
Outline alang sa Panahon sa Pagpakigbahin

Pilia ang Matarung
“Magpili kamo niining adlawa kon kinsa ang inyong alagaran; . . . apan alang kanako  

ug sa akong balay, kami magaalagad sa Ginoo” ( Josue 24:15).



ii

Mga Panudlo alang sa Panahon sa 
Pagpakigbahin ug ang Pasundayag 
sa mga Bata sa Sakrament Miting
Minahal nga mga Kapangulohan sa Primary ug mga Lider sa Musika,
Niini nga tuig kamo adunay oportunidad sa pagtudlo sa mga bata sa importansya sa pagpili sa mata-
rung. Ang pagkat-on sa paghimo og maayong mga pagpili usa ka importante nga bahin sa plano sa 
Langitnong Amahan alang kanato ug modala og daghan nga mga panalangin. Tinguhaa ang pagdapit 
sa Espiritu sa Ginoo samtang kamo mainampuon nga nagtudlo sa mga leksyon nga gilakip dinhi ni-
ini nga outline. Sa inyong pagbuhat sa ingon, ang mga bata mahibalo nga sila makadawat og tabang 
sa paghimo og mga pagpili pinaagi sa pagsunod sa ehemplo ni Jesukristo, pagsunod sa mga baruga-
nan sa ebanghelyo, ug sa pagpaminaw sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Ang pagpili sa matarung 
motabang sa mga bata sa pagpabilin diha sa dalan balik ngadto sa atong Langitnong Amahan.

Among gipasalamatan ang inyong matinud-anon nga serbisyo samtang kamo naghigugma ug nag-
tudlo sa bililhong mga bata sa inyong Primary. Kami nag-ampo alang kaninyo ug hibalo-i nga ang 
Ginoo mopanalangin kaninyo samtang kamo nagserbisyo niining importante nga calling.

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 se-
mana sulod sa panahon sa pagpakigbahin. Mahimo 
nimong 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 makatabang kanimo sa pagplano ug sa pagha-
tag sa mga leksyon.

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

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

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

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

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

 3. I-awhag ang paggamit. Hatagi ang mga bata 
og mga oportunidad sa paggamit sa doktrina diha 
sa ilang mga kinabuhi. Hunahunaa kon sa unsa 
nga paagi sila makapahayag og mga pagbati mahi-
tungod sa o makahimo og usa ka tumong kalabut 
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, gia-
pil alang sa uban nga mga semana. Dugangi kadto 
nga mga ideya og pipila nga imong kaugalingon. 
Makakuha ka og mga ideya pinaagi sa pagbasa og 
ubang mga leksyon niini nga booklet. Kon adunay 
ikalima nga Dominggo, gamita kini nga panahon 
sa pagribyu sa miaging mga leksyon. Ang Espiritu 
makagiya kanimo samtang ikaw nagplano ug nag-
andam og mga kalihokan alang sa mga leksyon.

Pakigtrabaho uban sa lider sa musika samtang ikaw 
nag-andam sa imong mga leksyon. Ang pagpanganta 
motabang sa pagdugang sa kalig-on sa mga dok-
trina nga imong gitudlo. Panagsa mahimo ka nga 
modapit og mga magtutudlo ug sa ilang mga klase 
sa pagtabang kanimo sa mga bahin sa panudlo sa 
ebanghelyo.

Ang pipila sa mga leksyon nagsugyot sa pagdapit 
og dinapit nga mga mamumulong sa pag-apil sa 

Makuha sa internet: 
Ang impormasyon , mga 
biswal, ug mga kapangu-
haan nga gipakisayran 
dinhi niini nga booklet 
anaa sa internet diha sa 
seksyon sa Serving in the 
Church sa LDS.org.

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

sa mga bata sa 
pagsabut niini, 
ug (3) pagta-

bang kanila sa 
paggamit niini 
diha sa ilang 

mga kinabuhi.
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Mga Kapanguhaan: 
Makakaplag ka og dugang 
nga mga kapanguhaan sa 
pagtudlo sama sa mga ko-
loranan nga pahina, mga 
istorya, ug mga kalihokan 
diha sa Friend, Liahona, 
manwal sa nursery, ug sa 
Libro sa mga Hulagway sa 
Ebanghelyo. Gamita kini 
nga mga kapanguhaan sa 
pagdugang sa imong mga 
leksyon. Pangita usab og 
lista sa mga kapanguhaan 
kabahin sa piho nga mga 
hilisgutan gikan sa Friend 
diha sa friend.lds.org. Kini 
nga mga kapanguhaan 
mahimo nga iimprinta ug 
gamiton sa pagtudlo sa 
mga bata.

Pagpangandam: Pag-
ampo alang sa paggiya ug 
tinguhaa ang impluwen-
sya sa Espiritu samtang 
ikaw nag-andam sa imong 
mga panahon sa pagpa-
kigbahin. Samtang ikaw 
nag-andam ug nagtudlo 
uban sa Espiritu, Siya 
mopahimatuod sa kama-
tuoran sa unsay imong 
gitudlo. (Tan-awa sa 
PWLKMT, 13.)

Mga Kapanguhaan nga Gigamit dinhi Niini nga Booklet

Ang mosunod nga minubo nga pagkasulat gamiton 
sa tibuok booklet:

SB Songbook sa mga Bata

PWLKMT  Pagtudlo Walay Labaw Ka Mahinungdanon 
nga Tawag

Daghan nga mga leksyon naglakip og mga sugyot 
alang sa paggamit og mga hulagway. Ikaw makakaplag 
og mga hulagway diha sa Libro sa mga Hulagway sa 
Ebanghelyo, sa Pakete sa mga Hulagway sa Ebang-
helyo, sa mga pakete sa hulagway sa manwal sa 
 Primary, ug sa mga magasin sa Simbahan ug sa inter-
net diha sa images .lds .org.

Primary. Kinahanglan ka nga mangayo sa pagtugot 
sa imong bishop o branch president sa dili pa mag-
dapit niini nga mga tawo sa pag-apil.

Kauban sa mga leksyon mao ang daghan nga mga 
tabang sa pagtudlo nga motabang kanimo sa pagpa-
lambo sa imong abilidad sa pagtudlo. Ang mga leksyon 
naglakip usab og mga hulagway nga motabang kanimo 
nga makita kon unsa ang hulagway sa usa ka kaliho-
kan. Bisan tuod ang pagpalambo og mga kahanas sa 
pagtudlo importante, ang imong kaugalingong espiri-
tuhanong pagpangandam ug pagpamatuod mao ang 
unsay modapit sa Espiritu sa pagpanghimatuod niini 
nga mga doktrina diha sa kasingkasing sa mga bata.

Panahon sa Pagpanganta
Ang musika sa Primary kinahanglan nga nag-
pasiugda og kahimtang sa balaan nga pagtahud, 

nagtudlo sa ebanghelyo, ug nagtabang sa mga bata 
nga mobati sa impluwensya sa Espiritu Santo ug 
sa kalipay nga moabut pinaagi sa pagkanta. Usa 
ka 20 minutos nga bahin sa panahon sa pagpakig-
bahin kinahanglan nga igahin sa pagpanganta ug 
sa pagtudlo og musika. Kini mosiguro nga ikaw 
adunay igo nga panahon sa pagtudlo og bag-o nga 
musika ug sa pagtabang sa mga bata nga malingaw 
sa pagkanta.

Kini nga booklet naglakip og bag-o nga awit nga 
tun-an sa mga bata niining tuiga (tan-awa sa pahina 
28). Kini naglakip usab og seksyon nga nag-ulohan 
“Unsaon Paggamit sa Musika sa Primary” (tan-awa 
sa mga pahina 26–27) ug dugang nga mga ideya 
alang sa pagtudlo og mga awit ngadto sa mga bata 
(tan-awa sa mga pahina 9, 17).

Mga Giya alang sa Pasundayag diha sa Sakrament Miting

Ubos sa paggiya sa bishop o branch president, ang pa-
sundayag sa mga bata sa sakrament miting kasagaran 
ihatag sulod sa ikaupat nga bahin sa tuig. Pakigkita 
sa magtatambag sa kapangulohan sa bishopric o sa 
branch kinsa nagdumala sa Primary sayo sa tuig aron 
sa paghisgot sa pasiuna nga mga plano. Pangayoa ang 
iyang pagtugot kon ang mga plano nahuman na.

Pagplano alang sa mga bata nga mopasundayag sa 
programa pinasikad sa binulan nga tema sa panahon 
sa pagpakigbahin. Sa tibuok tuig, pagtipig og mga 
mubo nga sulat sa mga pakigpulong ug personal 

nga mga kasinatian sa mga bata nga posibleng ma-
gamit sa pasundayag. Samtang ikaw nagplano alang 
sa mga bata nga mopakigbahin kon unsa ang ilang 
nakat-unan mahitungod sa tema niini nga tuig, 
paghunahuna og mga paagi nga makatabang sila sa 
kongregasyon sa paghatag og gibug-aton sa mga dok-
trina sa ebanghelyo nga ilang gitudlo. Usa ka sakop 
sa bishopric mahimong motapos sa miting pinaagi sa 
mubo nga pakigpulong.

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

•  Ang mga praktis kinahanglan 
dili mokuha og oras gikan sa 
mga klase o sa mga pamilya nga 
wala kinahanglana.

•  Ang mga biswal, mga costume, 
ug mga pasundayag sa media 
dili angay sa pasundayag diha 
sa sakrament miting.
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Enero Kabubut-on Mao ang Gasa sa Pagpili 
alang sa atong mga Kaugalingon
“Busa, ang mga tawo gawasnon . . . sa pagpili sa kalingkawasan ug kinabuhing dayon, 
pinaagi sa halangdon nga Tigpataliwala (2 Nephi 2:27).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Matag semana, pag-
plano og mga paagi sa (1) pag-ila sa doktrina, (2) pagtabang sa mga bata sa pagsabut niini, ug 
(3) pagtabang kanila sa paggamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kau-
galingon, “Unsa ang buhaton sa mga bata aron makakat-on, ug sa unsa nga paagi ako 
makatabang kanila nga mobati sa Espiritu?”

Mga Semana 1 ug 2: Kabubut-on mao ang gasa sa pagpili alang sa atong 
mga kaugalingon.

Ilha ang doktrina (pagdula og tag-an tag-an): 
Sultihi ang mga bata nga ikaw naghunahuna og usa 
ka pulong, ug hatagi sila og mga ilhanan sa pagta-
bang kanila sa pagtag-an sa pulong. Sultihi sila sa 
pagpataas sa ilang mga kamot kon ilang mahibaloan 
ang tubag. Ang mga ilhanan mahimong maglakip sa 
mosunod: Aduna kita niini sa wala pa kita mianhi 
sa yuta. Kini usa ka gasa gikan sa atong Langitnong 
Amahan. Kini usa ka importante nga bahin sa plano 
sa Langitnong Amahan alang kanato. Gusto ni Sa-
tanas nga kuhaon kini gikan kanato. Naggamit kita 
niini kon kita naghimo og mga pagpili. Kini usa ka 
gasa nga nagtugot kanato sa pagpili alang sa atong 
mga kaugalingon. Nagsugod kini sa letrang K. Hu-
man ang mga bata nakatag-an sa tubag, dungan og 
sulti, “Ang kabubut-on mao ang gasa sa pagpili alang 
sa atong mga kaugalingon.”

I-awhag ang pagsabut (nagtan-aw ug naghis-
got og leksyon nga naggamit og butang): Pagpakita 
sa mga bata og usa ka lipak nga may pulong pagpili 
nga gisulat diha sa usa ka tumoy ug ang pulong mga 
sangputanan nga gisulat diha sa pikas tumoy. Ipasabut 
nga ang sangputanan mao ang unsay kasa-
garan nga mahitabo 

tungod sa usa ka pag-
pili nga atong gihimo; sama pananglit, kon 

kita mopili sa pagpraktis og tugtog og instrument sa 

musika, mamaayo kita niini, ug kon kita mopili sa 
paghikap sa kalayo, kita mahilos. Punita ang lipak ug 
ipakita sa mga bata nga sa matag higayon nga imong 
puniton ang lipak, makuha nimo ang pagpili ug ang 
sangputanan niana nga pagpili. Ipabasa sa mas dako og 
edad nga bata ang 2 Nephi 2:27. Dapita ang uban nga 
mga bata sa pagpaminaw alang sa unsay mga sangpu-
tanan tungod sa paghimo og matarung nga pagpili (ka-
lingkawasan ug kinabuhing dayon) ug unsa ang mga 
sangputanan tungod sa paghimo sa sayop nga pagpili 
(pagkabihag ug pagkaalaut). Pagdrawing og yano nga 
dayagram diha sa pisara sama sa gipakita dinhi.

Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga kon kita nag-
himo og maayo nga mga pagpili, kini nagpadulong 
ngadto sa kagawasan ug kalipay, ug kon kita naghimo 
og sayop nga mga pagpili kini nagpadulong ngadto sa 

pagkabihag ug pagkawalay 
kalipay.

Pagdapit og duha ka mga 
bata sa pag-anha sa atuba-

ngan sa kwarto, ug paggunita ang matag bata sa 
isig ka tumoy sa lipak. Hangyoa ang bata nga naggu-
nit sa “pagpili” nga tumoy sa paghatag og ehemplo 
sa maayo nga pagpili (sama pananglit, nagsulti nga 

Kabubut-on MAAYO
Kagawasan ug Kalipay

NGIL-AD
Pagkabihag ug Pagkaalaut

Awit: “Kay Anak sa 
Dios”
(pahina 28 niini nga 
outline)

Naggamit sa mga 
kasulatan: Importante 
kini alang sa mga bata 
ang pagkat-on og mga ka-
matuoran sa ebanghelyo 
gikan sa mga kasulatan. 
Alang sa pipila ka mga 
ideya kon unsaon sa 
pagtudlo og mga istorya 
sa kasulatan ngadto sa 
mga bata, tan-awa sa 
PWLKMT, 59.

Dugangi ang kalig-on 
sa pagkat-on sa 

mga bata pinaagi sa 
pagbalik-balik. Tipigi 

ang “pagpili ug mga 
sangputanan” nga 

lipak. Adunay uban 
nga mga oportunidad 

nga gamiton kini 
atol sa panahon sa 

pagpakigbahin sa 
tibuok tuig.

PAGPILI

MGA SANGPUTANAN
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Mga leksyon nga nag-
gamit og butang “ihigot 
ang [usa ka] dili makita 
nga ideya . . . ngadto sa 
pipila ka mahikap nga 
butang nga nailhan na sa 
mga estudyante ug i-estab-
lisar kini gikan niana nga 
kahibalo (Boyd K. Packer, 
sa PWLKMT, 164).

mabination ngadto sa uban). Hangyoa ang lain nga 
bata sa pagpakigbahin og posible nga mga sangputa-
nan niana nga pagpili (sama pananglit, naghimo og 
malungtaron nga mga pakighigala). Balika uban sa 
daghan nga mga bata.

I-awhag ang pagsabut (pagkat-on og mga is-
torya sa kasulatan): Sulod sa unang duha ka semana 
sa bulan, pagtudlo og pipila ka mga istorya gikan sa 
mga kasulatan nga nagpakita kon sa unsa nga paagi 
nga ang paghimo og matarung nga mga pagpili mo-
sangput sa kagawasan ug kalipay ug kon sa unsa nga 
paagi nga ang sayop nga mga pagpili mosangput sa  
pagkabihag ug pagkaalaut. Ang mga istorya sa kasu-
latan nga mahimo nimong gamiton naglakip sa Man-
luluwas ug Satanas (tan-awa sa Moises 4:1–4); Nephi 
ug Laman ug Lemuel (tan-awa sa 1 Nephi 2–4, 7, 18); 
Sadrach, Mesach, ug Abednego (tan-awa sa Daniel 3); 
o Alma ug Hari Noah (tan-awa sa Mosiah 17–19). 
Human sa pagtudlo og istorya, pagdapit og duha ka 
mga bata sa paggunit sa isig tumoy sa “pagpili ug mga 
sangputanan”nga lipak. Hangyoa ang usa ka bata sa 
pagpasabut sa mga pagpili nga gihimo niadtong diha 
sa istorya ug ang lain nga bata sa pagpasabut sa mga 
sangputanan niadto nga mga pagpili.

I-awhag ang paggamit (naminaw og istorya): 
Pagbutang og hulagway ni Jesukristo diha sa pisara. 

Pagdrawing og mga ang-ang nga nag-
padulong ngadto sa hulagway. Pagdra-
wing og tukog nga hulagway diha sa 
usa ka piraso nga papel, ug ibutang 
kini diha sa ubos sa mga ang-ang. 
Pagsaysay og usa ka mubo nga is-
torya mahitungod sa mga pagpili 
nga mahimong himoon sa usa ka 
bata sulod sa usa ka adlaw. Alang 
sa matag pagpili, hangyoa ang 
mga bata sa pagpakita kon kini 
usa ba ka maayo nga pagpili o sayop ba nga pagpili 
pinaagi sa pagbarug alang sa maayo nga pagpili ug 
paglingkod alang sa sayop nga pagpili. Sama pa-
nanglit: “Giagaw ni Jane ang dulaan gikan sa iyang 
gamay nga manghud nga lalaki, ug misugod siya (ang 
bata) sa paghilak. Sa diha nga ang inahan ni Jane 
nangutana kaniya kon nganong naghilak ang iyang 
manghud, miingon si Jane nga siya wala mahibalo.” 
Alang sa matag maayo nga pagpili, isibug ang tukog 
nga hulagway og usa ka ang-ang padulong ngadto ni 
Jesus. Ipadayon ang istorya sa uban nga mga pagpili 
hangtud ang tukog nga hulagway moabut sa Manlu-
luwas. Hisguti kon unsaon sa maayo nga mga pagpili 
pagdala kanato og kalipay ug pagtabang kanato nga 
mas maduol ngadto sa Ginoo.

Semana 3: Sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, ako mipili sa pagsunod 
sa plano sa Dios.

I-awhag ang pagsabut (nagkanta og mga 
awit): Sa lakbit hisguti ang mosunod nga mga 
konsepto, ug dayon kantaha ang nahibagay nga 
mga awit uban sa mga bata: Sa wala pa ako mianhi 
sa yuta nagpuyo ako sa langit. (“Langit Gipuy-an 
Ko” [SB, 140]). Mipili ako sa pag-anhi sa yuta ug 
nakadawat og lawas (“Ako Anak sa Dios” [SB, 2–3]; 
“Ang Ginoo Naghatag Kanako og Templo” [SB, 73]). 

Ako pagabunyagan ug modawat sa gasa sa Espiritu  
Santo” (“Kon Ako Bunyagan” [SB, 53]; “Ang Espiritu 
Santo” [SB, 56]). Makaandam ako sa pag-adto sa 
templo (“Gusto Ko nga Makita ang Templo” [SB, 99]; 
“Mga Pamilya Mahimong Manag-uban sa Hangtud” 
[SB, 98]). Mabanhaw ako (“Mipadala sa Bugtong 
Anak” [SB, 20–21]).

Semana 4: Gilalang ni Jesukristo ang kalibutan isip usa ka dapit diin ako 
makakat-on sa pagpili sa matarung.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw ug naghisgot og 
leksyon nga naggamit og butang): Ipakita sa mga 
bata ang usa ka sudlanan sa daghan nga nagkalain-
laing mga kolor sa mga krayola. Ipakita kanila ang 
ikaduha nga sudlanan nga may usa lamang ka kolor. 
Pangutan-a ang mga bata: Kon ikaw mo-kolor og usa 
ka hulagway, hain niini nga mga sudlanan sa mga 
krayola imong gustong gamiton? Ngano?” Ipasabut 
nga ang pagbaton og nagkalain-laing mga pagpili 
usa ka panalangin. Ipamatuod nga ang Langitnong 
Amahan ug si Jesus nahigugma kanato ug Sila gusto 
kanato nga mohimo og husto nga mga pagpili.

I-awhag ang pagsabut (nagkolor): Pakolori 
sa mga bata ang usa ka kopya sa hulagway diha sa 
pahina 35 sa manwal sa nursery, Tan-awa ang Inyong 
Gagmay nga mga Bata, o dapita sila sa pagdrawing 
og susama nga mga hulagway nga may parehas nga 
mga ulohan. Hisguti kon kinsa ang naglalang sa mga 
butang diha sa hulagway ug kon ngano nga kini 
gilalang. Tudloi ang mga bata nga ang Langitnong 
Amahan naglaum kanato sa pag-amuma niini nga 
kalibutan nga gilalang sa Iyang Anak alang kanato. 
Hangyoa ang mga bata sa pagpakigbahin og mga pa-
agi nga sila makapili sa pag-amuma sa kalibutan ug sa 
mga nilalang nga anaa diha niini. Dapita ang mga bata 
sa pagdala sa ilang mga hulagway ngadto sa panima-
lay ug ipahimo kini sa ilang mga ginikanan og sa usa 
ka libro.

Niini nga kalihokan, 
mahimo kang mopili sa 
pagpakita sa konsepto 
nga ang pagpili usa ka 
panalangin pinaagi sa 

mga krayola, mga lapis, 
lain-laing mga prutas, o 

bisan unsa nga mga butang 
nga sinati ang mga bata.
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Pebrero Kon Kita Mopili sa Matarung, 
Kita Panalanginan
“Kon kamo maghupot sa iyang mga sugo siya mopanalangin kaninyo ug mopauswag 
kaninyo” (Mosiah 2:22).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Matag semana, pag-
plano og mga paagi sa (1) pag-ila sa doktrina, (2) pagtabang sa mga bata sa pagsabut niini, ug 
(3) pagtabang kanila sa paggamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kau-
galingon, “Unsa ang buhaton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang 
kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Gipanalanginan si Noe tungod sa pagpili sa matarung.

Ilha ang doktrina (nagdula og tag-an tag-an): 
Pagdrawing og yano nga arka diha sa pisara. Pag-
andam og daghang pundok sa duha ka managsama 
nga mga hulagway sa hayop. Hatagi og 
hulagway ang matag bata. Hangyoa 
ang mga bata sa pagpatindog ug 
sa paghimo sa tingog nga gihimo 
niana nga hayop sa ilang hulag-
way ug sa pagpaminaw og lain pa 
nga naghimo og sama nga tingog. 
Kon ang mga bata nga nagkapa-
rehas og hulagway nagkakita, 
patupara sila og tindog hangtud nga ang tanan nga 
mga hayop napares. Hangyoa ang mga bata sa pag-
paduol nga nagpares ug sa pagpabutang sa ilang mga 
hayop diha sa drawing nga arko. Pangutan-a ang 
mga bata. “Kinsa nga propeta ang gisugo sa Ginoo sa 
pagpundok sa mga hayop ngadto sa arka?” Itudlo nga 
kadto tingali usa ka malisud nga sugo sa pagpundok 
sa daghan kaayo nga mga hayop ngadto sa arka, apan 
si Noe mipili sa pagsunod sa sugo sa Dios.

I-awhag ang pagsabut (nagbasa sa mga kasu-
latan): Pagpakita sa mga bata og hulagway ni Noe nga 
nagsangyaw, ug basaha ang Moises 8:20. Pangutan-a 

ang mga bata kon nganong naghunahuna 
sila nga ang mga katawhan wala ma-

minaw ngadto ni Noe. Bahina og 
tunga ang pisara, ug isulat ang mo-
sunod nga mga pangutana diha sa 
usa ka bahin, uban sa mga pakisay-
ran sa kasulatan nga wala sunura 
diha sa pikas nga bahin. Unsa ang 
buhaton sa Ginoo sa paglaglag sa 

mga dautan? (Genesis 6:17). Unsa ang Iyang gisulti ni 
Noe nga buhaton sa pagluwas sa iyang pamilya? (Gene-
sis 6:17). Unsa ang gibuhat ni Noe sa pagpili sa mata-
rung? Genesis 7:5 Hangyoa ang mga bata sa pagpabasa 
sa mga kasulatan ug sa pagpangita hain ang motubag 
sa matag pangutana. Ipakita sa mga bata ang hulagway 
ni Noe nga nagtukod og arka. Ipasabut nga usahay kini 
malisud ang pagpili sa matarung. Pangutana, “Giunsa 
pagpanalangin si Noah tungod sa pagpili sa matarung?” 
Awhaga ang mga bata sa pagpakigbahin kon unsaon 
sila sa pagpanalangin samtang nagpili sila sa matarung.

Semana 2: Ang mga disipulo ni Jesus napanalanginan pinaagi sa pagpili 
sa matarung.

I-awhag ang pagsabut (nagbasa og mga ka-
sulatan, nagkolor, ug paggamit og mga puppet): 
Basaha kauban sa mga bata ang mosunod nga mga 
asoy kon giunsa sa mga disipulo ni Jesus ang pag-
pili sa matarung. Lucas 10:38–42 (Maria); Mateo 
4:18–20 (Pedro ug Andres); Mga Buhat 9:1–9, 
17–20 (Pablo). Hisguti ang pipila ka mga 

Awit: “Buhata Unsa 
ang Matarung”
( Mga Himno ug Mga Awit 
sa Mga Bata, nu. 34)

Balaang Pagtahud: 
Ang mga bata makakat-on 
pinaagi sa makalingaw 
nga mga kalihokan ug 
mga lihok ug sa gihapon 
ipabilin ang kinaiya sa 
balaang pagtahud. “Ang 
balaan nga pagtahud . . . 
dili ikakompara og hingpit 
nga kahilum” (Boyd K. 
Packer, “Reverence Invites 
Revelation,” Ensign, Nob. 
1991, 22). Yano nga mga puppets mahimong 

gamiton sa pagdrama og mga 
bahin sa usa ka leksyon. Kini 
bililhong mga himan alang sa 

paglig-on sa labing importanting 
ideya ug sa pagdani sa atensyon 

sa mga bata (tan-awa sa 
PWLKMT, 178).

Mga drawing anaa sa sharingtime .lds .org
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Pagsulti sa doktrina: 
Niini nga bulan ang mga 
bata magkat-on og lain-
laing eskriptuhanong mga 
paghulagway sa doktrina 
nga kon kita mopili sa 
matarung, kita mapana-
langinan. Hunahunaa ang 
pagdapit sa mga bata sa 
pagsulti, “Kon kita mopili 
sa matarung, kita mapa-
nalanginan” diha sa sinug-
danan sa matag leksyon.

panalangin nga nadawat niini nga mga katawhan tu-
ngod sa pagpili sa matarung. Pagdrawing og yanong 
mga hulagway alang sa matag bata (o gamita ang mga 
hulagway sa kasulatan diha sa “Funstuf,” Friend, Ene 
2006, 35; ug “Funstuf,” Friend, Peb. 2006, 31). Pa-
kolori sa mga bata ang mga drawing, guntinga kini, 
ug himoa kini og ipapilit sa tudlo nga mga puppet o 
bulsita nga mga puppet. Dapita ang mga bata sa pag-
gamit sa ilang mga puppet sa pag-asoy og usab sa usa 
sa mga istorya. Sama pananglit: “Ang akong pangalan 
mao si Pablo. Ako nanglutos og mga tawo kaniadto 
kinsa misunod ni Jesus. Nakakita ako og usa ka 
panan-awon ni Jesus. Mihangyo si Jesus kanako sa 

paghunong og pangpanggukod Kaniya. Mipili ako sa 
pagsunod ni Jesus ug nahimong misyonaryo sa nahi-
bilin nako nga kinabuhi.”

I-awhag ang paggamit (nagribyu og mga is-
torya sa kasulatan): Dapita ang mga bata sa pagga-
mit sa ilang mga puppet sa pag-asoy og balik sa mga 
istorya sa kasulatan ngadto sa ilang mga pamilya diha 
sa panimalay. Awhaga sila sa pagpakigbahin ngadto sa 
mga sakop sa ilang pamilya kon giunsa sa tagsa-tagsa 
ka mga tawo diha sa istorya pagpili sa matarung ug 
kon giunsa sila sa pagpanalangin. Pangutan-a ang mga 
bata kon unsaon nila nga makapili sa matarung sulod 
sa sunod semana.

Semana 3: Gipanalanginan si Nephi tungod sa pagpili sa matarung.

I-awhag ang pagsabut (nag-apil og mga 
drama): Ipa-aksyon sa mga bata ang mga panahon 
sa diha nga si Nephi misunod sa iyang amahan 
ug sa Ginoo (sama pananglit, tan-awa sa 1 Nephi 
16:18–24, 30–32; 1 Nephi 17:8, 17–18, 48–53; 
1 Nephi 18:9–21). Hunahunaa ang pagpagamit ka-
nila og yano nga mga sinina ug mga props (alang sa 
impormasyon mahitungod sa mga drama, tan-awa 

sa PWLKMT, 165–66) Basaha og dungan kon unsay 
gisulti ni Nephi diha sa 1 Nephi 17:3.

I-awhag ang paggamit (nagkanta og awit): Ipa-
kita ang “pagpili ug mga sangputanan” nga lipak gikan 
sa Enero, ug dapita ang mga bata sa pagpakigbahin 
kon unsay ilang nahinumduman mahitungod sa mga 
pagpili ug sa mga sangputanan. Sultihi sila nga dag-
hang mga panalangin nga atong nadawat mga sang-
putanan sa maayo nga mga pagpili nga atong gihimo. 
Dapita ang mga bata sa paghunahuna og mga paagi 
nga sila mahisama ni Nephi ug naghimo og maayo 
nga mga pagpili. Pakantaha ang mga bata sa “Ang Kai-
sug ni Nephi” (SB, 64–65) ug ipalibut ang “pagpili ug 
mga sangputanan” nga lipak samtang sila nagkanta. 
Hunonga ang musika bisan kanus-a. Kon mohunong 
ang musika, dapita ang bata nga naggunit sa lipak sa 
pagpakigbahin og usa ka maayo nga pagpili nga iyang 
gihimo. Ipapasa sa bata ang lipak ngadto sa lain nga 
bata, ug dapita siya sa pagpakigbahin og panalangin 
nga miabut tungod sa paghimo niana nga maayong 
pagpili. Balika kutob sa itugot sa panahon.

Semana 4: Ang mga miyembro sa simbahan karon napanalanginan 
tungod sa pagpili sa matarung.

I-awhag ang pagsabut (pakigbahin og mga 
istorya): Pagdapit og daghan nga mga ginikanan o 
mga apohan sa mga bata diha sa imong Primary sa 
pagpakigbahin og mga istorya mahitungod sa gi-
unsa nila o sa ilang mga katigulangan ang pagpili og 
matarung. Kini mahimong mag-apil og mga istorya 
kon giunsa nila pagpili nga mopasakop sa Simba-
han. Sa dili pa ang matag istorya, hangyoa ang mga 
bata sa pagpaminaw og mga paagi nga kini nga mga 

miyembro sa Simbahan mipili sa matarung ug giunsa 
sila sa pagpanalangin sa pagbuhat sa mao. Human sa 
matag istorya, hangyoa ang mga bata sa pag-asoy kon 
giunsa pagpanalangin ang mga miyembro tungod sa 
pagpili sa matarung. Hunahunaa ang paghangyo sa 
mga bata sa pagdraw og mga hulagway mahitungod 
sa mga istorya samtang nadunggan nila kini ug da-
yon ipakigbahin ang ilang mga hulagway ngadto sa 
uban diha sa Primary ug diha sa panimalay.

Ang mga tabang nga biswal makadugang 
sa pagkat-on. Himoa nga yano ang mga biswal. 
Nagtugot kini sa mga bata sa paghatag og 
pagtagad diha sa mensahe sa leksyon kay 
sa biswal.

Ang ipapilit nga 
mga puppet anaa sa 
sharingtime .lds .org
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Mga Buhing Propeta Nagtudlo 
Kanako sa Pagpili sa Matarung
O, hinumdumi, akong anak, ug pagkat-on og kaalam diha sa imong kabatan-on; oo, 
pagkat-on diha sa imong kabatan-on sa paghupot sa mga sugo sa Dios” (Alma 37:35).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Matag semana, pag-
plano og mga paagi sa (1) pag-ila sa doktrina, (2) pagtabang sa mga bata sa pagsabut niini, ug 
(3) pagtabang kanila sa paggamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kau-
galingon, “Unsa ang buhaton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang 
kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Ang Dios mamulong pinaagi sa mga propeta.

Ilha ang mga doktrina (nagtan-aw og pasun-
dayag ug nagmemorya og kasulatan): Pagdapit og 
usa ka bata sa pag-adto sa atubangan sa kwarto. Sul-
tihi ang ubang mga bata sa pagsunod sa iyang mga 
panudlo. Paghunghong og yano nga mga panudlo 
ngadto sa bata, sama sa “Sultihi sila sa pagpakpak og 
katulo” o “Sultihi sila sa pagpatindog ug sa pagmar-
tsa diha sa gitindugan.” Tuguti ang daghang mga bata 
sa pagpuli-puli isip lider. Ipasabut nga bisan tuod 
og sila dili tanan nakadungog kanimo nga naghatag 
og mga panudlo, sila nakahimo sa pagsunod sa mga 

panudlo tungod kay nahibalo sila kinsa ang sundon. 
Pangutan-a kon kinsa ang atong kinahanglan sun-
don aron mahibalo kon unsay gusto sa Langitnong 
Amahan nga atong buhaton. Pagpakita og hulagway 
sa Presidente sa Simbahan karon . Ipasulti og dungan 
sa mga bata, “Ang Dios namulong pinaagi sa buhing 
mga propeta.” Basaha ang Amos 3:7, ug ipasabut ang 
bisan unsa nga mga pulong nga wala masabti sa mga 
bata. Tabangi ang mga bata sa pagmemorya sa kasu-
latan (tan-awa sa PWLKMT, 171–72).

Semana 2: Ang Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha ka mga 
Apostoles mga propeta.

Ilha ang doktrina: Isulat sa pisara, “Ang Unang 
Kapangulohan ug ang Napulog Duha ka mga Apos-
toles mga propeta.” Sultihi ang mga bata nga diha sa 
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw kita gipangulohan sa Presidente sa Sim-
bahan, sa iyang duha ka mga magtatambag diha sa 
Unang Kapangulohan, ug sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles. Ipasabut nga ang Unang Kapangulohan ug 
ang Napulog Duha ka mga Apostoles mga propeta.

I-awhag ang paggamit (nagdula og pares-pares 
nga dula): Pangita og mga hulagway sa unom ka 
mga sakop sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa 
Napulog Duha, ug isulat ang ilang mga pangalan sa 
lain-lain nga mga piraso sa papel. Ibutang ang mga 
papel ug mga hulagway nga gikulob diha sa pisara. 
Ipahayang sa usa ka bata ang usa ka hulagway, ug 
dapita ang lain nga bata sa pagpahayang og piraso sa 
papel nga may pangalan diha niini. Kon ang hulagway 
ug ang pangalan wala magkapares, ibalik kini pag-
butang sa lugar ug tuguti ang duha ka lain nga mga 
bata sa pagpili. Kon ang mga papel nagkapares, hong-
hongi ang duha ka mga bata og usa ka baruganan sa 
ebanghelyo nga gitudlo sa lider sa labing bag-o nga 
kinatibuk-ang komperensya (tan-awa ang kinabag-
ohan nga isyu sa komperensya sa Ensign o Liahona), 
ug ipaaksyon ang usa ka paagi nga sila makasunod 
sa baruganan. Dapita ang uban nga mga bata sa 
pagtag-an kon unsa ang ilang gibuhat. 

Awit: “Barugan ang 
Kamatuoran”
(SB, 81)

Pangutana: Ang mga 
pangutana makaawhag 
og pag-apil ug paghisgot. 
Pangutana og mga pangu-
tana nga motabang og tino 
kon ang mga bata nakasa-
but ba sa doktrina nga gi-
tudlo ug moawhag kanila 
sa pagpamalandong (tan-
awa sa PWLKMT, 73). 
Sama pananglit, mahimo 
kang mangutana sama sa 
“Unsaon sa Langitnong 
Amahan pagpamulong 
ngadto sa mga miyembro 
sa Simbahan?” ug “Giunsa 
kamo pagpanalangin sa 
pagsunod sa propeta?”

Marso



7

Timaan: Paghunahuna 
og mga paagi sa paghimo 
sa mga bata ug sa ilang 
mga ginikanan nga masa-
yud mahitungod sa mga 
kapanguhaan nga anaa sa 
conferencegames.lds.org.

Pagbalik-balik: Ang mga 
bata makakat-on pinaagi 
sa pagbalik-balik. Sa Se-
mana 2 ug 3 ikaw motudlo 
sa mga bata sa sama nga 
doktrina sa lain-lain nga 
mga paagi. Kini mahimo 
nga oportunidad sa pagdu-
gang og kalig-on sa ilang 
pagsabut sa doktrina.

Ang pagbahin sa mga 
bata ngadto sa mga grupo 
nagtugot og mas daghang 
mga bata sa pag-apil. 
Makahimo ka og mga 
grupo sa daghan nga mga 
paagi. Sama pananglit, 
makahangyo ka sa mga 
bata sa pagdungan og 
trabaho isip mga grupo sa 
klase, o makapares ka sa 
mga mas magulang nga 
bata sa mas manghud nga 
bata. Usa ka hingkod nga 
tawo kinahanglan nga 
modumala sa matag grupo.

Semana 3: Ang mga propeta ug mga apostoles sa Dios namulong ngari 
kanato diha sa kinatibuk-ang komperensya.

I-awhag ang pagsabut ug paggamit (nag-
dula): Isulat sa lain-lain nga mga piraso sa papel ang 
usa ka sentence summary sa mga mensahe sa labing 
bag-o nga komperensya nga gikan sa mga sakop 
sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog 
Duha. Ibutang kini diha sa pisara uban sa mga hu-
lagway sa mga lider. Hisguti ang matag mensahe. 
Dapita ang usa ka grupo sa mga bata sa pagbiya sa 
kwarto. Kuhaa ang usa sa mga mensahe gikan sa pi-
sara. Dapita ang mga bata sa pagbalik ug sa paghuna-
huna hain nga mensahe ang nawala. Papilia ang mga 
bata og awit sa Primary nga mopares sa mensahe, ug 
kantaha kini og dungan. Dapita ang mga bata sa pag-
sugyot og mga paagi nga sila makagamit sa mensahe. 
Balika og usab sa uban nga mga mensahe. 
 
 
 

Semana 4: Ako mapanalanginan kon mopili ako sa pagsunod sa propeta.

Ilha ang doktrina (nagkanta): Kantaha ang ikasi-
yam nga bersikulo ug ang koro sa “Sunda ang Propeta” 
(SB, 58–59). Dapita ang mga bata sa pagpaminaw sa 
mga katarungan nga kita mosunod sa propeta. Pasul-
tiha og dungan ang mga bata, “Ako mapanalanginan 
kon mopili ako sa pagsunod sa propeta.”

I-awhag ang pagsabut (nag-aksyon og mga 
istorya sa kasulatan): I-asoy sa mga bata ang istorya 
kabahin ni Elias ug sa biyuda sa Sarepta (tan-awa 
sa 1 Mga Hari 17:8–16), ug dapita ang mga bata sa 
pag-aksyon niini uban kanimo. Sama pananglit: “Ang 
 Ginoo misulti sa propeta nga si Elias sa pag-adto sa 
usa ka siyudad nga gitawag og Sarepta (lakaw-lakaw 
sa gitindugan). Sa dihang miabut siya sa siyudad, 
nakit-an niya ang usa ka babaye nga namunit og 
mga lipak (pagpakaaron ingnon nga namunit og lipak). 
Gihangyo ni Elias ang babaye sa paghatag kaniya og 
tubig (pagpakaaron-ingnon nga naghatag og tubig ngadto 
sa usa ka tawo) ug usa ka piraso nga pan. Gisultihan 
sa babaye si Elias nga siya adunay diyutay lamang nga 
harina ug lana nga himoon og pan alang sa iyang anak 
nga lalaki (paglingu-lingo). Gisultihan siya ni Elias sa 
paghimog pipila ka pan alang una kaniya 
ug ang Dios mohatag kaniya og dugang pa 
nga harina ug lana. Gituman sa babaye si 
Elias (pagpakaaron-ingnon nga nagmasa og 
pan). Siya dihay igo nga harina og lana nga 
himoon og pan sulod sa daghan nga mga 
adlaw (pagpakaaron-ingnon nga nagkaon).” 
Balika ang kalihokan uban sa mga istorya 
kabahin ni Moises ug sa bitin nga tumbaga 
(tan-awa sa Numeros 21:5–9) ug ni Nephi 
ug ang tumbaga nga mga palid (tan-awa 
sa 1 Nephi 3–4; 5:21–22). Hangyoa ang 
mga bata sa pagpakigbahin kon sa unsa nga 

paagi ang mga tawo diha sa mga istorya napanalangi-
nan tungod kay sila misunod sa tambag sa propeta.

I-awhag ang paggamit (naghisgot sa mga pagtu-
lun-an sa propeta): 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 sa ginagmay 
nga mga grupo kon sa unsa nga paagi sila makasunod 
kaniya. Pangutana og pipila ka mga bata gikan sa matag 
grupo sa pagpakigbahin sa ilang mga ideya. Dapita ang 
mga bata sa pagpili og usa ka paagi nga sila makasunod 
sa propeta sulod sa semana. Paghimo og pahinumdom 
alang kanila nga dad-on ngadto sa panimalay ug ipa-
kigbahin sa ilang mga pamilya. Pahinumdumi ang mga 
bata nga sila makabati sa mga pulong sa propeta sa pa-
nahon sa kinatibuk-ang komperensya, ug awhaga sila 
sa pagtan-aw o pagpaminaw sa komperensya uban sa 
ilang mga pamilya. Sa semana sunod sa kinatibuk-ang 
komperensya, hangyoa ang pipila ka mga bata sa pag-
pakigbahin og mga kasinatian nga sila aduna samtang 
sila naminaw sa propeta ug misunod sa iyang mga 
pagtulun-an.

Ipahiangay ang inyong mga kalihokan ngadto 
sa mga edad ug mga abilidad sa mga bata nga 

imong tudloan. Diha sa kalihokan sa semana 3, 
mahimo kang mogamit og mga hulagway agi og 
dugang ngadto sa mga sinulat nga mga mensahe.
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Jesukristo Nagtudlo Kanako 
sa Pagpili sa Matarung
“Kay usa ka panig-ingnan akong gihatag kaninyo, aron nga kamo usab kinahanglan 
magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo” ( Juan 13:15).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Matag semana, pag-
plano og mga paagi sa (1) pag-ila sa doktrina, (2) pagtabang sa mga bata sa pagsabut niini, ug 
(3) pagtabang kanila sa paggamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kau-
galingon, “Unsa ang buhaton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang 
kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Si Jesukristo ang perpekto nga ehemplo alang kanako.

I-awhag ang pagsabut (nagbasa sa mga kasu-
latan ug nagdrawing og mga hulagway): Diha sa 
usa ka dako nga papel isulat ang hugpong sa mga 
pulong, “Si Jesukristo ang perpekto nga ehemplo 
alang kanako.” Guntinga ang papel ngadto sa upat ka 
bahin sa yano nga puzzle. Isulat ang usa sa mosunod 
nga mga sentence sa luyo sa matag bahin sa puzzle:

• Gipakita niya kanato ang paagi sa pagbunyag 
(tan-awa sa Mateo 3:13–17).

• Gipakita niya ang paghigugma sa uban (tan-awa 
sa Marcos 10:13–16).

• Gipasaylo niya kadto kinsa nakapasakit (tan-awa 
sa Lucas 23:34).

• Gipakita niya kanato kon unsaon sa pag-ampo 
(tan-awa sa Mateo 6:5–13).

Kantaha ang “Maninguha Kong Mahimong Mahisama 
Kang Jesus” (SB, 40–41). Hangyoa ang mga bata sa 
pagpasabut kon unsa ang gitudlo sa awit. Pagpakita og 
hulagway ni Kristo, ug sultihi ang mga bata nga Siya 
mitudlo kanato og daghan nga mga butang pinaagi 
sa Iyang perpekto nga ehemplo. Bahina ang mga bata 
ngadto sa upat ka mga grupo, ug hatagi ang matag 
grupo og usa sa mga bahin sa puzzle ug pipila ka 

blangko nga mga piraso sa papel. Hangyoa sila sa pag-
basa og dungan sa kasulatan ug dayon sa pagdrawing 
og mga hulagway kon sa unsa nga paagi sila makasu-
nod sa ehemplo ni Kristo. Dapita ang matag grupo sa 
pagpasabut sa ilang kasulatan ug mga hulagway ug 
sa pagbutang sa ilang bahin sa puzzle diha sa pisara. 
Human ang puzzle napundok, isulti og dungan ang, 
“Si Jesukristo ang perpekto nga ehemplo alang kanako.”

Mga semana 2 ug 3: Gitudlo ni Jesukristo kanako ang tarung nga paagi 
sa pagpuyo.

Ilha ang doktrina (nagkanta): Kantaha ang “Pilia 
ang Matarung nga Paagi” (SB, 82–83), ug hangyoa 
ang katunga sa mga bata sa pagpaminaw kon sa unsa 
nga paagi kita magmalipayon ug ang lain nga katu-
nga sa pagpaminaw kon unsay motabang kanato ug 
mopakita kanato sa paagi. Paghisgot kon unsa ang 
nakat-unan sa mga bata gikan sa awit.

I-awhag ang pagsabut (nagdula og tag-an 
tag-an ug nagbasa og mga kasulatan): Pag-andam 
og gilis sa mga pulong (wordstrips) nga naglakip 
sa mosunod nga mga pulong ug mga pakisayran 
sa kasulatan: gigutom (Mateo 5:6); pasigaa (Mateo 
5:16); gugma (Mateo 5:44); ug pag-ampo (Mateo 6:6). 

Awit: Awit nga imong 
pinili mahitungod ni 
Jesukristo gikan sa 
Songbook sa mga Bata

Ipahiangay ang mga 
kalihokan sa edad ug gi-
daghanon sa mga bata sa 
Primary. Sama panang-
lit, diha sa kalihokan 
sa semana 1, kon ikaw 
adunay daghan nga Pri-
mary, mahimong imong 
andamon ang labaw sa 
usa ka parisan nga mga 
bahin sa puzzle. Alang 
sa mas gagmay nga mga 
bata, usa ka magtutudlo 
makabasa sa kasulatan 
ug makatabang sa mga 
bata sa pagdrawing og 
mga hulagway.

Kon magtudlo og mga baruganan sa 
ebanghelyo, tabangi ang mga bata sa 
pagpangita og mga paagi sa paggamit 

niini diha sa ilang mga kinabuhi.

Abril

PASIGAA

GUGMA

GIGUTOM

Gilis sa mga pulong anaa sa sharingtime .lds .org
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Ipabasa og kusog sa 
mga bata gikan sa mga 

kasulatan. Tan-awa ang 
abilidad sa matag bata, ug 
tabangi ang matag usa sa 
pag-apil nga malampuson.

Pagpakita og hulagway sa Wali sa Ibabaw sa Bungtod. 
Ipasabut nga si Jesus mitungas sa usa ka bungtod sa 
pagtudlo sa Iyang mga disipulo; ang mga butang nga 
Iyang gitudlo mao karon ang gitawag og ang Wali sa 
Ibabaw sa Bungtod. Ipakita ang usa sa mga gilis sa mga 
pulong ngadto sa katunga sa mga bata, ug hangyoa sila 
sa pag-aksyon sa pulong aron tag-anon sa uban nga 
mga bata. Basaha og dungan ang katugma nga kasu-
latan, ug tabangi ang mga bata sa pagsabut kon unsa 
ang gitudlo ni Jesus ug kon unsaon nato sa pagsunod 
ang Iyang ehemplo. Balika sa uban nga mga pulong ug 
mga kasulatan.

I-awhag ang paggamit (naghisgot og mga case 
studies): Diha sa upat ka piraso nga papel isulat ang 
mosunod nga mga pagtulun-an ni Jesus: (1) Gigutom 
ug giuhaw sa pagkamatarung, (2) Pasigaa ninyo ang 
inyong kahayag, (3) Higugmaa ninyo ang inyong 
mga kaaway, (4) Mag-ampo ngadto sa Langitnong 

Amahan. (Hunahunaa ang paggamit og mga hulag-
way nga nagpakita niini nga mga pagtulun-an alang 
sa mas gagmay nga mga bata.) Ipakita ang mga papel 
diha sa lain-laing mga dapit sa kwarto. Pag-andam 
og mga case studies (tan-awa sa PWLKMT, 161–62) 
nga nagtabang sa mga bata sa pagsabut kon unsaon sa 
paggamit niini nga mga pagtulun-an. Sama pananglit, 
“Usa ka bata sa eskwelahan nagsungog kanimo ug 
nagtawag kanimo og bati nga pangalan. Unsa ang 
imong buhaton?” Ribyuha ang mga kasulatan gikan sa 
tag-an tag-an nga dula nga gihulagway sa ibabaw, ug 
ipahimangno nga ang mga papel nga gipakita libut sa 
kwarto tugma ngadto sa mga kasulatan. Pagbasa og 
case study ngadto sa mga bata, ug dapita sila sa pag-
barug ug pag-atubang sa papel nga may pagtulun-an 
nga motabang kanila sa pagpili sa matarung. Hangyoa 
ang pipila ka mga bata sa pagpakigbahin kon unsa 
nga pagpili ang ilang pagahimoon.

Semana 4: Bation nako ang gugma sa Manluluwas kon ako maningkamot 
nga mahisama ni Jesukristo.

I-awhag ang pagsabut (nagkanta ug naghimo 
og mga pagpili): Kantaha “Gibati Ko ang Gugma sa 
Akong Manluluwas” (SB, 42–43). Pagsulat og daghan 
nga mga case studies nga nagpakita kon unsaon sa 
usa ka bata nga makasunod sa usa sa mga pagtu-
lun-an ni Kristo. Paglakip usab og pakisayran nga 
kasulatan diin kana nga pagtulun-an makit-an. Sa 
ubos mao ang pipila ka mga ehemplo.

Mihangyo si Sara sa iyang manghud nga igsoong ba-
baye sa dili paggamit sa iyang mga krayola, apan ang 
iyang igsoong babaye migamit lamang gihapon niini. 
Nga mahisama ni Jesus, si Sara makahimo nga:
 a. Masuko sa iyang igsoong babaye.
 b. Itago ang iyang mga krayola.
 c. Pasayloon ang iyang igsoong babaye.
Mateo 18:21–22.

Si John nagdula og soccer uban sa iyang mga higala, 
ug nakamatikod siya og laing batang lalaki nga nagba-
rug nga nag-inusarang nagtan-aw sa dula. Nga mahi-
sama ni Jesus, si John makahimo nga:
 a. Bugal-bugalan ang batang lalaki sa pag-inusara.

 b. Pasagdan ang batang lalaki ug magpadayon sa 
pagdula uban sa iyang mga higala.

 c. Dapiton ang batang lalaki sa pagdula og soccer 
uban kanila.

Juan 13:34

Hangyoa ang usa ka bata sa pagbasa sa usa sa mga 
case studies. Dayon hangyoa siya sa pagbasa sa mga 
tubag tagsa-tagsa. Dapita ang uban nga mga bata sa 
pagbarug kon ilang madunggan ang tubag nga mao 
ang pagsunod sa ehemplo ni Jesus. Dapita ang pipila 
ka mga bata sa pagbasa og kusog sa kasulatan, ug 
hisguti kon unsa ang gitudlo ni Jesus. Hisguti kon 
unsaon nga ang pagsunod sa ehemplo ni Jesus niini 
nga mga sitwasyon makatabang kanato sa pagbati sa 
gugma sa Manluluwas. Balika sa matag case study.

I-awhag ang paggamit: Dapita ang mga bata sa 
pagbuhat unsa ang gusto ni Jesus kanila nga buhaton 
niini nga semana. Sultihi sila nga sa sunod semana 
hangyoon nimo sila sa pagpakigbahin kon unsa ang 
ilang gibuhat ug kon giunsa nila pagbati ang gugma 
sa Manluluwas.

Mga tabang alang sa lider sa musika

Sa pagtabang sa mga bata sa pagkat-on og bag-ong 
awit, hunahunaa ang mosunod:

• Dapita ang mga bata sa pagsenyas kon ilang ma-
kanta ang usa ka piho nga pulong o sa pag-ihap 
diha sa ilang mga tudlo kon kapila nila makanta 
ang pulong. Sama pananglit, kantaha ang “Mipa-
dala sa Bugtong Anak” (SB, 20–21), ug hangyoa 
sila sa pag-ihap diha sa ilang mga tudlo kon 
kapila nila gikanta ang mga pulong nga “Iyang 
Anak.”

• Pagpili og hulagway ug pulong nga nagrepresen-
tar sa matag hugpong sa mga pulong sa kanta, 
ug ibutang kini diha sa usa ka piraso nga papel. 
Sama pananglit, kon imong kantahon ang “Mi-
padala sa Bugtong Anak” (SB, 20–21), ihulagway 
ang hugpong sa mga pulong “Unsay paagi’s Ama-
han aron gugma masayran?” Uban sa usa ka hu-
lagway sa kasingkasing ug sa pulong nga kalumo. 
Alang sa hugpong sa mga pulong “Mipadala’s 
Bugtong Anak dinhi’s kalibutan,” ipakita ang hu-
lagway sa pagkatawo ug ang pulong nga kalinaw. 
Mahimo nimong i-apil ang mga bata pinaagi 
sa pagpagunit kanila sa hulagway samtang sila 
nagkanta.
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Magpili Ako sa Matarung kon Ako 
Bunyagan ug Kumpirmahan nga 
usa ka Miyembro sa Simbahan
“Paghinulsol kamo ug pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesukristo 
tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo” 
(Mga Buhat 2:38).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Matag semana, pag-
plano og mga paagi sa (1) pag-ila sa doktrina, (2) pagtabang sa mga bata sa pagsabut niini, ug 
(3) pagtabang kanila sa paggamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kau-
galingon, “Unsa ang buhaton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang 
kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Samtang ako naghinulsol, ako mahimo nga mapasaylo.

I-awhag ang pagsabut (apil sa leksyon nga 
naggamit og butang): Hatagi ang matag 
bata og gamay nga bato. Hangyoa ang 
mga bata sa pagbutang sa gamay nga 
bato diha sulod sa ilang sapatos, 
ug dapita sila sa pagpatindog ug 
pagpalakaw. Pangutan-a ang mga 
bata unsa ang gibati nga naglakaw nga 
may gamay nga bato diha sulod sa ilang 
sapatos. Pangutan-a kon sa unsa nga paagi 
ang sala sama sa gamay nga bato. (Kini dili maayo 
nga pagbati, kini naghimo kanato nga masulub-on.) 

Ipakuha ang gamay nga bato, ug pangutan-a kon 
unsaon sa paghinulsol ug sa pagdawat sa 

pagpasaylo sa Langitnong Amahan 
sama sa pagkuha sa gamay nga bato 
gikan sa atong sapatos. Ipasabut nga 
tungod ni Jesukristo, kita makahi-

nulsol ug makadawat og pagpasaylo 
sa atong mga sala. Ipamatuod nga ang 

paghinulsol usa ka nindot kaayo nga pa-
nalangin gikan sa Langitnong Amahan ug nga 

kini nagdala og kalipay.

Semana 2: Kon ako bunyagan ug kumpirmahan, ako nagsunod sa 
ehemplo ni Jesus.

I-awhag ang pagsabut (nagdula og tagna 
tagna ug nagbasa og mga kasulatan): Pagpakita 
og mga hulagway ni Juan Bautista nga nagbunyag ni 
Jesus ug sa usa ka bata nga gibunyagan. Patan-awa 
ang mga bata sa mga hulagway sulod sa 20 ka segun-
dos. Dayon tabuni ang mga hulagway ug hangyoa 
ang mga bata sa pagsaysay kanimo og daghan nga 
mga butang kutob sa ilang mahimo nga magkapare-
has sa duha ka mga hulagway. Mahimo nga imong 
ilista ang ilang mga tubag diha sa pisara.

Ipabasa sa mga bata ang Doktrina ug mga Pakigsaad 
20:72–74 sa pagdiskubre kon kinsa ang makabunyag 
og usa ka tawo ug kon unsaon pagpahigayon ang 
bunyag. Dapita ang mga bata sa pagpakigbahin kon 
unsay ilang nakit-an. Hatagi og gibug-aton nga ang 
tawo kinsa nagpahigayon sa bunyag kinahanglan ga-
yud adunay awtoridad sa priesthood ug nga ang tawo 
nga gibunyagan kinahanglan gayud nga ipaunlod, o 
hingpit nga i-adto ilawom sa tubig. Ipakita pagbalik 
ang duha ka mga hulagway. Ipatan-aw nga si Jesus ug 
ang bata gibunyagan pinaagi sa pagpaunlod, pinaagi 
sa usa ka tawo nga adunay awtoridad sa priesthood

I-awhag ang paggamit (nagkolor ug nag-
kanta): Paghimo og kopya sa pahina 111 diha sa 
manwal sa nursery, Tan-awa ang Inyong Gagmay nga 
mga Bata, nga koloran sa matag bata. Kantaha ang 
“Bunyag” (SB, 54–55), ug awhaga ang mga bata sa 
pagpabunyag sama ni Jesus. Dapita ang usa ka bata 
nga bag-ohay nga gibunyagan sa pagsaysay sa ubang 
mga bata mahitungod sa iyang bunyag.

Awit: “Kon Ako 
Bunyagan”
(SB, 53)

Timaan: Alang sa kaliho-
kan sa semana 1, mahimo 
usab nga ikaw makadapit 
og usa ka bata sa pag-
pas-an og usa ka bag nga 
gipuno og mga bato ug 
unya ipakita kon sa unsa 
nga paagi ang paghinulsol 
sama sa pagkuha sa mga 
bato gikan sa bag.

Mayo

Ang manwal sa 
nursery anaa sa 

sharingtime .lds .org
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Semana 3: Ang Espiritu Santo makatabang kanako.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og leksyon nga 
naggamit og butang): Patinduga ang usa ka bata sa 
may pultahan. Taptapi ang bata, ug pasulaya siya sa 
pagpangita sa iyang lingkuranan ug sa paglingkod 
nga walay bisan unsa nga tabang. Balika ang kaliho-
kan, apan niini nga higayon hangyoa ang usa ka bata 
sa paggiya sa gitaptapan nga bata pinaagi sa paghi-
kap sa iyang bukton ug sa paggiya sa iyang agianan. 
Hisguti uban sa mga bata kon ngano nga mas sayon 
kini alang sa bata sa pagpangita sa lingkuranan sa 
ikaduhang higayon. Ipasabut nga ang Espiritu Santo 
makatabang kanato pinaagi sa paghatag kanato og 

direksyon sa atong mga kinabuhi. Dapita ang mga 
bata sa pagsulti, “Ang Espiritu Santo makatabang 
kanako.”

I-awhag ang pagsabut (nagkanta ug nagdula og 
pares-pares nga dula): Isulat ang pulong nga tabang 
diha sa pisara. Kantaha ang “Ang Espiritu Santo” (SB, 
56), ug dapita ang mga bata sa pag-ihap sa mga butang 
nga gihisgutan diha sa awit nga 
gibuhat sa Espiritu Santo sa pag-
tabang kanato.

Sa dili pa ang Primary, 
pag-andam og 10 ka piraso 
nga papel nga adunay PAM nga 
taming nga gidraw diha sa atu-
bangan. Sa luyo sa matag papel, 
isulat ang usa sa mosunod nga 5 
ka mga hugpong sa mga pulong nga naghulagway kon 
giunsa kita sa pagtabang sa Espiritu Santo: ang Espiritu 
Santo naghupay kanato, ang Espiritu Santo nagpamatuod 
ni Jesukristo, ang Espiritu Santo nagtudlo kanato, ang 
Espiritu Santo nagsulti kanato kon unsay buhaton ug unsay 
dili buhaton, ug ang Espiritu Santo nagtabang kanato sa 
pagbuhat og maayo (ang matag hugpong sa mga pulong 
anaa sa duha ka lain-laing mga papel). Ibutang ang 
mga papel diha sa pisara nga dili isunod-sunod ang 
pagkabutang uban sa taming sa PAM nga nag-atubang 
sa mga bata. Dapita ang usa ka bata sa paghayang sa 
usa sa mga papel. Isulti og dungan ang pulong sa luyo. 
Pagpili og lain nga bata sa paghayang og lain nga papel 
ug pagsulay sa pagpares. Isulti og dungan ang pulong 
sa luyo. Kon ang mga papel nagkapares, kuhaa kini sa 
pisara. Kon wala magkapares, balika pagkulob kini. Ba-
lika hangtud ang tanan nga pagpares nahimo.

I-awhag ang paggamit (naghisgot og mga ka-
sulatan): Bahina ang mga bata ngadto sa mga grupo. 
Hatagi ang matag grupo og usa sa mosunod nga pa-
kisayran nga mga kasulatan: Juan 14:26; Juan 15:26; 
2 Nephi 32:5; D&P 11:12. Ipabasa sa matag grupo ang 
ilang kasulatan ug ipahisgot kon unsa ang kahulugan 
niini. Dapita ang mga bata ug ang ilang mga magtu-
tudlo sa pagpakigbahin og mga ehemplo kabahin sa 
giunsa nila pagbati ang impluwensya sa Espiritu Santo.

Semana 4: Kon ako nag-ambit sa sakrament nagbag-o ako sa akong mga 
pakigsaad sa bunyag.

I-awhag ang pagsabut (naghisgot og mga pa-
kigsaad ug nagbasa og mga kasulatan): Ipasabut 
nga ang pakigsaad maoy usa ka sagrado nga duha ka 
paagi nga saad tali kanato ug sa Langitnong Amahan; 
kita nagsaad sa pagbuhat og mga butang, ug kon kita 
mobuhat, nagsaad Siya sa pagpanalangin kanato. 
Pahinumdumi ang mga bata nga kita naghimo og pa-
kigsaad uban sa Langitnong Amahan sa diha nga kita 
gibunyagan, ug ipasabut nga atong gibag-o kana nga 
pakigsaad kon kita moambit sa sakrament. Paghimo 

og gilis sa mga pulong nga may hugpong sa mga pu-
long gikan sa mga pag-ampo sa sakrament nga nag-
pasabut kon unsay atong gisaad kon kita moambit sa 
sakrament ug kon unsay gisaad sa Langitnong Ama-
han kanato (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 
20:77, 79). Ihatag ang gilis sa mga pulong ngadto sa 
pipila ka mga bata, ug patinduga sila sa husto nga 
pagkasunod-sunod samtang imong basahon ang mga 
kasulatan og kusog.

Apila ang tanan nga 
mga bata: Mahimo nga 
imong paapilon ang mas 
gagmay nga mga bata 
pinaagi sa pagpares kanila 
og mas dagko nga mga 
bata. Sama pananglit, 
diha sa kalihokan 4, ang 
mas gagmay nga mga 
bata mogunit sa gilis 
sa mga pulong samtang 
ang mas dagko nga mga 
bata motabang kanila sa 
pagpatindog sa husto nga 
pagkasunod-sunod.

Pagpangandam: Pa-
ningkamuti ang paggiya 
sa Espiritu Santo samtang 
ikaw nag-andam sa mga 
leksyon ug ipahiangay ang 
mga ideya ngadto sa edad, 
abilidad, ug mga kahim-
tang sa imong mga bata. 
Sama pananglit, ang uban 
nga mga ideya sa leksyon 
mokabat lamang og pipila 
ka minuto sa pagtudlo. 
Mahimo nga imong du-
gangan ang mga leksyon 
og mga ideya nga imong 
kaugalingon.

Ang paggamit og mga bata sa biswal 
nga pagpasundayag mokuha sa ilang 
atensyon ug moawhag og pagkat-on.

Ang PAM nga logo anaa 
sa sharingtime .lds .org

Ang gilis sa mga pulong anaa 
sa sharingtime.lds.org
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Ako Nagpili sa Matarung 
pinaagi sa Pagpuyo sa mga 
Baruganan sa Ebanghelyo
“Ako moadto ug mobuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo kanako, kay ako 
nasayud nga ang Ginoo dili mohatag og mga sugo ngadto sa mga katawhan, gawas kon 
siya moandam og paagi alang kanila nga sila unta makatuman sa butang diin siya 
misugo kanila” (1 Nephi 3:7). 
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila nga imong kaugalingon. Matag semana, 
pagplano og mga paagi sa (1) pag-ila sa doktrina, (2) pagtabang sa mga bata sa pagsabut niini, 
ug (3) pagtabang kanila 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 pagta-
bang kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Nag-ampo ako ngadto sa Langitnong Amahan alang sa 
kalig-on sa pagbuhat kon unsay matarung.

I-awhag ang pagsabut (naghisgot sa pag-
ampo): Ipakita sa mga bata ang usa ka telepono 
o lain nga matang sa komunikasyon. Hisguti kon 
unsaon kini paggamit. Pangutan-a ang mga bata kon 
unsaon nato sa pagpakigsulti ngadto sa Langitnong 
Amahan. Ipasabut nga sama lamang nga kita nag-
dial og numero sa pagpakigsulti ngadto sa usa ka 
tawo diha sa telepono, kita makaampo sa pagpakig-
sulti ngadto sa Langitnong Amahan; makapangayo 
kita Kaniya alang sa kalig-on sa pagbuhat kon unsay 
matarung. Hatagi ang matag klase og hulagway sa 
lain-laing matang sa pag-ampo (sama pananglit, per-
sonal nga pag-ampo, pamilya nga pag-ampo, 
pagpanalangin sa pagkaon, o pag-ampo diha 
sa klase). Pangutan-a ang matag klase sa 
pagpakita sa ilang hulagway ngadto sa uban 
nga mga bata ug ipasulti kanila kon unsa nga 
matang sa pag-ampo ang gipakita ug kanus-a, 
asa, ug nganong kini nga matang sa pag-ampo 
gilitok.

I-awhag ang paggamit (nagdula): Paglu-
ngag og gamay sa tumoy sa duha ka aluminum 
nga mga lata nga walay sulod, ug sumpaya 
ang mga lata sa usa ka pisi. Hugti ang pisi, ug 
papuli-puliha ang mga bata pagsulti og hinay 

ngadto sa usa ka lata og usa ka butang nga ilang ma-
himo nga i-ampo ngadto sa Langitnong Amahan sam-
tang sila naninguha sa pagbuhat sa matarung (sama 
pananglit, sa pagsulti sa tinuod, sa pagtahud nga may 
kaligdong, o sa pagmabination). Ipapaminaw sa lain 
nga bata ang lain nga lata. Ipakigbahin (o hangyoa 
ang usa ka bata sa pagpakigbahin) og kasinatian sa 
diha nga ang Langitnong Amahan naghatag kanimo og 
kalig-on sa pagbuhat sa matarung. Ipamatuod nga ang 
Langitnong Amahan naminaw ug nagtubag sa atong 
mga pag-ampo ug mohatag kanato og kalig-on sa pag-
buhat kon unsay matarung.

Semana 2: Kon ako nagbayad sa akong ikapulo, ang Langitnong Amahan 
mopanalangin kanako.

Ilha ang doktrina ug i-awhag ang pagsabut 
(nagtan-aw og pasundayag): Ipasabut nga ang ika-
pulo mao ang paghatag og ikanapulo sa salapi nga 
imong kinitaan ngadto sa Ginoo pinaagi sa Iyang 
Simbahan. Pagpakita sa mga bata og 10 ka sinsilyo. 
Pangutana kanila kon pila ka mga sinsilyo ang 
kinahanglan nga gamiton sa pagbayad sa ikapulo. 

Pagpakita og sobre sa ikapulo ug usa ka donation 
slip, ug ipasabut nga magbayad kita og ikapulo pi-
naagi sa pagsulat sa donation slip,pagbutang niini 
sa sobre uban sa atong ikapulo, ug paghatag niini 
ngadto sa bishop o sa usa sa iyang mga magtatambag.

Awit: “Ang Kaisug ni 
Nephi”
(CS, 64–65)

Dapita ang Espiritu: 
Samtang ikaw nagtudlo 
uban ang Espiritu, ang 
Espiritu Santo mopama-
tuod sa kamatuoran sa 
mga baruganan sa ebang-
helyo nga imong gitudlo 
(tan-awa sa PWLKMT , 
45–48).

Hunyo



I Have a Body like 

Heavenly Father’s

I have a face like 

Heavenly Father.

I have two feet like 

Heavenly Father.

I have two hands like 

Heavenly Father.
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I-awhag ang paggamit (nagdula og pares-
pares nga dula): Pagpakita og mga hulagway ug mga 
butang nga nagrepresentar og mga panalangin nga mia-
but gikan sa pagbayad og ikapulo, sama sa mga templo, 
mga meetinghouse, hymnbook, ang Songbook sa mga 
Bata, manwal sa Primary, ug ang mga kasulatan. Sultihi 
ang mga bata nga tungod sa mga pundo sa ikapulo ang 
Simbahan makahatag niini nga mga butanga. Tabuni 
ang mga hulagway ug ang mga butang. Kuhai og usa o 
duha. Kuhaa ang tabon ug ipatag-an sa mga bata kon 
unsa ang nawala. Balika sa makadaghan nga higayon. 
Ipasabut nga adunay uban nga mga panalangin nga 
moabut gikan sa pagbayad og ikapulo nga dili makita 
(tan-awa sa 3 Nephi 24:10). Ipasulti sa usa o duha ka 
mga hamtong ang mahitungod sa mga panalangin nga 
ilang nadawat gikan sa pagbayad og ikapulo.

Semana 3: Ako nagsunod sa Pulong sa Kaalam pinaagi sa pagkaon ug 
pag-inom niana diin maayo ug paglikay niana diin ngil-ad.

I-awhag ang pagsabut (nagbasa og mga ka-
sulatan ug nagdula): Basaha og dungan ang 1 Mga 
Taga-Corinto 3:16–17. Dapita ang mga bata sa pag-
pakigbahin kon unsa ang kahulugan niini nga ka-
sulatan ngadto kanila. Ipasabut nga ang Langitnong 
Amahan gusto kanato nga amumahon ang atong 
mga lawas. Pagbutang og mga hu-
lagway sa nagkalain-lain nga mga 
pagkaon, mga ilimnon, ug uban 
nga mga butang nga maayo o dili 
maayo alang sa lawas (sama 
sa mga prutas, mga utanon, 
pan, alkohol, ug tabako) 
diha sa usa ka sudlanan. 
Paghimo og kopya sa pahina 
47 sa manwal sa nursery, ug 
guntinga kini og mga piraso 

sa puzzle. Papuli-puliha ang mga bata sa pagkuha og 
mga hulagway gikan sa sudlanan. Kon ang butang 
diha sa hulagway maayo alang kanato, pabutangi sa 
bata og piraso sa puzzle ang pisara. Kon ang butang 
dili maayo, ipakuha ang piraso sa puzzle Ipadayon 

ang pagdula hangtud ang puzzle na-
kompleto (ikaw nagkinahanglan og 

mas daghan nga maayong mga 
butang diha sa sudlanan 

kay sa dili maayo nga mga 
butang). Hangyoa ang usa 

ka hamtong o bata sa pagpa-
kigbahin og pipila ka mga pana-

langin nga iyang nadawat pinaagi 
sa pagsunod sa Pulong sa Kaalam 
(tan-awa sa D&P 89:18–21).

Semana 4:Kon ako nagsinina sa ligdong nga paagi, nagrespeto ako sa 
akong lawas isip usa ka gasa gikan sa Dios.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og hulagway ug 
nagbasa og mga kasulatan): Isulat ang mosunod 
diha sa pisara: “Ang akong      usa ka     .” Pag-
pakita og litrato sa templo. Pangutana, “Ngano nga 
ang mga templo espesyal kaayo?” Ipaukab sa mga 
bata ang 1 Mga Taga-Corinto 6:19. Ipapangita kanila 
kon unsa ang gisulti niini mahitungod sa ilang mga 
lawas samtang sila nagbasa sa kasulatan og kusog 
uban kanimo. Pangutan-a ang mga bata kon unsa 
nga mga pulong mokompleto sa sentence diha sa 
pisara (lawas, templo). Dapita ang mga bata sa pagtin-
dog ug sa pagsulti og dungan sa sentence 

I-awhag ang pagsabut ug paggamit (nag-
kanta ug naghisgot): Sultihi ang mga bata nga ang 
atong mga lawas mga templo diin ang Balaang Es-
piritu makapuyo. Kantaha ang unang bersikulo sa 

“Ang Ginoo Naghatag Kanako og Templo” (SB, 73). 
Dapita ang mga bata sa pagpakigbahin kon sa unsa 
nga paagi ang Langitnong Amahan gusto kanato nga 
magsinina ug ngano. Ipasabut nga ang mga propeta 
sa Dios kanunay nga nagtambag sa Iyang mga anak 
nga magsinina sa ligdong nga paagi. Dapita ang mga 
bata sa pagpaminaw alang sa mga bahin sa ilang mga 
lawas nga kinahanglan tabunan samtang ikaw nag-
basa sa “Sinina ug Panagway” nga seksyon sa Alang sa 
Kalig-on sa mga Kabatan-onan. Hangyoa ang mga bata 
sa paghunahuna og usa ka paagi nga sila magsinina 
sa ligdong nga paagi. Pag-itsa og usa ka humok nga 
butang ngadto sa usa ka bata ug dapita kana nga bata 
sa pagpakigbahin sa iyang ideya. Ipaitsa sa bata ang 
butang ngadto sa lain nga bata, kinsa mopakigbahin sa 
iyang ideya. Ipadayon sa uban nga mga bata.

Mga biswal: Ang mga 
bata mas makakat-on 
og maayo ug mas dugay 
nga makalimot kon ikaw 
motanyag sa mga ideya 
nga naggamit og mga 
hulagway ug uban nga 
mga biswal (tan-awa sa 
PWLKMT, 177, 183–84). 

Ang manwal sa 
nursery anaa sa 

sharingtime .lds .org
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Ako Nagpili sa Matarung 
pinaagi sa Pagpuyo sa mga 
Baruganan sa Ebanghelyo
“Busa, kita magmatinud-anon sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo” (1 Nephi 3:16).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Matag semana, pag-
plano og mga paagi sa (1) pag-ila sa doktrina, (2) pagtabang sa mga bata sa pagsabut niini, ug 
(3) pagtabang kanila sa paggamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kau-
galingon, “Unsa ang buhaton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang 
kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Pagpuasa ug pag-ampo makapalig-on sa akong pagpamatuod.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og leksyon nga 
naggamit og butang): Pag-andam og duha ka gilis sa 
mga pulong: Pagpuasa ug Pag-ampo. Dapita ang duha 
ka mga bata sa pagtindog nga magsikit, ug hatagi ang 
matag bata og usa ka gilis sa mga pulong. Palakta 
ang lain nga bata diha sa ilang tunga. Hangyoa ang 
unang duha ka mga bata sa pagginunitay og hugot, 
ug hangyoa ang lain nga bata sa pagsulay og usab 
sa paglakaw diha sa ilang tunga. Itudlo kon unsa ka 
mas kakusgan ang mga bata kon sila nagginunitay. 
Ipasabut nga ang pagpuasa ug ang pag-ampo mas 
gamhanan kon kini atong gamiton og dungan. Isulat 
“Ang pagpuasa ug pag-ampo makalig-on sa akong 
pagpamatuod” diha sa pisara, ug ipabalik kini sa 
mga bata pagsulti og dungan

I-awhag ang pagsabut (naminaw sa mga ka-
sulatan ug nag-apil sa leksyon nga naggamit og 
butang): Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw alang 
sa mga butang nga gibuhat sa mga anak nga lalaki ni 
Mosiah aron mahimong mas lig-on diha sa ebang-
helyo samtang imong basahon ang Alma 17:2–3. 
Ipabawog sa mga bata ang ilang mga kaunuran sa 
matag higayon nga makadungog sila og usa ka butang 
nga mitabang sa anak nga mga lalaki ni Mosiah nga 
malig-on.

Giyahi ang paghisgot kabahin sa pagpuasa pinaagi 
sa pagpangutana og daghang mga pangutana sama 
sa “Unsa ang puasa?” “Nganong kinahanglan kitang 
magpuasa?” “Kanus-a kita kinahanglang magpuasa?” 

Ug “Nganong kinahanglan kitang mag-ampo kon kita 
magpuasa?” (tan-awa sa Joseph B. Wirthlin, “The Law 
of the Fast,” Ensign, Mayo 2001, 73–75). Ipahimo sa 
matag bata kinsa miapil sa paghisgot sa paggunit sa tu-
moy sa usa ka piraso nga hilo. Guniti ang pikas tumoy 
sa matag piraso sa hilo. Sa katapusan sa paghisgot, 
paduola ang mga bata nga naggunit sa mga hilo sa tu-
nga-tunga sa kwarto ug ilubid ang ilang tanan nga mga 
piraso sa hilo, naghimo og usa ka lig-on nga pisi. Ipa-
sabut nga ang matag piraso sa hilo nga atong gidugang 
ngadto sa pisi naghimo sa pisi nga mas lig-on. Tabangi 
ang mga bata sa pagsabut nga sa sama nga paagi, sa 
matag panahon kita nagpuasa ug nag-ampo nagdugang 
kita og kalig-on sa atong pagpamatuod.

Semana 2: Ang pagkamabination mao ang pagbuhat ug pagsulti og maayo 
nga mga butang ngadto sa uban.

Ilha ang doktrina (nagsulti og kasulatan): Isulat 
“Magmapuanguron kamo ang usa ngadto sa usa” 
(Mga Taga-Efeso 4:32) diha sa pisara nga may nu-
mero nga gisulat gikan sa 1 ngadto sa 7 ubos sa ma-
tag pulong. Hatagi ang matag bata og numero gikan 
sa 1 ngadto sa 7. Pagsugod pinaagi sa pagpatindog 
sa tanan nga 1 ug sa pagpasulti sa “Magmapuangu-
ron” ug dayon molingkod og dali. Dayon ang mga 2 

patindugon ug pasultihon sa “kamo” ug molingkod 
og dali. Padayon sa nahibilin nga hugpong sa mga 
pulong. Balika sa makadaghan nga higayon. Dayon 
ipabalik sa mga bata ang tibuok nga hugpong sa mga 
pulong og dungan.

I-awhag ang pagsabut (naminaw og istorya ug 
nagkanta): Pag-asoy og istorya ngadto sa mga bata 
kabahin sa pagkamabination, sama sa “Standing Up 

Awit: “Ang Tawong 
Maalam ug ang Tawong 
Walay Kaalam”
(SB, 132) o usa ka awit 
nga imong pinili gikan sa 
Songbook sa mga Bata

Timaan: Samtang ikaw 
nagtudlo mahitungod sa 
pagpuasa, hinumdumi nga 
ang mas gagmay nga mga 
bata wala magkinahang-
lan nga magpuasa.

Usa ka biswal nga pasundayag nagtabang sa mga 
bata sa pagsabut sa dili makita nga mga konsepto.

Pag-ampo
Pagpuasa

Hulyo

Gilis sa mga pulong anaa 
sa sharingtime .lds .org
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for Caleb” (Friend, Mar. 2009, 4–5). Hangyoa sila sa 
pagpataas sa duha ka kumagko kon ilang madungog 
ang mahitungod sa lihok sa pagkamabination diha sa 
istorya ug ipaubos ang duha ka kumagko kon ilang  
madungog ang dili mabination nga lihok. Kantaha “Pag-
kamabination Magagikan Kanako” (SB, 83). Patindoga 
ang mga bata kon ilang kantahon ang mahitungod sa 
kang kinsa kita kinahanglan nga magmabination. Kan-
taha og balik ang awit ug ipatudlo kanila ang duha ka 
mga kumagko nganha sa ilang kaugalingon kon ilang 
kantahon ang, “Pagkamabination kanako maggikan.”

I-awhag ang paggamit (nakigbahin og mga pa-
agi sa pagkamabination): Ilha ang daghan nga mga 
tawo diha sa kinabuhi sa mga bata (sama sa amahan, 
inahan, igsoong babaye, igsoong lalaki, apohang lalaki, 
higala, o magtutudlo) uban sa gilis sa mga pulong, o 
litrato, o yano nga butang (sama sa kurbata alang sa 
amahan o sungkod alang sa apohang lalaki). Ihatag ang 

mga butang ngadto sa pipila ka mga bata, ug dapita 
sila sa pagduol sa atubangan sa klase. Himoa nga ang 
matag bata mopakigbahin og usa ka butang nga maayo 
nga ilang ikasulti o mabuhat alang sa tawo nga girepre-
sentar sa ilang butang. Dayon ipahatag ang ilang gilis 
sa mga pulong, mga litrato, o mga butang ngadto sa 
ubang mga bata. Balika kutob sa itugot sa panahon.

Semana 3: Ang balaan nga pagtahud maoy lawom nga pagtahud ug 
paghigugma ngadto sa Dios.

Ilha ang doktrina (nagkanta): Pag-andam og dag-
han nga mga hilo nga kwintas nga may kasingkasing 
nga papel nga gipataput sa matag usa. Isulat ang usa 
ka importante nga pulong o hugpong sa mga pulong 
gikan sa “Ang Pagtahud Usa ka Gugma.” (SB, 
12) diha sa matag kasingkasing (sama pa-
nanglit, dili lang nga molingkod, mamalan-
dong, makalipay, ug uban pa). Pagdapit og 
daghan nga mga bata sa pagsul-ob sa 
kwintas. Kantaha ang “Ang Pagta-
hud Usa ka Gugma,” ug hangyoa 
ang mga bata nga may kwintas 
sa paglakaw nga may ligdong 
nga pagtahud ngadto sa atubangan 
sa kwarto kon ang pulong diha sa ilang 
kasingkasing gikanta. Dapita ang mga 

bata nga may mga kwintas sa pagtindog sa hustong 
pagkasunod-sunod, ug sa pagkanta pag-usab sa awit.

I-awhag ang paggamit (naghisgot og balaan 
nga pagtahud): Pag-andam og mga gilis sa pulong o 

pagdraw og yano nga mga hulagway sa mga mata, 
mga kamot, mga tiil, ba-ba, ug ulo. Bahina ang 

mga bata ngadto sa mga grupo, ug papilia ang 
matag grupo og usa o duha ka mga 

gilis sa pulong o mga hulagway. Pa-
kigbahina ang matag grupo (uban 
sa mga pulong ug mga aksyon) og 
daghang mga paagi nga kining bahin 

sa ilang lawas makahimo og ligdong nga 
pagtahud pinaagi sa pagpakita og respeto 
ug gugma ngadto sa Dios.

Semana 4: Ang pagkamatinuoron mao ang pagsulti sa tinuod sa walay 
pagsapayan sa mga sangputanan.

I-awhag ang pagsabut (naghisgot og mga 
sangputanan): Pag-andam og daghan nga mga case 
studies (tan-awa sa PWLKMT, 161–62) diin ang mga 
bata nag-atubang og pagpili sa pagkamatinuoron o 
pagpamakak. Sama pananglit, “Imong gisumbag ang 
imong igsoong lalaki, ug nangutana ang imong ina-
han kon nganong naghilak siya.” Pangutana, “Unsa 
ang mga sangputanan nga mahimo sa pagkamatinu-
oron?” Dayon pangutana, “Unsa ang mga sangputa-
nan nga mahimo sa pagpamakak?” Tabangi ang mga 
bata sa pagdiskubre nga ang diha-diha dayon nga 
sangputanan sa pagkamatinuoron tingali malisud 

apan ang dugay og tagal nga mga sangputanan mag-
dala ngadto sa kalinaw ug kalipay.

I-awhag ang paggamit (naghimo og garay): 
Dapita ang matag klase (uban ang tabang sa ilang mga 
magtutudlo) sa paghimo og usa ka linya nga hugpong 
sa mga pulong o usa ka garay mahitungod sa pagka-
matinuoron. Sama pananglit, “Kon ang akong isulti 
kamatuoran , ako gayud, walay kapakyasan!” Dapita 
ang matag klase sa pagpakigbahin sa ilang hugpong 
sa mga pulong ngadto sa uban nga mga bata. Awhaga 
sila sa pagbalik og usab sa hugpong sa mga pulong 
bisan kanus-a sila gitintal sa pagpamakak.

Ang paggamit og mga 
bata sa biswal nga mga 

pasundayag molingaw sa 
mga bata ug motabang 

usab sa paghupot sa interes 
sa uban nga mga bata.

Mga kasulatan: Ang 
pagpabasa sa mga bata 
gikan sa ilang kaugali-
ngon nga mga kasulatan 
nagdugang og kalig-on sa 
kamahinungdanon sa mga 
kasulatan ug nagdapit sa 
Espiritu. Kon mahimo, da-
pita ang mga bata sa pag-
marka sa mga bersikulo 
diha sa ilang kaugalingon 
nga mga kasulatan ug da-
yon basaha kini og dungan.

mamalandong

makalipay

dili lang nga 

molingkod

Mga hulagway anaa sa sharingtime .lds .org

Ang mga kasingkasing anaa 
sa sharingtime .lds .org
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Ako Nagpili sa Pagpuno sa 
Akong Kinabuhi sa mga Butang 
Nga Nagdapit sa Espiritu
“Kon adunay mga butang nga mahiyason, matahum, o maayo og dungog o dalaygon, kami 
naninguha sa pagpangita niining mga butanga” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Matag semana, pag-
plano og mga paagi sa (1) pag-ila sa doktrina, (2) pagtabang sa mga bata sa pagsabut niini, ug 
(3) pagtabang kanila sa paggamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kau-
galingon, “Unsa ang buhaton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang 
kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Ang pagbaton og maayo nga mga higala motabang kanako sa 
pagpili sa matarung.

I-awhag ang pagsabut ug paggamit (nami-
naw og istorya): I-asoy ang mosunod nga istorya: 
“Duha ka bata nga mga lalaki nakakita og usa ka 
parisan nga guba nga sapatos diha sa dalan. Sa layo 
ilang makita ang usa ka tawo nga nagtrabaho sa 
umahan. Usa sa mga batang lalaki misugyot nga 
ilang tagoan ang mga sapatos ug dayon bantayan ang 
reaksyon sa tawo.” Hangyoa ang mga bata sa pagpa-
kigbahin kon unsay ilang isulti ngadto niining bata 
nga lalaki. Dayon i-asoy ang tibuok istyorya. “Ang 
lain nga batang lalaki misugyot nga imbis tagoan 
ang mga sapatos, kinahanglan nga ilang butangan og 
pilak nga sinsilyo ang matag usa, ug kana ang ilang 
gibuhat. Sa wala madugay ang tawo mibalik. Sa diha 

nga iyang nakit-an ang mga sinsilyo, napuno siya 
sa pasalamat nga miluhod siya ug mihalad og pag-
ampo sa pagpasalamat. Misulti siya mahitungod sa 
iyang asawa, kinsa masakiton, ug sa iyang mga anak, 
kinsa walay pagkaon, ug mihangyo siya sa Ginoo sa 
pagpanalangin ni bisan kinsa nga mitabang kaniya. 
Ang mga batang lalaki mibati og usa ka butang nga 
mainit diha sa ilang mga kasingkasing ug mapa-
salamaton nga sila mipili sa matarung” (tan-awa 
sa Gordon B. Hinckley, sa Conference Report, Abr. 
1993, 71; o Ensign, Mayo 1993, 54). Pagdapit og dag-
han nga mga bata sa pagpakigbahin og mga panahon 
sa diha nga ang mga maayong mga higala nakata-
bang kanila sa pagpili sa matarung.

Semana 2: Kinahanglan nga ako magbasa, maminaw ngadto, ug motan-aw 
sa mga butang nga makapahimuot sa Langitnong Amahan.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og leksyon nga 
naggamit og butang): Ipakita sa mga bata ang usa 
ka panaksan nga puno sa prutas ug usa ka panaksan 
nga puno sa hugaw. Pangutan-a ang mga bata hain 
ang maayo nga kan-on ug ngano. Ipasabut nga ang 
Langitnong Amahan gusto nga pun-on nato ang 
atong mga hunahuna sa mga butang nga maayo alang 
kanato imbis sa mga butang nga makadaot. Dapita 

sila sa pagsulti, “Kinahanglan 
nga ako magbasa, 

maminaw ngadto, 
ug motan-aw sa 
mga butang nga 
makapahimuot 
sa Langitnong 

Amahan,” nag-
himo og yano nga 

mga aksyon alang 
sa magbasa, maminaw 

ngadto, ug motan-aw sa.

I-awhag ang pagsabut (naghisgot sa doktrina): 
Sultihi ang mga bata nga kon kita maghimo og mga 
pagpili nga dili makapahimuot sa Langitnong Amahan 
mahimo nga mawagtangan kita og usa ka butang nga 
importante kaayo. Hangyoa sila sa pagpaminaw kon 
unsa kana nga importanting butang samtang imong 
basahon ang unang paragraph ubos sa “kalingawan ug 
ang Medya” gikan sa alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-
onan (tan-awa usab “Ang Akong mga Sumbanan sa 
Ebanghelyo”). Pangutan-a ang mga bata kon sila naka-
dungog ba kon unsay atong mawagtang kon kita nag-
himo og sayop nga mga pagpili (ang Espiritu). Bahina 
ang mga bata ngadto sa tulo ka mga grupo up papuli-
puliha sila sa pagbisita sa tulo ka estasyon: “Pagbasa,” 
Pagpaminaw,” ug “Pagtan-aw.” Diha sa matag estasyon 
dapita ang mga bata sa pagbasa, pagpaminaw ngadto, 
o sa pagtan-aw sa usa ka butang nga makapahimuot sa 
Langitnong Amahan. Hisguti kon unsa ang ilang gibati 
sa diha nga sila nagbasa, naminaw ngadto o nagtan-aw 
sa mga butang nga makapahimuot ngadto sa Dios.

Awit: “Maninguha 
Kong Mahimong Mahi-
sama Kang Jesus”
(SB, 40–41)

Mga Estasyon: Kon 
ang imong Primary 
daghan, hunahunaa ang 
pagpabalhin-balhin sa mga 
lider tali sa mga estasyon 
kay sa pagpabalhin sa 
mga bata.

Mga Istorya: Ang pag-
asoy og istorya makakuha 
sa atensyon sa mga bata 
ug makatabang kanila sa 
pagsabut sa doktrina. Kat-
uni og maayo ang mga 
istorya igo nga ikaw ma-
kaistorya niini sa imong 
kaugalingon nga mga pu-
long nga may ekspresyon 
ug ka-kulbahinam.
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Drawing: Ang pagtugot 
sa mga bata sa pagdra-
wing kon unsay ilang 
nakat-unan nagdugang og 
kalig-on sa pagsabut sa 
doktrina. Sa pagpadayon 
og dugang sa kalig-on sa 
ilang nakat-unan, awhaga 
sila sa pagpakigbahin sa 
ilang mga drawing ngadto 
sa ilang mga pamilya.

Ang pagpahiangay sa mga 
kalihokan sa gidak-on 

sa Primary motabang sa 
pagpaapil og mas daghan 

nga mga bata. Niini 
nga kalihokan, kon ang 
imong Primary daghan, 

hunahunaa ang pagbaton 
og daghan nga mga basket 
ug pagtugot sa mga bata 

sa pagpakigbahin sulod sa 
ginagmay nga mga grupo.

Mga Semana 3 ug 4: Kinahanglan akong buhaton ang mga butang sa 
Igpapahulay nga motabang kanako sa pagpabilin nga suod ngadto sa 
Langitnong Amahan.

Ilha ang doktrina (nagsag-ulo og kasulatan): Sul-
tihi ang mga bata nga ikaw mohatag kanila og pipila 
ka timaan sa pagdiskubre og importante nga mensahe. 
Isulat ang unang litra sa matag pulong sa Exodo 20:8 
diha sa pisara (H M A A N I A S P N ). Ipasabut nga ang 
mga letra mao ang unang mga letra sa matag pulong 
sa mensahe. Ihatag ang sunod nga timaan pinaagi sa 
pagpakita og hulagway ni Moises ug sa Napulo ka mga 
Sugo. Dayon dapita ang mga bata sa pagpangita sa 
Exodo 20:8 ug basaha kini og dungan. Ipadiskubre sa 
mga bata ang koneksyon tali sa mga letra diha sa pi-
sara ug sa kasulatan. Tabangi ang mga bata sa pagme-
morya sa kasulatan pinaagi sa pagtudlo ngadto sa mga 
letra diha sa pisara samtang ilang balikon pagsulti ang 
kasulatan sa makadaghan nga mga higayon.

I-awhag ang pagsabut (naghisgot ug nagko-
lor): Bahina ang mga bata ngadto sa upat ka mga 
grupo. Hatagi ang matag grupo og usa ka paragraph 
gikan sa seksyon “Pagtuman sa Adlaw nga Igpapa-
hulay” diha sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan 
nga basahon. Ipahisgot kanila ang paragraph diha sa 
ilang mga grupo ug dayon makigbahin kon unsay 
ilang nakat-unan ngadto sa ubang mga bata. Hatagi 
ang matag bata og usa ka piraso nga papel, ug dapita 
sila sa pagdraw og pipila ka maayong mga butang nga 
buhaton sa Igpapahulay. Hangyoa ang pipila ka mga 
bata sa pagpakigbahin sa ilang mga drawing ngadto sa 
uban nga Primary. Awhaga sila sa pagpakigbahin kon 
unsay ilang nakat-unan ngadto sa ilang mga pamilya 
diha sa panimalay.

I-awhag ang pagsabut (naghimo og kasulatan 
nga kalihokan): Sa dili pa ang Primary, pag-andam 
og basket nga puno og mga piraso sa papel nga 

nagrepresentar sa 
mana nga gamiton 
sa panahon niini nga 
kalihokan. Isulat ang 
mosunod nga mga 
pangutana diha sa 
pisara:

Unsa nga pag-
kaon ang gihatag 
sa Ginoo alang sa 
mga Israelite?
Pila ang ilang pa-
gakuhaon sa matag 
adlaw?
Unsa ang ilang pagabuhaton sa ikaunom nga adlaw?
Unsa ang lahi sa Igpapahulay?

Papaminawa ang mga bata alang sa mga tubag sam-
tang ikaw nag-asoy sa istorya sa mga Israelite nga 
nanguha og mana (tan-awa sa Exodo 16:11–31) 
Hangyoa sila sa pagpatindog kon ilang madungog ang 
tubag sa usa sa mga pangutana. Ipaistorya og balik 
sa usa ka bata ang bahin sa istorya nga nagtubag sa 
pangutana. Dayon ipadayon ang istorya. Kon ikaw 
nahuman na, pakigsulti sa mga bata mahitungod kon 
ngano ang Ginoo dili gusto sa mga Israelite nga ma-
nguha og mana sa Igpapahulay. Ipapiyong sa mga bata 
ang ilang mga mata ug magpakaaron ingnon nga natu-
log. Dalia ang pagkatag sa “mana” libut sa kwarto. Pa-
bukha ang mga bata sa ilang mga mata ug pakuhaa sa 
ilang bahin sa mana (usa o duha ka piraso) Hangyoa 
ang mga bata sa pagpabalik og butang sa mana ngadto 
sa basket. Samtang ang matag bata nagbuhat sa ingon, 
hangyoa sila sa pagpakigbahin og angay nga paagi sa 
paghupot sa Igpapahulay nga balaan nga adlaw.

Mga tabang alang sa lider sa musika

Aron sa pagtabang sa mga bata nga makat-on sa 
“Maninguha Kong Mahimong Mahisama Kang Jesus” 
(SB, 40–41), hunahunaa ang mosunod:

• Kantaha ang awit ngadto sa mga bata. Dapita sila 
sa pag-ihap diha sa ilang mga tudlo kon pila ka 
higayon imong gikanta ang pulong maningkamot 
o nagpaningkamot. Kantaha og usab ang awit, ug 
papakpaka ang mga bata sa ritmo samtang ikaw 
nagkanta.

• Pagpakita og yano nga mga hulagway nga may im-
portante nga mga pulong gikan sa matag hugpong 
sa mga pulong sa awit libut sa kwarto sa Primary 
(sama sa mahisama, mosunod, gugma, mobuhat ug 
mosulti, gitintal, ug naminaw ), nagbilin sa bongbong 
diha sa atubangan sa kwarto nga hawan. Hangyoa 
ang mga bata sa pagpaminaw samtang ikaw nagsu-
god sa pagkanta sa awit. Dapita sila sa pagpatudlo 
sa hulagway nga gihunahuna nila nga mipares sa 
mga pulong nga imong gikanta. Hangyoa ang usa 
ka bata sa pagpabutang niini didto sa atubangan 
nga bongbong. Ipakanta sa tanan ang nahibilin sa 
awit. Padayon sa pagkanta ug balika ang kalihokan 
alang sa matag hulagway. Dayon ipakanta sa mga 
bata ang tibuok awit sa makadaghang higayon. Sa 
daklit pagpamatuod sa importansya sa pagpaning-
kamot nga mahisama ni Jesus.

hunahuna
nagsunod

buhata ug  
isulti

maghinigugmaay

naminaw

gugma

gitudlo

gitintal

pagkamabination
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Septiyembre Ang Napulo ka mga Sugo 
Nagtudlo Kanako sa Paghigugma 
sa Dios ug sa Iyang mga Anak
“Kon kamo nahigugma kanako kamo mag-alagad kanako ug maghupot sa akong tanan 
nga mga sugo” (D&P 42:29).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Matag semana, pag-
plano og mga paagi sa (1) pag-ila sa doktrina, (2) pagtabang sa mga bata sa pagsabut niini, ug 
(3) pagtabang kanila sa paggamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kau-
galingon, “Unsa ang buhaton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang 
kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Kita mapanalanginan kon kita magsunod sa mga sugo.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og leksyon nga 
naggamit og butang): Pagdapit og usa ka inahan sa 
pagdala sa iyang gamay nga bata sa panahon sa pag-
pakigbahin. Dapita ang mga bata sa pagpakigbahin og 
pipila ka mga balaod nga mobantay sa batang gamay 
nga luwas. Sultihi ang mga bata nga kitang tanan mga 
anak sa Langitnong Amahan; Siya nahigugma kanato 
ug naghatag kanato og mga balaod ug mga sugo nga 
mohimo kanato nga luwas ug malipayon. Pagpakita og 

hulagway ni Moises ug sa Napulo ka mga Sugo, ug sa 
daklit i-asoy sa mga bata kon giunsa pagdawat ni Moi-
ses ang mga sugo (tan-awa sa Exodo 19–20).

I-awhag ang pagsabut (nagkanta og mga awit): 
Ibutang ang mosunod nga tulo ka hugpong sa mga 
pulong diha sa pisara: “Tahura ug Simbaha ang Dios” 
“Tahura ang mga Ginikanan,” ug Tahura ang Uban.” 
Sultihi ang mga bata nga ang Napulo ka mga Sugo ma-
himo nga bulagon ngadto sa tulo ka mga kategoriya. 
Bahina ang mga bata ngadto sa mga grupo ug hatagi 
ang matag usa og awit nga may kalabutan sa usa sa 
mga kategoriya. Hangyoa ang matag grupo sa paghu-
kom kon kinsa ang mokanta sa awit (sama pananglit, 
mga lalaki lamang, mga babaye lamang, o kadtong 
nagsul-ob og pula). Human makanta ang awit, ipa-
butang sa usa ka bata ang awit ubos sa tukma nga 
kategoriya. Hunahunaa ang paggamit sa mosunod nga 
mga awit: “Sabado” (SB, 105), “Dali Ko nga Motuman” 
(SB, 71), “Akong Papa” (SB, 111), “Ang Simbahan ni 
Jesukristo” (SB, 48), ug “Pagkamabination Magagikan 
Kanako” (SB, 83).

I-awhag ang paggamit (nagkanta og awit): 
Kantaha ang“Sunda ang Kasugoan” (SB, 68–69), ug 
hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw alang sa mga 
saad nga atong madawat kon kita maghupot sa mga 
sugo. Dapita sila sa pagpakigbahin kon giunsa sila sa 
pagpanalangin sa diha nga sila naghupot sa mga sugo.

Semana 2: Kinahanglan akong tahuron ug simbahon ang Dios.

I-awhag ang pagsabut ug paggamit (nagbasa 
sa mga kasulatan): Ipasabut nga ang unang upat ka 
mga sugo nga gihatag sa Langitnong Amahan ngadto 
ni Moises nagtudlo kanato nga kinahanglan atong ta-
huron ug simbahon ang Dios. Isulat ang mosunod nga 
mga sentence diha sa pisara. Isulat ang mga pakisay-
ran nga kasulatan diha sa upat ka mga pirasong papel.

 1. Dili ka magbaton og lain      sa atubangan ko. 
(Exodo 20:3)

 2. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa          . 
(Exodo 20:4)

 3. Dili mo paggamiton ang ngalan sa Ginoo nga 
imong Dios          . (Exodo 20:7)

 4. Hinumduman ang          , sa pagbalaan niini. 
(Exodo 20:8)

Bahina ang mga bata ngadto sa upat ka mga grupo 
Hatagi ang matag grupo og usa sa mga pakisayran nga 

Gamay nga mga 
grupo: Ang pagbahin 
sa mga bata ngadto sa 
ginagmay nga mga grupo 
makahimo og epektibo nga 
paagi sa pagtugot sa mga 
bata nga aktibong moapil 
sa leksyon.

Tahura ug 
Simbaha 
ang Dios

Tahura 
ang Uban

Tahura 
ang mga 
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Timaan: Ang mga lek-
syon ingon nga gisulat 
mahimong dili motubag sa 
piho nga panginahanglan 
sa imong mga bata. Sab-
ton nimo ang ilang mga 
abilidad ug mga sitwasyon 
ug ipahiangay ang mga 
ideya sa panahon sa pag-
pakigbahin aron sa pag-
himo niini nga epektibo sa 
imong Primary.

kasulatan, ug ipabasa kanila ang kasulatan ug ipapa-
ngita ang pares nga sentence diha sa pisara. Hangyoa 
ang unang grupo sa pagsulat sa ilang blangko diha sa 
pisara ug giyahi ang uban nga mga bata sa pagdungan 
og sultig balik sa sentence. Hisguti ang kahulugan sa 

sugo, ug pasugyuta ang mga bata kon unsa ang ilang 
mabuhat sa pagsunod niini. Isulat ang ilang mga sug-
yot diha sa pisara. Usba sa ubang tulo ka mga grupo. 
Awhaga ang mga bata sa pagpili og usa sa mga sugyot 
diha sa pisara nga buhaton sa sulod sa semana.

Semana 3: Kinahanglan nga akong tahuron ang akong mga ginikanan.

Ilha ang doktrina (nagsag-ulo og kasulatan): 
Sa daklit ribyuha ang mahitungod sa mga sugo nga 
nakat-unan sa mga bata sa milabay nga semana, ug 
hangyoa ang pipila ka mga bata sa pagpakigbahin 
kon unsa ang ilang gihimo sa pagsunod niadto nga 
mga sugo. Bahina ang mga bata ngadto sa upat ka 
mga grupo, ug ihatag ang usa sa mga gilis sa pulong 
nga gipakita sa ubos ngadto sa matag grupo (tan-awa 
sa Exodo 20:12).

Dapita ang unang grupo sa pagtindog, balika pag-
sulti ang mga pulong diha sa gilis sa mga pulong, ug 
lingkod, sundan sa uban nga mga grupo sa hustong 
pagkasunod-sunod. Hangyoa ang mga grupo sa 

pagpahatag sa ilang mga gilis sa mga pulong ngadto 
sa lain nga grupo, ug ipabalik ang kalihokan hangtud 
ang tanan nga mga grupo nakabasa sa matag gilis sa 
mga pulong. Dapita ang tanan nga mga bata nga mag-
dungan sa pagtindog ug sa pagbalik sa sugo.

I-awhag ang paggamit (nagdula og pares-pares 
nga dula): Bahina ang mga bata ngadto sa mga grupo. 
Pahunahunaa ang matag grupo og usa ka butang nga 
ilang mabuhat sa pagtahud sa ilang mga ginikanan. 
Dapita ang matag grupo sa pag-pantomime sa ilang 
aksyon, ug ipatag-an sa uban nga mga bata kon unsa 
ang ilang gibuhat. Kon husto ang ilang pagtag-an, ipa-
sulat sa usa sa mga bata sa grupo ang ilang ideya diha 
sa pisara.

Semana 4: Kinahanglan nga ako morespeto sa uban.

Ilha ang doktrina (naghisgot sa respeto): Sultihi 
ang mga bata nga usa ka importante kaayo nga tawo 
moanha sa Primary karon. Hangyoa ang mga bata 
sa pagpakita kon unsaon nila nga makapakita og 
respeto ngadto niini nga tawo. Ipatag-an kanila kon 
kinsa kaha kini nga tawo. Ipa-hum ang “Ako Anak sa 
Dios” samtang imong i-alpiril ang bitoon nga papel 
diha sa matag bata. Ipasabut nga ang matag tawo 
importante ug nga kita kinahanglan nga motagad 
sa tanan uban ang respeto. Sultihi ang mga bata nga 
daghan sa Napulo ka mga Sugo nagtudlo kanato kon 
unsaon ang pagrespeto sa uban.

I-awhag ang pagsabut (naghisgot ug mga case 
studies): Ipasabut nga ang Napulo ka mga Sugo nag-
tudlo kanato nga kita kinahanglan nga dili mangawat, 
o mamakak, kini usa ka paagi nga kita nagrespeto sa 
uban. Pag-andam og daghan nga mga case studies 
(tan-awa sa PWLKMT, 161–62) nga naghatag og mga 
sitwasyon diin ang mga bata nag-atubang og pagpili 
mahitungod sa pagkamatinuoron. Bahina ang mga 
bata ngadto sa mga grupo ug hatagi ang matag grupo 
og pipila ka mga case studies. Hangyoa sila sa pagpa-
basa sa matag case study ug pahisguti kon unsaon nila 
nga mahimong magmatinuoron sa matag sitwasyon.

Pangita og mga oportunidad nga nagpakita og 
gugma ngadto sa matag bata. Samtang magpakita 
ka og gugma alang sa imong mga gitudloan, mas 

dali silang modawat sa Espiritu ug mas mahinamon 
sa ilang pagkat-on (tan-awa sa PWLKMT, 45).

aron  
magahataas

nga gihatag 
kanimo sa Dios.

Tahuron mo ang 
imong amahan ug 
ang imong inahan

ang imong  
adlaw sa yuta
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Mga Pangutana: Ang 
pagpangutana og epektibo 
nga mga pangutana mo-
aghat og mahunahunaon 
nga mga tubag gikan sa 
mga bata. Likayi ang mga 
pangutana nga oo o dili 
lamang ang mga tubag.

Ang mga Panalangin sa 
Priesthood Mahatag sa Tanan
“Silang tanan kinsa modawat niini nga pagkapari modawat kanako, miingon ang Ginoo” 
(D&P 84:35).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Matag semana, pag-
plano og mga paagi sa (1) pag-ila sa doktrina, (2) pagtabang sa mga bata sa pagsabut niini, ug 
(3) pagtabang kanila sa paggamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kau-
galingon, “Unsa ang buhaton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang 
kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Ang takus nga batan-ong mga lalaki modawat sa priesthood 
kon sila 12 anyos na ang panuigon.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og hulagway): 
Pagpakita sa mga bata og hulagway ni Jesukristo nga 
mipasiugda sa sakrament. Ipasabut nga si Kristo mi-
hatag sa sakrament ngadto sa Iyang mga Apostoles ug 
sa Iyang mga disipulo diha sa Basahon ni Mormon, 
ug misugo Siya kanila sa pagpadayon sa pagpana-
langin ug sa pagpaambit sa sakrament kon wala na 
Siya. Basaha og dungan 3 Nephi 18:5–6. Pangutan-a 
ang mga bata og mga pangutana sama sa : Kinsa ang 
nagpanalangin sa sakrament sa atong panahon? Kinsa 
ang nagpaambit sa sakrament? Unsa nga gahum ang 
gikinahanglan nga huptan sa usa ka tawo aron maka-
panalangin ug makapaambit sa sakrament?

I-awhag ang pagsabut (naghisgot sa doktrina): 
Ipasabut nga ang priesthood mao ang gahum sa Dios 
sa pag-alagad ug pagpanalangin sa mga katawhan 
dinhi sa yuta. Sa ulahing mga adlaw gitudlo ni Kristo 
kanato nga bisan kinsa nga lalaki makabaton sa priest-
hood kutob nga siya makaabut sa duha ka mga giki-
nahanglan. Ang una mao ang anaa sa piho nga edad. 
Hangyoa sa pagtindog kon sila makadungog kanimo 
nga nagsulti sa edad kon kanus-a ang usa ka batang 
lalaki makadawat sa priesthood. Pag-ihap og hinay 

gikan sa usa ngadto sa napulog duha. Sultihi ang mga 
bata nga ang lain nga gikinahanglan mao nga ang ba-
tang lalaki kinahanglan gayud nga takus. Ipasabut kon 
unsa ang kahulugan sa mahimong takus, ug ipasabut 
nga ang mga lalaki ug mga babaye makagamit sa “Ang 
Akong mga Sumbanan sa Ebanghelyo” aron sa pagta-
bang kanila nga mahibalo kon unsaon sa pagpuyo sa 
takus nga paagi.

I-awhag ang paggamit (nag-apil og pisikal 
nga kalihokan): Bahina ang mga bata ngadto sa mga 
grupo. Hatag og usa ka sumbanan gikan sa “Ang 
Akong mga Sumbanan sa Ebanghelyo” aron ngadto sa 
matag grupo. Pahunahunaa ang matag grupo og usa 
ka yano nga aksyon nga nagrepresentar sa ilang sum-
banan. Paghingalan og pipila ka mga pulong aron sa 
pag-ila og usa ka sumbanan, ug patindoga ang nahata-
gan nga grupo ug ipakita ang ilang aksyon. Ipadayon 
hangtud ang tanan nga mga grupo nakahuman na. 
Ipasabut nga ang pagsunod niini nga mga sumbanan 
nagtabang sa mga batang lalaki nga magpabiling takus 
sa paghupot sa priesthood ug sa pagdawat sa mga or-
dinansa sa priesthood ug ang mga babaye magpabilin 
nga takus sa pagdawat og mga ordinansa sa pries-
thood, sama sa bunyag ug mga ordinansa sa templo.

Semana 2: Nagdawat kita sa mga ordinansa sa kaluwasan pinaagi sa 
priesthood.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og leksyon nga 
naggamit og butang): Paguniti sa bata ang gibukhad 
nga payong. Patindoga ang pipila ka mga bata ilawom 
niini. Ikomparar ang payong ngadto sa priesthood. 
Itudlo nga kon ulan, ang tanan nga mga bata ilawom 
sa payong modawat sa panalangin nga dili mabasa, dili 
lamang ang usa nga naggunit niini. Sa sama nga paagi, 
ang Dios naghatag, pinaagi sa Iyang priesthood, og usa 
ka paagi alang sa Iyang tanan nga mga anak nga mapa-
nalanginan. Pinaagi sa priesthood atong madawat ang 

Timaan: Pagsensitibo 
ngadto sa mga sitwasyon 
sa pamilya sa mga bata. 
Hatagi og gibug-aton nga 
ang priesthood nagpana-
langin sa tanan, sa walay 
pagsapayan kon lalaki 
o babaye ba, ug nga ang 
mga bata nga walay tighu-
pot sa priesthood sa ilang 
panimalay mapanalangi-
nan pinaagi sa mga home 
teachers, mga paryente, ug 
mga lider sa Simbahan.

Ang paggamit og mga butang sa leksyon 
mahimong gamiton sa pagmugna og interes, 
sa pagkuha sa atensyon sa mga bata, o sa 
pagpaila og usa ka baruganan sa ebanghelyo.

Oktubre
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Bunyag

Ang pagtabang sa mga bata 
nga abtik moapil sa leksyon 
motabang kanila sa pagbati 

sa doktrina nga gitudlo.

mga ordinansa sa kaluwasan nga nagtugot kanato sa 
pagbalik ug sa pagpuyo uban sa Dios pag-usab.

I-awhag ang pagsabut (nagsulbad sa mga puz-
zles): Isulat ang matag usa nga mosunod diha sa lain-
lain nga piraso sa papel: bunyag, kumpirma, ordinasyon 
sa priesthood (alang sa mga lalaki), temple endowment 
ug sealing didto sa templo. Guntinga ang matag piraso 
sa papel ngadto sa usa ka puzzle. Sa daklit ipasabut 
ngadto sa mga bata kon unsa ang ordinansa (usa ka 
sagrado nga tulumanon o buhat nga adunay espiritu-
hanon nga mga kahulugan), ug sultihi ang mga bata 

nga ang pipila ka mga or-
dinansa sa priesthood gi-
kinahanglan alang kanato 
aron mahibalik ug maka-
puyo uban sa Langitnong 
Amahan. Pagdraw og lima 
ka ang-ang diha sa pisara, 
ug ibutang ang hulagway 
ni Jesukristo sa ibabaw sa 
tumoy nga ang-ang. Ba-
hina ang mga bata ngadto 
sa lima ka grupo, ug hatagi 
ang matag grupo og usa sa 
mga piraso sa puzzles nga imong gihimo. Ipasulbad 
ang ilang puzzle ug dayon ipakigbahin kon unsay 
ilang nahibaloan mahitungod sa ordinansa ngadto sa 
tanang Primary. Ipabutang sa mga grupo ang ilang na-
sulbad nga puzzle sa hustong pagkasunod-sunod diha 
sa mga ang-ang sa pisara.

Semana 3: Makadawat ako og gahum sa paglig-on pinaagi sa mga 
panalangin sa priesthood.

Ilha ang doktrina (naghisgot sa doktrina): 
Hangyoa ang mga bata sa pagpataas sa ilang mga 
kamot ug sa pagtan-aw niini. Pangutan-a sila kon 
giunsa sa ilang mga kamot sa pagtabang kanila sa 
pagdula, pagtrabaho, ug sa pag-andam alang sa pag-
simba. Ipa-pantomime kanila ang matag tubag. Da-
yon pangutan-a sila kon sa unsa nga paagi ang mga 
tawo makagamit sa ilang mga kamot sa pagtabang sa 
uban. Ipasabut nga ang mga tighupot sa priesthood 
makagamit sa ilang mga kamot sa paghatag og mga 
panalangin nga nagtabang ug naglig-on kanato.

I-awhag ang pagsabut ug paggamit (nag-
tan-aw og mga hulagway ug nakigbahin sa mga 
kasinatian): Pagbutang og mga hulagway sa sakra-
ment, bunyag, pagkumpirma, pagpanalangin sa batang 
gamay, ug pagpangalagad ngadto sa masakiton diha 
libut sa kwarto, ug ipasabut kon unsa ang nahitabo 
sa matag hulagway. Ipa-trace sa mga bata ang ilang 
duha ka kamot diha sa usa ka pirasong papel ug ipa-
gunting kini. Ipasulat niini ang ilang pangalan diha sa 
atubangan sa matag marka sa kamot. Ipa-tape ang usa 

sa ilang papel nga mga kamot 
duol sa hulagway nga nagpakita 
og panalangin o ordinansa nga 
ilang nadawat gikan sa mga ka-
mot sa tighupot sa priesthood. 
Pagpili og pipila ka mga kamot, 
ug dapita kadtong mga bataa sa 
pagpakigbahin sa ilang mga pag-
bati mahitungod sa kon giunsa 
sa priesthood ang pagpanalangin 
ug paglig-on kanila. I-asoy ang 
istorya ni Jesus nga nagpana-
langin sa mga bata gikan sa 
3 Nephi 17:11–25. Pagbutang 
og hulagway ni Jesus nga may 
mga bata diha sa atubangan sa 
kwarto, ug dapita ang matag 
bata sa pag-tape sa ilang ikaduhang kamot duol sa 
hulagway. Ipasabut nga ang mga tighupot sa priest-
hood adunay gahum sa paglihok diha sa pangalan ni 
Jesukristo; makapanalangin sila kanato sama lamang sa 
himoon ni Jesus kon Siya ania pa dinhi.

Semana 4: Makaadto ako sa templo aron sa pagdawat sa mga ordinansa 
alang sa akong mga katigulangan kon ako modako na.

Ilha ang doktrina ug i-awhag ang pagsabut 
(nagkolor): Pahinumdumi ang mga bata nga kita ki-
nahanglan nga modawat og piho nga mga ordinansa 
sa priesthood sa dili pa kita makabalik sa pagpuyo 
uban sa Langitnong Amahan. Hangyoa ang mga bata 
sa paghingalan og pipila niadto nga mga ordinansa. 
Ipasabut nga daghang mga tawo ang nangamatay 
nga walay kahigayunan sa pagdawat niini nga mga 
ordinansa, ug sila nanginahanglan sa atong tabang. 
Istoryahi ang mga bata mahitungod sa usa sa imong 
mga katigulangan kinsa namatay sa wala pa makada-
wat niini nga mga ordinansa. Hatagi ang matag bata 
og yano nga drawing sa usa ka tawo nga ginunting 

gikan sa papel. Hangyoa sila sa pagdraw sa ilang mga 
kaugalingon sa pikas nga bahin sa papel ug usa ka 
hulagway sa katigulangan nga imong giistorya kanila 
sa pikas nga bahin. (Kon ang mga bata nakaila sa usa 
sa ilang mga katigulangan kinsa namatay nga wala 
makadawat sa mga ordinansa sa priesthood, maka-
draw sila niana nga tawo.) Ipabalik og usab kanila 
ang tema alang niini nga semana samtang naggu-
nit sila sa papel nga tawo diha sa ilang atubangan. 
Hangyoa sila sa pagpakita sa hulagway sa ilang kau-
galingon kon isulti nila ang pulong nga “Ako” ug ang 
hulagway sa katigulangan kon isulti nila ang pulong 
nga “mga katigulangan.”

 Pinaagi sa 
PRIESTHOOD 
nagdawat kita sa 

mga ordinansa 
sa kaluwasan.

Bunyag

Pagkumpirma

Ordinasyon  
sa Priesthood

Endowment  
didto sa Templo

Sealing didto 
sa Templo

Gilis sa mga pulong anaa 
sa sharingtime .lds .org



Nobyembre Makapili Ako nga Mahimong 
Misyonaryo Karon
“Ug siya miingon kanila, Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang 
maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan” (Marcos 16:15).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Matag semana, pag-
plano og mga paagi sa (1) pag-ila sa doktrina, (2) pagtabang sa mga bata sa pagsabut niini, ug 
(3) pagtabang kanila sa paggamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kau-
galingon, “Unsa ang buhaton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang 
kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Mahimo ako nga usa ka misyonaro pinaagi sa pagserbisyo sa uban.

I-awhag ang pagsabut (naghimo og mga role 
play): Basaha ang Mateo 25:34–40, ug ipasabut nga 
kon kita nagserbisyo sa uban nagserbisyo usab kita 
sa Langitnong Amahan (tan-awa sa Mosiah 2:17) ug 
nga ang serbisyo 
modala kanato og 
kalipay ug mota-
bang kanato nga 
makapuyo pagbalik 
uban sa Dios. Ipa-
role play sa daghan 
nga mga bata ang 
pipila ka mga bu-
hat sa serbisyo, 
sama sa paghatag 
og pagkaon ngadto 
sa usa ka tawo 
kinsa gigutom, 
pakighigala sa usa 
ka tawo kinsa nag-
inusara, o pagbisita 
sa usa ka tawo 
kinsa nasakit. Ipatag-an sa mga bata kon unsa ang 
nahitabo sa matag role play. Pagpakita og litrato sa 
mga misyonaryo. Pangutana ko giunsa sa mga mis-
yonaryo pagserbisyo ang Dios. Ipasabut nga kon kita 
nagserbisyo sa uban kita usab mga misyonaryo.

I-awhag ang paggamit (nagdula ): Paghimo og 
game board nga may agianan nga hinimo sa unom ka 
nagkalain-laing mga kolor nga nagpadulong ngadto 
sa usa ka hulagway ni Jesus. Pag-andam og buburan 

(spinner) nga may 
unom ka kinoloran 
nga mga seksyon 
aron mobagay sa 
mga kolor diha sa 
game board. Sa 
matag kolor isulat 
ang pangalan sa 
tawo nga ang mga 
bata makaserbisyo, 
sama sa ginikanan, 
higala, ug silingan. 
Pagpili og bata nga 
motuyok sa buburan 
(spinner) ug pasul-
tiha kon unsaon 
niya nga makaalagad 
sa tawo nga itudlo 

niini. Dayon ipasibug sa bata ang piraso sa dulaan 
ngadto sa sunod nga kwadro nga mopares sa kolor 
diha sa buburan (spinner). Balika pag-usab sa uban nga 
mga bata hangtud ang mga piraso sa dulaan moabut sa 
hulagway sa Manluluwas. Pahinumdumi ang mga bata 
nga kon kita nag-alagad sa uban, kita nag-alagad sa 
Dios. Kantaha “Kon Kita Motabang” (SB, 108).

Semana 2: Mahimo ako nga usa ka misyonaryo pinaagi sa paghimo og 
maayo nga ehemplo.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og leksyon nga 
naggamit og butang): Sa dili pa ang Primary, pag-

himo og butang nagga-
mit sa mga blocks, ug 
tabuni kini aron ang mga 
bata dili makakita niini. 
(Kon walay makuha nga 
mga blocks, makadraw 
ka og hulagway diha 
sa pisara ug tabuni ang 
drawing sa usa ka piraso 

nga papel. Ihulagway ang butang nga imong gitagoan 
ug giunsa mo kini paghimo. Dayon hatagi ang pipila 
ka mga bata og pipila ka mga blocks ug pasulaya sila 
sa paghimo og butang nga parehas sa unsay imong 
gihimo. Kon mahuman na sila, kuhai sa tabon ang 
imong butang, ug tan-awa ang mga kalainan tali sa 
duha. Hangyoa ang mga bata sa pag-usab sa ilang 
gihimo samtang ilang tan-awon ang imong ehemplo. 
Ipasabut nga daghang mga butang nga mas sayon 
kon nagsunod ka og ehemplo.

Pahimusli ang mga 
oportunidad sa 

pag-awhag sa mga bata 
sa paghunahuna. Ang 
paghagit sa ilang mga 

hunahuna uban sa mga 
pangutana nga angay sa 

ilang edad o mga sitwasyon 
nagpalambo og pagkat-on.

Mga Dula: Ang mga dula 
naghatag og kalain-lainan 
sa mga leksyon ug nagtu-
got sa mga bata sa pagti-
nabangay ingon man sa 
pagdugang og kalig-on sa 
baruganan sa ebanghelyo 
nga gitudlo sa makali-
ngaw nga paagi.
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Kon ako nag-alagad sa akong pamilya 
ug sa uban ako nag-alagad sa Dios.

Ang game board ug ang buburan spinner anaa sa sharingtime .lds .org



23

Pagplano og mga paagi nga 
modakop sa ilang atensyon 

diha sa sinugdanan sa 
kalihokan. Sama pananglit, 
niini nga kalihokan ang mga 
bata mainteresado samtang 

sila nagpaabut kon unsa 
ang kuhaon gikan sa bag.

I-awhag ang pagsabut ug paggamit (nami-
naw og mga istorya ug nagkanta): Pagpakita og 
mga hulagway ug sa daklit pag-asoy og pipila ka mga 
istorya sa kasulatan diin ang batan-ong mga tawo 
mao ang maayo nga mga ehemplo (sama pananglit, 
si Daniel ug ang iyang mga higala nagdumili sa pag-
inom sa bino sa hari [tan-awa sa Daniel 1:5–16]; 
Sadrach, Mesach, ug Abed-nego [tan-awa sa Daniel 
3:4–29]; ug si Daniel diha sa langub sa leon [tan-awa 
sa Daniel 6]). Pagpakita og mga litrato sa mga misyo-
naryo, ug pangutan-a ang mga bata kon sa unsa nga 
paagi ang mga misyonaryo maayo nga mga ehemplo. 
Ipasabut nga kon kita naghimo og maayo nga mga 
ehemplo, kita mga misyo-
naryo tungod kay ang atong 
ehemplo makatabang sa 
uban sa pagkat-on og labaw 
pa mahitungod ni Jesukristo. 

Pakigbahin og pipila ka mga higayon nga ikaw naka-
kita og mga bata sa imong ward o branch nga maayo 
nga mga ehemplo.

Pakantaha ang mga bata sa “Dan-ag” (SB, 96). Sam-
tang sila nagkanta, ipapasa-pasa nila ang adlaw nga 
hinimo sa papel libut sa kwarto. Sa matag higayon 
nga ang musika mohunong, pasultiha ang bata nga 
nagkupot sa adlaw kon unsaon niya nga mahimong 
maayo nga ehemplo (sama pananglit, pinaagi sa pag-
kamabination, pagsulti sa tinuod, o pagdapit og mga 
higala ngadto sa Primary).

Dapita ang matag bata sa paghimo sa ilang kaugali-
ngon og adlaw nga papel uban sa mga pulong nga 
“Ako Mahimong Sanag nga Ehemplo” nga nasulat 
diha niini. Ipataas sa mga bata ang ilang mga adlaw 
samtang ilang kantahon ang “Sama Ko sa Usa ka 
Bitoon” (SB, 84), “Si Jesus Buot nga Ako Mahimong 
Bidlisiw” (SB, 38–39), o “Dan-ag” (SB, 96). 

Semana 3: Makatudlo ako sa akong mga higala mahitungod ni Jesukristo 
ug sa Iyang Simbahan.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og pasundayag): 
Lamanoha ang usa o daghan pa nga mga bata ug pag-
role play nga nagdapit kanila sa pag-anha sa Primary 
ug pagkat-on mahitungod ni Jesus. Tudloi kadto kinsa 
nakadawat og imbitasyon sa pag-imbitar sa uban 
hangtud ang tanan nga mga bata naimbitar. Ipasabut 
nga ang Ginoo gusto kanatong tanan nga mamisyo-
naryo pinaagi sa pagtudlo sa atong mga higala mahi-
tungod ni Jesukristo ug sa Iyang Simbahan.

I-awhag ang pagsabut (naminaw og istorya): 
Ipakigbahin ang istorya nga giistorya ni Presidente 
Spencer W. Kimball mahitungod sa usa ka Primary nga 
batang lalaki kinsa usa ka maayong misyonaryo. Usa 
ka tawo diha sa tren nangutana sa batang lalaki mahi-
tungod sa Simbahan sa Mormon. Ang batang lalaki mi-
sulti sa tanan nga Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo. 

Ang tawo nadani og maayo nga kining bata nga lalaki 
nahibalo kon unsay iyang gituohan nga siya miadto sa 
Siyudad sa Salt Lake aron sa pagkat-on mahitungod sa 
Simbahan (tan-awa sa Conference Report, Okt. 1975, 
117–19; o Ensign, Nob. 1975, 77–79). Ipasabut nga ang 
pagkat-on sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo maka-
tabang kanato nga mahimong misyonaryo karon.

I-awhag ang paggamit (ribyuha ang Mga Ar-
tikulo sa Hugot nga Pagtuo): Pag-andam og 13 ka 
mga piraso sa papel nga may numero gikan sa 1 ngadto 
sa 13 sa matag usa. Bahina ang mga bata ngadto sa 
mga grupo. Papilia ang matag grupo og usa ka piraso 
nga papel ug magdungan og buhat aron sa pagkat-on 
sa artikulo sa hugot nga pagtuo nga pares niana nga 
numero. Kon ang matag grupo andam na, ipasulti nila 
kini ngadto sa uban nga mga bata ug dayon magkuha 
og lain nga papel. Padayon kutob sa itugot sa panahon. 

Semana 4: Makaandam na ako karon sa pag-alagad og full time nga misyon.

Ilha ang doktrina (nagtan-aw og mga butang 
kalabut sa misyonaryo nga buhat): Pag-andam og 
gamay nga bag o maleta nga dunay sulod nga mga 
butang nga gamiton sa full time nga mga misyonaryo, 
sama sa sapatos pang-Dominggo, kurbata, ug mga ka-
sulatan. Pagdapit og pipila ka mga bata sa paghabwa 
sa mga butang gikan sa bag ug ipakita kini ngadto sa 
tanan nga mga bata. Pangutan-a ang mga bata kon 
ngano nga ang pagbaton niining mga butanga dili 
maghimo sa usa ka tawo nga andam nga mahimong 
usa ka misyonaryo. Basaha ang Doktrina ug mga Pa-
kigsaad 84:62, ug dapita ang mga bata sa pagpaminaw 
alang sa usa ka butang nga ang matag misyonaryo 
nagkinahanglan (pagpamatuod). Pagpamatuod sa ka-
mahinungdanon sa pag-angkon og pagpamatuod.

I-awhag ang pagsabut (nagtan-aw og mga hu-
lagway ug nagtubag og mga pangutana): Tabangi 
ang mga bata sa pagsabut sa importante nga mga bahin 

sa pagpamatuod. Pagpakita og mga hulagway nga 
nagrepresentar sa pipila niadto nga mga bahin (sama 
pananglit, nga ang Langitnong Amahan nahigugma 
kanato, nga si Jesukristo mao ang atong Manluluwas, 
nga si Joseph Smith usa ka propeta, nga ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao 
ang tinuod nga Simbahan sa Ginoo, ug nga kita gipa-
ngulohan sa usa ka propeta). Pangutana og daghan nga 
mga pangutana mahitungod sa matag hulagway, sama 
sa: Unsa o kinsa kini? Unsa ang imong nahibaloan 
mahitungod niini? Unsaon nimo pagpalig-on sa imong 
pagpamatuod kabahin niini? Pahinganla ang mga bata 
og mga tawo kang kinsa sila mahimong makigbahin sa 
ilang pagpamatuod. Ipamatuod nga samtang ang mga 
bata nakigbahin sa unsay ilang nahibaloan ngadto sa 
uban, ang ilang mga pagpamatuod motubo ug sila na-
ngandam sa pag-alagad og misyon.

Timaan: Hunahunaa 
ang paggamit sa binulan 
nga kasulatan aron sa 
pagdugang sa bisan unsa 
nga leksyon sa panahon sa 
pagpakigbahin. Mahimo 
usab nga imong ipakita 
ang binulan nga tema diha 
sa kwarto sa Primary.



24

Si Jesukristo Mao ang Anak sa Dios.
“Tan-awa, Ako si Jesukristo, ang Anak sa Dios. Ako ang kinabuhi ug ang kahayag sa 
kalibutan” (D&P 11:28).
Dugangi ang mga ideya nga gihatag dinhi og pipila sa imong kaugalingon. Matag semana, pag-
plano og mga paagi sa (1) pag-ila sa doktrina, (2) pagtabang sa mga bata sa pagsabut niini, ug 
(3) pagtabang kanila sa paggamit niini diha sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang imong kau-
galingon, “Unsa ang buhaton sa mga bata aron makakat-on, ug unsaon nako sa pagtabang 
kanila nga mobati sa Espiritu?”

Semana 1: Ang Langitnong Amahan mipadala sa Iyang Anak nganhi sa yuta.

Pag-ila sa doktrina (Balikon pag-usab ang ber-
sikulo nga kalihokan): Balika pag-usab ang mosu-
nod nga bersikulo nga kalihokan sa makadaghan nga 
higayon uban sa mga bata:

Ang Langitnong Amahan mipadala sa Iyang Anak 
nganhi sa yuta.

Mianhi siya isip usa ka bata. (nagduyan nga mga bukton)
Mitubo siya sama kanimo ug kanako. (motikubo ug 

hinay-hinayng motul-id)
Tungod kay Siya nahigugma kanato (mga kamot 

 ibabaw sa kasingkasing) Siya nagpakamatay alang 
kanato. (lingkod)

Tungod kay Siya nabanhaw, kita mabuhi og usab! 
 (tindog og usab)

Ipasabut nga diha sa mga kasulatan, nagsulti si Jesus 
kanato nga Siya mao ang Anak sa Dios. Basaha og 

dungan ang Doktrina ug mga Pakigsaad 11:28 og ku-
sog. (Mahimong imong dapiton ang mas gagmay nga 
mga bata sa pagsulti lamang og “ang Anak sa Dios” 
kon imong basahon kana nga bahin sa kasulatan.)

I-awhag ang pagsabut (nagdrawing ug nami-
naw og istorya): Ipa-draw sa matag bata ang usa ka 
talan-awon o usa ka tawo gikan sa istorya sa pagka-
tawo ni Jesukristo (sama pananglit, Maria, Jose, o ang 
mga magbalantay sa mga karnero). Ibalik og istorya 
ang asoy gikan sa Lucas 2:4–17 ug Mateo 2:1–12. Da-
pita ang mga bata sa pagpataas sa ilang mga hulagway 
sa tukma nga mga higayon sa panahon sa istorya. Ma-
himong gusto kang mokanta og mga awit sa Pasko gi-
kan sa Songbook sa mga Bata sulod niini nga kalihokan 
(tan-awa sa mga pahina 34–54). Alang sa mga sugyot 
mahitungod sa paggamit og musika sa pagtudlo tan-
awa sa PWLKMNT, 172–76.

Semana 2: Si Jesus mitubo sa kaalam ug sa gidak-on ug sa kahimuot sa 
Dios ug sa tawo.

Ilha ang doktrina (nagkanta ug nagmemorya og 
kasulatan): Pagpakita og hulagway nga nagpakita 
sa pagtubo ni Kristo gikan sa pagkamasuso ngadto 

sa pagkabata ngadto sa pagkahamtong. Panganta og 
dungan “Sa Bata pa si Jesus” (SB, 34), ug hangyoa ang 
mga bata sa pagpasabut kon unsa ang gitudlo sa awit 
mahitungod ni Jesus. Tabangi ang mga bata sa pag-
memorya sa Lucas 2:52 pinaagi sa paggamit og yano 
nga mga aksyon sa pagrepresentar sa mga paagi sa 
pagtubo ni Jesus sa kaalam (itudlo ang ulo), sa gidak-on 
(piko-a ang bukton), ug diha sa kahimuot sa Dios (kyug-
pos) ug sa tawo (wara-wara ngadto sa usa ka higala).

I-awhag ang paggamit (nagbasa og mga kasu-
latan ug nag-apil og mga kalihokan): Bahina ang 
kwarto ngadto sa upat ka dapit, ug ibutang ang usa 
sa mosunod nga mga timaan diha sa matag dapit: Si 
Jesus mitubo sa kaalam—D&P 88:118; Si Jesus mitubo 
sa gidak-on—D&P 89:20; Si Jesus mitubo sa kahimuot sa 
Dios—D&P 88:63; Si Jesus mitubo sa kahimuot sa tawo—
Proverbio 18:24. Pag-andam og yano nga kalihokan 
alang sa matag dapit, ingon nga angay sa edad nga 
mga pangutana mahitungod sa Langitnong Amahan 
ug sa Iyang mga sugo (“kaalam”), usa ka tape measure 
sa pagrekord sa gitas-on sa matag bata ug papel nga 
drawingan sa mga hulagway sa makapahimsog nga mga 
pagkaon (“gidak-on”), ug mga istorya gikan sa Friend 
o Liahona mahitungod sa pagpamatuod ug pakighigala 

Ang pagtugot sa mga bata 
sa pag-apil sa pag-asoy 

og istorya mopabilin 
kanila nga maminaw 
ug may buhatunon.

Niini nga kalihokan, ang 
mga bata makasusama 

ngadto ni Jesukristo pinaagi 
sa pag-ila nga Siya mitubo 

sama nga sila nagtubo.

Si Jesus 
mitubo sa 
gidak-on

Si Jesus 
mitubo sa 
kahimuot 
sa Dios.

Disyembre
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(“sa kahimuot sa Dios ug sa kahimuot sa tawo”). Ipa-
sabut nga kita nagtubo diha sa sama nga mga paagi 
nga si Jesus mitubo —“sa kaalam ug sa gidak-on, ug sa 
kahimuot sa Dios ug sa tawo” (Lucas 2:52). Bahina ang 
mga bata ngadto sa upat ka mga grupo, ug hangyoa 

ang usa ka hamtong sa paggiya sa matag grupo ngadto 
sa usa sa mga timaan, diin ilang mabasa og dungan ang 
kasulatan ug moapil sa kalihokan. Pagpatukar og hinay 
nga musika kon kini panahon na alang sa mga bata sa 
pag-adto sa lain nga timaan.

Semana 3: Si Jesukristo mao ang kahayag ug kinabuhi sa kalibutan.

Ilha ang doktrina (nagbuhat og kalihokan nga 
kasulatan): Pagbutang og mga hulagway sa pag-
katawo ug sa pagkamatay ni Kristo diha sa mag-
kaatbang nga mga kilid sa lawak. Sultihi ang mga 
bata nga ikaw mobasa og pipila ka mga kasulatan 
mahitungod sa mga timaan sa pagkatawo ni Jesus o 
mga timaan sa Iyang pagkamatay. Patuyoka ug paa-
tubanga ang mga bata sa hulagway nga pares sa mga 
kasulatan nga imong gibasa. (Kon diyutay ang imong 
Primary, mahimong imong paduolon ang mga bata 
sa mga hulagway.) Basaha ang 3 Nephi 1:15, 19, 21; 
8:20, 22–23. Hisguti kon giunsa ni Jesukristo pag-
dala og kahayag nganhi sa kalibutan. Hangyoa ang 
mga bata sa pagtabon sa ilang mga mata ug ipahu-
nahuna ang pipila ka mga hagit nga mahimo nilang 
atubangon kon sila papuy-on nga walay kahayag. 
Itandi kini nga mga hagit ngadto sa atong atubangon 
kon kita walay ebanghelyo ni Jesukristo. Basaha ang 
Juan 8:12, ug dapita ang mga bata sa pagpaminaw 
alang sa unsay atong kinahanglan nga buhaton aron 
dili maglakaw sa kangitngit.

I-awhag ang pagsabut (nagdula og tag-an 
tag-an): Ipasabut nga daghan nga mga simbolo nag-
tabang kanato sa paghinumdom nga si Jesus mao ang 
kahayag sa kalibutan, ang pipila sa mga simbolo gi-
gamit sa Pasko. Ibutang kining pipila ka mga simbolo 
(sama sa mga kandila, bitoon nga papel, o mga suga) 
sa usa ka bag. Hangyoa ang usa ka bata sa pagpakuot 
sa bag, ipahikap ang mga butang nga dili kini tan-
awon, ipatag-an kon unsa kini, ug dayon ipakita kini 
ngadto sa ubang mga bata. Hangyoa ang bata sa pag-
pakigbahin og usa ka butang nga gibuhat ni Jesus sa 
pagdala og kahayag sa atong mga kinabuhi. Balika sa 
lain na usab nga mga butang.

I-awhag ang paggamit (nagdrawing og hulag-
way): Hatagi ang matag bata og adlaw nga papel. Ipasu-
lat o ipadraw kanila ang usa ka paagi nga sila mosunod 
sa kahayag ni Jesukristo. Awhaga sila sa pagpakigbahin 
sa ilang mga papel ngadto sa ilang mga pamilya.

Semana 4: Nakita ug mipamatuod si Joseph Smith ni Jesukristo.

I-awhag ang pagsabut (nag-abli og mga regalo): 
Pagputos og hulagway sa Unang Panan-awon isip usa 
ka regalo. Ipasabut nga daghang mga tawo naghatag 
og mga regalo sa pagsaulog og mga adlaw nga nataw-
han. Pangutana kon kinsa nga adlaw atong gisaulog 
sa Pasko. Ipasabut nga laing importante nga tawo 
nag-adlaw sa Disyembre Pagdapit og usa ka bata sa 
pag-abli sa regalo aron masayran kon kinsa kana nga 
tawo. Sultihi ang mga bata nga ang Disyembre 23 mao 
ang adlaw nga natawhan ni Joseph Smith. Hisguti ang 
Unang Panan-awon, ug ipasabut nga kita gihatagan 
og importante nga mga gasa tungod kay nakakita ug 
mipamatuod si Joseph Smith ni Jesukristo. Diha sa 
pisara isulat, “Sa mga gasa kita nahatagan tungod kay 
nakakita ug mipamatuod si Joseph Smith ni Jesu-
kristo.” Pag-andam og upat ka dako nga mga piraso sa 
papel, nga may usa sa mosunod nga mga regalo nga 
gisulat diha sa matag usa: “Kita adunay Basahon ni 
Mormon.” “Kita adunay tinuod nga Simbahan dinhi sa 
yuta karon.” “Kita adunay Priesthood.” “Kita nasayud 
nga ang Langitnong Amahan naminaw ug motubag sa 
mga pag-ampo.”

Bahina ang mga bata ngadto sa upat ka mga grupo. 
Hatagi ang matag grupo og mga papel, ug ipadraw 
nila ang hulagway niana nga regalo. Ipahatag ang 
ilang hulagway isip usa ka regalo ngadto sa lain nga 
grupo. Dapita ang matag grupo sa pagpakita ug sa 
pagpasabut sa ilang regalo ngadto sa uban nga mga 
bata ug ipabutang ang hulagway diha sa pisara.

I-awhag ang paggamit (nagpamatuod ni Jesu-
kristo): Ipapiyong sa mga bata ang ilang mga mata ug 
ipahunahuna ang usa ka tawo kang kinsa sila mahi-
mong makigbahin sa gasa sa ebanghelyo. Isulti ngadto 
kanila nga sila makahimo nga mahisama ni Joseph 
Smith ug makapamatuod ni Jesukristo.

Ribyuha: Ang Disyembre 
usa ka maayo nga bulan 
sa pagribyu. Hunahunaa 
ang pagbalik pag-usab og 
kalihokan gikan sa mas 
bag-o pa nga leksyon, 
nagdapit sa mga bata sa 
pagpakigbahin og mga pa-
agi nga ilang gisunod ang 
doktrina sulod sa semana, 
o sa pagpangutana kanila 
kon giunsa nila pagpakig-
bahin ang doktrina ngadto 
sa ilang mga pamilya.

Sa mga gasa kita nahatagan 
tungod kay nakita ug mipamatuod 

si Joseph Smith ni Jesukristo

Kita adunay  
Basahon ni Mormon. 

“Kita adunay tinuod 
nga Simbahan dinhi 

sa yuta karon.”

“Kita nasayud nga 
ang Langitnong 

Amahan naminaw 
ug motubag sa mga 

pag-ampo.”

“Kita adunay 
Priesthood.”

Gilis sa mga pulong anaa 
sa sharingtime .lds .org

Ang drawing sa adlaw anaa 
sa sharingtime .lds .org
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Unsaon sa Paggamit sa 
Musika sa Primary
Ang katuyoan sa musika sa Primary mao ang pagtudlo sa mga bata sa ebanghelyo ni Jesu-
kristo ug sa pagtabang kanila nga makakat-on sa pagsunod niini. Ang mga kanta sa Primary 
naghimo sa pagkat-on nga mas makalingaw, nagtabang sa mga bata nga makakat-on ug 
nagpahinumdom sa mga kamatuoran sa ebanghelyo, ug nagdapit sa Espiritu.

Ang mosunod mao ang mga pamaagi nga motabang kanimo sa pagtudlo sa mga bata sa 
ebanghelyo pinaagi sa musika. Ang mga ehemplo motabang kanimo sa mga awit nga 
gisugyot niini nga outline. Tan-awa sa seksyon nga“Unsaon sa Paggamit ang Musika sa 
Primary” sa 2010 ug 2011 nga mga outline alang sa dugang nga mga ideya.

Itudlo ang Ebanghelyo pinaagi sa Musika

Ang pipila sa mga leksyon nga gitudlo diha sa 
Primary gitudlo pinaagi sa musika. Ang musika 
makadugang sa pagsabut sa mga bata sa mga 
baruganan sa ebanghelyo ug makalig-on sa ilang 
mga pagpamatuod (PWLKMT, 174). Hunahunaa 
ang pagpangutana mahitungod sa usa ka awit sa 
pagtabang sa mga bata nga makasabut sa kahu-
lugan niini. Sama pananglit, “Buhata Unsa ang 
Matarung” (Mga Himno ug Mga Awit sa mga Bata, 
nu. 34) nagtudlo nga kita wala pasagdi nga nag-
inusara sa paghimo og mga desisyon sa kinabuhi; 
ang Balaang Espiritu mogiya kanato sa paghimo 
og matarung nga mga pagpili. I-draw ang outline 
sa tulo ka mga taming sa PAM diha sa pisara ug 
isulat ang mosunod nga mga pangutana sa sulod 
niini. “Kinsa ang mogiya kanako sa pagpili og 

matarung?” “Kanus-a ang tabang mosanag ngari 
kanako?” Ug “Unsa ang gisaad kon ako nagpili sa 
matarung?” Itudlo ang unang taming, basaha ug 
dungan ang mga pangutana, ug papaminawa ang 
mga bata samtang imong kantahon ang awit ug 
dayon motindog kon ilang madungog ang tubag. 
Ipakanta kanila ang tubag dungan kanimo sa pi-
pila ka mga higayon. Kini motabang kanila sa pag-
hinumdom sa mga pulong ngadto sa tuno. Balika 
sa uban nga mga pangutana. Paghisgot og mga 
hugpong sa mga pulong nga mahimong malisud 
alang sa mga bata sa pagsabut. Kantaha ang tibuok 
nga awit, ug pahinumdumi ang mga bata nga kon 
sila nagkanta niini, sila nagpamatuod nga ang Ba-
laan nga Espiritu motabang kanato kon kita nami-
naw ug naghimo og matarung nga mga pagpili.

Apila ang Tanan nga mga Bata sa mga Kalihokang Pang-musika

Ang mga bata sa tanang edad ug mga abilidad 
uyon sa musika ug ganahang moapil og mga kali-
hokang pang-musika. Ang mga ritmo sa mga awit 
nagtabang sa mga bata sa paghinumdom kon unsa 
ang ilang gikanta ug ang mensahe sa mga pulong. 
Samtang ikaw nagkanta sa “Barugan ang Kama-
tuoran” (SB, 81), hunahunaa ang paglain-lain sa 
kapaspason ug sa kakusgon sa kanta. Hunahunaa 
ang pagtudlo og mga pulong nga pang-musika 
sama sa legato (hinay ug hapsay) ug staccato (dali 
ug putol-putol) ug ipakanta sa mga bata ang awit 
sa duha ka mga paagi.

Ang mga bata gusto usab nga moapil nga may lihok, 
sama sa pagpakpak sa kapaspason o pagpares og 
mga aksyon sa kamot ngadto sa mga pulong. Sa awit 
nga “Ang Tawong Maalam ug ang Tawong Walay 
Kaalam” (SB, 132), mga aksyon sa kamot motabang 
sa mga bata sa paghatag og gibug-aton sa mga pu-
long sa awit. Makagamit usab ikaw og mga aksyon 
kon nagkanta sa “Ang Kaisug ni Nephi” (SB, 64–65). 
Sama pananglit, hangyoa ang mga bata sa pagpaka-
aron ingnon nga naggunit og taming diha sa usa ka 
kamot samtang sila nagkanta sa “Moadto’g,” pagpa-
kaaron ingnon nga naggunit og espada nga ipalabaw 
sa ulo samtang sila nagkanta sa “Moadto’g buhaton 

Pangutana: Paggamit og 
mga pangutana aron ang 
mga bata moapil sa bu-
hat. Ang mga pangutana 
nagtabang nga matumong 
ang pagpaminaw sa mga 
bata ug madugangan ang 
ilang pagsabut sa mga 
baruganan sa ebanghelyo 
(tan-awa sa SB, 149). Hi-
numdumi ang pagsulti sa 
mga pangutana sa paagi 
nga ang mga bata maka-
diskubre sa tubag samtang 
ilang gikanta ang awit.

Dugangi ang kalig-on 
sa mga baruganan 
sa ebanghelyo: Ang 
paghatag og musika sa 
panahon sa pagpakigbahin 
nagtabang sa pagdugang 
sa kalig-on sa mga ba-
ruganan nga gitudlo sa 
kapangulohan sa Primary. 
“Ang musika maoy usa ka 
labing maayo nga paagi 
sa pagdapit sa Espiritu sa 
Ginoo nganha sa imong 
leksyon. Ang musika nag-
tabang kanato sa pagpa-
hayag sa mga pagbati nga 
mahimong malisud sa pag-
pahayag pinaagi sa isulti 
nga pulong” (Teaching 
Guidebook [2001], 10).
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Tip: Awhaga ang mga 
bata sa pagkanta og 
Primary nga mga awit sa 
family home evening, sa 
panahon sa pagtuon sa 
kasulatan, ug sa uban nga 
angay nga mga panahon.

ko ang sugo sa Dios,” ug nagmartsa diha sa gibarugan 
samtang sila nagkanta sa “Siya mohatag paaging matu-
man ko kini.” Dapita ang mga bata sa paghimo og ilang 
kaugalingong angay nga mga aksyon alang sa bisan 

unsa nga mga awit (ang pipila ka mga aksyon mahimo 
nga dili angay alang sa pasundayag diha sa sakrament 
miting ).

Ribyuha ang mga Awit sa Pagdugang og Kalig-on sa mga Baruganan sa 
Ebanghelyo

Samtang ikaw nagtudlo og awit, kinahanglan nga 
imong balikon pag-usab kini og makadaghan aron 
ang mga bata makakat-on niini. Kinahanglanon usab 
nimo ang pagribyu sa mga awit sa tibuok tuig sa pag-
pabilin niini nga presko sa mga hunahuna sa mga bata. 
Human gitudlo ang usa ka awit ribyuha ug kantaha 
kini sa nagkalain-laing makalingaw nga mga paagi. 
Padayuna ang pagkanta og mga awit bisan human sa 
pasundayag diha sa sakrament miting aron ang mga 
bata mahinumdom niini. Hunahunaa ang pagsulat sa 
mga awit nga imong gusto nga ribyuhon sa mga bata sa 
diha sa nagkalain-lain nga mga butang (sama panang-
lit, mga bulak diha sa flower vase, isda nga papel diha 
sa danawan, mga balahibo sa pabo, mga dahon sa ka-
hoy, o mga kasingkasing nga gi-tape libut sa kwarto). 
Papilia ang mga bata tagsa-tagsa og usa ka butang ug 
dayon ipakanta ang awit. Ang mosunod mao ang pipila 
ka dugang nga mga ideya kon unsaon ang pagribyu sa 
mga awit (mga biswal anaa sa sharingtime.lds.org):

• Singing Cube: Paghimo og cube nga may nagkala-
in-laing mga aksyon nga gisulat sa matag kilid. 
Hangyoa ang usa ka bata sa pagpaligid sa cube sa 
pagpiho kon unsa nga aksyon ang ilang himoon 
samtang sila nagkanta.

• Mga Batang Babaye Nagkanta/Mga Batang Lalaki 
Nagkanta: Paghimo og hulagway sa usa ka batang 

lalaki ug hulagway sa usa ka batang babaye ug 
ipapilit o i-tape kini ngadto sa lain-lain nga mga 
lipak. Samtang nagribyu og usa ka awit, pagbi-
nayloay og mga hulagway aron mahibaloan kon 
kinsa ang kinahanglang mokanta. Kini maghu-
pot sa mga bata nga abtik nga moapil.

• Nagkanta nga mga Puppets: Kopyaha ug guntinga 
ang usa sa mga gihulagway diha sa pahina 53 sa 
manwal sa nursery, Tan-awa ang Inyong Gagmay 
nga mga Bata, nga makoloran sa matag bata. Ipa-
pilit o i-tape ang matag gihulagway ngadto sa usa 
ka bulsita aron mahimo nga mga puppet. Dapita 
ang mga bata sa pagkanta uban ang ilang mga 
puppet.

• Paglabay ngadto sa Basket: Pagdapit og usa ka 
bata sa paglabay og usa ka bulsita o kinumot nga 
piraso nga papel ngadto sa basket. Kon siya maka-
himo niini sa unang pagsulay, pakantaha ang mga 
bata og kausa sa bersikulo; kon duha ka pagsulay 
ang kinahanglan, pakantaha sila og kaduha sa ber-
sikulo, ug padayunon.
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Copyright © 2006 ni Janice Kapp Perry. Tanang mga katungod gigahin. Kini nga kanta mahimong 
kopyahon alang sa panagsa nga higayon, dili pangnegosyo nga paggamit sa panimalay ug sa simbahan.

Kini nga pahibalo kinahanglan gayud nga ilakip sa matag kopya nga gihimo.

Malipayon = 96–108q Mga pulong ug musika ni Janice Kapp Perry
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Pagtudlo sa mga Bata nga 
adunay mga Kakulangan
Ang Manluluwas nagtudlo, “Ug ang tanan ninyo nga mga anak pagatudloan mahitungod 
sa Ginoo; ug hilabihan ang kalinaw sa inyong mga anak” (3 Nephi 22:13).
Ang mga lider sa Primary adunay importanting responsibilidad sa pagtudlo sa ebanghelyo ni 
Jesukristo sa tanang mga bata, lakip kadtong adunay mga kakulangan. Ang Primary mao ang 
dapit diin ang matag bata kinahanglan nga maabi-abi, mahigugma, ug maatiman, ug malakip. 
Niini nga kahimtang mas sayon alang sa tanang bata ang pagsabut sa gugma sa atong Langit-
nong Amahan ug ni Jesukristo ug sa pagbati ug pag-ila sa impluwensya sa Espiritu Santo.

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

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

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

 2. Pakigtambag sa ubang mga lider sa Pri-
mary ug sa mga magtutudlo. Pag-ampo ug 
pagtinabangay sa buhat aron makakita og mga pa-
agi sa pagtabang sa matag bata nga makakat-on sa 
ebanghelyo ni Jesukristo ug mobati nga gihigugma.

 3. Pakigtambag sa ward council. Ang mga 
priesthood ug ubang mga lider sa auxiliary adu-
nay mga ideya kon unsaon sa pagtabang sa mga 
bata nga adunay espesyal nga panginahanglan. 
Sa usa ka ward, ang grupo sa mga high priest 
mitanyag sa paghatag og “apohan nga lalaki alang 

sa Primary” sa pagtapad matag semana sa usa ka 
batang lalaki nga may autism. (Mas maayo kon, 
kanunay nga mao gihapon kining tawhana matag 
semana.) Nakatabang kini sa batang lalaki nga 
makahatag og pagtagad sa leksyon ug mobati nga 
gihigugma.

Si Elder M.Russell Ballard mitudlo, “Tataw, kadto kinsa 
gisaligan nianang bililhong mga anak gihatagan sa sa-
grado, halangdon nga pagkatinugyanan, kay kita mao 
ang mga gipili sa Dios nga magpalibut sa mga bata 
karon uban sa gugma ug sa kainit sa hugot nga pagtuo 
ug sa usa ka panabut kon si kinsa sila” (“Great Shall Be 
the Peace of Thy Children,” Ensign, Abr. 1994, 60).

Ang pipila ka mga bata nga may kakulangan 
mas daling mosanong ngadto sa mga biswal 
nga ilhanan. Paggamit og mga ilhanan sama 
sa gipakita dinhi sa pagpakita kon oras na sa 

pag-ampo, sa paghilom, o sa pagpanganta.

Alang sa dugang nga 
impormasyon kon 
unsaon sa pagtabang sa 
may espesyal nga mga 
panginahanglan, tan-
awa sa Pagtudlo Walay 
Labaw ka Mahinungda-
nong Tawag, 38–39, ug 
disabilities .lds .org.

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

Ang mga hulagway anaa  
sa sharingtime .lds .org
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Kita adunay 
Basahon ni Mormon. 







Kita adunay tinuod 
nga Simbahan dinhi 


sa yuta karon.







Kita adunay 
priesthood.







Kita nasayud nga ang 
Langitnong Amahan 


naminaw ug motubag 
sa mga pag-ampo.
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I Have a Body like 
Heavenly Father’s


I have two feet like 
Heavenly Father.


I have two hands like
Heavenly Father.


I have a face like 
Heavenly Father.


Ako Adunay Lawas sama 
sa Langitnong Amahan


Ako adunay 
nawong sama 
sa Langitnong 


Amahan


Ako adunay duha ka 
mga kamot sama sa 


Langitnong Amahan.


Ako adunay duha ka mga tiil 
sama sa Langitnong Amahan.
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