hunahunaa ang 
paggamit og mga ideya ug 
mga kalihokan gikan sa 
inaprubahan nga mga 

materyal sa Simbahan, sama 
sa manwal sa nursery ug 

mga magasin sa Simbahan.

Paggamit sa Pisara
Ang mga pisara epektibo nga mga 
kagamitan sa pagtudlo. Mahimo 
kining gamiton sa pag-abi-abi  
sa mga bata, pagpangutana,  

pag-ila og doktrina, pagrekord  
og mga ideya, ug paghulagway  
og mga istorya o mga konsepto  

(tan-awa sa PWLKMT, 162–63).

Tabang sa Pagtudlo: 
Usa ka paagi sa pagdapit 
sa Espiritu mao ang pag-
hatag sa mga bata og mga 
oportunidad sa pagpakig-
bahin unsa ang ilang 
pagabuhaton sa pagsunod 
sa mga kamatuoran sa 
ebanghelyo. Hunahunaa 
sa unsa nga paagi ikaw 
makahatag kanila niini 
nga mga oportunidad sa 
matag panahon sa pagpa-
kigbahin nga leksyon.

Importanting  
mga Desisyon

Pagmatinuoron

Pagpabunyag

Pagserbisyo og misyon

Dapita ang  
Espiritu Santo

Pag-ampo

Pagsimba

Pagbasa sa mga kasulatan

Awhaga ang pagsabut ug paggamit niini: 
Basaha ang Moroni 10:5 og dungan, ug pagpama-
tuod nga ang Espiritu Santo motabang kanato nga 
makakat-on sa kamatuoran. Sultihi ang mga bata 
nga usahay sila mahimong makadawat og init, mali-
nawon nga pagbati samtang anaa sa simbahan, sam-
tang nagbuhat og mga buhat sa kamabination, o 
samtang sila nag-ampo ug nagbasa sa mga 
kasulatan. Ipasabut nga kining malinawon 
nga pagbati mao ang Espiritu Santo nagpa-
hibalo kanila nga kining mga butanga 
tinuod ug husto. Bahina ang mga bata 
ngadto sa mga grupo sa klase, ug ipabuhat 
sa matag grupo ang usa sa mosunod nga 
mga kalihokan: (1) Dulaa ang cube game 
gikan sa manwal sa nursery, Tan-awa ang 
Inyong Gagmay nga mga Bata (tan-awa ang 
mga pahina 29, 31). (2) Pakigbahin og mga 

kasinatian kalabut sa unsa nga paagi ang Espiritu 
Santo nakatabang kanila. (Mahimong ikaw buot nga 
modapit og usa ka magtutudlo sa matag grupo sa 
pagpakigbahin una og kasinatian.)

(tan-awa sa Marso, semana 3, o Agosto, semana 4). 
Ipasabut nga sama lamang nga ang Liahona nagtudlo 
sa mga katawhan sumala sa ilang hugot nga pagtuo 

ug kakugi, ang Espiritu Santo motudlo kanato 
sumala sa atong katarung kon kita maminaw sa 
Iyang tingog.
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Awhaga ang pagsabut niini: Pakit-a ang mga 
bata og usa ka parisan sa panit nga mga sandal (o 
usa ka hulagway ni Jesus nga nagsul-ob og sandal). 
Ipasabut nga si Jesus, nagsul-ob og sapatos nga sama 
niini, naabut bisan asa sa pagbuhat og kaayohan. 
Isulat ang mosunod diha sa pisara: “Siya naabut 
bisan asa sa pagbuhat og kaayohan, kay ang Dios 
diha uban kaniya” (tan-awa sa Mga Buhat 10:38). 
Ipabalik og sulti sa mga bata kining hugpong sa mga 
pulong dungan nimo. Pagpakita og mga hulagway 
nga naghulagway sa mosunod nga mga hitabo libut 
sa lawak: si Jesus nagpanalangin sa mga Bata (tan-
awa sa 3 Nephi 17:21–24), si Jesus nag-ayo sa buta 

nga tawo (tan-awa sa Juan 9:1–17), si Jesus nagba-
ngon sa anak nga babaye ni Jairus gikan sa patay 
(tan-awa sa Mateo 9:18–19, 23–25), ug si Jesus nag-
pakaon sa 5,000 (tan-awa sa Juan 6:5–14). Ingna ang 
mga bata sa pagpakaaron-ingnon nga nagsul-ob og 
mga sandal, ug palakta sila ngadto sa usa ka lara-
wan. Pagdapit og daghan nga mga bata sa paghulag-
way unsa ang gibuhat ni Jesus diha sa hulagway. 
Dapita sila sa pagbalik sa hugpong sa mga pulong 
“Siya naabut bisan asa sa pagbuhat og kaayohan, kay 
ang Dios diha uban kaniya” sa dili pa moadto sa 
sunod nga hulagway. Balik-balika kini sa matag 
hulagway. 

Semana 2: Si Jesus naabut bisan asa sa pagbuhat og kaayohan.

Ipaila ang doktrina: Pag-andam og lima ka pira-
song papel nga adunay usa sa mosunod nga mga 
pulong sa usa ka pikas ug ang tukma nga paki-
sayran nga kasulatan diha sa luyo: Dili (Moises 
4:2); akong kabubut-on (Lucas 22:42); apan 
(3 Nephi 27:13); imo (Juan 6:38); ang matuman 
( Juan 4:34). Bahina ang mga bata ngadto sa lima 
ka grupo, ug hatagi ang matag grupo og usa sa 
mga piraso sa papel. Ipasabut nga ang tanan niini 
nga mga kasulatan nag-asoy og susama nga men-
sahe mahitungod sa unsa nga paagi si Jesukristo 
mipuyo sa Iyang kinabuhi. Dapita ang mga mag-
tutudlo sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut sa 
mensahe sa ilang kasulatan. Ipareport sa matag 

grupo unsa ang ilang nakat-unan samtang ilang 
ibutang ang papel diha sa pisara. Dapita sila sa 
pagtabang kanimo og han-ay sa mga pulong sa 
husto nga pagkasunod ug dayon sa pagbasa sa 
tudling sa mga pulong og dungan.

Awhaga ang paggamit niini: Pasugyota ang 
mga bata og mga paagi nga sila makasunod sa 
ehemplo ni Jesukristo sa pagsunod sa mga sugo sa 
Langitnong Amahan. Pasulata o padrowinga ang 
mga bata og usa ka ideya diha sa usa ka ginunting 
nga papel. Sumpaya ang mga ginunting aron 
maporma og usa ka kadena nga papel. Ipasabut 
nga sama sa usa ka kadena nga midaghan uban sa 

matag lihok sa pagkamasulundon, 
ang atong hugot nga pagtuo 
motubo sa matag higayon nga kita 
mosunod.

Hulyo Ako Makasunod sa Ehemplo ni Jesukristo
Si Jesus miingon, “Dali, sunod kanako” (Lucas 18:22).

Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga gikan sa imong kaugalingon. Pagplano og 
mga paagi sa pagpaila sa doktrina ngadto sa mga bata ug tabangi sila sa pagsabut niini ug pagga-
mit 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: Si Jesukristo kanunay nga mituman sa Langitnong Amahan.

Kanta: “Dali, Sunod 
Mo Kanako”
(Hymns, no. 116)

Pagpaila sa  
mga Doktrina

Kon ikaw maghimo og 
kalihokan, sa tataw nga 

paagi ipaila ang doktrina 
nga imong gitudlo. Kini 

nagtabang sa mga bata sa 
pagsabut ug sa paggamit 

niini nga mas maayo.

Tabang sa Pagtudlo: 
Ang linihokan panahon sa 
Primary naghimo sa mga 
bata nga aktibong moapil 
ug maminaw. Ipahiangay 
ang mga kalihokan nga 
motakdo sa gidak-on sa 
imong Primary. Sama 
pananglit, ang daghan og 
bata nga Primary nangi-
nahanglan nga molakaw 
gikan sa nahimutangan 
kay sa molakaw ngadto 
sa mga hulagway nga 
anaa sa semana 2.

Tabang sa Pagtudlo: 
Ang mga bata mas epekti-
bong makakat-on kon lain-
laing mga pamaagi sa 
pagtudlo ang gigamit. Sama 
pananglit, sa semana 2, ang 
mga bata moila sa doktrina, 
motan-aw sa mga hulag-
way, ug mohimo og pisikal 
nga kalihokan nga may 
kalabutan sa doktrina.

Dili ang 

akong 

kabubut-on apan 

ang im
o 

ang matuman

I-klik dinhi para sa ginunting nga mga pulong.
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Mga tabang alang sa lider sa musika

Awhaga ang pagsabut niini: Diha sa pisara 
pagsulat og duha ka mga lista nga dili magsunod—
ang usa lista sa mga kasulatan diin si Jesus naghatag 
og ehemplo alang kanato sa pagsunod ug ang usa sa 
mga kanta kalabut niini nga mga kasulatan. Bahina 
ang mga bata ngadto sa mga grupo. Hatagi ang 
matag grupo og hulagway nga nagpakita og usa sa 
mga hitabo sa kasulatan nga imong nalista. Sultihi 
ang matag grupo sa pagpares sa ilang hulagway 
ngadto sa kasulatan ug sa kanta diha sa pisara. 
Ipakita sa tagsa-tagsa ka grupo ang ilang hulagway, 
ipasabut ang ehemplo nga gipakita ni Jesus, ug 
giyahi ang uban nga Primary sa pag-awit sa kanta. 
Hunahunaa ang paggamit sa mosunod:

• Ang Batang si Jesus sa Templo, Lucas 2:42–49, 
“Sayo Kong Mangita sa Ginoo [Seek the Lord 
Early]” (CS, 108)

• Si Juan Bautista Nagbunyag ni Jesus, Mateo 
3:13–17, “Bunyag [Baptism]” (CS, 100–101)

• Busa Panglakaw Kamo, Mateo 28:19–20, “Among 
Dad-on sa Kalibutan Iyang Kamatuoran [We’ll 
Bring the World His Truth]” (CS, 172–73)

• Si Jesus Nang-ayo sa mga Nephite, 3 Nephi 
17:7–9, “Mouban ko Nimo [I'll Walk with You]” 
(CS, 140–41)

Pagpamatuod nga si Jesukristo mao lamang ang 
hingpit nga ehemplo nga atong sundon.

Awhaga ang pagsabut niini: Paggunting og 
kasingkasing gikan sa usa ka piraso nga papel ug 

sulati kini og Maghinigugmaay Ibutang kini sa inyong 
mga kasulatan diha sa Juan 13:34. Pagdapit og usa ka 
bata sa pagtan-aw sa imong mga kasulatan aron sa 
pagpangita sa kasingkasing. Ipasabut nga niini nga 
kasulatan si Jesus nagtudlo sa unsa nga paagi Siya 
buot kanato nga motagad sa uban. Ipapangita sa mga 
bata ang Juan 13:34 diha sa ilang kaugalingon nga 
mga kasulatan, ug ipabasa kini og dungan. 

Hunahunaa ang paghatag sa matag 
bata og kasingkasing nga papel 
nga anaa ang kasulatan diha niini 

aron ikabutang sa ilang kaugali-
ngon nga mga kasulatan ug pagdapit 

kanila sa pakigbahin niini nga kalihokan 
uban sa ilang pamilya.

Awhaga ang paggamit niini: Papormaha ang 
mga bata og usa o daghan pa nga mga lingin. (Kon 
walay lugar, paatubanga ang usa ka laray sa mga bata 
ngadto sa lain nga laray.) Hatagi ang matag grupo og 
hilo nga ang isig ka tumoy gihigot, gipalapsan og 
butones. Samtang mag-awit og “Maghigugmaay 
[Love One Another]” (CS, 136), ipadailos ang 
 butones subay sa hilo Hunonga ang musika bisan asa 
ug pangutan-a ang bata (o mga bata) 
nga naggunit sa butones sa pakigbahin 
og usa ka paagi nga sila makapakita  
og gugma ngadto sa uban. Taposa pina-
agi sa pagdapit og daghan nga mga bata 
sa pakigbahin og usa ka panahon sa 
dihang ang uban nakapakita og gugma alang kanila.

Aron sa pagtabang sa mga bata nga makakat-on 
sa “Dali Sunod Mo Kanako [Come, Follow Me]” 
(Hymns, no. 116), hunahunaa ang mosunod:

• Awhaga ang mga bata sa pagsunod kanimo 
samtang imong gihikap ang imong ilong, giu-
yog ang imong mga kamot, ug gikyugpos ang 
mga bukton. Sultihi sila nga kita makasunod 
ni Jesus pinaagi sa pagbuhat sa mga butang nga 
Iyang gihimo. Ipapikpik nila ang kompas sa 
kanta gamit ang duha ka mga tudlo sa usa ka 

kamot ngadto sa palad sa lain nga kamot sam-
tang ang musika gitugtog.

• Pag-andam og mga porma sa tunob sa tiil nga ang 
mga pulong sa kanta gisulat diha niini. Dapita 
ang mga bata sa pagbutang sa mga porma sa mga 
tunob sa tiil diha sa pisara sa tagsa-tagsa samtang 
ikaw nag-awit ug ilang ipalanog ang matag hug-
pong sa mga pulong. Han-aya ang mga tunob sa 
tiil aron sila moabut ngadto sa usa ka hulagway  
sa Manluluwas.

Semana 3 ug 4: Ang ehemplo ni Jesukristo nagtudlo kanako unsaon sa pagpakabuhi.

Ang mga lider sa musika makadasig sa mga bata nga makakat-on sa doktrina sa kanta  
samtang ang mga bata naghimo og sumpay tali sa mga pulong, sa musika, ug sa mga hulagway.  

Sa mosunod nga mga semana, ang mga bata mahimong motangtang sa mga porma sa tunob  
sa tiil hangtud ilang nakat-unan ang kanta.

“Dali sunod,”

mo kanako.

Ang tunob n’ya

ang sundon ta,

Paagi nga

maghiusa

Uban sa bugtong,

anak N’ya.

Maghini-
gugmaay

I-klik dinhi para sa mga tunob.
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Awhaga ang pagsabut niini: Bahina ang mga 
bata ngadto sa mga grupo. Paghangyo og magtu-
tudlo sa matag grupo sa pagbasa o sa pag-asoy og 
istorya sa kasulatan diin si Jesus nag-ayo og usa 
ka tawo, sama sa duha ka buta nga lalaki (Mateo 
9:27–31), Juan 5:1–9), ang napulo ka mga sangla-
hon (Lucas 17:12–19), o ang anak nga lalaki sa 
opisyal (Juan 4:46–53). Dapita ang mga bata sa 
pagdrowing og mga larawan aron sa paghulagway 

sa istorya. Mahimong mohangyo ka og pipila ka 
mga bata sa pagpakigbahin sa ilang mga hulagway 
uban sa tibuok Primary. Samtang sila makigbahin 
sa ilang mga istorya, dapita sila sa paghunahuna 
unsa ang gibati sa mga tawo nga gipang-ayo ni 
Jesus. Dapita ang mga bata sa pagpakigbahin sa 
ilang mga hulagway uban sa ilang mga pamilya 
diha sa panimalay.

Semana 2: Si Jesukristo makaayo sa masakiton.

Ipaila ang doktrina: Pagdrowing og walo ka 
gagmay nga mga linya diha sa pisara, usa alang  
sa matag titik sa pulong nga mga milagro. Hangyoa 
ang mga bata sa pagtagna unsa ang pulong.
Ibutang ang unang titik ug hangyoa ang mga bata 
sa pagtagna og usab unsa ang pulong. Ibutang ang 
ikaduhang titik ug hangyoa sila sa pagtagna unsa 
ang pulong. Balika uban sa matag nagsunod nga 
titik hangtud ilang matagna ang pulong Sultihi 
ang mga bata nga ang milagro usa ka talagsaon 
nga hitabo nga nahimo pinaagi sa gahum sa Dios. 
Bahina ang mga bata sa mga grupo. Hatagi ang 
matag grupo og hugpong sa mosunod nga mga 
ginunting nga pulong: ang mga milagro, nagpakita,

(Ang mga pulong alang sa ginunting 
ga papel anaa sa LDS.org.)

nga, si Jesukristo, adunay gahum, ibabaw, sa yuta. 
Ipahan-ay sa matag grupo ang mga pulong. 

Awhaga ang pagsabut niini: Sa imong kaugali-
ngon nga mga pulong, ipakigbahin ang mga istorya 
kalabut ni Jesus nga naghupay sa unos Marcos 
4:36–39 ug mipuno sa mga baling og isda Lucas 
5:1–11. Dapita ang mga bata sa paghimo og mga 
aksyon nga mobagay sa mga istorya (sama sa pag-
sumay-sumay sa hangin ug sa mga balud sa tubig 
ug sa pagbitad og walay sulod ug puno nga mga 
baling). Sa matag istorya pagpamatuod sa unsa nga 
paagi kini nagpakita nga si Jesukristo adunay 
gahum ibabaw sa yuta. Ipahisgot sa mga bata sa 
unsa nga paagi kini nga mga milagro nakatabang  
sa mga tawo nga nanginahanglan.

Agosto Si Jesukristo Mao ang Anak sa Dios, 
ug Siya Dios sa mga Milagro
“Kay tan-awa, Ako mao ang Dios; ug Ako mao ang usa ka Dios sa mga milagro; . . . ug 
Ako dili mobuhat taliwala sa mga katawhan gawas kini sumala sa ilang hugot nga pagtuo” 
(2 Nephi 27:23).

Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga gikan sa imong kaugalingon. Pagplano og 
mga paagi sa pagpaila sa doktrina ngadto 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 buha-
ton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Si Jesukristo Dios sa mga milagro.

Kanta nga imong pinili 
gikan sa Children’s 
Songbook 

Pagtrabaho diha  
sa Gagmay nga 

mga Grupo
Ang pagtrabaho diha sa 
gagmay nga mga grupo 

magbaton sa mas daghan 
nga mga bata nga madasig 

sa pagkat-on. Sa panahon sa 
pagpakigbahin, ang mga 

bata naglingkod na sa mga 
grupo sa klase. Kini nga mga 
grupo mahimo nga gamiton 
alang sa mga kalihokan sa 

gagmay nga grupo.

 Tabang sa Pagtudlo: 
Ang mga bata makakat-on 
pinaagi sa pagbuhat. 
Dapita ang mga bata sa 
paggamit og mga aksyon  
sa pag-asoy og istorya. 
Bansaya kini nga mga 
aksyon kauban sa mga  
bata sa dili pa i-asoy ang 
istorya. Kini motugot sa 
mga bata sa pagpaminaw 
ug sa paghatag og pagtagad 
samtang ang istorya giasoy
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Semana 4: Ang mga milagro moabut niadtong adunay hugot nga pagtuo

Awhaga ang pagsabut niini: Pagdapit og pipila 
ka mga miyembro sa ward sa pag-anha sa Primary 
ug sa daklit i-asoy ang mosunod nga mga istorya 
ingon og sila mga saksi sa mga hitabo: ang pagban-
haw ni Lazaro (Juan 11:1–45); ang pagbanhaw sa 
anak nga babaye ni Jairo (Marcos 5:21–24, 35–43); 
ang pagbanhaw sa anak nga lalaki sa biyuda (Lucas 

7:11–16); ug ang Pagkabanhaw (Juan 20:1–18). Ang 
mga miyembro sa ward mahimong magsul-ob og 
yano nga mga saput, sama sa bandana o kupo. 
Awhaga sila sa pagpamatuod nga si Jesukristo adu-
nay gahum ibabaw sa kamatayon ug nga ang matag 
usa kanato pagabanhawon.

Ipaila ang doktrina: Isulat sa pisara ang 
Doktrina ug mga Pakigsaad 63:9: “Apan tan-awa, 
ang hugot nga pagtuo moabut dili pinaagi sa mga 
timailhan, apan ang mga timailhan mosunod 
niadto nga motuo.” Ipasabut nga ang pulong nga 
mga timailhan dinhi niini nga kasulatan mahimo 
usab nga magpasabut og mga milagro. Pabaruga ang 
mga bata ug pabasaha og kusog sa kasulatan nga 
magdungan. Itudlo ang pulong hugot nga pagtuo. 
Ipasabut nga ang mga milagro dili sa kanunay 
ngilngig nga mga hitabo ug nga kita kinahanglan 
gayud una adunay hugot nga pagtuo, ug dayon 
kita makaila sa mga milagro sa atong mga kina-
buhi. Ipasabut usab nga bisan tuod kita adunay 
hugot nga pagtuo, kita sa gihapon makasinati og 
kasubo, kasakit, ug pag-antus, apan ang Dios 
nasayud sa atong mga panginahanglan ug moa-
muma kanato.

Awhaga ang pagsabut niini: I-asoy sa imong 
kaugalingon nga mga pulong ang istorya ni Moises 
nga naghangyo ni Paraon sa pagtugot sa mga kataw-
han sa Dios nga mobiya sa Ehipto (Exodo 7–10). Sa 
dili pa sugdan ang istorya, dapita ang mga bata sa 
pagbansay sa paghimo og mga tingog o mga aksyon 
nga mobagay sa pipila ka mga kagul-anan. Sama 
pananglit, ang mga bata mahimong molihok-lihok sa 
ilang mga bukton ug mohimo og tingog sama sa 

sapa, mangalot bisan asa timaan sa mga kuto, moinga 
sama sa baka, o moagulo timaan sa mga hubag. 
Ipapaminaw og maayo sa mga bata samtang ikaw 
mag-asoy sa istorya. Sultihi sila nga kon ikaw mopa-
taas sa imong kamot sila makahimo sa tingog o lini-
hokan timaan sa mga kagul-anan nga imong gisulti, 
ug kon imong ipaubos ang imong kamot sila kina-
hanglan nga mohunong. Human sa imong pag-asoy 
mahitungod sa matag kagul-anan, sultihi ang mga 
bata nga si Paraon sa gihapon midumili sa pagpala-
kaw sa mga katawhan. Si Paraon nakakita og daghan 
nga mga milagro og mga timailhan, apan dili siya 
motuo sa Dios. Ipakita ang kalahi niini nga istorya 
uban sa ehemplo diin ang hugot nga pagtuo mibu-
nga og milagro (sama pananglit, si Elijah ug ang 
biyuda sa Zarephath, si Daniel ug ang mga leon, ang 
igsoon nga lalaki ni Jared, o si Nephi ug si Lehi diha 
sa bilanggoan). Kon ang panahon motugot, pahimoa 
ang mga bata og mga aksyon nga mobagay sa istorya.

Awhaga ang paggamit niini: Pagdapit og usa o 
duha ka mga pamilya sa ward sa pagpakigbahin sa 
unsa nga paagi ang mga milagro nagpanalangin 
kanila sa dihang sila adunay hugot nga pagtuo ni 
Jesukristo. (Hangyoa ang mga pamilya og sayo-sayo 
aron sila adunay panahon sa pag-andam.) Ipamatuod 
nga samtang kita adunay hugot nga pagtuo, makakita 
kita og mga milagro sa atong kinabuhi.

Semana 3: Si Jesukristo adunay gahum ibabaw sa kamatayon.

Awhaga ang 
Pagsabut Niini

Samtang ang mga bata 
mag-aksyon og mga istorya 
sa kasulatan, sila makahimo 

sa paghinumdom ug mas 
makasabut sila niini.

 Tabang sa Pagtudlo: 
Kon ang mga bata makig-
bahin unsa ang ilang 
nakat-unan sa Primary 
ngadto sa uban, kini nag-
lig-on sa ilang pagsabut ug 
pagpamatuod sa doktrina. 
Sa semana 2 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.
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Ipaila ang doktrina: Sa pagtabang sa mga bata 
sa pagmemorya sa Juan 14:15, pagdrowing og 
hulagway sa kasingkasing ug hulagway nga nag-
pakita sa Napulo ka mga Sugo. Bahina ang mga 
bata ngadto sa duha ka grupo. Ipataas ang hulag-
way sa kasingkasing atubangan sa usa ka grupo 
ug patinduga ug pasultiha sila, “Kon nahigugma 
kamo kanako.” Ipataas ang hulagway sa Napulo 
ka mga Sugo atubangan sa lain nga grupo ug 
patinduga ug pasultiha sila, “Inyong pagatuma-
non ang akong mga sugo.” Balika sa makadaghan 
nga higayon. Ang mas magulang nga mga bata 
makakat-on sa unang bahin sa Juan 14:21 (“Ang 
nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman 
niini, kini siya mao ang nahigugma kanako”) sa 
samang paagi.

Awhaga ang pagsabut niini: Pag-andam og 
mga piraso sa papel nga adunay sugo nga gisulat sa 
matag usa (sama sa pagbasa sa kasulatan, tarung 
nga sininaan, ug pagsunod sa Pulong sa Kaalam). 
Ibutang ang mga papel sa sudlanan, ug papilia ang 
bata og usa ug ipaaksyon ang paagi sa pagtuman sa 
sugo. Ipatagna sa mas magulang nga mga bata unsa 
ang iyang gibuhat. Kantaha ang“Sundon ang 

Kasugoan [Keep the Commandments]” (CS, 146–
47). Samtang inyong gikanta ang kuro, pagiyahi sa 
bata ang uban nga mga bata sa pag-aksyon sa unsa 
nga paagi sila makatuman sa sugo. Pagdapit og 
daghan nga mga bata sa pagpakigbahin sa unsa nga 
paagi ang pagtuman sa sugo mopanalangin kanila.

Awhaga ang paggamit niini: Ipakita ang “Ang 
Akong mga Sumbanan sa Ebanghelyo” ug ribyuha 
ang mga sumbanan uban sa mga bata. Ipasabut 
nga ang pagsunod niini nga mga sumbanan nag-
pakita sa atong gugma alang kang Jesukristo. 
Isulat ang matag mosunod nga mga pakisayran 
nga kasulatan sa lain nga mga piraso sa papel: 
Exodo 20:7; Exodo 20:8–10; Exodo 20:12; Juan 
13:34–35; Mosiah 18:10; ug Doktrina ug mga 
Pakigsaad 42:40–41. Bahina ang mga bata ngadto 
sa mga grupo ug hatagi ang matag grupo og usa sa 
mga kasulatan sa pagbasa og dungan. Ipapares 
nila ang kasulatan ngadto sa usa sa mga sumba-
nan sa ebanghelyo ug ipahisgot sa unsa nga paagi 
sila makasunod niana nga sumbanan. Dapita sila 
sa pagpakigbahin sa ilang mga hunahuna ngadto 
sa uban nga mga bata sa Primary.

Septiyembre Ako Misunod ni Jesukristo Tungod 
Kay Ako Nahigugma Kaniya
“Kon nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo” ( Juan 14:15).

Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga gikan sa imong kaugalingon. Pagplano og 
mga paagi sa pagpaila sa doktrina ngadto 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 buha-
ton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1 ug 2: Ako nagpakita og paghigugma alang ni Jesukristo kon ako 
nagsunod sa mga sugo.

Pagmemorya og 
mga Kasulatan

Ang pagtan-aw og mga 
hulagway samtang 

nagsaysay og mga kasulatan 
makatabang sa mga 

bata sa pagmemorya.

Tabang sa Pagtudlo 
Ang pagmemorya og mga 
kasulatan makatabang sa 
mga bata sa pagkat-on og 
mga doktrina sa ebang-
helyo. Ang mga pulong sa 
mga kasulatan mahimong 
usa ka tinubdan sa paghu-
pay ug paggiya (tan-awa 
sa PWLKMT, 171). Sa 
semana 1, tulo ka mga 
butang ang makatabang sa 
mga bata sa pagmemorya 
sa kasulatan: pagbalik-ba-
lik, mugbo nga hugpong sa 
mga pulong, ug mga hulag-
way nga ikapakita.

I-klik dinhi para sa mga drowing.
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Awhaga ang pagsabut niini: I-asoy ang istorya 
ni Kristo nga nang-ayo ug nagpanalangin sa mga 
tawo diha sa 3 Nephi 17:7, 9–12, 20–24, o dapita 
ang mas magulang nga mga bata sa pagbasa niini 
gikan sa mga kasulatan. Ipadrowing sa mga bata 
ang hulagway nga naglarawan og usa ka butang 
gikan sa istorya. Pagpamatuod sa unsa nga paagi 
ang imong gugma alang ni Jesukristo mitubo sam-
tang ikaw nagbasa sa mga kasulatan 

Awhaga ang paggamit niini:  Kantaha ang 
“Sayo Kong Mangita sa Ginoo” (CS, 108). Sultihi 
ang mga bata nga sila makakat-on og daghan 

mahitungod ni Jesukristo pinaagi sa pagbasa o pag-
paminaw ngadto sa mga kasulatan. Dayon i-asoy 
ang istorya nga makit-an sa Marcos 10:13–16 
kabahin ni Jesus nga nagpanalangin sa mga bata. 
Pagpakita og hulagway ni Jesus nga nagpanalangin 
sa gagmay nga mga bata. Ipahunahuna sa mga bata 
unsa ang ilang pagabation kon sila atua pa didto. 
Pagdapit og pipila ka mga bata sa pagpakigbahin sa 
ilang mga hunahuna. Ipasabut nga sila makabati og 
kasuod ngadto sa Manluluwas pinaagi sa pagbasa 
mahitungod Kaniya diha sa mga kasulatan.

Semana 4: Ang akong gugma alang ni Jesukristo motubo kon ako magtuon 
sa mga kasulatan.

Awhaga ang pagsabut niini: Bahina ang mga 
bata ngadto sa gagmay nga mga grupo. Ipabasa ug 
ipahisgot sa matag grupo ang mosunod nga mga 
kasulatan, pangitaa kon unsa ang gitudlo sa 
Manluluwas mahitungod sa pag-ampo: 3 Nephi 
18:19–20; Doktrina ug mga Pakigsaad 19:28, 38; 
88:63–64. Ipasabut og maayo nga ang Manluluwas 
nagtudlo kanato sa pag-ampo ngadto sa Langitnong 
Amahan diha sa Iyang pangalan ug nga kana nagta-
bang kanato sa pagbati nga mas maduol ngadto 
Kaniya.

Awhaga ang pagsabut niini: Paghimo og 
kopya alang sa matag bata sa hulagway diha sa 
pahina 19 sa manwal sa nursery, Tan-awa ang 
Inyong Gagmay nga mga Bata. Pakolori sa mga bata 
ang hulagway ug ipadala sa panimalay aron ipakig-
bahin uban sa ilang mga pamilya.

Awhaga ang pagsabut niini ug paggamit: 
Awit og kanta mahitungod sa pag-ampo gikan sa 
Children’s Songbook, Sama sa “ Ampo sa Usa ka 
Bata” (CS, 12–13) or “Iduko ang Atong Ulo”  

(CS, 25). Pakigsultihi ang mga bata mahitungod 
sa unsa nga paagi ang imong gugma alang sa 
Ginoo motubo kon ikaw mag-ampo. Sa pisara 
paghimo og tsart nga adunay upat ka mga kolum. 
Sa ibabaw sa unang kolum, isulat Ang atong 
Langitnong Amahan. Sa ibabaw sa ikaduhang kolum, 
isulat Pasalamati Siya alang sa mga panalangin. Sa 
ibabaw sa ikatulong kolum, isulat Pangayo Kaniya 
og mga panalangin. Sa ibabaw sa katapusang 
kolum, isulat Diha sa pangalan ni Jesukristo, amen. 
Hangyoa ang mga bata sa paglista diha sa ilang 
mga grupo sa klase og daghan nga mga panala-
ngin nga sila mapasalamaton. Dayon hangyoa 
ang matag grupo sa paghingalan og usa ka pana-
langin nga sila mapasalamaton samtang ikaw 
nagsulat niana nga panalangin sa kolum 2. Sunod 
hangyoa ang mga bata sa paghisgot diha sa ilang 
mga grupo sa klase og mga panalangin nga 
mahimo nilang pangayoon sa Langitnong 
Amahan ug isulat ang ilang mga tubag sa 
kolum 3. Ribyuha ang mga bahin sa pag-ampo.

Semana 3: Ang akong gugma ni Jesukristo motubo kon ako mag-ampo.

Mga Kalihokan sa 
Pagkolor

Dili tanan nga mga bata malingaw 
sa pagkolor. Ang pipila mahimong 
momarka lamang og usa o duha 
diha sa pahina. Ang katuyoan sa 
mga kalihokan sa pagkolor mao 

ang paghatag sa mga bata og 
hulagway nga panig-ingnan sa 
leksyon nga ilang makuptan ug 

madala sa panimalay.

Tabang sa Pagtudlo: 
Kon ang mga bata makig-
bahin sa unsa nga paagi 
sila makagamit og dok-
trina, kini manghimatuod 
sa mensahe diha sa ilang 
mga kasingkasing ug mag-
dapit sa Espiritu. Human 
nimo matudlo ang dok-
trina, hatagi ang mga bata 
og oportunidad sa pagpa-
kigbahin sa unsa nga paagi 
sila makagamit niini diha 
sa ilang mga kinabuhi.

Tabang sa Pagtudlo: 
Planoha ang imong pana-
hon sa pagpakigbahin sa 
pagdasig sa mas magulang 
ug mas manghud nga mga 
bata. Sama pananglit, sa 
semana 3 ang unang kali-
hokan mas maayo sa mas 
magulang nga mga bata ug 
ang ikaduha nga kalihokan 
mas maayo alang sa mas 
manghud nga mga bata.
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Ipaila ang doktrina: Pagbutang og hulagway sa 
usa ka full-time nga misyonaryo diha sa pisara. 
Sultihi ang mga bata nga sila mobasa og pipila ka 
mga kasulatan mahitungod sa misyonaryo nga 
buhat. Sanguni ang katunga sa mga bata sa pagbasa 
sa Mateo 28:19–20 ug ang lain nga katunga sa pag-
basa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 133:37. Dapita 
sila sa pag-ila unsa ang ilang nakat-unan mahitu-
ngod sa misyonaryo nga buhat gikan sa mga 

kasulatan, ug sa paghisgot niini diha sa tibuok 
Primary. Hangyoa ang mga bata kinsa adunay 
sakop sa pamilya nga sa karon nagserbisyo og mis-
yon sa pagpakigbahin sa ilang mga pagbati mahitu-
ngod sa misyonaryo nga buhat.

Awhaga ang pagsabut ug paggamit niini: 
Patinduga ug pakantaha ang mga bata og “Unta 
Tawagon Ko Nila sa Misyon [I Hope They Call Me 
on a Mission]” (CS, 169). Sultihi ang mga bata nga 
ang Langitnong Amahan buot nga ang ebanghelyo 
isangyaw sa tibuok kalibutan ug sila makaandam 
karon nga mahimong mga misyonaryo. Sa usa ka 
sudlanan, pagbutang og mga butang nga mopahi-
numdom sa mga bata sa mga paagi nga sila makaan-
dam sa pagserbisyo og misyon, sama sa mga 
kasulatan, pangdominggo nga sapatos, tithing slip, 
ug papel nga giporma og kasingkasing. Papilia ang 
usa ka bata og butang gikan sa sudlanan ug ipakig-
bahin sa unsang paagi ang pagbuhat sa gipasabut 
niini makatabang kanila sa pagpangandam nga 
mahimong mga misyonaryo.

Semana 2: Ang pagpakigbahin sa ebanghelyo motabang sa uban sa  
pagduol ngadto ni Kristo.

Ilha ang doktrina: Patinduga ang mga bata ug 
pabasaha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 1:38 nga 
dungan ka kusog. Ipasabut nga ang mga propeta 
mga sulugoon ni Jesukristo. Pagpakita og mga 
hulagway sa Manluluwas ug sa propeta karon, ug 
sultihi ang mga bata nga kon kita mosunod sa pro-
peta kita misunod ni Jesukristo.

Awhaga ang paggamit niini: Awita ang bersi-
kulo 9 sa “Sundon ang Propeta [Follow the 

Prophet]” (CS, 110–11). Bahina ang mga bata 
ngadto sa ginagmay nga mga grupo og papilia sila 
og usa o duha ka mga butang nga ilang nakat-unan 
gikan sa buhing mga propeta ug mga apostoles 
panahon sa kinatibuk-ang komperensya. Ipa-
aksyon sa usa ka grupo unsa ang ilang nakat-unan. 
Ipatagna sa uban nga mga bata unsa ang ilang gibu-
hat. Balika sa matag grupo, ang pag-awit sa koro sa 
“Sundon ang Propeta” tali sa turno sa matag grupo.

Oktubre Ang Misyon sa Simbahan Mao ang Pagdapit 
sa Tanan sa Pagduol ngadto ni Kristo
“Oo, duol ngadto ni Kristo, ug paghingpit diha kaniya” (Moroni 10:32).

Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga gikan sa imong kaugalingon. Pagplano og 
mga paagi sa pagpaila sa doktrina ngadto 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 buha-
ton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Ang pagsunod sa propeta motabang kanato sa pagduol  
ngadto ni Kristo.

Pagkat-on pinaagi sa Pagbalikbalik
Ang mga bata makakat-on pinaagi sa 

pagbalikbalik ug sa hagit. Dinhi ang mga bata 
mosulti pagbalik sa kasulatan ug gihagit sa 

pagbutang sa mga pulong sa han-ay.

Tabang sa Pagtuon: 
Ang mga bata mas maka-
kat-on ug mas dugay nga 
makalimot kon ikaw 
motanyag sa mga ideya 
nga naggamit og mga 
hulagway ug uban nga mga 
matan-aw nga hulagway 
(tan-awa sa PWLKMT, 
177, 183–84). Ang mga 
bata sa ilang mga kaugali-
ngon mahimong mga epek-
tibo ug madanihon nga 
mga hulagway. Hunahunaa 
ang pagdapit og usa ka full 
time nga misyonaryo sa 
pag-anha sa Primary o 
pasininaa ang usa ka bata 
sama sa usa ka misyonaryo 
kay sa magpakita og hulag-
way sa misyonaryo.

diha Kaniya ni 

ug 

duol 

Oo, 

paghingpit 

Kristo, 

ngadto 

I-klik dinhi para sa ginunting 
nga mga pulong.
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Semana 4: Ang templo nga buhat nagtabang kanako ug sa akong pamilya  
sa pagduol ngadto ni Kristo.

Ipaila ang doktrina: Pagpakita og hulagway ni 
Jesukristo diha sa pisara. Tabangi ang mga bata sa 
pagmemorya “Oo, duol ngadto kang Kristo ug pag-
hingpit diha Kaniya” (Moroni 10:32). Isulat ang 
matag pulong sa kasulatan diha sa usa ka lain nga 
piraso sa papel. Ibutang ang mga piraso sa papel sa 
bisan unsa nga pagkasunod diha sa pisara. Dapita 
ang mga bata sa pagtan-aw sa kasulatan ug sa pag-
basa niini uban kanimo. Ipapangita sa usa ka bata 
ang unang pulong sa kasulatan ug ipabutang sa 
husto nga han-ay diha sa pisara. Basaha ang kasula-
tan pag-usab, ug pagdapit og lain nga bata sa pag-
pangita sa sunod nga pulong. Balika hangtud ang 
mga pulong mahan-ay. Ipasabut ngadto sa mga bata 
nga ang pagduol ngadto ni Kristo nagpasabut sa 
pagbaton og hugot nga pagtuo Kaniya, sa pagsunod 
sa iyang mga sugo, sa paghimo og mga pakigsaad,  
ug sa paghinulsol kon kita nakahimo og sayop.

Awhaga ang pagsabut ug paggamit niini: 
Ipasabut nga tungod sa Pag-ula ni Jesukristo, kita 
makahinulsol kon kita makahimo og sayop. 
Paggunting og upat ka mga tunob sa tiil gikan sa 
papel, ug sa matag tunob isulat ang usa sa mga bahin 
sa paghinulsol: (l) mobati og kasubo, (2) mangayo og 
pasaylo, (3) tarungon ang sayop, ug (4) dili usbon 
ang sayop. Ibutang ang mga tunob sa tiil diha sa 
salog nga nagpadulong sa usa ka hulagway ni 
Jesukristo, ug ipasunod kini sa pipila ka mga bata. 
Bahina ang mga bata ngadto sa mga grupo ug hatagi 
ang matag grupo og case study nga naghulagway og 
usa ka butang nga ang bata tingali nagkinahanglan 
nga pagahinulsulan. Sama pananglit, “Usa ka tawo 
wala mosunod sa iyang mga ginikanan pinaagi sa 

pagpatid og bola diha sa balay, ug nakabuak siya og 
usa ka butang.” Hangyoa sila sa paghisgot sa unsa 
nga paagi sila kinahanglan nga mogamit sa matag 
lakang sa paghinulsol.

Awhaga ang pagsabut niini: Itudlo ang ikadu-
hang bersikulo sa “Gusto kong Makita ang Templo 
[I want to See the Temple]” (CS, 95). Pagpakita og 
usa ka hulagway sa templo nga nakatago sa luyo sa 
walo ka piraso nga mga papel. Sa matag piraso sa 
papel, isulat o i-drowing ang usa sa mosunod: 
kasingkasing, usa ka abli nga pultahan, ang pulong 
nga pakigsaad, ang pulong nga pagtuman, ang mga 
pulong nga balaan nga dapit, ang pulong nga gibug-
kos, hulagway sa bata, ug hulagway sa pamilya. 
Sultihi ang mga bata nga kini mga ilhanan sa kanta. 
Dapita sila sa pagpaminaw og maayo samtang 
imong giawit ang usa ka linya sa kanta. Pangutan-a 
sila hain nga timaan ang mohaum niana nga linya, 
ug pagdapit og bata sa pagtangtang niana nga piraso 
sa papel. Awita ang linya pag-usab uban sa mga 

bata, ug pasabta unsa ang gipasabut niini. 
Mahimong dapiton nimo sila sa paghimo og aksyon 
nga may kalabutan sa linya. Balika sa matag linya sa 
kanta. Kon imo nang nakuhaan og tabon ang 
hulagway, awita ang tibuok 
kanta nga mag- 
aksyon. Sultihi ang 
mga bata nga sila 
makaandam na karon 
nga mahimong takus 
sa pag-adto sa templo 
kon sila mas dako na og 
edad ug nga ang pagbu-
hat sa ingon modala 
kanila nga mas maduol 
ngadto ni Jesukristo.

Semana 3: Kita moduol ngadto ni Kristo pinaagi sa paghinulsol kon kita 
makahimo og sayop.

Awhaga ang Paggamit niini
Ang mga bata makakat-on kon sila makapakita sa 
unsa nga paagi sila makagamit sa mga baruganan 

sa ebanghelyo diha sa ilang mga kinabuhi.

Tabang sa Pagtudlo: 
“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.

Tabang sa Pagtudlo 
Ang mga case study tinuod 
nga mga sitwasyon sa kina-
buhi nga motabang sa mga 
bata sa paghunahuna ug sa 
paghisgot unsa ang ilang 
buhaton sa susama nga 
mga sitwasyon (tan-awa 
ang semana 3). Ang mga 
case study makatabang sa 
pagpakita sa unsa nga 
paagi maggamit ang mga 
baruganan sa ebanghelyo 
(tan-awa sa PWLKMT, 
161–62).

pakigsaad sunod

balaan  

nga dapit
gibugkos

I-klik dinhi para sa mga tunob.

I-klik dinhi para sa artwork.
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Awhaga ang pagsabut niini: Sultihi ang mga 
bata nga usa ka adlaw usa ka tawo nangutana ni 
Jesus, “Kinsa ang akong silingan?” Si Jesus mitubag 
kaniya pinaagi sa pag-asoy og istorya nga nagtudlo 
kanato unsaon sa pagserbisyo sa uban. Pagdapit og 
pipila ka mga bata sa pagsul-ob og yano nga mga 
saput sa paghulagway og mga tawo gikan sa sambi-
ngay sa maayo nga Samarianhon: usa ka tigbiyahe, 
pipila ka mga tulisan, pari, Levita, Samarianhon, ug 
tag-iya sa balay abutanan. I-asoy ang istorya sa 
imong kaugalingon nga mga pulong (tan-awa sa 
Lucas 10:30–37) ug dayon tabangi ang mga bata sa 
pag-aksyon niini. Pangutan-a ang mga bata: “Unsa 
ang gitudlo sa istorya kanato kon si kinsa ang atong 
mga silingan? Si kinsa ang kinahanglan natong ser-
bisyohan?” Itudlo nga ang atong mga silingan 
mahimo usab nga si bisan kinsa nga anaa sa pangi-
nahanglan. Ipasabut sa mga bata nga sila makaser-
bisyo sa ilang mga higala ug mga sakop sa pamilya 
sa tanan nga panahon, apan kinahanglan sila nga 
moserbisyo lamang sa mga tawo nga dili nila kaila 
kon sila uban sa ilang mga ginikanan o lain nga 
kasaligan nga hamtong. Pagpamatuod nga si 

Jesukristo nahigugma sa tanan ug buot nga kita 
moserbisyo sa tanan.

Awhaga ang paggamit niini: Sultihi ang mga 
bata nga si Jesus buot kanato nga moalagad sa 
uban, lakip ang mga sakop sa atong mga pamilya. 
Paggunting og gamay nga lingin nga papel  
ug paghatag og pipila ngadto  
sa matag bata. Ipadrowing nila 
ang nagpahiyom nga nawong  
diha sa matag usa sa paghimo  
og “Serbisyong Nagpahiyom.” 
Awhaga ang mga bata sa paghimo 
og ginagmay nga buhat sa ser-
bisyo alang sa mga sakop sa ilang 
pamilya sulod sa sunod semana. Pagdungan og bra-
instorm sa mga buluhaton nga ilang mahimo (sama 
sa pagbilin og mubo nga sulat, paghipos og mga 
dulaan, o paghapnig sa katre). Pabinla ang mga bata 
og “Serbisyong Nagpahiyom” diin ang buhat sa ser-
bisyo gihimo. Dapita sila sa paghangyo sa ilang mga 
pamilya sa pag-apil dinhi niini nga kalihokan uban 
kanila. Awhaga ang mga bata sa pag-andam sa pag-

pakigbahin uban sa Primary sa 
sunod semana kon sa unsa nga 
paagi ang ilang serbisyo mitabang 
sa pagdala og mga pahiyom sa 
ilang mga pamilya.

Nobyembre Kon Kita Moserbisyo sa Uban,  
Kita Nagserbisyo sa Dios
“Kon kamo anaa sa pag-alagad sa inyong mga isigkatawo kamo anaa lamang sa pag-alagad 
sa inyong Dios” (Mosiah 2:17) 

Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga gikan sa imong kaugalingon. Pagplano og 
mga paagi sa sa pagpaila sa doktrina ngadto sa mga bata ug tabangi sila sa pagsabut niini ug sa 
paggamit niini 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 ug 2: Si Jesukristo mitudlo kanato unsaon pagserbisyo ngadto sa uban. 

Paghunahuna sa  
mga Istorya sa 

Kasulatan
Ang yano nga mga saput  

nga hinimo sa matag adlaw  
nga mga butang makatabang 

sa mga bata nga 
makahunahuna niining istorya 

sa kasulatan.

Tabang sa Pagtudlo: 
Pipila sa mga istorya sa 
kasulatan nagkinahanglan 
nga ipahiangay sa edad sa 
mga bata. Samtang imong 
itudlo ang istorya kabahin 
sa maayo nga Samarianhon 
sa semana 1, kini impor-
tante kaayo sa pagpasabut 
nga kon usa ka estranghero 
nagkinahanglan o nangayo 
og tabang, ang bata kina-
hanglan una nga motawag 
og tabang sa usa ka kasali-
gan nga hamtong.

Tabang sa Pagtudlo: 
Ang panahon sa pagpakig-
bahin makahatag og mga 
oportunidad alang sa pag-
suporta sa programa nga 
Hugot nga Pagtuo diha sa 
Dios. Ang panahon sa pag-
pakigbahin mahimo nga 
usa ka serbisyo nga kaliho-
kan sa semana 1 ug 2 nga 
motabang sa pagtuman sa 
mga tumong nga anaa sa 
mga pahina 8–9 sa Hugot 
nga Pagtuo diha sa Dios 
nga mga giya nga basahon.
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Awhaga ang pagsabut niini: Paanhaa ang usa 
ka lider sa Primary nganha sa lawak nga magpaka-
aron-ingnon nga naluya ug klaro nga nanginahang-
lan og tabang. Sama pananglit, nangahulog ang 
iyang mga butang, naningkamot sa pagdala og dag-
han kaayo, o nagpahilom og masuso. Pasugyota 
ang mga bata og mga paagi nga sila makagamit sa 
ilang “matinabangong mga kamot” sa pagtabang 
kaniya. Pahinumdumi ang mga bata nga diha sa 
istorya sa maayo nga Samarianhon, si Jesus mitudlo 
kanato sa pagserbisyo sa uban. Pagpakita og mga 
hulagway sa mga bata kinsa nanginahanglan og 
tabang. Hunahunaa ang paggamit og mga hulagway 
gikan sa manwal sa Primary nga mga pakete sa 
hulagway. Dapita ang mga bata sa pagpakigbahin sa 
unsa nga paagi sila makatabang niini nga mga 
sitwasyon. Balika og sulti ang unang katunga sa 
Mosiah 2:17, ug ipabalik sa mga bata ang ikaduha 
nga katunga 

Awhaga ang pagsabut niini: Ipasubay og badlis 
sa mga bata ang porma sa ilang mga kamot diha sa 
usa ka piraso nga papel ug ipasulat diha sa ilang 
“matinabangong mga kamot” ang paagi nga ang ilang 
pamilya makaserbisyo sa ilang mga silingan. Awhaga 

sila sa pagbuhat niini nga serbisyo uban sa ilang 
pamilya sa usa ka adlaw sulod sa semana. Ipakita ang 
mga kamot diha sa bulletin board o sa bongbong 
diin ang mga bata mapahinumduman sa mga paagi 
unsaon nila nga makaserbisyo. 

Awhaga ang pagsabut ug ang paggamit 
niini: Paghangyo og usa ka bata sa pagduol sa atuba-
ngan sa lawak ug sa pagkumpara sa iyang mga kamot 
ngadto sa imo. Ipasabut nga ang iyang mga kamot 
mas gamay kaayo kay sa imo. Pangutana sama sa, 
“Ang akong dakong kamot makapunit og mga 
dulaan. Makahimo ba ang imong gamay nga mga 
kamot?” Ipaapil ang tanan nga mga bata pinaagi sa 
pagpakumpara sa ilang mga kamot diha sa mga 
kamot sa ilang magtutudlo. Ipasabut nga ang ilang 
mga kamot makahimo og daghang mga buhat sa 
pagserbisyo bisan tuod kini mga gagmay. Kantaha 
ang “Ako Dunay Duha ka Gagmay nga Kamot 
[I Have Two Little Hands]” (CS, 272). Dapita ang 
mga bata sa pagkyugpos sa ilang mga kamot diha sa 
ilang atubangan samtang sila nag-awit. Kon ilang 
awiton ang pulong mga kamot, ipataas nila ang duha 
ka mga kamot ug dayon sa dali ipakyugpos og balik.

Semana 4: Kon ako nagserbisyo sa akong mga silingan, ako nagserbisyo sa Dios

Ipaila ang doktrina: Isulat “Kon kamo anaa sa 
pag-alagad sa inyong mga isigkatawo kamo anaa 
lamang sa pag-alagad sa inyong Dios.” (Mosiah 
2:17) Tabangi ang mga bata sa pagmemorya niini 
pinaagi sa pagbahin sa kasulatan ngadto sa duha 
ka mga seksyon ug sa pagpasulti sa katunga sa 
mga bata sa (“Kon kamo anaa sa pag-alagad sa 
inyong mga isigkatawo”) ug ang lain nga katunga 
sa pagsulti sa ikaduhang bahin (“Kamo anaa 
lamang sa pag-alagad sa inyong Dios”). Balika sa 
makadaghan.

Awhaga ang pagsabut niini: Kantaha ang 
“Kon Kita Motabang [When We’re Helping]” (CS, 
198), nga ilisan ang pulong nagserbisyo sa pulong 
nga nagtabang. Balika ang kanta, nga iilis ang uban 
nga mga sakop sa pamilya alang sa inahan (sama 
pananglit, amahan, igsoong lalaki, ug igsoong 
babaye). Dapita ang mga bata nga iaksyon 

[pantomine] ang serbisyo nga ilang mabuhat alang 
sa sakop sa pamilya samtang sila nag-awit. 
Pahinumdumi ang mga bata nga kon kita nag- 
alagad sa uban, kita nag-alagad sa Dios.

Awhaga ang paggamit niini: Pagdrowing og 
orasan diha sa pisara. Bahina ang mga bata ngadto 
sa grupo ug sanguni ang matag grupo og lain-lain 
nga oras sa adlaw. Sultihi ang mga bata nga sila 
makaserbisyo sa ilang pamilya bisan unsang orasa 
sa adlaw. Isulti ngadto sa mga bata, “Tik tok, tik 
tok, kini panahon na sa pagserbisyo sa alas 

!” Dapita ang grupo nga gisangunan 
niana nga oras sa pagtindog, ug tuguti sila sa  
pagpakigbahin og usa ka paagi nga sila makaser-
bisyo sa ilang pamilya niana nga oras sa adlaw. 
Balika hangtud ang tanan nga mga grupo nakahu-
man na.

Semana 3: Kon ako nagserbisyo sa akong pamilya, ako nagserbisyo sa Dios.

Ribyuha ang 
Doktrina

Ang pagribyu sa doktrina 
sa makalingaw nga mga 
paagi motabang sa mga 

bata sa paghinundom unsa 
ang ilang nakat-unan.

Tabang sa Pagtudlo 
Ang pagpaapil sa mga 
bata sa nagkalain-laing 
mga paagi motabang sa 
pagkat-on nga mas maka-
lingaw. Sulayi ang pagga-
mit og lain-laing mga 
pamaagi sa pagbahin sa 
mga bata, sama sa babaye 
ug lalaki, kadtong nag-
sul-ob og piho nga kolor, 
o kadto nga may adlaw 
nga natawhan sa una ug 
ikaduhang bahin sa tuig.

Awhaga ang pagsabut ug paggamit niini: 
Dapita ang mga bata sa pag-asoy og usab sa istorya 
sa maayo nga Samarianhon sa ilang kaugalingon 
nga mga pulong. Gamita ang mga saput nga imong 
gigamit sa miaging semana sa pagtabang kanila nga 
makahinumdom. Dayon hatagi ang mga bata og 
oportunidad sa pagreport sa ilang “Serbisyong 
Nagpahiyom” gikan sa miaging semana. Usa ka 

paagi sa paghimo niini mao ang paghimo og ligid 
sama sa gipakita dinhi, uban sa matag klase sa 
inyong Primary nga gilista. Patuyoka ang ligid ug 
pagdapit og usa o duha ka mga bata diha sa klase sa 
pagreport kalabut sa ilang serbisyo ug sa unsa nga 
paagi kini nagtabang kanila ug sa uban sa pagbati 
og kalipay. Balika kutob sa itugot sa panahon.
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Tabang sa Pagtudlo: 
Ang mga bata mas mosa-
nong og maayo sa mga 
hulagway. Hunahunaa ang 
paggamit og lain-laing mga 
hulagway, lakip ang mga 
butang, mga drowing sa 
pisara, mga ginunting nga 
pulong, mga flannel board, 
ug mga puppet (tan-awa sa 
PWLKMT, 89–90).

Awhaga ang pagsabut ug ang paggamit 
niini: Pagdala og upat ka mga kahon nga giputos 
sama sa mga gasa. Ang matag kahon kinahanglan 
may sulod nga hulagway o butang nga nagrepre-
sentar sa usa sa mosunod nga mga hitabo ug may 
sulod nga usa ka pirasong papel nga adunay pag-
pasabut sa panalangin o gasa nga gilarawan niini:

• Hitabo: Pagkatawo ni Jesus; gasa: “Ang 
Langitnong Amahan mihatag sa Iyang Bugtong 
Anak nga mahimo natong Manluluwas.”

• Hitabo: Ang Wali sa Bukid; gasa: “Si Jesukristo 
mitudlo kanato sa unsa nga paagi kita magpuyo 
nga matarung.”

• Hitabo: Si Jesus nag-ampo sa Getsemani; gasa: 
“Si Jesukristo mihimo niini nga posible alang 
kanato nga maluwas gikan sa sala.”

• Hitabo: Ang Pagkabanhaw; gasa: “Si Jesukristo 
mihimo niini nga posible alang kanato nga 
mabanhaw.”

Ipaabli sa lain-laing mga bata ang matag kahon, 
ug hisguti sa unsa nga paagi kita napanalanginan 
pinaagi sa matag gasa.

Awhaga ang paggamit niini: Paghisgot og 
mga paagi sa paghatag og mga gasa ngadto sa 
Manluluwas pinaagi sa pagserbisyo sa uban ug pag-
pakita og gugma ngadto kanila (tan-awa sa Mateo 
25:40). Hatagi ang matag bata og piraso nga papel 
ug dapita sila sa pagsulat o sa pagdrowing og usa ka 
gasa nga ilang ihatag sa Manluluwas. Dayon ipapilo 
nila ang papel og tunga ug paadornohi ang gawas 
sama sa usa ka gasa.

Semana 2: Si Jesukristo mao ang Manluluwas sa kalibutan.

Ipaila ang doktrina: Hangyoa ang mga bata: 
“Paghunahuna og panahon nga nagsaulog kamo sa 
inyong adlaw nga natawhan sa talagsaong paagi. 
Unsa ang inyong gibuhat?” Tuguti ang pipila ka mga 
bata sa paghisgot mahitungod sa ilang mga adlaw 
nga natawhan. Ipasabut nga ang Langitnong 
Amahan misugo sa Iyang mga propeta sa pagpahi-
balo sa kalibutan, sukad sa sinugdanan sa panahon, 
mahitungod sa labing importante nga pagkatawo 
diha sa kasaysayan sa kalibutan—ang pagkatawo sa 
Iyang Anak, si Jesukristo. Ipasabut nga kini nga 
mensahe hilabihan ka importante nga ang mga pro-
peta andam nga mohatag sa ilang mga kinabuhi sa 
pagpamatuod nga si Kristo moanhi. Ipabalik og sulti 
sa mga bata ang hugpong sa mga pulong “Si Jesus 
mianhi sa yuta sama sa gisaad sa mga propeta.”

Awhaga ang pagsabut niini: Pagpakita og mga 
hulagway sa pipila ka mga propeta kinsa mitudlo nga 
si Jesus moanhi. Bahina ang mga bata ngadto sa mga 
grupo ug hatagi ang matag grupo og pakisayran nga 
kasulatan [scripture reference] nga naghulagway og 
hitabo sa usa sa mga pagtulun-an sa propeta. Papuli-
puliha ang mga grupo sa pagdrama sa mga hitabo 
(tan-awa sa PWLKMT, 166–67) samtang ang uban 
nga Primary nagpaila sa propeta nga ilang gipanghu-
lagway. Ang mga propeta mahimong maglakip ni 
Haring Benjamin (Mosiah 2:1, 5–7; 3:5–8), Abinadi 
(Mosiah 12:1, 9; 15:1–2; 17:1, 8–10), ug Samuel ang 
Lamanite (Helaman 14:1–5; 16:1–2). Pagpamatuod 
nga si Jesukristo mianhi sa yuta ug ang mga panagna 
kalabut Kaniya nangatuman.

Disyembre Ako Nasayud nga ang  
Akong Manunubos Buhi
“Ug karon, human sa daghan nga mga pagpamatuod nga nahatag kabahin kaniya, kini mao 
ang pagpamatuod, ang katapusan sa tanan, nga kami naghatag kaniya: Nga siya buhi!” 
(D&C 76:22).

Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga gikan sa imong kaugalingon. Pagplano og 
mga paagi sa pagpaila sa mga doktrina ngadto 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: Si Jesukristo mianhi sa yuta sama sa gisaad sa mga propeta.

Tabang sa Pagtudlo: 
Ang mga bata mas maka-
hinumdom unsa ang ilang 
nakat-unan kon sila 
motudlo niini ngadto sa 
uban. Hunahunaa ang mga 
paagi sa pagpahimo nila 
nga mobuhat niini sulod sa 
panahon sa pagpakigbahin 
o sa panimalay.
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Tabang sa Pagtudlo  
Sa pagpakita og gugma 
alang niadto nga imong 
gitudloan, paghatag og 
kinasingkasing nga pagda-
yeg nga nagpiho unsa ang 
nabuhat sa bata. Sama 
pananglit, ikaw mahimong 
moingon, “Salamat kanimo 
sa pagpakigbahin sa imong 
istorya mahitungod sa 
imong pamilya,” kay sa 
mohatag og tiningob nga 
pagdayeg sama sa “maa-
yong buhat” o “salamat 
kanimo.”

Tabang sa Pagtudlo: 
Planoha ang imong mga 
panahon sa pagpakigbahin 
sa pagpaapil sa mas magu-
lang ug mas manghud nga 
mga bata. Sama pananglit, 
ang unang kalihokan sa 
semana 3 mas maayo 
alang sa mas magulang 
nga mga bata. Pagplano og 
mga paagi sa pagpahia-
ngay niini nga kalihokan 
alang sa mas manghud nga 
mga bata.

Semana 4: Ako makapuyo uban ni Jesukristo pag-usab.

Awhaga ang pagsabut niini: Sultihi ang mga 
bata nga sila moreport sa dako nga balita nga si 
Jesukristo mobalik sa yuta sa umaabut nga adlaw. 
Pagpili og duha ka mga bata nga magpakaaron-ing-
non nga mga tigbalita sa pamantalaan o sa TV kinsa 
mangutana sa matag klase og pipila ka mga pangu-
tana. Hatagi ang matag klase og usa o duha sa 
mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran 
nga kasulatan ug pipila ka mga minuto sa pag-an-
dam: Unsa ang pipila ka mga timaan sa Ikaduhang 
Pag-anhi ni Jesus? (Joseph Smith—Mateo 1:28–29); 
Sa unsa nga paagi Siya moanhi? (Mateo 24:29–31); 
Kanus-a Siya moanhi? (Mateo 24:36, 42, 44); Unsa 
ang mahitabo sa mga matarung nga tawo kon Siya 
moanhi? (D&P 88:96–97); Sama sa unsa ang 

panggobyerno human Siya moanhi? (Mga Artikulo 
sa Hugot nga Pagtuo 1:10; D&P 29:11; 45:58–59); 
Sama sa unsa ang mga hayop human Siya moanhi? 
Isaias 11:6–9; Oseas 2:18). Papuli-puliha ang duha 
ka mga bata nga nagbarug isip mga tigbalita sa pag-
hatag sa mga pangutana, ug patubaga ang matag 
grupo.

Awhaga ang paggamit niini: Paghisgot uban sa 
mga bata og mga paagi nga kita makaandam alang sa 
pag-anhi ni Jesus og usab. Ipasabut og maayo nga 
kon kita magpuyo sa matarung nga paagi, kita dili 
angay nga mahadlok. Dapita sila sa paghisgot niini 
uban sa ilang mga ginikanan sa panimalay. Kantaha 
ang “Kon Siya Moanhi Pag-usab [When He Comes 
Again]” (CS, 82–83).

Awhaga ang pagsabut niini: Sa dili pa ang 
Primary magsugod, ipataput sa ilawom sa mga 
lingkuranan ang pipila ka papel nga mga tikanga-
nang bato uban sa usa sa mosunod nga gisulat sa 
matag bato: pagbunyag, pagkumpirma, pag-ampo, 
family home evening, pag-ambit sa sakrament, 
pagsimba, ug pagminyo sa templo. Pagbutang og 
hulagway sa kalibutan sa usa ka tumoy sa lawak 
ug usa ka hulagway ni Jesukristo sa lain nga 
tumoy sa lawak. Hangyoa ang usa ka bata sa pag-
lukso gikan sa usa ka hulagway ngadto sa lain. 
Ipasabut nga adunay mga lakang nga atong kina-
hanglan gayud nga himoon nga makapuyo uban 
ni Jesus ug sa Langitnong Amahan pag-usab. 
Ipatan-aw sa mga bata aron mahibaloan kon sila 
ba adunay tikanganang bato nga gipataput sa ila-
wom sa ilang lingkuranan. Dapita kadtong adunay 
mga tikanganang bato sa pag-adto sa atubangan sa 
tinagsa–tagsa ug sa pagsulti sa unsa nga paagi nga 
ang pagbuhat sa aksyon diha sa ilang bato modala 
kanila nga mas maduol ngadto ni Kristo. Ibutang 
ang tikanganang bato diha sa salog tali sa duha ka 
mga hulagway. Padayon hangtud ang mga tika-
nganang bato maghimo og agianan tabok ngadto 
sa lawak. Pagdapit og usa ka bata sa paglakaw 
gikan sa hulagway sa kalibutan ngadto sa hulag-
way sa Manluluwas, nagtunob lamang sa mga 
tikanganang bato. Awhaga ang mga bata sa pagbu-
hat kanunay unsa ang matarung aron sila magpa-
bilin diha sa agianan aron mobalik sa pagpuyo 
uban ni Jesukristo pag-usab.

Awhaga ang paggamit niini: Ipasubay og bad-
lis sa mga bata ang ilang mga tiil sa lain nga mga 
piraso sa papel ug ipasulat o ipadrowing ang matag 
usa ka lakang nga ilang himoon nga makapuyo uban 
ni Jesukristo pag-usab. Ipatukar og hinay sa 

piyanista ang “Sundon Ko ang Plano sa Dios [I Will 
Follow God’s Plan]” (CS, 164–65) samtang sila nag-
kolor. Awhaga ang mga bata sa pagdala sa mga dro-
wing inig pauli sa panimalay ug ipakigbahin kini 
diha sa ilang mga pamilya.

Semana 3: Si Jesukristo mobalik sa yuta sa umaabut nga adlaw.

Fam
ily Hom
e 

Even
ing

Pagsimba

Makahuluganong 
Pisikal nga mga 

Kalihokan
Ang mga bata  

makakat-on pinaagi sa 
pag-apil sa makahuluganong 

mga kalihokan. Niini nga 
kalihokan ang mga bata 

mohimo og mga lakang nga 
morepresentar sa mga butang 
nga ilang mahimo aron sila 

mas maduol ni Kristo. 
Hunahunaa ang mga paagi 
sa pagpaapil og daghan nga 
mga bata kutob sa mahimo.

I-klik dinhi para sa lakanganan nga mga bato.
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Tabang sa Pagtudlo: 
Dili kinahanglan nga 
ikaw mahimong usa ka 
hanas nga mag-aawit o 
adunay nindot nga tingog 
sa pagkanta nga makali-
ngaw ug makahuluganon 
sa Primary.

Unsaon sa Paggamit  
sa Musika sa Primary
Ang katuyoan sa musika sa Primary mao ang pagtudlo sa mga bata sa ebanghelyo ni Jesukristo. 
Ang mga kanta sa Primary naghimo sa pagkat-on sa ebanghelyo nga mas makalingaw, nagdapit 
sa Espiritu, ug nagmugna og kahimtang sa balaan nga pagtahud ug pagkat-on.

Ang pasiuna nga musika nagmugna og kahimtang 
sa balaan nga pagtahud ug nagtabang sa mga bata 
nga maandam sa pagkat-on sa ebanghelyo. Patukara 
ang musika samtang nangabut ang mga bata.

Dapita ang mga bata sa pag-apil diha sa pasiuna 
nga musika pinaagi sa pagpaawit kanila samtang 
ang uban nanulod sa lawak sa Primary. Sama 
pananglit, mahimong ipataas nimo ang imong 
kamot ug sultihan ang mga bata nga kon ang 

imong kamot moabli sila kinahanglan nga moawit 
og hinay, ug kon ang imong kamot mokumo sila 
kinahanglan nga mohagunghong sa huni.

Pagpatukar og kanta nga gitun-an sa mga bata 
sulod sa panahon sa pasiuna; kini makatabang 
kanila nga masinati ang huni. Ilha ang kanta, ug 
dayon ihagunghong ang huni alang kanila. Dayon 
hangyoa sila sa paghagunghong sa huni dungan 
nimo.

Ang musika makadani sa mga bata gikan sa unang higayon nga sila moabut sa Primary.

Tabang sa Pagtudlo: 
Ang musika makatabang 
sa mga bata sa paghilom 
ug sa pag-andam sa pag-
paminaw ug sa pagkat-on. 
Sama pananglit, ikaw 
mahimong moisa sa imong 
mga kamot og taas ug 
mosulti sa mga bata sa 
pagtan-aw sa imong mga 
kamot samtang sila nag-
kanta. Sultihi sila nga 
samtang imong ipaubos 
ang imong mga kamot, 
sila kinahanglan nga 
mokanta og mas hinay 
Pasalamati sila sa ilang 
balaan nga pagtahud.

Paggamit og musika sa pagtudlo og mga baruganan sa ebanghelyo

Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga sila nag-
kat-on dili lamang sa kanta apan usab sa baruga-
nan sa ebanghelyo (tan-awa sa CS, iii). Pangutan-a 
o tabangi sila sa paghatag og pagtagad sa baruga-
nan nga gitudlo diha sa kanta pinaagi sa yano nga 
kalihokan sama sa pag-ihap kapila nila malitok 
ang usa ka pulong o hugpong sa mga pulong diha 
sa kanta (tan-awa ang Pebrero nga mga tabang 
alang sa lider sa musika).

Ang mga bata nagpamatuod samtang sila nag-awit 
(tan-awa ang Enero, semana 1). Pahinumdumi ang 
mga bata sa pagtul-id og lingkod ug sa pag-awit 
uban sa ilang labing nindot nga mga tingog. 
Dayega ang mga bata ug pasalamati sila kon sila 
nindot nga miawit.

Paggamit og pasiuna nga musika sa pagdala og balaan nga pagtahud ug 
pagdapit sa Espiritu.
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Apila ang mga bata sa pagpili og mga kanta nga 
ribyuhon. Sama pananglit, hatagi ang matag bata 
og kasingkasing nga papel, ug hangyoa sila sa 
pagsulat sa ilang ngalan ug usa ka paborito nga 
kanta sa Primary diha niini. Ibutang ang mga 
kasingkasing diha sa usa ka sudlanan nga 

gipangalanan og “Mga Kanta sa Kasingkasing,” 
ug papilia ang mga bata og pipila nga kantahon. 
Sultihi ang mga bata nga ang mga kanta sa 
Primary mahimong tinubdan sa paghupay,  
paggiya, ug inspirasyon ug nga kita makaawit 
niini bisan kanus-a, bisan asa.

Pagbansay sa Panimalay
Sa pagtudlo og kanta sa epektibo  
nga paagi, ikaw kinahanglan nga 

makamao sa kanta sa imong 
kaugalingon. Pagbansay samtang naa 
sa panimalay aron kon ikaw magtudlo 
sa mga bata ikaw makatan-aw kanila, 

dili diha sa imong libro.

Unsaon sa pagtudlo og kanta

Samtang ikaw nagplano unsaon sa pagtudlo og 
kanta, pangutan-a ang imong kaugalingon: Sa unsa 
nga paagi ako makakuha sa atensyon sa mga bata. 
Unsa nga mga pangutana ang akong mapangutana 
aron matabangan ang mga bata nga makasabut sa 
mensahe sa ebanghelyo diha sa kanta? Unsa nga 
pagpamatuod ang akong ikabilin diha sa mga bata 
nga molig-on kanila? (Tan-awa sa CS, 300.)

Kanunay kantaha ang mga pulong sa bag-ong kanta 
ngadto sa mga bata—ayaw lamang kini basaha o 
isulti. Kini nagtabang sa mga bata sa pagsumpay sa 
huni ngadto sa mga pulong. Ang mga bata maka-
kat-on og kanta pinaagi sa pagpaminaw ug pag-awit 

niini og balikbalik. Wala nila kinahanglana ang pag-
basa sa pagkat-on og kanta. Sama pananglit, ikaw 
makadapit sa mga bata nga mahimong imong echo. 
Hikapa ang imong dunggan ug papaminawa ang 
mga bata ngadto sa usa ka mubo nga hugpong sa 
mga pulong o sa usa ka linya samtang ikaw nag-
kanta. Dayon sinyasi sila kon kini ilang turno na sa 
pagkanta og balik sa linya nganha kanimo. Kantaha 
ang duha ka linya niini nga paagi, ug unya ipausab 
kanila hangtud ang mga bata makamao niini. Balika 
ang sunod nga duha ka mga linya (ug unya ang 
sunod nga duha, ug magpadayon) hangtud ilang 
makat-unan ang tibuok nga kanta.

Ribyuha ang mga kanta alang sa pagkat-on og pagkalingaw

Gamit og musika sa pagdani sa mga bata ug sa paghatag og angay nga paglihok

Ang paggamit og lihok samtang nag-awit makata-
bang sa mga bata sa pagkat-on og mga kanta nga 
mas dali. Kini makapabilin usab sa ilang atensyon. 
Siguroha nga ang mga paglihok nga imong gigamit 
uban sa sagrado nga mga kanta angay. Ang yano 
nga mga paglihok sa kamot alang sa importanting 
mga pulong o hugpong sa mga pulong mahimong 
angay alang sa hapit bisan unsa nga kanta (tan-awa 
sa Enero nga mga tabang alang sa lider sa musika). 
Sama pananglit, kon magkanta sa “Ang Gugma ni 
Jesus [I Feel My Savior’s Love]” (CS, 74–75), sultihi 
ang mga bata nga sa matag higayon ilang kantahon 
ang pulong nga gugma kinahanglan nga ilang itap-il 
ang ilang mga kamot ibabaw sa ilang kasingkasing.

Adunay daghan nga makalingaw nga kalihokan nga 
mga kanta diha sa Children’s Songbook. Paglingaw 

gikan niini, ug ang mga bata mao usab. Sama 
pananglit:

• Kantaha ang “Ulo, Abaga, Tuhod, Tiil [Head, 
Shoulders, Knees, and Toes]” (CS, 275) uban sa 
mga bata sa regular nga kapaspason, ug dayon 
hagita sila sa pag-apas kanimo samtang imong 
awiton og mas paspas ug mas paspas pa gayud.

• Awita ang “Unta Tawagon Ko Nila sa Misyon 
[I Hope They Call Me on a Mission]” (CS, 169). 
Dapita ang mas manghud nga mga bata sa pag-
pakaaron-ingnon nga sila nagsakay og kabayo ug 
nagdala og Basahon ni Mormon ngadto sa mga 
tawo kinsa nagpuyo sa layo. (Sila mahimo usab 
nga magpakaaron-ingnon nga nagsakay og ero-
plano o nagsakay og nagkurog nga train.)

Tabang sa Pagtudlo: 
Ang paggamit sa musika 
sa epektibo nga paagi 
modapit sa Espiritu. Kon 
ikaw mahuman na sa pag-
awit sa kanta, pahinum-
dumi ang mga bata nga 
kon sila mibati og gugma 
ug kalinaw, ang Espiritu 
Santo nagtabang kanila sa 
pag-ila sa kamatuoran.

Pagkat-on sa 
kanta: Pagbansay, 
Pagbansay, Pagbansay

Pangutan-a ang 
imong kaugalingon:

 1. Sa unsa nga paagi 
ako makadani sa 
atensyon sa mga 
bata?

 2. Unsa nga mga 
pangutana ang 
akong mapangu-
tana sa pagtabang 
sa mga bata nga 
makasabut sa men-
sahe sa ebanghelyo 
diha sa kanta?

 3. Unsa nga pagpa-
matuod ang akong 
ikabilin sa mga 
bata nga molig-on 
kanila?

Ang Akong Plano 
sa Pagtudlo  
og Kanta
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