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Katuyoan Kini nga manwal nasulat aron pagtabang sa pagtudlo sa mga bata nga pinaagi
sa pagsunod sa mga ehemplo ni Jesukristo sila makapili sa matarung, magpa-
bunyag, ug mahimong mga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Mensahe 
ngadto sa mga
Magtutudlo sa
Primary Ang atong Amahan sa Langit mihatag kanimo og sagrado nga tawag sa pagtud-

lo sa mga bata sa ebanghelyo ni Jesukristo ug pagtabang kanila sa pagkat-on 
sa pagsunod niini. Sa imong pag-alagad sa mga bata ug sa pagdapit sa matag
usa nga “moduol ngadto kang Kristo,” ikaw makapanalangin sa ilang mga kina-
buhi. Ikaw makatabang kanila sa pagsugod sa pagsabut sa mga panalangin sa
Langitnong Amahan ug sa pagdawat og mga pagpamatuod sa iyang ebanghel-
yo. Ikaw usab motubo sa personal nga paagi ug makat-on gikan sa mga bata.
Ang imong pag-alagad sa Primary makahatag kanimo og hilabihang kalipay.
Pinaagi sa pag-alagad sa mga bata sa Primary, ikaw usab nag-alagad sa
Langitnong Amahan (tan-awa sa Mosiah 2:17).

Sa imong pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo, pagtuon sa mga kasula-
tan, pagsunod sa tambag sa mga lider sa priesthood, ug pagduol ngadto sa
Langitnong Amahan pinaagi sa pag-ampo, ikaw makadawat og inspirasyon gikan
sa Espiritu Santo bahin sa mga bata nga imong tudloan. Ihatag kanunay ang
imong pagpamatuod ngadto sa mga bata, ug tugoti ang Espiritu Santo nga moli-
hok pinaagi kanimo niining mahinungdanong tawag. Sa imong pagbuhat niini,
ang Espiritu mogiya kanimo aron kon unsay imong buhaton sa Primary mahi-
mong madawat sa atong Langitnong Amahan.

Impormasyon 
sa Klase Ang PAM nangahulugan og Pilia ang Matarung. Ang PAM nga taming (CTR shield),

makit-an sa atubangan nga bahin niini nga manwal, ug ang PAM nga singsing
(CTR ring) (31362) gigamit sa kadaghanan sa mga leksyon. Agi og dugang, ang
leksyon 1 naglangkub og mga panudlo alang sa paghimo og PAM nga tsart (CTR
chart), nga mao usab ang gamiton sa kasagaran sa mga leksyon. Ang PAM nga
singsing nagsilbi isip usa ka personal nga pahinumdom sa tag-iya niini sa pagpili
sa matarung. Kon ang PAM nga singsing anaa sa inyong dapit, pakitambag sa
bishop o presidente sa branch bahin sa pundo sa ward o branch aron sa pagpalit
og singsing sa matag bata.

Panahon sa Klase

Pag-ampo Sugdi ug tapusa ang matag panahon sa klase uban sa pag-ampo. Hatagi ang
matag bata sa naandan nga mga kahigayunan sa paghatag sa pag-ampo.
Himoa ang pag-ampo nga usa ka makahuluganong bahin sa klase pinaagi sa
paghatag og mga panudlo ug mga sugyot alang sa mga pag-ampo ug pinaagi

Mga Tabang alang 
sa Magtutudlo



sa pagpangayo sa mga bata og mga ideya nga malakip sa pag-ampo. Ipukos
ang inyong mga sugyot sa gikinahanglan sa klase ug ang mensahe sa leksyon.

Pagtudlo sa 
mga leksyon

Andama og maayo ang matag leksyon ug magmainampoon aron ang mga bata
makasabut ug malingaw niini ug aron ikaw adunay paggiya sa Espiritu.

Itudlo ang mga leksyon nga gihan-ay, gawas sa mga leksyon 45 ug 46 (Pasko
sa Pagkabanhaw ug Pasko). Kon adunay mga bata sa imong klase nga bunya-
ganan sulod sa tuig, ikaw mahimong motudlo sa mga leksyon 12 ug 13, nga
mao ang pagbunyag ug pagkumpirma, sa dili pa ang unang bata sa imong
klase mabunyagan.

Pilia gikan sa mga materyal sa leksyon kadtong nahiangay sa imong klase. Ang
mga kalihokan sa pagpalambo nga nalista diha sa katapusan sa matag leksyon
gituyo aron gamiton atol sa leksyon kon imong makita nga angayan. Dili tanang
mga materyal sa leksyon o mga kalihokan sa pagpalambo matukma alang sa
mga bata sa imong klase o dapit. Ang ubang mga kalihokan mahimong lisud
kaayo alang sa mga nag-edad og upat ka tuig; ang uban mahimong yano kaa-
yong makalingaw alang sa mga nag-edad og pito.

Pagpili og mga kalihokan nga ang imong klase makasalmot og maayo. Kon ikaw
adunay gagmayng mga bata sa imong klase, mahimo nga sa kasagaran moga-
mit ka og mga awit ug mga dula ginamit ang mga tudlo atol sa leksyon aron
pagtabang sa pagkuha sa ilang atensyon. Mahimo kang mousab sa kanta o dula
ginamit ang mga tudlo sa makadaghan kon ang mga bata malingaw niini. Agi og
puli sa ginunting nga mga pulong alang sa gagmayng mga bata, ikaw mahimong
mohulagway sa ideya nga gitudlo pinaagi sa paggamit sa mga litrato nga inyong
gidrowing o gigunting sa mga magasin.

Ayaw basaha ang leksyon ngadto sa mga bata. Mas makasabut sila og maayo
kon imo kining ihatag sa imong kaugalingong mga pulong. Paghatag kanunay
og mubo, personal nga pagpamatuod aron ang mga sakop sa klase mahimong
mas ganahan maminaw ug makasabut og maayo sa mensahe sa ebanghelyo
uban sa Espiritu.

Ang manwal nga Teaching—No Greater Call (33043) makatabang kanimo sa pag-
tudlo sa mga leksyon.

Musika sa 
lawak-klasehanan

Ang musika makadala sa Espiritu sa Ginoo ngadto sa lawak-klasehanan. Ang
pagkanta isip usa ka klase makapahimo sa imong mga leksyon nga mas maka-
paikag ug makatabang sa mga bata nga mas makahinumdom sa mga ideya sa
leksyon.

Ang mga pulong sa mga kanta nga gigamit labaw sa makausa dinhi niini nga
manwal giimprinta sa likod sa manwal. Ang mga pulong sa mga kanta nga
gigamit sa makausa ra diha sa manwal gilakip sulod sa mga leksyon. Ang
musika niini nga mga kanta makita sa Children’s Songbook (35395). 

Dili kinahanglan nga ikaw batid kaayo sa musika aron paghimo sa pagkanta sa
lawak-klasehanan nga usa ka magantihon nga kasinatian. Ang mga bata dili
mahibalo kon kamo maayo mokanta o dili; sila masayud lamang nga kamo nali-
ngaw sa pagkanta. Pagkat-on ug pagpraktis sa mga kanta sa balay isip kabahin
sa imong pagpangandam sa leksyon. Kon ikaw nagkinahanglan og espesyal nga
tabang, pangayo og tabang sa lider sa musika sa Primary o sa piyanista. (Alang
sa dugang nga tabang, tan-awa sa “Musika sa Lawak-klasehanan,” The How
Book for Teaching Children [31109], mga pahina 40–42.)
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Ikaw mahimong mogamit sa angay nga mga aksyon uban sa mga kanta, ilabi na
kon ikaw adunay gagmayng mga bata sa imong klase. Mahimo usab ikaw nga
mosulti sa mga pulong imbis nga mokanta niini.

Mga Artikulo sa
Hugot nga Pagtuo

Ang Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo mga mahinungdanon nga bahin sa kuri-
kulom sa Primary. Kon ang artikulo sa hugot nga pagtuo gigamit sa leksyon,
awhaga ang mga bata sa pagmemorya og ingon ka daghan nga artikulo sa
hugot nga pagtuo kutob sa ilang mahimo.

Mga Kasulatan Dad-a ang imong mga kasulatan sa klase matag semana ug pakit-a ang mga
bata nga ikaw nagbasa ug nagtudlo gikan niini. Kon ang mga bata adunay ilang
kaugalingong kopya sa mga kasulatan, awhaga sila sa pagdala niini sa klase
matag semana. Tabangi ang dagko nga mga bata sa pagpangita ug pagbasa sa
mga tudling nga gigamit sa leksyon. Sa matag karon ug unya ihatag ang imong
pagpamatuod sa bili sa mga kasulatan.

Mga gamit 
sa pagtudlo

Mga litrato. Kasagaran sa mga litrato nga gigamit sa mga leksyon ginumerohan
ug giapil uban sa manwal. Kini nga mga litrato kinahanglan nga mag-uban sa
manwal. Ang mga litrato nga gikinahanglan alang sa matag leksyon gilista diha sa
“Pagpangandam” nga seksyon sa leksyon. Lakip usab diha sa “Pagpangandam”
nga seksyon mao ang numero sa aytem sa librarya sa balay-tigumanan alang sa
mga litrato nga mahimong magamit nga mas dagko nga anaa sa inyong librarya
sa balay-tigumanan (ang ubang mga litrato sa librarya mahimong lahi nga mga
litrato sa samang hilisgutan) ug ang numero sa Pakete sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo alang sa mga litrato nga anaa niana nga pakete.

Mga ginunting nga talan-awon nga makatabang alang sa pagkat-on. Ang mga
ginunting nga gigamit sa mga leksyon giapil uban sa manwal ug kinahanglan
nga hipuson uban sa manwal. Guntinga ug gamita ang mga litrato diha sa nahia-
ngay nga mga leksyon. Ikaw magkinahanglan sa paghimo og laing yano nga
mga makatabang sa pagtudlo nga gisugyot diha sa mga leksyon, sama sa
ginunting nga mga pulong sa papel, mga tsart, ug mga handout. Hipusa kini nga
mga gamit aron magamit unya sa laing mga leksyon ug sa umaabot nga mga
tuig.

Musika. Tan-awa sa “Musika sa Lawak-klasehanan,” p. viii.

Pagkaon. Kon ang leksyon magsugyot sa paggamit og pagkaon, palihug sa pag-
susi sa mga ginikanan sa mga bata sa sayo pa aron makasiguro nga walay mga
bata nga may mga allergy o ubang dili maayo nga mga reaksyon sa lawas tungod
sa pagkaon. Palihug ayaw pagdala og pagkaon sa panahon sa Domingo sa
puasa.

Mga Pasundayag
sa Panahon sa
Pagpakigbahin Usahay ang inyong klase hangyoon sa paghatag og yano nga pasundayag 

sa ebanghelyo sa panahon sa pagpakigbahin sa Primary. Ang mao nga mga
pasundayag kinahanglan nga kinuha gikan sa mga leksyon. Pangita og moangay
nga mga ideya alang sa panahon sa pagpakigbahin samtang ikaw nag-andam
ug mohatag sa mga leksyon. Ikaw mahimo usab nga mopili sa pagpakigbahin og
baruganan gikan sa bag-ong pasundayag sa mga bata sa sakrament miting.

Ang pagpatudlo sa mga bata sa baruganan sa ebanghelyo ubos sa imong direk-
syon sa panahon sa pagpakigbahin maoy usa ka epektibo nga paagi aron pag-
tabang kanila sa pagkat-on ug pagpakigbahin niana nga baruganan.
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Siguroa nga ang pasundayag sa panahaon sa pagpakigbahin yano ug wala mag-
kinahanglan og daghang praktis. Ikaw mahimong mogamit og oras sa panahon sa
klase aron pag-andam sa pasundayag. Ang mosunod nga mga sugyot mahimong
magamit alang sa epektibo, yano nga mga pasundayag sa klase:

1. Tabangi ang mga bata sa pagdula og istorya o sitwasyon gikan sa leksyon.

2. Ipasaysay sa mga bata ang istorya gikan sa leksyon ginamit ang mga litrato,
ginunting nga mga pulong sa papel, o ginunting nga mga tawo-tawo.

3. Himoa nga ang mga bata mopasabut sa ilang mga gibati kabahin sa ilang
umaabot nga mga bunyag. Kon dunay mga bata nga miabut na sa edad nga
otso ug nabunyagan na, hangyoa sila sa pagpakigbahin sa ilang mga gibati
bahin sa bunyag.

4. Tabangi ang mga bata sa pagsulti ug pagpatin-aw sa artikulo sa hugot nga
pagtuo. Ikaw mahimo usab nga mopakanta kanila og usa sa mga kanta sa
artikulo sa hugot nga pagtuo gikan sa Children’s Songbook, pp. 122–33.

Alang sa dugang nga tabang, tan-awa sa Primary Sharing Time Resource Manual
(33231).

Pagpakigbahin
uban sa mga
Pamilya sa 
mga Bata Awhaga ang mga bata sa pagpakigbahin unsay ilang nakat-unan sa Primary

uban sa ilang mga pamilya. Dapita ang mga ginikanan sa pagbisita ug pag-apil
sa imong klase panagsa aron pagpanindot sa mga leksyon. Paminaw sa mga
ideya gikan sa mga ginikanan nga makatabang sa Primary nga mas makahulu-
ganon alang sa ilang mga anak.

Pagpangandam
alang sa Bunyag Kon ikaw adunay pito ka tuig nga mga bata sa imong klase, ang uban kanila 

siguro mabunyagan sulod sa tuig. Isip magtutudlo sa Primary, ikaw mahimong
mosuporta sa mga pamilya sa mga bata ug motabang sa mga sakop sa klase sa
pag-andam alang sa bunyag. Hunahunaa ang mosunod nga mga sugyot aron
pagtabang kanimo sa paghimo niini:

1. Kon mahimo, itudlo ang leksyon sa bunyag ug pagkumpirma (mga leksyon 12
ug 13) sa dili pa ang unang bata sa imong klase mabunyagan.

2. Paggahin og gamayng Panahon sa Klase sa Domingo sa dili pa ang bunyag
sa matag bata aron paghisgut sa kamahinungdanon niini nga ordinansa.

3. Kon mahimo, tambong sa matag bunyag sa bata uban sa sakop sa kapangu-
lohan sa Primary ug bisan kinsa nga mga sakop sa klase kinsa makatambong.

4. Tabangi ang mga bata sa pag-andam sa mga pasundayag sa klase kabahin
sa bunyag alang sa panahon sa pagpakigbahin.

Pagsabut sa 
mga Bata Ang imong balaang tawag sa pagtudlo sa mga bata sa ebanghelyo ni Jesukristo

usa ka sagrado nga pagsalig nga gihatag kanimo pinaagi sa imong bishopric o
presidency sa branch. Kini nga mga lider sa priesthood mitawag kanimo pinaagi
sa inspirasyon gikan sa Langitnong Amahan. Ikaw makaimpluwensya pag-ayo sa
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mga bata sa imong klase sa pagsunod sa Manluluwas sa tibuok nilang mga
kinabuhi.

Pagpakita kanunay og positibo nga kinaiya ug gugma alang sa mga bata sa
klase. Sinatia ang matag talento sa bata, mga kaikag, ug mga abilidad.
Pahiangay og mga kalihokan sa leksyon nga nagkinahanglan og pagbasa ug
pagsulat ngadto sa mga abilidad sa mga bata.

Tabangi ang tanang mga bata sa pagpalambo og positibo nga pagbati sa bili sa
kaugalingon pinaagi sa pagpaminaw kanila ug paghatag sa matag usa kanila og
indibidwal nga atensyon kon mahimo.

Kini nga mga leksyon gisulat alang sa mga klase sa mga grupo sa managsama
og edad o nagsagol og edad nga mga bata gikan sa upat ngadto sa pito ka tuig.
Bisan pa niana, ikaw mahimo nga mokuha og mga leksyon sumala sa mga edad
sa mga bata sa imong partikular nga klase. Bisan pa sa unsang paagi ang imong
klase na-organisar, ang pagsabut sa kinatibuk-ang edad sa mga bata makata-
bang kanimo sa pagtudlo sa mas epektibo nga paagi. Kini makatabang kanimo
sa pagsabut ngano nga ang mga bata magbinuotan ingon sa ilang gibuhat ug
unsaon sa pagtudlo kanila sa mga paagi nga sila mas makakat-on pag-ayo. Ang
pagsabut sa mga bata makatabang usab kanimo sa pag-angkon og positibo nga
pagbati sa lawak-klasehanan.  Ribyuha ang mosunod nga mga kinaiya samtang
ikaw nag-andam sa imong mga leksyon. Hinumdumi, bisan pa niana, nga ang
matag bata mahingkud sa iyang kaugalingong katakus. Kini kinatibuk-ang mga
sumbanan lamang.

Mga nag-edad 
og upat ka tuig

Ang upat mao ang edad sa pagpangita. Ngano ug unsaon mao ang duha ka
mga pulong nga kanunayng gigamit sa mga nag-edad og upat ka tuig. Ang mga
nag-edad og upat ka tuig mga aktibo kaayo. Ang mosunod mao ang kinatibuk-
ang mga kinaiya sa mga nag-edad og upat ka tuig:

1. Sila makadagan, makaambak, ug makasaka uban sa kasayon ug pagsalig kay
sa mga nag-edad og tulo ka tuig. Sila makalabay o makapatid og bola ug
makatukod og balay nga hinimo sa mga bloke.

2. Sila anad mosulti og mga butang sama sa “Nahimo na nako sa una; makahi-
mo ako og lain karon.”

3. Sila ganahan modula uban sa laing mga bata apan dili andam sa sosyal nga
paagi sa dako nga grupo.

4. Bisan tuod og sila gusto ug nagkinahanglan og laing mga bata nga ikadula,
sila sa kasagaran magdula nga sila ra. Sila mahimong modula o mosayaw sa
musika uban sa grupo, apan sila dili manumbaling sa ubang mga bata kon
nag-unsa sila o giunsa pagsayaw.

5. Agi og dugang sa pagpangutana og daghang mga pangutana, sila makahimo
sa pagpakig-istorya uban sa laing bata o uban sa dagko.

6. Tungod kay ang ilang mga kasinatian anaa ra gayud sa panimalay, sila nagsulti
sa kasagaran bahin sa panimalay ug pamilya. Ang mga bata niini nga edad
ganahan mosulti sa magtutudlo bahin sa ilang mga pamilya. Sila sa kasagaran
mas mosulti pa sa ilang kaugalingong mga istorya kay sa pagpaminaw sa
mga istorya sa ubang mga bata. Sila ganahan og mga leksyon ug mga kaliho-
kan nga nagpokus sa pamilya.

7. Sila nagpuyo sa hingpit sa dinhi ug karon. Ang kagahapon ug ugma wala kaa-
yoy bili. Sila, bisan pa niana, mopakita og dakong kalipay alang sa umaabot
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nga mga hitabo, ug tungod kay sila dili dayon makasabut sa kahulugan sa
panahon, sila dayon mangutana sa ubang umaabot nga hitabo, “Ugma ba?”

8. Sila ganahan maminaw og mga istorya ug binata nga mga garay. Sila ganahan
maminaw og balikbalik sa paboritong mga istorya nga walay bisan gamay nga
kausaban. Human makapaminaw sa istorya, sila buot modula sa mga karakter.

9. Sila makakat-on sa pag-ampo uban sa gamayng tabang.

Mga nag-edad 
og lima ka tuig

Ang mga nag-edad og lima ka tuig mao ra og nakasiguro na sa ilang mga kau-
galingon ug sa kasagaran masaligan. Sila sa kasagaran nakakat-on sa pagbuhat
sa unsay ipabuhat kanila sa balay. Sila maayong makigdula uban sa laing mga
bata, apan sila usab mahimong molingaw sa ilang kaugalingon nga mag-inusara
sa daghang paagi, sama sa pag-ambak-ambak o pagdrowing og mga litrato.
Ang mosunod maoy kinaiyanhong mga sundanan nga linihokan sa mga nag-
edad og lima ka tuig:

1. Ang paglihok sa ilang dagkong kaunoran nagpadayon sa pag-uswag. Sila
karon makalukso, makabalintong, ug makaambak ginamit ang usa ka tiil. Sila
makabitad og balsa o karomata nga may kasayon.

2. Ang paglihok sa ilang gagmayng kaunoran karon nagtugot kanila sa pagpa-
pilit, paggunting og mga litrato, ug pagkolor og gidrowing nang daan nga
mga litrato, bisan tuod og kini naghiwi lang. Daghan usab ang makahigot na
sa ilang sapatos.

3. Sila mas masaligan ug gawasnon kay sa mga nag-edad og upat ka tuig. Sila
sa kasagaran ganahan motabang sa balay ug malipay kon makatabang sa
ilang mga ginikanan.

4. Sila seryoso kon sila mangutana, “Para unsa man na?” o “Unsaon man niini
paglihok?” Sila buot ug kinahanglan nga makadawat og mahunahunaon, tinu-
oray nga mga tubag, sa pinulongan ug detalye nga ilang masabtan.

5. Sila nahigugma sa ilang mga magtutudlo ug naghunahuna nga kini usa ka
katungod sa pagtapad og lingkod uban kanila. Sila malipay kon ang mga
magtutudlo mohangyo kanila sa pagtabang sa leksyon pinaagi sa paggunit
og litrato o pagbuhat og lain aron makatabang.

6. Sila ganahan og mga proyekto sa gamay nga pundok ug mga pagdrama
bahin sa panimalay ug pamilya.

7. Sila ganahan maminaw ug moasoy og mga istorya, ug sila mohangyo sa
sama nga istorya nga ibalikbalik. Ang pagbalikbalik mao ang ilang bugtong
paagi sa pagkat-on. Kasagaran sila makaasoy og istorya hapit matag pulong
samtang magpakli sa mga pahina sa basahon.

8. Sila sa kasagaran mahigalaon, makiangayon, mabination, ug matinabangon,
apan kon dili matuman ang ilang gusto, sila mahimong palaaway kaayo.

9. Sila ganahan nga makadawat og bag-ong mga katungod aron pagpakita nga
sila mas dako ug mas magulang na.

10. Uban sa atensyon nga may gidugayon nga napulo ngadto sa dose ka minu-
tos, sila mobalhin dayon gikan sa usa ka kalihokan ngadto sa lain. Sila mag-
sugod sa paghunahuna nga sila tigulang na alang sa mga dula ginamit ang
mga tudlo, ug sila buot og kalihokan sa dagko na o mga kalihokan nga mag-
pundo lang.
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11. Sila sa kasagaran gustong modula og butang nga gidulaan sa laing bata.
Paninguhaa pag-ayo sa pag-atiman sa mao nga kahimtang; tudloi ang mga
bata sa pagpuli-puli.

12. Sila mas ganahan og gamay lang nga mga grupo kay sa daghan. Mas gana-
han silang makigdula uban sa usa ka suod nga higala kay sa uban sa grupo
nga may napulo ka mga bata.

13. Sila wala pa nakakat-on sa pag-ila tali sa imahinasyon ug kamatuoran. Busa,
ang usa ka bata mahimong moingon nga ang iyang relo hinimo sa bulawan,
nga ang iyang amahan mas dako kay sa laing amahan, o nga ang isda nga
iyang nadakpan taas kaayo. Mao kini ang normal nga bahin sa kinabuhi sa
usa ka bata; madugay pa alang sa mga bata sa pag-ila tali sa unsay tinuod
ug unsay dili. Kini nga bahin molabay ra samtang ang mga bata magtubo.

14. Sila ganahan kaayong makat-on. Tungod kay ang Langitnong Amahan tinuod
kaayo ngadto kanila, sila interesado kaayo diha kaniya ug mangutana og
daghan kaayong pangutana kabahin niya. Sila ganahan mag-ampo ug mahi-
mong makaampo nga walay tabang.

Mga nag-edad 
og unom ka tuig

Ang mga nag-edad og unom ka tuig aduna nay maayong pagkontrol sa ilang
mga lawas ug aduna nay daghang kalagsik nga ikapagawas aron makat-on og
bag-ong mga kahanas ug sa paghingpit niadtong naangkon na. Sama pananglit,
sila mahimong makat-on sa pag-ambak og pisi, pagpauntol sa bola, pagtaghoy,
pagbalitok, ug pagsakay sa bisikleta. Ang mga nag-edad og unom ka tuig mahi-
mong aduna pay gamayng kalisud sa paggamit sa ilang gamayng kaunoran,
apan sila mahimong makakat-on sa pagsulat sa mga letra sa alpabeto, sa ilang
kaugalingon nga mga ngalan, ug sa pipila ka laing mga pulong. Ang mosunod
mao ang ubang kinatibuk-ang mga kinaiya sa mga nag-edad og unom ka tuig:

1. Ang gidugayon sa ilang atensyon nagkadugang. Bisan tuod kon sila dili mahi-
mutang, sila usab makahimo sa pagbuhat og kalihokan sulod sa kinse o bayn-
te minutos, mag-agad sa ilang interes.

2. Sila malingaw sa paglihok sa tibuok lawas, sama sa pagkatkat sa mga kahoy,
sa paggamit sa kagamitan sa dulaanan, o paglumba og dagan.

3. Sila ganahan og mga dula ug mahigalaong kompetisyon.

4. Ang opinyon sa magtutudlo importante kaayo ngadto kanila. Ganahan silang
motapad og lingkod sa magtutudlo ug motabang sa leksyon pinaagi sa pag-
gunit sa mga litrato o pagdala sa mga materyal balik ngadto sa librarya.

5. Sila ganahan gihapon maminaw og mga istorya, pagdrama niini, ug pagpaka-
aron-ingnon.Daghan ang ganahan magsul-ob og mga sinina sa dagko.

6. Sila manggihatagon kaayo, mahigugmaon, ug mauyonon hangtud nga dili
matuman ang ilang gusto, ug unya sila mapalaaway na kaayo.

7. Sila mahimo nga nakahingpit na sa pag-ambak, dagan-lukso, ug paglakaw
nga magtakingking. Sila ganahan mogamit niini nga kahanas sa mga dula.

8. Sila nagpakabana kaayo sa unsay maayo ug dili maayo nga kinaiya.

9. Ang ilang hugot nga pagtuo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nagkada-
ko. Kadaghanan sa nag-edad og unom ka tuig nga mga bata makaampo nga
mag-inusara kon sila aduna nay kasinatian sa panimalay o sa laing mga klase.

Mga nag-edad 
og pito ka tuig

Sa edad nga pito, ang mga bata suod pa gihapon sa ilang mga ginikanan ug sa
gihapon mapasalamaton sa ilang gugma, pagtagad, ug kalooy, apan sila nagsu-
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god na sa pagpakabana ngadto sa mga tawo ug mga sitwasyon gawas sa pani-
malay. Sila adunay indibidwal nga pagkagusto ug buot nga matugotan sa paghi-
mo sa uban nilang kaugalingon nga mga desisyon. Sila malagsikon, mahinamon,
ug ganahan kaayo sa kinabuhi sa ilang palibot. Sila mangusisa og daghang mga
kalihokan ug ganahan mobalikbalik niadtong naghatag kanila og kalipay. Ang
mosunod mao ang laing kinatibuk-ang mga kinaiya sa mga nag-edad og pito ka
tuig:

1. Ang ilang dagko nga kaunoran maayong pagkakontrol, ug sila nagkaam-
bungan, matulin, ug malagsikon.

2. Ang pagkontrol sa ilang gagmay nga kaunoran nagtubo. Sila makahimo sa
pagsulat sa mas sayon ug sa mas tukmang paagi.

3. Kadaghanan ganahan og aktibo ug pisikal nga mga dula, magdula og balik-
balik sa mao gihapon nga dula.

4. Sila sa kasagaran dili mahimutang ug lihokan. Sila napuno sa kalagsik apan
kapoyon dayon. Ang panahon sa pagpahulay mahinungdanon gayud.

5. Sila ganahan mangolekta og mga butang ug mag-istorya bahin niini. Sila
ganahan usab moistorya og mga butang nga ilang nahimo sa ilang kaugali-
ngon o sa grupo.

6. Ang gidugayon sa ilang atensyon nagkadugay; ang mga bata niini nga edad
makakompleto og buluhaton kon kini naghatag og interes kanila, bisan tuod
og kini may gidugayon nga baynte ngadto sa baynte singko minutos. Sila sa
gihapon nagkinahanglan og pagbag-o sa kalihokan sa kasagaran sa mga
leksyon.

7. Sila nagsugod na sa dili pagpakigsagol uban sa mga sakop sa lain nga
sekso.

8. Sila nagsugod na nga dili na kaayo mapasulabihon ug dili na kaayo determi-
nado nga matuman ang ilang gusto.

9. Sila nagsugod na sa pagbarug sa ilang kaugalingon ug may kabuot na ang
ilang panghunahuna.

10. Sila mas nasayud na sa sakto ug sayop ug kritikal kaayo niadtong kinsa wala
nagbuhat sa unsay ilang gituohan nga sakto.

11. Sila naghinamhinam na sa bunyag.

12. Sila makaampo nga mag-inusara ug kasagaran maghulat dayon og tubag sa
ilang mga pag-ampo.

13. Sila mahimong mapagarbohon nga sila makapuasa bisan og usa ka kan-
anan sa panahon sa Domingo sa puasa ug nga sila nagbayad og ikapulo.

Espesyal nga
mga Sumbanan
alang sa Paglakip
Niadtong adunay
mga Kakulangan Ang Manluluwas mihatag og panig-ingnan alang kanato sa pagbati ug pagpakita

og kalooy alang niadtong adunay mga kakulangan. Sa dihang siya mibisita sa
mga Nephite human sa iyang pagkabanhaw, siya miingon:
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“Aduna ba kamo dihay mga masakiton? Dad-a sila ngari. Aduna ba kamo 
dihay mga bakol, o mga buta, o mga pungkol, o mga angol, o mga sanglahon,
o mga dili makalihok, o kadto nga gitakbuyan sa tanan nga mga matang sa
sakit? Dad-a sila ngari ug Ako moayo kanila, kay Ako adunay kalooy diha
kaninyo” (3 Nephi 17:7).

Isip usa ka magtutudlo sa Primary ikaw anaa sa maayo kaayo nga posisyon sa
pagpakita og kalooy. Bisan tuod og ikaw wala mabansay sa paghatag og pro-
pesyonal nga tabang, ikaw makasabut ug makaamuma og mga bata kinsa adu-
nay mga kakulangan. Ang pagpakabana, pagsabut, ug pagtinguha sa paglakip
sa matag sakop sa klase sa mga kalihokan sa pagkat-on gikinahanglan.

Ang mga bata nga adunay mga kakulangan mahimong matandog sa Espiritu
bisan unsa pa ang kinutoban sa ilang pagsabut. Bisan og ang ubang mga bata
dili makatambong sa tibuok oras sa Primary, sila nagkinahanglan sa kahigayunan
sa pagtambong bisan sa makadiyot aron mobati sa Espiritu. Kini mahinungdanon
unta nga adunay kauban kinsa mobati sa panginahanglan sa bata, ubanan ang
bata sa panahon sa Primary kon mahitabo nga ang bata magkinahanglan og
panahon nga malayo gikan sa tibuok pundok.

Ang ubang sakop sa klase mahimong maglisud tungod sa kakulangan, intelek-
twal nga mga kadaot, mga problema sa pinulongan o sinultihan, pagkawala sa
panan-aw o pandungog, mga problema sa kinaiya ug problemang sosyal, sakit
sa pangisip, mga problema sa paglihoklihok ug paglakawlakaw, o nagpadayon
nga problema sa panglawas. Ang uban mahimong dili sinati ug maglisud sa
pinulongan o sa ilang kultura. Bisan pa sa indibidwal nga mga pagkabutang, ang
matag bata nakig-ambit sa sama nga mga panginahanglan nga higugmaon ug
dawaton, sa pagkat-on sa ebanghelyo, sa pagbati sa Espiritu, sa pag-apil nga
magmalampuson, ug sa pag-alagad sa uban.

Kini nga mga sumbanan makatabang kanimo sa pagtudlo sa bata nga adunay
mga kakulangan:

• Ayaw tan-awa ang kakulangan apan ilailaha ang bata. Pagpakanatural, mag-
mahigalaon, ug magmainiton.

• Pagkat-on bahin sa piho nga mga kalig-on ug mga hagit sa bata.

• Himoa ang tanang paningkamot sa pagtudlo ug pahinumdumi ang mga
sakop sa klase sa ilang kaakohan sa pagrespeto sa matag sakop sa klase.
Ang pagtabang sa usa ka sakop sa klase nga adunay kakulangan mahimong
usa ka Kristohanong kasinatian sa pagkat-on alang sa tibuok klase.

• Pangitaa ang pinakamaayo nga paagi sa pagtudlo sa bata pinaagi sa pagkon-
sulta sa mga ginikanan, sa ubang mga sakop sa pamilya, ug, kon angay, sa
bata.

• Sa dili pa motawag sa mga bata nga adunay mga kakulangan sa pagbasa,
pag-ampo, o dili ba sa pag-apil, pangutan-a sila unsay ilang gibati bahin sa
pag-apil sa klase. Hatagi og dugang nga pagsabut ang mga abilidad sa bata
ug mga talento ug pangita og mga paagi nga ang matag bata makaapil nga
haruhay ug magmalampuson.

• Ipahaum ang mga materyal sa leksyon ug ang pisikal nga mga palibot aron
matubag ang indibidwal nga mga panginahanglan sa mga bata nga adunay
mga kakulangan.
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Pag-atubang sa
mga Problema 
sa Pag-abuso Isip usa ka magtutudlo ikaw mahimong masayud sa mga bata sa imong klase

kinsa nag-antus gikan sa emosyonal o pisikal nga pag-abuso. Kon ikaw magpaka-
bana bahin sa bata sa imong klase, palihug pakitambag uban sa imong bishop. Sa
imong pagpangandam ug paghatag sa mga leksyon, pag-ampo alang sa giya ug
direksyon sa Ginoo. Tabangi ang matag bata sa imong klase nga mobati nga siya
usa ka bililhong anak sa Langitnong Amahan ug nga ang Langitnong Amahan ug
si Jesukristo nahigugma sa matag usa kanato ug buot nga kita magmalipayon ug
luwas.
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makasabut nga ang kalipay nagagikan sa
pagpili sa matarung.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 5:6 ug 3 Nephi 12:6. Tan-awa usab sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 58:27 ug Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110),
kapitulo 4.

2. Paghimo og usa ka PAM nga tsart. Ipataput ang litrato 2-1, Si Jesus uban sa
usa ka Bata, ngadto sa daku-dako nga papel o kartolina. Isulat ang mga letra
PAM ibabaw sa litrato ug sa mga pulong Ako mopili sa matarung ilawom sa
litrato. Hipusa kini nga tsart aron magamit sa sunod nga mga leksyon.

3. Pakigsulti sa mga ginikanan sa matag bata aron masayud sa pipila ka mga
detalye bahin sa matag bata aron masulti ngadto sa klase.

4. Pag-andam sa pagkanta o pagsulti sa mga pulong sa “Pilia ang Matarung nga
Paagi” (Children’s Songbook, p. 160). Ang mga pulong niini nga awit gilakip sa
likod sa manwal.

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia o usa ka Basahon ni Mormon.
b. Tisas, pisara, ug papas.
c. Usa ka PAM nga singsing alang sa matag bata kinsa wala pay singsing (tan-

awa sa “Impormasyon sa Klase” sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo,” p. vii).
d. Usa ka kopya o pinalut-an nga PAM nga taming (makit-an sa atubangan sa

manwal) alang sa matag bata.
e. Mga krayola ug gunting.
f. Taas nga hilo alang sa matag bata.

6. Paghimo sa gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Hatag sa pangbukas nga pag-ampo, ipadayag ang imong gugma alang sa

Langitnong Amahan, ni Jesukristo, ug sa mga bata sa klase.

Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo Nahigugma Kanato

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Sultihi ang mga bata og gamay bahin sa imong kaugalingon ug bahin sa imong
mga pagbati ug mga tinguha alang sa klase sa Primary niining tuiga. Ipailaila ang
matag bata ngadto sa laing mga sakop sa klase, magsulti og butang bahin sa
bata samtang ikaw magbuhat niini.

PAM nga tsart Ipakita ang PAM nga tsart nga imong gihimo. Sultihi ang mga bata nga karong
tuiga sa Primary sila magkat-on bahin kang Jesukristo, ang atong Manluluwas.
Usa sa labing mahinungdanon nga mga butang nga ilang makat-unan mao ang
unsa ka dako ang gugma ni Jesus sa matag usa kanila. Ipamatuod nga si Jesus

Ang Kalipay Nagagikan 
sa Pagpili sa Matarung

Leksyon
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nahigugma sa matag usa sa mga bata sa imong klase. Isulti ang ngalan sa matag
bata, sa ingon niini nga ehemplo: “Si Stephanie gihigugma ni Jesus.” Sultihi ang
mga bata nga ang Langitnong Amahan nahigugma usab sa matag usa kanila.

Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo Buot nga Kita Magmalipayon

Presentasyon 
sa magtutudlo Sultihi ang mga bata nga tungod kay si Jesukristo ug ang Langitnong Amahan

nahigugma pag-ayo sa matag usa kanato, sila buot nga kita magmalipayon.
Ipakigbahin sa mga bata ang ubang mga panahon nga ikaw sa tinuoray mibati
og kalipay. (Ang mga ehemplo mahimong maglakip sa pagpabunyag, pagpakig-
bahin sa uban, pagbuhat og makalingaw nga butang uban sa imong mga higala,
pagtrabaho aron makakab-ot og tumong, paggahin og makalingaw nga mga
higayon uban sa imong pamilya, pagbasa ug pagkat-on bahin kang Jesus, 
pagminyo sa templo, o pagmisyon.)

Pag-apil sa bata Pasultiha ang mga bata bahin sa mga panahon nga sila malipayon. Kon ang
mga bata nagkinahanglan og mga pag-aghat, pangutana og sama sa mosunod:

• Malipayon ba kamo kon magdula kamo uban sa inyong mga igsoon?

• Malipayon ba kamo kon motabang kamo sa inyong mga ginikanan?

• Malipayon ba kamo kon magbuhat kamo og paborito nga kalihokan?

• Malipayon ba kamo kon kamo mosimba?

Ang Pagpili sa Matarung Maghatag og Kalipay

Istorya ug
panaghisgutan

Isaysay ang mosunod nga istorya sa imong kaugalingon nga mga pulong:

Si James usa ka batang lalaki nga sakto gyud ang edad nga mahimong sakop
sa atong klase. Usa ka adlaw siya nangutana sa iyang magtutudlo sa Primary
kon mahimo ba siyang modala sa iyang binuhi ngadto sa klase. Ang iyang mag-
tutudlo mitubag, “Pilia ang matarung, James. Pilia ang matarung.”

• Unsa sa imong hunahuna ang gipili ni James nga buhaton?

Sa dihang iyang gipangutana ang iyang magtutudlo sa Primary kon kinahanglan
ba siyang modala og higala sa simbahan, siya miingon, “Pilia ang matarung,
James. Pilia kanunay ang matarung.”

• Unsa nga pagpili sa imong hunahuna ang iyang gihimo?

Si James nakadungog sa iyang mga ginikanan nga mosulti sa sama nga mga
pulong sa makadaghan: “Pilia ang matarung, James. Ang Langitnong Amahan
ug si Jesukristo buot nga kita kanunay nga mopili sa matarung.”

• Unsay gipasabut sa pagpili sa matarung?

Usa ka adlaw sa dihang si James mipauli gikan sa eskwelahan, iyang nakita nga
ang iyang inahan nagbilin og biskwit alang kaniya ug usa alang sa iyang igsoong
lalaki. Si James ganahan kaayo og biskwit, ug iyang gikaon ang iyang bahin og
dali. Dayon iyang gitan-aw ang biskwit sa iyang igsoon. Ang iyang igsoon wala
pa mauli, ug walay tawo nga moingon, “Pilia ang matarung, James. Pilia kanunay
ang matarung.”

• Unsa may imong buhaton?

• Unsa may buhaton ni James kon siya mopili sa matarung?

2



Gikaon ni James ang biskwit sa iyang igsoon. Sa dihang mipauli na ang igsoon
ni James, iyang nakita nga walay biskwit alang kaniya. Nagtuo siya nga ang
iyang mama nakalimot sa pagbilin kaniya og biskwit, ug siya naguol kaayo. 
Si James mibati og dili maayo kay iya mang gikaon ang biskwit sa iyang igsoon.

• Mipili ba si James sa matarung?

• Nalipay ba si James sa iyang gipili?

• Unsa may angay buhaton ni James karon?

Tabangi ang mga bata sa paghunahuna og mga paagi aron tarungon ni James
ang iyang sayop nga pagpili. Ipasabut og maayo nga kita kinahanglan gayud
nga maninguha sa pagpili sa matarung, apan kon kita mopili sa sayop, kita kina-
hanglang maninguha sa pagtul-id sa atong sayop nga mga pagpili. Kon kita
nakahimo og sayop nga mga pagpili kita dili magmalipayon, apan kon kita mopili
sa matarung nga mga pagpili kita magmalipayon.

Kasulatan Sultihi ang mga bata nga si Jesus misulti kanato nga kita magmalipayon kon kita
mopili sa matarung. Basaha og kusog ang Mateo 5:6 o 3 Nephi 12:6 (hangtud sa
pagkamatarung). Ipasabut nga ang “gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung” nag-
pasabut sa pagpili sa matarung. Kita mapanalanginan kon kita mopili sa matarung.

Ang PAM Nangahulugan og Pilia ang Matarung

Kalihokan ginamit
ang pisara

• Unsaon pagbutang og marka sa imong inahan sa butang nga imoha nga dili isu-
lat ang imong tibuok ngalan? (Mahimo siyang mogamit sa imong mga inisyal.)

Ipasabut nga ang atong mga inisyal mao ang mga sinugdanan sa atong mga
ngalan.

Sultihi ang mga bata unsa ang imong mga inisyal. Isulat kini diha sa pisara ug
sublia ang imong ngalan, magtudlo sa matag inisyal sa tukma nga panahon.

• Unsa ang imong mga inisyal?

Isulat ang mga inisyal sa mga bata diha sa pisara ug ipakita unsaon niini pagre-
presentar sa ilang mga ngalan. Isulat ang mga inisyal og una ug dayon idugang
ang ubang mga ngalan. (Kon ikaw adunay dakong klase, gamit lang og pipila ka
mga inisyal sa mga bata isip mga ehemplo.)

Isulat ang PAM nga pinatindog sa pisara, ingon sa gipakita sa ubos. Ipaisa ang
mga kamot sa mga bata kon sila makabasa ba sa mga letra.

P
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Basaha ang mga inisyal og kusog uban sa tibuok klase. Sultihi ang mga bata
nga kini nga mga inisyal nangahulugan sa tulo ka importante nga mga pulong.
Kompletoha ang mga pulong sa pisara:

Basaha ang mga pulong uban sa mga bata ug ipasubli nila ang mga inisyal.
Dayon isulti pagdungan unsa ang gipasabut sa mga inisyal.

Ipasabut og maayo ngadto sa mga bata nga kon sila mosulti og “PAM,” kina-
hanglan silang mohunahuna sa “pilia ang matarung.” Sultihi sila nga kini nga
mga inisyal makatabang kanila sa paghinumdom sa pagsunod kang Jesukristo
ug mobuhat sa mga butang nga makalipay kanila.

Kita Makahinumdom sa Pagpili sa Matarung

PAM nga tsart Tan-awa ang litrato ni Jesukristo diha sa PAM nga tsart. Sultihi ang mga bata nga
karong tuiga sa Primary sila magkat-on bahin sa daghang mga butang nga gibu-
hat ug gitudlo ni Jesus samtang siya dinhi pa sa yuta. Ipasabut nga si Jesus
kanunay nga nagpili sa matarung, ug siya buot nga kita mopili sa matarung aron
kita magmalipayon ug aron kita makatabang sa uban nga magmalipayon.
Patinduga ang mga bata ug ipasulti pagdungan ang mga pulong diha sa PAM
nga tsart: “Ako mopili sa matarung.”

Awit Tabangi ang mga bata sa pagkanta o sa pagsulti sa mga pulong “Pilia ang
Matarung nga Paagi.” Ipasubli ang awit og pipila ka higayon hangtud nga ang
mga bata makaawit o makasulti sa mga pulong sa ilang kaugalingon.

PAM nga singsing Ipasa ang PAM nga mga singsing  ngadto niadtong mga bata nga wala pay sing-
sing (kon ang PAM nga mga singsing  dili pa andam, padayon ngadto sa kaliho-
kan ginamit ang PAM nga taming ug hisguti ang mga letra nga anaa sa taming).
Patan-awa ang tanang mga bata sa ilang mga singsing.

• Unsay gipasabut sa mga inisyal sa singsing? (Pilia ang Matarung.)

Sultihi ang mga bata nga ang ilang PAM nga mga singsing makatabang kanila sa
paghinumdom nga si Jesus buot nga sila mopili sa matarung.

Kalihokan ginamit
ang PAM nga
taming

Hatagi ang matag bata og krayola ug kopya sa PAM nga taming aron koloran.
Tabangi ang matag bata sa paggunting sa taming ug maghimo og gamayng
lungag sa ibabaw aron ipalusot ang hilo. Ihigot kini aron ang bata makasul-ob sa
taming sa iyang liog.

Pilia
Ang
Matarung
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Minubo

Ribyu nga
panaghisgutan

• Unsay gipasabut sa PAM?

• Unsay gipasabut sa pagpili sa matarung?

• Kinsa ang nahigugma sa matag usa kanato ug buot nga kita malipay? (Ang
Langitnong Amahan; si Jesukristo.)

• Unsa ang gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga atong buhaton aron
kita magmalipayon?

Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo
nahigugma kanato ug buot nga kita magmalipayon. Sultihi ang mga bata nga kita
makakita og kalinaw ug kalipay pinaagi sa pagsunod sa Langitnong Amahan ug
ni Jesus ug sa pagpili sa matarung.

Dayga ang mga bata tungod sa pagpili sa matarung pinaagi sa pagtambong sa
Primary, ug awhaga sila sa pagtambong matag semana.

Awhaga ang mga bata sa pagmemorya sa mga pulong diha sa PAM nga tsart
(“Ako mopili sa matarung”) sa umaabot nga semana.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Ipasabut ngadto sa mga bata nga sa Primary karong tuiga sila magkat-on og
daghang mga butang bahin sa pagpili sa matarung.

Ipakita ang litrato 2-4, Ang Kinabuhi sa Wala pa Dinhi sa Yuta; litrato 2-24, Ang
Pagtawag sa mga Mangingisda; ug litrato 2-39, Si Propeta Joseph Smith.
Sultihi ang mga bata nga sila magkat-on bahin sa ubang mahinungdanong
mga tawo kinsa mipili sa matarung. Paghatag og dinali nga pagpakita sa
matag litrato.

• Litrato 2-4. Kita mipili sa matarung pinaagi sa pag-anhi sa yuta (tan-awa sa
Leksyon 4).

• Litrato 2-24. Ang mga Apostoles ni Jesus mipili sa matarung pinaagi sa pagbiya
sa ilang pagpangisda aron pagsunod kaniya (tan-awa sa Leksyon 15).

• Litrato 2-39. Si Joseph Smith mipili sa matarung pinaagi sa pag-ampo aron
pagpangita sa tinuod nga simbahan (tan-awa sa Leksyon 20).

2. Aron pagtabang sa mga bata nga mailaila ang matag usa og maayo, isulat ang
matag ngalan sa bata sa pirasong papel ug ibutang ang mga papel sulod sa
sudlanan. Papilia ang matag bata og ngalan gikan sa sudlanan ug ihatag ang
mga timailhan bahin sa bata kinsang ngalan napunitan hangtud nga ang tanan
sa klase motag-an kinsa kadto. Ang mga timailhan molakip og mga pulong
sama sa “Kini nga bata mopahiyum pirme,” “Kini nga bata nagsul-ob og asul,”
o “Kini nga bata adunay itom nga buhok.”

3. Ihulagway ang ubang mga aksyon nga mahimo sa mga bata. Patinduga ang
mga bata kon ang aksyon nangahulugan og sakto nga pagpili ug palingkura
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kon ang aksyon nangahulugan og sayop nga pagpili. Gamita ang mosunod
nga mga ehemplo o paghimo og pipila nga imoha:

• Bangon og sayo aron makaandam ka og sayo para sa simbahan.

• Pagreklamo og kusog kon dili ka ganahan sa pamahaw.

• Tabangi ang imong manghud nga babaye sa pagpangita sa iyang nawagtang
nga sapatos.

• Sulti og “hello” ngadto sa bag-ong bata sa inyong klase sa Primary.

• Ibundak ang imong tiil nga saba sa imong pagsulod sa balay-tigumanan.

• Paghunahuna bahin ni Jesukristo sa panahon sa sakrament.

• Hilum nga maminaw sa leksyon sa inyong klase sa Primary.
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makasabut nga siya makapili sa matarung
pinaagi sa pagpangutana, “Unsa may gusto ni Jesus nga akong buhaton?”

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang 2 Nephi 31:10.

2. Paghimo og sag nga may mga itlog aron sa paglarawan sa istorya diha sa
leksyon. Pun-a ang panaksan og uhot, sagbot, o hilo. Butangi og tulo ka
pinagahing itlog ang sag. Kon walay mga itlog, paggunting og tulo ka papel 
nga morag itlog aron ibutang sa sag.

3. Butangi og numero ang lima ka papel gikan sa uno hangtud sa singko ug
ibutang kini sa gamayng sako o laing sudlanan.

4. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong “Unta Masama Kong Jesus”
(Children’s Songbook, p. 78). Ang mga pulong niini nga awit gilakip sa likod sa
manwal.

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon.
b. PAM nga tsart (tan-awa sa Leksyon 1).

6. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana. Ikaw mahimong mangutana sa mga bata kon sila naka-
memorya ba sa mga pulong gikan sa PAM nga tsart (“Ako mopili sa matarung”).

Si Jesukristo Buot nga Kita Mopili sa Matarung

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Padulaa ang mga bata sa “Sunod sa Lider.” Ang mga bata magbarug diha sa
linya. Ang unang bata sa linya modagan, moambak, molukso, o mobuhat og
ubang aksyon sa pikas bahin sa lawak. Ang ubang mga bata mosunod, magbu-
hat sa gibuhat sa unang bata. Dayon ang unang bata moadto sa katapusan sa
linya, ug ang ikaduhang bata mahimong lider. Usba hangtud nga ang matag bata
makasulay nga mahimong lider.

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Basaha og kusog ang unang bahin sa 2 Nephi 31:10, hangtud sa Sunod kanako.
Ipasabut nga si Jesukristo miingon niini nga mga pulong. Si Jesus buot nga kita
mosunod kaniya.

• Unsaon man nato pagsunod ni Jesus?

Basaha og kusog ang nahabilin sa 2 Nephi 31:10. Ipasabut nga kita mosunod ni
Jesukristo kon kita motuman sa mga sugo ug mobuhat sa mga butang nga iyang
gibuhat.

Ako Makapili sa Matarung Leksyon
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PAM nga tsart Ipakita ang PAM nga tsart. Sultihi ang mga bata nga sa ilang pagkat-on og
maayo bahin ni Jesus sila makahimo og mas maayo nga pagpili, tungod kay ang
mga gipanudlo ni Jesus nagsulti kanato unsay matarung.

Ipasabut nga kon kita adunay himoon nga malisud nga pagpili, kita makapangu-
tana sa atong kaugalingon nga malagmit makatabang kanato sa pagkahibalo
unsay matarung. Ang pangutana mao, “Unsa may buot ni Jesus nga akong
buhaton?”

Istorya ug
panaghisgutan

Iasoy ang mosunod nga istorya sa imong kaugalingon nga mga pulong, gamita
ang sag nga imong gihimo isip paghulagway:

Usa ka batang lalaki nga ginganlan og Warren nagpuyo duol sa dangpanan sa
langgam. Ang usa ka dangpanan mao ang lugar diin ang mga langgam gipana-
lipdan. Ang trabaho sa amahan ni Warren mao ang pagtabang sa pagpanalipod
sa mga langgam. Si Warren nakakita og sag sa tag-as nga balili duol sa iyang
panimalay, ug ganahan kaayo siyang motan-aw sa mga itlog sa sag samtang
ang inahan sa langgam wala dinha. Usa ka adlaw dihang si Warren nagtan-aw 
sa mga itlog, siya nakadungog og kusog nga kasaba. Siya mihangad ug nakaki-
ta og duha ka mga batang lalaki gikan sa iyang eskwelahan nga nakaigo og
langgam ginamit ang tirador.

Ang duha ka mga lalaki nakakita ni Warren ug miduol aron pagtan-aw sa sag.
Usa sa mga lalaki buot nga mobuak sa mga itlog. Si Warren midani sa mga lalaki
sa dili pagbuak sa mga itlog, ug siya miingon kanila nga kini supak sa balaod
nga mopatay og mga langgam sulod sa dangpanan. Ang mga lalaki miingon
kang Warren nga kinahanglan dili siya mosulti sa lain nga sila nakaigo og lang-
gam. Sila dili buot nga masilotan tungod sa pagsupak sa balaod. Sa pagpauli ni
Warren, siya milakaw og hinay kaayo, naghunahuna kon unsay iyang buhaton.
Kon iyang sultihan ang iyang amahan bahin sa duha ka mga batang lalaki, sila
mobugalbugal unya niya o mopasakit niya.

Itudlo ang litrato ni Jesus sa PAM nga tsart.

• Unsa nga pangutana ang ipangutana ni Warren sa iyang kaugalingon aron
pagtabang kaniya sa pagpili sa matarung? (“Unsa may buot ni Jesus nga
akong buhaton?”)

• Unsa may imong buhaton?

Si Warren mihukom sa pagsulti sa iyang amahan bahin sa mga batang lalaki.
Ang iyang amahan miingon nga iyang pakigsultian ang mga batang lalaki ug 
ang ilang mga ginikanan. Sa dihang si Warren misulti sa iyang amahan nga siya
nabalaka sa pag-atubang sa mga lalaki sa eskwelahan, misugyot ang amahan ni
Warren sa pagpangita og paagi aron makig-amigo sa mga batang lalaki.

Si Warren dili ganahan makig-amigo sa mga lalaki nga motirador og mga lang-
gam ug mobuak sa ilang mga itlog. Wala siya ganahi nga ang iyang amahan
mihimo niana nga sugyot. Sa tibuok gabii si Warren naghunahuna bahin sa gisulti
sa iyang amahan. Si Warren adunay laing desisyon nga himoon.

• Unsa nga desisyon ang himoon ni Warren?

Itudlo pag-usab ang litrato ni Jesus sa PAM nga tsart.

• Unsa nga pangutana ang ipangutana ni Warren sa iyang kaugalingon? (“Unsa
may gusto ni Jesus nga akong buhaton?”)

• Unsa may angay buhaton ni Warren?
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Sa dihang nakita ni Warren pag-usab ang mga batang lalaki, sila nasuko kaniya sa
pagsulti sa iyang amahan bahin kanila. Sila mihulga sa pagkulata kaniya. Nahadlok
si Warren, apan siya nakahukom sa pagbuhat sa unsay gusto ni Jesus nga iyang
buhaton. Iyang giingnan ang mga lalaki nga siya ug ang iyang amahan mag-hike
sa Sabado, ug siya nangutana kon sila buot bang mokuyog. Ang mga batang lala-
ki natingala ug wala dayon katingog. Wala sila magdahum nga mahigalaon si
Warren ngadto kanila. Sa katapusan sila miuyon sa pag-uban. Sa pagpanamilit ni
Warren sa mga lalaki, diha siyay malinawon nga pagbati. Siya nasayud nga ang
pagpakighigala sa mga batang lalaki mao ang sakto nga buhaton. (Gipahiangay
gikan ni Claudia Remington, “The Nest,” Friend, Mayo 1980, pp. 2–5.)

• Ngano man nga si Warren dihay malinawon nga pagbati?

• Kanus-a man ka nakaangkon og malinawon nga pagbati tungod kay ikaw mipi-
li sa matarung ug mibuhat sa unsay gusto ni Jesus nga imong buhaton?

Dapita ang mga bata sa pagsulti bahin sa bisan unsang kasinatian nga anaa sila
uban sa pagpili sa matarung.

Kita Makabuhat Unsay Gusto ni Jesukristo nga Atong Buhaton

Panaghisgutan 
nga kalihokan

Ipausab sa mga bata ang pangutana “Unsa man ang gusto ni Jesus nga
akong buhaton?” Sultihi sila nga sila magpraktis og tubag niini nga pangutana.
Ipakita ang sako o sudlanan nga may mga pirasong papel nga may numero
niini. Ipapulipuli sa matag bata ang pagpili og papel. Basaha ang sitwasyon
nga motukma sa numero nga napilian sa bata, ug patubaga ang bata sa mga
pangutana. (Kon ikaw adunay dako nga klase, ikaw mahimong modugang og
mga sitwasyon.)

1. Ikaw nagtukod og mga bloke. Ang imong manghud nga babaye miguba sa
imong gihimo.

• Unsa nga pangutana ang imong ipangutana sa imong kaugalingon?

• Unsa may gusto ni Jesus nga imong buhaton?

2. Ang imong amigo mianha sa inyong balay aron makigdula. Ang imong igsoong
lalaki buot makigdula kanimo ug sa imong amigo, apan ikaw buot makigdula
lamang sa imong amigo.

• Unsa nga pangutana ang imong ipangutana sa imong kaugalingon?

• Unsa may gusto ni Jesus nga imong buhaton? (Ipasabut nga ang pagdapit
sa imong igsoong lalaki sa pagdula dili lamang ang tubag; tabangi ang mga
bata sa paghunahuna og laing mga solusyon.)

3. Ikaw buot makigdula og bola uban sa mga bata sa silingan. Sila mibugalbugal
kanimo ug misulti kanimo sa pagpauli. Ikaw buot usab nga mobugalbugal kanila.

• Unsa nga pangutana ang kinahanglan nimong ipangutana sa imong
kaugalingon?

• Unsa may gusto ni Jesus nga imong buhaton?

4. Ang imong inahan misugo kanimo sa paghinlo sa imong higdaanan sa dili pa
ikaw magdula. Ang imong mga amigo naghulat na nimo sa pultahan.

• Unsa nga pangutana ang kinahanglan nimong ipangutana sa imong
kaugalingon?

• Unsa may gusto ni Jesus nga imong buhaton?
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5. Ang imong amahan nagkinahanglan og tabang sa paglimpyo sa nataran libot
sa inyong balay. Mas gusto pa nimong mosulod ug motiwas sa libro nga imong
gibasa.

• Unsa nga pangutana ang kinahanglan nimong ipangutana sa imong
kaugalingon

• Unsa may gusto ni Jesus nga imong buhaton?

Ipasabut nga ang mga pagtulun-an ni Jesus wala magsulti kanato sa tukma unsa
ang buhaton sa matag sitwasyon. Si Jesus buot nga kita makat-on sa paghimo og
maalamon nga mga pagpili. Siya buot nga kita makat-on unsaon sa paghunahuna
ug sa pagpakita og gugma ug kalooy.

Minubo

Awit Uban sa mga bata, awita o isulti ang mga pulong sa “Unta Masama Kong Jesus.”

Pagpamatuod Pahinumdumi ang mga bata nga kita mahimong sama kang Jesukristo pinaagi
sa pagpili sa matarung. Ipamatuod nga si Jesus nahigugma kanila ug buot kanila
nga mopili sa matarung aron sila adunay malipayon ug malinawon nga pagbati.

Awhaga ang mga bata sa pagpangutana sa ilang kaugalingon, “Unsa may gusto
ni Jesus nga akong buhaton?” kon sila adunay desisyon nga himoon karong
semanaha.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Hangyoa ang
bata sa pag-ampo nga ang mga sakop sa klase mahinumdom sa pagpangutana
sa ilang kaugalingon unsay gusto ni Jesus nga ilang buhaton.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Hatagi ang mga bata og papel ug krayola ug padrowinga sila og mga litrato
sa mga butang nga gusto ni Jesus nga ilang buhaton, sama sa pagsimba,
pagtabang sa ilang mga ginikanan, paglipay sa nagmagul-anon nga bata, o
pakigdula uban sa ilang mga igsoon. Isulat sa papel sa matag bata ang Unsa
may gusto ni Jesus nga akong buhaton?

2. Awita o isulti ang mga pulong sa “Pangahas Pagbuhat sa Matarung” (Mga
Himno ug mga Awit sa mga Bata, p. 64) o “Ang Kaisug ni Nephi” (Children’s
Songbook, p. 120). Ang mga pulong sa “Pangahas Pagbuhat sa Matarung”
gilakip sa likod sa manwal. Human sa imong pag-awit, pahinumdumi ang
mga bata sa istorya bahin kang Warren. Si Warren kinahanglan mohimo og
mahinungdanong pagpili.

• Ngano man nga usahay lisud ang pagpili sa matarung?

Sultihi ang mga bata nga bisan og lisud usahay, kon kita maninguha kanunay
sa pagpili sa matarung kita adunay malinawon, malipayon nga pagbati.
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Ang Kaisug ni Nephi

Si Nephi gimanduan sa Dios ug mituman
Didto kang Laban palid gitagoan
Laman ug Lemuel nahadlok pagsulay.
Si Nephi maisugon. Ug iyang tubag:
“Sundon ko; motuman iyang kasugoan.
Kay sayud kong sa Dios kini; busa may paagi.
Sundon ko; motuman iyang kasugoan.
Kay sayud kong may paagi sugo sa Dios kini.”
(© 1986 ni Wilford N. Hansen Jr. ug Lisa Tensmeyer Hansen. Gigamit nga may
pagtugot.)

3. Paghimo og kopya sa handout sa katapusan sa leksyon alang sa matag bata.
Guntinga ang gagmay nga ginunting nga mga pulong sa ubos nga bahin sa
handout (ayaw apila ang mga numero). Hatagi ang matag bata og kopya sa
awit ug usa ka pundok sa ginunting nga mga pulong sa papel ug sa awit diha
sa handout ug tabangi ang mga bata sa paghukom asa mohaum ang mga
ginunting nga mga pulong sa papel ngadto sa awit. Hatagi ang mga bata og
gamay nga papilit aron ibutang ang ginunting nga mga pulong sa papel ngadto
sa ilang mga kopya sa awit. Isulat o ipasulat sa mga bata ang ilang mga ngalan
diha sa mga handout.

Kon ang mga bata nahuman na sa pagpapilit sa ilang ginunting nga mga
pulong sa papel, tabangi sila sa pag-awit sa “Choose the Right Way” kausa o
makaduha. Dayga sila sa maayo nga buhat.
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Pilia ang Matarung nga Dalan

Adunay usa ka nga paagi sa pagpuyo ug magmalipayon;

Kini ang matag adlaw.

Ako nagkat-on sa mga pagtulun-an ni ;

Kini motabang kanako ug mopakita kanako sa agianan.

nga dalan ug magmalipayon.

Ako kinahanglan gayud nga kanunay .

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) mopili sa matarung

Pilia ang matarung

Jesus

pagpili sa matarung

husto

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makaamgo nga ang Langitnong Amahan
nahigugma sa matag usa kanato tungod kay kita iyang mga anak.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Salmo 82:6. Tan-awa usab sa Mga
Hebreohanon 12:9; Moises 1:39; ug Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110),
kapitulo 2.

2. Paghimo og sumpay-sumpay nga monyeka nga papel pinaagi sa pagpilo og
papel nga mao ra og accordion (tan-awa sa gihulagway sa ubos). Pagdrowing
og katunga sa tawo sa gipilo nga ngilit sa papel. Guntinga libot sa gidrowing
nga tawo apan ayaw paggunting ngadto sa gipilo nga ngilit sa papel diin ang
lawas anaa o libot sa kamot. Ang mga monyeka mobuklad uban sa ilang mga
kamot nga naggunitay. Mahimo usab ikaw nga mogunting sa mga monyeka
diha sa klase, samtang magtan-aw ang mga bata, o maghimo og gamay nga
sumpay-sumpay nga monyeka nga papel alang sa matag bata.

3. Pag-andam og tulo ka ginunting nga mga pulong sa papel:

4. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Ang Akong Langitnong
Amahan Nahigugma Kanako” (Children’s Songbook, p. 228) ug “Ako Anak sa
Dios” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, p. 58). Ang mga pulong sa “Ako
Anak sa Dios” gilakip sa likod sa manwal.

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Usa ka gamayng samin.
c. Usa ka lima ka tudlo nga guwantis (kon walay guwantis, ikaw mahimong

modala og litrato o drowing sa guwantis).

Pamilya

Pisikal nga Lawas

Espiritu

Ako Anak sa Dios Leksyon 
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d. Litrato 2-2, Pamilya nga may Batang Masuso (62307), o usa ka litrato sa bag-
ong natawo nga bata.

6. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana. Mahimo nimong ipataho nila ang ilang mga kasinatian
maingon sa ilang gipangutana sa, “Unsa may gusto ni Jesus nga akong buhaton?”

Kinsa Ako?

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Pangutana:

• Kinsa ako?

Human ang mga bata makatubag, sublia ang imong tibuok ngalan.

Tudloa ang matag bata ug pangutana, “Kinsa ako?” Patubaga ang matag bata
pinaagi sa pagsulti sa iyang ngalan. Ipasabut nga ang matag usa kanato talag-
saon nga pagkatawo.

Panaghisgutan Ipakita ang litrato 2-2, Pamilya nga may Batang Masuso, ug ipatudlo sa mga bata
ang mga sakop sa pamilya, o ipakita ang litrato sa bag-ong natawo nga bata.

• Pilay edad niini nga bata sa imong hunahuna?

• Diin man nagpuyo kini nga bata sa wala pa natawo dinhi sa yuta?

Ipasabut nga kitang tanan nagpuyo sa langit uban sa Langitnong Amahan sa
wala pa kita moanhi sa yuta. Kita iyang mga anak. Mao nga ato siyang gitawag
og Langitnong Amahan. Kita usab nagpuyo uban sa atong langitnong inahan ug
uban sa tanang mga anak sa Langitnong Amahan. Ang tanan nga natawo sa
yuta anak sa Langitnong Amahan. Kita wala mahinumdom nga nagpuyo uban sa
Langitnong Amahan, apan kita nasayud nga kita iyang mga anak tungod kay ato
kining mabasa sa mga kasulatan.

Kasulatan Basaha og kusog ang katapusang bahin sa Salmo 82:6, magsugod sa tanan
kaninyo. Ipasabut nga ang labawng Halangdon nagpasabut sa Langitnong
Amahan.

Ipasabut nga ang tanang matinud-anong espirituhanong mga anak sa Langitnong
Amahan buot moanhi sa yuta. Daghan sa iyang espiritung mga anak natawo na,
apan adunay daghan pang naghulat nga buot matawo nganhi sa yuta.

Kita Adunay mga Espiritu

Panaghisgutan Ipakita ang ginunting nga pulong sa papel nga “Espiritu.”

Ipasabut ngadto sa mga bata nga niadtong nagpuyo kita sa langit sa wala pa
kita moanhi sa yuta, kita walay mga lawas nga pisikal. Kita mga espiritu.

• Unsa ang espiritu?

Ipasabut nga ang atong mga espiritu kabahin kanato nga nakapabuhi kanato.

• Unsa sa imong hunahuna ang hitsura sa imong espiritu?
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Ipasa ang gamayng samin ug patan-awa ang matag bata. Pangutana sa mga
bata kon ang samin naghatag kanila og ideya unsay hitsura sa ilang mga espiritu.

Ipasabut nga ang atong espiritu sama sa atong pisikal nga mga lawas. Sama
pananglit, ang mga espiritu adunay mga mata, mga dunggan, mga bukton, mga
bitiis.

Praktikal nga
paghulagway 
sa leksyon

Pagbutang og usa ka guwantis sa lamesa. Ipasabut nga bisan og ang guwantis
gihulma sama sa kamot, kini dili makalihok sama sa kamot tungod kay kini 
dili buhi. Kon ang kamot isulod sa guwantis, dayon makalihok ang guwantis.
Ibutang ang imong kamot ngadto sa guwantis ug palihoka ang imong mga tudlo.
Ipasabut nga ang guwantis sama sa pisikal nga lawas, ug ang kamot sama sa
espiritu. Ang atong mga lawas dili makalihok kon wala ang atong mga espiritu
sulod niini. Ang atong mga espiritu dili makita sulod sa atong mga lawas, sama
sa kamot sulod sa guwantis dili makita. (Tan-awa sa Boyd K. Packer, Teach Ye
Diligently [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 1975], pp. 231–33.)

Kita Adunay Pisikal nga mga Lawas

Panaghisgutan Ipakita ang ginunting nga mga pulong sa papel nga “Pisikal nga Lawas.”

Ipasabut nga sa dihang kita mianhi sa yuta, matag usa kanato gihatagan og pisikal
nga lawas. Ipasulti sa mga bata ang ngalan sa ubang mga bahin sa ilang pisikal
nga mga lawas, sama sa mga mata, mga dunggan, mga bukton, ug mga bitiis.

• Unsa may mahimo sa imong pisikal nga lawas?

Kalihokan Pahinganli sa mga bata ug ipakita ang pipila sa daghan nga mga butang nga
mahimo sa ilang pisikal nga mga lawas, sama sa pag-ambak, paglukso, pagkisi-
kisi, pagsulti, pagkamang, o pagsayaw.

Panaghisgutan
ginamit ang papel
nga monyeka

Ipakita sa mga bata ang sumpay-sumpay nga monyeka nga papel.

• Sa unsang paagi nga kita susama sa papel nga mga monyeka? (Kita usab
adunay mga bukton, mga bitiis, ug mga ulo.)

• Sa unsang paagi nga kita lahi kanila? (Sila hinimo sa papel; kita adunay mga
lawas nga hinimo sa unod ug bukog. Dili sila buhi; kita buhi. Susama sila og
panagway; kita managlahi.)

• Unsa kaha ang mahitabo kon kitang tanan susama og panagway?

Dula Hangyoa ang mga bata sa pagbarug kon ikaw mohimo og pamahayag nga nag-
hulagway kanila. Palingkura sila kon ang pamahayag wala maghulagway kanila.
Gamit og mga pamahayag nga nagpakita sa managsama ug managlahi diha sa
mga bata sa imong klase, sama sa––

• Tanang mga babaye tindog.

• Tanang may tabunon nga mga mata tindog.

• Tanang may ilong tindog.

• Tindog kon kamo adunay buwagaw nga buhok.

Ipasabut nga kitang tanan adunay daghang mga butang nga komon, apan walay
duha ka mga tawo nga susama gayud kaayo. Ipasabut nga ang Langitnong
Amahan miplano alang sa matag usa kanato sa pag-angkon og pisikal nga lawas
nga susama sa laing mga lawas apan dili susama gayud kaayo sa laing lawas.
Matag usa kanato lahi sa uban.
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Kita Adunay mga Pamilya Nga Nahigugma Kanato

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipakita ang ginunting nga pulong nga “Pamilya.”

Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan nahigugma kanato pag-ayo
nga siya mipadala sa matag usa kanato sa yuta aron pag-angkon og lawas. Siya
mipadala kanato sa mga pamilya kinsa moamuma kanato ug motudlo kanato
bahin sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Istorya Iasoy ang mosunod nga istorya sa imong kaugalingon nga mga pulong:

Sayo niana nga buntag usa ka batang lalaki ug iyang amahan misugod og taas
nga pagpanglakaw. Sila buot mangisda nianang adlawa, mao nga ilang gi-
andam ang ilang kagamitan ug misugod sa paglakaw padulong sa gamay, maa-
nindot nga linaw. Sila naglakaw na sa taas nga panahon sa dihang ang batang
lalaki misugod sa pagkakapoy ug mianam og kahinay sa paglakaw.

Sa dihang ang linaw nakita na, ang amahan nagdali sa unahan aron pagtan-aw
sa maanindot nga asul nga tubig sa linaw. Siya nagtuo nga ang iyang anak nga
lalaki moapas ra.

Sa pag-abot sa amahan sa linaw, siya nakamatikod nga ang iyang anak wala
makaapas niya. Dili niya makita ang iyang anak. Ang amahan mibutang sa iyang
pasul ug nangita sa bisan diin sa iyang anak. Siya misinggit og maayo, apan ang
iyang anak wala mitubag. Ang amahan nahadlok. Nawala ba ang iyang anak?
Nasakitan ba siya?

Ang amahan miluhod ug nag-ampo. Siya nag-ampo sa Langitnong Amahan sa
pagtabang kaniya sa pagpangita sa iyang anak. Dayon siya mibarug ug milakaw
balik sa iyang giagian. Sa wala madugay iyang nakit-an ang iyang anak. Ang
amahan migakos sa iyang anak ug misulti kaniya unsa niya kini kamahal.
(Gipahiangay sa Owen C. Bennion, “Turning the Heart of a Father,” Ensign, Mayo
1971, pp. 28–30.)

Panaghisgutan • Giunsa pagkahibalo sa anak nga ang iyang amahan nahigugma kaniya? (Ang
iyang amahan midala kaniya sa pagpangisda, nangita niya sa dihang siya
nawala, nag-ampo alang kaniya, ug mipakita unsa siya ka malipayon sa
dihang siya nakakita na kaniya.)

• Giunsa nimo pagkahibalo nga ang imong pamilya nahigugma kanimo?

Human makatubag ang mga bata, ipasabut nga adunay daghang mga paagi
nga ang atong mga ginikanan ug mga pamilya mopakita kanato nga sila nahi-
gugma kanato.

Kita Adunay Langitnong Amahan Nga Nahigugma Kanato

Panaghisgutan • Giunsa nimo pagkahibalo nga ang Langitnong Amahan nahigugma kanimo?

Awit Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan nahigugma kanato ug buot
nga kita magmalipayon. Siya mihatag kanato og usa ka maanindot nga kalibutan
nga mapuy-an. Awita o isulti ang mga pulong sa “Ang Akong Langitnong Amahan
Nahigugma Kanako” magtabang sa mga bata sa pagbuhat sa mga aksyon nga
gipasabut:

Kon madunggan kong (ikopa ang mga kamot diha sa mga dunggan) awit sa
langgam (ikapakapa ang mga bukton)
Motan-aw sa panganud (ipataas ang bukton nga pinabawg),
Tulo sa ulan sa akong nawong (ikitiwkitiw ang mga tudlo sama sa mga tulo sa ulan)
Ug hangin nga molabay lang (ikayabkayab ang mga kamot),
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Kon mahikap kong usa ka rosas (pagpakaaron-ingnon nga magsimhot og bulak)
Molakaw sa kakahoyan (paglakawlakaw sa nahimutangan),
Ako malipayon ning kalibutan (ipadupa ang mga kamot ug bukton)
Binuhat sa Diosnong Amahan (gaksa ang kaugalingon).

Gihatagan kog mga mata (itudlo ang mga mata)
Kolor sa alibangbang (isikit ang mga kumagku ug ikapakapa ang mga tudlo sama

sa pako).
Duha ka dunggan aron madungog (itudlo ang mga dunggan)
Ang tingog sa mga butang (ikopa ang mga kamot luyo sa dunggan).
Mapasalamaton ko niya (itudlo ang kilid sa ulo)
Sa kinabuhi ko (ikiyugpos ang mga bukton)
Kay ako nasayud sa iyang gugma (idupa ang mga bukton ug kamot).
Sa Langitnon ko nga Amahan (ibutang ang mga kamot sa dughan).

Panaghisgutan • Unsa nga mga butang ang nagpahinumdom kanimo nga ang Langitnong
Amahan nahigugma kanimo?

• Unsay imong bation sa pagkahibalo nga ikaw anak sa Langitnong Amahan ug
siya nahigugma kanimo?

Minubo

Awit Paawita ang mga bata sa unang bersikulo sa “Ako Anak sa Dios.” Pahinumdumi
ang mga bata nga ang Dios mao ang laing ngalan sa Langitnong Amahan.

Ipasabut nga ang mga pulong sa awit nagsulti kanato nga ang matag usa kanato
hinigugmang anak sa Langitnong Amahan ug nga siya miplano alang kanato sa
pag-anhi sa yuta ug pag-angkon og pisikal nga mga lawas. Siya usab miplano
alang kanato sa pag-angkon og mga pamilya nga maghigugma ug magtudlo
kanato aron kita makabalik sa pagpuyo og usab uban kaniya.

Pagpamatuod Pagpamatuod nga ikaw nasayud nga ang Langitnong Amahan nahigugma kana-
to tungod kay siya mihatag kanato og pisikal nga mga lawas, usa ka maanindot
nga yuta aron puy-an, ug mga pamilya kinsa nahigugma kanato.

Awhaga ang mga bata sa pagpasalamat sa Langitnong Amahan sa ilang mga
pag-ampo karong gabii nga sila nakahimo sa pag-anhi sa yuta.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Guntinga sa linain ang papel nga mga monyeka ug hatagi og usa ang matag
bata. Pakolori sa mga bata o padayandayani ang mga monyeka. Kon
mahuman na ang mga bata, ipakita nila ang ilang mga monyeka ngadto sa
uban sa klase. Ipakita unsa kalahi ug kanindot ang matag monyeka nga papel
nga nahimo. Pahinumdumi ang mga bata nga kita managsama apan walay
tawo nga sama gayud kaayo sa laing tawo.

2. Palingkura ang mga bata nga magporma og lingin. Pag-itsa og beanbag o
laing humok nga butang ngadto sa usa ka bata ug pangutana bahin sa
leksyon. Hangyoa ang bata sa pagtubag sa pangutana ug iitsa ang beanbag
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balik nganha kanimo. Balika hangtud nga ang matag bata adunay higayon sa
pagtubag og bisan usa ka pangutana. Gamita ang mosunod nga mga
pangutana o paghimo og imong kaugalingon:

• Diin man kitang tanan nagpuyo sa wala pa kita moanhi sa yuta? (Sa langit.)

• Kinsa ang atong gikauban pagpuyo? (Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo
ug ang tanan.)

• Hain na kita magpuyo karon? (Sa yuta.)

• Unsa may hitsura sa atong mga espiritu? (Sama sa atong pisikal nga mga
lawas.)

3. Hatagi ang mga bata og papel ug mga lapis o mga krayola ug padrowinga sila
og mga litrato sa mga butang nga magpahinumdom kanila nga ang Langitnong
Amahan nahigugma kanila.

4. Patinduga ang mga bata ug ipadula ang dula nga “Ang Magtutudlo Nag-ingon.”
Ipasabut nga sila mobuhat unsay imong isulti kanila nga buhaton kon ikaw
moingon “Ang magtutudlo nag-ingon” sa dili pa ikaw mohatag sa lagda.
Hangyoa ang mga bata sa pagbuhat og mga aksyon sama sa pagpilo sa ilang
mga kamot, paghikap sa ilang mga abaga, ug pagtuyok, usahay moingon nga
“Ang magtutudlo nag-ingon” sa dili pa mangutana ug usahay mosulti lang sa
aksyon. Kon ang mga bata mobuhat sa aksyon kon ikaw dili moingon “Ang
magtutudlo nag-ingon,” kinahanglan sila molingkod hangtud mahuman ang
dula. Balika ang dula sa makadaghan kutob sa imong gusto.

Pahinumdumi ang mga bata nga ang ilang pisikal nga mga lawas makapahi-
mo kanila sa pagbuhat niining tanang mga aksyon.
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makasabut nga sa kinabuhi sa wala pa dinhi
sa yuta kita nagpuyo uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug mipili sa
pagsunod kanila.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Job 38:7, Moises 4:1–4, Abraham 3:24–28,
ug Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:1. Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa
Ebanghelyo (31110), kapitulo 3.

2. Pag-andam sa pag-hum sa unang bersikulo sa “Ako Anak sa Dios” (Mga Himno
ug mga Awit sa mga Bata, p. 58). Ang mga pulong niini nga awit gilakip sa likod
sa manwal.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug ang Perlas nga Labing Bililhon.
b. PAM nga tsart (tan-awa sa Leksyon 1).
c. Litrato 2-3, Si Jesus ang Kristo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo

240; 62572); litrato 2-4, Ang Kinabuhi sa Wala pa Dinhi sa Yuta.

4. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Kita Mga Anak sa Dios

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Sultihi ang mga bata nga ikaw mo-hum og awit. Hangyoa sila sa pagpaminaw
pag-ayo ug sultihan ka sa ulohan sa kanta kon ikaw mahuman na. I-hum ang
“Ako Anak sa Dios.”

• Unsa nga awit ang akong gi-hum?

• Kinsa ang gisulti sa awit nga ikaw mao?

Ipakanta sa mga bata ang unang bersikulo sa awit.

Ribyu nga
panaghisgutan

Pahinumdumi ang mga bata nga sa miaging leksyon ikaw misulti kon diin kita
nagpuyo sa wala pa kita moanhi sa yuta.

• Diin man kita nagpuyo sa wala pa kita moanhi sa yuta?

• Kinsa may atong kauban og puyo didto sa langit?

• Unsa may nakahimo kanato nga managsuon? (Kitang tanan mga anak sa
Langitnong Amahan.)

Ako Mipili sa Pagsunod 
kang Jesukristo

Leksyon
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Kita Mihimo og Mahinungdanon nga Pagpili sa Langit

Presentasyon 
sa magtutudlo

Sultihi ang mga bata nga sila magkat-on og butang nga mahinamon kaayo nga
nahitabo sa wala pa kita matawo, samtang kita nagpuyo uban sa Langitnong
Amahan.

Ipakita ang litrato 2-4, Ang Kinabuhi sa Wala pa Dinhi sa Yuta. Ipasabut nga mao
kini ang ideya sa usa ka artist kon unsa ang susama sa langit. Ipasabut nga sa
langit kitang tanan mga espiritu kinsa naglakaw ug nakigsulti uban sa Langitnong
Amahan. Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna kon unsa kaha kanang mag-
puyo uban sa Langitnong Amahan. Tabangi sila sa pagsabut unsa ka talagsaon
kadtong makakita kaniya ug makauban kaniya.

Sultihi ang mga bata nga samtang kita didto sa langit, ang Langitnong Amahan
mitawag kanato sa pagtambong og usa ka dakong miting. Ang tanang mga anak
sa Langitnong Amahan mitambong. Ang Langitnong Amahan buot makigsulti
kanatong tanan.

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan misulti kanato nga kita kinahanglan mobi-
ya gikan kaniya sa makadiyot aron pag-angkon og pisikal nga lawas ug pagkat-
on sa pagpili sa matarung. Ang Langitnong Amahan misulti kanato nga siya
mohatag og dapit diin kita makahimo niini nga mga butang.

• Asa man buot sa Langitnong Amahan nga kita moadto? (Sa yuta.)

Ang Langitnong Amahan misulti kanato nga sa dihang kita mianhi sa yuta, kita
dili makahinumdom nga kita mipuyo uban kaniya. Siya usab miingon nga kita
magkinahanglan og laing tawo aron pagtabang kanato sa pagbalik sa langit aron
magpuyo pag-usab uban kaniya human sa atong panahon sa yuta. Siya misaad
sa pagpadala og usa ka tawo aron pagtabang kanato.

Panaghisgutan • Unsa man ang inyong gibati sa pagkahibalo nga ang Langitnong Amahan
nahigugma gayud kaninyo sa pagpadala og laing tawo aron pagtabang kanin-
yo nga mahibalik sa langit aron magpuyo pag-usab uban kaniya?

Ipasabut nga sa dihang ang Langitnong Amahan misulti kanato nga siya adunay
ipadala nga usa ka tawo aron pagtabang kanato, kitang tanan misiyagit sa kali-
pay (tan-awa sa Job 38:7).

Ipakita ang litrato 2-3, Si Jesus ang Kristo.

• Kinsa man kini?

Ipasabut nga si Jesukristo mipuyo sa langit uban kanato. Siya mao ang kamagu-
langan sa espiritung mga anak sa atong Langitnong Amahan.

Artikulo sa hugot
nga pagtuo

Sultihi ang mga bata nga isip usa ka simbahan kita adunay mga pamahayag nga
gitawag og Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo nga nagsulti kanato unsay atong
gituohan. Tabangi ang mga bata sa pagmemorya sa unang bahin sa unang arti-
kulo sa hugot nga pagtuo: “Kami nagtuo sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan,
ug sa Iyang Anak, si Jesukristo.”

Sultihi ang mga bata nga ang Dios, ang Amahan sa Kahangturan mao ang laing
ngalan alang sa Langitnong Amahan.

Istorya sa
kasulatan ug
panaghisgutan

Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan nangutana kinsa ang iyang
kinahanglan nga ipadala aron sa pagtudlo kanato. Abliha ang Perlas nga Labing
Bililhon ngadto sa Abraham 3:27 ug basaha og kusog unsay gitubag ni Jesus:
“Ania ako, ipadala ako.” Si Jesus miingon nga mobuhat sa bisan unsa nga ipabu-
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hat kaniya sa Langitnong Amahan aron pagtabang kanato. Basaha og kusog ang
katapusang bahin sa Moises 4:2 (gikan sa Amahan). Si Jesus miingon usab nga
iyang ihatag ang tanang himaya ngadto sa sa Langitnong Amahan. Ipasabut sa
minubo ang kahulugan sa himaya.

• Unsaon nimo pagkahibalo nga si Jesukristo nahigugma sa Langitnong
Amahan? (Siya andam nga mobuhat sa unsay ipabuhat kaniya sa Langitnong
Amahan.)

• Kinsa pa ang gihigugma ni Jesus? (Kita.)

Ipasabut og maayo ang gugma ni Jesus alang sa Langitnong Amahan ug alang
kanato pinaagi sa pagribyu unsa ang andam nga buhaton ni Jesus.

Si Jesukristo andam nga––

• Moanhi sa yuta aron pagtabang kanato.

• Mopamatuod sa Langitnong Amahan.

• Motudlo kanato sa matarung nga dalan sa pagpuyo ug magmalipayon.

• Mopakita kanato unsay buhaton aron kita makapuyo pag-usab uban sa
Langitnong Amahan.

• Mohatag sa iyang kinabuhi alang kanato.

Itudlo nga laing espiritu nga anak kinsang ngalan mao si Lucifer buot usab nga
ipadala sa yuta aron pagtabang kanato. Siya miingon sa Langitnong Amahan
nga siya moanhi sa yuta ug mopogus kanatong tanan sa pagbuhat unsay mata-
rung. Siya dili mopapili kanato alang sa atong mga kaugalingon. Si Lucifer buot
nga ang Langitnong Amahan mohatag kaniya sa tanang dungog ug himaya.

Basaha og kusog ang desisyon sa Langitnong Amahan gikan sa Abraham 3:27:
“Ako mopadala sa una.”

• Kinsa man ang gipili sa Langitnong Amahan nga motabang kaniya?

Ipasabut nga si Lucifer nasuko pag-ayo nga wala siya gipili. Wala siya midawat
sa plano sa Langitnong Amahan. Hinoon, si Lucifer mihimo og dakong gubat sa
langit. Kadto dili gubat sa mga pusil ug mga bomba, apan usa ka gubat sa
pakigsulti ug pagpaninguha sa pagdani sa mga katawhan sa pagsunod kaniya.
Si Lucifer midani sa uban natong espiritu nga mga kaigsoonan nga ang iyang
dautan nga mga ideya maayo, ug sila mipili sa pagsunod kaniya imbis ni Jesus.

Sultihi ang mga bata nga si Lucifer gitawag usab nga Satanas, o ang yawa.

Panaghisgutan • Kinsa man ang imong gipili nga sundon, si Jesus o si Satanas?

Patinduga ang mga bata kon sila mopili sa pagsunod kang Jesus. Ipasabut nga
ang tanan kanila mipili sa pagsunod kang Jesus, mao nga silang tanan mobarug.

Ipasabut nga kita nasayud nga kita misunod kang Jesus tungod kay kita ania
dinhi sa yuta. Ang mga espiritu kinsa misunod kang Satanas wala tugoti nga
matawo dinhi sa yuta ug modawat og pisikal nga mga lawas.

Sultihi ang mga bata unsa ikaw kamalipayon nga ikaw mipili sa pagsunod ni
Jesus. Sultihi sila nga ikaw mapagarbohon kanila tungod kay sila mipili sa pagsu-
nod kang Jesus ug dili ni Satanas. Dayga ang mga bata tungod sa pagpili sa
matarung.
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Kita Buot nga Magpadayon sa Pagsunod kang Jesukristo

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut og maayo ngadto sa mga bata nga sila wala pugsa sa pagsunod kang
Jesus. Sila adunay kapilian. Sila unta mahimong mosunod ni Satanas. Apan sila
mipili sa matarung nga dalan.

Sultihi ang mga bata nga sila adunay susama nga pagpili dinhi niini nga kinabuhi
sa yuta. Si Satanas naninguha pa gihapon sa pagdani kanato sa pagsunod kani-
ya. Ang Langitnong Amahan buot nga kita mosunod kang Jesus tungod kay mao
kana ang makalipay kanato ug makahimo kanato sa pagpuyo pag-usab uban sa
Langitnong Amahan ug ni Jesus. Apan wala kita pugsa sa pagsunod ni Jesus.
Kita makapili kon kita mobuhat ba sa maayo nga mga butang nga gusto ni Jesus
nga atong buhaton o ang dili maayo nga mga butang nga gusto ni Satanas nga
atong buhaton.

PAM nga tsart Ipakita ang PAM nga tsart. Pangutan-a ang mga bata kinsa ang anaa sa litrato.
Basaha ang mga pulong diha sa tsart samtang ikaw magtudlo niini. Unya ipasulti
sa mga bata uban kanimo, “Ako mopili sa matarung.”

Panaghisgutan Patubaga ang mga bata sa mosunod nga mga pangutana (o sa uban nga imong
hinimo) mahitungod sa unsay ilang buhaton aron pagsunod ni Jesus:

• Kon ikaw mopili sa pagsunod ni Jesus, unsa may imong buhaton kon ikaw sa
wala pagtuyo makapasakit og lain?

• Kon ikaw mopili sa pagsunod ni Jesus, unsa may imong linihokan dinhi niini nga
klase? (Ipahimo sa mga bata ang mga aksyon sama sa paglingkod og hinay,
pagpaminaw, pag-apil kon angayan, ug dili pagsamok sa ubang mga bata.)

• Kon ikaw mopili sa pagsunod ni Jesus, unsay imong mahimo o masulti kon
adunay mohatag kanimo og gasa o mobuhat og butang alang kanimo?

• Kon ikaw mopili sa pagsunod ni Jesus, unsaon man nimo pagtagad ang usa
ka tawo kinsa dili mabination diha kanimo?

Balik pag-usab ngadto sa PAM nga tsart ug ipasulti pag-usab sa mga bata ang
mga pulong nga naa niini.

Minubo

Pagpamatuod Hatag og pagpamatuod nga sa wala pa kita moanhi sa yuta, matag usa kanato
mihimo og pagpili. Kita mipili sa pagsunod ni Jesukristo, ug kita mopuyo pag-
usab uban kaniya ug sa Langitnong Amahan kon kita mobuhat unsay gitudlo ni
Jesus nga atong buhaton.

Ipasabut nga sa matag semana sa Primary ang mga bata makakat-on og mga
butang nga gusto ni Jesus nga atong buhaton.

Awhaga ang mga bata sa pagpasalamat sa Langitnong Amahan sa ilang mga
pag-ampo sa pagpadala ni Jesus sa yuta aron mahimo nga atong Manluluwas.
Isugyot nga sila mag-ampo sa Langitnong Amahan sa pagtabang kanila sa pag-
himo og matarung nga mga pagpili aron sila makapuyo pag-usab uban kaniya
ug ni Jesus sa umaabot.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip

22



ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Ipatan-aw sa mga bata ang ilang PAM nga mga singsing. Kon ang mga bata
wala magsul-ob sa PAM nga mga singsing, ikaw mahimo nga mohigot og
gamay nga hilo sa tudlo sa matag bata nga susama og singsing. Sultihi ang
mga bata nga ang ilang mga singsing mopahinumdom kanila nga sila mipili sa
pagsunod ni Jesus ug nga sila kinahanglan nga magpadayon sa paghimo og
matarung nga mga pagpili.

2. Awita o isulti ang mga pulong sa unang bersikulo sa “Gikan pa sa Langitnong
Puloy-anan” (Children’s Songbook, p. 4):

Gikan pa sa langitnong puloy-anan ako;
Kuyog kamog mga tawo nga hinigugma ko.
Langitnong Amahan ta naghatag og plano,
Alang sa way katapusan nga kaluwasan.

Human ikaw mokanta, pangutana og mga pangutana sama sa mosunod mahi-
tungod sa unsay gipasabut sa awit (balika ang mga linya sa awit kon gikina-
hanglan aron pagtabang sa mga bata sa mga tubag):

• Unsay gisulti sa awit diin ikaw nagpuyo? Kanus-a ka man nagpuyo didto?

• Kinsa man ang imong gikauban didto?

• Unsa man ang gibuhat sa Langitnong Amahan samtang kita didto sa langit
uban kaniya?

• Bahin sa unsa man ang plano?

Kantaha ang ikaduhang bersikulo sa awit ug pangutana sa sama nga mga
pangutana:

Ang Amahan nangita og tawo nga dunay gugma
Kinabuhi ibayad aron mabalik ta.
Adunay lain nga gusto niining dungog.
Si Jesus misulti, “Amahan, imong dungog.”
(© 1987 ni Janeen Jacobs Brady. Gigamit nga may pagtugot.)

3. Ipadrowing sa mga bata ang mga litrato sa unsay ilang hunahuna bahin sa
langit.

4. Awita o isulti ang mga pulong sa “Iyang Gipadala ang Iyang Anak” (Children’s
Songbook, p. 34) o “Sundon Ko ang Plano sa Dios” (Children’s Songbook,
p. 164). Ang mga pulong sa “Iyang Gipadala ang Iyang Anak” gilakip sa likod
sa manwal.

Sundon Ko ang Plano sa Dios

Ang kinabuhi usa ka gasa
Sa kalangitan giplano tanan
Ug gipili ko’ng puy-anang kalibutan
Ang hayag sa Dios giya ko’s pagkatawo.
Sundon ko ang plano sa Dios
Maghupot sa pulong ug gugma
Molihok ug mag-ampo
Sa kanunay sundon siya
Ug ako magmalipayon
Sa langitnong balay.
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makasabut nga kita makahimo sa pagpili sa
matarung tungod kay ang Langitnong Amahan mihatag kanato og kabubut-on sa
pagpili.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 21:14–16 ug Doktrina ug mga
Pakigsaad 37:4. Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110),
kapitulo 4.

2. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Pilia ang Matarung nga
Paagi” (Children’s Songbook, p. 160). Ang mga pulong niini nga awit gilakip sa
likod sa manwal.

3. Kon ikaw buot mogamit og kalihokan sa pagpalambo 1 gikan sa leksyon 6
sunod semana (tan-awa sa pahina 28), pag-andam og mubo nga sulat susama
sa mosunod alang sa matag bata aron dad-on sa balay ngadto sa iyang mga
ginikanan:

Kon ikaw buot mogamit og kalihokan sa pagpalambo 2 gikan sa leksyon 6
sunod semana, pag-andam og mubo nga sulat nga maghangyo sa mga gini-
kanan sa matag bata sa pagpadala sa ilang anak sunod semana og litrato sa
pamilya (kini mahimo nga susama ka mubo nga sulat sama sa ibabaw kon
ikaw naggamit sa duha ka mga kalihokan).

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug usa ka kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad.
b. PAM nga tsart (tan-awa sa leksyon 1).
c. Usa ka panaksan sa gagmay nga mga aytem sa nagkalainlaing mga kolor,

sama sa mga kendi o sinaw nga mga bato. Pagbaton og igo sa matag kolor
aron ang matag bata makapili sa daghang mga kolor.

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Palihug sultihi si [ngalan sa bata] giunsa pagpili ang iyang ngalan aron
amo kining maistorya sunod semana sa klase. Salamat.

Ako Makahimo og 
Matarung nga mga Pagpili

Leksyon
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Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo Buot nga Kita Mopili alang sa
Atong Kaugalingon

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita ang panaksan sa gagmay nga mga aytem ug papilia og usa ang matag
bata. Sultihi ang mga bata nga sila nakahimo na og pagpili. Kita kinahanglan
mohimo og daghang mga pagpili matag adlaw.

• Unsa nga mga pagpili ang imong nahimo karong adlawa? (Ang mga tubag
mahimong maglakip sa pagpili kon unsay isul-ob, pagpili kon unsay kan-on
alang sa pamahaw, o pagpili kon unsay buhaton sa libre nga oras.)

Sultihi ang mga bata nga ang paghimo og mga pagpili mahinungdanon kaayo
nga bahin sa kinabuhi sa yuta. Ang ubang mga pagpili sayon ug ang ubang mga
pagpili lisud. Ang atong katungod sa pagpili gihatag ngari kanato sa dihang kita
nagpuyo sa langit uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Presentasyon 
sa magtutudlo

Pahinumdumi ang mga bata nga sa wala pa kita moanhi sa yuta, ang Langitnong
Amahan mitawag kanato sa usa ka tigum. Tan-awa kon ang mga bata nakahinum-
dom ba gikan sa miaging leksyon unsay nahitabo niadto nga tigum. Kon wala sila
makahinumdom, ribyuha sa daklit, nga mopagawas sa mosunod nga mga ideya:

Niini nga tigum ang Langitnong Amahan mihatag og usa ka plano aron pagta-
bang kanato nga mahimong sama kaniya. Kita mipili sa pagsunod sa plano, mao
nga ang matag usa kanato mianhi sa yuta ug miangkon og pisikal nga lawas.
Kon kita mopili sa pagsunod sa mga sugo samtang ania pa kita sa yuta, kita
makahimo sa pagpuyo pag-usab uban sa Langitnong Amahan. Si Jesukristo
mitanyag sa pag-anhi sa yuta aron pagpakita kanato unsay angay natong buha-
ton aron magpuyo pag-usab uban sa Langitnong Amahan. Si Lucifer buot nga
moanhi sa yuta ug mopugos sa tanan sa pagtuman sa mga sugo. Siya dili buot
nga mohatag sa mga katawhan og bisan unsa nga mga pagpili. Apan si Jesus
buot nga mosunod sa plano sa Langitnong Amahan. Siya buot sa mga katawhan
nga makapili unsaon nila sa pagpuyo.

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan nasayud nga maayo gayud nga kita mopili
alang sa atong kaugalingon aron kita makat-on sa paghimo og matarung nga
mga pagpili. Ang paghimo og pagpili alang sa atong kaugalingon mao ang gita-
wag nga kabubut-on. Ipasulti og kusog sa mga bata ang pulong nga kabubut-on
sa makadaghan.

Ipasabut nga si Lucifer (kinsa gitawag usab og Satanas) ug ang iyang mga
sumusunod sa gihapon nakigbatok sa plano sa Langitnong Amahan. Sila buot
nga kita mogamit sa atong kabubut-on sa pagpili sa pagsunod kanila imbis nga
mosunod kang Jesus ug sa pagbuhat unsay matarung.

PAM nga tsart Ipakita ang PAM nga tsart.

• Unsa may gusto ni Jesus nga buhaton aron pagtabang kanato sa pagpili sa
matarung? (Siya buot nga moanhi sa yuta aron pagtudlo kanato unsay mata-
rung aron kita makahimo sa pagpili sa maalamon nga paagi.)

Itudlo ang mga pulong nga naa sa PAM nga tsart. Isulti ang mga pulong pagku-
sog, ug unya ipausab sa mga bata uban nimo.

Ang mga Bata Makapili sa Pagbuhat og Matarung

Istorya sa
kasulatan

Sa imong kaugalingon nga mga pulong, iasoy ang mga istorya nga makita sa
Mateo 21:14–16. Ipasabut nga ang uban sa mga punoan nga mga pari wala
magtuo nga si Jesukristo mao ang Manluluwas, ang gipadala sa Langitnong
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Amahan nga motabang kanila. Sila mibantay pag-ayo kang Jesukristo aron
masakpan nga magbuhat og sayop aron sila makahimo sa pagpapatay kaniya.

Ipasabut nga sa dihang si Jesus miayo sa buta ug sa bakol nga mga tawo sa
templo, ang punoan nga mga pari nasuko. Sa dihang ang mga bata misugod sa
pagdayeg kang Jesus, ang mga pari nasuko pagsamot, ug sila buot nga si
Jesus mopahunong sa mga bata. Apan hinoon siya miingon sa mga pari kon sila
wala ba makabasa diha sa mga kasulatan nga ang gagmay nga mga bata
modayeg kaniya.

Ipasabut nga sama sa mga bata dinhi sa istorya, ang mga bata sa imong klase
makapili sa pagsunod ug pagdayeg ni Jesus.

Kasulatan Abliha ang Doktrina ug mga Pakigsaad ug basaha pagkusog ang bahin sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 37:4: “Himoa nga ang matag tawo mopili alang sa
iyang kaugalingon.” Ipasabut nga dinhi niini nga kasulatan, ang matag tawo
nangahulugan og tanang tawo. Kitang tanan makahimo sa pagpili unsay atong
buhaton. Patinduga ang mga bata ug ipausab ang hugpong sa mga pulong.

PAM nga tsart Itudlo ngadto sa PAM nga tsart ug ipasubli ang mga pulong nga anaa sa tsart.

Kita Makapili sa Matarung

Istorya Iasoy sa mga bata ang istorya bahin sa usa ka bata kinsa mipili sa pagbuhat
unsay gusto ni Jesus. Ikaw mahimong mogamit sa mosunod nga istorya:

Si Brittany mimata usa ka buntag sa Domingo nga nagmug-ot. Siya dugay nga
natulog ug kinahanglan nga sayo mobangon. Kinahanglan siya nga mohulat sa
iyang turno sa banyo. Dayon wala niya makit-i ang paris sa iyang sapatos. Dayon
iyang gipandol ang iyang tiil sa lingkuranan. Ang iyang magulang nga lalaki
nasuko kaniya tungod kay siya nagtuo nga si Brittany ang makaingon aron ma-
late ang tibuok pamilya.

Sa Primary si Brittany wala mokanta. Siya wala mopahiyum. Wala gani siya mami-
naw. Siya nangandoy nga siya wala sa Primary. Siya milingkod sa luyong bahin
ug nagmug-ot ug nagdula og mga butang sa iyang bulsa.

• Unsa nga mga pagpili ang gihimo ni Brittany?

Ang magtutudlo ni Brittany miandam pag-ayo sa leksyon ug nasayud nga si
Brittany wala maminaw. Human sa klase ang magtutudlo ni Brittany nakig-istorya
ni Brittany nga mao rang usa ug nangutana kon unsay problema. Si Brittany
misugod paghilak. Siya buot nga magmalipayon, ug siya buot nga ang iyang
magtutudlo malipay usab.

Ang magtutudlo ni Brittany nangutana kon buot ba siyang mosulay og eksperi-
mento. Si Brittany naghunahuna nga ang eksperimento mao ra og makalingaw.
Ang iyang magtutudlo mipasabut nga ang pagpili sa matarung ug pagbuhat sa
unsay gusto ni Jesus nga ipabuhat kanato makatabang kanato nga magmalipa-
yon. Si Brittany miuyon nga mosulay sa pagbuhat unsay gusto ni Jesus nga
iyang buhaton sa Primary sa sunod Domingo.

Pagkasunod Sabado, ang magtutudlo ni Brittany mipahinumdom kaniya sa eks-
perimento. Si Brittany miingon sa iyang kaugalingon, “Ugma akong buhaton ang
unsay gusto ni Jesus nga akong buhaton.”

Domingo sa buntag sa dihang mimata na si Brittany, siya nadasig nga mosulay sa
eksperimento. Nagdali siyang nag-andam alang sa simbahan ug mitabang sa
iyang igsoong babaye nga mag-andam na usab. Sa dihang si Brittany miabut na
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sa Primary, siya nagpahiyum. Siya miawit sa pangbukas nga awit ug milingkod sa
balaan nga paagi sa panahon sa pangbukas nga pag-ampo. Ang lalaki nga tapad
ni Brittany nagsige og hunghong ngadto niya, ug sa wala madugay si Brittany
mihunghong pagbalik ug wala maminaw. Sa dili pa oras sa pag-adto sa klase, si
Brittany mihangad og nakita ang litrato ni Jesus sa bongbong. Siya nahinumdom
nga siya buot mobuhat sa unsay gusto ni Jesus nga iyang buhaton. Si Brittany
milakaw paghinay ngadto sa klase ug milingkod sa atubangang bahin. Siya nami-
naw sa leksyon ug mitubag sa mga pangutana nga gipangutana kaniya sa iyang
magtutudlo. Si Brittany mibati og kalipay. Siya nalipay nga siya mipili sa matarung.
Iyang nahibaloan nga ang pagpili sa matarung ug pagbuhat unsay gusto ni Jesus
nga iyang buhaton nakapahimo kaniya nga malipayon.

Panaghisgutan • Nganong si Brittany mibati og kalipay?

• Kanus-a man kamo mibati og kalipay tungod kay kamo mipili sa matarung?

Minubo

Kalihokan Ipakumo sa matag bata ang ilang kamot nga ang kumagko mogawas. Sultihi ang
mga bata nga ikaw mohulagway sa ubang mga pagpili nga ilang buhaton. Kon
ang pagpili naghulagway og butang nga gusto ni Jesus nga ilang buhaton, kina-
hanglan nga ilang ipatudlo pataas ang ilang mga kumagko. Kon ang pahayag
naghulagway og butang nga gusto ni Satanas nga ilang buhaton, kinahanglan
nga ilang ipatudlo paubos ang ilang kumagko. Gamita ang mosunod nga mga
ehemplo o paghimo og uban sa imong kaugalingon:

• Ikaw mipili sa pagtambong sa Primary.

• Ikaw mipili sa pag-awit sa Primary kon ang lider mohangyo sa tanan sa pag-awit.

• Ikaw mipili sa dili pagpiyong sa imong mga mata sa panahon sa pag-ampo.

• Ikaw mipili sa pagdala og higala sa simbahan.

• Ikaw mipili sa paghunghong ngadto sa imong higala sa panahon sa sakrament.

• Ikaw mipili sa paglakaw og hinay ngadto sa imong lawak-klasehanan.

• Ikaw mipili sa pagkatawa kon adunay laing bata nga mapandol ug madagma.

• Ikaw mipili sa pagdisturbo sa laing mga bata pinaagi sa paghimo og mga pag-
saba.

• Ikaw mipili sa pagtabang sa magtutudlo sa kalihokan.

• Ikaw mipili sa pagbugalbugal sa lain kinsa mitubag og sayop sa pangutana.

• Ikaw mipili sa pagpaminaw sa hilum nga paagi kon ang magtutudlo moasoy
og istorya.

Awit Giyahi ang mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Pilia ang Matarung
nga Dalan.”

Pagpamatuod Sultihi ang mga bata unsa ikaw ka mapasalamaton nga ang Langitnong Amahan
mihatag kanato og kabubut-on sa pagpili. Isulti ang imong pagsalig sa abilidad
sa mga bata sa paghimo og matarung nga mga pagpili.

Hangyoa ang mga bata sa pagpangandam sa pagsulti ngadto sa klase sa sunod
semana bahin sa usa ka matarung nga pagpili nga gihimo sa matag usa kanila
sulod sa semana.
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Handout Kon ikaw adunay giandam nga sulat-pahinumdom alang sa mga bata bahin sa
leksyon para sa sunod semana, hatagi ang matag bata sa sulat. Ipasabut ang
mga sulat-pahinumdom ngadto sa mga bata ug sultihi sila sa paghatag sa mga
sulat-pahinumdom ngadto sa ilang mga ginikanan.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Patinduga ang tanang mga bata. Pagpili og usa ka bata aron maoy lider, ug
hatagi siya og usa ka sinsilyo o butones. Patinduga ang lider sa atubangan sa
klase nga ang sinsilyo gitago sa usa sa iyang mga kamot. Ipatag-an sa ubang
mga bata sa klase kon hain nga kamot ang anaay sinsilyo. Kon ang tanan
nakatag-an na, ang lider mosulti kon hain nga kamot ang adunay sinsilyo. Ang
mga bata nga nakatag-an og sakto motikang og usa padulong sa lider. Ang
uban magpabilin kon hain sila. Padayon hangtud ang bata makaabot sa lider.

• Nganong dili man kamong tanan ang nakatag-an sa tanang higayon? 
(Kamo walay impormasyon nga makatabang kaninyo sa pagtag-an.)

• Ang pagtag-an ba maayo nga paagi sa paghimo og mga pagpili?

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga kita dili angay nga motag-an bahin
sa atong mga desisyon. Si Jesus mitudlo kanato unsay atong buhaton. Kon
kita mobuhat unsay gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga atong
buhaton, kita sa kanunay mohimo sa matarung nga mga pagpili.

2. Hatagi ang mga bata og papel ug krayola ug padrowinga sila og mga litrato sa
ilang mga kaugalingon nga nagbuhat og mga butang nga gusto ni Jesukristo
nga ilang buhaton sa Primary. Ang mga ehemplo mahimong maglingkod nga
hilum, mag-awit, magtabang sa magtutudlo, o maglakaw og hinay.

3. Tabangi ang mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Dungga,
Dungga” (Children’s Songbook, p. 107), nga naggamit sa mga aksyon nga
gipakita.

Paminawa ang tingog (ibutang ang kamot sa dunggan)!.
Dungga! Dungga (ibutang ang tudlo sa mga ngabil)!
Kon adunay pillion (ituy-od ang mga bukton, mga kamot gihayang).
Siya ang imong giya (ikiyugpos ang mga bukton).

Ipasubli ang awit sa makadaghan aron sa pagtabang sa mga bata sa pagkat-
on sa mga pulong.
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makasabut nga ang Langitnong Amahan
miplano alang sa mga bata nga modako diha sa mga pamilya.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Lucas 1:26–38 ug Mateo 1:18–25.

2. Paggunting sa mosunod nga mga letra sa papel. Himoa nga ang matag letra
mga tulo o upat ka pulgada ang gitas-on:

3. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Malipayong Banay”
(Children’s Songbook, p. 198). Ang mga pulong niini nga awit gilakip sa likod sa
manwal.

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Usa ka litrato sa imong pamilya (opsyonal).
c. Papel ug mga lapis o mga krayola.
d. Litrato 2-5, Ang Pagpahibalo; litrato 2-6, Ang Pagkatawo (Pakete sa mga

Hulagway sa Ebanghelyo 201; 62495).

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Mubo nga Sulat: Magmabination sa mga sitwasyon sa pamilya sa mga sakop sa
klase. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang labing mahinungdanon nga
butang sa pamilya dili ang gidaghanon sa pamilya apan nga ang mga sakop sa
pamilya nahigugma ug naghunahuna sa usag usa.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana. Ikaw mahimong modapit sa matag bata sa pagsulti
bahin sa higayon niadtong miaging semana sa dihang siya mipili sa matarung.

Ang mga Pamilya Kabahin sa Plano sa Langitnong Amahan

Pang-atensyon 
nga kalihokan

• Diin kamo nagpuyo sa wala pa kamo mianhi sa yuta?

Ribyuha uban sa mga bata nga ang matag usa kanato mipili sa pagsunod sa
plano sa Langitnong Amahan ug mianhi sa yuta. Sultihi ang mga bata nga sa
dihang kita mianhi sa yuta, ang Langitnong Amahan mipanalangin kanato og
mga tawo nga motabang kanato ug mohigugma kanato.

Kita Adunay Espesyal 
nga mga Pamilya

Leksyon
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Sultihi ang mga bata nga ikaw mohatag kanila og mga timailhan aron pagtabang
kanila nga mahibalo kinsa kini nga mga tawo. Usa sa matag higayon, paggunita
ang matag bata og letra sa pulong nga pamilya. Ipasulti sa mga bata ang letra.
Dayon ihatag ang timailhan nga nagsugod niana nga letra. Ang ubang posible
nga timailhan gihatag sa sunod pahina.

1. Paghigugmaay kabahin niini.

2. Amahan kabahin niini.

3. Magtinabangay kabahin niini.

4. Inahan kabahin niini.

5. Lolo ug lola kabahin niini.

6. Yaya kabahin niini.

7. Ako ug ikaw kabahin niini.

Kon imo nang nahatag ang tanang mga timailhan, sublia ang pulong nga pamilya
uban sa mga bata.

Panaghisgutan • Nganong nagkinahanglan man kita og mga pamilya?

Ipasabut nga sa dihang kita mga masuso pa kita nagkinahanglan nga magpuyo
uban sa mga tawo kinsa moatiman kanato. Ang Langitnong Amahan miplano alang
sa matag usa kanato nga magpuyo uban sa pamilya nga mohigugma ug moamu-
ma kanato. Sa atong pagtubo, ang atong mga pamilya magtudlo usab kanato ug
motabang kanato nga mohimo og maalamong mga pagpili.

Ang Langitnong Amahan Miplano nga si Jesukristo Matawo ngadto 
sa Usa ka Pamilya

Istorya sa kasulatan
ug panaghisgutan

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan miplano nga si Jesukristo matawo ngadto
sa usa ka pamilya. Ang lalaki ug babaye nga napili nga mohigugma ug moamu-
ma kang Jesus sa yuta nahigugma sa Langitnong Amahan ug mihupot sa iyang
mga sugo.

Ipakita ang litrato 2-5, Ang Pagpahibalo, ug iasoy ang istorya sa pagbisita ni ang-
hel Gabriel ngadto ni Maria, ingon sa makita sa Lucas 1:26–38.

• Kinsa ang babaye dinhi sa litrato? (Tan-awa sa Lucas 1:27.)

• Kinsa ang lalaki dinhi sa litrato? (Tan-awa sa Lucas 1:26.)

Ipasabut nga si Maria nakugang ug naguol og gamay sa dihang siya nakakita sa
anghel, apan siya mauyunon sa pagbuhat sa bisan unsay ipabuhat kaniya sa
Langitnong Amahan (tan-awa sa Lucas 1:29, 38).

• Unsa may gisulti sa anghel ni Maria? (Tan-awa sa Lucas 1:31–32.)

• Kinsa ang mahimong amahan sa bata? (Langitnong Amahan.)

Ipakita ang litrato 2-6, Ang Pagkatawo.

• Kinsa ang tawo dinhi niini nga litrato?

Sultihi ang mga bata nga si Jose usa ka matarung nga lalaki nga gipili sa Langitnong
Amahan nga mominyo sa inahan ni Jesus ug mohigugma ug moamuma kang Jesus.
Ipasabut nga adunay anghel nga mibisita usab ni Jose sa wala pa matawo si Jesus.
Iasoy sa mubo nga paagi ang istorya nga makita sa Mateo 1:18–25. Basaha og
kusog unsay gisulti sa anghel ngadto kang Jose sa Mateo 1:21.
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• Unsa may gisulti sa anghel ngadto nila ni Maria ug ni Jose nga maoy ipangalan
sa masuso?

Ipasabut nga ang ngalan nga Jesus nangahulugan og manluluwas. Si Jesukristo
maoy moluwas kanatong tanan gikan sa atong mga sala ug motabang kanato nga
mobalik pagpuyo uban sa Langitnong Amahan hangtud sa hangtud. Ang mga pro-
peta kinsa nagpuyo sa yuta sa wala pa matawo si Jesus nanagna nga ang ngalan
sa atong manluluwas mao si Jesukristo. Ang pulong nga Kristo nangahulugan og
“ang usa nga dinihogan,” nga nagpasabut nga pinili sa Langitnong Amahan.

• Ngano man nga si Jesus nagkinahanglan og pamilya?

Ang Atong mga Pamilya Nahigugma Kanato

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga ang tanang mga pamilya managlahi. Ang ubang mga pamilya adu-
nay duha ka mga ginikanan, ug ang uban adunay usa lamang. Ang ubang mga
pamilya adunay daghang mga anak, ug ang uban adunay dyutay lang o usa ra ka
anak. Ang ubang mga pamilya adunay mga anak, mga ginikanan, mga apohan,
mga iyaan, ug mga uyoan nga nagpuyo uban kanila. Ang ubang mga anak nagpu-
yo uban sa mga hingkod kinsa dili nila paryente apan kinsa nahigugma gihapon
kanila ug nag-amuma kanila. Ang mga pamilya maghiusa nga nagbuhat og nagka-
lainlaing mga butang ug nagpakita og gugma sa nagkalahi nga paagi. Ang mahi-
nungdanong butang bahin sa mga pamilya mao nga ang mga sakop sa pamilya
nahigugma ug nag-amuma sa usag usa. Ang matag usa nagkinahanglan nga
mahimong kabahin sa usa ka pamilya.

Panaghisgutan • Unsa may gibuhat sa inyong pamilya nganha kaninyo niadtong gamay pa kamo?

• Unsa may gibuhat sa inyong pamilya nganha kaninyo karon?

• Unsa may inyong gibuhat alang sa ubang mga sakop sa inyong pamilya?

Pag-apil sa bata Ipakita ang litrato sa imong pamilya, kon ikaw nagdala og usa. Itudlo ang mga
sakop sa imong pamilya ug isulti nganong importante kanimo ang matag usa.
Pasultiha ang mga bata bahin sa ilang mga pamilya. Dapita ang mga bata sa pag-
sulti bahin sa mga panahon nga sila mibati og kalipay tungod kay sila nasayud nga
ang ilang mga pamilya nahigugma kanila.

Ang Atong mga Pamilya Motabang Kanato

Panaghisgutan Sultihi ang mga bata sa pagpaminaw samtang ikaw mohatag og pipila ka mga
ehemplo sa mga sakop sa pamilya nga nagtabang ug nahigugma sa usag usa.
Human ka makahatag sa matag usa og ehemplo, pangutan-a ang mga bata kon
giunsa sa mga tawo diha sa ehemplo pagpakita og gugma alang sa usag usa.
Gamita ang mosunod nga mga ehemplo o paghimo og pipila nga imoha:

• Ang gamayng manghud ni Kirk nga si Eric mahadlok sa kagabhion, mao nga si
Kirk mitabang kaniya sa pag-ampo aron mobati nga luwas. Dayon si Kirk mikan-
ta og awit aron pagtabang ni Eric nga makatulog.

• Ang inahan ni Kaitlin wala sa tibuok gabii. Si Kaitlin migunting og papel nga
porma og kasingkasing ug misulat og mensahe nga nagsulti sa iyang inahan
unsa niya kini kamahal. Iyang gibilin ang mensahe sa unlan sa iyang inahan aron
makit-an sa iyang inahan inig uli niya.

• Ang lola ni Ian migahin og panahon matag semana aron pagtabang ni Ian sa
pagpraktis sa mga pulong sa iyang spelling alang sa eskwelahan. Ang iyang
tabang ug pagdayeg miawhag kang Ian aron makat-on sa tanang mga pulong 
nga anaa sa iyang lista.
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• Si Tony mihimo og tumong sa pagbasa sa Basahon ni Mormon sa dili pa siya
bunyagan. Matag gabii ang iyang magulang nga babaye motapad kaniya ug
maminaw samtang siya mobasa. Siya mitabang ni Tony sa lisud nga mga pulong.
Uban sa tabang sa iyang igsoong babaye, si Tony nakakab-ot sa iyang tumong.

• Si Heidi nakadungog sa uban niyang mga klasmeyt nga mibugalbugal sa iyang
manghud nga lalaki. Siya hapit na mohilak, mao nga si Heidi mikuha kaniya ug
nakigdula uban kaniya. Dayon iyang gisultihan ang iyang mga klasmeyt nga dili
sila magbugalbugal sa ubang mga bata

Praktikal nga
paghulagway 
sa leksyon

Ipataas ang imong kamot nga ang mga tudlo gipatul-id. Ipasabut nga ang mga
sakop sa pamilya makabuhat pagdungan sama sa mga tudlo ug kumagko sa
kamot. Hangyoa ang mga bata sa pagsulay sa pagpunit sa ilang mga kasulatan 
o ubang lain nga butang sa usa ka kamot lang, nga dili gamiton ang ilang mga
kumagko. Ipasabut nga bisan og sila makapunit sa butang nga naggamit sa ilang
mga tudlo lamang, mas sayon pa gayud kon sila mogamit sa ilang kumagko ug
mga tudlo pagdungan. Pahinumdumi ang mga bata nga ang matag sakop sa usa
ka pamilya mahinungdanon. Ang mga sakop sa pamilya makahimo og daghan 
kon silang tanan magtinabangay.

Kalihokan pinaagi
sa art

Hatagi ang mga bata og papel ug krayola o mga lapis ug padrowinga sila og mga
litrato sa ilang mga pamilya. Sulati og ngalan ang matag litrato og Ang Akong
Pamilya Nahigugma Kanako.

Minubo

Awit Uban sa mga bata, awita o isulti ang mga pulong sa “Malipayong Banay.”

Pagpamatuod Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan buot nga ang matag usa kanato higug-
maon ug amumahon sa usa ka pamilya. Pahinumdumi ang mga bata nga ang
matag pamilya managlahi ug matag pamilya mahinungdanon. Ipamatuod nga sila
makahimo og daghan aron pagtabang sa ilang mga pamilya nga magmalipayon.

Awhaga ang mga bata sa pagpakita sa mga litrato nga ilang gidrowing ngadto 
sa ilang mga pamilya ug sa pagsulti sa ilang mga pamilya kon unsa ka dako ang
ilang paghigugma kanila.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Hangyoa ang
bata sa pagpasalamat sa Langitnong Amahan alang sa mga pamilya.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase” 
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Kon kini makahuluganon sa imong kultura, himoa nga ang matag bata moabut
nga andam sa pagsulti kon giunsa ang iyang ngalan pagpili. Kini mahimong
buhaton pinaagi sa pagpadala og sulat-pahinumdom ngadto sa mga ginikanan
sa mga bata sa katapusan sa leksyon 5, mohangyo sa mga ginikanan sa
pagsulti sa ilang mga anak kon giunsa ang ilang ngalan pagpili (tan-awa sa
pahina 21). Diha sa klase, ipasabut nga sa dihang kita natawo, ang atong mga
pamilya mipili og mga ngalan alang kanato. Pasultiha ang matag bata ngadto 
sa laing mga bata giunsa ang iyang ngalan pagpili. (Kon mahimo, ikaw
mahimong mokontak sa mga ginikanan sa matag bata sulod sa semana aron
pagpahinumdom kanila sa pagsulti sa ilang anak nga motambong sa klase nga
andam aron pagsulti giunsa ang iyang ngalan pagpili.)
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2. Pakigsabut sa matag bata sa pagdala og litrato sa iyang pamilya gikan sa balay
(kolektaha kini sa sinugdanan sa klase aron dili kini makasamok). Usa sa matag
higayon, sultihi ang mga bata sa pagpakita sa mga litrato ug pagsulti og usa o
duha ka mga butang nga ilang gusto bahin sa ilang mga pamilya. (Kon ikaw
nagplano usab nga mogamit sa kalihokan sa pagpalambo 1, ikaw mahimong
modugang sa pagpangayo og litrato sa pamilya ngadto sa sulat-pahinumdom
nga gipadala sa balay sa katapusan sa leksyon 5.)

3. Uban sa mga bata, awita o isulti ang mga pulong sa “Ang Tanan Mag-uban”
(Children’s Songbook, p. 261), naggamit sa mga ngalan sa mga sakop sa
pamilya:

Ang tanan mag-uban, mag-uban, mag-uban;
Ang tanan mag-uban sa atong banay.
Si papa, si mama, si inday, si dodong;
Ang tanan mag-uban ning sadyang adlaw.

Pag-awit og dugang nga mga bersikulo nga maggamit sa mga ngalan sama sa
lola, lolo, ug tiya, ug tiyo aron ang tanang mga sakop sa pamilya masulti.

Pahinumdumi ang tanang mga bata nga ang Langitnong Amahan miplano alang
kanila aron mopuyo uban sa mga pamilya nga mohigugma ug motabang kanila.

4. Ipahimo sa matag bata ang pagsubay sa iyang kamot diha sa papel. Ipadrowing
sa mga bata ang mga nawong diha sa mga tudlo aron magpaila sa mga sakop
sa pamilya o magbutang og kasingkasing diha sa tunga aron pagpakita og
gugma. Pahinumdumi ang mga bata nga ang mga sakop sa pamilya susama 
sa mga tudlo sa kamot: matag usa mahinungdanon.

5. Ipadula sa mga bata ang mga sitwasyon nga mopakita unsaon pagtabang sa
mga sakop sa pamilya sa usag usa. Gamita ang mga sitwasyon gikan sa leksyon
o paghimo og pipila nga imoha.

6. Tabangi ang mga bata sa paghimo og mga aksyon sa mosunod nga bersikulo
samtang imong isulti ang mga pulong:

Ang Akong Pamilya

Sama sa mga langgam sa ibabaw sa kahoy (ibukhad ang mga bukton sama sa
mga pako),
Ako adunay kaugalingon nga banay (itudlo ang kaugalingon).
Sila mopakaon kanako (pagpakaaron-ingnon nga nagkaon)
Ug motudlo kanako sa pagdula (ambak),
Aron ako luwas ug malipayon sa tibuok adlaw (pahiyum og dako).

7. Awita o isulti ang mosunod nga mga pulong samtang ang mga bata maggunitay
ug molakaw nga magporma og lingin:

Ang banay mo nahigugma kanimo;
Ang banay mo nahigugma kanimo;
Hey ho ang banay-oh!
Ang banay mo nahigugma kanimo.

Pagpili og bata nga mobarug sa tunga sa lingin samtang ikaw moawit sa sunod
nga bersikulo:

Kini nga banay may papa,
Kini nga banay may papa;
Hey ho ang banay-oh!
Kini nga banay may papa.
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Balika kini nga bersikulo, pulihan ang papa sa mama ug paapila ang laing bata
sa unang bata sa tunga sa lingin. Padayon, maggamit sa mga ngalan sa ubang
mga sakop sa pamilya, hangtud nga ang tanang mga bata nagbarug sa tunga.
Awita ang unang bersikulo pag-usab kon ang tanang mga bata manag-ubang
nagbarug.
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga mobati sa hingpit nga kalipay nga dala sa
pagkatawo ni Jesukristo sa yuta.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Lucas 2:1–20.

2. Pagdala og usa ka tuig nga kalendaryo o paghimo og linya sa panahon alang sa
kalihokan sa adlawng natawhan. Aron makahimo og linya sa panahon, bahina
ang taas nga papel ngadto sa dose ka managsamang mga seksyon ug isulat
ang ngalan sa mga bulan, nga magsunod, usa sa matag seksyon.

3. Pagpakisayud sa adlawng natawhan sa matag bata sa imong klase pinaagi sa
pagpangutana sa sekretarya sa Primary, sa klerk sa ward, o sa mga ginikanan sa
mga bata.

4. Uban sa pagtugot sa imong presidente sa Primary, pagdapit og inahan o
mabdos nga inahan aron sa pagsulti sa laktod ngadto sa mga bata giunsa niya
pag-andam alang sa pagpanganak. Hangyoa siya sa paglakip sa iyang
mahinamon nga pagbati.

5. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa unang bersikulo sa “Sa
Layo nga mga Patag sa Judea” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu. 52).

6. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Usa ka papel ug lapis alang sa matag bata.
c. Tape o laing papilit.
d. Litrato 2-6, Ang Pagkatawo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 201;

62495).

7. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Sulat-Pahinumdom: Samtang ikaw naghisgut sa pagkatawo sa mga bata, mag-
mabination ngadto sa mga pagbati kon dunay sinagop o anak-anak nga mga
bata sa imong klase. Siguroa nga sila nakasabut nga ang ilang pagkatawo mali-
payon usab nga mga hitabo.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Espesyal ang mga Adlawng Natawhan

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Sultihi ang mga bata nga ikaw naghunahuna og espesyal nga adlaw. Ipasabut
nga imo silang hatagan og timailhan, ug papaminawa sila sa timailhan ug ipataas

Ang Pagkatawo ni Jesukristo
Nakahatag og Hingpit nga
Kalipay sa Yuta

Leksyon
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ang ilang mga kamot kon sila nahibalo unsang adlawa ang imong gihunahunaan.
Pag-hum og awit sa adlawng natawhan sama sa “Happy Birthday” o paghatag
og laing klaro kaayong timailhan.

• Unsa ang akong gihunahuna nga espesyal nga adlaw?

• Unsa may ganahan kaayo ninyo sa inyong adlawng natawhan?

Kalihokan ginamit
ang kalendaryo o
linya sa panahon

Ipasa ang papel ug mga lapis. Pasulata ang matag bata sa iyang ngalan diha sa
papel. (Tabangi ang mga bata kon gikinahanglan.)

Ipakita ang kalendaryo o linya sa panahon. Dapita ang mga bata sa pagsulti sa
mga ngalan sa mga bulan uban nimo samtang ikaw magbasa niini. Basaha ang
ngalan sa matag bulan pag-usab, ka usa matag higayon, ug dapita ang bisan
kinsa sa mga bata kinsa mag-adlaw niana nga bulan aron ipapilit ang ilang mga
ngalan diha sa kalendaryo o sa linya sa panahon.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa inyong pamilya sa dihang kamo natawo?

Dinapit nga
mamumulong

Ipailaila ang inahan o mabdos nga inahan, ug ipahayag kaniya ang iyang mga
pagbati bahin sa pagpangandam alang sa pagpanganak.

Panaghisgutan Pakigsulti sa mga bata bahin sa mga butang nga mahimong gibuhat sa ilang
mga pamilya sa pag-andam alang sa ilang pagkatawo, sama sa pag-ampo
alang kanila nga mahimong himsog, pagpili og mga ngalan, pag-andam og
mga sinina sa bata ug ubang mga gamit, ug pagplano og lugar nga ilang katul-
gan. Tabangi ang mga bata sa pagbati nga ang ilang pagkatawo malipayon ug
kulbahinam nga hitabo. Kon ikaw usa ka ginikanan, mahimo kang mosulti bahin
sa unsay imong gibuhat ug ang imong gibati sa dihang ang bata natawo diha
sa inyong pamilya.

Pahinumdumi ang mga bata nga ang pagpakatawo ug pagdawat og pisikal nga
lawas usa ka mahinungdanon nga bahin sa plano sa Langitnong Amahan alang
kanato.

Ang Adlawng Natawhan ni Jesukristo usa ka Talagsaon nga Adlaw

Presentasyon 
sa magtutudlo

Sultihi ang mga bata nga sila karon magkat-on bahin sa pagkatawo sa usa ka
bata nga gihulat sa mga katawhan sulod sa daghang katuigan. Sa dugay nang
panahon ang mga propeta miingon nga usa ka adlaw usa ka manluluwas ang
matawo. Siya ang mohimo sa paagi alang sa mga tawo aron mobalik pagpuyo
og usab uban sa Langitnong Amahan. Ang mga tawo nagpadayon paghulat
alang sa pagkatawo niini nga bata.

• Kinsa man kini nga bata? (Si Jesukristo.)

Isulti nga wala gayuy nahibalo kanus-a matawo si Jesus. Ang ubang mga ginika-
nan mitudlo sa ilang mga anak sa pagpaabut niining mahinungdanong hitabo
tungod kay sila nasayud nga si Jesus mopakita sa matarung nga dalan sa pagpu-
yo ug unya sa paghimo niini nga posible alang sa tanan sa pagbalik pagpuyo
uban sa Langitnong Amahan. Kon wala si Jesus isip atong Manluluwas, walay
makabalik pag-usab ngadto sa Langitnong Amahan.

Pagpangandam
alang sa pagdrama

Dapita ang mga bata sa pagpakaaron-ingnon nga sila mipuyo sa dugay na kaa-
yong panahon, sa wala pa matawo si Jesukristo. Sultihi sila nga sila mga anak nga
nagpuyo duol sa dakbayan sa Bethlehem. Ang ilang mga ginikanan mitudlo kanila
sa pagpaabut sa pagkatawo sa Manluluwas. Karong gabii sila atua sa gawas sa
nataran, nagtabang sa ilang mga amahan sa pag-atiman sa ilang mga karnero.
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• Unsa may inyong dad-on sa inyong pag-uban sa inyong mga amahan aron
pag-atiman sa mga karnero? (Ang mga tubag mahimong maglakip og sinina
nga masul-ob o makaon.)

Ipapiyong sa mga bata ang ilang mga mata ug pahunahunaa sa mosunod nga
eksena:

Nagsingabot na ang kagabhion, ug ang mga magbalantay sa karnero nagpun-
dok na sa mga karnero ngadto sa alad, diin sila makatulog og maayo hangtud sa
buntag. Ang kagabhion tin-aw ug ang mga bitoon nagsugod na sa paggawas.
Sa dili madugay ang kalangitan mapuno na sa hayag kaayo nga mga bitoon.
Ang tanan malinawon ug hilum. (Ikaw mahimong mopalong sa mga suga sa
lawak-klasehanan aron mao ra og gabii.)

Istorya sa
kasulatan ug
pagdrama

Iasoy ang istorya sa pagpakita sa anghel ngadto sa mga magbalantay sa karnero,
ingon nga makita sa Lucas 2:8–18. Basaha og kusog ang pipila ka mga bersikulo
gikan sa Biblia samtang ikaw nag-asoy sa istorya.

Ipasabut nga ang mga magbalantay sa karnero nangahadlok sa dihang sila naka-
kita sa anghel, apan ang anghel miingon kanila, “Ayaw na kamo kalisang; kay tan-
awa, gidad-an ko kamog maayong balita sa dakung kalipay” (Lucas 2:10).

Ipadula og inamang sa mga bata ang pagkahadlok sa pagkakita sa anghel,
dayon malipayon sa pagkadungog unsay gisulti sa anghel.

Ipasabut nga ang anghel misulti sa mga magbalantay sa karnero bahin sa pag-
katawo ni Jesus (tan-awa sa Lucas 2:11) ug miingon kanila asa makit-an ang
masuso nga Jesus (tan-awa sa Lucas 2:12). Dayon sa kalit ang mga magbalan-
tay sa karnero nakadungog og daghang mga anghel nga “nanagdayeg sa Dios,
ug nanag-ingon, Himaya sa Dios sa kalangitan, ug sa yuta panagdait sa mga
tawo nga iyang gikahimut-an” (Lucas 2:13–14).

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa unang bersikulo sa “Sa Layo nga mga Patag sa
Judea.” Dapita ang mga bata sa pag-apil kon sila nahibalo sa mga pulong.

Sa layong patag sa Judea,
Nadunggan awit sa himaya:
Daygon ang Dios, Daygon ang Dios,
Daygon ang Dios sa kahitas-an;
Ug kalinaw sa yuta;
Pagdait, ipakita!

Istorya sa
kasulatan ug
pagdrama
gipadayon

Ipasabut nga sa dihang ang mga anghel mibalik na ngadto sa langit, ang mga
magbalantay sa karnero mihukom sa pagpangita sa bata nga Jesus (tan-awa sa
Lucas 2:15). Himoa ang mga bata sa pagpakaaron-ingnon sa pag-adto uban sa
ilang mga amahan ngadto sa Bethlehem aron pagtan-aw sa bata nga Jesus
(mahimo kamong mobalhin ngadto sa laing lugar sa lawak-klasehanan).

Ipakita ang litrato 2-6, Ang Pagkatawo.

• Kinsa ang mga tawo dinhi niini nga litrato?

Ipasabut nga ang mga magbalantay sa karnero nakakita sa bata ingon sa gisulti
kanila sa anghel. Siya giputos sa lampin ug naghigda sa pasungan (ikaw mahi-
mong mopasabut nga ang lampin nagpasabut nga ang batang masuso gisinina-
an og panapton nga iputos kaniya). Ang mga magbalantay sa karnero mapasala-
maton alang sa daghang mga butang nga gipakita ug gipadungog kanila bahin
kang Jesus, ug sila misulti sa ubang mga tawo bahin sa unsay ilang nakita ug
nadungog (tan-awa sa Lucas 2:17–18).
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Minubo

Pag-apil sa bata Dapita ang matag bata sa pagbarug ug pagsulti bahin sa usa ka butang nga nahi-
tabo nianang gabhiona samtang ang mga magbalantay sa karnero nag-atiman sa
ilang mga karnero. Ipasabut og maayo nga daghang mga tawo ang nangalipay
human nagpaabut og dugay kaayo alang sa pagkatawo sa Manluluwas.

Pagpamatuod Sultihi ang mga bata unsa ikaw ka malipayon nga si Jesukristo mianhi sa yuta.
Ihatag ang imong pagpamatuod nga si Jesus mao ang Manluluwas sa kalibutan,
ug isulti sa mga bata nga ang mosunod nga mga pagtulun-an ni Jesus makata-
bang kanato sa pagpuyo og balik uban sa Langitnong Amahan sa umaabot nga
adlaw.

Awhaga ang mga bata sa pagpauli ug pagsulti sa ilang mga pamilya unsay ilang
nakat-onan bahin sa pagkatawo ni Jesukristo.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Isugyot nga
ang bata mohatag og pagpasalamat alang sa pagkatawo ni Jesus.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase” 
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.’

1. Tabangi ang mga bata sa pagpadula sa mga hitabo nga nagpalibot sa
pagkatawo sa Manluluwas. Ikaw mahimong modala og ubang yano nga mga
butang, sama sa mga bandana ug usa ka monyeka.

2. Tabangi ang mga bata sa pagsulti sa mga pulong ug pagbuhat sa mga aksyon
sa “Gamay Pa Ko’s Una” (ang mga pulong mahimong awiton ngadto sa tuno sa
“Once There Was a Snowman,” Children’s Songbook, p. 249). Paggamit og
nagyuko nga mga aksyon alang sa unang bersikulo ug panghuyatid nga mga
aksyon alang sa ikaduhang bersikulo.

Gamay pa ko’s una, gamay, gamay.
Gamay pa ko’s una, gamay pa.

Karon daku na gyud, daku na gyud.
Karon daku na gyud, daku na.

3. Awita o isulti ang mga pulong sa “Sa Layong Pasungan” (Children’s Songbook,
p. 42), “Awit ni Maria” (Children’s Songbook, p. 44), o "Oh, Hilum na, Anak Ko”
(Children’s Songbook, p. 48). Ang mga pulong niini nga mga awit gilakip sa
likod sa manwal.

4. Ipaluta o kopyaha ang mga paghulagway sa batang Jesus ug ang pasungan
(makit-an sa katapusang bahin sa leksyon) alang sa matag bata. Pakolori sa
matag bata ang pasungan ug papitli og mga kumpay, uga nga mga sagbot, 
o baga nga hilo aron paghimo og humok nga higdaanan alang sa batang
masuso. Dayon pakolori sa matag bata ang litrato sa batang Jesus. Tabangi
ang mga bata sa paggunting og mga litrato sa batang Jesus ug ipapilit kini sa
pasungan.
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Katuyoan Aron paglig-on sa hugot nga pagtuo sa matag bata nga ang Langitnong Amahan
motabang ug mopanalangin kanato sa panahon sa panginahanglan.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 2:1–15, 19–20.

2. Paghimo alang sa matag bata og papel nga lingin nga may igong gidak-on alang
sa bata sa pagdrowing og litrato sa iyang nawong. Lungagi ang ibabaw nga
bahin sa matag lingin ug isulat Ang Langitnong Amahan Nagbantay Kanako
palibot niini.

3. Pag-andam sa pagpakigbahin og personal nga kasinatian nga ang Langitnong
Amahan nagbantay ug nanalipod kanimo, sama sa dihang ikaw gipanalipdan
gikan sa aksidente, sa dihang ikaw dinhay problema nga sulbaron, o sa dihang
ikaw nagkinahanglan og paghupay. O, uban sa pagtugot sa imong presidente sa
Primary, pagdapit og sakop sa imong ward o branch sa pagtambong sa imong
klase ug mopakigbahin sa mao nga kasinatian.

4. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Salamat Pinangga Kong
Amahan” (Children’s Songbook, p. 7). Ang mga pulong niini nga awit gilakip sa
likod sa manwal.

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Usa ka gamay nga regalo alang sa matag bata, sama sa bulak, usa ka nindot

nga bato, o mubo nga sulat sa pasalamat.
c. Mga krayola o mga lapis.
d. Taas nga hilo alang sa matag bata.
e. Litrato 2-7, Ang Maalamon nga mga Tawo (Pakete sa mga Hulagway sa

Ebanghelyo 203; 62120); litrato 2-8, Pagpanaw ngadto sa Ehipto (Pakete sa
mga Hulagway sa Ebanghelyo 204; 62119); litrato 2-9, David O. McKay isip
usa ka Bata.

6. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Ang Langitnong Amahan Mobuhat og Daghang mga Butang alang Kanato

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Hangyoa ang mga bata sa pagpiyong sa ilang mga mata. Ibutang ang gamay nga
regalo sa paa sa matag bata ug unya sultihi ang mga bata sa pagbuka sa ilang
mga mata. Hatagi sila og gamayng panahon sa pag-istorya bahin sa nindot nga
surprisa.

Ang Langitnong Amahan
Nagbantay Kanako

Leksyon
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• Kinsa sa inyong pagtuo ang mibutang niini nga regalo sa inyong paa?

• Ngano man sa inyong hunahuna nga gihatagan ko kamo og regalo?

• Kinsa pa ang nagbuhat og maayo alang kaninyo? (Ang mga ginikanan, pamilya,
mga higala, ang Langitnong Amahan.)

• Unsa may nahimo sa Langitnong Amahan alang kaninyo? (Ang mga tubag mahi-
mong maglakip sa pagplano alang kanato sa pag-anhi sa yuta, paghatag kanato
og mga pamilya, ug pagpadala kang Jesukristo sa yuta aron mahimong atong
Manluluwas.)

Awit Uban sa mga bata, awita o isulti ang mga pulong sa “Salamat Pinangga Kong
Amahan.”

Ipasabut nga usa ka butang nga gibuhat sa Langitnong Amahan alang kanato
mao ang pagpanalipod ug paghupay kanato kon kita adunay mga problema.
Kon kita adunay hugot nga pagtuo sa Langitnong Amahan, siya mohatag kanato
og kaisug ug motabang kanato sa paghimo og maayo nga mga desisyon kon
unsaon pag-atubang sa atong mga problema.

Ang Langitnong Amahan Nanalipod sa Batang Jesus

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang litrato 2-7, Ang Maalamon nga mga Tawo. Iasoy ang istorya sa Maalamon
nga mga Tawo nga nangita sa Kristo nga bata, nga makita sa Mateo 2:1–12.

Ipasabut nga si Haring Herodes misulti sa Maalamon nga mga Tawo nga siya buot
mosimba, o mopakita og gugma alang sa, ang batang Kristo (ikaw mahimong
mopasabut nga ang batang Kristo mao ang laing ngalan sa batang Jesus). Apan si
Haring Herodes buot gayud nga mopasakit ni Jesus. Basaha og kusog ang Mateo
2:12 ug ipasabut nga ang Langitnong Amahan nanalipod ni Jesus pinaagi sa pag-
sulti sa Maalamon nga mga Tawo sa dili pagbalik ngadto kang Haring Herodes.

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang litrato 2-8, Pagpanaw ngadto sa Ehipto. Iasoy ang istorya nga makita
sa Mateo 2:13–15. Basaha og kusog ang bersikulo 13 ug ipasabut nga ang pagda-
ot nagpasabut sa pagpatay.

• Ngano man nga ang anghel mipakita ngadto kang Jose? (Tan-awa sa Mateo 2:13.)

• Ngano man nga ang anghel misulti ngadto kang Jose sa pag-adto sa Ehipto?
(Aron si Haring Herodes dili makakita ni Jesus.)

• Ngano man nga si Haring Herodes buot mopatay sa batang Jesus? (Siya nahad-
lok nga si Jesus modako aron mopuli kaniya isip hari.)

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mibantay ug mipanalipod kang Jesus pina-
agi sa pagpahimangno kang Jose sa pagdala kang Jesus ug ni Maria ngadto sa
Ehipto. Ang Langitnong Amahan kanunay nga nagbantay kang Jesus.

Basaha og kusog ang Mateo 2:19–20.

• Ngano man nga ang anghel mipakita pag-usab ngadto kang Jose? (Tan-awa sa
Mateo 2:20.)

• Ngano man nga luwas alang kang Jose, Maria, ug sa batang Jesus ang pagbalik
ngadto sa Israel? (Si Haring Herodes namatay na. Tan-awa sa Mateo 2:19–20.)

Ang Langitnong Amahan Nagbantay Kanato

Panaghisgutan Pahinumdumi ang mga bata nga ang matag usa kanato anak sa Langitnong
Amahan. Siya nagbantay kanato sama sa iyang pagbantay kang Jesus. Kon kita
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motuman sa iyang mga sugo ug mangayo alang sa iyang tabang, ang Langitnong
Amahan motabang kanato. (Ikaw mahimong mopasabut nga ang Langitnong
Amahan kanunay nga nagtabang kanato, apan usahay siya dili gayud motabang
kanato sa tukma ingon sa atong gipaabut nga iyang buhaton)

• Unsaon man ninyo pagpangayo og tabang sa Langitnong Amahan? 
(Pag-ampo.)

• Unsaon man kaha pagtabang sa Langitnong Amahan kaninyo kon kamo masa-
kit? kon kamo mingawon? kon kamo nahadlok?

Istorya Ipakita ang litrato 2-9, David O. McKay isip usa ka Bata. Itudlo si David O. McKay
(siya gisabak sa iyang amahan) ug isulti sa mga bata nga kini nga bata midako
nga nahimong ikasiyam nga Presidente sa Simbahan. Iasoy ang mosunod nga
istorya bahin sa iyang kasinatian niadtong siya bata pa:

Usa ka gabii niana samtang ang iyang amahan milakaw, si David… nakadungog
og mga kasikas sa balay ug nakasiguro nga anaay mga kawatan. Siya nasayud
nga ang iyang inahan mahadlok usab kon siya makadungog [sa mga kasikas],
ug siya nanghinaut nga dili siya makadungog. Samtang siya naghigda nga nag-
mata,… siya nakahukom sa pagbuhat unsay gitudlo sa iyang mga ginikanan nga
iyang buhaton––mag-ampo. Siya kanunay gayud nga nag-ampo nga magluhod
tapad sa iyang higdaanan, mao nga karon usab siya kinahanglan mobangon sa
iyang higdaanan ug moluhod aron mag-ampo.  Ang pagbangon sa iyang gihig-
daan usa ka dako nga pagsulay; kini nagkinahanglan sa iyang tanang kusog ug
kabubut-on tungod kay siya nahadlok kaayo. Apan iya kining nahimo!

“Sa iyang pagluhod kilid sa iyang higdaanan, siya nag-ampo pag-ayo ug uban 
sa tinud-anay nga hugot nga pagtuo. Dayon, sama ka tin-aw sa usa ka tawo nga
mosulti kanimo og kusog, siya nakadungog og tingog nga miingon ngadto kani-
ya, ‘Ayaw kahadlok. Walay mopasakit kanimo.’ Si David mibalik dayon sa iyang
higdaanan ug daling nahikatulog” (Marie F. Felt, “David: A Boy of Promise,”
Instructor, Sept. 1969, p. 330).

Istorya Iasoy ang mosunod nga istorya bahin ni Elder Hugh B. Brown, kinsa nahimong
Apostol sa Simbahan:

“Kon ako adunay dili maayo nga damgo niadtong ako bata pa, ako momata ug
motawag, ‘Mama, anaa ba ikaw dinha?’ Tungod kay ang kwarto ni mama sunod 
sa ako, siya makadungog kanako ug motubag dayon og, ‘Oo, Anak, ania ra ako.’

“Human sa pila ka tuig sa dihang ako miadto na aron magmisyon sa Englaterra,
ang akong inahan mipahinumdom kanako nga siya wala na unya diha aron pagtu-
bag kon ako motawag apan ang atong Langitnong Amahan anaa gayud kanunay.

Sa makadaghang higayon sa akong misyon sa akong tibuok kinabuhi ako nagta-
wag: ‘Amahan, anaa ba ikaw diha?’ . . .Sa kanunay, ako nakadawat og tubag” (sa
Joleen Meredith, “Friend to Friend,” Friend, Ago. 1975, p. 7).

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mahimong dili makigsulti kanato og kusog,
apan siya kanunay nga nagbantay kanato. Usahay siya motabang kanato pinaagi
sa paghatag kanato og malinawon nga pagbati o pinaagi sa pagbutang og mga
ideya sa atong mga hunahuna.

Presentasyon sa
magtutudlo o sa
pinasidunggang
mamumulong

Pakigbahin og personal nga kasinatian sa dihang ikaw mibati nga ang Langitnong
Amahan nagbantay ug nanalipod kanimo, o sultihi ang dinapit nga sakop sa ward
o branch sa pagpakigbahin sa iyang kasinatian.
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Kalihokan pinaagi
sa art

Hatagi ang matag bata og mga krayola o mga lapis ug papel nga lingin. Ipadrowing
sa matag bata ang iyang nawong diha sa lingin. Ipalusot ang baga nga hilo sa
lungag sa ibabaw sa matag lingin ug ihigot ang baga nga hilo aron ang bata maka-
sul-ob sa lingin sa iyang liog. Basaha og kusog o ipabasa sa mga bata ang mga
pulong sa ilang mga lingin.

Minubo

Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod nga sama nga ang Langitnong Amahan nahigug-
ma ug nagbantay kang Jesukristo sa dihang siya dinhi pa sa yuta, ang Langitnong
Amahan nahigugma usab ug nagbantay sa matag usa kanato.

Tudloa ang usa ka bata ug isulti, “ang Langitnong Amahan magbantay kanunay
kang (ngalan sa bata).” Sublia sa matag bata.

Awhaga ang mga bata nga mosalig sa Langitnong Amahan ug mangayo alang sa
iyang mapanaliporong pag-amuma sa ilang mga pag-ampo karong gabii.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Sultihi ang bata
sa paghatag og pagpasalamat ngadto sa Langitnong Amahan alang sa iyang
gugma ug tabang.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase” 
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pag-andam og pirasong mga papel nga naghulagway og mga sitwasyon diin
ang mga bata makapangayo og tabang sa Langitnong Amahan. Ibutang ang
mga papel sa sudlanan ug pabanusbanusa ang mga bata sa pagpili og usa ug
pasultiha unsay ilang buhaton sa gihulagway nga sitwasyon. Ikaw mahimong
mogamit sa mosunod nga mga sitwasyon o mohimo og pipila nga imoha:

a. Ang imong pamilya hapit na molarga. Ang imong mga ginikanan nabalaka
bahin sa kahilwasan sa pamilya samtang magbiyahe.

b. Ang imong manghud nga babaye nasakit ug anaa sa ospital. Ikaw nabalaka
kaniya.

c. Ikaw nawala samtang nag-hiking uban sa imong pamilya.
d. Ikaw nabalian og tiil ug ikaw gikapoy na sa kasakit ug dili komportable sa

semento. Ikaw mibati og hilabihang kapakyas.
e. Mao kini ang imong unang adlaw sa pagtambong sa Primary sa bag-o nga

ward o branch ug ikaw nahadlok.

2. Ikatag ang mga lingkuranan sa lawak ug sultihi ang mga bata nga ang mga
lingkuranan nagrepresentar sa atong mga problema sa kinabuhi. Taptapi ang usa
sa mga bata ug giyahi siya sa tibuok lawak nga magsulti sa direksyon. Ipasabut
nga bisan tuod og dili kita makakita sa Langitnong Amahan, ang pagsunod sa
iyang mga sugo makatabang kanato sa atong kinabuhi. Kon ang bata mapandol
ngadto sa usa ka lingkuranan, ipasabut nga kitang tanan mapandol ngadto sa
mga problema ug makapangayo sa Langitnong Amahan alang sa kahupayan ug
tabang sa pagsagubang sa atong mga problema. Hatagi ang matag bata kinsa
buot nga moapil aron mataptapan ug magiyahan sulod sa lawak.
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3. Awita o isulti ang mga pulong sa duha ka mga bersikulo sa “Dios Nagbantay sa
Tanan” (Children’s Songbook, p. 229) o “Ako Nasayud Akong Amahan Buhi”
(Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, p. 59). Ang mga pulong sa “Ako
Nasayud Akong Amahan Buhi” gilakip sa likod sa manwal.

Dios Nagbantay Sa Tanan

Langit inihap sa Dios
Ug tanan nga bitoon.
Kalibutan ug langgam;
Dios nagbantay sa tanan.

Adlaw’g gabii gidumduman
Matag bata bililhon.
Unsay iyang buhaton;
Dios nagbantay kanimo.
(Ang orihinal nga ulohan: “Loving Care.” Gikan sa Tuning Up sa THE WORLD OF
MUSIC series, © 1936 nila ni Silver Burdett ug Ginn. Gigamit nga may pagtugot.)
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Katuyoan Aron paglig-on sa tinguha sa mga bata nga mahimong sama ni Jesukristo pinaa-
gi sa pagpadako sa ilang kahibalo sa pagkabata ni Jesus.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 2:19–23 ug Lucas 2:40–52. Tan-awa
usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 11.

2. Paggamit og papel ug mga tukog aron maghimo og linukot nga papel ingon sa
gipakita sa litrato 2-12, Usa ka Biblikanhong Eskwelahan, ug gihulagway diha sa
leksyon. Isulat diha sa linukot nga papel ang mga pulong sa Lucas 2:52.

3. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa duha ka bersikulo sa “Si Jesus Sama's
Bata” (Children’s Songbook, p. 55). Kon mahimo, hangyoa ang lider sa musika sa
Primary sa pagtabang sa mga bata sa pagpraktis sa pagkanta niini nga awit diha
sa oras sa pagkanta sa semana sa dili pa kini nga leksyon ug sa semana niini nga
leksyon.

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Mga gamit sa batang masuso sama sa botelya, habol, ug dulaan nga

motingog.
c. PAM nga tsart (tan-awa sa leksyon 1).
d. Litrato 2-10, Biblikanhong Kinabuhi sa Pamilya; litrato 2-11, Ang Pagkabata ni

Jesukristo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 206; 62124); litrato 2-12,
Usa ka Biblikanhong Eskwelahan; litrato 2-13, Ang Batang Jesus sa Templo
(Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 205; 62500).

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Si Jesus sa Makausa Usa ka Bata

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipasa ang mga gamit sa batang masuso ug ipatan-aw ug pagunita sila. Ipasabut
kon alang sa unsa kini nga mga gamit. Ipasabut nga si Jesukristo sa makausa usa
ka bata.

• Ikaw naghunahuna ba nga si Jesus naggamit og sama niini?

Ipasabut nga ang ubang mga butang nga gigamit ni Jesus niadtong siya masuso
pa sama ra gayud sa mga butang nga gigamit sa mga bata niadtong sila masuso
pa. Ang ubang mga butang lahi kaayo. Ipasabut nga niini nga leksyon ang mga
bata makat-on bahin sa kinabuhi ni Jesus niadtong siya bata pa.

Si Jesukristo Kanhi Usa 
ka Bata sama Kanako
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Si Jesus Adunay Panimalay

Panaghisgutan
ginamit ang litrato

Ipakita ang litrato 2-10, Biblikanhong Kinabuhi sa Pamilya. Sultihi ang mga bata nga
mao kini ang matang sa panimalay nga ang mga katawhan sa Nazaret nagpuyo.
Ang Nazaret mao ang lungsod diin si Jesus nagdako (tan-awa sa Mateo 2:23), ug
si Jesus mahimong nagpuyo sa usa ka panimalay sama niini. Patun-i sa mga bata
ang litrato, magsulti bahin niini, ug mangutana og mga pangutana. Kon ang mga
bata walay pangutana, ikaw mahimong mangutana sama sa mosunod:

• Asa man sa inyong hunahuna ang pamilya matulog? (Itudlo ang banig nga
gihipos sa babaye ug ang kabinet sa iyang likod nga mao ra og nagtapig sa
ubang linukot nga mga banig. Ipasabut nga ang mga atup sa mga balay patag
lang, ug ang hagdan sa gawas sa matag balay padulong ngadto sa atup.
Tingali ang mga bata usahay mangatulog sa atup.)

• Asa man ang batang masuso niini nga balay matulog? (Itudlo ang kuna.
Ipasabut nga si Jose usa ka panday ug makahimo og kuna sama niini alang sa
batang Jesus).

• Unsa sa imong hunahuna ang gigamitan sa dagkong mga banga? (Ang uban
pundohanan og tubig. Ang tanang tubig nga gigamit sa pamilya hinakot gikan sa
atabay sa baryo tungod kay walay tubig sa gripo sa mga panimalay. Ang atabay
lawom nga lungag sa yuta nga adunay limpyo nga tubig.)

• Unsa may gibuhat sa babaye nga naglingkod sa salog? (Naggaling og lugas
aron himoon og pan.)

• Tungod kay walay elektrisidad, unsaon man nila pagpahayag niini nga panima-
lay? (Sila migamit og mga lamparilya nga adunay lana. Itudlo ang lamparilya
nga anaa sa lingkuranan likod sa babaye nga naggaling og lugas. Tingali ang
ubang mga banga adunay lana alang sa mga lamparilya.)

Panaghisgutan
ginamit ang litrato

Ipakita ang litrato 2-11, Ang Pagkabata ni Jesukristo.

• Kinsa ang mga tawo niini nga litrato? (Si Jesus ug si Jose.)

• Unsa may ilang gibuhat?

Ipasabut nga si Jesus tingali nagtabang kang Jose sa iyang gibuhat, ug si Jose
nagtudlo tingali ni Jesus nga mamahimong usa ka panday sama kaniya (tan-awa
sa Marcos 6:3).

• Unsa pa sa imong hunahuna ang nakat-unan ni Jesus sa iyang panimalay?

Ipasabut nga sa iyang panimalay si Jesus gisultihan og mga istorya bahin sa
mga propeta, sama sa mga istorya nga atong mabasa sa Biblia. Siya usab gitud-
loan unsaon pag-ampo ug pagpili sa pagbuhat sa matarung sama sa gitudlo
kanato sa atong mga ginikanan. Sila si Maria ug Jose nagtuo sa Langitnong
Amahan sama sa atong gibuhat.

Si Jesus Nagbuhat og Daghang mga Butang isip usa ka Bata

Kalihokan Ipataas sa mga bata ang ilang mga kamot. Paghisgut sa nagkalainlaing mga pag-
kaon nga malagmit ilang kan-on. Sultihi ang mga bata sa paghayang sa ilang mga
palad kon sila nagtuo nga si Jesus mikaon niana nga pagkaon ug ipakulob ang
ilang mga palad kon sila nagtuo nga siya wala mokaon niana nga pagkaon.
Siguroa sa paghisgut sa bisan unsang pagkaon nga gikaon sa mga bata nga si
Jesus siguradong mikaon, sama sa pan, isda, dugos, ubas, igos, datiles, ug gatas.
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Panaghisgutan • Unsa sa imong hunahuna ka lahi ang imong pagkabata sa pagkabata ni Jesus?

• Unsa sa imong hunahuna ka susama ang imong pagkabata sa pagkabata ni
Jesus?

Pahisguti sa mga bata ang mga butang nga si Jesukristo mahimong mibuhat isip
usa ka bata. Sama pananglit, sila mahimong sugoon, motabang sa ilang mga gini-
kanan, moeskwela, magbantay sa manghod nga bata, moawit, modula, modagan,
o mosakay og kabayo. Isugyot nga si Jesus tingali mibuhat niini o susama niini nga
mga butang (sama pananglit, si Jesus wala pa gayud nakasakay og kabayo, apan
siya tingali nakasakay na og asno).

Si Jesus Nagtuon sa mga Kasulatan

Panaghisgutan
ginamit ang litrato

Ipakita ang litrato 2-12, Usa ka Biblikanhong Eskwelahan. Ipasabut nga ang batan-
ong mga lalaki sa Nazaret nag-eskwela sa sinagoga, o simbahan. Ang magtutudlo
sa eskwelahan mao ang pangulo sa sinagoga sa balangay. Siya gitawag og rabbi.

Pasultia ang mga bata og rabbi nga magdungan.

Ipasabut nga gawas nga gitudloan diha sa panimalay, si Jesus mahimong mitam-
bong og eskwelahan nga sama niini.

• Unsa ka lahi kini nga eskwelahan sa imong eskwelahan? (Ang mga tubag mahi-
mong maglakip sa sininaan sa mga batang lalaki, asa sila maglingkod, ug ang
mga papan nga ilang sulatanan.)

Ipasabut nga niini nga panahon ang gagmayng mga batang babaye wala moes-
kwela. Sila gitudloan sa balay sa ilang mga inahan.

Pagpakita sa
linukot nga papel

Ipasabut nga ang eskwelahan walay mga libro. Sa panahon ni Jesus, ang mga
batang lalaki nagkat-on sa pagbasa gikan sa mga linukot nga papel. Ipasubli sa
mga bata ang pulong nga linukot nga papel.

Ipakita sa mga bata ang linukot nga papel nga imong hinimo. Ipasabut nga ang
linukot nga papel usa ka taas nga gilis nga daw papel nga materyal nga adunay
mga sinulat niini, gitaput ang matag tumoy sa usa ka tuhog. Samtang ang usa ka
tumoy wala gilukot, ang usa gilukot aron adunay usa ka pahina nga makita. Ipakita
kini uban sa linukot nga papel nga imong hinimo. Dayon ipadaplin ang linukot nga
papel hangtud sa ulahi nga leksyon.

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga ang mga linukot nga papel nga gitun-an sa mga batang lalaki nag-
langkub sa mga pagtulun-an sa mga propeta kinsa nagpuyo na sa wala pa si
Jesukristo natawo. Ipakita ang bahin sa Biblia nga mao ang Daang Tugon. Isulti sa
mga bata nga kini nga bahin sa Biblia naglangkub og ubang mga sinulat ug mga
istorya nga naa sa ubang mga linukot nga papel.

Ipatudlo sa usa ka bata ang linukot nga papel nga gigunitan sa rabbi sa litrato ug
ang mga linukot nga papel nga naa sa kahon sa iyang tapad. Ipasabut nga ang
batan-ong mga lalaki nagkat-on sa pagbasa ug pagsulat gikan sa mga linukot nga
papel. Kini mahimong matandi ngari kanato nga nagkat-on sa pagbasa ug pagsu-
lat gikan sa Biblia.

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang litrato 2-13, Ang Batang Jesus sa Templo, ug iasoy ang istorya nga
makit-an sa Lucas 2:41–50.

Tabangi ang mga bata nga makasabut unsa kabalaka ug kaguol silang Maria ug
Jose sa katapusan sa unang adlaw sa biyahe sa dihang sila wala makakita ni

47

Leksyon 9



Jesus sa bisan asa. Sila nagdali pagbalik sa Jerusalem ug nangita sulod sa tulo ka
adlaw sa wala pa nila siya makita sa katapusan.

• Diin man nakit-i nila ni Maria ug Jose si Jesus?

• Unsa may gibuhat ni Jesus sa templo? (Tan-awa sa Lucas 2:46.)

Ipasabut nga si Jesus nakigsulti uban sa mga lalaki kinsa nagtuon pag-ayo sa mga
kasulatan. Kini nga mga lalaki natingala nga si Jesus daghan kaayo og nahibaloan.
Basaha og kusog ang Lucas 2:47. Ipasabut nga ang natingala nangahulugan og
nahibulong.

Kita Mahimong Mas Mahisama kang Jesukristo

Panaghisgutan Ipasabut nga si Jesus mibalik sa Nazaret uban nila ni Maria ug Jose ug nagdako
didto. Punita ang linukot nga papel nga imong hinimo, ug gikan niini basaha ang
Lucas 2:52. Ipasabut nga ang mitubo nangahulugan og nagdako.

• Unsay gipasabut niini nga kasulatan sa dihang kini nag-ingon nga si Jesus mitu-
bo sa kaalam?

Ipasabut ngadto sa mga bata nga matag usa kanila nagtubo usab sa kaalam,
tungod kay sila nagkat-on sa pagpili sa matarung. Paghatag og daghang mga
ehemplo kon unsa sila ka maalamon karon kaysa niadtong nangaging pipila ka
mga bulan.

• Unsa may gipasabut sa katapusang bahin sa bersikulo sa dihang kini nag-ingon
nga si Jesus mitubo “nga pinalabi sa Dios”? (Ang Langitnong Amahan nahimuot
tungod kay si Jesus kanunay nga nagbuhat unsay gusto sa Langitnong Amahan
nga iyang buhaton.)

• Unsaon man ninyo pagtubo nga pinalabi sa Langitnong Amahan?

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mahimuot kon kita mahimong mas mahisa-
ma kang Kristo. Si Jesus kanunay nga nagpili sa matarung.

• Unsa sa inyong hunahuna ang buhaton ni Jesus sa usa ka bata nga gibugal-
bugalan sa uban?

Ipapangutana sa mga bata ang ilang mga kaugalingon, “Unsa may akong buhaton
sa usa ka bata nga gibugalbugalan sa uban?”

• Kon ang batang Jesus nagdula ug ang iyang inahan o si Jose mosugo kaniya sa
pagbuhat og usa ka butang, unsa sa inyong hunahuna ang iyang gibuhat?

Ipapangutana sa mga bata ang ilang kaugalingon, “Unsa may akong buhaton kon
ako nagdula ug ang akong inahan o amahan mosugo kanako sa pagbuhat og usa
ka butang?”

Ipasabut nga si Jesus usab “mitubo nga pinalabi” sa ubang mga tawo (tan-awa sa
Lucas 2:52). Sila ganahan nga makig-uban kaniya.

• Ganahan ba usab kamo kang Jesus nga mahimo ninyong higala niadtong siya
bata pa?

PAM nga tsart Ipakita ang PAM nga tsart ug ipabalik pagsulti ang mga pulong nga naa niini: “Ako
mopili sa matarung.” Pahinumdumi sila nga sila mahimong mas mahisama kang
Jesukristo kon sila mopili sa matarung.
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Minubo

Awit Uban sa mga bata, awita o isulti ang mga pulong sa duha ka mga bersikulo sa “Si
Jesus Sama's Bata.” Ipasabut ang bisan unsang mga pulong nga dili pamilyar sa
mga bata. Sama pananglit, sa nasamok nangahulugan og nalain. Si Jesus wala
malain kon dili mao ang mga butang sama sa iyang gusto.

Si Jesus sama’s bata
Batang sama kanako
Ug siya malulot, maputli
Sama sa gamay nga bata
Kamong mga bata
Ikaw ug ako
Sundon ta si Kristo
Sundon ta.

Sama sa bata magdula
Sa batan-on nga dula
Apan dili dayon siya masuko
Ug pulong niya way sayop
Kamong mga bata
Ikaw ug ako
Sundon ta si Kristo
Sundon ta.

Pagpamatuod Ipamatuod nga ang pagpili sa matarung ug mahimong sama kang Jesukristo
makapahimo kanato nga malipayon. Sultihi ang mga bata unsa ikaw ka mapasala-
maton nga makaangkon sa ehemplo sa kinabuhi ni Jesus kon unsaon nato sa
pagpuyo.

Isugyot ngadto sa mga bata nga ang pagkabata ni Jesus tingali sa ubang paagi
susama sa ilang kaugalingon. Awhaga sila sa pagpili kanunay sa matarung, ingon
sa gibuhat ni Jesus.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase” sa
“Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Sukda ang gitas-on sa matag bata ginamit ang lambo o bagang hilo.
Paggunting og lambo o bagang hilo nga motakdo sa gitas-on sa matag bata
ug ipahipos kini sa bata. Pahinumdumi ang mga bata nga samtang ang ilang
mga lawas magtubo, sila kinahanglan usab nga motubo nga pinalabi sa Dios.
Sila makahimo niini pinaagi sa paghimo og maayong mga pagpili, ingon sa
gihimo ni Jesukristo.

2. Tabangi ang mga bata sa pagsubli sa Lucas 2:52 uban kanimo sa pila ka
higayon. Paghisgut og piho nga mga pagpili nga ilang mahimo aron sila motubo
nga pinalabi sa Langitnong Amahan.

3. Pagdala og pagkaon nga tingali si Jesukristo mikaon, sama sa mga fig, ubas,
datiles, keso, pan, mani, o mga oliba, ug patilawi kini sa mga bata. Susiha sa
mga ginikanan sa mga bata sa dili pa kini buhaton aron masiguro nga walay bata
nga allergic sa pagkaon nga imong gidala. (Ayaw pagdala og pagkaon kon ikaw
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nagtudlo niini sa Domingo sa puasa.)

4. Hisguti ang mga butang nga gibuhat sa mga batang masuso ug itandi kini sa
unsay gibuhat sa mga bata karon. Ipangutana ang sama sa mosunod:

• Makalakaw ba ang batang masuso? Makalakaw ba kamo?

• Makasulti ba ang batang masuso? Makasulti ba kamo?

Ipasabut nga sa pagdako sa mga bata mao usab ang ilang abilidad nga mahi-
mong mas sama sa Manluluwas pinaagi sa pagpili sa matarung.

5. Hatagi ang matag bata og usa ka ginama sa harina nga clay (tan-awa ang recipe
sa ubos) ug pahimoa siya og gamay nga panaksan, plorera, o ubang butang nga
tingali gigamit niadtong si Jesukristo bata pa.

Ginama sa Harina nga Clay

Mga materyal nga gikinahanglan:

2 ka tasa nga harina
1 ka tasa nga asin
1 ka kutsara nga mantika
tubig
koloring sa pagkaon (opsyonal)

Direksyon: Isagol ang asin ug harina. Idugang ang mantika ug igong tubig aron
paghatag sa sinagol og sama sa clay og kadasok. Dugangi pa og tubig gamay
lang matag higayon hangtud nga ang sinagol humok na apan dili pilit. I-masa og
gamay. Kon ikaw buot nga mokolor sa ginama sa harina nga clay, dugangi og
koloring sa pagkaon ang tubig sa dili pa idugang ang tubig ngadto sa asin ug
harina. Isulod ang ginama sa harina nga clay sa sudlanan nga dili masudlan og
hangin.
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Katuyoan Aron pagtabang sa mga bata nga makasabut nga sila mas mahiduol sa
Langitnong Amahan pinaagi sa pag-ampo sa balaan nga paagi.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 6:9 ug 3 Nephi 18:19–20. Tan-awa usab
sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 8.

2. Paghimo sa mosunod nga ginunting nga mga pulong:

3. Pagsulat og mga pangutana sama sa mosunod sa lain nga mga pirasong papel.
Hatag og bisan usa ka pangutana sa matag bata sa imong klase (kon ang imong
klase gamay ra ikaw mahimong adunay bisag duha ka mga pangutana alang sa
matag bata). 
a. Kon adunay usa sa inyong pamilya nga mobiya sa panimalay sa makadiyot,

unsa may inyong isulti sa Langitnong Amahan sa inyong mga pag-ampo?
b. Kon ang atong leksyon nagtudlo kanato sa pagpili sa matarung, unsa may

atong ihangyo sa Langitnong Amahan sa atong pag-ampo sa klase?
c. Kon ang atong leksyon nagtudlo kanato nga magmabination, unsa may

atong ihangyo sa Langitnong Amahan sa atong pag-ampo sa klase?
d. Kon ang inyong higala masakiton ug dili makagawas ug makadula, unsa

may inyong ihangyo diha sa inyong pag-ampo?
e. Unsa may atong ihangyo sa atong mga pag-ampo matag buntag ug gabii?
f. Unsa may atong ihangyo alang sa mga bata sa klase sa Primary kon kita

mag-ampo?

4. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Usa ka Pag-ampo nga
Awit” (Children’s Songbook, p. 22).

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug Basahon ni Mormon.
b. Litrato 2-14, Pag-ampo sa Klase (62200); litrato 2-15, Brigham Young; litrato

2-16, Heber J. Grant isip usa ka Bata.

6. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo
sa Leksyon

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Sa dili pa modapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo,
ipakita ang litrato 2—14, Pag-ampo sa Klase, ug sa balaan nga paagi awita o
isulti ang mga pulong sa “Usa ka Pag-ampo nga Awit”.

Ikaw (Thee)

Ikaw (You)

Ako Makaistorya sa
Langitnong Amahan diha sa
Pag-ampo

Leksyon
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Duko ulo, mag-ampo ta
Ug 'kyugpos atong bukton
Piyong mata, mag-ampo ta.
Sa Amahang Langitnon.

• Samtang adunay mag-ampo sa klase, unsa may buhaton sa uban nato?

Awita pag-usab ang “Usa ka Pag-ampo nga Awit”. Paandama ang mga bata
alang sa pag-ampo pinaagi sa pagbuhat sa unsay gisulti sa mga pulong sa awit
nga ilang buhaton.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Kita Mag-andam sa Dili pa Kita Mag-ampo

Panaghisgutan • Unsay gisulti sa awit nga atong buhaton aron mag-andam sa pag-ampo?

• Nganong moduko man kita kon mag-ampo?

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang pagduko kon kita mag-ampo
nagpakita sa Langitnong Amahan nga kita nahigugma, nagpasidungog, ug nag-
tahud kaniya. Ang Langitnong Amahan labawng halangdon ug labawng makaga-
gahum kay sa usa ka hari, usa ka presidente, o bisan kinsang tawo sa yuta, ug
siya makahimo og daghang mga butang alang kanato. Kita angay gayud nga
mopakita nga kita nahigugma ug nagpasidungog kaniya.

• Nganong atong ikiyugpos ang atong mga bukton kon kita mag-ampo?

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang paglihok sa ilang mga kamot sa
panahon sa pag-ampo makasamok sa mga tawo sa pagpaminaw ngadto sa
pag-ampo.

• Nganong kita mopiyong sa atong mga mata kon kita mag-ampo?

Ikaw mahimong mopapiyong sa mga mata sa mga bata sa makadiyot samtang
sila maghunahuna sa tubag.

Tabangi ang mga bata sa pagsabot nga sila dili kaayo madisturbo sa mga
butang sa ilang palibot kon sila mopiyong sa ilang mga mata. Sila makahunahu-
na sa Langitnong Amahan ug sa unsay ilang gisulti ngadto kaniya.

Kita Mobati nga Duol ngadto sa Langitnong Amahan Kon Kita Mag-ampo

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga sa pagduko sa atong mga ulo, atong mga bukton gikiyugpos, ug
atong mga mata gipiyong, kita makapaminaw pag-ayo sa atong mga pag-ampo
imbis sa mga butang sa atong palibot. Kita makaangkon og maayo nga pagbati
ug mobati nga duol ngadto sa Langitnong Amahan. Kita andam makigsulti kani-
ya.

Istorya Ipakita ang mga litrato 2-15, Brigham Young, ug 2-16, Heber J. Grant isip usa ka
Bata, ug isaysay sa imong kaugalingong mga pulong ang mosunod nga istorya
bahin sa usa ka gamayng batang lalaki kinsa mibati nga duol ngadto sa
Langitnong Amahan sa panahon sa pag-ampo:

Sa minglabayng mga katuigan, si Brigham Young mao ang propeta ug Presidente sa
Simbahan. Usa ka batang lalaki nga mga unom ka tuig ang pangidaron nga gingan-
lan og Heber J. Grant nakigdula uban sa usa sa gagmayng mga anak nga lalaki ni
Presidente Young. Sa kasagaran si Heber magdula sa panimalay ni Presidente Young
kon panahon na aron tawagon ang pamilya alang sa pag-ampo. Si Heber moluhod
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uban sa pamilya, mokiyugpos sa iyang mga bukton, moduko, mopiyong sa iyang
mga mata, ug maminaw samtang si Presidente Young nag-ampo. Tungod sa paagi
nga si Presidente Young nakigsulti sa Langitnong Amahan, mao ra og alang ni Heber
ang Langitnong Amahan anaa ra sa lawak. Usahay si Heber mobuka sa iyang mga
mata aron motan-aw kon ang Langitnong Amahan anaa ba diha. Dayag lang, iya
lamang nakita si Presidente Young ug ang iyang pamilya. Apan sa gihapon siya
nakasiguro nga ang Langitnong Amahan nag-uban kang Presidente Young, naminaw
kaniya ug naghatag kaniya sa tabang ug giya nga iyang gipangayo.

Sa dihang si Heber midako na, siya nahimong usa ka Apostol ug dayon Presidente
sa Simbahan (tan-awa sa Heber J. Grant, Gospel Standards, gihugpong ni G.
Homer Durham [Dakbayan sa Salt Lake: Improvement Era, 1941], pp. 223–24.)

Ikaw mahimong mopakigbahin og usa ka personal nga kasinatian samtang ikaw
mibati og kaduol ngadto sa Langitnong Amahan sa panahon sa pag-ampo,
ingon sa gibuhat ni Heber J. Grant.

Pahinumdumi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan kanunay nga naminaw
kanato kon kita mag-ampo. Ang pagduko sa atong mga ulo, pagkiyugpos sa
atong mga bukton, ug pagpiyong sa atong mga mata samtang kita mag-ampo
makatabang kanato nga mobati nga duol kanato ang Langitnong Amahan.

Kita Mosulti sa Balaang Paagi Kon Kita Mag-ampo

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga kita usab magpakita og gugma ug pagtahud alang sa Langitnong
Amahan sa paagi nga kita makigsulti kaniya sa atong mga pag-ampo.

• Kon kamo buot makigsulti sa laing tawo, unsa man ang unang pulong nga
inyong isulti aron pag-angkon sa ilang atensyon? (Ilang mga ngalan.)

• Kon kamo buot makigsulti sa Langitnong Amahan, unsa man ang unang
butang nga inyong isulti?

Ipasabut nga ang unang butang nga atong isulti sa pag-ampo mao ang ngalan
sa Langitnong Amahan. Sultihi ang mga bata nga si Jesus mitudlo kanato sa
pagbuhat niini niadtong siya dinhi pa sa yuta. Basaha og kusog ang Mateo 6:9,
ug ipasabut nga sa kasagaran atong ilaktud ang “Among Amahan nga anaa sa
langit” ngadto sa “Among Amahan sa Langit” o “Langitnong Amahan.”

Sultihi ang mga bata nga si Jesus usab misulti kanato unsaon pagtapos sa atong
mga pag-ampo. Basaha og kusog ang 3 Nephi 18:19.

• Giunsa ni Jesus pagsulti kanato sa pagtapos sa atong mga pag-ampo? (Sa
iyang ngalan. Kita motapos sa atong mga pag-ampo sa ngalan ni Jesukristo,
amen.)

• Kon kita adunay pag-ampo sa klase o pag-ampo sa pamilya ug ang tawo nga
nagsulti sa pag-ampo moingon og “amen,” unsa may atong buhaton?

Ipasabut nga kon kita moingon og “amen” sa katapusan sa grupo nga pag-
ampo, kini nagpasabut nga kita miuyon sa unsay gisulti sa tawo sa pag-ampo.
Kita nag-ampo uban sa tawo kinsa misulti sa pag-ampo.

Panaghisgutan
ginamit ang
ginunting nga 
mga pulong

Pangutan-a ang mga bata kon sila nakabantay ba nga kon kita makigsulti sa
Langitnong Amahan, kita dili mosulti og ikaw (you), ingon sa “Kami nagpasala-
mat kanimo (you)” o “Kami mangayo kanimo (you).”

Ipakita ang ginunting nga pulong “Ikaw” (you)



• Unsa nga pulong ang atong gamiton imbis sa ikaw (you)? (Ikaw) (Thee.)

Taboni ang ginunting nga pulong nga “Ikaw” (you) sa ginunting nga pulong nga
“Ikaw” (thee). Ipasubli sa mga bata sa balaang paagi “Kami nagpasalamat kani-
mo” (thee) ug “Kami mangayo kanimo” (thee).

• Ngano man nga kita moingon og kanimo (thee) imbis sa kanimo (you)? (Kini
mao ang linain nga paagi sa pagpakita sa Langitnong Amahan nga kita nagta-
hud ug nagpasidungog kaniya.)

Kita Mag-ampo aron Magpasalamat sa Langitnong Amahan alang sa Atong
mga Panalangin

Dula Sultihi ang mga bata nga adunay duha ka mahinungdanong mga katarungan
nganong kita mag-ampo. Aron pagtabang sa mga bata sa pagdiskobre sa unang
mahinungdanong katarungan sa pag-ampo, bahina sila sa duha ka mga pundok.
Pulipuliha ang mga pundok, pabanusbanusa ang mga bata og hingalan og
butang nga gibuhat sa Langitnong Amahan alang kanila. Sa matag higayon kina-
hanglan sila nga mohingalan og butang nga wala pa manganli. Kon ang usa ka
pundok dili makatubag dayon, ang turno maadto sa laing pundok. Dulaa kini
sulod sa pipila ka minuto o hangtud ni ang usa ni ang laing pundok makahuna-
huna og butang nga wala pa mahisguti.

Kon ang mga bata wala mohatag sa mosunod nga posible nga mga tubag, isulti
kini karon:

• Ang Langitnong Amahan mihatag kanato sa atong mga kinabuhi.

• Siya mihatag kanato sa atong mga pamilya.

• Siya mihatag sa yuta.

• Siya mipadala kang Jesukristo sa yuta aron pagtabang kanato.

• Siya misaad sa pagtubag sa atong mga pag-ampo sa pinakamaayo nga
paagi.

Panaghisgutan Hisguti ang mosunod nga mga pangutana uban sa mga bata:

• Kon adunay mohatag kaninyo og regalo o mabination ug mahigugmaon kanin-
yo, unsa may inyong isulti?

• Kinsa may nakahatag kanato og mas daghang regalo kay ni bisan kinsa? (Ang
Langitnong Amahan.)

• Unsa man ang unang hinungdan sa pag-ampo? (Aron pagpasalamat sa
Langitnong Amahan alang sa daghang mga panalangin nga iyang gihatag
kanato.)

Ipasabut og maayo nga sama nga kita nagpasalamat sa atong mga ginikanan,
mga sakop sa pamilya, o mga higala alang sa mga butang nga ilang gibuhat
alang kanato, kita usab magpasalamat sa Langitnong Amahan alang sa mga
butang nga iyang gibuhat alang kanato. Ang Langitnong Amahan malipay kon
kita magpasalamat kaniya.

Kita Mag-ampo aron Mangayo sa Langitnong Amahan og Tabang

Istorya Isaysay sa imong kaugalingong mga pulong ang mosunod nga istorya bahin
kang Stephen aron pagtabang sa mga bata sa pagdiskobre sa ikaduhang kata-
rungan nganong kita mag-ampo:
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Si Stephen bag-o lang mibalhin uban sa iyang mga ginikanan ngadto sa bag-o
nga lungsod. Sa unang adlaw sa eskwelahan siya walay nailhan sa iyang klase.
Si Stephen misugod pagbati og kamingaw. Siya buot mouli. Iyang giduko ang
iyang ulo sa lamesa kay dili siya buot nga adunay makakita kaniya nga naghilak.

Sa wala madugay ang magtutudlo nakabantay nga si Stephen miduko sa iyang
ulo sa lamesa. Siya nagtuo nga siya nasakit, mao nga siya miduol aron makigsul-
ti kaniya. Si Stephen naulaw nga mihilak sa eskwelahan, ug siya misulay sa pag-
hunong. Apan siya mibati og lain kaayo nga dili siya makahunong.

Sa hinay nga paagi, aron walay makadungog, siya nag-ampo, “Palihug,
Langitnong Amahan, tabangi ako nga mohunong sa paghilak.”

Sa wala madugay si Stephen nakahimo sa paghunong sa paghilak. Siya misulti
sa iyang magtutudlo nga maayo na ang iyang pamati, ug nahimong malipayon
ang iyang adlaw.

Panaghisgutan • Unsa may nakatabang nga ninindot ang gibati ni Stephen?

• Sa unsang paagi nga ang inyong mga pag-ampo nakatabang kaninyo?

Kalihokan Ipasabut nga ang ikaduhang katarungan nganong kita mag-ampo mao ang pag-
pangayo alang sa tabang sa Langitnong Amahan. Aron pagtabang sa mga bata
nga makasabut sa ubang piho nga mga paagi nga sila makapangayo og tabang
sa ilang mga pag-ampo, ikatag ang mga papel sa pangutana diha sa lamesa o
salog. Papilia ang matag bata og piraso nga papel. Basaha ang matag panguta-
na ug ipatubag sa bata kinsa mipili niini.

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga sa pagdawat sa tabang sa
Langitnong Amahan, kita kinahanglan nga mosulay gayud sa pagpili sa mata-
rung. Dayon kon kita mag-ampo alang sa tabang ug mangayo sa unsay nahiba-
loan sa Langitnong Amahan nga maayo alang kanato, siya mohatag kanato sa
unsay atong giampo (tan-awa sa 3 Nephi 18:20).

Minubo

Panaghisgutan • Unsa may atong pasalamatan sa Langitnong Amahan sa atong panapos nga
pag-ampo karong adlawa? (Ang mga tubag mahimong maglakip sa kahigayu-
nan sa pagtambong sa Primary ug pagkat-on og dugang pa bahin sa pag-
ampo.)

• Unsa may atong pangayoon sa Langitnong Amahan sa atong pag-ampo?

Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod kon unsa ka mahinungdanon ang makigsulti sa
Langitnong Amahan matag adlaw. Pahinumdumi ang mga bata nga kinahanglan
kitang mag-ampo sa buntag, sa gabii, ug kon bisan kanus-a kita magkinahang-
lan og espesyal nga tabang o mobati og kamapasalamaton ngadto sa
Langitnong Amahan. 

Awhaga ang mga bata sa paghinumdom sa pag-ampo sa buntag ug sa gabii
matag adlaw niini nga semana.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Sa dili pa ang
pag-ampo, paandama ang mga bata sa pag-ampo pinaagi sa pag-awit og hinay
sa “Usa ka Pag-ampo nga Awit” ug sa pagbuhat unsay gisulti sa awit nga ilang
buhaton. Pahinumdumi sila nga ang Langitnong Amahan namimaw ug nga ang
tanan nga anaa sa lawak nag-ampo bisan tuod og usa ra ka tawo ang nagsulti
sa mga pulong. Pahinumdumi ang tanang mga bata sa pagsulti og “amen” sa
katapusan sa pag-ampo.
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Mga Kalihokan sa
Pagpalambo

Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga
bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Hatagi ang matag bata og kopya o pinaluta nga handout nga nag-ulohan og
“Ako Mag-ampo sa Balaang Paagi,” nga makita sa katapusan sa leksyon.
Hatagi ang mga bata og mga krayola ug pakolori nila ang ilang mga litrato.
Awhaga ang mga bata sa pagpakita sa ilang mga litrato ngadto sa ilang mga
pamilya ug pasultihi ang ilang mga pamilya unsay ilang nakat-unan bahin sa
pag-ampo karong adlawa.

2. Tabangi ang mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa unang
bersikulo sa “Kami Miduko sa Among mga Ulo” (Children’s Songbook, p. 25),
nga magbuhat sa mga aksyon nga gipakita:

Duko ulo (iduko ang ulo) piyong mata (ipiyong ang mga mata)
Mag-ampo ta’g gamay (ikiyugpos ang mga bukton).
Pasalamatan Amahan
Sa panalangin ta (ituy-od ang mga bukton).

3. Awita o isulti ang mga pulong sa ikaduhang bersikulo sa “Ako Nag-ampo sa
Pagtuo” (Children’s Songbook, p. 14) aron pagpahinumdom sa mga bata sa
mga butang nga kinahanglan nilang isulti kon sila mag-ampo.

Sugdan ko pagsangpit Amahang Langitnon
Ako mapasalamaton
Sa mapaubsanon mangamuyo ko
Sa ngalan ni Jesukristo, Amen.
(© 1987 ni Janice Kapp Perry. Gigamit nga may pagtugot.)

4. Hatagi ang mga bata og papel ug mga krayola o mga lapis, ug ipadrowing nila
ang mga litrato sa ilang kaugalingon nga nag-ampo. Sila makadrowing og mga
litrato sa pag-ampo sa pamilya, buntag o gabii nga personal nga pag-ampo,
pag-ampo sa panahon sa pagkaon, o bisan asa nga lugar ug panahon kon sila
mag-ampo.
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Katuyoan Aron pagdasig sa matag bata sa pagtabang sa uban nga makat-on bahin kang
Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Alma 17–19, 23.

2. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Unta Tawagon Ko Sa
Misyon” (Children’s Songbook, p. 169).

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon.
b. PAM nga tsart (tan-awa sa leksyon 1).
c. Litrato 2-17, Upat ka mga Anak nga Lalaki ni Mosiah nga Nagluhod nga

Nag-ampo; litrato 2-18, Si Ammon Nagtudlo kang Haring Lamoni.

4. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Ribyu Hatag og komentaryo sa balaang pagtahud sa mga bata ug sa pinulongan nga
gigamit sa pag-ampo. Hatag og mubo nga pagribyu sa miaging leksyon aron sa
pagpasabut og maayo sa kamahinungdanon sa pag-ampo.

Ang Mga Misyonaryo Mosulti sa Uban bahin kang Jesukristo

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Awita o isulti ang mga pulong sa “Unta Tawagon Ko Sa Misyon” uban sa mga bata.

Unta tawagon ko sa misyon
Kon makatubo na ako
Kon andam na ako sa misyon
Sama sa misyonaryo ang buhaton ko.

Isangyaw ko ang ebanghelyo
Kadtong buot nga masayud
Ako gusto magmisyonaryo
Mosilbi ug motabang bisan bata pa.

• Aduna ka bay nailhan nga mga misyonaryo?

Ipasulti sa mga bata ang bahin sa mga misyonaryo nga ilang nailhan, sama sa
mga sakop sa pamilya nga nag-alagad og mga misyon o ang mga misyonaryo
sa inyong erya.

• Unsa may gibuhat sa mga misyonaryo?

Ipasabut nga niini nga leksyon ang mga bata makakat-on bahin sa mga paagi
nga sila mamahimong mga misyonaryo samtang sila bata pa.

Ako Makasulti sa Uban 
bahin kang Jesukristo

Leksyon
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Istorya sa
kasulatan

Ipakita sa mga bata ang Basahon ni Mormon ug iasoy ang istorya sa mga anak
nga lalaki ni Mosiah, ingon nga makita sa Alma 17:6–12. Ipasabut nga bisan
kinsa sa mga anak nga lalaki ni Haring Mosiah mahimong sunod nga hari, apan
hinuon silang tanan buot mamahimong mga misyonaryo. Sila buot motudlo sa
mga Lamanite, kinsa mga dautan niini nga higayon. Ang mga anak nga lalaki ni
Mosiah buot nga ang matag tawo makaangkon og kahigayunan sa pagpaminaw
sa ebanghelyo. Ipasabut nga tungod sa pagkadautan sa mga Lamanite, kuyaw
alang sa mga anak nga lalaki ni Mosiah sa pagtudlo kanila.

• Sa inyong hunahuna giunsa kaha sa mga anak nga lalaki ni Mosiah sa pag-
andam sa ilang mga kaugalingon sa wala pa sila moadto aron pagtudlo sa
mga Lamanite?

Ipakita ang litrato 2-17, Upat ka mga Anak nga Lalaki ni Mosiah nga Nagluhod
nga Nag-ampo.

Ipasabut nga ang mga anak nga lalaki ni Mosiah nag-ampo ug nangayo sa
Langitnong Amahan sa pagtabang kanila nga mahimong maayo nga mga mis-
yonaryo. Ang Langitnong Amahan misulti kanila nga siya mobantay kanila ug
sila makahimo sa pagtudlo og daghang mga tawo (tan-awa sa Alma 17:10–11).
Basaha og kusog ang Alma 17:12. Ipasabut nga ang pag-ampo makatabang
sa paghatag sa mga anak nga lalaki ni Mosiah og kaisug sa pagtudlo sa mga
Lamanite.

Istorya sa
kasulatan

Ipasabut nga ang tanang mga anak nga lalaki ni Mosiah miadto sa nagkalainla-
ing dapit aron pagtudlo. Ipakita ang litrato 2-18, Si Ammon Nagtudlo kang Haring
Lamoni, ug iasoy ang istorya nga makita sa Alma 17:17–25. Ipasabut nga si
Ammon, usa sa mga anak nga lalaki ni Mosiah, miboluntaryo nga mahimong
sulugoon ngadto sa hari sa mga Lamanite, si Haring Lamoni. Si Ammon gisangu-
nan sa pag-atiman sa mga karnero sa hari. Si Ammon mao ang pinakamaayo
nga sulugoon nga naangkon ni Haring Lamoni. Si Ammon mihimo og maayo nga
ehemplo nga si Haring Lamoni ug ang iyang mga katawhan buot makat-on bahin
sa ebanghelyo.

Ipasabut nga tungod sa gibuhat ni Ammon ug sa iyang mga igsoong lalaki, libo-
an sa mga Lamanite mipasakop sa Simbahan (tan-awa sa Alma 23:5).

Panaghisgutan • Ngano man nga silang Ammon ug ang iyang mga igsoong lalaki mibutang sa
ilang kinabuhi sa piligro aron pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa mga
Lamanite? (Ang ebanghelyo mihatag kanila og kalipay, ug sila buot nga mopa-
kigbahin niini sa ubang mga katawhan.)

• Unsa may gibuhat ni Ammon nga mitabang kaniya sa pagtudlo sa mga
Lamanite sa ebanghelyo? (Siya nag-ampo alang sa tabang; siya mitrabaho
pag-ayo; siya maayo nga ehemplo.)

Kita Mahimong mga Misyonaryo

Ipasabut nga usa nga paagi nga kita mahimong mga misyonaryo mao ang pag-
sulti sa uban bahin kang Jesukristo. Mahinungdanon nga ang tanan makahibalo
bahin kang Jesus ug sa iyang simbahan.

Istorya Iasoy ang istorya bahin sa usa ka bata kinsa mitabang sa uban sa pagkat-on
bahin kang Jesukristo ug sa iyang simbahan. Ikaw mahimong mogamit sa mosu-
nod nga istorya:

Si Thad usahay maglisud sa pagpaminaw sa komperensya sa stake tungod kay
para niya kasagaran sa mga pakigpulong alang lang sa mga dagko. Apan sa
dihang si Thad nakadungog sa presidente sa stake nga miingon, “Mga bata,
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kamo mahimong mga misyonaryo usab,” si Thad naminaw, ug siya naghunahuna
og mga paagi nga siya mahimong usa ka misyonaryo ug mosulti sa uban bahin
kang Jesus.

Pagkasunod buntag atol sa pamahaw, si Thad nakigsulti sa iyang mga ginikanan
bahin sa pagdapit kang Ginang Murphy, ang ilang tapad nga silingan, aron
makahibalo bahin sa Simbahan. Ang mga ginikanan ni Thad naghunahuna nga
maayo kini nga ideya, mao nga si Thad miadto sa balay ni Ginang Murphy ug
nangutana kaniya kon buot ba siyang masayud bahin kang Jesus ug sa iyang
simbahan. Si Ginang Murphy miingon nga siya buot, ug sa wala madugay siya
nagkat-on gikan sa mga misyonaryo.

• Unsa man untay nahitabo kon si Thad wala pa mosulti kang Ginang Murphy
kon buot ba siyang mahibalo bahin kang Jesus ug sa iyang simbahan?

Ang inahan ug amahan ni Thad nagsugod sa pagsunod sa ehemplo ni Thad. Sila
misulti bahin sa Simbahan sa ilang mga higala ug sa ubang mga tawo nga ilang
nahimamat. Ang ubang mga tawo dili ganahan maminaw bahin sa Simbahan,
apan ang uban ganahan, ug ang uban gibunyagan. Sa dihang si Ginang Murphy
nabunyagan, siya nagpasalamat kang Thad tungod sa pagtabang kaniya sa pag-
kat-on og dugang bahin sa Manluluwas.

Panaghisgutan Sa paggamit ni Thad isip ehemplo, ipasabut nga ang mga bata mahimong mga
misyonaryo ug mosulti sa uban bahin ni Jesukristo ug sa iyang simbahan.

• Kinsa may imong sultihan bahin kang Jesus?

Tabangi ang mga bata sa paghunahuna og mga tawo nga ilang masultihan bahin
kang Jesus, sama sa mga higala, mga silingan, ug mga paryente kinsa dili pa
mga sakop sa Simbahan o kinsa wala magsimbahan.

Ipasabut nga ang matag usa kanato mahimong usa ka misyonaryo pinaagi sa
pagkamaayong ehemplo, pinaagi sa pagkamabination ug mahunahunaon sa
uban, ug pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo. Pahinumdumi ang mga bata nga
usa sa mga paagi nga si Ammon usa ka maayo nga misyonaryo mao ang pag-
pakita og maayo nga ehemplo.

Istorya Sa imong kaugalingong mga pulong, iasoy ang mosunod nga istorya bahin sa
mga bata nga mga misyonaryo:

Usa ka adlaw may duha ka mga misyonaryo nga mituktok sa pultahan sa usa ka
panimalay. Usa ka babaye nga ginganlan og Ginang James miabli sa pultahan.
Ang mga misyonaryo misulti kaniya nga sila gikan sa Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Si Ginang James midapit sa mga misyo-
naryo sa pagsulod ug misulti kanila nga siya buot mahibalo pa og dugang bahin
sa Simbahan. Kini nakapalipay kaayo sa mga misyonaryo.

Si Ginang James misulti sa mga misyonaryo nga siya kaniadto nagpuyo sa tapad
nga pultahan sa pamilya nga sakop sa Simbahan. Siya miingon nga ang mga
anak niadto nga pamilya kanunay nga matinahuron ug mabination. Sila makia-
ngayon nga nakigdula uban sa tanan ug nagrespeto sa mga butang sa uban. Si
Ginang James miingon nga siya buot mahibalo bahin sa usa ka simbahan nga
nagtudlo niadto nga mga bata nga mahimong maayo nga mga silingan.

• Sa unsang paagi nga ang mga batang silingan ni Ginang James nahimong
mga misyonaryo ?

• Unsaon man ninyo pagkahimong maayong ehemplo sa inyong mga silingan
ug mga higala?
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Pagdrama nga
kalihokan

Ipasabut ngadto sa mga bata nga ilang idrama ang daghang mga sitwasyon diin
sila mahimong mga misyonaryo pinaagi sa pagkamabination ug pagkamahuna-
hunaon.

Papaminawa ang mga bata sa usa ka sitwasyon, ug unya pagpili og mga bata
nga modrama sa unsa ang ilang buhaton niana nga sitwasyon. Hatagi ang
matag bata og higayon sa pag-apil sa bisan usa ka sitwasyon. Gamita ang
mosunod nga mga ehemplo o paghimo og imong kaugalingon:

Sitwasyon 1 (tulo ka mga bata ang gikinahanglan)

Duha kaninyo ang naglakaw sa dalan. Kamo nakakita og usa ka gamayng bata
nga misugod pagkatkat sa usa ka dakung kahoy. Kamo nahibalo nga kuyaw kini
nga buhaton sa bata.

• Unsa may inyong buhaton?

Sitwasyon 2 (duha ka mga bata ang gikinahanglan)

Kamo nakakita og usa ka silingan nga may dala nga daghang kinompra. Usa sa
mga putos sa kinompra nabuslot, ug ang mga kahil nangaligid sa yuta.

• Unsa may inyong buhaton?

Sitwasyon 3 (tulo o daghan pa nga mga bata ang gikinahanglan)

Kamo nakigdula sa inyong mga higala. Usa ka bata nga bag-o lang mibalhin sa
silingan buot moapil ninyo.

• Unsa may inyong buhaton?

Sitwasyon 4 (upat o daghan pa nga mga bata ang gikinahanglan)

Usa ka bag-ong pamilya ang mibalhin sa inyong lugar. Dili sila mga sakop sa
Simbahan. Kamo naghunahuna nga ang mga bata tingali malingaw nga motam-
bong sa kalihokan sa Primary sunod semana.

• Unsa may inyong buhaton?

Human sa pagdrama nga kalihokan, pasalamati ang mga bata sa ilang pagka-
maayong mga misyonaryo.

Minubo

PAM nga tsart Itudlo ang PAM nga tsart o ipatan-aw sa mga bata ang ilang PAM nga mga sing-
sing. Sultihi ang mga bata nga pinaagi sa pagkamisyonaryo sila nagpili sa matarung
ug nagsunod kang Jesukristo. Ipasubli sa mga bata ang mga pulong nga anaa sa
tsart (o isulti unsa ang gipasabut sa mga inisyal nga anaa sa ilang mga singsing).

Pagpamatuod Pasalamati ang mga bata sa ilang tinguha nga mahimong maayong mga misyo-
naryo. Hatag og pagpamatuod bahin sa kamahinungdanon sa pagtudlo sa
matag tawo bahin kang Jesukristo ug sa iyang simbahan. Ang pagkat-on bahin
kang Jesus ug sa iyang simbahan makapalipay kanato.

Tabangi ang matag bata sa paghunahuna og usa ka paagi diin siya mahimong
usa ka misyonaryo sa umaabot nga semana. Kini nga mga ideya dili kinahang-
lang lisud o daghan. Pahinumdumi ang mga bata nga sila mahimong mga mis-
yonaryo pinaagi sa pagkamahigalaon ug pagtabang sa uban usab pinaagi sa
pagdapit og mga tawo nga mahibalo bahin sa Simbahan.

Awhaga ang mga bata sa pagpakigsulti sa ilang mga pamilya bahin sa mga
paagi nga mahimong usa ka misyonaryo.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.
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Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Uban sa pagtugot sa imong presidente sa Primary, pagdapit og mga
misyonaryo nga nag-alagad sa inyong erya o bag-ohay pa lang nga miuli nga
misyonaryo sa pagtambong sa katapusang bahin sa klase ug mosulti ngadto
sa mga bata bahin sa unsay ilang mahimo aron mahimong mga misyonaryo
karon.

2. Sultihi ang mga bata bahin sa higayon sa dihang ang mga misyonaryo
mitabang kanimo o sa dihang ikaw nakatabang sa lain nga makahibalo bahin
kang Jesukristo ug sa iyang simbahan. Sultihi sila unsa ang imong gibati niini
nga kasinatian.

3. Ipadrowing sa mga bata ang mga litrato sa ilang mga kaugalingon isip mga
misyonaryo. Butangi og ngalan ang matag litrato sa mosunod nga paagi:

(Ngalan sa Bata)
Misyonaryo

Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

4. Awita o isulti ang mga pulong sa unang bersikulo sa “Ako Gusto Magmisyonaryo
Na” (Children’s Songbook, p. 168), “Sa Buhat Ko” (Children’s Songbook,
p. 170), o “Among Dad-on Iyang Kamatuoran” (Children’s Songbook, p. 172).

Ako Gusto Magmisyonaryo Na

Ako gusto magmisyonaryo na
Dili na makapaabut pa
Ebanghelyo kini isangyaw ko
Bisan bata pa ko may testigo.

Sa Buhat Ko

Ako bata pang mopanaw
Motudlo sa pulong sa Dios
Tinuod nga sayud ako
Pinaagi sa buhat ko.

Among Dad-on Iyang Kamatuoran

Kami natawo sama kang Nephi
Sa ginikanang mahigugmaon
Gitudloan ug nakasabut
Kinahanglan Dios ang matuman.

Koro:
Ug kami sundalo ni Helaman
Kami nahibalo na
Sa Dios kaming mga misyonaryo
Dala’ng kamatuoran.
(© 1983 ni Janice Kapp Perry. Gigamit nga may pagtugot.)
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Katuyoan Aron pagdugang sa tinguha sa matag bata nga magpabunyag ug sa paghatag
sa mga bata og pagpanabut kon unsaon sa pagpangandam alang sa bunyag.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 3:13–17 ug Doktrina ug mga
Pakigsaad 20:72–74. Tan-awa usab sa Juan 1:25–34 ug Mga Baruganan sa
Ebanghelyo (31110), kapitulo 20.

2. Kon mahimo, sultihi ang lider sa musika sa Primary sa pagpakanta sa mga
bata sa “Bunyag” (Children’s Songbook, p. 100) atol sa pangbukas ug panapos
nga mga tulumanon.

3. Pag-andam og dako nga papel nga igong ikatabon sa litrato 2-19, Si Juan
Bautista Nagbunyag kang Jesus. Guntinga og kadaghan ang papel sama sa
gidaghanon sa mga bata sa imong klase. Ibutang ang mga pirasong papel
ibabaw sa litrato aron dili kini makit-an.

4. Paghimo og unom ka dagkong mga tunub nga hinimo sa bagang papel.

5. Paghimo og kopya o ipaluta sa pahina sa mga drowing sa katapusan sa
leksyon alang sa matag bata.

6. Pag-andam sa paghatag og pipila ka mga detalye bahin sa imong
kaugalingong bunyag, sama sa kinsa ang mibunyag kanimo ug diin ka
nabunyagi, ug sulti og kadiyot mahitungod sa imong mga pagbati bahin sa
pagpabunyag. Kon ikaw nabunyagan isip usa ka bata, ikaw mahimong modala
og litrato sa imong kaugalingon niadto nga edad.

7. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Tape o laing papilit.
c. Litrato 2-19, Si Juan Bautista Nagbunyag kang Jesus (Pakete sa mga

Hulagway sa Ebanghelyo 208; 62133); litrato 2-20, Batang Lalaki nga
Gibunyagan (62018).

8. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Sulat-pahinumdom sa mga magtutudlo sa mas dagko og edad nga mga bata:
Ang mga kalihokan sa pagpalambo 5, 6, ug 7 gihimo ilabi na ngadto sa mas
dagko og edad nga mga bata nga hapit na bunyagan.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Ako Makapangandam 
alang sa Bunyag

Leksyon
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Si Jesukristo Gibunyagan

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita ang tinabunan nga litrato ni Juan Bautista nga nagbunyag kang Jesus.
Sultihi ang mga bata nga ang litrato nga naa sa ilawom sa papel mao ang duha
ka mahinungdanong mga tawo. Sultihi ang mga bata sa pagsulay sa pagtag-an
kinsa kini nga mga tawo, apan sultihi sila sa dili pagsulti og bisan unsa hangtud
nga ang tibuok litrato makita na. Hangyoa ang matag bata sa pagtangtang og
usa ka pirasong papel gikan sa tinabunan nga litrato, usa sa matag higayon.

Kon ang tanang mga piraso nakuha na, ipangutana:

• Kinsa ang mga tawo sa litrato?

• Unsa may ilang gibuhat?

Istorya sa
kasulatan

Iasoy ang istorya sa bunyag ni Jesukristo, ingon nga makita sa Mateo 3:13–17.
Ipasabut nga si Juan Bautista nasorpresa sa dihang si Jesus mihangyo nga
magpabunyag. Si Juan nasayud nga si Jesus wala gayud makasala, mao nga
siya naghunahuna nga si Jesus wala magkinahanglan nga bunyagan. Apan si
Jesus misulti ni Juan nga ang pagpabunyag usa ka sugo gikan sa Langitnong
Amahan, ug siya buot motuman sa tanang mga sugo sa Langitnong Amahan.

Itudlo ang suba sa litrato ug ipasabut nga si Juan mibunyag kang Jesus diha sa
Suba sa Jordan. Si Juan mibunyag kang Jesus pinaagi sa pagpaunlod. Ang pag-
paunlod nangahulugan nga hingpit nga malapawan sa tubig.

Basaha og kusog ang Mateo 3:17 ug ipasabut nga kini mao ang mga pulong sa
Langitnong Amahan. Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan nahimu-
ot usab kon kita mabunyagan.

Dula Dulaa ang “Ang Katapusang mga Pulong” nga dula uban sa mga bata. Basaha
ang pamahayag sa ubos, nga dili maglakip sa gilinyahan nga mga pulong. Sultihi
ang usa ka bata sa pagtubag sa angay nga mga pulong.

Kon ang bata wala makahinumdom sa tubag, adto sa sunod bata hangtud nga
ang sakto nga tubag mahatag (ayaw pakaulawi ang bata kinsa dili makatubag sa
pangutana). Padayon hangtud nga ang matag bata makatubag sa pangutana sa
saktong paagi, magtabang sa mga bata kon gikinahanglan. Gamita ang mga
pangutana sa makaduha kon gikinahanglan.

1. Si Jesukristo gibunyagan ni Juan Bautista.

2. Si Jesus gibunyagan sa suba sa Jordan.

3. Si Jesus gibunyagan aron pagtuman sa sugo (pagtulun-an) sa Langitnong
Amahan.

4. Sa dihang si Jesus gibunyagan, siya hingpit nga nalapawan sa tubig.

5. Human si Jesus gibunyagan, siya ug si Juan nakadungog sa tingog sa
Langitnong Amahan.

6. Kon kita nag-edad og walo ka tuig, kita makasunod sa ehemplo ni Jesus ug
magpabunyag.

Kita Makasunod sa Ehemplo ni Jesukristo pinaagi sa Pagpabunyag

Presentasyon 
sa magtutudlo

Sultihi ang mga bata nga kon sila mag-edad na og walo ka tuig, sila mahimong
bunyagan.  Sa pagkakaron, sila kinahanglang mag-andam kay kon sila mag-
edad na og walo ka tuig ug mahimo nang bunyagan.
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Ipasabut nga kon kita mabunyagan kita maghimo og mga pakigsaad (mga saad)
uban sa Langitnong Amahan. Kita misaad sa pagsunod sa iyang mga sugo, pag-
pasaylo sa uban, ug pagsunod kang Jesukristo. Agi og bawos, siya modawat
kanato ngadto sa Simbahan ug misaad sa paggiya ug pagtabang kanato.

Sultihi ang klase bahin sa imong bunyag. Ikaw mahimong mohisgot diin ikaw
nabunyagan (sama sa usa ka bunyaganan o suba), kinsa ang mibunyag kanimo,
ug kinsa ang didto aron pagsaksi sa imong pagbunyag. Kon ikaw nabunyagan
isip usa ka bata, ipakita sa mga bata ang litrato sa imong kaugalingon niadto nga
edad. Ipakigbahin kanila ang imong mga pagbati bahin sa pagkabinunyagan,
sama sa paghinamhinam o usa ka tinguha nga mahimong sakop sa Simbahan.

Sultihi ang mga bata nga sa umaabot nga adlaw sila usab mabunyagan sama
kang Jesukristo ug sama kanimo.

Istorya Iasoy ang istorya bahin sa usa ka bata nga gibunyagan. Ikaw mahimong moga-
mit sa mosunod nga istorya:

Ang pamilya ni Marco mipasakop sa Simbahan niadtong siya pito pa ka tuig ang
pangidaron. Ang tanan sa pamilya nabunyagan gawas ni Marco. Wala pa siya sa
sakto nga edad. Si Marco nadismaya pag-ayo nga siya dili mabunyagan uban sa
iyang pamilya, apan ang iyang inahan miingon kaniya nga sa dili madugay siya
moabut ra sa sakto nga edad aron mabunyagan, ug siya kinahanglan mogamit
gayud sa panahon aron pag-andam samtang maghulat.

• Unsaon ni Marco pagpangandam alang sa pagbunyag?

Sulod sa sunod tuig si Marco misulay gayud sa pagpili sa matarung ug mibuhat
unsay gusto ni Jesus nga iyang buhaton. Sa katapusan si Marco nag-edad na og
otso. Siya nagsul-ob og puti tanan, ug ang iyang amahan ang mibunyag kaniya.
Sa dihang gihaw-as siya sa iyang amahan gikan sa tubig, si Marco nalipay kaayo
nga siya nabunyagan na gayud pinaagi sa pag-unlod, sama kang Jesus. Siya
nalipay nga nahimong sakop sa simbahan ni Jesus.

Kita Makapangandam Karon alang sa Bunyag

Kalihokan ginamit
ang tunub

Ipakita ang litrato 2-20, Batang Lalaki nga Gibunyagan, ug, kon mahimo, ipapilit
ang litrato sa pultahan sa lawak-klasehanan. 

• Giunsa niini nga bata pagsunod sa ehemplo ni Jesus?

Pahinumdumi ang mga bata sa pagkakaron sila makapangandam alang sa bun-
yag. Ipakita ang papel nga tunub ug usa ka kopya sa unom ka mga drowing gikan
sa katapusan sa leksyon. Sultihi ang mga bata nga ang mga drowing nagrepresen-
tar sa mga lakang nga maoy modala kanila ngadto sa bunyag. Hisguti ang matag
lakang nga gipakita, nga mangutana sa  sama niadtong gilista sa ubos. Human
nimo mahisguti ang matag lakang, ipabutang sa usa ka bata ang usa ka tunub sa
salug, magporma og agianan padulong ngadto sa litrato sa bunyag.

1. Tuo ug pagkat-on bahin kang Jesukristo ug sa Langitnong Amahan.

• Nganong kinahanglan man kitang magkat-on bahin kang Jesukristo ug sa
Langitnong Amahan?

• Asa man kita makakat-on bahin kanila?

2. Pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan.

• Sa unsang paagi nga makatabang kanato ang pag-ampo aron maandam
alang sa bunyag?
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3. Magmapasayloon ug maghigugma sa uban.

• Unsay mahitabo kon kita mopasaylo?

• Unsaon nato pagpakita sa atong gugma sa uban?

4. Pilia ang matarung matag adlaw.

• Unsa ang ubang mga paagi nga kita makapili sa matarung?

5. Basa o paminaw ngadto sa mga istorya sa kasulatan.

• Sa unsang paagi nga ang pagtuon sa mga kasulatan nakatabang kaninyo?

6. Pagkahimong otso anyos.

• Unsay inyong mahimo sa dili pa kamo mag-edad og walo ka tuig aron
pagpangandam alang sa bunyag?

Human ang tanang mga tunub nabutang na sa salog, pahimoa ang mga bata,
tagsatagsa, sa paglabang sa lawak ngadto sa litrato sa bunyag pinaagi sa pagya-
tak diha sa mga tunub. Tabangi ang mga bata nga makasabut, samtang sila
moyatak sa matag tunub, unsaon nila pagpangandam alang sa bunyag.

Minubo

Handout Hatagi ang matag bata og kopya sa hugpong sa unom ka mga drowing nga
dad-on sa balay. Isulat o ipasulat sa mga bata ang ilang mga ngalan diha sa
ilang mga papel.

Pagpamatuod Ipamatuod ngadto sa mga bata ang kamahinungdanon sa bunyag. Pahinumdumi
ang mga bata nga ang Langitnong Amahan mahimuot kon kita mabunyagan.

Isugyot nga ang mga bata mogamit sa pahina sa mga drowing aron motudlo sa
ilang mga pamilya unsay ilang nakat-unan bahin sa bunyag. Awhaga ang matag
bata sa pagpangandam nga mabunyagan pinaagi sa pagsunod sa unom ka mga
lakang nga gipakita sa mga drowing.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Kon ang mga bata andam na nga mobiya sa lawak, paagia sila og usab diha sa
mga tunub sa ilang paggawas.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pagdrowing og tunub diha sa usa ka pirasong papel alang sa matag bata.
Isulat ang Ako mosunod kang Jesukristo sa matag tunub. Pakolori sa mga bata
o padayandayani ang mga tunub.

2. Kon adunay bunyaganan sa bilding diin kamo nagpundok, pakigsabut aron
madala ang mga bata aron makita kini.

3. Awita o isulti ang mga pulong sa unang duha ka mga bersikulo sa “Ako Gusto
sa Akong Adlawng Natawhan” (Children’s Songbook, p. 104). Ang mga pulong
niini nga awit gilakip sa likod sa manwal.

4. Awita o isulti ang mga pulong sa “Bunyag” (Children’s Songbook, p. 100) o “Si
Kristo Gibunyagan” (Children’s Songbook, p. 102). Ang mga pulong sa
“Bunyag” gilakip sa likod sa manwal.
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Si Kristo Gibunyagan

Si Kristo gibunyagan
Didto’s Suba sa Jordan,
Silang tulo anaa
Ni’ning higayuna.
Pulong gikan sa langit
Si Kristo gibunyagan;
Espiritu nga Santo
Mikunsad daw pati.

Kon ako nay bunyagan,
Sundon iyang ehemplo—
Bunyagan sa pag-unlod
Sa paring may gahum.
Unya ako masakop
Sa iyang gingharian
Giyahan matag takna
Sa Santong Balaan.

5. Ipakita ang litrato 2-20, Batang Lalaki nga Gibunyagan, sunod sa litrato 2-19, Si
Juan Bautista Nagbunyag kang Jesus. Ribyuha uban sa mga bata unsay ilang
nahibaloan bahin sa pagpabunyag. Tabangi sila nga makasabut nga ang
bunyag espesyal nga kasinatian nga paabuton. Usa kini sa mahinungdanong
mga butang nga ilang buhaton. Hisguti ang mosunod nga mga punto:

a. Kon kita nabunyagan, kita mahimong mga sakop sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. (Kon ang gagmayng mga
bata nabalaka nga sila dili pa mga sakop sa Simbahan, ipasalig kanila nga
ang mga bata ubos sa otso anyos mahimong matawag nga mga sakop. Inig
ka edad nila og otso anyos, bisan pa niana, sila kinahanglan nga
mabunyagan aron mahimong opisyal nga mga sakop sa Simbahan.)

b. Kita kinahanglan nga dili mominus sa otso anyos aron mabunyagan.
c. Ang bishop o presidente sa branch makigkita kanato aron makigsulti bahin

sa atong bunyag.
d. Magsul-ob kita og puti kon kita bunyagan (tan-awa ang litrato 2-20).
e. Kita bunyagan pinaagi sa pag-unlod, nga hingpit nga malapawan sa tubig.

(Siguroa nga ang mga bata nakasabut nga sila anaa sa ilawom sa tubig
sulod lamang sa usa ka segundo o duha, nga ang tubig dili lawom, ug nga
ang tawo nga mobunyag kanila mogunit kanila pag-ayo.)

f. Ang tawo nga mobunyag kanato kinahanglan nga usa ka priest o naghupot
sa Melchizedek Priesthood.

g. Kita bunyagan sa samang paagi nga si Jesukristo gibunyagan. Siya mihatag
sa ehemplo alang kanato.

6. Uban sa pagtugot sa imong presidente sa Primary, pagdapit og usa ka
naghupot sa priesthood sa pagsulti sa mga bata bahin sa unsay mahitabo kon
sila bunyagan. Iyang ipasabut unsaon sa bata ug sa tawo nga mohimo sa
bunyag sa pagbarug ug unsaon nila paggunit sa ilang mga kamot. Iyang
ipasabut nga ang tawo nga mopahigayon sa bunyag hinay nga mopaunlod sa
bata ilawom sa tubig ug dali nga mopahaw-as kaniya og balik. Pahinumdumi
ang tanang mga bata nga kon sila mabunyagan niini nga paagi, sila
mabunyagan sama sa pagbunyag ni Jesus.

Uban sa pagtugot sa imong bishop o presidente sa branch, ang naghupot sa
priesthood mahimong mopakita sa lawak-klasehanan unsaon pagpahigayon

67

Leksyon 12



sa bunyag. (Ang naghupot sa priesthood kinahanglan dili mosulti sa pag-ampo
sa bunyag sa panahon sa pagpakita.)

7. Ipasabut nga ang pag-ampo sa bunyag usa sa pipila ka mga pag-ampo nga
kinahanglan isulti sa saktong paagi sa matag higayon. Si Jesukristo mipadayag
sa mga pulong niini nga pag-ampo diha sa mga kasulatan. Basaha og kusog
ang pag-ampo diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20:73 (gikan sa Ingon nga
sinugo).
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Katuyoan Aron pagtabang sa mga bata nga makasabut nga human sila mabunyagan sila
makadawat sa gasa sa Espiritu Santo aron pagtabang kanila.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Doktrina ug mga Pakigsaad 49:13–14,
130:22, ug ang Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:1, 4. Tan-awa usab sa
Moroni 10:5; Doktrina ug mga Pakigsaad 9:8–9; 85:6; ug sa Mga Baruganan 
sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 21.

2. Pag-andam sa mosunod nga “mga bulak nga adunay pangutana” nga ginama
sa baga nga papel:

Ipapilit ang mga bulak ngadto sa gagmay nga mga tukog nga mga upat
ngadto sa unom ka pulgada ug ibutang kini sa plorera o banga.

3. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Ako Nasayud Akong
Amahan Buhi” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, p. 59). Ang mga pulong
niini nga awit gilakip sa likod sa manwal.

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad.
b. Litrato 2-19, Si Juan Bautista Nagbunyag kang Jesus (Pakete sa mga

Hulagway sa Ebanghelyo 208; 62133).

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Kita Makadawat sa Gasa sa Espiritu Santo

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita ang litrato 2-19, Si Juan Bautista Nagbunyag kang Jesus. Ribyuha ang
leksyon sa miaging semana pinaagi sa pagpapili sa matag bata og bulak nga
adunay pangutana. Ipangutana ang bahin sa bunyag ni Jesukristo nga nagsugod
sa pulong nga naa sa bulak. Kon ang bata nga mipili sa bulak dili makatubag sa

Unsa? Ngano? Kanus-a? Asa?Kinsa?

Ang Gasa sa Espiritu Santo
Makatabang Kanako

Leksyon
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pangutana, patabanga ang uban sa klase (pag-amping nga dili makapaulaw sa
bata nga dili makahibalo sa tubag).

Posible nga mga pangutana:

• Kinsa ang mibunyag kang Jesukristo? (Juan Bautista.)

• Asa man gibunyagan si Jesus? (Sa suba sa Jordan.)

• Unsa ang pag-unlod? (Hingpit nga malapawan sa tubig.)

• Ngano nga gibunyagan man si Jesus? (Aron pagtuman sa sugo sa Langitnong
Amahan ug paghatag og ehemplo alang kanato.)

• Kanus-a man kita mahimong mabunyagan? (Kon kita otso anyos na.)

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasulti sa mga bata kinsa ang duha ka mga tawo sa litrato sa 2-19.

• Kang kinsang tingog ang nadunggan nila ni Jesukristo ug Juan Bautista
human nabunyagan si Jesus?

Pahinumdumi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan nagtan-aw sa bunyag
ni Jesus ug nahimuot nga si Jesus nabunyagan. Sultihi ang mga bata nga adu-
nay laing espesyal nga tawo sa bunyag ni Jesus. Kini nga tawo nagtabang sa
Langitnong Amahan ug kang Jesus. Siya gitawag og ang Balaang Espiritu o ang
Espiritu Santo.

Artikulo sa hugot
nga pagtuo

Patinduga ang mga bata ug ipasubli uban kanimo ang unang artikulo sa hugot
nga pagtuo.

Kasulatan Ipasabut nga ang Espiritu Santo sama sa Langitnong Amahan ug kang
Jesukristo tungod kay siya nahigugma kanato ug buot motabang kanato. Apan
ang Espiritu Santo walay lawas nga unod ug mga bukog sama nga aduna ang
Langitnong Amahan ug si Jesus. Basaha og kusog ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 130:22, hangtud sa personahe sa Espiritu. Ipasabut nga dili kita
makakita sa Espiritu Santo, apan siya makatabang kanato sa pagbuhat sa mata-
rung. Siya naghatag kanato og mainit, malipayong pagbati sa kahiladman kon
kita mopili sa matarung.

Kasulatan Sultihi ang mga bata nga human sila mabunyagan, ang mga lalaki kinsa naghu-
pot sa Melchizedek Priesthood mohatag kanila og duha ka mahinungdanong
mga panalangin. Basaha og kusog ang Doktrina ug mga Pakigsaad 49:14 ug
sultihi ang mga bata nga kini nga kasulatan nagsulti kanato unsa ang usa niini
nga mga panalangin. Ipasabut nga kinsa kadto nga nagbuhat niini nagpasabut
sa bisan kinsang tawo nga nabunyagan.

Artikulo sa hugot
nga pagtuo

Tabangi ang mga bata sa pagmemorya ang bahin sa ikaupat nga artikulo sa
hugot nga pagtuo: “Kami nagtuo . . .[sa] pagpandong sa mga kamot alang sa
mga gasa sa Espiritu Santo.” Sultihi ang mga bata nga ang gasa sa Espiritu
Santo usa sa mahinungdanong mga panalangin nga atong madawat human sa
bunyag.

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga kon kita aduna sa gasa sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo mota-
bang kanato sa pagkahibalo unsa nga mga butang ang sakto ug matarung. Ang
Espiritu Santo makatabang kanato bisan og wala pa kita mabunyagi ug makum-
pirmahi, apan human kita makadawat niini nga gasa kita mahimong makaangkon
sa Espiritu Santo isip kauban sa kanunay. Kini nagpasabut nga hangtud nga kita
maninguha sa pagbuhat unsay matarung, ang iyang impluwensya makauban
kanato kanunay.

71



Kita Mahimong Makumpirmahan nga Mga Sakop sa Simbahan

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga ang laing panalangin nga atong madawat human sa bunyag mao
ang pagkumpirma isip sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw. Mao kini ang gitawag og pagkumpirma. Ipasulti sa mga bata
ang pagkumpirma sa pipila ka mga higayon.

Istorya ginamit ang
litrato

Isaysay ang istorya sa “Pagkumpirma ni Roberta,” nga makita sa katapusan sa
leksyon. Papundoka ang mga bata libot kanimo aron sila makakita sa mga litrato
samtang ikaw nagsaysay sa istorya.

Panaghisgutan Human nimo masaysay ang istorya, pangutana sa mosunod nga mga pangutana:

• Unsa may gihatag kang Roberta? (Ang gasa sa Espiritu Santo.)

• Kinsa ang misulti sa pag-ampo nga ihatag kini ngadto kaniya? (Iyang amahan.)

• Unsa nga awtoridad aduna ang amahan ni Roberta? (Ang Melchizedek
Priesthood.)

• Unsa sa imong hunahuna ang mainit nga gibati ni Roberta? (Ang impluwensya
sa Espiritu Santo.)

Ipasaysay pag-usab sa mga bata ang istorya. Pagdapit og laing bata sa pagsay-
say bahin sa matag litrato.

Ang Espiritu Santo Motabang Kanato nga Mahibalo Unsay Tinuod

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga ang Espiritu Santo makatabang kanato nga mahibalo nga ang
Simbahan tinuod. Usahay malipayon kaayo kita ug mapasalamaton nga kita buot
mosulti sa uban unsay atong gibati. Kini sa kasagaran mahitabo kon kita moha-
tag sa atong pagpamatuod sa panahon sa miting sa puasa ug pagpamatuod.

• Nakahatag ka na ba sa imong pagpamatuod sa panahon sa miting sa puasa
ug pagpamatuod?

Kon aduna sa mga bata ang nakahatag sa ilang pagpamatuod, pasultiha sila
unsay ilang gibati.

Ipasabut nga kon ang ubang mga tawo napuno sa Espiritu Santo sila gani mohi-
lak og gamay. Kini dili mga luha sa kaguol; kini mga luha sa kalipay. Sultihi ang
mga bata nga usahay sila makaangkon og mainit, malinawon nga pagbati sa
panahon sa miting sa pagpamatuod o sa ilang pag-ampo, pagbasa sa mga
kasulatan, o pagpaminaw diha sa simbahan. Kini nga malinawon nga pagbati
mao ang hunghong sa Espiritu Santo nga nagpahibalo kanila nga kini nga mga
butang tinuod ug sakto.

Awit Uban sa mga bata, awita o isulti ang mga pulong sa “Ako Nasayud Akong
Amahan Buhi.”

Ipasabut nga ang “Espiritu” nga gipasabut dinhi niini nga awit mao ang Espiritu
Santo. Ang Espiritu Santo nagtabang kanato nga mahibalo nga ang Langitnong
Amahan matuod ug nga siya nahigugma kanato.

Ang Espiritu Santo Makagiya ug Makapasidaan Kanato

Istorya ug
panaghisgutan

Sa imong kaugalingong mga pulong, iasoy ang istorya ni Sara Jane Jenne
Cannon. Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw kon unsay gihunghong sa
Espiritu Santo kaniya.
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Si Sara Jane usa ka pioneer nga batang babaye kinsa mipanaw tabok sa kami-
ngawan sa Amerika sa dugay na nga panahon aron pagpangita og bag-ong
panimalay. Pag-abot niya sa Utah, siya mipuyo uban sa iyang iyaan diha sa wala
pa mahuman nga balay. Gibuklad ibabaw sa bongbong mao ang usa  ka trapal
nga gipugngan og dakong bato sa kada tumoy.

Si Sara Jane dinha sa panimalay nga nagtahi usa ka adlaw niana sa dihang siya
nakadungog og tingog nga miingon, “Sibug ngadto dali.” Walay laing tawo didto,
apan si Sara Jane misibog sa pikas bahin sa lawak. Human siya mosibug, usa
sa mga bato nga nagpugong sa atop nahulog sa lawak. Kon si Sara Jane wala
pa misibug dayon, ang bato moigo unta niya. (Tan-awa sa “Move Away Quickly,”
sa Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, gihugpong ni
Leon R. Hartshorn, 2 ka bol. [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co.,
1973–75], 2:34.)

• Kinsa ang misulti ngadto kang Sara Jane?

• Unsa may gisulti kaniya sa Espiritu Santo?

• Unsa may gibuhat ni Sara Jane?

• Unsa unta ang mahitabo kon si Sara Jane wala maminaw?

Pahinumdumi ang mga bata nga ang Espiritu Santo dili kanunay mosulti sa
tingog nga atong madungog. Sa makadaghan siya mohatag og mga pagbati kon
unsay atong buhaton.

Minubo

Ribyu nga
kalihokan

Pangutan-a ang mga bata sa pagsulti unsay ilang nahibaloan bahin sa Espiritu
Santo. Ikaw mahimong mogamit pag-usab sa bulak nga adunay pangutana isip
usa ka ribyu. Ikaw mahimong mogamit sa mga pangutana sama niini:

• Unsa nga bililhong gasa ang imong madawat human ikaw mabunyagan? (Ang
gasa sa Espiritu Santo.)

• Kinsa ang Espiritu Santo? (Usa ka binuhat nga nagtabang kang Jesus ug sa
Langitnong Amahan; usa ka espiritu; usa kinsa naghupay ug nagtabang kanato.)

• Kanus-a man kita hatagan sa gasa sa Espiritu Santo? (Human kita mabunya-
gan; kon kita makumpirmahan nga mga sakop sa Simbahan.)

• Asa man kita makabati sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo? (Diha sa atong
mga kasingkasing ug mga hunahuna. Ang mga tubag sama sa “sa panima-
lay,” “sa simbahan,” o “bisan asa kita kon kita mopili sa matarung” madawat
usab.)

• Ngano nga gipadala man sa Langitnong Amahan ang Espiritu Santo nga mag-
uban kanato? (Aron pagtabang ug paghupay kanato; aron sa paggiya ug pag-
pahimangno kanato; aron pagsulti kanato unsay tinuod; aron sa paghatag
kanato og mga pagbati sa gugma ug kalinaw.)

Pagpamatuod Ipakigbahin sa mga bata ang imong mga pagbati bahin sa Espiritu Santo ug sa
unsang paagi nga siya nagtabang ug naggiya kanato. Ikaw mahimong mosulti
og personal nga kasinatian sa dihang ang Espiritu Santo mihatag sa pagpamatu-
od kanimo o mitabang kanimo.

Awhaga ang mga bata sa pagpili sa matarung aron sila kanunay nga makabaton
sa Espiritu Santo uban kanila.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.
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Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pagdala og butang nga imong nadawat isip usa ka gasa apan dili na magamit
tungod kay nabuak na kini, nadaot na, o wala nay kapuslanan, sama sa naliki
nga plato, daan nga panapton, o bakante nga kahon sa pagkaon.

Ipakita sa mga bata ang gasa nga dili na magamit. Sultihi sila sa bisan unsang
makapaikag nga impormasyon bahin sa gasa, sama sa kinsa ang mihatag
niana kanimo ug kanus-a o nganong ila kining gihatag kanimo. Tabangi ang
mga bata nga makasabut nga bisan tuod kini nga gasa sa una mahinungda-
non kanimo, dili na kini magamit tungod kay kini nabuak na, nadaot na, o wala
nay kapuslanan.

Ipasabut nga sa dihang ikaw nabunyagan ug nakumpirmahan, ikaw nakadawat
og lahi nga matang sa gasa. Kini usa ka bililhon nga gasa, usa nga dili mada-
ot o dili mawala ang kapuslanan. Kini nga bililhong gasa mahimong mas
labing bililhon kon kini magamit.

• Unsa man kini nga gasa?

Kon ang mga bata makatag-an (o imo silang gisultihan) nga kini nga gasa
mao ang gasa sa Espiritu Santo, sultihi sila nga sila makadawat og daghang
mga gasa sa ilang tibuok kinabuhi, apan ang gasa sa Espiritu Santo mao ang
labing bililhon nga ilang madawat samtang sila ania sa yuta.

2. Awita o isulti ang mga pulong sa “Tingog Nga Gamay” (Children’s Songbook,
p. 106).

Tingog nga gamay, hunghong nga pagsulti
Mogiya kanako sa dautan kong makita
Kon buhaton ko ang husto, siya sa kangitngit mogiya,
Tudloi, salipdi, kalag ko lamdagi.

Gamita ang mga aksyon nga gipakita sa ubos samtang ikaw nag-awit o nag-
sulti sa katapusang bahin sa awit:

Paminaw, paminaw (sampungi ang dunggan).
Ang Espiritu Santo mohunghong (hikapa ang ngabil sa tudlo).
Paminaw, paminaw (sampungi ang dunggan).
Sa tingog nga gamay (ang kamot ibutang sa dughan).

3. Dulaa ang mosunod nga hilum nga dula uban sa mga bata aron pagpakita nga
sila mahimong magiyahan sa ligdong, hinay nga tingog:

Ipakita sa mga bata ang usa ka gamayng aytem nga imong taguon alang niini
nga dula. Pabiyaa sa makadiyot ang usa ka bata sa pundok samtang imong
taguan ang aytem. Kon mobalik na ang bata, ipasabut nga siya kinahanglan
maminaw pag-ayo aron pagpangita sa butang. Paggamit og hinay nga saba,
sama sa pagpatagiktik sa lapis, hinay nga pagpakpak sa imong mga kamot, o
pag-hum og awit, aron pagpakita sa bata asa mangita sa gitago nga butang.
Itagiktik paghinay kon ang bata motan-aw sa sakto nga direksyon. Itagiktik pa
gayud og dali (o pag-hum og kusog-kusog) kon ang bata mopaduol sa gitagu-
an nga lugar, hangtud nga ang aytem makit-an. Balika ang kalihokan, nga
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maghatag sa laing bata sa kahigayunan sa pagpangita sa butang, sa maka-
daghan kon gikinahanglan.

Ipasabut sa mga bata nga sila mahimong magiyahan sa ilang mga kinabuhi
pinaagi sa pagpaminaw sa ligdong nga hinay nga tingog sa Espiritu Santo.
Pahinumdumi sila nga ang Espiritu Santo dili kanunay mosulti og kusog.
Usahay siya mohatag kanato og mga ideya o mga pagbati, sama sa mainit
nga pagbati kon kita mobuhat og matarung o dili maayo nga pagbati kon
kita mobuhat (o buot mobuhat) og butang nga dili matarung. Kinahanglan
nga kita maminaw pag-ayo aron mahibalo unsa ang gusto sa Espiritu Santo
nga atong buhaton.

4. Tabangi ang mga bata sa pagpaluta sa matag usa sa ilang mga kamot diha sa
pirasong papel uban sa nagkalainlaing kolor sa krayola. Ipapatung ang mga
kamot, nagrepresentar sa pagpandong sa mga kamot aron pagdawat sa gasa
sa Espiritu Santo. Butangi og ngalan ang matag litrato uban sa ngalan sa bata.

5. Awita o isulti ang mga pulong sa “Ang Espiritu Santo” (Children’s Songbook, p.
105) o ang ikatulo nga bersikulo sa “Ako Gusto sa Akong Adlawng Natawhan”
(Children’s Songbook, p. 104). Ang mga pulong niini nga mga awit gilakip sa
likod sa manwal.
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Ang Pagkumpirma 
ni Roberta
Mao kini ang espesyal nga adlaw alang
ni Roberta. Bag-ohay lang siyang
gibunyagan. Karon siya kumpirmahan
nga usa ka sakop sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, ug siya hatagan sa gasa
sa Espiritu Santo. (Ikaw mahimong
mopasabut ngadto sa mga bata nga
samtang si Roberta gibunyagan ug
kumpirmahan sa iyang amahan, bisan
kinsa nga takus nga naghupot sa
Melchizedek Priesthood mahimong
mohimo niini nga mga ordinansa.)

Human ang amahan ni Roberta mita-
bang kaniya sa paghaw-as sa tubig,
ang iyang inahan mosugat kaniya dala
ang uga nga sinina. Ang iyang basa
nga buhok gisudlay na og maayo, ug
siya nagpahiyum ug malipayon!

Kon andam na si Roberta, siya moba-
lik ngadto sa iyang pamilya ug mga
higala, kinsa naghulat. Siya molingkod
sa atubangan sa lawak uban sa iyang
amahan.
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Ang bishop [presidente sa branch]
mohangyo sa mga lalaki nga gipili ni
Roberta nga motambong ug moali-
rong. Si Roberta mihangyo sa iyang
amahan, iyang apuhan, iyang uyoan,
ug iyang mga home teacher. Kining
tanang mga lalaki naghupot sa
Melchizedek Priesthood.

Si Roberta moduko ug mopiyong 
sa iyang mga mata. Ang mga lalaki
mobutang sa ilang mga kamot sa
iyang ulo samtang ang iyang amahan
motawag kaniya sa iyang ngalan,
mokumpirma kaniya nga sakop sa
Simbahan, ug mohatag kaniya sa
gasa sa Espiritu Santo.

Human sa pagkumpirma, si Roberta
molamano sa mga lalaki nga nag-ali-
rong, ug sila mohatag og pahalipay
kaniya. Si Roberta adunay talagsaong
mainit nga pagbati sa kahiladman, ug
siya nasayud nga siya mipili sa mata-
rung.
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Katuyoan Aron pagtabang sa mga bata nga makasabut nga sila makapili sa matarung
ingon nga si Jesukristo mipili sa matarung sa dihang si Satanas misulay sa pag-
tintal kaniya.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 4:1–11.

2. Paghimo og yano nga korona nga ginama sa kartolina o susama nga materyal,
ingon sa gipakita:

3. Ipaluta o ipakopya ang “Pilia ang Matarung” nga dulaanan (nga gipakita sa
katapusan sa leksyon) ngadto sa gahi nga papel o karton.

4. Isulat ang mga pangutana alang sa dula (mga pahina 71–72) sa lain nga mga
pirasong papel, ug ibutang kini sa gamay nga sako o laing sudlanan.

5. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa unang bersikulo sa
“Pangahas Pagbuhat sa Matarung” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, p.
64). Ang mga pulong niini nga awit gilakip sa likod sa manwal.

6. Opsyonal: Kopyaha ang sulat ni Elder Pinegar ug isulod sa sobre.

7. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Pipila ka mga bato.
c. Duha ka butones o laing gagmayng mga butang sa nagkalainlaing hulma o

kolor nga gamiton isip mga timaan sa “Pilia ang Matarung” nga ribyu nga
dula.

d. PAM nga tsart (tan-awa sa leksyon 1).
e. Litrato 2-21, Elder Rex D. Pinegar; litrato 2-22, Templo nga Gigamit sa Karaan

(Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 118; 62300).

8. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Pangahas sa 
Pagpili sa Matarung

Leksyon
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Kita Makahimo og mga Pagpili alang sa Atong mga Kaugalingon

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita ang “Pilia ang Matarung” nga dulaanan ug hangyoa ang mga bata sa
pagpaminaw pag-ayo sa leksyon aron makatubag sila sa mga pangutana nga
apil sa dula.

Panaghisgutan • Aduna bay tawo nga nanghagit kanimo sa pagbuhat og usa ka butang?

Pasultia ang mga bata bahin sa higayon nga adunay usa ka tawo nga mihagit
kanila sa pagbuhat og usa ka butang.

Sulat Sultihi ang mga bata nga ikaw adunay sulat alang kanila gikan ni Elder Rex D.
Pinegar, usa ka General Authority sa Simbahan. Ipasabut nga siya mosulti bahin
sa iyang kasinatian uban sa usa ka paghagit niadtong siya siete anyos pa.
Ipakita ang litrato 2-21, Elder Rex D. Pinegar, ug basaha o isulti ang bahin sa
sulat. (Kon ikaw mihimo og kopya sa sulat ug mibutang niini sa sobre, basaha
gikan niana nga sulat imbis nga gikan sa manwal.)

“Akong minahal nga mga higala,

“ ‘Ako mohagit kaninyo!’ mao ang mga pulong nga madungog sa mga lalaki ug
mga babaye gikan sa mga higala kinsa buot nga ikaw mopakita kanila nga ikaw
isug o kusgan o mapangahason. Sila mopabuhat kanimo og butang nga gidili sa
imong mga ginikanan o mga magtutudlo––usa ka butang nga ikaw nasayud nga
sayop nga buhaton. Ako nakakat-on nga kon kita mobuhat og butang nga kita
nasayud nga sayop, kita nagpakita og kahuyang kay sa kalig-on. Ang usa ka
tawo nagpakita og tinud-anay nga walay kahadlok ug kalig-on kon siya adunay
kaisug sa pagbuhat sa matarung.

“Niadto, sa dihang ako pito pa lang ka tuig, diha akoy amigo nga akong ganahan
kaayo. Kami sa kasagaran magdungan og lakaw pauli gikan sa eskwela-
han. . . .Kami mag-istorya bahin sa pagkawalay gikahadlokan ug paghimo og
daghang mga butang.

“Usahay kami mohagit sa usag usa sa pag-ambak tabok sa usa ka kanal o sa
pagkatkat og kahoy aron pagpakita nga kami walay gikahadlokan o nga kami
makahimo og mga butang nga among nakita nga gihimo sa dagkung mga lalaki
ug mga babaye.

“Sa among pag-abot sa among panimalay usa ka adlaw niana kami nagbarug
dapit sa dalan ug nag-istorya bahin sa kinsay kinakusgan modagan sa eskwela-
han…. Sa dihang ako kusganong namugos nga ako makadagan og mas kusog
kay sa akong amigo, siya miatubang kanako ug miingon, ‘kon ikaw kusog kaayo,
ako mohagit kanimo sa pagdagan tabok sa dalan sa dili pa kana nga sakyanan
moabut dinhi!’

“Akong gitan-aw ang dalan ug nakita ang sakyanan nga duol na lang. Walay
dugaydugay ako midasdas ngadto sa dalan aron ipakita nga ako tulin ug walay
gikahadlokan. Pagkataudtaud ang preno sa sakyanan mipiliik! Ang dung sa sak-
yanan miigo kanako, ug ako nakuyapan.

“Sa akong pagmata, ang akong sakit nga lawas, nasakitan nga garbo, ug ang
nabalaka nga nawong sa akong inahan nakapaamgo kanako nga ako dili tulin o
walay gikahadlokan. Ako nagpakabuang lamang. Ako nakahatag og kagul-anan
sa akong kaugalingon ug ngadto sa uban….

“Ang leksyon nga akong nakat-unan… nahimong bililhon ngari kanako sa akong
tibuok kinabuhi. Ako nakakat-on nga ang mao lamang nga hagit nga ang usa ka
tawo kinahanglang modawat mao ang HAGIT SA PAGBUHAT OG MATARUNG.
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“Kon ikaw modawat og hagit sa pagbuhat og usa ka butang nga dili matarung,
butang nga ang Langitnong Amahan o ang imong mga ginikanan dili mosugot
nga imong buhaton, ikaw mobati og kaguol ug kahigawad. Kon ikaw mangahas
sa pagbuhat og matarung ikaw makaangkon og maayo nga pagbati sa imong
kaugalingon.

“Isip usa ka higala ngadto sa lain ako moawhag kaninyo nga magmasulundon
ngadto sa inyong mga ginikanan ug ngadto sa mga pagtulun-an sa Ginoo….
Pinaagi sa pagpangahas sa pagbuhat og matarung kamo mahimong higala ni
Jesukristo ug kamo makaangkon sa Iyang dakong mga panalangin.

“Kamo unta kanunay nga MANGAHAS SA PAGBUHAT OG MATARUNG.

“Uban sa gugma, inyong higala, Rex D. Pinegar” (“Friend to Friend,” Friend, Okt.
1974, pp. 10–11).

Panaghisgutan • Unsa nga pagpili ang gihimo sa batan-ong Rex Pinegar? (Siya mipili sa pagda-
gan atubangan sa sakyanan.)

• Iya bang gipili ang matarung?

• Unsa man unta ang angay niyang buhaton?

• Unsa sa inyong hunahuna ang iyang nakat-unan gikan niini nga aksidente?

• Kon adunay mohagit kaninyo sa pagbuhat og butang, kinahanglan ba gayud
nga inyo kining buhaton?

Pahinumdumi ang mga bata nga si Elder Pinegar misulti kanila sa “pagpangahas
sa pagbuhat og matarung.”

• Unsay gipasabut sa pagpangahas sa pagbuhat og matarung?

Ipasabut nga kini dili kanunay nga sayon sa pagpili sa matarung, ilabi na kon
adunay tawo nga mohagit kanimo sa pagbuhat og dautan. Kitang tanan buot nga
ang atong mga higala mohunahuna nga kita kusgan ug walay gikahadlokan, ug
dili kita buot nga ila kitang tawagon og walay ayo. Ipasabut nga ang pagpanga-
has sa pagbuhat og matarung nagpasabut sa pagbuhat sa matarung nga butang
bisan og kini lisud.

Awit Patinduga ang mga bata ug ipaawit o ipasulti ang mga pulong sa unang bersiku-
lo sa “Pangahas Pagbuhat og Matarung.” Kon ang mga bata dili pamilyar sa
awit, awita o isulti kini ngadto kanila sa pipila ka higayon aron pagtabang kanila
sa pagkat-on sa mga pulong. Isugyot sa mga bata nga sa sunod nga adunay
mohagit kanila sa pagbuhat og binuang, sila makahunahuna sa mga pulong niini
nga awit. Ang mga pulong sa awit mopahinumdom kanila sa pagpili sa matarung
ug motabang kanila sa pag-angkon og kaisug sa pagbuhat sa ingon. 

PAM nga singsing Hangyoa ang mga bata sa pagtan-aw sa ilang PAM nga singsing kon ila kining
gisul-ob. Ipasabut nga ang ilang singsing makatabang usab kanila sa paghinum-
dom sa pagpili sa matarung.

Presentasyon 
sa magtutudlo

Sultihi ang mga bata nga ang pagpangahas sa pagbuhat og butang nga sayop
gitawag og tintasyon. Ipasubli sa mga bata ang pulong nga tintasyon sa pipila ka
higayon. Ipasabut nga si Satanas mosulay sa pagtintal sa mga tawo sa pagbuhat
og sayop nga mga pagpili. Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo buot nga
ang matag usa mobuhat og matarung nga mga pagpili tungod kay sila nasayud
nga ang paagi aron malipay mao ang kanunay nga pagpaninguha sa pagpili sa
matarung. Si Satanas dili buot nga kita magmalipayon, ug siya nasayud nga ang
pagpili sa sayop dili makapalipay kanato.
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Si Satanas Buot nga si Jesukristo Mohimo og Sayop nga mga Pagpili

Istorya sa
kasulatan

Iasoy ang istorya ni Jesukristo nga gitintal sa kamingawan, ingon nga makita sa
Mateo 4:1–11. Ipasabut nga human si Jesus gibunyagan, siya buot nga mag-inu-
sara aron magpuasa ug mag-ampo aron siya mobati nga duol sa Langitnong
Amahan. Siya mipuasa sulod sa kwarenta ka adlaw ug kwarenta ka gabii. Kana
nagpasabut nga siya wala mikaon og bisan unsa sulod sa kwarenta ka adlaw.

• Unsay inyong bation kon kamo wala makakaon og bisan unsa sulod sa dugay
nga panahon?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Jesus human mipuasa sulod sa kwa-
renta ka adlaw?

Ipasabut nga si Satanas naghunahuna nga kini ang maayong higayon sa pagtin-
tal ni Jesus tungod kay siya gigutom na kaayo ug luya tungod sa walay kaon. Si
Satanas buot motintal kang Jesus sa paggamit sa iyang gahum sa sayop nga
paagi.

Ipagawas ang mga bato, ang kartolina nga korona, ug litrato 2-22, Templo nga
Gigamit sa Karaan. Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw pag-ayo aron makita
kon unsay kalabutan niini nga mga butang sa mga pagtintal ni Satanas ngadto ni
Jesus.

Guniti pataas ang mga bato. Basaha og kusog ang Mateo 4:3. Ipasabut nga si
Satanas unang misulay sa pagdani ni Jesus sa paghimo sa mga bato nga pan.
Si Jesus nasayud nga dili matarung ang paggamit sa iyang gahum bisan tuod og
siya gigutom. Bisan pa niana siya miingon kang Satanas nga ang pagkaon dili
sama ka mahinungdanon sama sa pagbuhat unsa ang matarung (tan-awa sa
Mateo 4:4).

Guniti pataas ang litrato 2-22, Templo nga Gigamit sa Karaan. Ipasabut nga si
Satanas sa sunod misulay sa pagdani sa Manluluwas sa pagpakita nga siya mao
ang Anak sa Dios pinaagi sa pag-ambak gikan sa templo. Si Satanas miingon
kang Jesus nga kon siya moambak ug ang mga anghel mosapnay kaniya aron
dili masakitan, mao kana ang mopakita nga siya mao ang Anak sa Dios (tan-awa
sa Mateo 4:6). Si Jesus mibalibad sa pagbuhat unsay hagit ni Satanas nga iyang
buhaton. Siya nasayud nga dili matarung sa pagbuhat og binuang nga mga
butang ug magdahum nga ang Langitnong Amahan manalipod kaniya (tan-awa
sa Mateo 4:7).

Guniti pataas ang korona. Ipasabut nga si Satanas misulay pa og usa ka pagtin-
tal. Si Satanas miingon nga si Jesus makaangkon sa tanang kaadunahan ug
gamhanang mga gingharian sa kalibutan kon siya mohapa ug mosimba ni
Satanas (tan-awa sa Mateo 4:8–9). Si Jesus nasayud nga siya mosimba lamang
sa Langitnong Amahan. Siya misugo kang Satanas sa pagpahawa.

Kasulatan Basaha og kusog gikan sa Mateo 4:10 unsa ang gisulti ni Jesus ngadto ni
Satanas: “Pahawa ka, Satanas.” Patinduga ang mga bata ug ipasubli kini nga
mga pulong.

Ipasabut nga si Jesus kanunay nga nagpili sa matarung tungod kay siya nahi-
gugma sa matarung ug misaad sa pagtuman sa tanang sugo sa Langitnong
Amahan.

Kita Makapili sa Matarung Ingon sa Gibuhat ni Jesus

PAM nga tsart Ipakita ang PAM nga tsart ug ipasubli sa mga bata ang mga pulong diha sa tsart.
Ipasabut nga kita mahimong mas mahisama ni Jesus pinaagi sa kanunay nga
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paghimo sa matarung nga mga pagpili. Ang Langitnong Amahan motabang
kanato kon kita maninguha sa pagpili sa matarung.

Ribyu nga dula Tabangi ang mga bata sa pagdula sa “Pilia ang Matarung” nga dula. Sultihi ang
mga bata nga ang dula makatabang kanila sa paghinumdom sa unsang paagi si
Jesus kanunay nga mopili sa matarung ug unsaon usab nila sa pagpili sa mata-
rung.

Bahina ang klase sa duha ka pundok ug hatagi ang matag pundok og butones o
laing gagmay nga butang isip timailhan. Ipabutang sa matag pundok ang ilang
timailhan diha sa dapit sa dulaanan nga may sulat nga “Go.” Papulipuliha ang
mga bata sa matag pundok sa pagpili sa mga pangutana gikan sa mga papel
nga imong giandam (ang mga pangutana mahimong magamit sobra sa ka usa).
Basaha ang matag pangutana ug ipatubag sa mga sakop sa pundok nga mag-
dungan. Kon sakto ang ilang tubag, sila mosibug sa ilang timailhan sa numero
nga gipakita human sa pangutana. Kon sayop ang ilang tubag sa pangutana,
kinahanglan ilang ipabilin ang ilang timailhan sa samang kwadro.

Kon ang pundok moabut sa “PAM” nga kwadro, sila mosaka sa hagdanan ngad-
to sa kwadro sa ibabaw. Kon sila moabot sa “SP” (sayop nga pagpili) nga kwad-
ro, sila modailos ngadto sa kwadro sa ubos.

Mga Pangutana alang sa Dula

1. Nganong ang batan-ong Rex Pinegar midagan atubangan sa sakyanan? (Irog
sa unahan og duha ka mga luna.)

2. Nahimuot ba si Elder Pinegar o naguol nga iyang gidawat ang hagit? (Irog sa
unahan og usa ka luna.)

3. Pila ka adlaw si Jesukristo nagpuasa ug nag-ampo sa kamingawan? (Irog sa
unahan og duha ka luna.)

4. Kinsa ang misulay sa pagtintal kang Jesus? (Irog sa unahan og tulo ka luna.)

5. Unsay gipasabut sa pagpuasa? (Irog sa unahan og lima ka luna.)

6. Pila ka nagkalainlaing higayon nga si Satanas naninguha sa pagtintal kang
Jesus? (Irog sa unahan og duha ka luna.)

7. Unsa may gusto ni Satanas nga buhaton ni Jesus sa mga bato? (Irog sa
unahan og upat ka luna .)

8. Unsa may gusto ni Satanas nga buhaton ni Jesus gikan sa ibabaw sa templo?
(Irog sa unahan og tulo ka luna.)

9. Unsa may gisaad ni Satanas ngadto ni Jesus kon siya mohapa ug mosimba
kaniya? (Irog sa unahan og lima ka luna.)

10. Mibuhat ba si Jesus sa unsay gipabuhat kaniya ni Satanas? (Irog sa unahan
og tulo ka luna.)

11. Unsa may gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga atong buhaton
kon dunay mohagit kanato sa pagbuhat og butang nga sayop o binuang?
(Irog sa unahan og lima ka luna.)

12. Unsa may angay natong buhaton kon kita adunay pagpili nga buhaton? (Irog
sa unahan og unom ka luna.)

13. Unsa man ang tintasyon? (Irog sa unahan og unom ka luna.)
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14. Malipay ba kita o maguol kon kita mohimo og sayop nga mga pagpili? (Irog
sa unahan og usa ka luna.)

15. Kon dunay mohagit kaninyo sa pagbuhat og usa ka butang, kinahanglan ba
gayud kini nimong buhaton? (Irog sa unahan og duha ka luna.)

Mga Tubag sa mga Pangutana 

1. Siya midawat sa hagit sa iyang higala nga buhaton kini.

2. Naguol.

3. Kwarenta.

4. Satanas.

5. Dili mokaon o moinom og bisan unsa.

6. Tulo.

7. Himoon kini og pan.

8. Moambak aron ipakita nga siya ang Anak sa Langitnong Amahan.

9. Ang tanang mga gingharian sa kalibutan ug ang ilang gahum.

10. Dili.

11. Pilia ang matarung.

12. Pilia ang matarung.

13. Usa ka hagit sa pagbuhat og sayop.

14. Dili malipayon.

15. Dili.

Minubo

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga bisan og si Jesukristo gitintal, siya sa kanunay mipili sa matarung.
Pahinumdumi ang mga bata nga kon sila magkinahanglan sa paghimo og mata-
rung nga mga pagpili sila makapangutana sa ilang kaugalingon, “Unsa may
gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga akong buhaton?” Sila usab
mahimong moawit sa “Pangahas Pagbuhat sa Matarung” (o “Pilia ang
Matarung”) ug motan-aw sa ilang PAM nga mga singsing. Kini nga mga butang
mopahinumdom kanila sa pagpili sa matarung.

PAM nga tsart Ipasulti pag-usab sa mga bata ang mga pulong sa PAM nga tsart.

Pagpamatuod Ipamatuod ngadto sa mga bata nga ang pagpili sa matarung makapalipay kani-
la. Ikaw mahimong mosulti bahin sa higayon sa dihang adunay mihagit kanimo
sa paghimo og binuang nga pagpili. Ipasabut ang pagpili nga imong gihimo ug
unsay imong gibati pagkahuman.

Awhaga ang mga bata sa pagpili sa matarung kon adunay mohagit kanila sa
pagbuhat og binuang.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
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ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Tabangi ang mga bata sa pagsulti sa mosunod nga mga pulong o pag-awit
niini sa tuno sa “If You’re Happy” (Children’s Songbook, p. 266), ginamit ang
mga aksyon nga gipakita:

Buhaton ta ang kamatuoran (pikpika ang mga ngabil [o ipakpak ang mga
kamot] ug tuyok).
Buhaton ta ang kamatuoran (pikpika ang mga ngabil ug tuyok).
Diosnong pamaagi buhat ang ipalabi;
Buhaton ta ang kamatuoran (pikpika ang mga ngabil ug tuyok).

Ikaw mahimong moawit o mosulti sa awit sa makadaghan pa, pulihan ang
“kamatuoran” sa ubang mga hugpong sa mga pulong sama sa “magbinuotan”
o “mag-ampo ta.”

2. Tabangi ang mga bata sa pag-aksyon unsaon nila pagpangahas sa pagbuhat
og matarung sa mga sitwasyon diin sila adunay pagpili nga himoon. Gamita
ang mga sitwasyon sa ubos o paghimo og pipila nga imoha:

a. Usa ka higala naghagit kaninyo sa pagpangawat og kendi sa tindahan.

b. Ang ubang mga bata sa klase sa Primary nagsungog og bag-o nga batang
lalaki tungod sa iyang sininaan.

c. Ang inyong manghud nga babaye miguba sa inyong paboritong dulaan.

d. Ang inyong mama bag-o lang misugo kaninyo sa pagbuhat og mga
buluhaton sa balay alang kaniya sa dihang ang inyong higala miabut ug
midapit kaninyo sa paggawas ug magdula.

e. Ang inyong mga higala mihagit kaninyo sa pagdagan ngadto sa samok nga
dalan aron pagkuha sa bola nga ilang gidulaan.

f. Usa ka estranghero mihatag kaninyo og kendi.

3. Ipakita ang litrato 2-38, Ang Unang Panan-awon, ug sa daklit iasoy 
ang istorya sa Unang Panan-awon, ingon nga makita diha sa Joseph
Smith––Kasaysayan 1:14–20. Ipasabut nga sa dihang si Joseph Smith
misulti sa ubang mga tawo nga siya nakakita sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo, daghang mga tawo ang wala motuo kaniya. Sila mibugalbugal
kaniya ug mitawag kaniya og walay ayo. Sila buot nga siya mosulti nga ang
panan-awon dili tinuod (tan-awa sa JS––K 1:21–26). Apan si Joseph Smith
nangahas sa pagbuhat og matarung––siya mibuhat unsay buot sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga iyang buhaton.

4. Hatagi ang matag bata og kopya sa PAM nga taming (nga makita sa atuba-
ngan sa manwal) ug mga krayola o mga lapis. Pakolori sa mga bata ang ilang
mga taming. Ipasabut ngadto sa mga bata nga ang pagpangahas sa pagbu-
hat sa matarung mahimong mahisama sa taming ug manalipod kanila sa mga
sangputanan sa binuang nga mga pagpili. Hangyoa ang mga bata sa pagbu-
tang sa ilang mga taming sa usa ka dapit sa ilang mga panimalay diin kini
mopahinumdom sa mga bata sa pagpili sa matarung.
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Katuyoan Aron paglig-on sa matag tinguha sa bata sa pagsunod kang Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 4:18–22, Lucas 5:1–11, ug Juan
14:15, 15:17.

2. Paggunting og tulo ka parisan sa dagkong mga tunub nga papel. Isulat ang
mosunod diha sa mga tunub:
a. Dali, Sunod Kanako
b. Sunda / ang Akong mga Sugo
c. Higugmaa / ang Usag usa

3. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa unang bersikulo sa
“Sunda Ako” (Hymns, no. 116).

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. PAM nga tsart (tan-awa sa leksyon 1).
c. Duha ka pirasong papel ug usa ka lapis alang sa matag bata.
d. Litrato 2-23, Batang Nagsunod sa mga Tunub sa Iyang Amahan; litrato 2-24,

Pagtawag sa mga Mangingisda (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo
209; 62496).

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Si Jesukristo Buot nga Kita Mosunod Kaniya

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipadula sa mga bata ang “Sunod sa Lider.” Patinduga ang mga bata nga maglin-
ya sa usa ka daplin sa lawak. Ang unang bata sa linya modagan, molukso, mota-
kingking, o mobuhat og ubang mga aksyon sa pikas bahin sa lawak. Ang ubang
mga bata mosunod sa unang bata, magbuhat sa unsay iyang gibuhat. Dayon
ang unang bata moadto sa katapusan sa linya ug ang ikaduhang bata ang mahi-
mong lider. Padayon hangtud nga ang matag bata mahimong lider.

Sultihi ang mga bata nga sa karong adlawa nga leksyon sila magkat-on bahin sa
pagsunod kang Jesukristo.

Dali

Sunod Kanako

Dali, Sunod KanakoLeksyon
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Istorya Ipakita ang litrato 2-23, Batang Nagsunod sa mga Tunub sa Iyang Amahan, ug
isaysay ang mosunod nga istorya sa imong kaugalingong mga pulong (kon ang
mga bata sa imong klase wala makasinati og snow, ikaw mahimong mopahia-
ngay sa istorya aron mahaum sa imong kaugalingong klima ug palibot):

Si Sam miadto aron pagtabang sa iyang amahan sa pagpundok og kahoy nga
igsusugnod. Tingtugnaw kadto ug ang snow lawom kaayo. Si Sam ug ang iyang
amahan mibitbit og daghang kahoy ug dayon mipauli ngadto sa ilang panimalay.
Lisud alang ni Sam ang paglakaw sa lawom nga snow nga may bug-at nga gida-
la. Ang amahan ni Sam miingon kang Sam sa pagsunod sa mga tunub nga
iyang gibilin diha sa snow. Mas sayon alang kang Sam sa paglakaw kon siya
mosunod sa mga tunub sa iyang amahan.

• Nganong misunod man si Sam sa mga tunub sa iyang amahan?

• Ngano sa inyong hunahuna nga mas sayon man alang ni Sam sa paglakaw sa
snow kon siya mosunod sa mga tunub sa iyang amahan?

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang litrato 2-24, Pagtawag sa mga Mangingisda. Iasoy ang istorya nga
makita diha sa Mateo 4:18–22 ug Lucas 5:1–11. Ipasabut nga sa dihang si
Jesukristo dinhi pa sa yuta siya mitawag og mga lalaki nga mahimong iyang mga
tinun-an.

Sa imong pag-asoy sa istorya, basaha og kusog ang Mateo 4:19 diha sa sakto
nga panahon. Ipasabut nga ang “himoon ko kamong mangingisda sa tawo” nag-
pasabut nga si Jesus buot niini nga mga tawo nga motabang kaniya sa pagtudlo
sa mga tawo.

• Ngano nga kini nga mga mangingisda misunod kang Jesus?

• Unsa may inyong buhaton kon si Jesus mohangyo kaninyo sa pagsunod kani-
ya ug mahimong iyang tinun-an?

Panaghisgutan Itandi ang istorya ni Jesukristo nga nagtawag sa iyang mga tinun-an uban sa
istorya bahin ni Sam ug sa iyang amahan. Sama sa amahan ni Sam nga miingon
kang Sam sa pagsunod kaniya, si Jesus naghangyo kanatong tanan sa pagsu-
nod kaniya. Ang amahan ni Sam nasayud nga sayon ra unya alang kang Sam sa
paglakaw kon siya mosunod sa mga tunub sa iyang amahan. Ang Manluluwas
nasayud nga ang atong mga kinabuhi mahimong sayon ug kita magmalipayon
kon kita mosunod kaniya.

• Unsay gipasabut sa pagsunod kang Jesus?

• Nganong mas sayon ra man ang kinabuhi alang kanato kon kita mosunod
kang Jesus?

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa unang bersikulo sa “Sunda Ako,” nga magpasa-
but og bisan unsang mga pulong nga dili pamilyar ngadto sa mga bata (sama sa
tread).

“Sunda ako,” ang pulong sa Dios
Ug sundon ta ang tunub niya
Ug sa ingon magkahiusa
Kon sundon ta’ng Anak sa Dios.

Ipasabut nga kita makasunod kang Jesus pinaagi sa pagsulay nga mahisama
kaniya ug sa pagsunod sa iyang mga sugo. Kon kita magkat-on sa iyang mga
paagi ug magbuhat unsay iyang gipabuhat kanato, kita nagsunod sa iyang mga
tunub.
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Kalihokan ginamit
ang tunub

Ipakita ang duha ka mga tunub uban sa “Dali” ug “Sunod Kanako” nga gisulat
diha niini. Basaha ang mga pulong uban sa mga bata. Ipasubli sa mga bata ang
hugpong sa mga pulong sa pipila ka higayon.

Ipakita ang PAM nga tsart sa atubangan sa lawak. Ipabutang sa bata ang mga
tunub diha sa salog sa pikas bahin sa lawak. (Samtang ang leksyon nagpadayon
ug ang matag tunub nabutang sa salog, sila kinahanglan nga magporma og agi-
anan diin ang bata makalakaw padulong sa litrato sa Manluluwas diha sa PAM
nga tsart.)

Si Jesus Buot nga Kita Mohupot sa mga Sugo

Panaghisgutan 
sa kasulatan

Ipasabut nga ang pagsunod kang Jesukristo nagpasabut nga magmasinugtanon
sa pagbuhat unsay iyang gipabuhat kanato. Hangyoa ang mga bata sa pagpami-
naw samtang ikaw nagbasa bahin sa usa sa mga butang nga gipabuhat kanato
ni Jesus.

Ipabasa og kusog ang Juan 14:15. Ipasabut nga kini mao ang mga pulong ni
Jesus. Ipasubli sa mga bata ang kasulatan uban kanimo.

• Unsay giingon ni Jesus nga kinahanglan natong buhaton?

• Unsay gipasabut sa paghupot sa mga sugo ni Jesus?

Kalihokan ginamit
ang tunub

Ipakita ang mga tunub nga gibutangan og ngalan nga “Sunda” ug “ang Akong
mga Sugo” ug ipasubli sa mga bata ang hugpong sa mga pulong. Ipabutang sa
bata kini nga mga tunub sa dili ra kaayo layo sa atubangan sa unang pundok sa
mga tunub. (Ang mga tunub kinahanglan nga dug-ol ra aron nga ang bata maka-
tunub sa usa ngadto sa sunod.)

Panaghisgutan Ihulagway ngadto sa mga bata ang ubang mga sitwasyon diin sila makasunod
kang Jesus. Papulipuliha ang mga bata sa pagpasabut kon unsay ilang buhaton
sa matag sitwasyon. Gamita ang mga ehemplo sa ubos o paghimo og ubang
mga sitwasyon nga mas angay alang sa imong klase:

1. Kamo nagdula sa eskwelahan ug nakakita og pitaka nga adunay kwarta sa
sulod niini.

• Unsaon man ninyo pagsunod kang Jesus?

2. Kamo andam nang matulog ug kapoy kaayo nga kamo buot matulog na dayon.

• Unsaon man ninyo pagsunod kang Jesus sa dili pa matulog?

3. Ang inyong inahan mihangyo kaninyo sa pagbantay sa inyong manghud nga
babaye aron dili siya modagan paingon sa dalan. Adunay mga higala nga
miabut ug midapit kaninyo sa pakigdula uban kanila.

• Unsaon man ninyo pagsunod kang Jesus?

4. Usa ka bag-ong batang lalaki nagsugod na sa pag-eskwela sa inyong
eskwelahan, ug ang ubang mga bata mibugalbugal kaniya.

• Unsaon man ninyo pagsunod kang Jesus?

5. Adunay ubang mga higala nga midapit kaninyo sa pag-uban kanila sa
pagbisita og mga paryente, apan dili pa sila makauli sa oras sa inyong pag-
adto sa simbahan.

• Unsaon man ninyo pagsunod kang Jesus?

88



Dapita ang mga bata sa paghulagway og ubang mga sitwasyon diin sila makapili
sa pagsunod kang Jesus. Itudlo nga kon kita mosunod ni Jesus pinaagi sa pag-
buhat kon unsay iyang gusto nga ipabuhat kanato, kita nagpili sa matarung.

Si Jesus Buot nga Kita Maghigugma sa Usag Usa

Kasulatan Aron pagtabang sa mga bata nga makadiskobre og laing paagi nga sila makasu-
nod sa mga tunub ni Jesus, basaha og kusog ang Juan 15:17. Ipasabut nga kini
mga pulong ni Jesus. Ipausab sa mga bata ang kasulatan uban kanimo.

• Kinsa man ang gusto ni Jesus nga atong higugmaon?

Kalihokan ginamit
ang tunub

Ipakita ang mga tunub nga adunay ngalan nga “Higugmaa” ug “ang Usag usa”.
Basaha ang mga pulong uban sa mga bata ug ipasubli kanila ang hugpong sa
mga pulong. Ipabutang sa usa ka bata ang mga tunub sa samang paagi ingon
sa una.

Istorya Isaysay o basaha ang mosunod nga istorya kon giunsa sa usa ka batang lalaki
nga ginganlan og Heber sa pagsunod kang Jesukristo:

Si Heber mikurog sa katugnaw ug miputos sa iyang nipis nga kupo sa iyang
lawas. Hapit na ang iyang birthday, ug ang iya lamang gusto mao ang usa ka
baga nga kupo. Apan siya nasayud nga ang iyang inahan maguol kon siya
mangayo niini, tungod kay dili siya makapalit niini. Ang amahan ni Heber patay
na niadtong si Heber gamay pa, ug ang inahan ni Heber mitrabaho pag-ayo aron
makakwarta sa unsay ilang gikinahanglan. Siya kasagaran manahi hangtud sa
lawom nga kagabhion, maghimo og mga sinina alang sa ubang mga tawo.

Sa birthday ni Heber, ang iyang inahan nanghinaut kaniya og happy birthday ug
mitunol kaniya og usa ka maanindot nga kupo nga iyang tinahi alang kaniya.
Dili na hapit makahulat si Heber sa pagsul-ob niini sa gawas ug bation kon sa
unsang paagi kini makapainit kaniya.

Human sa pipila ka semana samtang siya gisugo, si Heber nakakita og batang
lalaki nga nagsul-ob lamang og sweater. Si Heber nasayud kon unsa ka tugnaw
ang iyang gibati. Hapit sa walay paghunahuna, si Heber mihubo sa iyang kupo
ug mihatag niini ngadto sa batang lalaki.

Sa dihang ang inahan ni Heber nakakita kaniya nga nagsul-ob sa iyang daan nga
kupo, siya nangutana hain na ang iyang bag-ong kupo.

Si Heber mipasabut, “ako nakakita og batang lalaki ug siya mas labi pang nagki-
nahanglan niini kay kanako mao nga ako kining gihatag ngadto kaniya.”

Ang iyang inahan nangutana, “Wala ba lang nimo gihatag ang imong daan?”

Si Heber mitan-aw sa iyang inahan, naglaum nga siya mosabut, ug nakakita sa
iyang mga mata nga napuno sa luha. Ang iyang inahan migakos kaniya og hugot
kaayo ug miingon, “Siyempre, dili ka kabuhat ana, Heber.” (Tan-awa sa Lucile C.
Reading, “The Coat,” Children’s Friend, Nob. 1966, p. 5.)

• Giunsa pagsunod ni Heber kang Jesukristo?

Sultihi ang mga bata nga ang batang lalaki dinhi niini nga istorya mao si Heber J.
Grant, kinsa mitubo nga nahimong ikapito nga Presidente sa Simbahan.

Panaghisgutan Pahunahunaa ang mga bata og mga paagi nga siya makapakita og gugma sa
uban. Ikaw mahimong mogamit og mga pangutana sama sa mosunod aron pag-
tabang kanila sa paghunahuna og mga ideya:
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• Kon kamo makakita og bata nga nadagma ug nasakitan, unsa may inyong
buhaton aron pagpakita og gugma?

• Kon adunay bata sa eskwelahan nga walay paniudto, unsa may inyong buha-
ton aron pagpakita og gugma?

Ipasabut nga ang paghigugma sa uban sobra pa kay sa pagbati o mga pulong.
Kita mopakita sa atong paghigugma pinaagi sa unsay atong gibuhat. Pagdapit
og mga bata sa pagsulti kon giunsa nila pagpakita og gugma ngadto sa ubang
mga tawo sulod sa miaging semana.

Kita Mopili sa Matarung ug Mosunod kang Jesukristo

Kalihokan ginamit
ang tunub

Hatagi ang matag bata og kahigayunan sa pagtikang gikan sa tunub ngadto sa
laing tunub ug mobarug sa litrato ni Jesus diha sa PAM nga tsart. Pasultia ang
matag bata og usa ka butang nga iyang buhaton karong semanaha aron pagsu-
nod kang Jesus.

Pahinumdumi ang mga bata nga kita nagsunod kang Jesukristo kon kita nagpili
sa matarung. Itudlo ang PAM nga tsart ug ipasubli sa mga bata ang “ako mopili
sa matarung.”

Minubo

Kalihokan Hatagi ang matag bata og duha ka pirasong papel ug usa ka lapis. Pahimoa ang
mga bata og mga pundok sa mga tunub pinaagi sa pagsunod sa ilang kaugali-
ngong mga sapatos. Isulat o ipasulat kanila ang Ako mosunod kang Jesukristo sa
ibabaw nga bahin sa ilang mga papel. Ipadala sa mga bata ang ilang mga tunub
sa ilang panimalay aron pagtabang kanila sa paghinumdom sa ilang saad sa
pagsunod kang Jesus.

Pagpamatuod Sultihi ang mga bata sa unsang paagi ang pagsunod ni Jesukristo nakapalipay
kanimo. Ipamatuod nga kon kita mosunod kaniya, si Jesus modala kanato pag-
usab balik ngadto sa atong Langitnong Amahan.

Awhaga ang mga bata sa pagpaninguha kanunay sa pagsunod sa mga tunub ni
Jesus. Isugyot nga sila mohisgut sa ilang tunub nga mga papel uban sa ilang
mga ginikanan.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Isugyot nga
ang bata mohangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang sa mga bata sa pag-
sunod kang Jesukristo ug mopili sa matarung.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Ipasabut ngadto sa mga bata nga ikaw mohimo og aksyon (sama sa
pagpakpak, pagyangoyango, o pagmartsa). Sultihi sila sa pag-usab sa imong
aksyon. Buhata kini kausa lang; dayon dungagi og laing aksyon ug ipasunod
sa mga bata ang duha ka mga aksyon. Padayon sa paghimo og bag-ong mga
aksyon, usa sa  matag higayon. Tan-awa pila sa mga bata ang makahinumdom
ug makausab sa sakto nga pagkasunod.
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Ipareha kini sa pagsunod sa Manluluwas. Kita kinahanglan nga maninguha sa
pagsunod sa iyang ehemplo dili lang sa usa ka butang apan sa tanan nga
atong gibuhat.

2. Pag-andam og sumpay-sumpay nga papel nga monyeka alang sa matag sakop
sa klase. (Ang mas dagko nga mga bata mahimong malingaw nga maghimo og
ilang kaugalingong mga sumpay-sumpay.) Pagpilo og usa ka pirasong papel
nga mao ra og accordion. Pagdrowing og monyeka ngadto sa pinilo nga papel
(tan-awa sa gihimo sa ubos) ug guntinga ang monyeka. Paghimo og sumpay-
sumpay alang sa matag bata, ug isulat ang Higugmaa ang Usag usa sa ubos
nga bahin sa sumpay-sumpay. Ipasabut nga ang paghigugmaay mao ang usa
sa labing mahinungdanong butang nga gipabuhat ni Jesus kanato.

3. Awita o isulti ang mga pulong sa unang bersikulo sa “Unta Masama Kong
Jesus” (Children’s Songbook, p. 78), “Higugmaa ang Tanan” (Children’s
Songbook, p. 136), o “Sunda ang Sugo” (Children’s Songbook, p. 146). Ang
mga pulong sa “Unta Masama Kong Jesus” ug “Higugmaa ang Tanan” gilakip
sa likod sa manwal. Ang mga pulong sa “Sunda ang Sugo” anaa sa ubos.

Sunda ang Sugo

Sunda ang sugo;
Sunda ang sugo!
Dinhi may kahilwasan;
Ug kalinaw.
S’ya magahatag sa panalangin
Pulong’s propeta:
Sunda ang sugo.
Dinhi may kalinaw gayud.

Maghigugmaay

91

Leksyon 15



92

Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makasabut nga si Jesukristo adunay gahum
sa pag-ayo ug nga ang mga panalangin sa priesthood makatabang sa pag-ayo
sa masakiton.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 9:18–19, 23–26; Marcos 5:22–24,
35–43; Lucas 8:41–42, 49–56; Santiago 5:14–15; ug Doktrina ug mga
Pakigsaad 42:48.

2. Kopyaha o ipaluta ang mga drowing nga makita sa katapusan sa leksyon ug
guntinga kini. Kini nga mga drowing gamiton sa “Unsa man ako?” nga
kalihokan.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug Doktrina ug mga Pakigsaad.
b. Usa ka first aid kit o sako nga adunay pipila ka mga butang nga makatabang

sa pag-ayo og mga tawo kon sila nagmasakiton o nasamdan, sama sa
haplas, mga bendahe, ug tambal sa ubo.

c. Usa ka gamayng botelya sa gibalaan nga lana.
d. Litrato 2-25, Si Jesus Nagpanalangin sa Anak nga Babaye ni Jairo (Pakete sa

mga Hulagway sa Ebanghelyo 215; 62231); litrato 2-26, Si Jesus Nag-ayo sa
Masakiton; litrato 2-27, Nangalagad ngadto sa Masakiton (62342).

4. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Kita Usahay Masakit

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita sa mga bata ang first aid kit o ang sako ug ipasabut nga sulod niini mao
ang ubang mga butang nga makatabang kanato nga maayo kon kita masakit o
masamdan. Hatagi ang mga bata og mga timailhan bahin sa matag aytem aron
pagtabang kanila sa pagtag-an unsa kini (sama pananglit, “Kini nagtabang sa
pagpatay sa mga kagaw ug hugaw sa mga sakit ug mga samad”).

Kon ang mga bata makatag-an sa matag aytem, ipakita kini ngadto kanila ug
isulti sa daklit kon giunsa kini paggamit aron pagtabang sa pag-ayo sa mga
tawo. Pahinumdumi ang mga bata sa dili paggamit niini nga mga aytem kon
walay tabang gikan sa ilang mga ginikanan.

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga hapit ang tanan masakit o masakitan. Usahay ang sakit o ang mga
sakit dali rang maayo ug ang atong mga ginikanan dali rang makaamuma kana-
to, apan usahay ang atong mga sakit grabe ug ang atong mga ginikanan magki-
nahanglan sa pagdala kanato ngadto sa doktor alang sa tabang.

Si Jesukristo Adunay 
Gahum sa Pagpang-ayo

Leksyon
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Ipasabut nga adunay laing paagi aron kita matabangan kon kita nagmasakiton.
Niadtong si Jesukristo nagpuyo sa yuta siya mipanalangin og daghang mga tawo
ug miayo kanila. Siya migamit sa gahum sa priesthood aron pag-ayo kanila.

Si Jesukristo Miayo sa Masakiton

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang litrato 2-25, Si Jesus Mipanalangin sa Anak nga Babaye ni Jairo, ug
isaysay ang istorya ni Jesus nga mipabangon sa anak nga babaye ni Jairo, ingon
nga makita diha sa Lucas 8:41–42, 49–56 (tan-awa usab sa Mateo 9:18–19,
23–26 ug sa Marcos 5:22–24, 35–43).

Ipasabut nga si Jairo adunay dakong hugot nga pagtuo. Siya nagtuo nga kon si
Jesus moabut ug mopanalangin sa iyang masakiton nga anak nga babaye, siya
maayo gayud. Sa pag-adto ni Jesus sa panimalay ni Jairo, daghang mga tawo
ang midugok kaniya, nangayo sa iyang tabang. Samtang si Jesus nagtabang og
laing masakiton nga babaye, usa ka lalaki ang miduol nga adunay mensahe
alang kang Jairo.

Basaha og kusog ang Lucas 8:49–50.

• Unsa may gisulti sa mensahero ngadto ni Jairo? (Tan-awa sa Lucas 8:49.)

• Unsa may gisulti ni Jesus ngadto ni Jairo? (Tan-awa sa Lucas 8:50.)

Ipasabut nga sa dihang si Jesus naabot sa panimalay ni Jairo, siya misulti sa
mga tawo sa dili paghilak, tungod kay ang batang babaye dili patay. Apan ang
mga tawo nangatawa kang Jesus ug mibugalbugal kaniya tungod kay sila nagtuo
nga siya patay na (tan-awa sa Lucas 8:52–53).

Si Jesus mipapahawa sa tanang mga tawo gawas lang sa iyang mga tinun-an
nga sila si Pedro, Santiago, ug Juan ug si Jairo ug ang asawa ni Jairo. Dayon si
Jesus mikuha sa bata sa iyang kamot ug miingon kaniya sa pagbangon. Ang
batang babaye mibangon gikan sa iyang gihigdaan, hingpit nga maayo na.

• Ngano sa imong hunahuna nga si Jesus mipagawas sa tanan gawas lamang
kang Pedro, Santiago, Juan, ug sa mga ginikanan sa batang babaye? (Tingali
tungod kay ang ubang mga tawo mikatawa kaniya ug wala mituo nga siya
makaayo sa batang babaye. Sila walay hugot nga pagtuo.)

• Ngano man sa imong hunahuna nga si Jesus nakaayo sa anak nga babaye ni
Jairo? (Siya adunay priesthood; ang mga ginikanan sa babaye adunay hugot
nga pagtuo.)

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipakita ang litrato 2-26, Si Jesus Nag-ayo sa Masakiton, ug hangyoa ang mga
bata sa paghunahuna unsa kaha ang bation kon si Jesus moabut aron mopana-
langin kanila kon sila nagmasakiton. Ipasabut og maayo nga si Jesus nahigugma
sa matag usa kanila ingon sa ka dako sa iyang paghigugma sa mga bata nga
mipuyo sa yuta niadtong dinhi pa siya. Bisan og siya wala na dinhi sa yuta karon,
siya mihatag sa matarung nga mga lalaki sa priesthood ug sa gahum sa pagli-
hok alang kaniya. Sila makahatag kanato og mga panalangin aron pag-ayo kana-
to sama sa buhaton ni Jesus kon siya ania pa dinhi.

Ang Mga Tawo Kinsa Naghupot sa Priesthood Makapangalagad Ngari Kanato

Panaghisgutan Ipakita ang litrato 2-27, Pagpangalagad ngadto sa Masakiton.

• Unsa may nahitabo dinhi niini nga litrato?

Ipasabut nga kon ang mga tawo kinsa naghupot sa Melchizedek Priesthood
mohatag og panalangin ngadto sa lain kinsa masakiton, ato kining matawag nga
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pangalagad ngadto sa masakiton. Ipasubli sa mga bata ang pulong pangalagad
sa makadaghan.

Ipakita sa mga bata ang botelya sa gibalaan nga lana. Ipasabut nga kini nga
lana gipanalanginan sa linain sa mga lalaki kinsa naghupot sa priesthood. Kon
adunay masakiton ug nanginahanglan og tabang aron maayo, duha ka mga lala-
ki kinsa naghupot sa Melchizedek Priesthood mogamit sa lana ug mohatag og
panalangin ngadto sa masakiton (tan-awa sa Santiago 5:14–15).

• Napangalagaran ka na ba?

Pasultiha ang mga bata bahin sa bisan unsa nga priesthood nga panalangin nga
ilang naangkon o nakita sa ilang mga pamilya. Ikaw mahimong mosulti sa mga
bata bahin sa higayon nga ang mga naghupot sa priesthood nangalagad diha
kanimo o sa usa ka sakop sa pamilya.

Istorya Pag-asoy og istorya bahin sa usa ka tawo kinsa naayo pinaagi sa panalangin sa
priesthood. Usa ka tinuod nga istorya bahin kanimo o sa laing tawo nga nailhan
sa mga bata, sama sa sakop sa ward o branch, mahimong mas epektibo. Kon
ikaw walay nahibaloan nga ingon nga istorya ikaw mahimong mogamit sa mosu-
nod nga istorya:

Sa dihang si Jessica naabot gikan sa eskwelahan, ang iyang amahan misugat
kaniya sa pultahan ug miingon kaniya nga ang iyang bag-ong manghud nga lala-
ki natawo nianang buntaga. Ang batang masuso miabut og sayosayo kay sa
gipaabot ug niwang kaayo ug maluyahon. Ang doktor miingon nga ang batang
masuso dili tingali mabuhi sulod sa pipila ka mga oras.

Nakita ni Jessica unsa ka guol ang iyang amahan. Siya naguol tungod kay siya
gusto sa batang masuso nga mabuhi.

Ang amahan ni Jessica mitawag sa usa sa ilang home teacher sa pag-adto ug
pagtabang kaniya sa paghatag sa batang masuso og panalangin. Sa dihang
naabut ang home teacher, silang tanan miadto sa lawak-higdaanan diin ang
inahan ni Jessica ug ang bag-ong igsoong lalaki naghigda. Ang amahan ni
Jessica ug ang home teacher sa hinay nga paagi mibutang sa ilang mga
kamot sa gamay kaayong ulo sa bag-ong batang masuso, ug ang amahan ni
Jessica mipanalangin kaniya nga mabuhi aron pagpatuman sa iyang misyon sa
yuta. Mainiton nga kahupayan ug kalinaw mipuno kang Jessica. Siya nasayud
nga tungod sa gahum sa priesthood, ang iyang gamayng igsoong lalaki motu-
bo ug mamahimong kusgan. (Gipahiangay gikan sa “Moments to Remember,”
Children’s Friend, Peb. 1963, p. 41.) 

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus nahigugma sa matag tawo
kinsa mohangyo nga ayohon, apan usahay ang mga tawo dili maayo bisan og sila
gipangalagaran. Ang uban dili maayo tungod kay ang Langitnong Amahan nahi-
balo nga sila mahimong mas lig-on nga mga tawo pinaagi sa pagkahibalo sa
pagpuyo sa ilang sakit o kakulangan. Ang uban dili maayo tungod kay sakto na
ang panahon nga sila mamatay na ug mobalik na ngadto sa Langitnong Amahan
(tan-awa sa D&P 42:48). Kita kinahanglan nga adunay hugot nga pagtuo nga ang
Langitnong Amahan nasayud sa pinakamaayo nga tubag sa matag pag-ampo.

Kalihokan Paadtua sa atubangan sa klase ang pipila ka mga bata ug pagguniti ang mga
drowing alang sa “Unsa man ako?” nga kalihokan. Ipasulti sa mga bata unsay
girepresentar sa mga drowing.
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Ipasabut nga ikaw mobasa og ubang mga paghulagway sa mga butang ug mga
tawo nga apil sa pagpangalagad ngadto sa masakiton. Ipahunahuna sa mga
bata unsa nga drowing ang mohaum sa matag paghulagway.

1. Ako gigamit kon adunay masakiton nga tawo nga hatagan og usa ka
panalangin. Ang naghupot sa priesthood mobutang og pipila ka tulo kanako
ngadto sa ulo sa masakiton nga tawo. Unsa man ako? (Gibalaan nga lana.)

2. Ako mipakita sa mga tawo unsaon pagpuyo. Ang hugot nga pagtuo ngari
kanako makatabang sa mga tawo sa pagbuntog og sakit. Kinsa man ako?
(Jesukristo.)

3. Ako nagkinahanglan og espesyal nga panalangin. Ako adunay hilanat. Ako
nangayo sa akong amahan nga hatagan ako og panalangin aron matabangan
nga mamaayo. Kinsa man ako? (Usa ka masakiton nga bata.)

4. Ako nahatagan og usa ka linain nga gahum nga gitawag og priesthood. Ako
makagamit niana nga gahum aron paghatag sa mga tawo og mga panalangin.
Kinsa man ako? (Usa ka tawo nga naghupot sa Melchizedek Priesthood.)

5. Kon adunay masakiton nga tawo nga mangayo og panalangin, ang mga lalaki
kinsa naghupot sa Melchizedek Priesthood pagatawagon. Kasagaran adunay
pipila ka buok nga mga lalaki ang moapil. Ako kana nga numero. Unsa man
ako? (Ang numero 2.)

6. Kon ang mga lalaki nga naghupot sa priesthood mopanalangin sa masakiton,
sila mobutang kanako diha sa ulo sa masakiton nga tawo. Unsa man ako?
(Mga kamot.)

Minubo

Ribyu nga
panaghisgutan Ipakita pag-usab ang first aid kit o sako.

• Unsa may atong gamitan niini nga mga aytem?

• Unsa pa man ang makatabang kanato sa pag-ayo kon kita masakit o mapi-
ang?

Pagpamatuod Ihatag ang pagpamatuod bahin sa kahalangdon ni Jesukristo ug sa iyang gahum
sa pag-ayo. Sultihi ang mga bata unsa ikaw ka mapasalamaton nga si Jesus
mihatag sa matarung nga mga lalaki og Melchizedek Priesthood aron sila maka-
panalangin kanato kon kita masakit.

Pahunahunaa ang mga bata kon unsaon nila sa pagpakigbahin sa unsay ilang
nakat-unan uban sa ilang mga pamilya. Awhaga ang mga bata sa pagsulti sa
ilang mga pamilya sa istorya kon giunsa pag-ayo sa Manluluwas ang anak nga
babaye ni Jairo.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Isulat ang Kami nagtuo sa gasa sa pagpang-ayo diha sa pisara ug ipasabut nga
si Joseph Smith mihatag kanato niining mahinungdanong kamatuoran isip
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bahin sa ikapitong artikulo sa hugot nga pagtuo. Patinduga ang mga bata ug
ipasubli ang han-ay sa mga pulong. Tabangi sila sa pagmemorya niini pinaagi
sa pagpapas sa usa o duha ka mga pulong matag higayon. Ipapadayon sa
mga bata sa pagsubli ang han-ay sa mga pulong hangtud nga kini hingpit nga
mapapas ug mamemorya.

2. Awita o isulti ang mga pulong sa unang bersikulo sa “Pagtuo” (Children’s
Songbook, p. 96), ginamit ang mga aksyon nga gipakita sa ubos. Pahinumdumi
ang mga bata nga ang hugot nga pagtuo mahinungdanon sa pagpang-ayo.

Ang pagtuo nga ang adlaw (pagporma og lingin ibabaw sa ulo sa mga bukton),
mosidlak gayud (hinaya sa pagbutang sa mga bukton ngadto sa abaga).

Ang pagtuo nga dunggon gyud (ang kamot nga pinakopa ibutang sa luyo sa
dunggan)

Sa Dios ang ampo ko (itapot ang mga kamot nga murag mag-ampo).
Sama’s usa ka liso (ipikopa ang wala nga kamot ug sunda nga daw magtanum

og liso sa tuo nga kamot):
Itanom motubo (gamita ang tuo nga kamot aron pagsunod og tanom nga

mitubo gikan sa murag kopa nga wala nga kamot).
Kon kasingkasing malipayon (ibutang ang mga kamot sa dughan).
Kay buhat ko (tudlo pataas),

Sakto (hikapa ang ulo sa tuo nga tudlo).

3. Isaysay ang istorya ni Jesukristo nga nag-ayo sa mga Nephite, ingon sa
makita diha sa 3 Nephi 17:5–9. Kon mahimo, gamit sa litrato 317 diha sa
Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo (o 62541 sa librarya sa balay-
tigumanan) aron mahulagway ang istorya. Ipahikap sa mga bata sa ilang
kaugalingong mga lawas ang ubang mga butang nga giayo ni Jesus, sama sa
mga mata, mga dunggan, ug mga bitiis. Pakigsulti uban sa mga bata bahin sa
unsa ka talagsaon ang gibati sa mga Nephite sa dihang si Jesus miayo kanila.
Basaha og kusog ang katapusang bahin sa bersikulo 8 (gikan sa kay ako
nakakita) ug pahinumdumi ang mga bata nga mahinungdanon gayud nga
makaangkon og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo.

4. Himoi ang matag bata og kopya o pinaluta sa mga litrato sa katapusan sa
leksyon. Hatagi ang mga bata og mga krayola ug pakolori nila ang mga litrato.
Awhaga sila sa paggamit sa mga litrato aron sa pagsulti sa ilang mga pamilya
kon unsaon sa mga masakiton nga mahimong mapanalanginan pinaagi sa
mga panalangin sa priesthood.
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makasabut kon sa unsa nga paagi ang
priesthood makatabang kanato.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Marcos 4:35–41. Tan-awa usab sa Mga
Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 13.

2. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa unang bersikulo ug koro
sa “Amo, Kapintas sa Bagyo” (Hymns, no. 105).

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Usa ka flashlight o gamay nga lampara. Kon dili posible sa pagdala niini,

gamita ang suga sa inyong lawak-klasehanan.
c. Litrato 2-20, Batang Lalaki nga Gibunyagan (62018); litrato 2-27,

Pagpangalagad ngadto sa Masakiton (62342); litrato 2-28, Pagpahunong
sa Unos (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 214; 62139); litrato 2-29,
Pagpaambit sa Sakramento (62021); litrato 2-30, Batang Babaye nga
Gikumpirmahan (62020); litrato 2-31, Pagpanalangin og Batang Masuso;
litrato 2-32, Bag-ong Naminyo nga Magtiayon sa Atubangan sa Templo;
litrato 2-33, Usa ka Amahan nga Nanalangin sa Iyang Anak nga Babaye.

4. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Pahinumdom: Pagmasinabtunon sa mga pagbati sa mga bata sa imong klase
kinsa walay mga amahan sa ilang mga panimalay o kinsang mga amahan wala
maghupot sa priesthood.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Ang Priesthood Mao ang Labing Mahinungdanong Gahum

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Gamit og flashlight, usa ka gamayng lampara, o ang suga sa inyong lawak-klase-
hanan aron pagtabang sa paghulagway sa gipasabut sa pulong nga gahum.
Pagsugod sa panaghisgutan nga gipalong ang suga. Isulti nga bisan tuod og
ang tanang bahin mao ra og anaa sa saktong pagkabutang, ang flashlight o lam-
para wala maghatag og kahayag.

• Unsa may kinahanglan nga mahitabo sa dili pa mosiga ang suga?

Ipakita sa usa ka bata kon unsay mahitabo kon pasigaon ang suga. Ipasabut
nga ang flashlight o lampara kinahanglan nga adunay kuryente sa dili pa kini
mosiga.

Ang Priesthood 
Nagtabang Kanako

Leksyon
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Istorya sa
kasulatan

Sultihi ang mga bata nga kini nga leksyon kabahin sa laing klase sa
kuryente––usa ka kuryente nga labaw pa sa elektrisidad. Dapita ang mga bata sa
pagpaminaw sa mosunod nga istorya ug sa paghunahuna bahin sa unsang
matang sa kuryente ang gigamit. Iasoy ang istorya sa Marcos 4:35–41.

• Unsa may inyong bation kon kamo anaa sa barko sa panahon sa unos?

Ipasabut nga ang mga tinun-an mipukaw kang Jesukristo tungod kay sila nahad-
lok sa unos. Basaha og kusog kon unsay gisulti sa mga tinun-an ngadto ni Jesus
sa katapusang bahin sa Marcos 4:38 (gikan sa Magtutudlo). Ang mga tinun-an
nangahadlok nga ang unos molunod sa barko ug silang tanan mamatay.

Ipakita ang litrato 2-28, Nagpakalma sa Unos, ug basaha og kusog ang Marcos
4:39 aron mahibaloan unsay gibuhat ni Jesus. Ipasubli sa mga bata ang mga
pulong ni Jesus: “Hilum! Hunong!”

Ipasabut nga ang mga tinun-an natingala nga ang unos dali nga mikalma.
Basaha og kusog gikan sa Marcos 4:41 kon unsa ang ilang gipangutana ngadto
sa usag usa: “Kinsa man diay kini siya, nga bisan pa ang hangin ug ang dagat
mopatuo kaniya?” Ang mga tinun-an ni Jesus nahibulong nga siya adunay
gahum sa pagpugong sa hangin ug mga balud.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa unang bersikulo ug koro sa “Amo, Kapintas sa
Bagyo.” Sa dili pa ikaw mosugod, sultihi ang mga bata nga kini nga awit bahin
kini sa istorya nga bag-o lang nilang nadungog. Hangyoa sila sa pagpaminaw sa
mga pulong ni Jesus (“Kalinaw”) sa koro. (Ang mga pulong niini nga awit mahi-
mong lisud alang sa gagmayng mga bata sa pagsabut, apan ang Espiritu maka-
tabang kanila sa pagsabut sa kahulugan sa awit. Ikaw mahimong mopasabut sa
ubang mas lisud nga mga pulong ngadto sa mga bata.)

Ikaw mahimong motabang sa mga bata sa pagdula og inamang sa nagkalainla-
ing mga aksyon sa imong pag-awit o pagsulti sa mga pulong. Sila mahimong
moatras ug abante nga mao ra og nagtuya nga barko, maghimo og morag balud
nga lihok sa ilang mga kamot, mopakita sa kahadlok sa mga nawong sa mga
tinun-an, ug uban pa.

Amo, kapintas sa bagyo!
Ang dagat misaka na!
Kangitngit sa mga panganud.
Wala nay madunggan pa.
Wa ka bay pagkabalaka?
Nganong tulog ka pa
Matag takna pungot nga mihulga
Kalawm sa lubnganan ta.

Koro:
Hangin ug bawd paminawon ka:
Kalinaw.
Bisan balud pang kadagatan
Demonyo o tawo bisan kinsa pa man,
Kay naa sa barko naghigda man
Amo sa dagat ug kalangitan.
Sila matam-is nga motuman:
Kalinaw, kalinaw.
Sila matam-is nga motuman
Pagkalinaw.
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• Unsa ang dakong gahum nga anaa ni Jesukristo nga siya nakapahunong man
sa unos? (Ang gahum sa priesthood, nga mao ang gahum sa paglihok sa nga-
lan sa Langitnong Amahan.)

Ipasulti og kusog sa mga bata ang pulong nga priesthood.

Kita Mapanalanginan pinaagi sa Priesthood

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga daghang mga lalaki sa Simbahan aduna niini nga samang gahum.
Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo mohatag sa priesthood ngadto sa
takus nga mga lalaki sa Simbahan. Kon kini nga mga lalaki magiyahan sa
Langitnong Amahan, sila makagamit sa priesthood aron pagtabang kanato ug
mopanalangin kanato.

• Kinsay inyong nailhan nga naghupot sa priesthood?

Panaghisgutan
ginamit ang litrato

Ipakita ang mga litrato sa mga ordinansa sa priesthood, usa sa matag higayon.
Pagguniti sa mga bata o ipatudlo ang mga litrato ug tabang sa pagsulti unsay
nahitabo sa matag litrato. Ipasabut og maayo nga kining tanang mga butang
gibuhat sa mga lalaki kinsa naghupot sa priesthood. Pasultiha ang mga bata
bahin sa bisan unsang mga kasinatian nga ilang nasulayan uban niini nga mga
ordinansa.

Ipakita ang litrato 2-27, Pagpangalagad ngadto sa Masakiton. Pahinumdumi ang
mga bata sa mga butang nga ilang nakat-unan sa leksyon 16 bahin sa pagpa-
ngalagad ngadto sa masakiton. Tabangi ang mga bata sa paghinumdom nga
ang mga lalaki kinsa naghupot sa priesthood makahatag og mga panalangin
ngadto sa mga tawo nga masakiton aron pagtabang kanila nga mamaayo.

• Napangalagaran na ba kamo kay kamo nasakit?

Ipakita ang litrato 2-29, Pagpaambit sa Sakramento. Ipasabut nga ang mga priest
sa Aaronic Priesthood o mga lalaki kinsa naghupot sa Melchizedek Priesthood
mopanalangin sa sakramento, ug mga deacon sa Aaronic Priesthood mopaambit
sa sakramento. Pasultia ang mga bata bahin sa ilang mas magulang nga mga
sakop sa pamilya o mga higala kinsa nagtabang pag-andam sa sakramento.

Ipakita ang litrato 2-20, Batang Lalaki nga Gibunyagan. Pahinumdumi ang mga
bata nga matag usa kanato gibunyagan sa usa ka lalaki kinsa naghupot sa
priesthood, sama ni Jesukristo. Si Juan Bautista naghupot sa priesthood, mao
nga siya nakabunyag kang Jesus.

• Aduna ba ninyo dinhi ang nakatambong na og bunyag? (Kon naay mga bata
nga nabunyagan na, ikaw mahimong mangutana kanila bahin sa ilang mga
bunyag.)

Ipakita ang litrato 2-30, Batang Babaye Gikumpirmahan. Pahinumdumi ang mga
bata nga human sila gibunyagan, ang mga lalaki kinsa naghupot sa Melchizedek
Priesthood mikumpirma sa matag usa kanila isip sakop sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Niini nga higayon sila usab
gihatagan sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa gahum sa priesthood.

Ipakita ang litrato 2-31, Nagpanalangin og Batang Masuso. Sultihi ang mga bata
nga ang mga batang masuso sa Simbahan mahimong makaangkon og pagpana-
langin sa priesthood kon sila hatagan og ngalan. Pasultiha ang mga bata bahin sa
usa ka batang masuso nga ilang nailhan nga bag-o pa lang gipanalanginan niini
nga paagi. (Kon ang ubang mga bata nabalaka tungod kay sila wala napanalangi-
nan niini nga paagi niadtong bata pa sila, ipasiguro kanila nga sila aduna pay dag-
hang mga higayon nga makadawat sa mga panalangin sa priesthood.)
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Ipakita ang litrato 2-32, Bag-ong Minyo nga Magtiayon sa Atubangan sa Templo.
Ipasabut nga kon ang mga bata managko na, sila makaadto ra unya sa templo
aron maminyo. Mga lalaki kinsa naghupot sa mga gahum sa priesthood sa pag-
seal mokasal og matarung nga mga magtiayon sa templo. Ang kaminyoon sa
templo makahimo niini nga posible alang sa usa ka pamilya nga mag-uban hang-
tud sa kahangturan.

Istorya Sultihi ang mga bata nga sila makadawat sa panalangin sa priesthood kon sila
adunay problema. Ipakita ang litrato 2-33, Usa ka Amahan Mipanalangin sa Iyang
Anak nga Babaye, ug isaysay ang istorya bahin sa usa ka babaye kinsa gipana-
langinan pinaagi sa priesthood sa dihang siya adunay problema. Ikaw mahimong
mogamit sa mosunod nga istorya:

Si Susanne nag-andam alang sa unang adlaw sa eskwela. Siya malipayon gayud
bahin sa pagbukas sa eskwela, apan karon nga ang unang adlaw sa katapusan
naabut na siya nahadlok.

Si Susanne hilum kaayo sa tibuok buntag. Ang iyang inahan miandam sa iyang
paboritong pamahaw, apan si Susanne wala mopahiyum sa dihang nakita niya
kini. Naninguha siya pagkaon, apan dili niya mahimo.

Si Susanne misulti sa iyang inahan nga morag gihilantan siya. Gihikap sa iyang
inahan ang iyang ulo aron pagtan-aw kon anaa ba gayud siyay hilanat. Siya
mitan-aw sa iyang tutunlan, apan dili kini pula. Ang inahan ni Susanne nangutana
asa ang sakit. Si Susanne miingon kahigwaos lang ang iyang gibati.

Ang amahan ni Susanne miingon nga tingali mibati siya og kahigwaos tungod
kay unang adlaw man sa eskwela. Siya nahadlok og gamay tungod kay siya
malayo sa panimalay sa tibuok adlaw ug wala mahibalo kon unsay buhaton. Ang
amahan ni Susanne mipasabut nga siya dihay susama nga pagbati niadtong siya
misugod sa iyang bag-ong trabaho.

Ang amahan ni Susanne mitanyag sa paghatag kaniya og panalangin sa dili pa
siya moadto sa eskwelahan.

Ang panalangin motabang sa pagwagtang sa kahadlok, kataw-anan nga pagbati
nga anaa ni Susanne. Ang amahan ni Susanne mipandong sa iyang mga kamot
sa iyang ulo ug mihatag kaniya og usa ka talagsaong panalangin.

Sa pagpauli ni Susanne nianang hapona, siya malipayon. Siya misulti sa iyang
inahan nga ganahan siya sa eskwelahan ug ang iyang magtutudlo maayo. Si
Susanne nalipay nga ang iyang amahan mihatag kaniya og talagsaong panala-
ngin aron pagtabang kaniya nga mobati og maayo sa eskwelahan.

Ipasabut nga kini nga matang sa panalangin kasagaran gitawag og panalangin
sa amahan. Kon ang atong mga amahan dili makahatag kanato og mga panala-
ngin, mahimo kitang mohangyo sa ubang mga lalaki kinsa naghupot sa
Melchizedek Priesthood, sama sa atong mga home teacher, ubang mga sakop
sa pamilya, o ang bishop o branch president, aron paghatag kanato og mga
panalangin nga atong gikinahanglan.

Minubo

Ribyu ginamit ang
litrato

• Kanus-a kaha kita magkinahanglan o gusto og panalangin sa priesthood?

Ipakita ang matag litrato samtang ang mga bata mosulti sa ordinansa nga nag-
hulagway niini. Ipasulti og kusog sa mga bata nga magdungan ang ngalan sa
matag ordinansa o panalangin. Hisguti nga kini pipila lamang sa mga butang
nga mahimo sa gahum sa priesthood ngari kanato.
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Pagpamatuod Hatag sa pagpamatuod sa imong pagpasalamat nga aduna kitay priesthood—
ang samang gahum nga anaa kang Jesus––aron pagtabang kanato sa atong
kinabuhi.

Awhaga ang mga bata sa pagpangayo og panalangin sa priesthood gikan sa
ilang mga amahan (o laing naghupot sa Melchizedek Priesthood) kon sila nagki-
nahanglan niini.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Isugyot nga
ang bata mohatag og pagpasalamat alang sa mga panalangin sa priesthood.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Uban sa pagtugot sa imong presidente sa Primary, pagdapit og usa ka
ginikanan sa bata sa imong klase sa pagsulti bahin sa paghatag og ngalan ug
panalangin sa bata. Pasultiha ang ginikanan unsay gibati sa mga ginikanan,
giunsa nila pag-ilis sa bata og nindot nga mga sinina, ug unsa ka talagsaon
nga adunay mga home teacher ug mga sakop sa pamilya ug ubang suod nga
mga higala nga mitambong o miapil. Pasultia usab ang ginikanan unsay gibati
sa amahan nga makagamit sa gahum sa priesthood aron paghatag sa batang
masuso og ngalan ug usa ka panalangin.

2. Ipadula sa mga bata ang istorya gikan sa Marcos 4:35–41.

3. Hatagi ang mga bata og papel ug mga krayola o mga lapis, ug padrowinga
ang matag bata og litrato sa ordinansa sa priesthood, sama sa pagpaambit sa
sakramento. Butangi og ngalan ang matag litrato sa bata uban sa ngalan sa
gihulagway nga ordinansa.

4. Awita o isulti ang mga pulong sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga awit
bahin sa mga ordinansa sa priesthood: “Na’nang Pagkapari” (Children’s
Songbook, p. 89), “Pag-ambit Ko’s Sakramento” (Children’s Songbook, p. 73),
“Motan-aw Ko Sa Templo” (Children’s Songbook, p. 95), “Bunyag” (Children’s
Songbook, p. 100), “Ang Espiritu Santo” (Children’s Songbook, p. 105). Ang
mga pulong sa “Bunyag” ug “Ang Espiritu Santo” gilakip sa likod sa manwal.

Na’nang Pagkapari

Na’nang pagkapari,
Ngadto sa katawhan,
Gipahiuli ang tanan,
Sa Dios nga gamhanan.

Pag-ambit Ko’s Sakramento

Pag-ambit ko’s sakramento, sa tumang kahilum.
Ug kamatayon ni Jesus dumdumon ko.

Tanang mga kabataang nailhan ni Jesus,
Dihang naglakaw pa siya gihandum ko.

Moambit ko sa tubig ug pan ug maninguha pag-ayo nga mahimong
Sama sa bata nga gihigugma ni Jesus didto sa Galilea.
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Motan-aw Ko Sa Templo

Motan-aw ko sa templo.
Puhon moadto ko
Maminaw ug mobati,
Balaang Espiritu.
Kay ang templo may balay sa Dios,
Lugar nga maanindot.
Mangandam ako kay bata pa;
Balaang katungdanan.

Motan-aw ko sa templo.
Ug mosulod ngadto.
Mosaad ug motuman;
Sa Langitnong Amahan.
Kay ang templo balaang lugar
Kita magkahiusa.
Ako nasayud sa matuod:
Banay way katapusan.
(© 1980 ni Janice Kapp Perry. Gigamit nga may pagtugot.)
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makasabut nga ang Langitnong Amahan
kanunay nga maminaw sa atong mga pag-ampo ug motubag niini sa labing
maayong paagi.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Lucas 1:5–17. Tan-awa sa Mga Baruganan sa
Ebanghelyo (31110), kapitulo 8.

2. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa tanang tulo ka mga
bersikulo sa “Sundon Ko Dayon” (Children’s Songbook, p. 197). Ang mga
pulong niini nga awit gilakip sa likod sa manwal.

3. Pag-andam sa pagpakigbahin og usa ka personal nga kasinatian sa dihang
ang Langitnong Amahan mitabang kanimo agi og tubag sa usa ka pag-ampo.

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Litrato 2-34, Pagngalan ni Juan Bautista.

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Kita Mahimong Mag-ampo alang sa Tabang

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Uban sa mga bata, awita o isulti ang mga pulong sa tanang tulo ka mga bersiku-
lo sa “Sundon Ko Dayon.”

• Nganong kinahanglan man gayud kitang motuman sa atong mga ginikanan ug
sa Langitnong Amahan? (Tungod kay sila makatabang kanato sa pagbuhat
unsay labing maayo alang kanato.)

Istorya Iasoy ang mosunod nga istorya:

Si Meredith adunay dili maayo nga damgo usa ka gabii niana. Siya nagdamgo
nga siya nawala ug nahadlok. Sa dihang siya nahigmata, siya mihilak.

• Unsa may imong buhaton kon ikaw si Meredith?

Si Meredith mitawag sa iyang amahan, ug siya miduol ug migakos kaniya. Si
Meredith mibati og maayo ug sa wala madugay mibalik og katulog.

• Nganong mitawag man si Meredith sa iyang amahan? (Siya nagkinahanglan
og tabang ug siya nasayud nga ang iyang amahan motabang kaniya.)

Ang mga Pag-ampo Matubag
sa Labing Maayong Paagi

Leksyon
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• Kinsa may imong tawagon kon magkinahanglan ka og tabang? (Ang mga
tubag mahimong maglakip sa Langitnong Amahan, mga ginikanan, ubang
mga sakop sa pamilya, ug mga higala.)

• Unsaon man nato pagtawag sa Langitnong Amahan ug mangayo sa iyang
tabang? (Mag-ampo.)

Istorya Iasoy sa mga bata ang mosunod nga istorya bahin ni John A. Widtsoe, kinsa
mitubo ug nahimong usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles:

Ang amahan ni John namatay niadtong siya bata pa, ug ang inahan ni John
mitrabaho pag-ayo aron pag-agak sa iyang mga anak. Si John buot mangita og
trabaho aron pagtabang kaniya. Dili sayon ang pagpangita og trabaho nga iyang
mahimo human sa eskwela, apan nakakita ra gayud siya. Usa ka adlaw ang lala-
ki nga iyang gitrabahoan misulti kaniya nga siya mihimo og maayo nga trabaho
sulod sa daghang mga semana ug mibayad kaniya og lima ka dolyar nga pira-
song bulawan.

Si John miingon: “Lima ka dolyar! Kwarta kini! Ako malipayon! Akong ihatag ang
katunga niini ngadto sa akong inahan; mopalit ko og bag-ong libro, ug hiposon
ang sobra. Ngadto sa bulsa sa akong karsones mipadulong ang sinaw nga bag-
ong piraso sa bulawan, ug midagan aron pagsulti sa akong inahan sa akong
swerte.

“Sa pagpauli, akong gisulod ang akong kamot sa bulsa aron mahikap . . .ang
kwarta. Wala na diha! Akong gihikap pag-usab ang tibuok bulsa. Ang bulawan
wala na didto! Hinuon, akong nakita ang usa ka lungag sa bulsa diin ang kwarta
milusot. Grabe gayud kadto! Naguol kaayo ko nga ako milingkod sa may kanal
ug mihilak.”

Si John mibalik sa iyang agi, nangita sa bulawang salapi. Ang daplin sa dalan
nga iyang naagian hinimo sa tabla, ug siya nangita sa mga liki taliwala sa matag
tabla. Apan wala niya makita ang kwarta. Sa katapusan siya nakahukom nga ang
kwarta nawala na gayud.

Kalihokan
(opsyonal)

Sultihi ang mga bata sa pagpakaaron-ingnon nga sila mao si John nga nangita
sa nawala nga kwarta ug nagtuyoktuyok sa lawak og hinay sa makadiyot nga
morag nangita niini. Dayon pabalika sila sa ilang lingkuranan.

• Kon kamo si John, unsa may sunod ninyong buhaton?

Padayon sa istorya Si John miingon: “Dayon ako nahinumdom nga ang Ginoo nasayud hain ang
bulawang salapi, ug nga kon iya akong tabangan, ug buot nga ako kining makit-
an, dili kini mawala og dugay.

“Mao nga miluhod ako [sa] likod sa dakong kahoy, ug misulti sa Ginoo sa tanan
nakong kagul-anan, ug mihangyo ngadto kaniya, kon siya naghunahuna nga kini
mao ang maayo alang kanako, sa pagtabang kanako sa pagpangita [sa bula-
wang salapi]. Sa akong pagbarug arang-arang na ang akong gibati. Ako sigura-
do nga ang Ginoo nakadungog sa akong pag-ampo.

“[Nagkangitngit na]. Dili na gayud makit-an og klaro ang yuta, ilabi na sa gamay
nga salapi nga bulawan. Apan ako mipadayon sa paglakaw, dili kaayo hinay
karong higayuna, tungod kay ako nasayud nga ang Ginoo nagtabang. Mga hapit
na maabut sa ikaduhang eskina, didto sa sagbutan ang akong lima 
ka dolyar nga bulawang salapi…. hapit ako misiyagit sa kalipay. Unsa ka lipay
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gayud sa akong inahan, ug unsa ka lingaw unya nako niadto nga libro nga akong
giplanohan nga paliton. Misandig ako sa may pinsa ug miingon, “Salamat, O
Ginoo, sa pagpangita sa akong kwarta alang kanako.

“Sukad niadtong panahona akong nahibaloan nga ang Ginoo maminaw sa mga
pag-ampo. Ug, sukad niadtong adlawa, nagbantay na gayud ako nga wala nay
buslot ang akong mga bulsa” (gikan sa John A. Widtsoe, “Ang Nawagtang nga
Bulawang Salapi,” Children’s Friend, Sept. 1947, p. 369).

Panaghisgutan • Kapila nag-ampo si John bahin sa iyang kwarta?

• Unsay giampo ni John sa unang higayon? (Aron mohangyo sa Langitnong
Amahan sa pagtabang kaniya sa pagpangita sa iyang kwarta.)

• Unsa man ang tubag sa pag-ampo ni John?

• Ngano man nga nag-ampo si John sa ikaduhang higayon? (Aron pagpasala-
mat sa Langitnong Amahan sa pagtabang kaniya.)

• Giunsa pagtabang sa Langitnong Amahan kaninyo sa dihang kamo nag-ampo?

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut og maayo ngadto sa mga bata nga sama sa atong yutan-ong mga gini-
kanan, ang Langitnong Amahan nahigugma kanato ug buot motabang kanato.
Kon kita mangayo og tabang, ang Langitnong Amahan maminaw kanato. Sultihi
ang mga bata sa panahon sa dihang ang Langitnong Amahan mitabang kanimo
agi og tubag sa imong pag-ampo.

Ang mga Pag-ampo Tubagon sa Nagkalainlaing Paagi

Istorya sa
kasulatan

Ipataas ang Biblia ug sultihi ang mga bata nga ang sunod nga istorya gikan sa
Biblia.

Ipakita ang litrato 2-34, Pagngalan ni Juan Bautista, ug iasoy ang istorya nga
makita sa Lucas 1:5–17.

Ipasabut nga si Zacarias ug Elisabet matarung nga mga tawo, ug sila nag-ampo
alang sa usa ka bata sa daghan nang katuigan. Karon silang duha tigulang na,
ug wala pa gihapon silay anak.

Ipasabut nga si Zacarias nakurat ug nahadlok og gamay sa dihang iyang nakita
ang anghel sa templo. Basaha og kusog unsa ang gisulti sa anghel ngadto kang
Zacarias gikan sa Lucas 1:13–14. Ipasabut nga ang gisaad sa anghel nahitabo
gayud, ug sila si Zacarias ug Elisabet nagkaanak og lalaki.

Ipasabut og maayo nga ang Langitnong Amahan nakadungog sa tanang pag-
ampo nila ni Zacarias ug Elisabet. Niining higayuna, dili pa panahon alang sa
ilang anak nga matawo. Ang anghel miingon kang Zacarias nga ang bata, nga si
Juan, motubo nga mahimong halangdong propeta, si Juan Bautista. Si Juan
natawo niining higayona aron siya makapangandam sa daghang mga tawo sa
pagtuo ni Jesukristo ug mosunod kaniya.

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga usahay, sama nila ni Elisabet ug Zacarias, kita mag-ampo alang sa
usa ka butang nga maayo alang kanato sa umaabot apan dili pa karon. Ang
Langitnong Amahan nakadungog sa tanan natong pag-ampo ug motubag niini
sa mga paagi ug panahon nga maayo alang kanato.

Pahinumdumi ang mga bata nga sa dihang si John Widtsoe nag-ampo bahin sa
iyang nawala nga bulawang salapi, siya nahinumdom nga ang Langitnong
Amahan nasayud hain ang kwarta ug motabang gayud kaniya sa pagpangita
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niini “kon siya naghunahuna nga mao kini ang maayo alang kanako.” Si John
nakakita dayon sa kwarta tungod kay kadto labing maayo alang kaniya nga
makit-an kini.

Ipasabut nga usahay kita malagmit mohangyo sa atong mga ginikanan alang sa
usa ka butang nga sila nasayud nga dili maayo alang kanato, ug sila moingon og
“dili.” Sa samang paagi, kita mag-ampo alang sa usa ka butang nga ang
Langitnong Amahan nasayud nga dili maayo alang kanato, ug siya moingon nga
“dili.”

Istorya Iasoy ang mosunod nga istorya sa imong kaugalingon nga mga pulong:

Samtang si Michael anaa ra sa sulod kay adunay grabe nga ubo, nag-
snow––ang unang dako nga pag-ulan og snow sa tingtugnaw. Si Michael
mihangyo sa iyang inahan sa pagtugot kaniya sa pagdula sa gawas sa snow,
apan siya miingon nga “dili.” Siya nahadlok nga ang iyang ubo mograbe pa.

Si Michael gusto gayud nga magdula sa snow, mao nga siya nag-ampo nga ang
Langitnong Amahan mousab sa hunahuna sa iyang inahan. Sa dihang ang iyang
higala nga si Alex naabot ug nangutana kon makadula ba siya sa snow, si
Michael miingon nga maniudto pa siya, apan nga siya makadula ra human sa
paniudto tungod kay miampo na man siya nga ang iyang inahan motugot kaniya
nga magdula sa snow.

Human sa paniudto si Michael nangutana na usab sa iyang inahan kon makadula
ba siya sa gawas. Siya miingon kaniya nga nag-ampo siya nga motugot siya nga
magdula sa gawas. Ang inahan ni Michael naguol. Iyang gisultian si Michael kon
siya nagtuo nga ang Langitnong Amahan buot nga siya mogawas ug magdula sa
snow karong adlawa nga kini malagmit makapasamot man kaniya nga masakit.

• Sa inyong hunahuna nakadungog ba ang Langitnong Amahan sa pag-ampo ni
Michael?

• Giunsa man pagtubag sa Langitnong Amahan sa pag-ampo?

Sa pagbalik ni Alex, si Michael miingon nga dili siya makagawas. Si Alex miingon
nga wala gitubag sa Langitnong Amahan ang pag-ampo ni Michael. Si Michael
mipasabut nga ang Langitnong Amahan mitubag sa iyang pag-ampo apan ang
tubag “dili.”

Minubo

Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod ngadto sa mga bata nga ang Langitnong
Amahan nasayud unsay maayo alang sa matag usa kanato, ug siya kanunay nga
motubag sa atong mga pag-ampo sa labing maayong paagi. Usahay siya moi-
ngon og “oo,” usahay “dili,” ug usahay siya moingon kanato og hulat sa makadi-
yot sa dili pa kita makadawat unsay atong gipangayo sa atong pag-ampo.

Ribyu • Giunsa pagtubag sa Langitnong Amahan ang pag-ampo ni John Widtsoe?

• Giunsa sa Langitnong Amahan pagtubag sa mga pag-ampo nila ni Elisabet ug
Zacarias?

• Giunsa pagtubag sa Langitnong Amahan ang pag-ampo ni Michael?

Awhaga ang mga bata sa pagdawat sa mga tubag sa Langitnong Amahan sa
ilang mga pag-ampo, bisan kon ang tubag “dili’ o “dili usa karon.”

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.
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Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Sultihi ang mga bata nga sila magpakaaron-ingnon nga mga ginikanan ug
mohukom unsay maayo alang sa ilang mga anak. Sultihi sila sa pagtubag og
“oo,” “dili,’ o “dili usa karon” sa matag hangyo nga himoon sa ilang mga anak.
Ihulagway ang ubang mga butang nga ang mga bata mahimong mohangyo,
ginamit ang mga sitwasyon sa ubos o uban sa imong kaugalingon. Hisguti
unsa nga tubag ang labing maayo alang sa matag sitwasyon.

a. Hapit na ang panihapon. Ang imong anak gihilantan ug gigutom ug buot
mokaon og ice cream bar.

• Unsa man ang imong isulti?

• Nganong imo man kana nga isulti?

b. Tugnaw kini nga ting-ulan nga adlaw. Ang imong anak gusto mosul-ob og
sinina nga para kaligo aron magdula.

• Unsa man ang imong isulti?

• Ngano man nga imo kanang isulti?

c. Ang imong mga anak nakahuman na sa ilang mga trabaho. Sayo pa sa
kahaponon. Sila mihangyo kon sila makagawas aron magdula.

• Unsa man ang imong isulti?

• Ngano man nga imo kanang isulti?

d. Ang imong anak nagtigum og kwarta alang sa usa ka dulaan ug sa
katapusan aduna nay igong natigum. Siya mihangyo nga moadto dayon sa
tindahan aron paliton ang dulaan. Ikaw (ang ginikanan) moadto dayon sa
tindahan sa dili madugay.

• Unsa man ang imong isulti?

• Ngano nga imong man kanang isulti?

e. Ang imong anak ganahan kaayo og mga kabayo ug mihangyo nga buot
moangkon og kabayo para kaniya. Singko anyos pa lang siya.

• Unsa man ang imong isulti?

• Ngano man nga imo kanang isulti?

f. Ang imong mga anak wala maggalam sa ilang mga dulaan o mga libro.
Imbis nga ayohon nila pagdala ang mga dulaan ug mga libro nga anaa
kanila, sila gusto mopalit og bag-o. Sa tindahan sila nakakita sa usa sa ilang
paboritong mga libro ug mihangyo kon mahatag ba kini kanila.

• Unsa man ang imong isulti?

• Ngano man nga imo kanang isulti?

Ipasabut nga ang mga ginikanan buot mobuhat sa unsay labing maayo alang
sa ilang mga anak. Ang Langitnong Amahan buot usab mobuhat sa unsay
labing maayo alang sa iyang mga anak. Ang Langitnong Amahan kanunay nga
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motubag sa atong mga pag-ampo, ug siya motubag niini sa mga paagi nga
labing maayo alang kanato. Sama sa atong yutan-ong mga ginikanan nga
mosulti usahay og “oo,” usahay “dili,” ug usahay “dili usa karon,” ang atong
Langitnong Amahan motubag usahay sa atong mga pag-ampo og “oo,” usa-
hay “dili,” ug usahay “dili usa karon.”

2. Kon anaa kini sa inyong dapit, ipasalida ang Beginning Course Videocassette,
bolumen 1, segment 16, “Ang Nawala nga Bulawang Salapi” (53178, 3:08),
imbis nga mosulti sa istorya bahin ni John A. Widtsoe.

3. Uban sa pagtugot sa imong presidente sa Primary, pagdapit og pipila ka mga
dinapit sa pag-awit sa “A Child’s Prayer” (Children’s Songbook, p. 12) alang sa
mga bata.

4. Awita o isulti ang mga pulong sa “Sultihi Ko” (Children’s Songbook, p. 176) o
“Ako Nagkinahanglan” (Children’s Songbook p. 18).

Sultihi Ko

Sultihi ko sa pamaagi mo,
Buhaton ko karon ang sugo mo.
Tudloi ko O Dios sa gusto mo;
Pasabta ko sa mga pulong mo.

Giyahan mo ako sa gugma mo;
Ug dunggon ko sugo ug tingog mo.
Kon naa ka sa akong kiliran
Kahadlok ko mawala ‘ning tanan.

Ako Nagkinahanglan

Ako nagkinahanglan
Sa iyang panabang.
Aron magmalipayon
Sa matarung dalan.
Aron magmalipayon
Sa matarung dalan.
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga mobati nga si Jesukristo nahigugma ug
mopanalangin sa tanang mga bata.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 25:34–40, Marcos 10:13–16, ug 3
Nephi 17.

2. Kon mahimo, pag-andam sa mosunod nga mga materyal alang sa ribyu nga
dula:
a. Paggunting og lingin nga ingon ka dako sa plato ginamit ang kartolina.

Kolori ang ikatulong bahin niini og pula, ikatulong bahin dalag, ug ikatulong
bahin asul.

b. Paghimo og dose nga gikoloran nga mga kard o pirasong mga papel: upat
ka pula, upat ka dalag, ug upat ka asul (dugang mga kard ang gikinahanglan
alang sa mas dako nga klase).

c. Pagsulat og ribyu nga pangutana sama sa usa sa mosunod sa matag kard:

Kinsa ang gihigugma ni Jesukristo?

Unsaon ninyo pagkahibalo nga kamo gihigugma ni Jesus?

Unsa man ang gipasabut ni Jesus sa dihang siya miingon, “Paduola kanako
ang gagmayng kabataan, ug ayaw ninyo sila pagpugngi”?

Unsa man ang buot buhaton sa mga tinun-an (katabang) ni Jesus sa dihang
ang mga ginikanan midala sa ilang mga bata aron makigkita ni Jesus?

Giunsa man ni Jesus pagpakita nga siya nahigugma sa mga masakiton ug
nangaangol nga mga katawhan sa Amerika?

Unsa man ang gibuhat ni Jesus human siya mipanalangin sa mga bata sa
Amerika?

Kinsa man ang nakit-an sa mga ginikanan sa Amerika nga nagtindog uban
sa ilang mga anak human si Jesus mipanalangin kanila?

Nganong si Jesus mipanalangin sa mga bata?

Unsaon nato pagpakita sa atong gugma alang kang Jesus?

d. Ibutang ang mga kard sulod sa kahon o sako nga gisulatan og question
mark sa gawas.

e. Pagdala og butones o kwarta nga mahimong ihulog ngadto sa may kolor
nga lingin.

Si Jesukristo 
Nahigugma Kanako
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3. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa duha ka mga bersikulo sa
“Samtang Nagbasa Anang Sugilanong Matahum” (Children’s Songbook p. 56).
Ang mga pulong niini nga awit gilakip sa likod sa manwal.

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug usa ka Basahon ni Mormon.
b. Litrato 2-35, Si Kristo ug ang Mga Bata (Pakete sa mga Hulagway sa

Ebanghelyo 216; 62467); litrato 2-36, Si Jesus Mipanalangin sa mga Anak sa
mga Nephite.

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Si Jesukristo Nahigugma ug Mipanalangin sa Gagmayng mga Bata

Ipakita ang kahon o sako nga may sulod nga mga kard alang sa ribyu nga dula.
Sultihi ang mga bata nga sa katapusan sa leksyon sila modula sa dula. Sila kina-
hanglan gayud nga maminaw pag-ayo sa leksyon aron sila mahibalo sa mga
tubag sa mga pangutana sa dula.

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Uban sa mga bata, awita o isulti ang mga pulong sa duha ka bersikulo sa
“Samtang Nagbasa Anang Sugilanong Matahum.” (Kon ang mga bata dili kahi-
balo sa awit, tudloi o kantahi sila niini.) Hisguti ang mga pulong sa awit ug ipahu-
nahuna sa mga bata unsa kini ka talagsaon nga mogakus si Jesukristo o mopan-
dong sa iyang mga kamot sa ilang mga ulo.

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang litrato 2-35, Si Kristo ug ang mga Bata, ug ipakita ang Biblia. Ipasabut
nga ang istorya nga imong iasoy makita sa Biblia. Iasoy ang istorya nga makita
sa Marcos 10:13–16.

Ipasabut nga ang mga tinun-an nahadlok nga ang mga bata mosamok ug
modisturbo ni Jesus samtang siya nagtudlo. Apan ang Manluluwas buot sa mga
bata nga moduol kaniya. Basaha og kusog unsa ang gisulti ni Jesus gikan sa
Marcos 10:14 (sugod sa Paduola ngari kanako ang gagmayng kabataan).
Ipasabut nga niini nga kasulatan ang paduola nagpasabut sa pagtugot o pagpa-
duol. Basaha pag-usab ang mga pulong ni Jesus, pag-ilis sa pulong tuguti alang
sa paduola ug kuhaa ang pulong nga ngari: “Tuguti ang gagmay nga mga bata
sa pagduol kanako.”

• Unsa man ang gibuhat ni Jesus sa dihang ang mga bata miduol kaniya?

Basaha og kusog ang Marcos 10:16. Aron pagtabang sa mga bata nga makasa-
but unsa ang gibuhat ni Jesus, pahinumdumi sila sa mga butang nga ilang
nakat-unan bahin sa priesthood sa leksyon 17. Ipasabut nga ang mga panala-
ngin nga gihatag sa atong mga amahan o ubang naghupot sa priesthood ngari
kanato susama niadtong ihatag ni Jesus kanato.

• Ngano man nga si Jesus gusto man nga ang gagmay nga mga bata moduol
ngadto kaniya? (Tungod kay siya nahigugma kanila ug buot nga mopanalangin
kanila.)
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Itudlo nga bisan tuod og siya nalinga sa pagtudlo sa mga hingkod, si Jesus
migahin gayud og panahon aron paggunit ug pagpanalangin sa gagmay nga
mga bata tungod sa iyang dakong gugma alang kanila.

Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod nga si Jesus nahigugma sa mga bata. Ikaw
mahimong moawit sa “Samtang Nagbasa Anang Sugilanong Matahum” pag-
usab uban sa mga bata.

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang litrato 2-36, Si Jesus Mipanalangin sa mga Anak sa mga Nephite.
Patan-awa ang mga bata sa litrato ug ipasulti kanimo unsay ilang nakita niini.
Ipakita ang Basahon ni Mormon . Ipasabut nga si Jesukristo mitudlo sa mga
katawhan sa Amerika ingon man usab sa Balaan nga Yuta ug nga ang iyang
pagbisita ngadto sa Amerika gihulagway sa Basahon ni Mormon. Iasoy ang istor-
ya nga makita sa 3 Nephi 17.

Ipasabut nga sa dihang si Jesukristo nahuman sa pagtudlo sa mga katawhan sa
Amerika, dili sila buot nga siya mobiya. Si Jesus nahigugma pag-ayo sa mga
tawo, mao nga siya mipanalangin ug miayo sa tanang mga tawo kinsa adunay
sakit o naangol o may kakulangan (tan-awa sa 3 Nephi 17:7–10).

Dayon si Jesus miingon nga ang tanang gagmay nga mga bata dad-on ngadto
kaniya. Iya kining gipaalirong kaniya ug misulti og talagsaon nga pag-ampo (tan-
awa sa 3 Nephi 17:11–15).

Sultihi ang mga bata nga ang Basahon ni Mormon nagsulti nga ang mga pulong
niini nga pag-ampo matinguhaon kaayo ug talagsaon nga dili kini nila masulat
(tan-awa sa 3 Nephi 17:15).

Ipasabut nga si Jesus mikuha dayon sa mga bata og tagsatagsa ug mipanala-
ngin kanila ug miampo ngadto sa Langitnong Amahan alang kanila. Sa pagtan-
aw sa mga ginikanan, ilang nakita ang mga anghel nga uban sa ilang mga anak
(tan-awa sa 3 Nephi 17:21–24). Ang tanang mga katawhan nga didto mibati sa
dakong gugma ni Jesus alang kanila.

Panaghisgutan • Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa mga bata sa dihang si Jesus mipana-
langin kanila ug nag-ampo alang kanila?

• Unsa ang inyong bation kon kamo mohunahuna kang Jesus?

Si Jesukristo Nahigugma Kanato

Panaghisgutan Ipasabut nga bisan tuod og si Jesukristo wala mismo dinhi karon, siya nahigug-
ma kanato sama sa iyang paghigugma sa mga bata nga buhi pa niadtong siya
dinhi pa sa yuta.

• Unsaon nato pagkahibalo nga si Jesus nahigugma kanato? (Ang mga tubag
mahimong maglakip sa mosunod: Siya milalang sa yuta alang kanato; siya
mihatag kanato og mga sugo aron sundon; siya mihatag sa iyang kinabuhi
alang kanato; siya midumala sa Simbahan ug nakigsulti kanato pinaagi sa
iyang mga propeta; siya mihatag og maayong ehemplo ngari kanato.)

Pag-apil sa bata Pahinumdumi ang mga bata nga ubos sa pagdumala sa Langitnong Amahan,
si Jesukristo milalang sa yuta ug sa tanang mga tanom ug mga hayop nga
anaa niini.

Hangyoa ang matag bata sa pagngalan og paboritong hayop o tanom.
Pahinumdumi ang mga bata nga kon sila makakita niini nga mga butang nga
binuhat ni Jesus, sila makahinumdom nga si Jesus nahigugma kanila.
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Panaghisgutan
ginamit ang litrato

Ipakita pag-usab ang mga litrato 2-35, Si Kristo ug ang mga Bata, ug 2-36, Si
Jesus Mipanalangin sa mga Anak sa mga Nephite.

• Naghunahuna ba kamo nga kini nga mga bata nalipay nga si Jesus nahigug-
ma kanila?

• Nalipay ba kamo nga si Jesus nahigugma kaninyo?

Kita Makapakita ni Jesukristo nga Kita Nahigugma Kaniya

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga bisan tuod si Jesukristo wala dinhi sa yuta, kita makapakita kaniya
nga kita mapasalamaton alang sa iyang gugma kanato ug nga kita nahigugma
kaniya. Ipasabut nga usa sa paagi nga kita makapakita nga kita nahigugma kang
Jesus mao ang paghupot sa iyang mga sugo.

Kasulatan Basaha og kusog ang Mateo 25:40 aron pagsulti sa mga bata bahin sa laing
paagi nga kita makapakita ni Jesus nga kita nahigugma kaniya. (Ipasabut nga ang
Hari mao ang laing ngalan alang ni Jesukristo.) Ipasabut nga niini nga kasulatan
ang Manluluwas nagsulti kanato nga kon kita mabination ngadto sa ubang mga
tawo, sama kini nga kita mabination ngadto kaniya. Kon kita motagad sa uban sa
mabination nga paagi, kita nagpakita ni Jesus nga kita nahigugma kaniya.

Ribyu nga dula Dulaa ang mosunod nga dula aron pagtabang sa mga bata sa paghinumdom
unsa ang ilang nakat-unan gikan sa leksyon karong adlawa. (Kon wala maandam
ang tanang mga materyal sa dula, ipahiangay ang dula kon gikinahanglan, o
basaha ang mga pangutana nga gilista diha sa seksyon sa pagpangandam ug
papulipuliha ang mga bata sa pagtubag niini.)

Kuhaa ang mga kard gikan sa kahon o sako ug ibutang kini pakulob diha sa
salog o sa lamesa nga gihan-ay sumala sa kolor. Ibutang ang gikoloran nga
lingin duol sa mga kard.

Ipahulog sa bata ang butones o kwarta ngadto sa lingin ug unya papilia og kard
nga sama og kolor ingon sa erya sa lingin diin nahulog ang butones. Basaha og
kusog ang pangutana sa kard ug patubaga ang bata sa pangutana. Hatagi ang
matag bata og higayon.

Kon ang bata kinsa nakakuha sa kard dili makatubag sa pangutana, ikaw o ang
laing mga sakop sa klase mahimong mohatag og paila kon gikinahanglan. Kon
motugot ang panahon, dulaa ang dula pag-usab sa walay paghatag og paila.
Pasalamati ang mga bata tungod sa ilang kaalam bahin kang Jesus ug sa iyang
gugma alang kanila.

Minubo

Pagpamatuod Sultihi ang mga bata nga si Jesukristo nahigugma sa matag usa kanila ug nga sa
kanunay mohigugma kanila. Si Jesus ganahan nga makig-uban sa mga bata ug
buot motabang ug mopanalangin kanila. Ihatag ang imong pagpamatuod nga si
Jesus nahigugma ug naghatag og bili sa matag bata sa imong klase.

Awhaga ang mga bata sa paghunahuna sulod sa semana sa tanang butang nga
gibuhat ni Jesus kanila tungod kay siya nahigugma kanila. Ikaw mahimong mopa-
himo sa mga bata og lista o magdrowing og mga litrato sa mga butang nga ilang
gihunahuna ug dad-on ang lista o mga litrato sa Primary sunod semana.

Pahinumdumi ang mga bata nga sila makapakita ni Jesus nga sila nahigugma
kaniya pinaagi sa pagsunod sa mga sugo ug magmabination ngadto sa uban.
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Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Isugyot nga
ang bata mohatag og pasalamat alang kang Jesukristo ug sa iyang gugma.

Sa pagbiya sa mga bata sa klase, ihunghong sa matag bata, “Si Jesus nahigug-
ma kanimo, ug ako usab nahigugma kanimo.”

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pagdala sa klase og gamay nga samin nga gipapilit sa karton. Ayaw patan-awa
ang mga bata sa samin. Ipataas ang likod sa karton ug sultihi ang imong klase
nga ikaw adunay sekreto nga litrato sa usa ka tawo nga gihigugma pag-ayo ni
Jesukristo. Paduola ang mga bata og tagsatagsa aron makita ang “litrato.”
Sultihi sila nga i-sekreto ang litrato hangtud nga ang tanan nakatan-aw na.
Pahinumdumi ang mga bata nga si Jesus nahigugma sa matag usa kanila.

2. Awita o isulti ang mga pulong sa “Si Jesus Nagpangga Sa Mga Bata”
(Children’s Songbook, p. 59) o “Gibati Kong Gugma sa Akong Manluluwas”
(Children’s Songbook, p. 74). Ang mga pulong niini nga mga awit gilakip sa
likod sa manwal.

3. Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa mosunod nga kalihokan ginamit ang
bersikulo:

Si Jesus Nagpangga Sa Mga Bata

Si Jesus nagpangga sa (ipadupa ang mga bukton),
Gagmayng mga bata (gamita ang kamot sa pagpakita sa gamayng bata),
Ang batang naa sa duyan (pagporma og duyan sa mga bukton),
Dagko ug ang taas (isaka ang mga kamot ibabaw sa ulo).
(Gikan sa Finger Fun for Little Folk ni Thea Cannon. © 1949 sa Standard
Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Gigamit nga may pagtugot.)

Sublia sa makadaghan kutob sa imong gusto.

4. Paghimo og kopya sa drowing ni Kristo uban sa mga bata (makita sa
katapusan sa leksyon) alang sa matag bata. Padrowinga ang mga bata sa mga
nawong diha sa mga litrato ug unya pakolori ang ilang mga litrato. Kon ikaw dili
makahimo og usa ka kopya alang sa matag bata, paghimo og usa ka kopya ug
tugoti ang matag bata sa imong klase sa pagkolor sa usa sa mga bata nga
anaa sa litrato.

Sultihi ang mga bata nga kon sila didto pa lang sa panahon nga si Jesukristo
nagpuyo sa yuta, siya unta mogakos kanila ug mopanalangin usab kanila.
Pahinumdumi sila nga bisan tuod si Jesus wala na dinhi sa yuta karon, siya sa
gihapon nahigugma sa tanang mga tawo sa yuta.
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Katuyoan Aron paglig-on sa tinguha sa matag bata nga makat-on bahin sa mga pagtulun-
an ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Doktrina ug mga Pakigsaad 19:23–24 ug
Joseph Smith––Kasaysayan 1:14–20. Tan-awa usab sa Mateo 3:13–16; 4:1–11;
6:9; Marcos 10:13–16; 3 Nephi 18:19; ug Mga Baruganan sa Ebanghelyo
(31110), kapitulo 10.

2. Diha sa usa ka pirasong papel, isulat ang Ang mga pagtulun-an ni Jesukristo
bililhon nga bahandi. Pil-a ang papel ug isulod kini sa gamayng kahon o
sudlanan. Itago ang sudlanan diha sa lawak-klasehanan, nga magsiguro nga
kini makit-an ra dayon. (Kon ang mga bata sa imong klase dili makabasa, itago
na lang ang litrato ni Jesus o usa ka kopya sa Biblia o Basahon ni Mormon.) 

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka hugpong sa mga kasulatan.
b. Usa ka aytem nga may personal nga bili kanimo.
c. Usa ka puntil o laing humok nga butang.
d. Litrato 2-37, Wali sa Bukid (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 212;

62166); litrato 2-38, Ang Unang Panan-awon (Pakete sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo 403; 62470); litrato 2-39, Si Propeta Joseph Smith (Pakete sa
mga Hulagway sa Ebanghelyo 401; 62002); litrato sa buhi nga propeta
(gikan sa magasin sa Simbahan o sa librarya sa balay-tigumanan).

4. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana. Kon ikaw misulti sa mga bata sa miaging semana sa
paghimo og mga lista o mga litrato sa mga butang nga gibuhat ni Jesus alang
kanila tungod kay siya nahigugma kanila, ikaw mahimong mohisgut niini nga
mga lista o mga litrato sulod sa pipila ka mga minutos.

Kita Adunay Daghang mga Bahandi

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita sa mga bata ang aytem nga may personal nga bili nga imong gidala.
Pagsulti og pipila ka mga detalye bahin sa aytem, sama sa giunsa kini paggamit,
diin kini ninyo nakuha, o kanus-a pa kini diha kanimo. Isulti ngano nga kini mahi-
nungdanon diha kanimo ug unsa ikaw kaguol kon kini mawala, kawaton, o magu-
ba. Ipasabut nga kini nga aytem usa sa imong mga bahandi.

• Unsa man ang bahandi? (Usa ka butang nga may dakong bili.)

Ang mga Pagtulun-an 
ni Jesukristo Bililhon 

nga Bahandi

Leksyon
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Istorya Iasoy ang istorya bahin sa usa ka bata kinsa adunay butang nga gihatagan og
bili. Ikaw mahimong mogamit sa mosunod nga istorya:

Usa sa mga klasmeyt ni Ruth adunay laket nga iyang gisul-ob sa eskwelahan
matag adlaw. Si Ruth naghunahuna nga kini mao ang labing maanindot nga laket
nga iyang nakita. Siya nangandoy nga siya makaangkon og usa nga sama niini.

Nianang buntag sa adlawng natawhan ni Ruth, ang iyang inahan mihatag kaniya
og regalo. Usa kadto ka gamayng kahon nga giputos og nindot nga papel ug rib-
bon. Sa sulod si Ruth nakakita og usa ka nindot nga bulawang laket. Ang porma
niini sama sa kasingkasing, ug sa tunga usa ka naggilakgilak nga rosas nga
bato. Si Ruth dili hapit makatuo sa iyang nakita.

Panaghisgutan • Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Ruth bahin sa laket?

• Unsa ang uban ninyong mga bahandi? (Ikaw mahimong mosugyot og ubang
mga ideya, sama sa usa ka hayop nga binuhi, usa ka paboritong dulaan o
libro, o usa ka butang sa sinina.)

Ang mga Pulong ni Jesukristo Bililhon nga Bahandi

Kalihokan sa
pagpangita og
bahandi

Ipasabut nga adunay bahandi nga matag usa kanato makaangkon nga mas bilil-
hon kay sa (pagngalan og mga butang nga gi-isip sa mga bata nga ilang bahan-
di). Kini nga bahandi nagkantidad og labaw pa kay sa bisan unsang aytem nga
atong maangkon. Kini nga bahandi dili mapalit sa kwarta, ug dili kini maguba o
makawat. Kini nga bahandi bililhon kaayo nga daghang mga tawo ang mosugot
nga ihatag ang tanan nilang kabtangan aron lang pag-angkon niini. Ang uban
mosugot man lang gani sa paghatag sa ilang kaugalingong kinabuhi alang niini.

Sultihi ang mga bata nga aron pagsuta unsa kining bililhon nga bahandi, sila
mangita og bahandi. Ipasabut nga ikaw nagtago og bahandi sa lawak. Hangyoa
ang mga bata sa pagpangita sa bahandi sa hilum nga paagi.

Kon makit-an na sa mga bata ang kahon o sudlanan, ipaabli kini sa usa ka bata
ug basahon ang mensahe og kusog. Dayon ipausab sa mga bata ang mga
pulong sa mensahe uban kanimo. (Kon imong gitaguan ang litrato ni Jesus o
ang basahon sa kasulatan, ipasabut nga kini nga aytem nagrepresentar sa mga
pagtulun-an ni Jesukristo. Sultihi ang mga bata nga ang pagtulun-an ni
Jesukristo bililhon nga bahandi ngari kanato.)

• Ngano nga ang mga pagtulun-an ni Jesukristo bililhon man nga bahandi ngari
kanato?

Ipasabut og maayo nga ang mga pagtulun-an ni Jesukristo bahandi gayud ngari
kanato tungod kay kini nagpakita kanato unsaon nga magmalipayon pinaagi sa
pagsunod sa Langitnong Amahan ug kang Jesus.

Kasulatan Basaha og kusog ang unang bahin sa Doktrina ug mga Pakigsaad 19:23 (hang-
tud sa mga pulong). Ipasabut nga si Jesukristo ang misulti niini. Siya buot nga
makat-on kita bahin kaniya ug sa iyang mga pagtulun-an.

Makakat-on kita sa mga Pagtulun-an ni Jesukristo gikan sa mga Kasulatan

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipakita ang litrato 2-37, Wali sa Bukid. Ipahulagway sa mga bata unsay nahitabo
sa litrato.

Ipasabut nga niadtong si Jesus dinhi pa sa yuta, siya miadto sa matag lungsod
nga nagtudlo sa mga katawhan unsaon nila pagpuyo aron sila malipay ug sa
umaabot mobalik pagpuyo uban sa Langitnong Amahan. Daghang mga tawo
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ang ganahan maminaw sa iyang mga pagtulun-an ug misunod kaniya bisan asa
siya moadto. Usahay liboan ka mga tawo ang magpundok nga mag-alirong kani-
ya aron maminaw ug makat-on.

• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang gibati sa mga tawo samtang sila naminaw
kang Jesus?

Ipasabut nga usahay ang mga tinun-an ni Jesus (mga katabang) misulay sa pag-
abog sa mga tawo tungod kay si Jesus gikapoy na ug kinahanglan nga mopahu-
lay. Si Jesus kanunay nga mosulti kanila nga dili abogon ang mga tawo aron
maminaw sa iyang mga pagtulun-an. Siya buot sa tanang mga katawhan nga
maminaw ug magkat-on aron sila makaangkon og kamaya ug kalipay nga
mohangtud sa kahangturan.

Ipakita ang hugpong sa mga kasulatan. Ipasabut nga kita makakat-on og daghan
sa mga pagtulun-an ni Jesus gikan sa mga kasulatan. Pakli ngadto sa ulohang
pahina sa Bag-ong Tugon. Ipasabut nga ang ubang mga butang nga gitudlo ni
Jesus samtang dinhi pa siya sa yuta nahisulat sa Bag-ong Tugon.

Dula Ipasabut nga samtang si Jesus dinhi pa sa yuta siya mitudlo og daghang mga
butang pinaagi sa ehemplo. Siya gusto nga kita mosunod sa iyang ehemplo ug
mobuhat sa iyang gibuhat. Dulaa ang dula nga “Ako Naghunahuna og . . .” uban
sa mga bata aron pagtabang kanila sa paghinumdom og ubang mga butang nga
gibuhat ni Jesus ug gitudlo.

Aron pagdula sa dula, basaha ang mosunod nga paghulagway sa mga nahitabo
sa kinabuhi ni Jesukristo ug ipangutana ang nagsunod nga mga pangutana usa
sa matag higayon. Paisaha ang mga bata sa ilang mga kamot kon sila nahibalo
sa tubag sa pangutana. Ipasa ang puntil o laing humok nga butang ngadto sa
bata kinsa nag-isa sa kamot ug sultihan ang bata sa pagtubag sa pangutana.
Hatagi ang matag bata og kahigayunan sa pagtubag og bisan usa ka panguta-
na.

1. Ako naghunahuna og panahon niadtong si Jesus mitindog sa suba sa Jordan
uban ni Juan Bautista (tan-awa sa Mateo 3:13–15).

• Unsay nahitabo ni Jesus sa suba sa Jordan?

• Sa unsang paagi si Jesus nabunyagan? (Pinaagi sa pagpaunlod.)

• Giunsa man kita pagtudlo sa pagpabunyag? (Pinaagi sa pagpaunlod.)

2. Ako naghunahuna og usa ka tawo nga talagsaon kaayo kinsa didto sa dihang
si Juan Bautista mibunyag kang Jesus. Siya dili makita sa tanan, apan si Jesus
ug si Juan nasayud nga didto siya (tan-awa sa Mateo 3:16).

• Kinsa man ang akong gihunahuna? (Ang Espiritu Santo.)

• Unsa may gitudlo ngari kanato nga buhaton aron makadawat sa gasa sa
Espiritu Santo? (Magpabunyag ug magpakumpirma.)

3. Ako naghunahuna sa panahon sa dihang si Jesus walay pagkaon sulod sa
kwarenta ka adlaw ug kwarenta ka gabii (tan-awa sa Mateo 4:1–11).

• Kinsa ang misulay sa pagtintal ni Jesus?

• Unsa man ang gibuhat ni Jesus? (Siya mipili sa matarung ug misugo kang
Satanas sa pagbiya.)

• Unsa may gitudlo kanato nga buhaton kon kita pagatintalon? (Pilion ang
matarung.)
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4. Ako naghunahuna sa panahon sa dihang ang mga tinun-an ni Jesus misulay sa
pagbugaw sa mga bata (tan-awa sa Marcos 10:13–16).

• Unsa may gisulti ni Jesus sa iyang mga tinun-an? (Nga siya buot nga ang
mga bata magpabilin tungod kay siya nahigugma kanila.)

• Kinsa ang gihigugma ni Jesus? (Kitang tanan.)

• Nganong gitudloan kita ni Jesus? (Siya nahigugma kanato ug buot nga kita
magmalipayon.)

5. Ako naghunahuna sa panahon niadtong si Jesus mitudlo sa mga katawhan
unsaon pag-ampo (tan-awa sa Mateo 6:9 ug 3 Nephi 18:19).

• Kang kinsa ang gitudlo ni Jesus nga kita mag-ampo?

• Giunsa pagtudlo ni Jesus sa pagtapos sa atong pag-ampo?

• Kanus-a man kita kinahanglan mag-ampo? (Dawata ang tanang mga tubag
ug pahinumdumi ang mga bata nga kita makaampo bisan kanus-a kita gusto
nga mahiduol ngadto sa Langitnong Amahan, magpasalamat kaniya, o
mangayo sa iyang tabang.)

Kita Makakat-on sa mga Pagtulun-an ni Jesukristo gikan sa Buhing Propeta

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga kita makakat-on og daghan sa mga pagtulun-an ni Jesukristo pinaa-
gi sa pagbasa sa mga kasulatan, apan ang mga kasulatan wala naglangkob sa
tanang mga pagtulun-an ni Jesus. Si Jesus wala mihunong sa pagtudlo sa dihang
siya mibiya sa yuta. Karon siya nagtudlo kanato pinaagi sa mga propeta. Si Jesus
nakigsulti sa iyang propeta ug nagsulti kaniya unsay atong kinahanglan nga mahi-
baloan. Ang propeta mohatag dayon kanato sa mga pagtulun-an ni Jesus.

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang litrato 2-38, Ang Unang Panan-awon, ug patabanga ang mga bata
kanimo sa pag-asoy sa istorya nga makita sa Joseph Smith––Kasaysayan
1:14–20.

Ipasabut og maayo nga si Joseph Smith giandam sa Langitnong Amahan nga
mahimong propeta ug motudlo sa kamatuoran. Ang Langitnong Amahan ug si
Jesus mipakita ngadto ni Joseph ug misulti kaniya nga wala sa mga simbahan
sa yuta niadtong higayona ang tinuod.

• Unsa ang ngalan sa tinuod nga simbahan ni Jesukristo karon? (Ang Simbahan
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.)

Ipasubli sa mga bata ang ngalan pagdungan.

Panaghisgutan
ginamit ang litrato

Ipakita ang litrato 2-39, Si Propeta Joseph Smith. Ipasabut nga si Joseph Smith
nahimong unang propeta sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw. Siya mitabang sa unang mga sakop sa Simbahan sa pagka-
sayud unsa ang gusto ni Jesus nga ilang buhaton.

Ipakita ang litrato sa buhing propeta sunod sa litrato ni Joseph Smith.

• Kinsa man kini?

Ipasabut nga si Jesukristo nagsulti ngadto sa buhing propeta sama nga siya
nakigsulti ngadto kang Joseph Smith. Kon kita makadungog sa mga pulong sa
propeta, kita nakadungog sa mga pagtulun-an ni Jesus.

Pagpamatuod Sultihi ang mga bata unsa ka talagsaon kini nga adunay propeta. Ipamatuod nga
ang propeta karon usa ka matuod nga propeta nga naghatag kanato sa mga
pagtulun-an sa Manluluwas.
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Ang mga Pagtulun-an ni Jesukristo Mahinungdanon ngari Kanato

Istorya Sultihi ang mga bata nga usahay kita malimot unsa ka talagsaon nga mahisa-
kop sa Simbahan ug makaangkon sa mga pagtulun-an sa Manluluwas. Kita
kinahanglan mahinumdom unsa ka bililhon nga bahandi ang mga pagtulun-an
ni Jesus.

Iasoy ang istorya bahin sa usa ka tawo nga imong nailhan kinsa mipakita sa
kamahinungdanon sa mga pagtulun-an ni Jesukristo ug ang pagkasakop sa
iyang simbahan. Kon ikaw wala masayud sa mao nga istorya, gamita ang mosu-
nod nga istorya:

Si Alette nagkasulti sa mga misyonaryo ug nasayud nga sila nagtudlo sa mga
pagtulun-an ni Jesukristo. Siya buot nga mahisakop sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, apan ang iyang amahan dili
buot nga siya mabunyagan. Siya wala makasabut unsa kini ka mahinungdanon
ngadto ni Alette nga makat-on sa mga pagtulun-an ni Jesus ug mahimong sakop
sa simbahan ni Jesus. Siya mihangyo kaniya sa pagpaabut lang. Si Alette mipaa-
bot, apan siya nagpadayon sa pag-adto sa simbahan ug kanunay nga nag-ampo
nga usa ka adlaw niana ang iyang amahan makasabut unsa ka mahinungdanon
ang pagkasakop sa simbahan ngadto kaniya.

Nianang pagkapasko, ang amahan ni Alette nangutana kaniya unsa ang iyang
gusto para sa Pasko. Siya misulti kaniya nga ang iya lamang gusto mao ang
iyang pagtugot nga siya mabunyagan. Ang iyang amahan nakahukom nga kon
ang pagpabunyag ingon niana ka importante ngadto ni Alette siya mohatag sa
iyang pagtugot. Si Alette nabunyagan sa Bisperas sa Pasko. Mao lamang kini
ang gasa nga iyang nadawat, apan kadto usa ka bililhon nga bahandi nga nag-
hatag kaniya og dakong kalipay.

• Unsa nga gasa ang gusto ni Alette?

• Ngano nga kini nga gasa importante man kaayo?

Minubo

Panaghisgutan Hisguti uban sa mga bata unsa kita ka mapasalamaton sa mga pagtulun-an ni
Jesukristo. Kita mapasalamaton nga––

• Kita mabunyagan sama sa Manluluwas.

• Kita makadawat sa gasa sa Espiritu Santo human kita mabunyagan.

• Kita makaampo kon kita nagkinahanglan sa tabang.

• Kita makakat-on unsaon pagpili sa matarung.

• Kita nasayud nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nahigugma kanato.

• Kita adunay mga kasulatan ug usa ka propeta nga motudlo kanato.

Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod nga kini mao ang tinuod nga simbahan ni
Jesukristo, ug sultihi ang mga bata unsa ikaw ka mapasalamaton nga nahimong
sakop ug nakakat-on sa mga pagtulun-an ni Jesus.

Dapita ang matag bata sa pagbarug ug pagpadayag sa iyang pasalamat alang
sa mga pagtulun-an ni Jesus. (Ayaw pugsa ang bisan kinsa nga bata sa pagbu-
hat niini.) Tabangi ang mga bata kon gikinahanglan.
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Ipasabut nga ang pagpahayag og pasalamat alang sa Manluluwas ug sa iyang
mga pagtulun-an usa ka paagi sa paghatag og pamatuod. Sultihi ang mga bata
nga sila bag-o lang mipakigbahin sa ilang mga pagpamatuod.

Awhaga ang mga bata sa pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod uban sa
ilang mga pamilya sa panimalay. Isugyot nga kon ang Espiritu moaghat kanila,
sila usab makapaambit sa ilang mga pagpamatuod sa panahon sa miting sa
puasa ug pagpamatuod ug mopakigbahin unsa ang ilang nahibaloan bahin sa
mga pagtulun-an ni Jesus ug ang tinuod nga simbahan ni Jesukristo.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Paghimo og kopya sa pahina sa mga drowing sa katapusan sa leksyon alang sa
matag bata. Ipasabut nga ang ubang mga tawo mohipos sa ilang paboritong
mga kabtangan sulod sa kahon sa bahandi sama sa usa nga anaa sa tunga sa
pahina sa mga drowing.

• Unsa nga mga butang ang inyong isulod sa kahon sa bahandi?

Pahinumdumi ang mga bata nga ang uban nga labing bililhon nga mga
butang nga anaa kanato dili nato mabutang sulod sa kahon sa bahandi, sama
sa mga pagtulun-an ni Jesukristo. Hisguti ang mga pagtulun-an ni Jesus nga
girepresentar pinaagi sa upat ka mga drowing (bunyag, pag-ampo, ang sakra-
mento, gugma).

Padrowinga ang mga bata og mga linya gikan sa mga drowing sa mga pagtu-
lun-an ngadto sa kahon sa bahandi, ug unya pakolori nila ang mga drowing.

2. Papulipuliha ang mga bata sa pag-aksyon sa mga butang nga gitudlo ni Jesus
nga atong buhaton. Ipatag-an sa ubang mga bata unsa nga pagtulun-an ang
giaksyon. Ang mga ehemplo mahimong maglakip sa mag-ampo, maghilum,
magbayad sa ikapulo, magtabang sa mga ginikanan, o magmabination ngadto
sa mga igsoon.

3. Awita o isulti ang mga pulong sa “Unta Masama Kong Jesus” (Children’s
Songbook, p. 78), “Mahal ni Jesus ang Bata” (Children’s Songbook, p. 59), o
“Gustong Jesus nga mahimo Akong Silaw sa Adlaw” (Children’s Songbook, p.
60). Ang mga pulong niini nga mga awit gilakip sa likod sa manwal.
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Katuyoan Aron pag-awhag sa matag bata sa pagpakita og balaan nga pagtahud sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Lucas 2:1–16 ug 3 Nephi 17:11–12, 21–24.

2. Pag-andam og mga ginunting nga ba-ba, mga mata, mga dunggan, mga kamot
ug mga bukton, ug mga tiil ug mga bitiis gikan sa sundanan sa katapusan sa
leksyon. Ibutang ang mga ginunting sulod sa bag o laing sudlanan.

3. Pag-andam sa mosunod nga ginunting nga mga pulong:

4. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Hilum nga Pagtahud”
(Children’s Songbook, p. 26) ug “I Will Try to Be Reverent” (Children’s Songbook,
p. 28).

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug usa ka Basahon ni Mormon.
b. Litrato 2-36, Si Jesus Nanalangin sa mga Anak sa mga Nephite; litrato 2-40, 

Usa ka Bata nga may Balaan nga Pagtahud; litrato 2-41, Ang Pagkatawo ni
Jesus (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 200; 62116).

6. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa mga kalihokan
sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka

butang sulod sa semana.

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Sa dili pa ang pagsugod nga pag-ampo, awita o isulti ang mga pulong sa “Hilum
nga Pagtahud.”

Hilum nga pagtahud, higugmaon ta Siya;
Hilum nga pagtahud, hinay nga awiton ta.
Hilum nga pagtahud, mag-ampo kita,
Balaang Espiritu ang dapiton ta.

Ipakita ang litrato 2-40, Bata nga may Balaan nga Pagtahud. Sultihi ang mga
bata nga ang bata sa litrato nag-andam sa pagpakigsulti sa Langitnong Amahan
diha sa pag-ampo.

• Unsaon nato pagpangandam alang sa pag-ampo? (Kita mokiyugpos sa atong
mga bukton, mopiyong sa atong mga mata, ug moduko aron maandam alang
sa pag-ampo.)

• Ngano nga kita mokiyugpos man sa atong mga bukton, mopiyong sa atong
mga mata, ug moduko?

Balaan nga Pagtahud

Ako Makahimo og 
Balaan nga Pagtahud

Leksyon
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Itudlo nga kon kita mobuhat niini nga mga butang, sayon ra unya alang kanato
nga mobati nga duol kanato ang Langitnong Amahan samtang kita mag-ampo.
Ipasabut nga sama nga kini importante sa pagkahibalo nga ang atong yutan-ong
mga ginikanan naminaw kon kita nakigsulti kanila, importante nga mobati nga
ang Langitnong Amahan duol kanato kon kita mag-ampo.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Human sa pangbukas nga pag-ampo, ipahayag sa daklit ang imong pasalamat
alang sa mahigugmaong Langitnong Amahan ug sa kahigayunan sa pagpakig-
sulti kaniya diha sa pag-ampo.

Ang Balaan nga Pagtahud Usa ka Pagbati sa Gugma ug Respeto

Panaghisgutan
ginamit ang
ginunting nga 
mga pulong

Ipakita ang ginunting nga mga pulong nga “Balaan nga Pagtahud” duol sa litrato
sa bata nga may balaan nga pagtahud. Basaha ang pulong nga anaa sa ginun-
ting nga pulong sa papel ug ipasubli sa mga bata.

• Unsa man ang balaan nga pagtahud?

Ipasabut og maayo nga ang balaan nga pagtahud nagpasabut nga labaw pa
kaysa maghilom. Ang balaan nga pagtahud usa ka espesyal nga pagbati sa
gugma, ug respeto alang sa Langitnong Amahan ug kang Jesukristo.

Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna sa ilang mga gibati sa dihang ang ilang
mga ginikanan mitabang kanila sa pag-ampo o pagbasa ngadto kanila og mga
istorya bahin ni Jesus, o kon sila makakita ug makadungog sa maanindot nga
mga binuhat sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Ipasabut nga kini nga mai-
nit, malinawon nga mga pagbati mga pagbati sa balaan nga pagtahud. Kini nga
mga pagbati nagtabang kanato sa pagkahibalo nga ang espiritu sa Langitnong
Amahan duol.

Panaghisgutan
ginamit ang litrato

Ipakita ang litrato 2-36, Si Jesus Nanalangin sa mga Anak sa mga Nephite.
Ipasulti sa mga bata diha kanimo ang bahin sa litrato (tan-awa sa 3 Nephi
17:11–12, 21–24).

• Unsa sa imong hunahuna ang gibati sa mga anak sa mga Nephite bahin kang
Jesukristo?

Ipakita ang litrato 2-41, Ang Pagkatawo ni Jesus, ug hangyoa ang mga bata sa
pag-asoy sa istorya sa pagkatawo ni Jesus (tan-awa sa Lucas 2:1–16). Patan-
awa sila pag-ayo sa mga tawo diha sa litrato.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa mga tawo sa dihang ilang nakita ang
batang si Jesus?

• Unsa sa inyong hunahuna ang inyong bation kon kamo nakakita sa batang
Jesus?

Ipasabut nga kon kita maghunahuna sa Langitnong Amahan ug kang Jesus sa
mahigugmaong paagi kita balaan nga nagtahud.

Kita Nagpakita og Balaan nga Pagtahud pinaagi sa Atong mga Aksyon

Panaghisgutan • Unsaon nato pagpakita sa atong mga gibati sa balaan nga pagtahud (gugma
ug respeto) alang sa Langitnong Amahan ug kang Jesukristo?

Ipasabut nga mahinungdanon nga adunay mga pagbati sa balaan nga pagtahud
bisan kon hain kita, apan kinahanglan gayud nga kita mahinumdom nga may
balaan nga pagtahud diha sa simbahan. Ang balay-tigumanan mao ang balay sa
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Langitnong Amahan, ug kon kita balaan nga magtahud sa balay sa Langitnong
Amahan, ang Langitnong Amahan nasayud nga kita nahigugma kaniya.

Awit Uban sa mga bata, awita o isulti ang mga pulong sa “Langitnong Amahan Ko.”

Langitnong Amahan ko,
Ikaw ang sundon ko
Tahud sa iyang balay.
Siya akong abay.

Kalihokan Ipakita ang bag o sudlanan nga may mga ginunting sa sulod niini. Usa sa matag
higayon, dapita ang matag bata sa pagkuha og ginunting gikan sa bag, ipakita
ang ginunting ngadto sa ubang mga bata, ug mangutana, “Unsa man ang imong
buhaton sa imong (aytem nga gipakita sa ginunting) aron pagpakita og balaan
nga pagtahud sa balay sa Langitnong Amahan?”

Posible nga mga tubag:

Ba-ba—Mosulti og hinay, mopahiyum, mokanta, mag-ampo, magtak-um kon
adunay magsulti.

Mga mata––Motan-aw sa magtutudlo o mamumulong, mopiyong sa panahon sa
pag-ampo.

Mga kamot ug mga bukton––Mopuyo, moisa aron pagtubag sa usa ka panguta-
na, mokiyugpos sa panahon sa pag-ampo.

Mga tiil ug mga bitiis––Molakaw og hinay, mopuyo.
Mga dunggan––Maminaw sa unsay gisulti.

Kalihokan Tabangi ang mga bata sa pagsulti sa mga pulong ug sa pagbuhat sa mga
aksyon sa mosunod nga kalihokan nga magpundo:

Ako kanunay nga magbinuotan
Gikan sa akong ulo (ibutang ang mga kamot sa ulo)
Ngadto sa mga tudlo sa akong mga tiil (hikapa ang mga tudlo sa tiil).
Kon ako maglakaw (lakaw sa hilom nga paagi sa lugar lang),
Ako motikang sa hilom nga paagi sa akong paglakaw.
Kon ako mosulti,
Hinay nga mga pulong (ibutang ang tudlo sa mga ngabil),
Dili saba ug kusog (ilingolingo ang ulo).
Kon ako maminaw (ibutang ang kamot nga daw kopa sa dunggan),
Ang mga ngabil magtak-um (isira ang mga ngabil)
Ug ang akong mga bukton akong ikiyugpos (ikiyugpos ang mga bukton).
Kon ako mag-ampo,
Akong ulo akong iduko (iduko ang ulo)
Ug ang akong mga mata ipiyong (ipiyong ang mga mata).
Ako kanunay nga magbinuotan
Gikan sa akong ulo (ibutang ang mga kamot sa ulo)
Ngadto sa mga tudlo sa akong mga tiil (hikapa ang mga tudlo sa tiil).
(Gipahiangay gikan ni Diana Eckersell Janson, “I'm Always Reverent,” Friend,
Sept. 1993, p. 32.)

Kita Makatabang sa Uban nga Magbinuotan

Presentasyon 
sa magtutudlo

Pahinumdumi ang mga bata nga ang ilang mga aksyon makaapekto niadtong naa
sa ilang palibot. Mao kini ang maayong rason nga magbinuotan sa simbahan.

• Unsa may inyong bation kon ang inyong tapad sabaan sa Primary?
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Ipasabut nga kon adunay sabaan sa atong duol, lisud alang kanato ang paghuna-
huna bahin sa Langitnong Amahan ug kang Jesukristo. Sa samang paagi, kon kita
magsaba o magbuhat og mga butang nga walay balaan nga pagtahud, atong gili-
sudlisud ang uban nga magbinuotan. Awhaga ang mga bata sa paglihok sa mga
paagi nga motabang sa ilang mga kaugalingon ug sa uban nga magbinuotan.

Istorya Iasoy ang istorya bahin sa usa ka bata nga imong nailhan kinsa mitabang og usa
ka higala nga magbinuotan, o iasoy ang mosunod nga istorya:

Si Patty usa ka malipayon kaayo nga batang babaye. Siya ganahang mopahi-
yum, mokatawa, ug moawit. Apan ilabi na sa tanan siya ganahan motabi. Siya
kanunay nga adunay daghan nga ikasulti ug moistorya ngadto ni bisan kinsa nga
maminaw kaniya. Ang suod nga higala ni Patty mao si Mary Jo, kinsa ganahan
usab motabi sama ni Patty.

Usa ka Domingo niana si Patty mibisita sa klase sa Primary ni Mary Jo. Sa pana-
hon sa pangbukas nga kalihokan, si Patty misugod sa pagtabi ngadto ni Mary Jo
bahin sa iyang bag-ong sapatos, apan si Mary Jo milingolingo lamang ug misin-
yas kang Patty sa paghilum.

Tungod kay walay maminaw kaniya, si Patty mihunong pagtabi ug sa wala madu-
gay giganahan sa istorya nga giasoy sa magtutudlo. Siya nakat-on bahin sa
Manluluwas ug nalingaw sa Primary.

Sa pagbiya sa mga babaye, ang ilang magtutudlo mipasalamat kanila tungod sa
pagbinuotan sa klase. Human sa klase, si Mary Jo mipasabut kang Patty nga-
nong wala siya mitabi ngadto kaniya sa Primary. Si Mary Jo miingon nga siya
nahigugma sa Langitnong Amahan ug kang Jesus, ug siya kanunay nga nani-
nguha nga magbinuotan sa simbahan.

Panaghisgutan • Ngano man nga si Mary Jo buot man magbinuotan sa Primary?

• Giunsa man pagtabang ni Mary Jo kang Patty nga magbinuotan?

• Unsaon man ninyo pagtabang sa uban nga magbinuotan?

Minubo

Pagpamatuod Ipamatuod ngadto sa mga bata nga ang pagbinuotan makatabang kanila sa
pagkat-on pa og dugang bahin sa Langitnong Amahan ug kang Jesukristo ug
mobati og gugma alang kanila. Ikaw mahimong mopakigbahin og personal nga
kasinatian sa dihang ikaw mibati og usa ka talagsaon nga balaan nga pagtahud
nga pagbati alang sa Langitnong Amahan ug kang Jesus.

Tugoti ang mga bata sa pagpahayag sa ilang mga pagbati sa gugma ug respeto
alang sa Langitnong Amahan ug kang Jesus.

Awhaga ang mga bata sa pagbinuotan sa ilang pagtambong sa ubang mga
miting o sa ilang pagbiya sa balay-tigumanan human sa Primary.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”
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1. Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa mosunod nga dula sa tudlo:

Hilum sama sa hulog sa snow (kab-ot sa ibabaw ug padulong sa ubos, ikitiwtiw
ang mga tudlo),

Hilum sama sa pagbukad sa bulak (pagkumo ug unya hinaya pagbuka ang mga
tudlo sama sa pagbukad sa bulak),

Hilum sama sa kabakaba (isikit ang mga kumagko ug ikapaykapay ang mga
tudlo sama sa pako),

Hinay, hinay nga molabay.
Mao kana ako kahilum (ibutang ang usa ka kamot sa dughan)
Kon ako motambong sa Primary (ikiyugpos pagdungan ang mga bukton).

2. Itugpo ang puntil o laing humok nga butang ngadto sa usa ka bata ug hangyoa
ang bata sa pagsulti og paagi nga iyang mahimo sa pagpakita og balaang
pagtahud (ang mga tubag mahimong maglakip sa pagtarung og lingkod,
pagpaminaw, paghunahuna bahin kang Jesus, pag-isa sa kamot, paghinay sa
paglakaw, pagpakita og respeto ngadto sa uban, ug pagkiyugpos sa mga
bukton). Dayon ipapasa ang puntil sa bata balik kanimo. Padayon hangtud ang
matag bata nakasulay sa makadaghang higayon. Awhaga ang mga bata sa
paghunahuna og daghang mga paagi aron pagpakita og balaang pagtahud.

3. Tabangi ang mga bata sa pagdula og daghang mga sitwasyon bahin sa
balaang pagtahud. Gamita ang mosunod nga mga ideya o pipila nga imoha:

• Ikaw mahimong mosulti sa imong magtutudlo sa Primary og usa ka butang
sa panahon sa leksyon. Unsaon man ninyo kini pagbuhat sa balaang paagi?

• Ikaw dili makahibalo sa awit nga giawit sa imong klase. Unsa man ang imong
buhaton aron pagpakita og balaang pagtahud?

• Ang imong manghud nga lalaki nakigsulti kanimo panahon sa sakrament.
Unsa man ang imong buhaton aron pagtabang kaniya nga magbinuotan?

• Ikaw misulod sa lawak samtang ang mga tawo nag-ampo. Unsaon man
ninyo pagpakita og balaang pagtahud?

4. Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa mosunod nga dula sa mga tudlo:

Mao kini ang simbahan (ilugpit ang mga tudlo ug iakob ang mga kamot nga
ang mga tudlo anaa sa sulod).
Mao kini ang taluktuk (ipagawas ang duha ka panudloan aron paghimo og

taluktuk).
Ablihi ang pultahan (ablihi ang mga kamot, gilugpit pa gihapon ang mga tudlo),
Ug tan-awa ang tanang mga tawo (ikitiwkitiw ang mga tudlo).
Isira ang pultahan (iakob pag-usab ang mga kamot nga ang mga tudlo anaa sa

sulod)
Ug paminawa silang mag-ampo.
Ablihi ang pultahan (ablihi ang mga kamot, gilugpit pa gihapon ang mga tudlo),
Ug silang tanan mogawas (bulaga ang mga kamot).

Human buhaton kining dula sa mga tudlo, iasoy ang istorya bahin sa usa ka
bata kinsa migamit niining dula sa mga tudlo sa panahon sa tigum sa sakra-
mento. Paglingi sa bata sa iyang palibot ug nakamatikod nga ang tanan hilum
nga naglingkod, siya mihukom sa paghimo sa tudlo nga mga tawo nga magbi-
nuotan usab ug hilum kining gibutang diha sa iyang paa.

5. Awita o isulti ang mga pulong “Pagtahud” (Children’s Songbook, p. 31) o
“Amahan, Gitahud Ka” (Children’s Songbook, p. 29).
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Pagtahud

Pagtahud labaw pa sa paghilum:
Kay maghandum ta sa Amahan,
Pagbating bation kon may panalangin.
Pagtahud, pagtahud gugma.
Ipakita sa buhat ug sa pulong ko.
Ang dalan sundon klaro.
Kon dunay pagtahud ako nasayud
Jesus ug Amahan duol ra.
(© 1987 ni Maggie Olauson. Gigamit nga may pagtugot.)

Amahan, Gitahud Ka

Amahan, gitahud ka
Iyang balay lakaw’g hinay
Pil-on tang mga bukton
Ampo ta piyong ang mata;
Dunggon tang mga pulong,
Iyang balay naa siya.
Hunahuna hingpit na,
Aron pulong matahuron.
Amahan, gitahud ka
Iyang balay lakaw’g hinay.
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Katuyoan Aron pag-awhag sa matag bata nga mahimong magbubuhat og kadaitan sa
panimalay.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 5:1–12 (o 3 Nephi 12:1–12) ug 7:1–5,
12 (o 3 Nephi 14:1–5, 12).

2. Paghimo og dakong kopya sa mosunod nga paghulagway alang sa matag
bata diha sa klase ug alang sa imong kaugalingon (hipusa ang imong kopya
aron magamit sa leksyon 26).

3. Kon mahimo, pagkuha og pipila ka mga litrato sa mga pamilya nga nagdungan
pagbuhat og makalingaw nga mga butang.

4. Isulat ang Bulahan ang mga Magbubuhat og Kadaitan sa ibabaw nga bahin sa
papel alang sa matag bata sa klase.

5. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Pahiyum” (Children’s
Songbook, p. 267). Ang mga pulong niini nga awit gilakip sa likod sa manwal.

6. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia o Basahon ni Mormon.
b. Mga lapis o mga krayola.
c. PAM nga tsart (tan-awa ang leksyon 1).
d. Litrato 2-37, Wali sa Bukid (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 212;

62166); litrato 2-42, Kalingawan sa Pamilya.

7. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Ang mga Pagbati sa Atong mga Panimalay Mahimong Malipayon o
Magul-anon

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Hatagi ang matag bata og nawong nga papel. Ipaawit sa mga bata o ipasulti ang
mga pulong sa “Pahiyum” uban kanimo, mobali sa mga nawong ngadto sa nag-
mug-ot o nagpahiyum ingon sa gisugyot sa mga pulong.

Bulahan ang mga
Magbubuhat og Kadaitan
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Panaghisgutan Ipakita ang litrato 2-42, Kalingawan sa Pamilya, ug laing mga litrato nga imong
nakuha sa mga sakop sa pamilya nga nagdungan pagbuhat og makalingaw nga
mga butang. Sultihi ang mga bata sa pagbali sa ilang mga nawong nga papel
aron makita unsa sa ilang hunahuna ang gibati sa mga tawo diha sa mga litrato.

• Ngano sa inyong hunahuna kining tanang mga tawo mibati og kalipay?

Sultihi ang mga bata sa pagbali sa mga nawong aron pagpakita unsa sa ilang
hunahuna ang gibati sa mga sakop sa pamilya kon sila nanaglalis ug nanag-away.

• Ngano nga ang paglalis ug pag-away makapaguol sa mga sakop sa pamilya?

Kalihokan Ipabali sa mga bata ang ilang mga nawong nga papel ngadto sa magul-anon
nga nawong ug sultihi ang matag usa og butang nga makapaguol sa usa ka
pamilya. Dayon ipabali sa mga bata ang ilang mga nawong nga papel ug mosulti
og mga butang nga makapahimo sa ilang mga pamilya nga malipayon.

• Mas ganahan ba kamo kon ang inyong pamilya malipayon o kon ang inyong
pamilya magul-anon?

Kolektaha ang mga nawong aron dili kini makasamok sa mga bata. Ibalik kini sa
katapusan sa klase aron madala kini sa mga bata sa ilang panimalay.

Si Jesukristo Mitudlo Kanato nga Mahimong Magbubuhat og mga Kadaitan

Panaghisgutan Ipakita ang litrato 2-37, Wali sa Bukid, ug pasultiha ang mga bata unsa ang ilang
nahibaloan bahin sa litrato. Ipasabut nga si Jesukristo mitungas sa bukid ug
mitudlo sa mga katawhan og daghang mahinungdanon nga mga butang, lakip
na ang pipila ka mga butang nga makapahimo sa atong mga panimalay nga
malipayon.

Basaha og kusog ang Mateo 5:9 (o 3 Nephi 12:9). Ipasabut nga si Jesus mitudlo
sa mga katawhan nga mahimong magbubuhat og kadaitan. Ipasubli sa mga bata
ang mga pulong nga magbubuhat og kadaitan uban kanimo.

• Unsa ang usa ka magbubuhat og kadaitan?

Ipasabut nga ang usa ka magbubuhat og kadaitan usa ka tawo kinsa nagtabang
sa uban nga magmalipayon imbis nga magmasuk-anon. Ang kalinaw nagpasa-
but og kamalinawon ug kalipay, mao nga ang magbubuhat og kadaitan naghimo
sa panimalay og malinawon ug malipayong dapit nga kapuy-an.

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo mga magbubuhat og
kadaitan, ug matag usa kanato mahimo usab nga magbubuhat og kadaitan. Si
Jesus nagsulti kanato unsaon:

Basaha og kusog ang Mateo 7:12 (o 3 Nephi 14:12). Tabangi ang mga bata nga
makasabut nga kinahanglan sila nga motagad sa uban sa paagi nga sila mismo
buot nga tagdon sa uban. Dayon sila mahimong magbubuhat og kadaitan ug
motabang sa pagdala og malipayon nga pagbati ngadto sa ilang mga panimalay.

Pagdrama nga
kalihokan

Ihulagway ang ubang mga sitwasyon ngadto sa mga bata ug tabangi sila sa
paghunahuna ug pag-aksyon og paagi nga ang usa ka magbubuhat og kadaitan
mohimo sa matag sitwasyon. Tabangi ang mga bata sa paghunahuna og mga
paagi nga ang tanan nga may labot sa sitwasyon mahimong malipay. Gamita
ang sitwasyon sa ubos o paghimo og pipila nga imoha:

1. Ikaw sa hilom nga paagi nagbasa sa dihang ang imong igsoong babaye
miabut ug milabni sa libro gikan sa imong mga kamot tungod kay siya buot
nga mobasa niini.
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• Unsa man ang imong gusto nga pagtagad?

• Unsa man ang imong isulti o buhaton kon ikaw usa ka magbubuhat og
kadaitan?

2. Ikaw moadto sa kusina aron pagkuha og usa sa imong paborito nga biskwit.
Ang imong igsoong lalaki midagan paingon sa sudlanan sa biskwit, mikuha sa
katapusang biskwit, ug mikaon niini. Ikaw nasuko.

• Unsa man ang imong gusto nga pagtagad?

• Unsa man ang imong isulti o buhaton kon ikaw usa ka magbubuhat og
kadaitan?

3. Ikaw ug ang imong higala nagdrowing og mga litrato. Siya misungog kanimo
tungod sa pagkolor sa kahoy og tapol. Ang imong mga pagbati nasakitan, ug
ikaw naghunahuna sa pagtawag kaniya og ngalan nga dili maayo.

• Unsa man ang imong gusto nga pagtagad?

• Unsa man ang imong isulti o buhaton kon ikaw usa ka magbubuhat og
kadaitan?

Kasulatan Basaha pag-usab o ibatbat sa dinaghang pulong ang Mateo 7:12 (o 3 Nephi
14:12) alang sa klase.

PAM nga tsart Ipakita ang PAM nga tsart. Sultihi ang mga bata nga kon motagad sila sa uban
sa paagi nga sila buot nga tagdon, sila nagsunod ni Jesukristo ug nagpili sa
matarung. Ipasubli sa mga bata ang mga pulong diha sa tsart uban kanimo.

Kitang Tanan Mahimong mga Magbubuhat og Kadaitan

Istorya Iasoy ang mosunod nga istorya bahin sa magbubuhat og kadaitan sa imong kau-
galingong mga pulong:

Usa ka bishop mihangyo og pipila ka mga batan-on sa pagtabang kaniya. Sulod
sa usa ka bulan siya buot nga ang mga batan-on mahimong mga magbubuhat
og kadaitan sa ilang mga panimalay apan dili mosulti ni bisan kinsa unsa ang
ilang gibuhat. Siya misulti kanila nga magmabination ug mahunahunaon ug mahi-
mong maayong ehemplo. Siya mihangyo kanila sa pagtabang og pahunong og
mga away ug mangita og mga paagi aron pagpakita og gugma alang sa ilang
mga sakop sa pamilya. Ang mga batan-on mobalik ngadto sa bishop sulod sa
usa ka bulan ug mosulti unsay nahitabo.

Sulod sa usa ka bulan silang tanan nagkita na usab ug misulti unsa ang ilang
nabuhat. Ang tanang batan-on miingon nga ang ilang mga panimalay nahimong
mas malipayon nga lugar nga kapuy-an tungod sa ilang paningkamot nga mahi-
mong mga magbubuhat og kadaitan. (Tan-awa sa Franklin D. Richards, sa
Conference Report, Okt. 1974, p. 153; o Ensign, Nob. 1974, p. 106.)

Panaghisgutan • Unsa man ang gihangyo sa bishop nga buhaton sa mga batan-on?

• Unsay nahitabo sa dihang ila kining gibuhat?

• Unsaon man ninyo pagka magbubuhat og kadaitan sa inyong kaugalingong
panimalay?

Kalihokan pinaagi
sa art

Hatagi ang matag bata og usa ka pirasong papel diin imong nasulat ang Bulahan
ang mga Magbubuhat og Kadaitan. Basaha og kusog ang mga pulong sa ibabaw
nga bahin sa papel ug ipasubli sa mga bata pagdungan. Hatagi ang mga bata
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og mga lapis o mga krayola ug padrowinga sila og mga litrato sa ilang mga
pamilya nga nagmalipayon.

Awhaga ang mga bata sa pagpasab-it bisan asa sa ilang mga litrato sa ilang
panimalay aron pagpahinumdom kanila nga mga magbubuhat og kadaitan.

Minubo

Awit Ipasa ang mga nawong nga papel ug awita o isulti pag-usab ang mga pulong sa
“Pahiyum”. Pahinumdumi ang mga bata nga pinaagi sa pagbuhat og kadaitan sila
makatabang sa pagbali sa mga pagmug-ot ngadto sa mga pahiyum.

Pagpamatuod Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo buot nga kita mga mag-
bubuhat og kadaitan. Pahinumdumi ang mga bata nga kon sila maninguha nga
mahimong magbubuhat og kadaitan sa panimalay, sila ug ang ilang mga pamilya
mahimong mas malipayon.

Awhaga ang matag bata sa pagpaninguha nga mahimong magbubuhat og kadai-
tan sa panimalay sulod sa umaabot nga semana. Hangyoa ang mga bata sa pag-
pangandam sa pagsulti bahin sa ilang mga kasinatian sa klase sunod semana.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Isugyot nga
ang bata mohangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang sa mga sakop sa
klase nga mahimong mga magbubuhat og kadaitan sa ilang mga panimalay.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa inyong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Ipakita ang litrato 2-3, Si Jesus ang Kristo, o laing litrato ni Jesus. Hangyoa ang
mga bata sa pagpakaaron-ingnon nga si Jesukristo moabut aron pagbisita sa
ilang mga panimalay. Hangyoa sila sa paghunahuna bahin sa unsa
kamahinamon ang ilang bation nga si Jesus mobisita kanila.

• Unsa man ang inyong buhaton aron sa pagpangandam?

• Unsa man ang inyong buhaton kon moabut na si Jesus?

Ipadula sa mga bata ang ubang mga butang nga ilang buhaton kon si Jesus
mobisita kanila. Ipasabut nga kon si Jesus anaa sa ilang panimalay sila buot
nga maninguha pag-ayo nga mamahimong magbubuhat og kadaitan pinaagi
sa pagpakigbahin, magmabination ngadto sa usag usa, ug dili mag-away.
Dayon sila makatagamtam og maayong pagbati nga gidala ni Jesus sa ilang
panimalay.

Sultihi ang mga bata nga usa ka paagi nga ilang mahibaloan unsaon pagbu-
hat og kadaitan mao ang paghunahuna kon unsaon nila pagbinuotan kon si
Jesus mobisita sa ilang panimalay.

2. Awita o isulti ang mga pulong sa “Malipayong Banay” (Children’s Songbook,
p. 198). Ang mga pulong niini nga awit gilakip sa likod sa manwal.

Pahinumdumi ang mga bata nga kon sila mga magbubuhat og kadaitan, sila
makatabang sa paghimo sa ilang mga pamilya nga malipayon.

3. Awita o isulti ang mga pulong sa “Kon Ikaw Malipayon” (Children’s Songbook,
p. 266), magpuli sa pagpakpak sa imong mga kamot sa mga aksyon nga
isugyot sa mga bata.
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Kon ikaw malipayon, pakpak lang.
Kon ikaw malipayon, pakpak lang.
Kon ikaw malipayon,
Dagway mo malipayon.
Kon ikaw malipayon, pakpak lang.

4. Aron pagpakita sa mga bata nga sila makakontrol sa ilang mga reaksyon
ngadto sa mga aksyon sa uban, patindoga ang duha ka mga bata nga mag-
atubangay. Ang usa ka bata maninguha nga magtarung sa nawong (dili mag-
pakita og bisan unsang ekspresyon sa nawong) samtang ang usa ka bata
maninguha sa paglingaw kaniya, pakatawa, o pagpakita og ubang ekspresyon.
Papulipuliha ang tanang mga bata kinsa buot moapil sa pagsulay niini nga
kalihokan.

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga sila kinahanglan maninguha sa
pagkontrol sa ilang kaugalingong mga reaksyon kon adunay laing tawo nga
mobuhat og butang nga mokuha sa kalinaw sa panimalay. Sama pananglit,
kon ang igsoon mosiyagit kanila, ang ilang unang hunahuna siguro mao ang
pagbalos og siyagit, apan kon sila naninguha nga mamahimong mga magbu-
buhat og kadaitan, sila makakita og laing maayo nga paagi sa pagbalos.
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makasabut nga ang matag tawo mahinung-
danon ngadto kang Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Lucas 15:1–7 ug Juan 10:1–18.

2. Ipapilit ang litrato 2-44, Ang Nawala nga Karnero, ngadto sa kartolina. Dayon
guntinga kini ngadto sa mga piraso sa puzzle, magsiguro nga ang tibuok
karnero anaa sa usa ka pirasong puzzle. (Hiposa kini nga mga piraso sa puzzle
alang sa umaabot nga paggamit sa klase.) Sa dili pa magsugod ang klase,
tagoi ang piraso sa puzzle uban sa karnero sa usa ka dapit sa lawak-
klasehanan diin kini dili dali ra nga makit-an.

3. Maggamit sa sundanan sa katapusan sa leksyon, paghimo og usa ka kopya o
pinaluta sa nati nga karnero alang sa matag tawo sa klase, lakip ang inyong
kaugalingon. Isulat ang ngalan sa matag tawo diha sa nati nga karnero.

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Litrato 2-43, Usa ka Magbalantay.

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana. Ikaw mahimong mopa-report sa mga bata sa ilang
mga kasinatian sa pagsulay nga mahimong mga magbubuhat og kadaitan sa
ilang mga panimalay.

Ang mga Magbalantay Nag-amuma sa Ilang mga Karnero

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita ang litrato 2-43, Usa ka Magbalantay.

• Kinsa kini nga tawo?

Ipasabut nga ang tawo sa litrato usa ka magbalantay, sama niadtong kinsa nag-
puyo niadtong dinhi pa sa yuta si Jesukristo.

• Unsa man ang iyang gisul-ob?

Itudlo ang kapote sa magbalantay. Ipasabut nga kini nga kapote, nga hinimo sa
panit sa karnero o balhibo sa karnero, mopanalipod sa magbalantay gikan sa
kainit sa adlaw sa disyerto ug sa katugnaw sa kagabhion. Ang tabon sa iyang ulo
manalipod usab kaniya gikan sa adlaw. Ang magbalantay magdala og sudlanan
sa tubig ug usa ka tukod nga gitawag og sungkod.

• Unsa may buhaton sa usa ka magbalantay?

Si Jesukristo Mao ang
Maayong Magbalantay
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Ipasabut nga ang magbalantay nag-amuma sa karnero. Ang karnero nahibalo sa
tingog sa magbalantay, ug sila mosunod asa siya modala kanila. Itudlo nga ang
magbalantay dili mobantay sa karnero gikan sa likod. Siya naglakaw sa ilang atu-
bangan aron pagpakita kanila asa moadto. Ang magbalantay mogiya sa iyang
karnero ngadto sa sibsibanan nga malunhaw diin sila makakita og maayo nga
sagbot nga makaon. Siya usab mogiya kanila ngadto sa tubig. Magabii siya
mogiya kanila balik ngadto sa alad, nga gibongbongan o gikoral nga lugar o usa
ka langub diin ang karnero luwas gikan sa mabangis nga mga hayop ug mga
kawatan. Ang magbalantay magbarug nga nagbantay sa agianan ngadto sa alad
ug manalipod sa iyang karnero. Ang magbalantay nag-ihap sa iyang karnero
aron makasiguro nga walay usa nga nawala.

Matag Karnero Mahinungdanon ngadto sa Iyang Magbalantay

Istorya Ipasabut nga ang tanang magbalantay, mapanahon ni Jesus o sa karon, moamu-
ma ug manalipod sa ilang karnero. Isulti ang mosunod nga istorya sa inyong
kaugalingong mga pulong:

Sila si Carrie ug Jimmy nagpuyo sa usa ka umahan. Ang ilang pamilya nagbuhi
og karnero, ug sila si Carrie ug Jimmy adunay ilang kaugalingong pundok sa mga
nati. Sila miatiman pag-ayo sa ilang mga nati. Sila maayo nga mga magbalantay.

Usa ka gabii niana dihay usa ka dakong unos. Ang hangin miguba sa usa ka bahin
sa koral diin gihipos nila ni Carrie ug Jimmy ang ilang mga nati. Usa ka kusog nga
dalugdog mihadlok sa mga nati, ug silang tanan nanagan pagawas sa koral.

Pagkabuntag niana sila si Carrie ug Jimmy midagan sa gawas aron pag-amuma sa
ilang mga nati. Apan ang mga nati wala na dinha. Sila si Carrie ug Jimmy naguol.
Sila dayon misunod sa agi sa mga nati sa basa nga yuta. Sa wala madugay sila si
Carrie ug Jimmy nakakita sa tanang mga nati gawas lamang sa usa.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibuhat nila ni Carrie ug Jimmy?

Sila si Carrie ug Jimmy midala pagbalik sa mga nati ngadto sa koral ug nangita
sa nawala nga nati. Sila nakaalinggat nga usa ka pundok sa mga tunub mipadu-
long sa laing direksyon kay sa ubang mga tunub. Sila misunod niini nga pundok
sa mga tunub.

Sa katapusan nakita nila ni Carrie ug Jimmy ang nati. Ang tiil niini nabwasot sa
lungag, ug kini gikapoy ug naluya. Sila sa hinay mikugos sa nati balik sa panima-
lay, ug si Jimmy migunit niini samtang si Carrie milimpyo sa hugaw sa tiil niini.
Sila si Carrie ug Jimmy nalipay kaayo nga nakit-an ang tanan nilang mga nati.

• Ngano man nga sila si Carrie ug Jimmy mipadayon sa pagpangita sa katapu-
sang nati human nila makita ang uban?

Kalihokan ginamit
ang puzzle

Ibutang ang mga piraso sa puzzle nga inyong gihimo diha sa salog o sa lamesa, ug
tabangi ang mga bata sa pagdungan og butang sa tanang piraso sa puzzle.

Kon ang mga bata makabantay nga ang usa ka piraso wala dinha, itudlo nga
ang wala dinha nga piraso adunay litrato sa usa ka karnero niini.

• Unsa man ang buhaton sa maayo nga magbalantay kon ang usa ka karnero
mawala?

Istorya sa
kasulatan

Ipataas ang usa ka Biblia ug sultihi ang mga bata nga diha sa Biblia si Jesukristo
nagsulti kanato unsa ang buhaton sa usa ka maayo nga magbalantay kon ang
usa ka karnero mawala. Ipasabut nga niadtong si Jesus dinhi pa sa yuta siya
kanunay nagtudlo sa mga katawhan pinaagi sa pagsulti og mga istorya. Usa sa
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iyang mga istorya mahitungod sa usa ka magbalantay ug sa iyang nawala nga
karnero. Basaha og kusog ang Lucas 15:4.

• Unsa man ang gisulti sa Biblia nga angay buhaton sa maayo nga magbalantay?

Pagdrama 
nga kalihokan

Hangyoa ang mga bata sa pagpakaaron-ingnon nga sila mga magbalantay.
Ipakaaron-ingnon sa matag usa kanila nga magbutang og kapote ug magbitbit
og sungkod, ug unya ipapangita kanila ang nawala nga piraso sa puzzle nga
anaa ang karnero niini. Kon nakita na ang nawala nga piraso nga puzzle, dayga
ang tanang mga magbalantay ug pundoka kini aron makompleto ang puzzle.

Pangutan-a ang mga bata unsa ang ilang gibati sa diha nga ang piraso nakit-an.

Kasulatan Isulti unsa ang gibati sa magbalantay sa sambingay sa dihang iyang nakit-an ang
karnero, ingon sa gisulti sa Lucas 15:5–6. Itandi unsa ang nasinati sa mga bata
sa unsay gisulti ni Jesus nga buhaton ug bation sa maayo nga magbalantay.

Si Jesukristo Mao ang Maayong Magbalantay ug Kita Mao ang Iyang 
mga Karnero

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Basaha og kusog ang Juan 10:14.

• Kinsa ang maayong magbalantay dinhi niini nga kasulatan?

Ipasabut nga ang mga pulong diha sa mga kasulatan mao ang mga pulong ni
Jesukristo. Siya mao ang Maayong Magbalantay.

• Kinsa ang mga karnero sa panon ni Jesus? (Ipasabut nga ang panon dinhi
nagpasabut og pundok sa karnero.)

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga sila mao ang uban sa mga karnero
sa panon ni Jesus. Ipasabut nga ang Manluluwas mitandi sa iyang kaugalingon
mismo ngadto sa usa ka magbalantay tungod kay siya nahigugma ug nag-
amuma sa matag usa kanato sama sa pag-amuma sa magbalantay alang sa
mga karnero. Siya buot nga ang matag usa kanato luwas ug malipayon. Sama
nga ang magbalantay nasayud sa matag karnero, si Jesus nasayud sa matag
usa kanato. Kitang tanan mahinungdanon ngadto kaniya.

Kalihokan Ipakita ang mga papel nga karnero nga may mga ngalan sa mga bata. Ipataas
ang karnero ug isulti, “(ang ngalan sa bata) mao ang usa sa mga karnero sa
panon ni Jesus.” Dayon ipakita ang karnero diha sa lamesa o sa salog.
Padayona kini nga kalihokan hangtud ikaw nakahisgut sa matag usa, lakip na
ang imong kaugalingon. Kon ikaw moabut sa bata kinsa wala dinha, sulti og
butang sama niini: “(Ngalan sa bata) usa sa mga karnero sa panon ni Jesus, ug
si Jesus nasayud nga siya wala sa Primary karong adlawa. Siya buot nga ang
tanan niyang mga karnero ania dinhi.”

Human niini nga kalihokan, punita ang tanang mga karnero ug ipaihap kanila og
dungan. Itudlo nga mao kini ang gidaghanon sa mga bata sa klase o pila ka kar-
nero ang anaa sa panon. Itandi kini nga numero ngadto sa numero sa mga bata
nga anaa sa klase karong adlawa. Sultihi ang mga bata nga ikaw naglaum nga
silang tanan motambong matag semana gawas kon sila masakit o mobiyahe
tungod kay ikaw buot nga motabang sa pag-amuma kanila ug motudlo kanila.
Hatagi og gibug-aton unsa ka mahinungdanon kini ngadto kang Jesus nga ang
tanan niyang mga karnero motambong sa Primary.

Isugyot nga ang mga bata mahimong mga magbalantay ug mangita sa nawala
nga mga karnero––ang mga bata kinsa wala motambong sa Primary karong
adlawa––ug tabangi sila nga mahibalik sa Primary.
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Minubo

Pagpamatuod Hatag og pagpamatuod nga ang matag bata mahinungdanon ngadto kang
Jesukristo ug nga si Jesus nahigugma ug nag-amuma sa matag usa kanila.

Ihatag sa matag bata ang karnero nga adunay iyang ngalan niini. Awhaga ang
mga bata sa pagdala sa ilang mga karnero sa panimalay ug ipakigbahin unsa
ang ilang nakat-unan bahin sa mga magbalantay ug sa Maayong Magbalantay
uban sa ilang mga pamilya.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa inyong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pasulata ang mga bata og mubo nga sulat o padrowinga og litrato nga ihatag
ngadto sa usa ka bata kinsa wala makatambong sa Primary karong adlawa.
Kini magsulti og sama sa, “Kami gimingaw kanimo sa Primary” o “Dali tambong
uban kanamo sa Primary.”

2. Pakolori sa mga bata ang ilang mga karnero o papiliti kini og mga bola nga
gapas ngadto sa mga karnero aron kini mahumok.

3. Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa kalihokan ginamit ang bersikulo nga “Si
Jesus Nahigugma sa Tanang mga Bata”:

Si Jesus nahigugma sa tanang mga bata (ipadupa ang mga bukton),
Ang mga bata nga gagmay pa (gamit sa kamot aron pagpaila sa taga-tuhod

nga bata),
Ang batang masuso nga anaa sa duyan (pagporma og duyan sa mga bukton),
Ang mga bata nga dagko ug tag-as (ipataas ang kamot lapas sa ulo).
(Gikan sa Finger Fun for Little Folk ni Thea Cannon. © 1949 pinaagi sa Standard
Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Gigamit nga may pagtugot.)

4. Awita o isulti ang mga pulong sa “Mahal ni Jesus ang Bata” (Children’s
Songbook, p. 59) o “Gibati Kong Gugma sa Akong Manluluwas” (Children’s
Songbook, p. 74). Ang mga pulong niini nga mga awit gilakip sa likod sa
manwal.

5. Awita o isulti ang mga pulong sa unang bersikulo sa “Ang Gugma sa
Magbalantay” (Hymns, no. 221).

Ang gugma sa magbalantay,
Sa pundok nga karnero;
Gugmang labaw sa bulawan,
Pinili ang hatagan.
Ang gugma sa magbalantay,
Sa uban pang karnero;
Bisan sa bungtod gisundan,
Bisan sa tubig sundan.
Sa ilang paglaag-laag,
Gutom ug way kadangpan;
Iya gyud dayong tabangan,
Balik ngadto sa pundok.
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Katuyoan Aron pag-awhag sa matag bata nga mobati ug mopadayag og pasalamat ngad-
to sa Langitnong Amahan.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Lucas 17:11–19 ug 1 Mga Taga-Tesalonica
5:18.

2. Pag-andam sa pag-awit o isulti sa “Mga Bata sa Tibuok Kalibutan” (Children’s
Songbook, p. 16).

3. Mga Materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Usa ka gamay nga tasa, usa ka dako nga kutsara, kasudlan og tubig, 

ug usa ka kaha o sapya nga plato nga igong mabutangan sa tasa ug sa
sudlanan sa tubig.

c. Krayola ug papel alang sa matag bata.
d. Pisara, tisas, ug papas.
e. Larawan 2-45, Napulo ka mga Sanglahon (Pakete sa mga Hulagway sa

Ebanghelyo 221; 62150).

4. Himoa ang gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana. 

Kita Nahatagan og Daghan nga mga Panalangin

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita ang basiyo nga tasa, ang kutsara, ug ang sudlanan sa tubig. Pangutan-a
ang mga bata sa paghunahuna og daghang mga panalangin nga nahatag sa
Langitnong Amahan diha kanila, ug ipasabut nga sa matag higayon nga sila
mohingalan og usa ka panalangin sila mokuha og usa ka kutsarang tubig gikan
sa sudlanan ug ibutang kini diha sa tasa.

Ibutang ang tasa ug ang sudlanan sa tubig diha sa kaha o plato aron masalud ang
mga usik, ug ibutang ang kaha o plato diha sa patag sama sa lamesa o salog.

Ikaw mahimong mogamit sa mosunod nga mga pangutana aron sa pagtabang
sa mga bata nga maghunahuna sa ilang mga panalangin:

• Unsa ang pipila ka mga maanindot nga mga nilalang nga nahatag sa
Langitnong Amahan kanato?

• Kinsa ang espesyal nga mga tawo nga iyang gipanalangin kanato?

• Unsang mga butang nga mahimo sa atong maanindot nga mga lawas?

Ako Makapakita og
Pagpasalamat
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Papulipuliha ang mga bata sa paghingalan og mga panalangin ug sa pagbutang
og usa ka kutsarang tubig diha sa tasa hangtud mapuno ang tasa nga makaa-
was. Ipasabut nga ang Langitnong Amahan naghigugma kanato ug naghatag
kanato og daghang mga panalangin. Kon kita makahunahuna niining mga pana-
langin, kita mapasalamaton ug mapuno sa gugma alang sa atong Langitnong
Amahan. Ang Langitnong Amahan naghatag kanato sa daghan kaayong mga
panalangin nga makapaawas sa gugma ngari kanato, sama sa tasa nga naawa-
san sa tubig.

Kita Kinahanglang Mobati og Mopakita og Pagpasalamat

Istorya ug
panaghisgutan

Isaysay ang mosunod nga istorya sa imong kaugalingong mga pulong:

Ang adlawng natawhan ni Laura nagsingabut, ug ang lola ni Laura gusto nga
himoan siya og espesyal nga gasa. Bisan tuod og hanap na ang panan-aw ni
lola ug lisud na ang kinamut nga pagtahi alang kaniya, siya mihukom nga himo-
an si Laura og monyeka. Siya migugol og taas nga oras sa paghimog monyeka
nga sinapid ang buhok, binuldahan ang nawong, ug usa ka maanindot nga lina-
suhan nga sinina. Sa adlaw ni Laura, giputos ni lola ang monyeka ug gihatud kini
ngadto ni Laura.

Istorya ug panaghisgutan

Sultihi ang mga bata nga ikaw mosulti kanila og duha ka managlahing katapusan
sa istorya. Hangyoa sila nga maminaw pag-ayo ug mohukom kon hain ang mas
maayong katapusan.

Katapusan 1

Si Laura nalipay mahitungod sa iyang adlaw ug sa iyang mga regalo. Dali niyang
giablihan kining tanan. Sa dihang diha na niya ang gasa ni lola, iyang giablihan
ang pakete, mitan-aw lang sa monyeka sa makadiyot, ug unya giitsa kini sa dap-
lin og mikab-ot sa sunod nga gasa.

• Sa inyong hunahuna nagustohan ba ni Laura ang monyeka?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa lola ni Laura?

Katapusan 2

Si Laura nalipay mahitungod sa iyang adlawng natawhan ug sa iyang mga gasa,
ug siya maampingon nga miabli sa matag gasa. Sa iyang pag-abli sa gasa sa
iyang lola, usa ka init nga pagbati ang miabut kaniya. Siya mihapyud sa sinapid
nga buhok sa monyeka, binuldahan nga nawong, ug linasuhan nga sinina. Dayon
midagan siya ngadto sa iyang lola ug migakos kaniya ug hugot kaayo. “Oh, sala-
mat kaayo, Lola,” siya mihunghong.

• Sa inyong hunahuna nagustohan ba ni Laura ang monyeka?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa lola ni Laura?

• Sa unsa nga katapusan nga si Laura mipakita og gugma alang sa iyang lola ug
pagpasalamat sa daghang mga oras nga gigugol sa iyang lola sa paghimo sa
monyeka?

Panaghisgutan Isulat ang pulong nga pagpasalamat diha sa pisara ug lituka kini uban sa mga
bata. Ipasabut nga ang pagpasalamat usa ka pagbati sa pagkamapasalamaton.
Kon kita mapasalamaton alang sa bisan unsang butang nga nabuhat sa usa ka
tawo alang kanato o nahatag kanato, kita kinahanglan mopakita og pagpasalamat.
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• Giunsa ni Laura pagpakita sa iyang pagpasalamat alang sa monyeka sa
ikaduha nga katapusan sa istorya?

Ipasabut nga kon kita mobati ug mopakita og pagpasalamat, kita malipay, ug
ang tawo nga atong gipasalamatan malipay usab. Hisguti ang mga pagbati sa
gugma ug kalipay nga gipakigbahin ni Laura ug sa iyang lola tungod kay si Laura
mibati ug mipakita og pagpasalamat.

Istorya sa
kasulatan ug
panaghisgutan

Ipakita ang hulagway 2-45, Napulo ka mga Sanglahon, ug isugilon ang istorya
nga makit-an sa Lucas 17:11–19.

Ipasabut nga ang sangla maoy usa ka sakit nga modunot sa mga parte sa
lawas. Ang mga tawo mangahadlok sa mga sanglahon tungod kay sila maghu-
nahuna nga matakdan sila og sakit sa sanglahon, busa ang mga sanglahon
mopalayo gikan sa ilang mga pamilya ug mga higala.

Hatagi og gibug-aton nga sa dihang ang mga sanglahon mibuhat sa unsay gisul-
ti ni Jesukristo nga ilang buhaton, sila nangaayo sa ilang sangla. Sila nanimuyo
na usab uban sa ilang mga pamilya ug mga higala.

• Unsa ang inyong bation kon si Jesukristo nakahimog dakong milagro alang
kaninyo?

Papaminawa ang mga bata samtang imong basahon og kusog ang Lucas
17:15–17 aron mahibaloan kon giunsa sa mga sanglahon sa pagpakita sa ilang
pagpasalamat.

• Pila ka mga sanglahon ang nangaayo?

Ipaisa sa mga bata ang napulo ka mga tudlo.

• Pila ka mga sanglahon ang mibalik aron pasalamatan si Jesus?

Ipahipos sa mga bata ang siyam ka mga tudlo. Hatagig gibug-aton nga sa napu-
lo usa lamang ka tawo ang mipakita sa iyang pagpasalamat ngadto kang Jesus
alang niining dakong milagro.

• Ngano sa inyong hunahuna nga usa lamang sa mga tawo ang mibalik aron
mopasalamat ni Jesus?

Kita Makapasalamat sa Langitnong Amahan diha sa Atong mga Pag-ampo

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Basaha og kusog ang 1 Mga Taga-Tesalonica 5:18 ngadto sa mga bata.

• Unsay gisulti sa kasulatan nga angay natong buhaton?

Pahinumdumi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan naghatag sa matag
usa kanato og daghang mga panalangin. Siya malipay kon kita magpasalamat
kaniya sa atong mga panalangin.

• Unsaon nato sa pagpasalamat sa Langitnong Amahan alang sa daghang mga
panalangin nga iyang gihatag kanato?

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Mga Bata sa Tibuok Kalibutan.”
Mga bata sa kalibutan,
Nagluhod, nag-ampo sa Amahan,
Matag usa nagapasalamat,
Nagasulti sa iyang pinulongan.
“Gracias.” “M-al-o.” “Wir danken dir.”
Uban nga kabataan moingon og “tak”.
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Uban “merci,”
“Kansha shimasu,” salamat.
Langitnong Amahan;
Ang tanan nga nasabtan
Siya nakaila ug naghigugma gayud kanila.

Panaghisgutan • Kanus-a kita mag-ampo?

Hisguti ang nagkalainlaing mga panahon nga kita mohalad og pag-ampo ug ang
mga butang nga atong mapasalamatan sa Langitnong Amahan sa matag ampo.
Pananglitan, kon mag-ampo kita sa dili pa mangaon, kita makapasalamat sa
Langitnong Amahan sa paghatag kanato sa pagkaon. Hatagi og gibug-aton ang
kamahinungdanon sa paghinumdom sa pagpasalamat ngadto sa Langitnong
Amahan diha sa atong mga pag-ampo.

Kita Makapakita sa Atong Pagpasalamat Pinaagi sa Atong mga Lihok

Panaghisgutan 
nga kalihokan

Ipasabut nga kita makapakita sa atong pagpasalamat pinaagi sa atong mga
lihok. Kon kita motuman sa mga kasugoan ug mobuhat sa mga butang nga ipa-
buhat sa Langitnong Amahan, atong gipakita nga kita naghigugma sa atong
Langitnong Amahan ug mapasalamaton sa unsay iyang nahatag kanato.

Paghulagway og pipila ka mga sitwasyon diin ang usa ka tawo makapakita og
pagpasalamat pinaagi sa iyang mga lihok. Hangyoa ang mga bata sa pagsulti
kon unsaon sa matag tawo nga makapakita og pagpasalamat pinaagi sa pagka
masulundon ngadto sa Langitnong Amahan. Gamita ang mosunod nga mga
sitwasyon o paghimo og imong kaugalingon:

1. Si Mary mao ang kamaguwangan nga anak sa pamilya. Aduna siyay duha ka
manghud nga mga lalaki ug duha ka manghud nga mga babaye. Siya
mapasalamaton sa iyang pamilya.

• Unsaon ni Mary nga makapakita sa Langitnong Amahan nga siya
mapasalamaton alang sa iyang pamilya? (Pinaagi sa pagpakita og gugma
ug kamabination sa matag sakop sa pamilya.)

2. Si John mihimo og mga tahas alang sa iyang silingan aron mokita og dugang
pang salapi. Siya mapasalamaton nga ang Langitnong Amahan mitabang
kaniya nga makakita og trabaho.

• Unsaon ni John nga makapakita sa iyang pagpasalamat sa Langitnong
Amahan? (Pinaagi sa pagbayad og ikapulo gikan sa iyang naangkon nga
salapi.)

3. Si Kim gustong magdula og soccer. Siya mapasalamaton nga ang Langitnong
Amahan naghatag kaniya og usa ka lig-on og piskay nga lawas.

• Unsay mahimo ni Kim aron makapakita sa Langitnong Amahan sa iyang
pagpasalamat alang sa iyang lawas? (Motuman sa Pulong sa Kaalam;
mokaon og maayong pagkaon ug moamping sa iyang lawas.)

4. Ang mga misyonaryo nagtudlo sa ebanghelyo sa pamilya ni Lee, ug ang
pamilya nabunyagan. Si Lee mapasalamaton kaayo sa mga misyonaryo.

• Unsay mahimo ni Lee aron makapakita sa iyang pasalamat ngadto sa
Langitnong Amahan? (Mag-andam sa pag-alagad og misyon kon siya
mohingkod na.)

5. Si Anna magpaabut sa matag Domingo. Siya gustong moadto sa Primary. Siya
mapasalamaton sa Simbahan.
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• Unsay mahimo ni Anna aron makapakita sa Langitnong Amahan kon unsa
siya ka mapasalamaton? (Motambong sa tanan niyang mga miting;
magmatinahuron diha sa simbahan.)

Minubo

Kalihokan pinaagi
sa art

Hatagi ang mga bata og papel ug mga krayola ug padrowinga sila ug mga lara-
wan sa mga butang nga sila mapasalamaton. Dapita ang mga bata nga sultihan
ang ubang mga sakop sa klase bahin sa ilang mga larawan.

Pagpamatuod Sultihi ang mga bata kon unsa ikaw ka mapasalamaton nga nahimo nilang mag-
tutudlo. Ipasabut kon giunsa nimo pagpakita sa Langitnong Amahan sa imong
pagpasalamat alang niining mga panalangin. Ipamatuod nga ang Langitnong
Amahan naghatag kanato og daghang mga panalangin ug siya malipay kon kita
mobati og pagpasalamat ug pasalamatan siya sa atong mga panalangin.

Awhaga ang mga bata sa paghinumdom sa pagpasalamat sa Langitnong
Amahan alang sa ilang mga panalangin pinaagi sa ilang mga pag-ampo ug sa
ilang mga lihok atol sa umaabut nga semana.

Samtang ang mga bata nag-andam sa panapos nga pag-ampo, pangutan-a sila
unsa nga butang ang ilang mapasalamatan sa Langitnong Amahan sa pag-ampo
diha sa klase. Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase” sa
“Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Hangyo-a ang mga bata sa pagsulti unsa ang ilang kinaham nga mga hayop,
mga utanon, ug mga prutas. Hatagi og gibug-aton nga ang Langitnong
Amahan ang nagplano ug si Jesukristo ang naglalang sa tanan niining mga
butang aron atong kapahimuslan. Kinahanglan atong hinumduman sa
pagpakita sa atong pagpasalamat niining mga butang.

2. Ipakita ang pipila ka mga litrato sa mga hayop. Hisguti ang pag-atiman nga
gikinahanglan sa mga hayop, sama sa tubig, pagkaon, pagpanindot sa
panagway, ug gugma. Ipasabut nga ang pag-alima sa mga hayop ug sa ubang
nilalang nagpakita sa Langitnong Amahan nga kita mapasalamaton niini.

3. Kon anaa, ipakita ang bahin sa “Balaan nga Pagtahud alang sa Dios ug sa
Nilalang” sa Family Home Evening Video Supplement 2 (53277). Hatagi og
gibug-aton nga ang Langitnong Amahan ang nagplano ug si Jesukristo ang
naglalang sa tanang butang nga atong gikinahanglan aron mabuhi ug
magmalipayon. Kinahanglan atong ipakita kanila kon unsa kita ka
mapasalamaton alang sa daghang mga panalangin.

4. Awita o isulti ang mga pulong sa “Salamat sa Atong Amahan” (Children’s
Songbook, p. 20), “Makahimo ba ang Batang sama Nako” (Children’s
Songbook, p. 9), o “Salamat, Pinangga Kong Amahan” (Children’s Songbook,
p. 7). Ang mga pulong sa “Salamat, Pinangga Kong Amahan” gilakip sa likod
sa manwal.

Sultihi ang mga bata nga kita makapasalamat usab sa Langitnong Amahan
pinaagi sa pag-awit. Ipasabut nga ang mga awit sa pagdayeg ngadto sa
Langitnong Amahan sama sa mga pag-ampo (tan-awa sa D&P 25:12).
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Salamat sa Atong Amahan

Salamat sa Langitnong Amahan
Sa paghatag sa tanan.

Mata og dunggan, kamot og tiil,
Sapot ug sa pagkaon;

Papa, mama, bata, 
Sa Amahan hinatag.

Magpasalamat kita sa Amahan,
Kay Siya mihatag sa tanan.

Makahimo ba ang Batang sama Nako?

Makahimo ba ang batang sama nako
Nga sa Amahan mopasalamat og husto?
Oo, oo! pagminaayo,
Pailub, sa tanang buhaton mo!
Higugmaang Ginoo;
Pagkat-on sa pag-ingon:
Salamat Amahan!
Salmat Amahan!
Langitnong Amahan, nagpasalamat kami!
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Katuyoan Aron pag-awhag sa matag bata nga makahinumdom sa pagpasalamat sa uban
alang sa ilang maayong mga buhat ug gugma.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Lucas 17:11–19 ug ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 78:19.

2. Pag-andam og usa ka pasalamat nga pahibalo sumala sa gipakita:

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug usa ka Doktrina ug mga Pakigsaad.
b. Lapis o mga krayola ug usa ka pirasong papel alang sa matag bata.
c. Pisara, tsuk, ug papas.
d. Litrato 2-45, Napulo ka mga Sanglahon (Pakete sa mga Hulagway sa

Ebanghelyo 221; 62150).

4. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton .

Pahibalo: Paningkamuti sa panahon niini nga leksyon sa pag–ingon og “salamat”
ngadto sa mga bata kon kini tukma.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana. 

Kita Makagamit og Espesyal nga Pulong

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Sultihi ang mga bata nga aduna kay espesyal nga pulong nga gusto nimong ipa-
ambit kanilang tanan. Kining espesyal nga pulong mahimong gamiton ni bisan
kinsa, apan wala kini kanunayng magamit. Ihunghong ang “salamat” sa usa sa
mga bata, ug ipahunghong niya ang “salamat” ngadto sa laing bata. Padayuna
hangtud ang matag bata makadungog sa pulong. Patinduga ang katapusang
bata ug ipalitok ang pulong og kusog.

Salamat. Nalipay ako nga ikaw ang 
akong magtutudlo.

Nagmahal,

Rebecca

Hinumdumi ang 
Pag-ingon og “Salamat”
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• Kanus-a man kita moingon og “salamat”?

Ipasabut nga kitang tanan gusto nga ang uban mohimo og maayong butang
alang kanato, apan usahay atong malimtan ang pagpasalamat kanila.

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang litrato 2-45, Napulo ka mga Sanglahon, ug hangyoa ang mga bata
nga sultihan ka sa unsay ilang nahinumduman mahitungod sa litrato gikan sa
miaging leksyon. Mahimo usab nga imong ipadula sa mga bata ang istorya sa
napulo ka mga sanglahon (tan-awa sa Lucas 17:11–19).

Nagpunting ngadto sa litrato, tudlo ngadto sa sanglahon nga nagpasalamat kang
Kristo.

• Nganong mibalik kining tawhana ngadto ni Jesus?

• Unsay gihimo sa uban nga mga tawo?

Pahinumdumi ang mga bata nga si Jesukristo miayo og hurot sa napulo ka mga
sanglahon, apan usa lang ang nakahinumdom nga magpasalamat kaniya. Si
Jesus nalipay nga adunay usa ka tawo nga nahinumdom, apan naguol nga ang
uban wala.

Panaghisgutan • Unsay kinahanglan natong pasalamatan sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo?

• Kinsa pay kinahanglan natong pasalamatan? (Ang atong mga pamilya, mga
magtutudlo, mga higala, bisan kinsa nga mibuhat og maayo alang kanato.)

Kita Makapasalamat sa Uban

Istorya ug
panaghisgutan

Isaysay ang mosunod nga mga istorya sa imong kaugalingong mga pulong,
magbatbat niini uban sa yanong mga drowing diha sa pisara (sama sa usa ka
pasul, usa ka isda, ug usa ka keyk):

Si Carlos malingaw og kamping ug pagpamasol ug gustong mogugol sa tibuok
Sabado sa pagpamasol sa duol nga sapa. Apan namatay ang iyang amahan ug
daghang mga butang ang nausab alang kang Carlos. Siya wala nay bisan usa
nga makauban sa pagpamasol.

Si Carlos naguol ug nag-inusara. Ang iyang magtutudlo sa Primary, si Brother
Taylor, nakabantay unsa siya ka masulub-on ug gusto nga mohimo kaniya nga
malipayon. Si Brother Taylor midapit kaniya sa pagpamasol.

Si Carlos malipayon na usab kaayo nga mamasol. Andam na siya ug naghulat
kang Brother Taylor nga mohapit kaniya. Si Carlos ug si Brother Taylor adunay maa-
nindot nga adlaw didto sa sapa. Sila nakakuha og pipila ka mga isda, ug nianang
gabhiuna ilang gipanihapon ang isda uban sa mama ug mga igsoon ni Carlos.

Si Carlos buot mopasalamat ni Brother Taylor sa pagdala kaniya sa pagpamasol.

• Unsay mahimo ni Carlos aron mapasalamatan si Brother Taylor?

Human motubag ang mga bata, pasalamati sila alang sa ilang mga sugyot ug
sultihi sila unsay desisyon ni Carlos nga buhaton:

Si Carlos midisider nga mopasalamat ngadto kang Brother Taylor, siya mohimo
og butang nga maayo alang kaniya. Si Carlos mitabang sa iyang mama nga
maghimo og keyk, ug pagkasunod adlaw iyang gihatud ang keyk ngadto sa
balay ni Brother Taylor. Si Carlos mihatag ni Brother Taylor sa keyk ug miingon,
“Salamat sa pagdala nako sa pagpamasol.”

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Brother Taylor sa dihang gidad-an siya
ni Carlos og keyk?
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• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Carlos?

Kasulatan Basaha og kusog ang Doktrina ug mga Pakigsaad 78:19. Ipasabut nga kining
kasulatan nag-ingon nga kon kita mapasalamaton, kita magmalipayon.

• Unsay inyong bation kon kamo moingon og “salamat” ngadto sa usa ka tawo?

• Unsay inyong bation kon adunay moingon og “salamat” diha kaninyo?

Pag-apil sa bata Dapita ang mga bata sa pagsulti mahitungod sa mga panahon nga adunay
mipasalamat kanila sa butang nga ilang nahimo ug ipasabut kon unsay ilang
gibati nga gipasalamatan. Ikaw mahimong mosaysay sa imong kaugalingong
personal nga kasinatian.

Kita makaingon og “Salamat”sa Daghang mga Paagi

Istorya Isaysay ang mosunod nga mga istorya sa imong kaugalingong mga pulong:

Si Sister Wells usa ka magtutudlo sa Primary. Siya malingaw nga magtudlo ug
naghigugma sa mga bata sa iyang klase. Siya naningkamot nga makaandam og
maayong leksyon matag Domingo. Siya naghigugma sa Langitnong Amahan ug
ni Jesukristo, ug iyang gisultihan ang mga bata sa iyang pagpamatuod ug kon
unsa kadako ang gugma ni Jesus sa matag usa kanila. Siya mipakita og gugma
ug atensyon ngadto sa mga bata sa iyang klase. Siya kanunayng nahinumdom
sa ilang mga adlawng natawhan ug sa ubang espesyal nga mga okasyon.

Usa ka Domingo human og simba, adunay nanuktok sa pultahan ni Sister Wells.
Si Rebecca, usa sa mga batang babaye sa iyang klase. Si Rebecca mihatag
kang Sister Wells og nindot nga pink nga sobre.

• Makatag-an ba kamo kon unsa ang sulod sa sobre?

Ipagawas ang mubong sulat sa pasalamat nga imong naandam ug basaha kini
ngadto sa klase.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Sister Wells sa dihang siya mibasa
niining mubo nga sulat?

Panaghisgutan • Giunsa ni Rebecca sa pag-ingon og “salamat” ngadto sa iyang magtutudlo?

• Unsa pay ubang mga paagi nga makapadayag sa atong mga pagpasalamat?

• Kinsa ang nakahimo og maayong butang alang kaninyo?

Ilista ang mga tubag sa mga bata sa katapusang pangutana diha sa pisara.
Human ang tanang bata nakahigayon sa pagtubag, punting ngadto sa lista diha
sa pisara ug pangutana sa mga bata kon unsa ang ilang ikapasalamat sa matag
tawo. Pananglitan, pangutana sa mga bata:

• Unsay inyong ikapasalamat sa mga sakop sa bishopric?

• Unsay inyong ikapasalamat sa korister sa Primary o pyanista?

Kalihokan pinaagi
sa art

Hatagi ang mga bata og lapis ug mga krayola ug papel aron mohimo og
mubong sulat sa pasalamat. Iprinta o tabangi sila og printa og Salamat diha sa
ilang mubong mga sulat, ug tuguti sila nga mopanindot sa mubong sulat ginamit
ang mga lapis o mga krayola.

Ipasabut nga sila makahatag niining mubo nga sulat ngadto sa usa ka tawo nga
gusto nilang pasalamatan. Ipasulti sa mga bata kinsay ilang hatagan sa ilang
mubo nga sulat. Pahinumdumi ang mga bata nga ang pagpasalamat sa uban dili
lamang makapalipay sa gipasalamatan, kini makapalipay usab kanato.
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Minubo

Presentasyon 
sa magtutudlo

Sa dili pa matapos ang klase, pasalamati ang matag bata sa butang nga iyang
nahimo sa panahon sa Primary. Magmatinuoron ug pagklaro. Mahimo nimong
pasalamatan ang bata alang sa—

• Paglingkod nga matinahuron panahon sa klase.

• Pagpaminaw sa leksyon.

• Paglitok sa pag-ampo.

• Pagtagad sa uban nga mabination.

• Pag-awit sa pangbukas nga buluhaton.

• Pag-isa sa kamot una mosulti.

• Pagtubag sa pangutana.

• Pagbaton og malipayong panagway panahon sa klase.

Pagpamatuod Ipadayag ang imong pagpasalamat alang sa matag bata nga anaa sa imong
klase. Pahinumdumi ang mga bata kon unsa kamalipayon ang bation sa usa ka
tawo sa usa ka yanong “salamat”.

Awhaga ang mga bata sa pagtan-aw kon pila ka higayon nga sila makagamit sa
espesyal nga pulong nga “salamat” sulod sa semana uban sa ilang pamilya og
mga higala.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa "Panahon sa Klase"
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Hangyoa ang mga bata ug ilagyo ang ilang mga lingkuranan aron aduna silay
lugar nga malakawan libut sa ilang mga lingkuranan.

Tabangi ang mga bata nga awiton o isulti ang mga pulong sa unang bersikulo
ug sa koro sa “Duna koy Duha ka Dunggan” (Children’s Songbook, p. 269),
nga magamit sa mga lihok nga nabutang sa ubos:

Madunggan ko ang matuod (tudlo sa mga dunggan),
Maayo makita (tudlo sa mga mata).
Aduna koy mga tiil
Modala kanako (lakaw libut sa lingkuranan).

Koro:
Ako kining gamiton
Kon magdula ko (pakaaron-ingnon nga magpauntol og bola).
Salamat sa Amahan
Kay ingon ko ini (lingkod, kiyugposa ang mga bukton, ug iyuko ang ulo).

2. Pagtanud og usa ka butones o singsing diha sa hilo o lambo nga may igong
gitas-on aron magunitan sa tanang mga bata, ug ihigot ang isig ka tumoy sa
hilo. Palingkura ang mga bata nga mag-alirong ug ipakumkom ang hilo sa
ilang mga kamot. Ipapasa sa mga bata ang butones o singsing gikan sa usa
ka bata ngadto sa laing bata hangtud ikaw moingon, “Hunong.” Ang bata nga
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natungnan sa butones o singsing moingon, “Ako mapasalamaton (ngalan sa
tawo) alang sa (usa ka butang).” Padayuna ang dula hangtud ang matag bata
adunay kahigayunan sa pagsalmot.

3. Awita o isulti ang mga pulong sa “Ako Mapasalamaton sa akong Pagka Ako”
(Children’s Songbook, p. 11).

Sa di pa ko makatulog,
Piyungon kong mata ug makita
Butang nga angay kong pasalamatan
Nga nahatag sa Dios.
Makita ko ang higalag magtutudlo,
Ug ang mga nagpangga nako.
Kini nakahimo kanakong
Mapasalamaton kaayo.

4. Pag-andam og ginama sa harina nga kley alang sa mga bata aron pormahon
sama sa hulagway sa butang nga sila mapasalamaton (usa ka resipe sa harina
nga kley makita sa pahina 50). Hangyoa sila nga dad-on ang ilang mga hinimo
sa ilang mga balay ug ibutang kini sa dapit asa sila mag-ampo. Dayon ilang
mahinumduman ang pagpasalamat sa Langitnong Amahan diha sa pag-ampo
alang sa ilang mga panalangin.

5. Isaysay ang istorya sa mga Jaredite diha sa ilang mga lantsa, nga makita sa
Ether 2:16–18 ug 6:4–11. Mahimo nimong ihulagway ang mga lantsa pinaagi
sa pagbutang ug duha ka panaksan nga mag-akob.

Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna nga ang Ginoo nagsulti kanila ug
sa ilang mga pamilya sa paghimo og mga lantsa sama sa mga Jaredite.
Hangyoa sila sa pagpakaaron-ingnon nga gikan sila sa kadagatan sakay nii-
ning gagmayng mga lantsa hapit sa usa ka tuig. Sila gikusokuso diha sa
kadagatan ug sa ubang higayon sila hingpit nga natidlom. Diha say daghang
mga hayop sulod sa lantsa.

• Unsa kahay inyong bation sa biyahe nga sama niana?

Basaha og kusog ang Ether 6:9 aron makita kon unsay gibati sa mga Jaredite
mahitungod sa ilang biyahe. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga bisan
kon kita makaagi og malisud nga mga panahon, kita adunay daghang mga
butang nga angayng pasalamatan. Kon kita masakit, pananglitan, kita mahi-
mong mapasalamaton sa mga tawo nga nag-amuma kanato. Kon kita kanu-
nayng mangita sa mga butang nga angayng mapasalamatan, makita nato ang
daghan natong mga panalangin.

6. Sa sunod semana, pagpadala og mubong sulat sa pasalamat ngadto sa mga
bata sa imong klase, magsulti sa matag usa kon unsa ka kamapasalamaton
nga anaa siya sa inyong klase. Paghisgut og tino nga mga butang nga nahimo
sa matag bata nga nakatabang sa klase.
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makasabut nga ang paghimo og matarung
makahimo kanato nga malipayon samtang ang pagbuhat sa sayop makahimo
kanato nga dili malipayon.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Lucas 15:11–24.

2. Pag-andam sa pag-awit o sa pagsulti sa mga pulong sa “Pahiyum” (Children’s
Songbook, p. 267) ug “Pilia ang Matarung nga Paagi” (Children’s Songbook, p.
160). Ang mga pulong niini nga mga awit gilakip sa likod sa manwal.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Usa ka gamayng bato o liso alang sa matag bata.
c. Ang mapahiyumon/mug-ot nga nawong gikan sa leksyon 22.
d. Usa ka lapis o mga krayola alang sa matag bata.
e. Usa ka dakong papel nga lingin alang sa matag bata.
f. Hulagway 2-46, Ang Anak nga Mausikon (Pakete sa mga Hulagway sa

Ebanghelyo 220; 62155).

4. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton .

Pahibalo: Hinumdumi nga ang mga bata nga mas bata pa sa otso anyos wala
pay tulubagon ug dili kinahanglan nga maghinulsol sa sala. Awhaga ang mga
bata sa pagbuhat sa matarung, apan ayaw ipabati nila ang pagka sad-an sa
butang nga ilang nabuhat.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Ang Paghimo og Sayop Makapahimo kanato nga dili Komportable

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipahubo sa usa ka bata ang usa ka sapatos ug butangi og usa ka gamayng bato
o liso sa sulod niini. Ipabalik og sul-ob sa bata ang sapatos ug palakawlakawa
libut sa lawak. Hangyoa ang bata sa pagsulti kon unsay gibati sa iyang tiil.

Itudlo nga sa higayon nga adunay problema, atong bation nga dili komportable
ug dili malipay, ug kita maghunahuna og maayo mahitungod unsa ang sayop.

Hangyoa ang mga bata sa pagtangtang sa butang ug sa paglakaw pag-usab
libut sa lawak. Tuguti ang bata nga mosulti sa klase kon unsa ka maayo ang
gibati sa iyang tiil.

Ang Pagpili sa Matarung
Naghatag Kanako og
Malipayon nga Pagbati
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Hatagi og bato o liso ang matag bata, ug tuguti kadtong kinsa gustong moapil
nga ibutang ang mga bato o mga liso sa ilang mga sapatos. Patinduga sila ug
palakawlakawa aron mabati kon unsa ka dili komportable ang maong butang.
Tapuka ang mga bato o liso ug patinduga pag-usab ang mga bata aron masuta
kon unsa ka nindot ang bation sa ilang tiil kon ang gibutang wala na.

Itandi ang mga bato o liso ngadto sa sayop nga lihok. Kon kita nakahimo og
sayop nga butang, kita dili komportable ug dili malipay. Apan kon kita maguol sa
sayop nga binuhatan ug maningkamot sa pagsakto sa atong sayop nga pagpili,
sama kini nga gikuha ang bato o liso gikan sa atong sapatos: ang dili kompor-
table nga pagbati mawala ug kita mahimong malipay pag-usab.

Ipasabut nga ang leksyon karon mahitungod sa pagpuli sa dili komportable nga
pagbati sa malipayon nga pagbati.

Atong Mapulihan ang Dili Malipayon nga mga Pagbati sa Malipayon nga
mga Pagbati

• Unsay inyong bation kon kamo makabuhat og butang nga sayop?

Istorya ug
panaghisgutan

Isulti sa imong kaugalingong mga pulong ang mosunod nga istorya mahitungod
sa usa ka batang babaye kinsa nakabuhat ug butang nga sayop ug mibati nga
dili malipayon. Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw aron masuta kon unsay
iyang gihimo aron mapulihan ang iyang dili malipayon nga pagbati sa malipayon
nga pagbati.

Ang higala ni Angela nga si Maria adunay maanindot nga dulaan nga pagkaon
nga dunay gagmayng prutas ug mga utanon. Si Angela gustong magdula niining
pagkaon ug nanghinaut nga unta kini iyaha. Usa ka adlaw sa dihang si Maria
wala magtan-aw, gisulod ni Angela ang usa ka hakup sa gagmayng mga prutas
ug mga utanon sa iyang bulsa. Si Angela midala niini sa ilang balay sa walay
pagpahibalo ni bisan kinsa bahin niini.

• Sa inyong hunahuna malingaw kaha si Angela nga magdula sa dulaan nga
pagkaon nga iyang kinuha?

Si Angela dili makadula sa dulaan nga pagkaon sa gawas tungod kay dili siya
buot nga makahibalo ang iyang mama nga iya kining kinuha. Iyang gitagoan ang
mga prutas ug mga utanon ilawom sa iyang kama, ug kinahanglan pa siyang
mokamang ilawom sa kama, kon gusto siyang magdula niini. Si Angela wala
malipay bisan og aduna na siyay dulaan nga iyang gusto.

• Unsay mahimo ni Angela aron mausab ang iyang dili malipayon nga pagbati?

Dayga ang mga bata sa ilang tukma nga mga sugyot, ug ipasabut unsa ang
gibuhat ni Angela:

Ang mama ni Angela nakamatngon kaniya nga nagdula ilawom sa iyang kama ug
nangutana unsay iyang gibuhat. Si Angela mipakita sa iyang mama sa dulaan nga
pagkaon ug mipasabut unsay iyang gibati. Ang mama ni Angela mitabang kaniya
nga makasabut unsay angay niyang buhaton aron malipay pag-usab. Giuli ni
Angela ang dulaan nga pagkaon ngadto kang Maria ug nangayo og pasaylo sa
pagkuha niini. Human mauli ang dulaan nga pagkaon, si Angela mibati og kalipay
ug nahupay. Siya nahimuot nga iyang nasakto ang iyang sayop nga pagpili.

• Unsay nabuhat ni Angela nga sayop?

Panaghisgutan Ipakita ang drowing nga mapahiyumon/nagmug-ot nga nawong. Ipakita ang dili
malipayon nga nawong ug dayon ang malipayon nga nawong.
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• Hain nga nawong ang nagpakita sa gibati ni Angela human niya kuhaa ang
dulaan nga pagkaon? (Dapita ang usa ka bata nga mopakli sa drowing sa dili
malipayon nga nawong.)

• Unsay gibuhat ni Angela aron masakto ang iyang sayop nga pagpili?

• Hain nga nawong ang nagpakita sa gibati ni Angela human niya iuli ang
pagkaon? (Pagdapit og usa ka bata sa pagpakli sa drowing sa malipayong
nawong.)

Sultihi ang mga bata nga kita usahay makabuhat og mga sayop nga butang. Ang
pagbuhat sa sayop nga mga butang makahimo nato nga dili malipayon. Apan
kon kita mangayo og pasaylo ug maningkamot sa pagsakto sa atong sayop nga
mga pagpili, kita mahimong magmalipayon pag-usab.

Si Jesukristo Buot nga Atong Bation ang Kalipay

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga ang pagpangayo og pasaylo ug ang paningkamot sa pagsakto sa
atong sayop nga mga pagpili maoy duha sa mga lakang sa paghinulsol.

Ipasulti pag-usab sa mga bata ang pulong paghinulsol sa pipila ka higayon.

Ipasabut nga si Jesukristo buot nga atong pilion ang matarung, apan siya nasa-
yud nga usahay makabuhat kita og sayop nga mga butang. Siya mihimo nga
posible alang kanato nga makahinulsol kon kita nakabuhat og sayop nga mga
butang. Siya misaad nga kon kita maghinulsol, kita mapasaylo sa atong nahi-
mong sayop ug malipay pag-usab. Ang paghinulsol maoy usa sa importanting
bahin sa pagkasakop sa simbahan ni Jesus.

Pahinumdumi ang mga bata nga ang pagbuhat sa butang nga sayop sama nga
adunay bato sa atong sapatos. Kita dili komportable. Ang paghinulsol sama nga
gikuha ang bato sa sapatos. Nindot pamation nga mawala ang problema.

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang Biblia ug ipasabut nga dinhi niining libro sa kasulatan ang
Manluluwas misugilon og istorya bahin sa usa ka anak kinsa mipili og butang
nga sayop ug unya naghinulsol ug nagbuhat sa unsay matarung. Hangyoa ang
mga bata sa pagpaminaw kon unsa ang nabuhat sa anak ug giunsa pagtabang
sa iyang amahan kaniya.

Sa imong kaugalingong mga pulong, isaysay ang istorya nga makita sa Lucas
15:11–24. Ipakita ang hulagway 2-46, Ang Anak nga Mausikon, sa tukma nga
panahon.

Ipasabut nga usahay kining istorya gitawag og “Ang Anak nga Mausikon.” Sultihi
ang mga bata nga ang pulong mausikon nangahulugan nga usikan. Ipasabut
nga ang manghud nga anak gustong mokuha sa iyang kwarta tungod kay dili na
siya gustong motrabaho pag-ayo. Gusto niyang buhaton ang bisan unsay iyang
gusto. Sa pagkadawat niya sa kwarta, iya kining giusik-usikan. Iya kining gigasto
sa mga butang nga dili maayo.

Ipasabut nga sa dihang ang anak nahutdan na sa kwarta, siya nakaamgo nga
siya nagbinuang ug nakabuhat og sayop nga mga butang. Siya nakahukom nga
mopauli ngadto sa iyang amahan ug mosulti nga siya nagbasul. Siya mibati nga
dili na siya angayan nga tawagon nga anak sa iyang amahan, apan siya nakahu-
kom nga mopauli ug mihangyo nga mamahimong usa sa mga sulugoon sa iyang
amahan.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa anak sa dihang siya nakaamgo nga
siya nakahimo og sayop nga mga butang?
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Basaha og kusog ang Lucas 15:20–24.

• Unsa may gibuhat sa amahan sa dihang mipauli ang iyang anak nga lalaki?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa anak sa dihang ang iyang amahan
misugat kaniya?

Ipasabut nga sama nga ang amahan sa batan-ong lalaki nalipay nga ang batan-
ong lalaki nag-usab gikan sa sayop nga mga binuhatan ngadto sa matarung nga
mga butang, ang atong mga ginikanan ug ang atong Langitnong Amahan mali-
pay kon kita maningkamot sa pagsakto sa atong sayop nga mga pagpili. Kita
usab malipay kon kita mopili sa unsay matarung.

Kita Makaangkon og Malipayon nga Pagbati Kon Atong Saktohon ang
Atong  Sayop nga mga Pagpili

Kalihokan Hatagi ang matag bata og usa ka lingin nga papel ug usa ka lapis o krayola.
Tuguti ang mga bata nga magdrowing og kaugalingon nga nagpahiyum/nagmug-
ot nga mga nawong. Ipakita ang kompleto nga nagpahiyum/nagmug-ot nga
nawong aron sila makasundog niini, ug tabangi sila kon gikinahanglan.

Paghulagway og pipila ka mga sitwasyon diin adunay mihimo og sayop nga pag-
pili. Ipaisa sa mga bata ang ilang papel nga mga nawong aron sa pagpakita kon
unsa ang bation sa matag tawo human makahimo og sayop nga pagpili. Dayon
pangutana kon sa unsa nga paagi nga mahimong tarungon sa tawo ang sayop
nga pagpili, ug ipagamit sa mga bata ang mga papel nga nawong aron sa pag-
pakita unsay bation sa matag tawo human makabuhat sa ingon. Gamita ang
mosunod nga mga ehemplo o paghimo og imong kaugalingon:

1. Si Thomas mikatkat sa koral sa iyang pagpauli gikan sa eskwelahan ug nagisi
ang iyang labing nindot nga karsones. Siya nasayud nga ang iyang mama
masuko tungod kay siya nag-ingon kaniya sa makadaghan nga dili ikatkat sa
koral ang iyang mga sinina sa eskwelahan.

• Unsay angay nga buhaton ni Thomas?

2. Ang mama ni Karen mihatag kaniya og duha ka buok kendi, ang usa para niya
ug ang usa para sa iyang manghud nga babaye. Samtang wala ang iyang
manghud, gikaon ni Karen ang duha ka buok kendi.

• Unsay angay buhaton ni Karen?

3. Si Ben miadto sa balay sa iyang higala aron magdula, apan ang iyang higala
wala sa balay. Sa pagbiya ni Ben, iyang nakita ang usa sa dulaan sa iyang
higala diha sa nataran. Gidala ni Ben ang dulaan sa ilang balay ug nagdula
niini.

• Unsay angay buhaton ni Ben?

4. Si Rachel nakakita ug pitaka sa iyang pag-adto sa eskwelahan. Pagkataudtaud
sa dihang ang usa ka batang babaye nangutana kon nakakita ba siya sa
pitaka, si Rachel miingon, “Wala.”

• Unsay angay buhaton ni Rachel?

5. Si Philip nagdula sa luyo nga nataran kuyog sa iyang igsoon nga lalaki. Ang
iyang igsoon nakahimo og butang nga wala magustohi ni Philip, ug si Philip
misumbag kaniya ug mipahilak kaniya.

• Unsay angay buhaton ni Philip karon?
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Awit Ipaisa sa mga bata ang ilang nagpahiyum/nagmug-ot nga nawong ug awita o isulti
ang mga pulong sa “Pahiyum,” nga mopakli sa mga nawong sa tukmang higayon.

Minubo

Pagpamatuod Ipamatuod ngadto sa mga bata nga kita makaangkon og malipayon nga pagbati
kon kita mopili sa matarung. Kita usab makaangkon og malipayon nga pagbati
sa higayon nga kita mosakto sa atong mga sayop nga mga pagpili. Ipasabut nga
samtang kita magkat-on sa pagsunod pag-ayo sa mga pagtudlo ni Jesukristo,
magkaminos ang atong sayop nga pagpili.

Isugyot nga ang mga bata modala sa mga papel nga nawong sa ilang balay ug
sultihan ang ilang mga pamilya unsay ilang nakat-unan mahitungod sa malipayon
ug dili malipayon nga mga nawong.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Pilia ang Matarung nga Paagi” dungan sa mga
bata.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Pahinumdumi
ang bata sa pagpangayo sa Langitnong Amahan sa pagtabang sa mga bata nga
makamatngon ug mosakto sa ilang sayop nga mga pagpili.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Ginamit ang mga sitwasyon sa imong gihulagway sa seksyon “Kita
Makaangkon og Malipayon nga Pagbati Kon Atong Saktohon ang Atong Sayop
nga mga Pagpili,” tabangi ang mga bata sa paghunahuna kon sa unsa nga
paagi nga ang sayop nga mga pagpili masanta o malikayan. Ipadula nila ang
ilang mga sulbad.

2. Awita o isulti ang mga pulong sa “Kon Malipay Ka” (Children’s Songbook, p.
266), magtabang sa mga bata sa paghimo og mga bag-ong bersikulo ug mga
lihok mahitungod sa malipayon nga mga pagpili.

Pananglitan:

Kon ikaw malipayon motabang ka (ipakpak ang mga kamot)!
Kon ikaw malipayon motabang ka (ipakpak ang mga kamot)!
Kon ikaw malipayon pilia ang matarung.
Kon ikaw malipayon motabang ka (ipakpak ang mga kamot)!

Ubang mga posibilidad:

Motug-an ka (hikap sa baba og kaduha)
makigdula (igawas ang usa ka kamot, dayon ang pikas)
mag-ampo ka (kyugposa ang mga bukton ug iyuko ang ulo)

Ikaw mahimong motapos pinaagi sa pag-awit og katapusang bersikulo sa
tanan nga mga ideya nga inyong giusa:

Kon ikaw malipayon motabang ka (ipakpak ang mga kamot), motug-an ka
(hikap sa baba og kaduha), makigdula (igawas ang usa ka kamot, dayon ang
pikas), ug mag-ampo (kyugposa ang mga bukton ug iyuko ang ulo)!
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3. Palingkura ang mga bata nga mag-alirung. Pangutana og pangribyu nga
pangutana ug itsahi og usa ka puntil o humok nga butang ang bata nga gusto
nimong patubagon sa pangutana. Human ang bata makatubag, ipaitsa niya
ang puntil balik nimo. Padayona hangtud ang matag bata makatubag og
pinakaminus usa ka pangutana.

Posible nga mga pangutana:

• Unsay bation sa inyong tiil dihang dunay bato o liso sa inyong sapatos?

• Unsay atong bation kon kita mobuhat sa butang nga sayop?

• Nganong wala man malingaw si Angela nga nagdula sa kinawat nga dulaang
pagkaon?

• Unsay gibuhat ni Angela aron mausab ang iyang dili malipayon nga pagbati?

• Unsay atong bation sa higayon nga kita maningkamot sa pagsakto sa sayop
nga pagpili?
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Katuyoan Aron pag-awhag sa mga bata sa pagtabang sa uban nga mobati og kalipay
pinaagi sa pagpakigbahin kanila.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Marcos 6:30–44 ug Juan 6:1–13.

2. Pag-andam og gamayng makaon alang sa matag bata ug sa imong
kaugalingon. Kon maatol sa Domingo sa puasa, pagpili og butang gawas sa
pagkaon ug usba ang leksyon kon kinahanglanon.

3. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa ikatulong bersikulo sa“‘Hatag,’ Ingon sa
Gamayng Sapa,” (Children’s Songbook, p. 236). Ang mga pulong niining awit
gilakip sa likod sa manwal.

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Biblia.
b. Pipila ka mga aytem nga mahimong ipakigbahin, sama sa bola, libro, ug

okban. Isulod kining mga aytem sa bag nga papel o panapton.
c. Hulagway 2-47, Pagpakaon sa Lima ka Libo (62143); Hulagway 2-48,

Jumping Rope (62523); Hulagway 2-49, Mga Batang Lalaki Nagbahinay sa
Biskwit; Hulagway 2-50, Mga bata Nagbahinay og mga Hinulma.

5. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton .

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Kita Mahimong Makigbahin

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Usa-usaha pagpakita, ang matag butang nga imong gidala sulod sa bag nga
papel o panapton, ug hisguti kini ginamit ang mosunod nga mga pangutana:

• Pila ka tawo ang makatagamtam niini (ngalan sa butang) kon ako lang ang
mogamit niini?

• Pila ka tawo ang makatagamtam niini kon ipakigbahin ko kini?

• Unsa ang mga paagi nga ako makapakigbahin niini?

Panaghisgutan Pagkahuman nimo og hisgut sa tanan nga mga aytem sa mga bata, pangutana:

• Unsay anaa kaninyo nga mahimo ninyong ikapakigbahin sa ubang tawo?
Unsaon ninyo pagpakigbahin niini?

Awhaga ang mga bata nga maghingalan og piho nga mga aytem ug isulti ni
kinsa sila mopakigbahin niini ug sa unsa nga paagi nga sila mopakigbahin niini.

Ako Makatabang sa Uban
nga Magmalipayon pinaagi 
sa Pagpakigbahin
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Kon ang mga bata wala pa makahisgut niining mga butanga, isugyot nga mahi-
mo usab kitang mopakigbahin sa atong oras, sa atong mga talento, ug sa
ebanghelyo.

• Unsaon nato sa pagpakigbahin sa atong oras?

• Unsaon nato sa pagpakigbahin sa atong mga talento?

• Unsaon nato sa pagpakigbahin sa ebanghelyo?

Si Jesukristo Mitudlo Kanato sa Pagpakigbahin

Istorya sa
kasulatan ug
panaghisgutan

Ipakita ang Biblia ug ipasabut nga sa sulod niini adunay usa ka istorya mahitu-
ngod sa usa ka batang lalaki kinsa mitabang ni Jesukristo ug sa uban pang
daghang mga tawo pinaagi sa pagpakigbahin. Isulti ang istorya nga makita sa
Juan 6:1–13 (tan-awa usab sa Marcos 6:30–44). Ipakita ang Hulagway 2-47,
Pagpakaon sa Lima ka Libo, sa tukma nga panahon.

• Unsa ka daghana ang pirasong pan ug mga isda ang dala sa batang lalaki?
(Tan-awa sa Juan 6:9.)

• Pila ka tawo sa inyong hunahuna ang mapakaon sa lima ka pirasong pan ug
duha ka isda?

• Pila ka tawo ang napakaon ni Jesukristo? (Tan-awa sa Juan 6:10.)

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ubay-ubay kining gidaghanon sa mga
tawo. Itandi ang mga tawo nga napakaon sa usa ka grupo nga dul-an sa lima ka
libo nga nasinati kaayo sa mga bata (pananglitan, “si Jesus mipakaon og sama
kadaghan sa mga tawo sa inyong lungsod,” o “si Jesus mipakaon og sama
kadaghan sa mga tawo nga masulod sa lokal nga stadyum”).

Ipasabut nga mahimo nalang unta nga kan-on sa bata ang iyang pagkaon. Apan
tungod kay gusto siyang mopakigbahin, ang Manluluwas mihimo og milagro nga
nakatabang sa liboan ka mga tawo.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa mga tawo sa dihang mipakigbahin ang
bata?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa bata nga mipakigbahin?

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa ikatulo nga bersikulo sa “‘Hatag,’ Ingon sa
Gamayng Sapa.”

Pahinumdumi ang mga bata nga si Jesukristo mipakigbahin og daghang mga
butang ngari kanato ug buot nga atong ipakigbahin sa ubang mga tawo.

Kita Makahimo sa Atong mga Kaugalingon ug sa Ubang Tawo nga Malipay
pinaagi sa Pagpakigbahin

Panaghisgutan 
ginamit ang litrato

Sultihi ang mga bata nga sama nga ang batang lalaki sa panahon ni Jesus naka-
kita og paagi sa pagpakigbahin, kita makakita usab og daghang mga paagi aron
makigbahin og makatabang sa uban nga malipay. Ipakita ang mga litrato sa mga
bata nga nagbahinay (2-48, 2-49, ug 2-50), usa sa matag higayon, ug ipanguta-
na ang mosunod nga mga pangutana alang sa matag litrato:

• Unsay gibuhat sa mga bata dinhi niining litrato?

• Unsa ang ilang gipakigbahin?

• Unsa sa inyong hunahuna ang ilang gibati mahitungod sa pagpakigbahin?
Ngano?
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Pag-apil sa bata Tuguti ang mga bata sa pag-istorya mahitungod sa mga panahon nga sila mipa-
kigbahin ug kon unsay ilang bation kon sila mopakigbahin.

Ipasabut nga kon kita makigbahin, dili lamang kita nakatabang nga malipay ang
uban, kita usab malipay.

Dayga ang mga bata kon sila mipakita og kaandam nga makigbahin; dayon his-
guti uban kanila ang maayong mga pagbati nga moabut sa matag usa tungod sa
pagpakigbahin. Ipasabut pag-ayo nga ang pagpakigbahin makahatag kanato og
malipayong mga pagbati.

Istorya Isaysay ang istorya mahitungod sa usa ka bata kinsa nalipay ug nakahimo sa
uban nga malipayon tungod kay siya nakigbahin. Ikaw mahimong mogamit sa
mosunod nga istorya:

Si David adunay bag-ong krayola nga usa ka kahon ug nagkolor og maanindot
nga litrato sa dihang ang iyang mama midala sa iyang manghud sulod sa kwarto.
Ang mama mihangyo ni David nga siya mopakigbahin sa iyang mga krayola
kang Allison ug tabangan siya nga magkolor. Si David dili gustong mopakigba-
hin. Si Allison dili kaayo makamao nga mokolor, ug siya nahadlok nga mabali ang
usa sa iyang mga krayola. Siya mihatag kang Allison sa kolor nga dili kaayo niya
ganahan.

Sa wala madugay si David nagkinahanglan sa krayola nga iyang gihatag kang
Allison, mao nga siya misulay sa pagbawi niini. Si Allison mihilak. Si David naguol
nga iyang napahilak ang iyang manghud, ug siya nakaamgo nga ang iyang
manghud ganahan usab nga mokolor bisan og dili pa kaayo siya makamao. Si
David mitan-aw sa krayola ug nakahunahuna nga naa pay daghan nga magamit
nilang duha. Siya mitugot nga si Allison mopili sa kolor, ug siya malipayon nga
nagkolor sa iyang piraso nga papel. Si David malipayon usab. (Adapted from
Marjorie A. Parker, “Inside the Lines,” Friend, Peb. 1993, pp. 28–29.)

• Nganong nalipay man si Allison?

• Nganong nalipay man si David?

Minubo

Kalihokan Ipakita ang mga pagkaon nga imong gidala.

• Unsay inyong bation kon ako-on lang kining tanan nga pagkaon?

• Unsay gusto ni Jesus nga akong buhaton niining mga pagkaon?

Bahina ang pagkaon sa duha ka mga bata, ug pangutan-a sila:

• Unsay gusto ni Jesus nga inyong buhaton nianang inyong pagkaon?

Ipabahin-bahin sa duha ka bata ang anaa kanila ngadto sa matag usa sa klase.
Sultihi ang klase unsay imong gibati mahitungod sa pagpakigbahin ug unsa
kahay imong bation kon imohon lang ang tanang mga pagkaon .

Hangyoa ang duha ka bata kinsa mibahinbahin sa mga pagkaon sa pagsulti
unsay ilang gibati mahitungod sa pagpakigbahin sa mga pagkaon, ug dayon
dapita ang tanang mga bata sa pagsulti unsay ilang gibati nga nabahinan sila sa
mga pagkaon.

Pagpamatuod Ipamatuod ngadto sa mga bata nga ang pagpakigbahin makahatag og kalipay.
Ikaw mahimong mosulti bahin sa higayon nga ang pagpakigbahin nakalipay nimo.
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Awhaga ang matag bata sa pagpakigbahin og butang ngadto ni bisan kinsa nii-
ning semanaha.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Pahinumdumi
ang bata sa paghangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang sa mga bata nga
mahimong andam nga makigbahin.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Sultihi ang mga bata nga isip usa ka simbahan kita adunay artikulo sa hugot
nga pagtuo nga nag-ingon nga kita nagtuo sa pagkamanggiloloy-on. Ang
pagkamaloloy-on nangahulugan nga kita mopakigbahin sa ubang mga tawo ug
mobuhat og maayong mga buhat nga magpakita sa atong gugma ngadto
kanila. Tabangi ang mga bata sa pagmemorya og tipik sa ika trese nga artikulo
sa hugot nga pagtuo: “Kami nagtuo sa pagka . . . maloloy-on .”

2. Awita o isulti ang mga pulong sa “Ang Pag-ampo” (Children’s Songbook, p. 22).
Pahinumdumi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan naghatag kanato og
daghang maanindot nga mga panalangin ug siya malipay kon kita makigbahin
sa atong mga panalangin sa uban.

Amahan, ning nindot nga adlaw
Tabangi nga magbinuotan ako.
Nga sa kanunay magmatinud-anon.
Sa uban makigbahin sa panalangin.

3. Pagdala og ginama sa harina nga kley alang sa mga bata ug tabangi ang tagsa
tagsa nga maghimo og usa ka butang nga gusto nilang ipakigbahin sa ilang
mga higala ug mga sakop sa pamilya (usa ka resipe sa ginama sa harina nga
kley makita sa pahina 50).

4. Ipakita ang usa ka sudlanan sa lapis o mga krayola. Ipasabut nga ikaw adunay
usa lang ka sudlanan sa lapis o mga krayola, apan gusto nimo nga ang tanan
nga mga bata magdrowing og mga larawan. Ihatag ang sudlanan ngadto sa
usa ka bata.

• Unsa man ang buhaton ni (ngalan sa bata) sa mga krayola (o lapis) aron nga
makadrowing ang tanan?

Hatagi ang matag bata og usa ka piraso nga papel, ug hangyoa ang mga bata
nga magbinahinay sa mga lapis o mga krayola ug padrowinga ang mga bata
sa ilang kaugalingon nga nagbinahinay.

5. Ipadula sa mga bata sa inamang ang pagka misyonaryo (nanuktok sa mga
pultahan, nagbasa sa mga kasulatan, nagtudlo, ug nagbuhat sa uban pang
mga kalihokan sa misyonaryo).

• Unsa ang gipakigbahin sa mga misyonaryo?

• Unsa sa inyong hunahuna ang bation sa mga misyonaryo kon sila
mopakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa uban?

160



161

Katuyoan Aron pag-awhag sa matag bata nga magmabination sa uban.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Lucas 10:25–37 ug Juan 13:34–35, 15:12.
Tan-awa usab sa Mateo 22:36–40 ug sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo
(31110), kapitulo 30.

2. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Higugmaa ang Tanan”
(Children’s Songbook, p. 61). Ang mga pulong niini nga awit gilakip sa likod sa
manwal.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Biblia.
b. Ginunting nga hulagway 2-1, ang samaran nga tawo; ginunting nga hulagway

2-2, pari; ginunting nga hulagway 2-3, Levita; ginunting nga hulagway 2-4,
Samarianhon.

4. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana. Mahimo nimo silang pasultihon mahitungod sa mga
paagi sa ilang pagpakigbahin.

Si Jesukristo Nagtudlo Kanato sa Pagkamabination sa Matag Usa

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita sa mga bata ang mapa sa Balaang Yuta nga makita sa katapusan sa
leksyon.

• Unsa kini? (Usa ka mapa.)

Kon ang mga bata dili pa sinati sa mga mapa, ipasabut nga ang mapa maoy usa
ka drowing sa usa ka dapit sama sa usa ka nasud o siyudad. Ang mga tawo
mogamit og mapa aron sila makahibalo unsaon pag-adto sa usa ka lugar gikan
sa laing lugar. Itudlo ang ubang makita sa mapa, sama sa yuta, sa dagat, ug sa
mga sapa.

Ipasabut nga kining mapa nagpakita sa Balaang Yuta, diin si Jesukristo nagpuyo
sa dihang dinhi pa siya sa yuta.

Itudlo ang Judea. Ipasabut nga ang mga tawo nga nagpuyo niining bahin sa
Balaang Yuta gitawag nga mga Judeo.

Itudlo ang Samaria. Ipasabut nga ang mga tawo nga nagpuyo sa Samaria gita-
wag nga mga Samarianhon.

Ipasabut nga sa panahon ni Jesus ang mga Judeo ug mga Samarianhon dili
magkasabut o dili ganahan sa usag usa. Ang mga Judeo nagtuo nga sila mas

Ako Mahimo nga
Magmabination
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maayo kaysa mga Samarianhon. Ang mga Judeo dili mokaon sa balay sa mga
Samarianhon o mokaon sa pagkaon nga giandam sa mga Samarianhon.
Hilabihan ang pagkadili gusto sa mga Judeo ngadto sa mga Samarianhon nga
bisan gani sa ilang pagbiyahe paingon sa Galilea (itudlo ang Galilea) sila molibut
pa sa Samaria bisan mas duol pa kon agion sa Samaria. Ipakita unsa kalayo ang
paglibot sa Samaria kaysa molatas niini paingon sa Galilea.

Istorya sa
kasulatan uban sa
mga ginunting nga
mga hulagway

Ipasabut nga sa dinhi pa si Jesukristo sa yuta, siya kanunay nga moasoy og mga
istorya aron makatabang sa mga tawo nga makasabut sa iyang mga pagtulun-an.
Usa sa mga istorya nga iyang giasoy mao ang mahitungod sa usa ka
Samarianhon.

Isaysay ang istorya mahitungod sa Maayong Samarianhon, nga makita sa Lucas
10:30–37. Pagdapit og pipila ka mga bata sa pagtabang nimo pinaagi sa pagpa-
taas sa mga ginunting nga mga hulagway sa tukma nga panahon.

Ipasabut pag-ayo ang mosunod nga mga punto samtang ikaw mag-istorya:

1. Ang samaran nga tawo nagbiyahe gikan sa Jerusalem paingon sa Jerico (itudlo
ang duha ka mga siyudad diha sa mapa).

2. Ang unang tawo nga miagi nga wala mohunong aron sa pagtabang mao ang
usa ka pari nga Judeo. Ang mga pari nagtrabaho sa templo ug giisip nga
matarung ug balaan nga mga tawo.

3. Ang ikaduhang tawo nga miagi nga wala motabang usa ka Levita. Ang mga
Levita usab nagtrabaho sa templo ug importante sa relihiyon sa mga Judeo.

4. Ang ikatulo nga tawo usa ka Samarianhon. Siya mihunong aron sa pagtabang
sa samaran nga tawo.

Ipasabut nga tungod kay kining Samarianhon mabination kaayo, siya gitawag
nga Maayong Samarianhon.

Ipabalik sa mga bata ang mga ginunting nga mga hulagway diha nimo.

Pagdrama 
nga kalihokan

Ipadrama sa pipila ka mga bata ang istorya sa Maayong Samarianhon, o tuguti
ang mga bata nga dulaon ang “Sunod nako ngadto sa Jerico” pinaagi sa pagbu-
hat sa mosunod:

Pahigdaa ang usa ka bata sa salog o palingkura sa lingkuranan, magpakaaron-
ingnon nga naangol. Ikaw og ang ubang mga bata magpakaaron-ingnon nga
nagbiyahe sa dalan paingon sa Jerico. Pasunda ang mga bata nimo og pabuha-
ta sa imong buhaton.

Una pagpakaaron-ingnon nga ikaw usa ka pari nga naglakaw subay sa dalan.
Sugod sa paglakaw libot sa lawak. Sa kalit ikaw nakakita sa naghigda daplin sa
dalan. Siya gisakitan pag-ayo.

• Unsa ang gibuhat sa pari?

Tabok sa pikas bahin sa dalan, magpakita nga ikaw dili motabang sa samaran
nga tawo.

Dayon pagpakaaron-ingnon nga ikaw usa ka Levita. Lakaw libot sa lawak. Ikaw
nakakita sa naghigda sa daplin sa dalan. Ang iyang sinina gikawat, ug siya gisa-
kitan pag-ayo.

• Unsay gibuhat sa Levita?

Hunong ug tan-awa ang naangol nga tawo. Dayon padayon sa imong lakaw nga
wala motabang kaniya.
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Karon pagpakaaron-ingnon nga ikaw ang Samarianhon. Lakaw libot sa lawak.
Ikaw nakakita sa naghigda kinsa gisakitan pag-ayo diha sa daplin sa dalan.

• Unsa ang gibuhat sa Samarianhon?

Idrama ang mabination nga mga lihok sa Samarianhon. (Kon ang imong klase
daghan, ikaw mahimong motudlo og mga bata sa pagpahigayon og inamang nga
dula sa lainlaing mga buhat sa pag-alagad.) Pagpakaaron-ingnon nga naglimpyo
sa samad sa tawo, ibutang siya sa asno, dalha siya sa usa ka balay-abutanan, ug
saari ang piniyalan nga mobayad ka sa tanan nga mga gikinahanglan sa tawo.

Sultihi ang mga bata nga karon nga ila nang naatiman ang angol nga tawo, sila
makabalik na sa ilang mga lingkuranan. Dayon manglingkod ug ibutang ang
ilang mga kamot sa ilang mga paa.

Panaghisgutan • Haing tawhana ang mabination?

• Haing tawhana ang mibuhat sa unsay buot ipabuhat sa Manluluwas?

Ipasabut nga human si Jesus miasoy niining istorya, siya miingon nga kinahang-
lan atong buhaton ang sama sa gibuhat sa Maayong Samarianhon ug magmabi-
nation sa matag-usa.

Kita Makahatag og Mabinationg Pagtagad sa Uban

Ipasabut nga ang pagkamabination ngadto sa matag usa dili kanunayng sayon,
labi na gayud kon adunay usa nga mopasakit kanato o motratar kanato sa dili
maayong paagi.

Istorya Sa imong kaugalingong mga pulong, isaysay ang mosunod nga istorya mahitu-
ngod sa usa ka babaye kinsa nakat-on og dakong leksyon sa dihang ang usa ka
batang babaye mitagad kaniya sa dili maayong pagtratar. Hangyoa ang mga
bata sa pagpaminaw sa sulbad sa iyang problema.

Sila si Luisa ug Todd managhigala ug malingaw nga magkuyog sa pagdula. Usa
ka hapon niana, bisan pa man, nagkalalis sila. Si Luisa nanghingalan og walay
ayo ngadto ni Todd, ug gitukmod ni Todd si Luisa. Sa dihang mihilak siya, gihiwi-
an siya ni Todd.

• Unsay imong buhaton kon ikaw pa si Luisa?

Si Luisa nangita sa iyang papa. Siya nasayud nga siya motabang kaniya. Si Luisa
misumbong sa iyang papa kon giunsa siya pagtukmod ni Todd ug maldito kaayo
ngadto niya. Siya mihangyo sa iyang papa nga mogawas ug silotan si Todd.

Ang papa ni Luisa miingon kaniya ang pagkastigo ni Todd dili maoy labing maa-
yong buhaton. Siya misugo kang Luisa sa pag-adto hinoon sa kusina ug magbu-
tang og jam sa duha kabuok pan. Dayon siya misugo kaniya nga dad-on ang
usa kabuok pan ngadto kang Todd. Kon siya mohimo niana, ingon sa papa ni
Luisa, siya makaangkon og higala imbis usa ka kaaway.

Si Luisa misunod sa gisulti sa iyang papa. Sa dihang siya migawas og balik ug
midalit sa pan ug jam ngadto kang Todd, siya mitan-aw kaniya sa makadiyot ug
dayon mikuha sa gasa. Si Todd ug Luisa mipahiyum sa usag usa ug nanglingkod
aron mangaon sa ilang pan ug jam. Managhigala na usab sila. (Kinuha gikan sa
Lucile C. Reading, “A Piece of Bread and Jam,” Children’s Friend, Abr. 1967, p. 13.)

Panaghisgutan • Unsay gustong buhaton ni Luisa human siya itukmod ni Todd?

• Unsay una natong buhaton kon adunay tawo nga dili mabination kanato?

• Unsay nahitabo sa dihang si Luisa nagmabination ngadto ni Todd?
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• Unsa kaha ang mahimong nahitabo kon si Luisa wala pa magmabination
ngadto ni Todd?

Pahinumdumi ang mga bata nga si Jesus buot nga kita magmabination bisan
kon ang uban dili mabination kanato.

Kasulatan Ipakita ang Biblia ug basaha og kusog ang Juan 15:12. Ipasabut nga kini mga
pulong ni Jesukristo. Siya nagmando kanato sa paghigugma sa usag usa. Kon
kita magmabination sa usag usa, kita nagpakita sa atong gugma.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Higugmaa ang Tanan” uban sa mga bata.
Ipasabut nga kining awit makapahinumdom kanato nga magmabination ug
mobuhat sa unsay gipabuhat ni Jesus kanato.

Panaghisgutan Paghulagway og mga sitwasyon diin ang mga bata makapili nga magmabination,
ug pangutan-a ang mga bata kon unsay ilang buhaton sa matag sitwasyon.
Pahinumdumi sila sa paghunahuna sa mga pulong sa awit kon sila nagkinahang-
lan og tabang sa paghukom unsaon paglihok. Gamita ang mosunod nga mga
sitwasyon o paghimo og pipila nga imong kaugalingon:

1. Samtang ikaw naglakaw sa karsada, ikaw nakakita nga adunay naaksidente sa
bisikleta. Samtang ikaw nagkaduol, imong nakita nga kini ang bata kinsa
kanunayng manungog kanimo. Ang iyang karsones napasok sa kadena sa
iyang bisikleta. Dili niya kini makuha kon walay tabang.

• Unsay imong buhaton aron magmabination ngadto sa batang lalaki?

2. Ikaw nagplano og usa ka espesyal nga salosalo alang sa imong adlaw nga
natawhan sa sunod semana, ug gusto nimong dapiton ang tanang bata sa
imong mga kasilinganan gawas lang sa usa. Siya bag-o pa sa kasilinganan.
Siya dili gayud mopahiyum ug dili kaayo makalingaw nga ikadula.

• Unsa ang imong mahimo aron magmabination niining batang babaye?

3. Samtang nagdula uban sa imong mga higala ikaw nahagbong. Usa sa imong
mga higala mitawag kanimo og danghag ug gikataw-an ka. Karon ang imong
higala nahagbong ug naghilak.

• Unsay imong mahimo aron magmabination ngadto sa imong higala?

4. Usa ka batang lalaki sa eskwelahan naggamit og mga tukod para makatabang
sa iyang paglakaw. Kon ang tanang mga bata manggawas aron magdula, siya
mabiyaan tungod kay hinay siyang molakaw. Kanunay siyang maglingkod nga
mag-inusara, maghinan-aw sa matag usa nga nagdula og bola.

• Unsay imong mahimo aron magmabination ngadto niining batang lalaki?

Minubo

Ribyu Iparibyu sa mga bata ang leksyon pinaagi sa pagtubag sa mosunod nga mga
pangutana:

• Unsay atong nakat-unan sa leksyon karong adlawa?

• Nganong mahinungdanon man ang pagkamabination?

• Kon kita mopakita og pagkamabination, kang kinsang ehemplo ang atong
gisunod?

Kasulatan Basaha og kusog ang Juan 13:34–35. Ipasabut sa mga bata nga kon kita mohi-
gugma sa uban ug magmabination ngadto kanila, kita nagpakita nga kita mga
tinun-an (mga sumusunod) ni Jesukristo.
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Pagpamatuod Ipamatuod ngadto sa mga bata nga si Jesus buot nga kita mopakita og gugma
alang sa uban pinaagi sa pagkamabination. Pahinumdumi ang mga bata nga kita
angay nga magmabination sa matag usa, bisan niadtong wala motagad kanato
sa mabination nga paagi. Ihatag ang imong pagpamatuod mahitungod sa kama-
hinungdanon sa pagsunod ni Jesus pinaagi sa pagpili nga magmabination.

Awhaga ang mga bata sa paghimo og usa ka espesyal nga paningkamot nga
magmabination sa uban sa panahon sulod sa umaabut nga semana.
Pahinumdumi sila sa paghunahuna sa mga pulong sa awit “Si Jesus Miingon
Higugmaa ang Tanan” sa higayon nga sila kinahanglan nga mahinumdom unsa-
on sa pagtagad sa usa ka tawo. Hangyoa sila sa pagmatngon kon unsay mahita-
bo kon sila mopili sa pagkamabination. Isugyot nga sila moanhi nga andam sa
pagsulti mahitungod sa ilang kasinatian sa sunod semana.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Hatagi ang mga bata og papel ug mga krayola o lapis ug padrowinga sila og
mga hulagway sa mga paagi nga sila makapakita og gugma alang sa uban
pinaagi sa pagkamabination. Sulati ang matag hulagway sa mga bata sa mga
pulong Ako mahimong magmabination sa uban.

2. Tabangi ang mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Ang
Pagkamabination Magsugod Kanako” (Children’s Songbook, p. 145).

Buot kong magmabination ka’s tanan,
Kay kana ang sakto.
Ug ako moingon, “hinumdumi
Kanako kini sugdi.”

Tabangi ang mga bata sa paghunahuna sa mga tawo nga sila mahimong
magmabination (sama sa mga sakop sa pamilya, mga higala, o mga kaklase)
ug sa mga paagi nga sila makapakita og kamaayo niining mga tawhana.
Tabangi ang mga bata nga makasabut sa kamahinungdanon sa pagkamabina-
tion niadtong kinsa dili mabination ngari kanato o kinsa lain ang pagtan-aw
kanato.

3. Uban sa mga bata, awita o isulti ang mga pulong sa “Usa ka Espesyal nga
Gasa ang Pagkabuotan.” (Children’s Songbook, p. 145).

Espesyal nga gasa ang pagkabuotan;
Kalipay ang ihatag niini;
Kon ako magbinuotan sa uban,
Kasing-kasing ko moawit.

Human sa inyong pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa awit, bugkusi og hilo
o lambo ang matag tudlo o pulso sa bata. Ipasabut ngadto sa mga bata nga
ang hilo maoy mopahinumdom kanila nga magmabination ngadto sa matag
usa, ug isugyot nga isul-ob ang hilo o lambo hangtud pagkahuman sa Primary.
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Katuyoan Aron pag-awhag sa mga bata sa pagpasiga sa ilang mga kahayag isip mga
sumusunod ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 5:14–16.

2. Pagkopya ug paggunting og upat ka mga kandila nga papel ug upat ka papel
nga mga basket, ginamit ang mga sumbanan sa katapusan sa leksyon. Isulat
ang mosunod nga mga pangalan sa mga kandila nga papel:

Susan

José

Eric ug Peter

?

Sa dili pa magsugod ang klase, ipakita ang tulo ka kandila nga adunay panga-
lan ug tabuni ang matag kandila sa papel nga basket. Itago ang ikaupat nga
kandila (“?”) ug ang basket aron gamiton inig ka taudtaud.

3. Gamita ang sumbanan sa kandila sa paghimo og kandila nga papel alang sa
matag bata.

4. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa“Pilia ang Matarung nga
Paagi” (Children’s Songbook, p. 160) ug “Gustong Jesus nga mahimo Akong
Silaw sa Adlaw” (Children’s Songbook, p. 60). Ang mga pulong niini nga mga
awit gilakip sa likod sa manwal.

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Biblia.
b. Usa ka kandila ug usa ka tangkawan o butanganan.
c. Usa ka basket o kahon nga insaktong makatabon sa kandila.
d. PAM nga tsart (tan-awa sa leksyon 1).
e. Mga lapis o mga krayola.

6. Himoa ang gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Pahibalo: Ayaw dagkoti ang kandila atol sa leksyon. Kini supak sa lagda sa
Simbahan nga magdagkot og mga kandila sulod sa balay tigumanan.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana. Mahimo nimo silang pasultion sa ilang mga kasinatian
sa pagpakita og kamabination. Ihunghong samtang ikaw makigsulti sa mga bata.

Ako Mahimo nga 
Maayong Ehemplo
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Si Jesukristo Nagtudlo, “Pasigaa Ninyo ang Inyong Kahayag”

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipadayon ang paghunghong ngadto sa mga bata, mangutana mahitungod sa
unsay ilang nabuhat niining semanaha o unsay ilang nagustohan bahin sa
Primary, hangtud ang pipila sa mga bata magsugod na sab paghunghong.
Human sa pipila ka mga gutlo, ipasabut nga ikaw mihunghong isip kabahin sa
usa ka eksperimento sa pagpakita nga ang mga tawo sa kasagaran mobuhat sa
unsay gibuhat sa mga tawo sa ilang palibut. Itudlo nga ang mga bata misugod
sa paghunghong tungod kay ikaw mihunghong ngadto kanila. Sila misunod sa
imong ehemplo.

Sultihi ang mga bata nga sama nga sila misunod sa imong ehemplo, ang ilang
mga higala kasagaran mosunod sa ilang mga ehemplo. Si Jesukristo buot nga
kita mamahimong maayong mga ehemplo.

• Unsa ang buot ipasabut sa pagkamaayong ehemplo?

Ipasabut nga ang atong mga higala kanunay mobuhat unsay ilang nakita nga
atong gibuhat. Kon sila nakakita kanato nga naghimo og maayong mga butang
ug nagpili sa matarung, mas sayon na lang alang kanila ang pagpili sa mata-
rung.

Tigmo Dapita ang mga bata sa pagsulbad sa mosunod nga mga tigmo:

Ako hinimo sa talo.
Ang sulod nako pabilo.
Akong katuyoan ang paghatag og kahayag.
Palito sa posporo makapasiga kanako.
Unsa ako?

Human masulbad sa mga bata ang tigmo, ipakita ang gidala nimong kandila ug
hisguti unsay gamit sa kandila.

Istorya sa
kasulatan

Ipasabut nga sa dihang si Jesukristo nagpuyo pa sa yuta, wala pay dekuryente
nga suga. Human mosalop ang adlaw ug mongitngit na, ang mga tawo usahay
magdagkot og mga kandila sulod sa ilang mga panimalay aron duna silay kaha-
yag nga makita.

Sultihi ang mga bata nga usa ka adlaw si Jesus nagtudlo sa iyang mga tinun-an
og usa ka leksyon mahitungod sa pagkamaayong ehemplo ngadto sa uban (tan-
awa sa Mateo 5:14–16). Aron sa pagtabang sa mga tinun-an nga makasabut sa
unsa nga paagi nga ang ilang mga lihok makatabang sa uban, si Jesus mitandi
sa mga lihok ngadto sa kahayag sa kandila. Basaha og kusog unsa ang gisulti ni
Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an, nga makita sa Mateo 5:15.

Praktikal nga
paghulagway 
sa leksyon

Ibutang ang kandila ilawom sa bukag o kahon

• Unsay mahitabo kon ngitngit na ug atong dagkotan ang kandila apan tabonan
dayon kini sa bukag (kahon)? (Walay usa nga makakita sa hayag.)

Kuhaa ang bukag o kahon ug ibutang ang kandila sa butanganan.

• Unsay mahitabo kon ngitngit na ug atong ibutang ang kandila sa butanganan
ug dayon dagkotan ang kandila? (Ang kandila makahayag sa lawak, ug ang
matag usa mahimo nang makakita.)

Ipasabut nga si Jesus buot nga ang iyang mga tinun-an mahisama sa kandila ug
mohatag og kahayag sa uban. Kon ang mga tinun-an mosunod sa mga pagtu-
lun-an ni Jesus ug sila maayong mga ehemplo, nan ang ubang mga tawo maka-
sabut unsa ang angay nilang buhaton.
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Panaghisgutan Basaha og kusog gikan sa Mateo 5:16 unsa ang gisulti ni Jesus sa iyang mga
tinun-an. Ipasabut nga si Kristo buot nga kita usab mosunod niining mga panudlo.

• Unsa ang buot ipasabut sa pasigaa ang inyong mga kahayag diha sa
kasulatan? (pagka maayong ehemplo.)

• Unsay mahimong mahitabo kon kita maayong mga ehemplo sa atong mga
higala ug niadtong anaa sa atong palibut?

Ang mga Bata Mamahimong Maayo nga mga Ehemplo

Sultihi ang mga bata nga kitang tanan makasunod sa panudlo ni Jesus sa pag-
pasiga sa atong kahayag pinaagi sa pagkamaayong ehemplo ngadto sa uban.
Kon atong pilion ang pagsunod ni Jesus, ang ubang mga tawo makakat-on
mahitungod kaniya tungod sa pagpaniid kanato.

Hangyoa ang usa ka bata nga ukban ang usa ka kandila nga papel pinaagi sa
pagtangtang sa bukag nga nagtabon niini. Basaha ang pangalan o mga panga-
lan nga anaa sa kandila. Dayon isaysay ang istorya nga mihaum nianang kandila.
Buhata kini sa laing duha ka mga bukag ug mga kandila, mag-istorya sa lain
pang duha ka mga istorya.

Istorya mahitungod
ni Susan

Si Susan gidapit ngadto sa usa ka salo-salo sa adlawng natawhan sa iyang higa-
la nga si Carolyn. Naghinamhinam siya nga moadto sa salo-salo ug nakasiguro
nga malingaw siya. Sa dihang mipauli na siya, dili na hinoon siya madasigon
sama sa iyang pagbiya. Ang mama ni Susan nangutana niya kon kumusta ang
salo-salo.

Si Susan mipasabut nga iced tea ang gidalit sa salo-salo. Ang mama ni Carolyn
miingon nga sama kadto sa salo-salo sa mga dagko na.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibuhat ni Susan sa dihang siya gidalitan sa
tsaa?

Si Susan misulti sa mama ni Carolyn nga siya dili moinom og tsaa ug mipasabut
nga siya gitudloan sa iyang mga ginikanan ug mga magtutudlo sa Primary nga
ang tsaa dili maayo alang sa iyang lawas.

Ang mama ni Susan mapasigarbuhon kang Susan sa wala niya pag-inom og
tsaa. Siya mipasabut nga si Carolyn ug ang iyang mama dili mga sakop sa
Simbahan ug wala magtuo sa samang butang nga gituohan sa pamilya ni Susan.

Human sa pipila ka bulan si Susan ug ang iyang mama nakadawat og sulat
gikan sa mama ni Carolyn. Mipasabut ang mama ni Carolyn nga human nga si
Susan mibarug sa unsay iyang gituohan panahon sa salo-salo, ang pamilya ni
Carolyn mihukom nga magsusi og dugang pa mahitungod sa Simbahan. Sila
gitudloan sa mga misyonaryo. Miingon ang mama ni Carolyn nga siya manghina-
ut nga siya mahimong maayong ehemplo ngadto sa laing tawo sama kang
Susan ngadto kaniya.

• Sa unsa nga paagi nga si Susan mipasiga sa iyang kahayag?

Istorya mahitungod
ni José

Si José ug ang iyang pamilya bag-ohay lang mibalhin ngadto sa bag-ong kasili-
nganan. Ang pangalan sa unang bag-ong higala ni Jose mao si Paolo, kinsa dili
sakop sa Simbahan. Si José ug si Paolo ganahan og football. Usa ka adlaw si
Paolo midapit kang José sa pag-adto sa dula sa football inig ka sunod Domingo.
Si José nasayud nga dili siya angay nga moadto sa dula sa football inig ka
Domingo, apan siya nabalaka nga kon dili siya moadto, tingali’g masakitan ang
pagbati ni Paolo.
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• Unsa ang imong buhaton kon ikaw pa si Jose?

Si José mihukom nga mosimba imbis moadto sa palaro sa dula sa football, ug
iyang gidapit si Paolo nga mosimba kuyog kaniya. Si Paolo miuyon nga mokuyog
ni Jose sa simbahan.

• Sa unsa nga paagi nga si José nahimong maayo nga ehemplo?

Istorya bahin nila 
ni Eric ug Peter

Usa ka adlaw adunay usa ka babaye nga miabut aron makigkita sa mga misyo-
naryo sa Holland. Siya mihangyo sa mga sister sa pagtudlo kaniya unsaon pag-
ampo. Ang babaye mipasabut nga ang iyang mga anak nga lalaki, sila si Eric ug
Peter, nagtambong sa Primary ug nakagusto kaayo niini. Sa Primary sila nakat-on
unsaon sa pag-ampo.

Ang babaye mipasabut nga pipila ka adlaw nga milabay ang iyang masuso nga
anak nga babaye nasakit pag-ayo. Siya mibiya sa pipila ka mga minuto, ug sa
iyang pagbalik sila si Eric ug Peter nanagluhod sa kiliran sa higdaanan sa bata.
Si Peter mihangyo sa Langitnong Amahan sa pagpanalangin sa bata ug himoon
nga mamaayo siya. Ang inahan nahimuot nga ang iyang mga anak nakat-on a sa
Primary unsaon sa pag-ampo ug buot nga ang mga misyonaryo motudlo usab
kaniya kon unsaon pag-ampo. Ang mga misyonaryo mitudlo sa babaye kon
unsaon pag-ampo. Sila nalipay nga sila si Eric ug Peter maayong mga ehemplo
alang sa ilang mama.

• Sa unsa nga paagi nga sila si Eric ug Peter mipasiga sa ilang mga kahayag?

Pag-apil sa bata Human nimo masaysay ang tanan nga mga istorya, ipakita ang “?” kandila, tina-
bunan uban sa papel nga basket. Pagtawag og usa ka bata sa pagtangtang sa
basket. Ipasabut nga ang “?” diha sa kandila nagrepresentar ni bisan kinsa nga
bata nga naghatag og maayong ehemplo. Dapita ang mga bata sa pagsulti
mahitungod sa mga panahon dihang sila nahimong maayong mga ehemplo.

Kita Makapasiga sa Atong mga Kahayag

Kasulatan Basaha pag-usab ang Mateo 5:16. Pahinumdumi ang mga bata nga si Jesus
nagsulti kanato sa pagpasiga sa atong mga kahayag. Hatagi og gibug-aton ang
kamahinungdanon sa pagpasiga sa atong mga kahayag pinaagi sa pagka maa-
yong mga ehemplo. Itudlo nga isip mga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kita kinahanglan nga mosunod sa mga
panudlo ni Jesukristo ug motabang sa uban sa pagsunod usab sa mga pagtu-
lun-an ni Jesus.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Gustong Jesus nga mahimo Akong Silaw sa
Adlaw” uban sa mga bata. Tabangi silang makasabut nga ang pagka “silaw sa
adlaw” alang ni Jesus nangahulugan sa pagpasiga sa atong mga kahayag, sama
sa gisulti sa kasulatan.

Kalihokan Sultihi ang mga bata nga ikaw maghulagway og pipila ka mga sitwasyon ug
mohatag og duha ka kapilian nga mahimo nilang buhaton sa matag sitwasyon.
Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw pag-ayo sa matag kapilian. Kon ang
pagpili maayo, ang mga bata kinahanglan mopataas sa usa ka tudlo sa pagpre-
sentar sa ilang kandila nga gibutang sa ugbokanan. Kon ang pagpili dili maayo,
kinahanglan ilang tabonan ang ilang tudlo sa pikas nga kamot, sa pagrepresen-
tar sa pagtago sa ilang kahayag ilawom sa mga gantangan. Human sa matag
sitwasyon, hisguti hain sa mga pagpili ang mas maayo ug ngano nga nahimo
kining ehemplo sa pagpasiga sa atong mga kahayag.
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Gamita ang mosunod nga mga sitwasyon o paghimo og lain nga imong kauga-
lingon:

1. Ikaw nakigdula tibuok buntag uban sa pipila nimo ka mga higala sa imong
kasilinganan ug nalingaw pag-ayo. Human sa paniudto usa ka batang babaye
kinsa mibisita sa pamilya nga atbang sa karsada migawas ug morag gustong
makigdula kanimo. Unsa may imong buhaton?

a. Tungod kay ikaw ug ang imong mga higala wala makaila sa batang babaye
ug siya wala makahibalo unsa ang inyong gidula, ikaw wala modapit kaniya
sa pagpakigdula kaninyo.

b. Ikaw moingon sa imong mga higala, “Atong dapiton kanang batang babaye
sa pag-anhi ug makigdula kanato. Mora og gusto siyang makigdula kanato.”

2. Ikaw nagdula og bola uban sa imong mga higala. Imong naigo ang bola og
kusog, ug kini miigo sa bintana sa imong silingan ug miliki niini. Unsay imong
buhaton?

a. Imong sultihan ang imong silingan nga nagdula ka og bola ug napatiran
nimo og kusog nga kini miigo sa bintana ug nakapaliki niini. Imong ipasabut
nga ikaw naguol ug motanyag sa pagbayad sa nabuak nga bintana.

b. Imong adtuon ang miliki nga bintana. Tungod kay dili man kaayo grabe ang
pagkaliki, imong ingnon ang imong mga higala nga wala ray makamatngon
niini. Kamo mopadayon sa pagdula og bola ug maningkamot nga mag-
amping.

3. Ikaw naghulat sa linya alang sa paniudto sa eskwelahan (o naghulat nga
mosulod sa inyong klase sa Primary). Ang ubang mga bata nga naglinya
gilaayan ug misugod sa pagdula. Ang bata sa imong likod mitukmod nimo.
Unsay imong buhaton?

a. Mobarug sa linya nga dili manukmod sa uban.
b. Itukmod ang bata nga mitukmod kanimo.

Pahinumdumi ang mga bata kon unsa ka mahinungdanon ang pagkamaayong
ehemplo pinaagi sa pagpili sa matarung.

Minubo

PAM nga tsart Tudloa ang PAM nga tsart ug pahinumdumi ang mga bata nga kita makapili sa
matarung kon kita mosunod sa mga pagtulun-an sa Manluluwas.

Awhaga ang mga bata nga mamahimong maayong mga ehemplo ngadto sa
uban, sama kang Susan, José, ug Eric ug Peter nga maayong mga ehemplo.

Kalihokan ginamit
ang kandila

Hatagi ang matag bata og usa ka papel nga kandila. Isulat o ipasulat sa mga
bata ang ilang mga pangalan diha sa ilang mga kandila.

Tabangi ang mga bata sa paghunahuna og mga paagi nga sila makapasiga sa
ilang mga kahayag pinaagi sa pagkamaayong ehemplo sa panimalay, eskwela-
han, ug sa simbahan.

Pasultiha ang matag bata og usa ka paagi nga siya mahimong maayong ehem-
plo niining semanaha.

Ipadala sa mga bata ang ilang mga kandila sa balay aron mopahinumdom kanila
sa pagpasiga sa ilang mga kahayag pinaagi sa pagkamaayong ehemplo.
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Pagpamatuod Ipamatuod sa mga bata ang kamahinungdanon sa pagkamaayong ehemplo.
Ikaw mahimong mopaambit og usa ka personal nga kasinatian sa panahon nga
ikaw mipakita og maayong ehemplo sa uban o sa higayon nga ang ehemplo sa
lain nakatabang kanimo nga makat-on mahitungod ni Jesukristo.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Pilia ang Matarung nga Paagi” uban sa mga
bata.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo ug mohangyo
sa Langitnong Amahan sa pagtabang sa mga bata nga mamahimong maayong
ehemplo alang sa uban.

Sa pagbiya sa mga bata sa imong lawak-klasehanan, dapita ang mga bata sa
pagpanggawas nga hilom nga ang ilang mga kandila nga papel kuptan sa atu-
bangan. (Kon ang mga bata maghulat nga adunay mokuha nila sa klase, dapita
sila sa pagpakita sa ilang mga kandila ngadto sa tawo nga mokuha nila.)

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Ipadrama sa mga bata ang mas maayong mga sitwasyon sa mga sulbad nga
ilang nahisgutan sulod sa seksyon “Kita Makapasiga sa Atong mga Kahayag.”
Mahimo usab nga dramahon sa mga bata ang istorya ni Susan, ug Eric ug ni
Peter.

2. Awita o isulti ang mga pulong sa “Sundog Sundoga” (Children’s Songbook,
p. 276). Ang mga pulong niini nga awit gilakip sa likod sa manwal. Papulipuliha
ang mga bata nga mangulo sa pag-awit pinaagi sa paghimog lihok aron
sundon sa uban nga mga bata.

O ipadula sa mga bata ang “Sunda ang Lider,” nga maghatag og higayon sa
matag bata nga mahimong lider.

Itudlo nga niining kantaha o dulaa, ang matag usa mosunod sa buhaton sa
lider. Pahinumdumi ang mga bata nga kon ilang pilion ang husto, sila mahi-
mong maayong ehemplo sa mga tawo sa ilang palibot.

3. Awita o isulti ang mga pulong sa “Hayag Pa” (Children’s Songbook, p. 144).

Gamay lang ang kahayag ko,
Kahayag sa pagtuo;
Apan sama kini sa adlaw,
Kay kini andam na.

Koro:
Hayag pa, hayag pa, hayag pag maayo;
Hayag pa, hayag pa miabut nang adlaw.

Kahayag ko di matago;
Ingon sa Ginoo.
‘Kini gihatag kanako,
Sa tanan makit-an.

Koro
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4. Pangutana og pangribyu nga pangutana sa matag bata, nga maghunghong
sama sa imong gibuhat sa pang-atensyon nga kalihokan. Ipahunghong sa mga
bata ang ilang tubag. Dayga sila sa maayo nilang pagpaminaw og
paghunahuna.
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Katuyoan Aron pag-awhag sa matag bata sa pagsunod sa ehemplo ni Jesukristo pinaagi
sa pagkamasulundon.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Exodo 20:12, Mateo 26:36–46, Juan 8:28–29,
ug Mga Taga-Colosas 3:20. Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo
(31110), kapitulo 35.

2. Paghimo sa mosunod nga ginunting nga pulong:

3. Pagprinta og Ako Makasunod diha sa papel nga tsapa alang sa matag bata.
Pagdala og tape o mga alperil aron itaud ang tsapa sa sinina sa bata, o
pagdala og lambo aron ibitay ang tsapa sa liog sa mga bata.

4. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa tanang tulo ka mga
bersikulo sa “Sundon ko Dayon” (Children’s Songbook, p. 197). Ang mga
pulong niini nga awit gilakip sa likod sa manwal.

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Hulagway 2-51, Gangsa nga dunay mga Piso; hulagway 2-52, Si Jesus Nag-

ampo sa Getsemani (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 227; 62175).

6. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton .

Pahibalo alang sa mga magtutudlo sa mas dagko og edad nga mga bata: Ikaw
mahimong mogamit sa kalihokan sa pagpalambo 1 isip pang-atensyon nga kali-
hokan.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana. Mahimo nga imong pasultion ang mga bata mahitu-
ngod sa mga paagi nga sila nahimong maayong mga ehemplo sulod sa semana.

Ang Pagkamasulundon Makahatag og Kalipay

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita ang hulagway 2-51, Gangsa nga dunay mga Piso. Hangyoa ang usa ka
bata sa paggunit sa hulagway samtang ikaw mosulti sa imong kaugalingong
mga pulong sa mosunod nga mga istorya mahitungod kang Elder Theodore M.
Burton, kinsa kanhi usa ka General Authority sa Simbahan:

Sa dihang si Theodore M. Burton singko anyos pa lang, iyang giduaw ang iyang
lola didto sa iyang umahan. Si Theodore gusto nga magdula sa gawas didto sa
umahan. Niining pagduaw ni Theodore ang iyang lola mipahimangno kaniya nga

Masulundon

Ako Mahimo nga
Magmasulundon
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dili magpaduol pag-ayo sa mga himongaan nga dunay mga piso tungod kay
basin og magtuo ang himongaan nga iyang hilabtan ang mga piso niini. Si
Theodore misaad nga siya dili magpaduol pag-ayo.

Apan sa dihang nakita ni Theodore ang mga balhibuong dalag nga mga piso,
ganahan gyud siyang mohikap niini. Ang piso midagan palayo, apan ang himo-
ngaan midagan paingon ni Theodore ug gilabkan ang iyang kamot. Si Theodore
midagan nga naghilak paingon sa iyang lola.

Ang lola ni Theodore migakos kaniya hangtud mihilum siya ug dayon mipasabut
nga nagtuo ang himongaan nga pasakitan ni Theodore ang mga piso. Siya
naningkamot sa pagpanalipod sa iyang mga piso sa dihang siya milabok kaniya.

Si Lola mihatud ni Theodore sa gawas pag-usab, mipahinumdom kaniya nga
mopalayo gikan sa himongaan. Siya mipahimangno kaniya nga dili usab magpa-
duol sa inahan nga gangsa, tungod kay aduna usab kini mga piso. Ang inahan
nga gangsa mas dako pa kay sa himongaan, busa siya mopasakit gayud kon
adunay mohilabut sa iyang mga piso. Si Theodore misaad nga dili manghilabut
sa mga piso nga gangsa.

Si Theodore mipalayo gikan sa himongaan. Apan sa dihang nakakita siya sa ina-
han nga gangsa ug sa iyang mga piso, siya mipaduol aron makita kinig maayo.
Mipabukhad sa iyang mga pako ug mipataas sa iyang liog, ang inahan nga
gangsa mitingog og kusog kaayo ngadto kaniya. Si Theodore nahadlok ug mida-
gan pagbalik ngadto sa balay. (Tan-awa sa Theodore M. Burton, “Friend to
Friend: Grandmother’s Lesson,” Friend, Okt. 1973, pp. 18–19.)

Panaghisgutan • Ngano nga misulti ang lola ni Theodore nga dili mopaduol sa himongaan o sa
gangsa?

• Unsa ang gibati ni Theodore sa dihang siya misunod sa iyang lola?

• Nganong mibati man siya niini?

• Unsa sa inyong hunahuna ang nakat-unan ni Theodore niining kasinatian?

Sultihi ang mga bata nga ang lola ni Theodore misulti kaniya nga adunay mga
tawo nga manalipod kaniya, sama nga ang himongaan ug gangsa manalipod 
sa ilang mga piso. Ipasabut nga ang atong mga ginikanan ug pamilya ug ang
Langitnong Amahan ug si Jesukristo nagbantay ug manalipod kanato. Sila
motudlo kanato unsa ang buhaton aron maluwas ug malipay. Mahinungdanon
kaayo nga kita makat-on sa pagsunod kanila.

Ginunting 
nga pulong

Ipakita ang ginunting nga pulong “Masulundon.” Ipasulti sa mga bata og kusog
ang maong pulong dungan kanimo sa pipila ka higayon. Ipasabut nga kita masu-
lundon kon atong buhaton unsa ang buot ipabuhat sa atong Langitnong
Amahan, sa atong ginikanan, ug sa atong mga lider.

Isulti ang pulong sunod ug ipasubli kini sa klase. Ipasabut nga ang pagsunod
sama og kahulugan sa pagkamasulundon.

Kita Mahimong Magmasulundon sa Langitnong Amahan Sama sa Gihimo
ni Jesukristo

Kasulatan Ipasabut nga diha sa Biblia, si Jesukristo nagtudlo sa kamahinungdanon sa
pagsunod sa Langitnong Amahan. Basaha og kusog ang mosunod nga mga
hugpong sa mga pulong gikan sa Juan 8:28–29: “Wala akoy ginabuhat sa kina-
ugalingon kong pagbulot-an, apan nagasulti ako sa ingon sumala sa gitudlo
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kanako sa Amahan.… Kay sa kanunay ginabuhat ko man ang makapahimuot
kaniya.”

Ipasabut nga kini ang mga pulong ni Jesukristo, ug kini nangahulugan nga si
Jesus kanunay nga mihimo sa unsay buot ipabuhat sa Langitnong Amahan
ngadto kaniya. Siya mibuhat lamang sa mga butang nga sayud siyang makapali-
pay sa Langitnong Amahan.

Istorya 
sa kasulatan

Ipakita ang hulagway 2-52, si Jesus Nag-ampo sa Getsemani ug isaysay sa lak-
bit ang istorya nga makita sa Mateo 26:36–39.

Basaha og kusog unsa ang giingon ni Jesukristo sa iyang pag-ampo “Amahan
ko, kon mahimo man isaylo lang kanako kining kopa” (Mateo 26:39). Ipasabut
nga si Jesus dili buot nga mag-antus ug mamatay kon aduna lang untay laing
paagi sa pagtabang kanato nga makabalik ngadto sa atong Langitnong Amahan.

Basaha og kusog unsa ang sunod nga gisulti ni Jesus “gani, dili sumala sa
akong pagbuot kon dili sa imo” (Mateo 26:39). Ipasabut nga kini nagpasabut nga
si Jesus andam sa pagbuhat unsa ang gusto sa Langitnong Amahan, bisan tuod
kini dili sayon. Ipasabut nga kita dili hangyoon sa pagbuhat og mga butang nga
sama ka lisud sa unsay gibuhat ni Jesus; hinoon, kita kinahanglan mosunod sa
Langitnong Amahan sa bisan unsay iyang buot ipabuhat kanato.

• Unsa ang ubang mga butang nga ipabuhat kanato sa Langitnong Amahan?
(Ang mga tubag mahimong maglakip sa pag-ampo, maghigugmaay sa usag
usa, mabunyagan ug makumpirmahan, ug magmatinuoron.)

Kita Mahimong Magmasulundon sa Atong mga Ginikanan

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga kon kita mosunod sa atong Langitnong Amahan, kita mosunod
usab sa atong mga ginikanan. (Kon ang pipila sa mga bata sa inyong klase wala
magpuyo uban sa ilang mga ginikanan, usba kining panaghisgutan kon kina-
hanglanon. Pananglitan, ang mga bata kinahanglan mosunod usab sa ilang mga
apohan.) Ipasabut nga usa sa Napulo ka mga Sugo nagsugo kanato sa pagsu-
nod sa atong mga ginikanan. Basaha og kusog ang unang bahin sa Exodo
20:12: “Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan.” Ipasabut nga ang
pagsunod sa atong mga ginikanan maoy usa ka paagi sa pagtahud kanila.

• Nganong kinahanglan man kitang mosunod sa atong mga ginikanan?

Basaha og kusog ang Mga Taga-Colosas 3:20 (pahinumdumi ang mga bata nga
ang Ginoo maoy laing ngalan ni Jesukristo). Tabangi ang mga bata sa pagme-
morya sa unang bahin sa bersikulo: “Mga anak magmasinugtanon kamo sa
inyong mga ginikanan sa tanang mga butang.”

• Unsa ang inyong bation kon kamo mosunod sa inyong mga ginikanan?

• Unsa ang bation sa inyong mga ginikanan kon kamo mosunod kanila?

Awit Patinduga ang mga bata ug paawita o pasultiha sa mga pulong sa tanang tulo
ka mga bersikulo sa “Sundon ko Dayon.”

Awhaga ang mga bata sa pagdisider karon nga ilang sundon ang Langitnong
Amahan ug ang ilang mga ginikanan.

Istorya Isaysay ang istorya mahitungod sa usa ka bata kinsa nagmalipayon tungod kay
siya misunod sa iyang mga ginikanan. Ikaw mahimong mogamit sa mosunod
nga istorya:
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Si Kathryn ganahan nga magdula didto sa balay ni April nga iyang higala. Ang
mama ni Kathryn miingon nga si Kathryn mahimong makigdula sulod sa usa ka
oras. Sa dihang miingon na ang mama ni April nga human na ang usa ka oras, si
Kathryn dili ganahan mobiya. Gusto niyang humanon ang dula nilang April. Sa
makadiyut mihunahuna si Kathryn ug mihukom nga siya mopauli sumala sa gisul-
ti sa iyang mama nga iyang buhaton. Siya nanamilit dayon ngadto kang April ug
midagan pauli.

Sa dihang miabut na si Kathryn sa balay, ang iyang lola naghulat kaniya. Si lola
gusto nga si Kathryn adto matulog inig ka gabii sa balay ni lola, apan siya nag-
dali nga makapauli. Kon si Kathryn wala pa mauli sa higayon nga gisulthan siya
sa iyang mama nga mouli na, mawala unta ang kahigayunan sa pagduaw niya sa
iyang lola.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Kathryn?

Ipasabut pag-ayo nga kita dili kanunay nga makadawat og makapahinam nga
ganti kon kita nagmasulundon, apan kita makaangkon og malipayon, malinawon
nga pagbati. Kining pagbati nagagikan sa kahibalo nga kita mipili sa pagbuhat
sa matarung.

Minubo

Pag-apil sa bata Dapita ang mga bata, tagsa-tagsa sa pagsulti mahitungod sa usa ka higayon
nga sila nagmasulundon ug unsa ang ilang gibati, o mahitungod sa usa ka paagi
nga sila mahimong magmasulundon sa umaabot (sama sa paghupot sa usa sa
kasugoan sa Langitnong Amahan, pagpananghid sa ginikanan sa dili pa moadto
sa dula, motabang sa pagpanglimpyo sa balay, o moduol dayon sa unang tawag
sa ginikanan).

Pagkahuman sa matag turno sa bata, hatagi siya og “Ako Makasunod” nga tsapa.
Awhaga ang mga bata sa pagtipig sa ilang mga tsapa sa dapit nga ilang makita
kanunay, aron ang mga tsapa makapahinumdom kanila sa pagsunod. Isugyot nga
ang mga bata mopasabut bahin sa ilang mga tsapa ngadto sa ilang mga pamilya
ug mopakigbahin unsa ang ilang nakat-unan sa leksyon karong adlawa.

Pagpamatuod Ipakigbahin ang imong pagpamatuod kon sa unsa nga paagi nga ang pagsunod
sa Langitnong Amahan ug sa imong mga ginikanan nakapanalangin sa imong
kinabuhi. Ikaw mahimong mosugilon sa mga higayon nga ang pagkamasulundon
nakapahimo kanimo nga malipayon.

Awhaga ang mga bata sa pagsunod sa ilang mga ginikanan sulod sa semana.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pagdrowing og usa ka dako nga lingin sa pisara nga dunay duha ka gamay
nga mga lingin sa sulod niini (tan-awa sa gihulagway).

177

Leksyon 30



Ipasabut nga ang tumong niining kalihokan mao ang paghimo og X sulod sa
labing gamay nga lingin samtang gitaptapan ang mata. Paghangyo og mobo-
luntaryo nga mosulay niini. Taptapi ang moboluntaryo ug hatagi siya og tisas.
Tuyoka ang gitaptapan nga bata og kaduha o katulo ug dayon ipaatubang siya
sa pisara. Pahimoa ang bata og X diha sa pisara. Dayon hangyoa ang bata sa
paghimo og lain nga X human makadawat og mga pahimangno kon asa ibu-
tang ang X.  Pagsugo og ikaduha nga bata nga motudlo sa gitaptapan nga
bata sama sa pag-ingon “taas pa,” “ubos pa,” “sa wala,” “sa tuo.”

Tan-awa ang duha ka mga marka ug hisguti kon unsa ka maayo ang nahimo
sa gitaptapan nga bata sa higayon nga siya misunod sa gitudlo sa lain nga
bata.

• Ngano nga si (ngalan sa batang gitaptapan) nakapahimutang pag-ayo sa X
sa dihang siya misunod sa mga pahimangno?

Tuguti ang matag bata kinsa gustong mataptapan ug mosulay sa pagbutang
og usa ka X diha sa lingin samtang laing bata ang mohatag og mga pagtudlo.

Ipasabut nga ang gitaptapan nga mga bata mas molampos sa pagbutang sa
mga marka diha sa lingin kon sila mosunod sa mga pagtudlo sa nakakita og
maayo sa lingin. Ipasabut nga usahay ang Langitnong Amahan ug ang atong
mga ginikanan nakakita sa mga butang nga mas maayo pa kay kanato. Sila
mohatag kanato og pahimangno aron pagtabang kanato. Kon kita mosunod
sa Langitnong Amahan ug sa atong mga ginikanan, kita mahimong malipayon.

2. Isaysay ang mosunod nga istorya sa imong kaugalingong mga pulong:

Si Matthew ganahan og mga posporo. Kon adunay mga kandila nga dagkuta-
nan o halingon nga kayo, kanunay siyang gusto nga motabang. Usahay ang
iyang ginikanan motugot kaniya nga mokudlit sa posporo, apan sila kanunay
nga anaa sa duol aron sa pagsiguro nga siya mag-amping.

Usa ka adlaw samtang wala ang iyang mga ginikanan sa lawak, si Matthew
nakakita og kahon sa posporo sa lamesa. Siya naghunahuna nga makalingaw
gyud kaayo kon iyang pasiga-on ang matag posporo nga siya ra. Sigurado
siya nga siya mag-amping.

Unya si Matthew naghunahuna bahin sa daghang mga higayon nga ang iyang
mama nagsulti kaniya nga ang mga posporo dili mga dulaan ug nga dili gayud
siya mogamit niini nga walay pananghid. Hinayhinay si Matthew nga mipalayo
sa mga posporo ug migawas aron magdula.
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Pakighinabi sa mga bata mahitungod sa posible nga mahitabo kon gikuha pa
ni Matthew ang mga posporo. Ipasabut pag-ayo nga ang pagkamasulundon ni
Matthew nagatabang sa pamilya bisan og walay nakamatngon niini.

Ikaw mahimong mopadayon sa panaghisgutan pinaagi sa pagpangutana:

• Unsay angay buhaton ni Matthew kon ang iyang magulang nga lalaki
mosugo kaniya sa pagdala sa mga posporo sa ilang lawak aron sila
makadula niini?

Ipasabut nga kon adunay tawo nga mopabuhat kanato og butang nga nasa-
yud kita nga sayop, kita dili gyud mosunod. Ang Langitnong Amahan wala
maglaum kanato nga mosunod kon kita suguon sa butang nga sayop.

3. Pag-andam og mga piraso sa papel nga dunay yano nga mga pahimangno
sama sa mosunod:

• Papasa ang pisara.

• Pakiglamano sa mga sakop sa klase.

• Awita o isulti ang mga pulong sa “Sundog Sundoga.”

• Sulti og butang nga mabination sa matag sakop sa klase.

• Sulti og lima ka butang nga ikaw mapasalamaton.

Dulaa ang pipila ka butang nga imong buhaton alang sa usa ka pamilya sulod
sa semana.

Ibutang ang mga piraso sa papel sa usa ka sudlanan. Papulipuliha ang mga
bata sa pagpili og kuha og papel ug sa pagsunod sa mga pahimangno nga
nahisulat niini.

4. Sa dili pa ang klase, pag-andam ug pagtago og mga timailhan alang sa usa ka
gamay nga dula sa pagpangita sa bahandi sa imong klase. Ang matag
timailhan kinahanglan motultol sa mga bata ngadto sa sunod nga timailhan
hangtud ang katapusan nga timailhan magtultol ngadto sa bahandi. Mahimo
usab nga ikaw mobutang og gamay nga maka-on o regalo alang sa matag
bata pagkahuman sa pagpangita.

Hisguti uban sa mga bata nga kinahanglan gayud nga sila mosunod sa pahi-
mangno sa matag timailhan aron makit-an ang bahandi. Basaha og kusog ang
unang timailhan aron masugdan ang pagpangita sa bahandi.

Pagkahuman sa mga bata sa pagpangita sa bahandi, tabangi sila nga maka-
sabut nga kon kita mosunod sa atong Langitnong Amahan, iyang ihatag kana-
to ang labing dako sa tanan nga bahandi: iya kitang papuy-on uban kaniya
hangtud sa kahangturan.

5. Ribyuha ang istorya ni Noe ug sa arka, nga makita sa Genesis 6–8. Ipasabut
nga tungod kay si Noe masulundon, siya ug ang iyang pamilya naluwas gikan
sa lunop. Awhaga ang mga bata sa pagsunod sa mga kasugoan sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, sama sa gibuhat ni Noe.

Hatagi ang matag bata og usa ka kopya sa handout sa katapusan sa leksyon.
Pakolori sa mga bata ang hulagway sa arka ug unya padrowinga og usa ka
hulagway nga magpakita kon sa unsa nga paagi nga sila mahimong magma-
sulundon.
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makasabut sa kamahinungdanon sa pagta-
hud ug pagsunod sa mga balaod sa yuta.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 22:15–22 ug ang Artikulo sa Hugot
nga Pagtuo 1:12.

2. Pag-andam og igo nga ginama sa harina nga kley aron mabahin sa matag
bata. Ang resipe sa ginama sa harina nga kley makita sa pahina 50. (Kon
walay ginama sa harina nga kley, pagdala og mga krayola ug papel nga
magamit sa matag bata.)

3. Diha sa usa ka panid nga papel, ilista ang pipila ka mga sitwasyon nga nagla-
kip sa mga balaod ug mga lagda nga sinati na sa mga bata. Paghulagway
bisan og usa lang ka sitwasyon alang sa matag bata diha sa klase, ug nume-
ruhi ang mga sitwasyon. Gamita ang mga sitwasyon sa ubos o paghimo og
laing mas tukma alang sa mga bata sa imong klase:

• Ikaw hapit nang maulahi sa eskwelahan. Kon molabang ka sa karsada imbis
sa labanganan, makaabut ka didto og sayo. Unsa ang imong buhaton kon
imong sundon ang balaod?

• Ikaw nag-shopping uban sa imong papa ug nangayo og usa ka kendi. Ang
imong papa miingon dili, apan samtang siya nabisi sa pagbayad sa mga
pinalit, imong nakita nga imong masuksuk ang kendi sa imong bulsa nga
walay bisan kinsa nga makabantay. Unsa ang imong buhaton kon imong
sundon ang balaod?

• Ikaw midala og suroy sa imong iro nga may higut. Miabut ka sa plasa ug
gustong mohapit og magdula, apan adunay pahibalo nga nag-ingon
“Ginadili ang mga Iro.” Wala kay nakita nga mga tawo sa palibut, ug mahi-
mo nimong ihigut ang iro diha sa kahoy samtang ikaw magdula. Unsa ang
imong buhaton kon imong sundon ang balaod?

• Ikaw hapit na molabang sa karsada sa usa ka eskina nga dunay suga-trapi-
ko. Walay umaabot nga sakyanan ug walay tawo sa palibut. Apan ang
imong suga nag-ingon nga paghulat. Unsa ang imong buhaton kon imong
sundon ang balaod?

• Naa ka sa librarya ug nakita ang libro nga gusto nimo nga igawas, apan
nahabilin sa balay ang imong kard sa librarya. Ang librarian wala sa iyang
lamesa ug dili makakita nimo nga molakaw dala ang libro. Unsa ang imong
buhaton kon imong sundon ang balaod?

4. Pag-andam og daghang gagmay nga piraso sa papel sama kadaghan sa mga
sitwasyon nga imong giandam. Numeruhi ang mga papel ug ibutang kini sa
garapon o basket.

5. Paghimo og papel nga tsapa alang sa matag bata:

Ako Mosunod sa Balaod Leksyon
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6. Paghimo sa mosunod nga ginunting nga mga pulong:

7. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Usa ka sinsilyo (nga adunay usa ka litrato sa nasudnong pangulo, kon mahimo).
c. Mga alperil dinagum, tape, o lambo aron ikataud ang tsapa sa mga sinina

sa mga bata.
d. Hulagway 2-53, Ihatag ngadto kang Cesar.

8. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton .

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Ang mga Lagda ug mga Balaod Makatabang Kanato

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Hatagi ang mga bata og mga piraso sa ginama sa harina nga kley og pahimoa
ang matag usa og porma sa binuhi nga hayop. (Kon walay ginama sa harina nga
kley o kining kalihokan lisud kaayo alang sa mga bata sa imong klase, hatagi
ang mga bata og mga krayola ug papel ug padrowinga sila og mga binuhi nga
mga hayop. Usba ang panaghisgutan sigun sa panginahanglan.)

Ipakita ang tanang mga hayop sa lamesa o salog. Ipasabut nga ang mga mag-
uuma kinahanglan nga moamuma pag-ayo sa ilang mga kahayopan ug mohatag
kanila og pagkaon, tubig, ug panalipod. Kon ang mga hayop mahilayo, kini mahi-
mong mawala o maangol.

• Unsa ang atong buhaton aron malikayan nga kining mga kahayopan mahilayo?
(maghimo og koral.)

Pag-umol og kley sa imong mga palad ug ipaod sa lamesa aron makaporma og
taas nga pisi. Lingini ang mga hayop niini aron moporma og koral. Ipasabut nga
ang mga koral maayo tungod kay kini makatabang sa mga hayop nga luwas.
(Pasagdi ang mga hayop nga makita sa tibuok leksyon. Sa katapusan sa leksyon
tuguti ang mga bata nga modala sa ilang mga hayop sa balay.)

Ipasabut nga aduna usab kitay mga butang nga mopahimutang kanato sa luwas.
Kining mga butanga gitawag og mga balaod ug mga lagda. Ang mga balaod ug
mga lagda sama na sa mga koral tungod kay kini makapugong kanato sa paghi-
mo sa mga butang nga makuyaw o kanang makahimo kanato o sa uban nga

Kami nagtuo sa pagsunod sa mga balaod.

Kami nagtuo 
sa pagsunod 

sa mga balaod.
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mga tawo nga dili malipayon. Kon kita mosunod sa mga balaod og mga lagda,
kini makatabang kanato aron mamahimong luwas og malipayon

Panaghisgutan Pagpili og usa ka yano nga dula nga sinati sa matag bata sa imong klase, sama
sa tik-tak-toe. Ipasulti sa bata ang mga lagda sa dula ug hisguti kon unsa ang
mahimong mahitabo kon kamo mosulay sa pagdula nga dili mosunod sa mga
lagda. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang mga lagda gikinahanglan
aron ang dula magmalampuson ug makalingaw nga dulaon.

• Unsa ang lain pa nga mga matang sa mga lagda nga anaa gawas sa lagda sa
dula?

• Unsa ang ubang mga lagda sa inyong panimalay?

Pasultia ang matag bata og usa ka lagda nga gisunod sa iyang pamilya, sama
sa “Hipuson ang mga dulaan inig kahuman og dula.” Samtang ang matag bata
maghisgot og usa ka lagda, pangutana:

• Sa unsa nga paagi nga kini nga lagda nakatabang kaninyo?

Sa higayon nga ang matag bata mosulti og usa ka lagda, itudlo nga adunay mga
lagda sa laing mga dapit gawas sa atong mga panimalay.

• Unsa ang mga lagda sa eskwelahan? diha sa Primary?

• Sa unsa nga paagi nga kining mga lagda nakatabang kaninyo?

Ang Atong Nasud Naghatag Kanato og mga Balaod

Istorya ug 
panaghisgutan

Ipasabut nga sama nga kita adunay mga lagda sa panimalay, sa eskwelahan,
ug sa Primary, kita adunay mga lagda alang sa atong mga lalawigan ug nasud.
Kining mga lagda gitawag og mga balaod. Ang mga balaod motabang ug
manalipod kanato sama sa mahimo sa mga lagda sa atong panimalay, eskwela-
han, ug Primary. Isaysay ang istorya mahitungod sa usa ka bata kinsa nakat-on
kon sa unsa nga paagi ang balaod makapanalipod ug makatabang kanato sa
higayon nga kita mosunod niini. Gamita ang istorya sa ubos o paghimo og
imong kaugalingon:

Si Jerry gusto nga dunay iyang kaugalingon nga iro, busa siya nalipay nga giha-
tagan og bag-ong itoy alang sa iyang adlawng natawhan. Iyang ginganlan ang
iro og Pal. Si Jerry ug si Pal malingaw kaayo sa ilang panag-uban.

Ang siyudad ni Jerry adunay usa ka balaod nga nag-ingon nga ang tanan nga mga
iro kinahanglan adunay higut kon kini wala sa sulod sa gikoral nga nataran. Usa ka
adlaw si Jerry mihukom nga dad-on si Pal sa balay sa iyang higala. Wala niya
makit-i ang higut ni Pal, ug ang iyang higala nagpuyo sa balay nga pipila lang ka
mga balay ang gilay-on, busa si Jerry mihukom nga dad-on si Pal nga walay higut.

Samtang sila naglakaw sa karsada, si Pal nakakita og iring sa pikas bahin sa kar-
sada. Sa wala pa si Jerry makaamgo unsa ang nahitabo, si Pal midagan ngadto
sa karsada ug nadasmagan sa usa ka sakyanan.

Nagtulo ang luha, gipunit ni Jerry ang iro ug gidala kini sa balay. Ang mama ni
Jerry mihatud kanila sa beterenaryo, kinsa mialima sa nabali nga paa ni Pal.

Sa dihang sila nahiuli na, ang mama ni Jerry miingon nga si Pal mahimo untang
mamatay. Si Jerry nakaamgo nga kon misunod pa unta siya sa balaod ug pirme
nga gihigtan ang iyang iro, si Pal dili unta masakitan. Si Jerry nakaamgo nga ang
balaod anaa aron sa pagpanalipod kaniya ug sa iyang iro, ug siya mihukom nga
dili na gayud mosupak niana nga balaod.
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• Ngano sa inyong hunahuna nga ang siyudad ni Jerry adunay balaod mahitu-
ngod sa paghigut sa mga iro?

• Sa unsa nga paagi nga malikayan unta ang pagkaaksidente ni Pal?

• Ngano nga aduna kitay mga balaod ug mga lagda nga kinahanglan atong
sundon?

Panaghisgutan Ipasabut nga ang mga balaod gihimo aron sa pagpanalipod kanato. Hangyoa
ang mga bata sa paghingalan og pipila ka nag-unang mga balaod sa inyong
dapit. Hisguti ang matag balaod ug ngano nga namugna kini. Tabangi ang mga
bata nga makasabut kon sa unsa nga paaagi makatabang ang matag balaod.

Ikaw mahimong mogamit sa pipila sa mosunod nga mga ideya kon kini magamit
sa inyong dapit:

Mga Balaod sa Trapiko

• Mohunong atol sa tanang mga sinyas sa pagpahunong. Kini makatabang
kanato nga malikayan ang mga aksidente.

• Tuman sa mga speed limit. Ang mga speed limit gipahigayon aron ang mga
katawhan makamaniho nga luwas ug dali rang makahunong sa usa ka emer-
hensiya.

Mga Balaod Mahitungod sa mga Binuhi nga mga Hayop

• Higtan kanunay ang inyong mga binuhing hayop kon kini anaa sa gawas sa
inyong nataran. Ang mga balaod sa paghigot makapanalipod sa mga kahayo-
pan nga masakitan (sama sa iro ni Jerry nga si Pal) ug makapanalipod sa kab-
tangan sa mga tawo gikan sa kadaot tungod sa mga kahayopan.

• Dili magmalupigon ngadto sa mga hayop. Kini nga balaod manalipod sa mga
hayop nga masakitan.

Mga Balaod Mahitungod sa Personal nga Kabtangan

• Dili mangawat. Kon kita manguha og butang nga gipanag-iya sa uban, ang
matag usa dili malipay.

• Dili magsagbot-sagbot, kon ang matag usa magsagbot-sagbot, nan ang atong
siyudad o lungsod mahimong bati ug dili limpyo. Ang atong mga ginikanan
makabayad (pinaagi sa mga buhis) aron kini limpyuhon.

Si Jesukristo Buot nga Atong Sundon ang Balaod

Panaghisgutan • Unsa ang mga buhis?

Ipasabut nga ang mga buhis mao ang salapi nga atong gihatag sa atong estado
o nasud aron sa pagtabang sa pagbayad alang sa mga butang nga makaayo sa
matag usa, sama sa mga pulis, mga bombero, mga karsada, ug mga eskwela-
han. Hisguti sa lakbit nga unsa kahay mahitabo kon wala kining mga butanga.
Ipasabut nga kita adunay mga balaod sa buhis aron sa pagsiguro nga ang matag
usa makatabang sa pagbayad niining mga butanga.

Istorya sa kasula-
tan

Ipasabut nga ang mga tawo sa panahon ni Jesukristo adunay mga balaod sa
buhis. Ipakita ang hulagway 2-53, Ihatag ngadto kang Cesar, ug isaysay ang
istorya nga makita sa Mateo 22:15–22.

Ipasabut nga ang mga tawo nangutana kang Jesus kon kinahanglan ba silang
mobayad og pahinungod nga salapi ngadto sa ilang nasud. Ang pahinungod
nga salapi sama sa salapi sa buhis.
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Ipakita ang salapi nga imong gidala. Ipasabut nga si Jesus mihangyo sa mga tawo
nga mopakita kaniya og usa ka sinsilyo. Iyang gitudlo nga ang sinsilyo adunay 
larawan ni Cesar, ang pangulo sa nasud. (Kon ang sinsilyo nga imong gidala adu-
nay larawan sa usa ka pangulo sa nasud, itudlo kini.) Basaha og kusog unsa ang
gisulti ni Jesus sa mga tawo, nga makita sa Mateo 22:21 (nga nagsugod sa Ug siya
miingon). Ipasabut nga si Jesus miingon sa mga tawo nga sila kinahanglan mosu-
nod sa balaod sa ilang nasud ug sa mga balaod sa Langitnong Amahan. Si Jesus
mitudlo nga mahinungdanon kaayo nga ilang sundon ang balaod sa nasud.

Kita Nagtuo sa Pagsunod sa Balaod

Ginunting 
nga pulong

Basaha og kusog ang tudling sa mga pulong sa ginunting nga pulong. Ipasabut
nga kini kabahin sa ikanapulog duha nga artikulo sa hugot nga pagtuo, usa sa
mga pamahayag sa pagtuo sa Simbahan.

Ipausab pagpabasa sa klase ang tudling sa mga pulong sa pipila ka higayon.

Dula Ibutang ang lista sa mga sitwasyon ug ang garapon o basket sa mga numero sa
lamesa o sa salog. Sultihi ang klase nga mahimo na karon silang magdula sa
“Pagsunod sa Balaod” nga dula. Dayon lingkod ug paghulat og usa ka gutlo o
duha. Kon walay usa nga motubag, pangutana:

• Nganong wala may usa nga nagdula sa dula? (Walay nasayud sa mga lagda.)

Kon ang mga bata misulay sa pagbana-bana na sa sitwasyon, tingali pinaagi sa
paghan-ay, sa dinumero nga mga papel, dayga sila sa ilang paningkamot, ug
dayon pangutana:

• Nagdula ba kamo sa “Pagsunod sa Balaod” nga dula?

• Nganong wala man?

Ipasabut nga ang mga lagda ug mga balaod motabang kanato ug mohatag
kanato og direksyon. Ipasabut ang mga lagda sa dula:

1. Pagpunit og usa ka numero gikan sa garapon (o basket).

2. Ihan-ay ang inyong turno, sugod sa tawo nga nakapunit sa numero uno.

3. Barug kon inyo nang turno.

4. Ihatag ang imong numero ngadto sa magtutudlo, ug dayon tubaga ang
pangutana sa magtutudlo nga walay tabang gikan sa uban nga mga bata.

5. Lingkod nga maghilum sa inyong lingkuranan sa dili pa ug human sa imong
turno.

Dulaa ang dula, tuguti ang matag bata nga mopunit og usa ka numero gikan sa
garapon o basket.

Basaha ngadto sa matag bata ang sitwasyon nga tukma sa ilang numero.

Kon ang matag bata nakatubag sa usa ka pangutana, ihatag ang mga tsapa ngadto
sa mga bata. Dayga ang mga bata sa ilang maanindot nga mga ideya o mga tubag.

Minubo

Pag-apil sa bata Pangutan-a ang mga bata kon unsa ang ilang isulti sa higayon nga mangutana
ang ilang mga pamilya mahitungod sa ilang mga tsapa. Samtang sila makigba-
hin sa ilang mga tubag, hatagi og gibug-aton ang kamahinungdanon sa pagsu-
nod sa mga balaod aron kita magpuyo sa kalipay.
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Pagpamatuod Ipamatuod nga ang mga balaod gimugna alang sa atong kaayohan. Ikaw mahi-
mong mopakigbahin og personal nga kasinatian sa higayon nga ikaw mapasala-
maton nga imong gisunod ang balaod. Pahinumdumi ang mga bata sa pagsu-
nod sa mga balaod sa Langitnong Amahan ug sa mga balaod sa ilang nasud.

Awhaga ang matag bata sa pagpili og usa ka balaod nga sundon pag-ayo nii-
ning semanaha.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Isugyot nga
ang bata mohangyo sa Langitnong Amahan nga tabangan ang mga bata nga
makahinumdom og mosunod sa mga balaod.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Tabangi ang mga bata nga makamemorya sa ikanapulog duha nga artikulo sa
hugot nga pagtuo: “Kami nagtuo sa kamandoan ubos sa mga hari, presiden-
te, mga magmamando, ug sa mga maghuhukom, sa pagsunod, pagtahud,
ug sa paghupot sa balaod.” Ipasabut ang dili sinati nga mga pulong ngadto
sa mga bata.

Ang mas gagmay nga mga bata makamemorya kabahin sa artikulo sa hugot nga
pagtuo nga nahisulat sa ilang mga tsapa: “Kami nagtuo sa pagsunod sa balaod.”

Mahimo nimo nga awiton ang “Ang Ikanapulog Duha nga Artikulo sa Hugot
nga Pagtuo” (Children’s Songbook, p. 131) aron tabangan ang mga bata nga
makamemorya.

2. Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna og lima ka mga lagda nga lagmit
anaa sa mga pamilya nga nakatabang sa mga sakop sa pamilya nga kanu-
nayng anaa sa kahilwasan ug kalipay. Ipaisa ang tudlo sa matag bata sam-
tang ang matag lagda gihinganlan. Sa higayon nga ang lima ka lagda mahi-
nganlan ug ang matag bata nakabukhad na sa lima ka mga tudlo, ipamarka
sa tsok sa matag bata diha sa pisara. Sulati ang matag marka sa ngalan sa
bata. Pasalamati ang mga bata sa ilang matinabangon nga mga kamot, ug
awhaga sila sa paghinumdom ug pagsunod sa mga lagda sa ilang kaugali-
ngon nga pamilya.

3. Buhata uban sa mga bata ang mosunod nga mga dula sa tudlo:

Ako mihunong (ipataas ang duha ka kamot, ang mga palad sa atubangan
kunohay aduna kini gipahunong),
Ako mitan-aw (ibutang ang kamot ibabaw sa mga mata kunohay palandungan

kini),
Ako naminaw (idap-ig ang kamot sa dunggan),
Ug nasayud na ako (ibalikbalik og kaway ang mga tudlo)
Nga (itudlo ang kaugalingon) ako luwas,
Bisan asa ako (idupa ang mga bukton sa pagpakita og luna).
Ako molabang lang sa mga labanganan (Ikyugpos ang kamot sa dughan),
Dili mourong sa taliwa sa dalan (Ilingo-lingo ang ulo;
Magtan-aw ko sa unahan (Ibutang ang kamot ibabaw sa mata kunohay gipan-

dungan),
Maghunahuna lang daan (tuktuka ang kilid sa ulo),
Dayon akong gamiton ang akong tiil (lakaw sa hustong lugar).

Pahinumdumi ang mga bata sa kamahinungdanon sa pagsunod sa mga bala-
od sa trapiko.
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Katuyoan Aron pagtabang sa mga bata nga makasabut nga sila makasunod sa ehemplo ni
Jesukristo ug makapakita og gugma pinaagi sa pagtabang sa uban.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Marcos 6:34–44; Lucas 17:11–19; Juan
13:15, 34–35; ug 3 Nephi 17.

2. Paggunting og dako nga kasingkasing nga papel alang sa pang-atensyon nga
kalihokan.

3. Alang sa matag bata, paghimo og usa ka kopya o pinalakra sa “Sama nga Ako
Naghigugma Kaninyo” nga handout ug puzzle nga kasingkasing nga makita sa
katapusan sa leksyon. Kon mahimo, kopyaha o palakrahi ang mga puzzle nga
kasingkasing ngadto sa papel dekolor. Guntinga ang mga puzzle og ginagmay
subay sa mga tinuldokan nga mga linya.

4. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong “Maghigugmaay” (Children’s
Songbook, p. 136) ug “Higugmaa ang Tanan” (Children’s Songbook, p. 61).
Ang mga pulong sa “Maghigugmaay” gilakip sa likod sa manwal.

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug usa ka Basahon ni Mormon.
b. Kula o Igpapilit.
c. Hulagway 2-36, Si Jesus Nanalangin sa mga Anak sa mga Nephite;

hulagway 2-45, Napulo ka mga Sanglahon (Pakete sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo 221; 62150); hulagway 2-47, Nagpakaon sa Lima ka Libo
(62143); hulagway 2-54, Ang Katapusan nga Panihapon (Pakete sa mga
Hulagway sa Ebanghelyo 225; 62174).

6. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton .

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana. 

Mao kini ang Mahinungdanon ang Higugmaon

Pang-atensyon
nga kalihokan

Ipakita ang dako nga kasingkasing nga papel ngadto sa mga bata.

• Unsa ang inyong mahunahunaan kon makakita mo og kasingkasing? (Gugma.)

• Unsaon ninyo pagkahibalo nga ang usa ka tawo nahigugma kaninyo?

Tuguti ang mga bata sa pagpakighinabi mahitungod sa mga tawo nga nagmahal
kanila (sama sa mga sakop sa pamilya, ug sa magtutudlo sa Primary) ug giunsa
sa pagpakita niining mga tawo ang ilang gugma.

Higugmaa 
ang Usag Usa

Leksyon

32

187



• Unsa ang inyong bation kon ang mga tawo mopakita nga sila nagmahal
kaninyo?

• Unsa sa inyong hunahuna ang bation sa uban nga mga tawo kon inyong ipakita
ang inyong pagmahal kanila?

Ipasabut nga kitang tanan nagkinahanglan nga masayud nga kita gihigugma.

Si Jesukristo Nagtudlo Kanato sa Paghigugma sa Usag Usa

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga sa wala pa magpuyo si Jesukristo sa yuta, ang mga tawo nagsu-
nod sa lagda nga “mata sa mata.” Kini nangahulugan nga kon ang tawo maldi-
to o dili mahigalaon kaninyo, kamo mahimong magminaldito o dili mahigalaon
ngadto kanila. Ipasabut nga sa dihang miabut si Jesus sa yuta, siya mitudlo sa
mga tawo og lahi nga paagi sa pagpakabuhi.

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang hulagway 2-54, Ang Katapusan nga Panihapon. Ipasabut nga sa
dihang hapit na ilansang sa krus si Jesus, siya nakigkita sa iyang mga tinun-an
ug sila nagdungan og pangaon sa katapusan nga higayon. Kini nga pagpanga-
on gitawag nga ang Katapusan nga Panihapon. Atol niining pagpangaon ang
Manluluwas misulti ngadto sa iyang mga tinun-an nga siya sa dili madugay
mobiya na kanila, ug siya mihatag kanila og mga panudlo.

Ipakita ang Biblia ug basaha og kusog ang Juan 13:34–35. Ipasabut nga kini
mga pulong ni Jesus. Basaha pag-usab ang unang bahin sa bersikulo 34 (hang-
tud sa unang maghigugmaay sa usag usa).

• Unsa ang kasugoan?

Ipasabut nga dinhi niining kasulatan si Jesus wala lang basta misugyot nga kita
maghigugmaay sa usag usa, siya mihatag kanato og kasugoan sa paghigugma
sa matag usa. Kon kita mosunod ni Jesus, kita mohigugma sa uban.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Higugmaa ang Tanan,” ginamit ang mga lihok
nga nalatid:

Si Jesus miingon higugmaa ang tanan (idupa ang mga bukton);
Tahud sab nila (atubang sa silingan ug pakiglamano).
Kon puno ka sa gugma (ibutang ang kamot sa dughan),
Sila mopangga nimo (gaksa ang imong kaugalingon).

Si Jesukristo Mipakita og Gugma sa Uban pinaagi sa Pagtabang Kanila

Kasulatan Basaha og kusog ang Juan 13:15.

• Unsa ang kahulugan sa pagka-ehemplo?

• Kinsa ang nakahatag og usa ka maayong ehemplo alang kanato?

Sultihi ang mga bata nga si Jesukristo maoy nagsulti sa mga pulong sa kasula-
tan nga bag-o pa lang ninyong gibasa. Ipasabut nga usa ka paagi nga si Jesus
mihatag og ehemplo alang kanato mao ang paghigugma sa uban nga mga tawo
ug pagbuhat og maayo nga butang alang kanila.

Mga istorya sa
kasulatan ug
panaghisgutan

Ipakita ang hulagway 2-45, Napulo ka mga Sanglahon. Hangyoa ang mga bata
sa pagsaysay sa istorya nga gihulagway sa larawan (tan-awa Lucas 17:11–19).

• Unsa ang gibuhat ni Jesus sa pagtabang sa napulo ka mga sanglahon?

• Nganong siya miayo man kanila?
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Ipakita ang hulagway 2-47, Ang Pagpakaon sa Lima ka Libo, ug hangyoa ang
mga bata sa pagsaysay sa istorya nga gipakita sa hulagway (tan-awa sa Marcos
6:34–44). Tabangi sila kon gikinahanglan.

• Unsa ang gibuhat ni Jesus sa pagtabang sa mga tawo?

• Ngano nga siya mitabang man kanila?

Ipakita ang hulagway 2-36, Si Jesus Mipanalangin sa mga Bata nga Nephite, ug
isaysay ang istorya nga makita sa 3 Nephi 17. Ipasabut nga si Jesus andam na
sa pagbiya sa mga Nephite didto sa Amerika ug mobalik na ngadto sa
Langitnong Amahan, apan ang mga Nephite dili buot nga siya mobiya (tan-awa
sa 3 Nephi 17:4–5). Si Jesus mipabilin og dyutay pa nga panahon ug miayo sa
tanang masakiton ug mipanalangin sa tanan nga mga bata.

• Ngano nga mipabilin man si Jesus uban sa mga Nephite?

• Ngano nga si Jesus miayo sa mga masakiton ug mipanalangin sa mga bata?

Ipasabut nga sa matag usa niining mga istorya, si Jesukristo mitabang sa mga
tawo tungod kay siya nagmahal kanila. Kita makapakita usab sa mga tawo nga
sila atong gimahal pinaagi sa pagtabang kanila.

Kita Makasunod sa Ehemplo ni Jesukristo pinaagi sa Pagtabang sa Uban

Kasulatan Basaha pag-usab ang Juan 13:35. Ipasabut nga samtang atong ipakita ang
atong gugma sa uban nga mga tawo, sila masayud nga atong gisunod ang
ehemplo ni Jesukristo.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Maghigugmaay.”

Istorya Ipasabut nga kita makasunod sa ehemplo ni Jesukristo ug makapakita sa atong
gugma alang sa uban pinaagi sa pagtabang kanila. Isaysay ang istorya mahitu-
ngod sa usa ka bata nga mihimo og butang nga maayo alang sa usa ka tawo
aron makapakita ug gugma alang niana nga tawo. Ikaw mahimong mogamit sa
mosunod nga istorya

Si Tomás nagkasakit pag-ayo ug kinahanglan nga mohigda og dugay nga pana-
hon. Siya gimingaw sa tanang kalingawan nga gusto niyang buhaton uban sa
iyang mga higala. Samtang siya nasakit pa, pipila sa iyang mga higala miabut
aron sa pagduaw kaniya kausa o kaduha. Apan ang iyang higala nga si Juan
magduawan kaniya sa makadaghan. Daghang higayon nga ang uban nga mga
batang lalaki magdula sa gawas, si Juan anaa sa kiliran sa higdaanan ni Tomás
makigtabi ug magkinataw-anay ug tabangan siya nga moarang-arang ang pamati.

• Unsa ang gibuhat ni Juan aron ikapakita nga siya nagmahal kang Tomás?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Tomás mahitungod kang Juan? Unsa sa
inyong hunahuna ang gibati ni Juan mahitungod kang Tomás?

Ipasabut nga adunay daghang mga paagi nga kita makapakita sa atong gugma
alang sa uban pinaagi sa pagtabang kanila. Kita makabuhat og mabination nga
mga butang alang sa atong mga pamilya, sa atong mga higala, sa atong mga
silingan, sa edaran nga mga tawo, kadtong nasakit, o bisan kinsa pa nga nagki-
nahanglan sa atong tabang.

Kalihokan Papaminawa ang mga bata samtang ikaw mosulti kanila sa unang bahin sa usa ka
sitwasyon nga mahimong mahitabo kanila. Hangyoa sila sa pagtapos sa sitwasyon
pinaagi sa pagsulti unsa ang ilang buhaton aron makapakita og gugma. Mahimo
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nimong ipadula sa mga bata ang usa o duha sa mga sitwasyon. Gamita ang mga
mosunod nga mga sitwasyon o paghimo og pipila nga imong kaugalingon:

1. Ikaw ug ang imong papa naglingkod sa eskina nga naghulat og bus. Nakita
nimo ang edaran nga lalaki aron makaabut sa bus. Aduna siyay sungkod nga
makatabang sa iyang paglakaw, apan dili siya makalihok og paspas kaayo.
Ang bus mihunong ug ang pultahan miabli. Sa imong pagtikang sa tikanganan
imong nakita, nga siya lagmit dili makaabut sa bus sa saktong oras.

• Unsa ang imong mahimong buhaton aron mapakita ang imong gugma alang
niini nga tawo?

2. Sa Domingo sa buntag ikaw naglakaw paingon sa simbahan. Ikaw nakakita og
usa ka batan-on nga inahan nga nagkugos og bata ug dunay mga libro sa
pikas bukton.

• Unsa ang imong mahimo aron masunod ang ehemplo sa Manluluwas ug
makapakita og gugma sa babaye?

3. Pag-abot nimo sa balay gikan sa eskwelahan, ang imong manghud naglangas
og naghilak tungod kay siya gusto nga basahan sa imong mama og istorya.

• Unsa ang imong mahimo aron ka makapakita sa imong gugma alang sa
imong mama ug sa imong manghud?

4. Usa ka Domingo sa Primary, ikaw nakahimamat og bag-o nga batang babaye
gikan sa laing nasud. Siya manggiulawon kaayo og dili kaayo motabi.
Pagkataud-taud imo siyang nakita nga nagtindog sa atubangan sa pultahan sa
balay-tigumanan nga naghilak.

• Unsa ang imong mahimo aron makapakita og gugma ug makatabang sa
bag-o nga batang babaye?

Minubo

Kalihokan ginamit
ang puzzle

Hatagi ang matag bata og usa sa mga handout nga kasingkasing ug usa ka
koleksyon sa mga mga piraso sa puzzle nga kasingkasing. Tabangi ang matag
bata sa paghan-ay sa mga puzzle ug dayon ipapilit ang puzzle sa handout nga
kasingkasing. Dungan sa mga bata, isulti og kusog ang mga pulong nga anaa sa
puzzle ug sa handout.

Ipadala sa mga bata ang ilang mga handout ug usa ka koleksyon sa mga piraso
sa puzzle nga pagsaysay sa balay. Awhaga ang mga bata sa pagsulti sa ilang
mga pamilya kon unsa ang ilang nakat-unan karong adlawa mahitungod sa pag-
pakita og gugma alang sa uban.

Kon itugot sa panahon, hangyoa ang mga bata sa pagngalan og usa ka tawo
nga iyang gimahal ug ipasulti ang usa ka paagi nga siya makapakita og gugma
alang nianang tawhana. Awhaga ang mga bata sa pagpakita og gugma sa uban
pinaagi sa pagtabang kanila.

Pagpamatuod Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo buot nga atong higug-
maon ang usag-usa. Sultihi ang mga bata kon unsay imong gibati sa dihang
ikaw mipakita og gugma alang sa uban.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Isugyot nga
ang bata mohangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang sa mga bata sa pag-
pakita sa gugma alang sa uban sama sa gihimo sa Manluluwas.
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Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pahimoa ang mga bata og tag-usa ka sulat ngadto sa tawo nga ilang gihigugma,
nga magpasabut kon unsa ka dako ang ilang pagbati alang niana nga tawo. Ang
gagmay pa nga mga bata mahimong magdrowing og mga hulagway alang sa
tawo nga ilang gihigugma. Awhaga ang mga bata sa pagpakigbahin sa ilang
mga sulat o drowing sa mga tawo nga ilang gihimoan niini.

2. Isaysay ang mosunod nga istorya mahitungod sa usa ka panahon sa dihang si
John Taylor, kinsa nahimong ikatulo nga Presidente sa Simbahan, mipakita og
gugma:

Sa bata pa si John Taylor, ang iyang higala nga si Robert West namatay gumi-
kan sa usa ka grabe nga sakit. Pagkahuman ang amahan sa bata, nga si Allee
West, mibiya sa balangay aron mamahimong usa ka magbalantaysa karnero.
Si John nasayud nga si Allee usahay masulub-on, busa siya mihangyo sa
iyang mga ginikanan kon mahimo ba siya nga moduaw kang Allee. Mitugot
ang mga ginikanan ni John ug miandam og usa ka basket nga pagkaon aron
dad-on ni John.

Miabut og usa ka adlaw nga lakaw alang ni John sa pag-adto sa balay ni Allee
ug sa pagbalik, busa siya migikan og sayo sa buntag. Ang biyahe kapoy
kaayo, ug adunay daghang mga bukid nga latason. Sa makausa, samtang
nagpahulay, siya natintal nga kaonon ang pagkaon sa basket. Hinoon mitindog
siya ug mitiwas sa paglakaw nga paspas kaayo kutob sa mahimo.

Si Allee nalipay kaayo sa pagkakita ni John. Sila nangaon ug nagsultihanay sa
mga nanglabay nga mga panahon. (Tan-awa sa Deta Petersen Neeley and
Nathan Glen Neeley, A Child’s Story of the Prophet John Taylor [Dakbayan sa
Salt Lake: Deseret News Press, 1960], pp. 12–18.)

• Unsa ang gihimo ni John Taylor aron sa pagpakita og gugma alang sa
amahan sa iyang higala?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Allee mahitungod sa gihimo ni John
Taylor?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni John Taylor?

Pahinumdumi ang mga bata nga sa higayon nga kita mopakita og gugma alang
sa uban, ang mga tawo nga atong gitabangan malipay ug kita malipay usab.

3. Tabangi ang mga bata nga mosulti sa mga pulong ug lihokon ang mosunod
nga kalihokan ginamit ang bersikulo:

Gihigugma ni Jesus Tanang mga Bata

Gihigugma ni Jesus tanang bata (idupa ang mga bukton),
Ang mga gagmay pa (gamita ang kamot sa pagsukod sa lapas sa tuhod nga

bata),
Ang puya diha sa duyan (pormaha og duyan ang mga bukton),
Ang mga dagko na (ipataas ang mga kamot lapas sa ulo).
(Gikan sa Finger Fun for Little Folk ni Thea Cannon. © 1949 pinaagi sa Standard
Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Gigamit nga may pagtugot.)
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Balika og kadaghan sigun sa gusto sa mga bata.

4. Pabaruga ang duha ka mga bata sa atubangan sa klase. Hisguti sa klase ang
daghang mga paagi nga kining duha ka mga bata managsama, sama sa
pagkaadunay duha ka mga mata ug mga dunggan, gustong maghimo og
managsamang mga butang, o ang pagkasakop sa Simbahan. Dayon hisguti
ang daghang mga paagi nga sila managlahi, sama sa pagkalahi sa mga kolor
sa buhok, managlahi nga mga hilig, o managlahi ang mga gidak-on sa
pamilya. Ipasabut nga walay duha ka tawo nga eksakto nga managsama.
Kitang tanan lahi sa ubang paagi kay ni bisan kinsang tawo.

Ipasabut nga usahay ang mga tawo managlahi og mga paagi nga dili kita
makasiguro unsaon sa pagtagad kanila. Mahimong lahi ang ilang pinulongan,
adunay kakulangan, o lahi kanato sa ubang paagi. Ipasabut nga si Jesukristo
nagmahal sa matag-usa, ug siya buot nga ato usab nga higugmaon ang
matag usa. Kinahanglan atong higugmaon ug tabangan kadtong maora og
lahi kanato ingon man kadtong maorag susama kanato.

Mahimong imong ipakanta o ipasulti sa mga bata ang mga pulong sa
“Makiglakaw Ako Kanimo” (Children’s Songbook, p. 140) o “Kita Managlahi”
(Children’s Songbook, p. 263).

Makiglakaw Ako Kanimo

Kon dili ka mokuyog sa kadaghanan,
Ang uban mobiya nimo,
Apan dili ko! Dili ko!
Kon ang imong sinultihan lahi sa kadaghanan,
Libakon ug kataw-an ka sa uban,
Apan dili ko! Dili ko!
Makiglakaw ko kanimo. Makigsulti ko kanimo.
Ipakita kong gugma kanimo.

Si Jesus walay gibiyaan.
Gihigugma niya ang tanan.
Busa ako usab! Ako usab!
Si Jesus nanalangin sa tanan,
Dayon miingon, “dali, sunod kanako.”
Ug mosunod ko! Mosunod ko!
Mosunod ko! Mosunod ko!
Mouban ko kanimo. Makigsulti ko kanimo.
Ipakita kong gugma kanimo.

Managlahi kita
Nagkailhanay kita.
Managlahi ta sama’s adlaw’g dagat.
Nagkailhanay kita,
Ug mao unta kana ang angay.

Magtinabangay kita.
Makakat-on kita sa mga problema.
Magtinabangay kita,
Ug mao unta kana ang angay.

Maghigugmaay kita.
Atong makab-ot ang labing maayo.
Maghigugmaay kita,
Ug mao unta kana ang angay.

192



Sama nga Ako
Naghigugma

Kaninyo



M
ag

hi
gu

g-
m

aa
y

M
aghigug-

m
aay

G
am

ita kining puzzle alang sa 
m

as gagm
ay nga m

ga bata.
G

am
ita

 k
in

in
g 

pu
zz

le
 a

la
ng

 s
a 

m
as

 e
da

d-
ed

ar
an

 n
ga

 m
ga

 b
at

a.



195

Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makasabut nga kita makapakita og gugma
alang sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo kon kita mobayad sa ikapulo.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Marcos12:41–44. Tan-awa usab sa Mga
Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 32, ug pahina 561–62 sa kang
James E. Talmage nga Jesus the Christ, ika-3 nga ed. [Dakbayan sa Salt Lake:
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, 1916].

2. Pag-andam og duha ka karatula ginamit ang pinilo nga mga piraso sa papel,
sama sa gipakita:

3. Paghimo og kahon sa kwarta aron sa paghulagway sa istorya mahitungod kang
Mark. Ikaw mahimong mogamit og bisan unsang kahon nga gamay nga dunay
tabon, gibahin og kaduha. Tan-awa ang mosunod nga mga panudlo ug mga
paghulagway aron sa paghimo og ali, kon gikinahanglan.

Paggunting og usa ka gilis sa karton nga sama og gitas-on sa kahon apan
may sobrang usa ka pulgada nga gilapdon kay sa kahon. Markahi og tunga 
sa pulgada ang isig ka kilid ug piloa ang isig ka kilid aron makahimo og mga
kawil. Gamiti og kula ang mga kawil ug isukip ang karton nga gilis sulod sa
kahon aron makahimo og mga seksyon, ang usa mas dako kay sa pikas.

Sa atubangan sa kahon o tabon, isulat ang “Ikapulo” sa gamay nga seksyon
ug ang “Gastohon o Tigumon” diha sa dako nga seksyon.

gilapdon
sa 

kahon

Gastohon o
tigumon*

.5” (1.5 cm)
ig-aali

kahon

Ikapulo*

*Isulat sa tabon.

tabon

kahon

ig-aali

papilit

papilit

Piloa ang tinuldokan nga linya.

a.

b.

c.

d.

gitas-on
sa

kahon

.5” (1.5 cm)

Ikapulo Gastohon o Tigumon

Ako Makahimo 
sa Pagbayad sa Ikapulo
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4. Paggunting gikan sa kapihon nga papel og duha ka gagmay nga sinsilyo nga
gitawag og mga diyut, sama sa gihulagway:

5. Pagkuha og usa ka porma sa Ikapulo ug Uban nga mga Halad ug usa ka sobre
sa ikapulo alang sa matag bata.

6. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Buot Nakong Ihatag sa
Ginoo ang Ikapulo” (Children’s Songbook, p. 150).

7. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Napulo ka mga sinsilyo (o papel nga kwarta) sa sama nga bili.
c. Hulagway 2-55, Ang Diyut sa Biyuda.

8. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana. 

Ang Ikapulo Mao ang Ikanapulo sa Atong Kinitaan

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Paggunit og napulo ka mga sinsilyo ug ipakita kini ngadto sa mga bata.

• Unsa ang imong buhaton niining mga sinsilyo kon ikaw ang mikita niini?

Patubaga ang matag bata, ug hatag og positibo nga komentaryo mahitungod sa
matag tubag. Walay sakto o sayop nga mga tubag. Human ang matag bata
makatubag, ipadayon ang panaghisgutan.

Kon nasulti sa usa ka bata ang pagbayad sa ikapulo, ikomentaryo nga adunay
nakasulti og butang nga mahinungdanon kaayo nga kinahanglan natong buhaton
sa higayon nga kita mokita og kwarta. Kon walay nakasulti bahin sa pagbayad sa
ikapulo, sultihi ang mga bata nga ikaw gustong motabang kanila nga makat-on
mahitungod sa butang nga mahinungdanon kaayo nga buhaton kon mokita man
gani sila og kwarta.

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan nagmando kanato sa pagbayad og ikapu-
lo sa kwarta nga atong kinitaan. Sa higayon nga kita mobayad sa ikapulo, atong
ihatag ang pipila sa kwarta nga atong kinitaan ngadto sa Simbahan aron itabang
sa pagbayad sa mga butang nga makatabang sa mga tawo nga makat-on mahi-
tungod sa Langitnong Amahan ug ni Jesus ug sa ebanghelyo sama sa mga tem-
plo, mga gambalay sa simbahan, mga manwal sa leksyon, ug uban pang mga
materyal.

Kalihokan Ipaihap sa mga bata dungan nimo ang napulo ka mga sinsilyo samtang imong
ibutang nga maglaray ang mga sinsilyo sa lamesa o sa salog. Ibutang ang karatu-
la nga gimarkahan og ngalan nga “Ikapulo” sa lamesa o salog. Basaha o ipabasa
sa mga bata ang pulong sa karatula. Sultihi ang mga bata nga ang ikanapulo sa
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kwarta nga atong kinitaan mao ang kantidad nga atong ihatag isip ikapulo. Usa ka
sinsilyo sa napulo diha sa lamesa o salog mahimong ikanapulo. Paghangyo og
usa ka bata sa pagbutang sa usa ka sinsilyo atubangan sa karatula.

Ibutang ang karatula nga minarkahan og “Gastohon o Tigumon” sunod sa
“Ikapulo” nga karatula. Basaha o ipabasa sa mga bata ang mga pulong nga
anaa sa karatula.

• Kon kining mga kwarta imong kinitaan, pila ka mga sinsilyo ang mahabilin
kanimo aron gastohon o tigumon human ikaw makabayad sa ikapulo?

Ipabutang sa usa ka bata ang siyam ka mga sinsilyo atubangan sa “Gastohon o
Tigumon” nga karatula, tagsa-tagsa samtang ang klase mag-ihap niini.

Tudlo ngadto sa mga sinsilyo atubangan sa “Gastohon o Tgumon” nga marka ug
ipasabut nga ang kwarta nga atong ibayad sa ikapulo gamay lang nga bahin sa
kwarta nga atong kinitaan.

Ipasabut nga kita kinahanglan mobayad og ikapulo sa tanan nga kwarta nga
atong kinitaan. Ikaw mahimong mogamit og lahi nga mga sinsilyo o papel nga
kwarta aron tabangan ang mga bata nga mas makasabut pa sa ideya sa pagba-
yad og ikanapulo sa kwarta nga ilang kinitaan isip ikapulo.

Kita Nagpili sa Matarung Sa Higayon nga Kita Mobayad sa Ikapulo

Istorya Pagbutang og siyam ka mga sinsilyo diha sa “Gastohon o Tigumon” nga bahin
sa kahon sa kwarta ug isaysay sa imong kaugalingong mga pulong ang istorya ni
Mark ug sa iyang pagpili sa pagbayad sa iyang ikapulo. Mahimo nimong ihulip
ang ngalan sa mga sinsilyo nga imong gidala sa pulong nga sinsilyo samtang
ikaw mosulti sa istorya.

Sa miaging higayon nga si Mark didto sa tindahan siya nakakita sa dulaan nga
gusto niyang paliton. Si Mark nagtrabaho sa iyang mama ug nagpundo og 
kwarta aron mapalit ang dulaan. Siya nakatigum og siyam ka mga sinsilyo.
Nagkinahanglan na lang siya og usa pa aron mapalit ang dulaan. Ang iyang mama
miingon kaniya nga siya mosuhol kaniya kon siya mobuhat sa trabaho para niya.

Sayo sa Sabado sa buntag mibangon si Mark ug namahaw, dayon gitrabaho ang
gustong ipatrabaho niya sa iyang mama. Sa dihang nahuman na siya, ang iyang
mama miingon kaniya nga nahimuot pag-ayo sa butang nga iyang nahimo. Siya
mihatag kang Mark og sinaw, bag-o nga sinsilyo. Si Mark naghinamhinam tungod
kay aduna na siyay igong kwarta aron mapalit ang dulaan.

Si Mark midagan aron kuhaon ang kahon sa kwarta, ug iyang gihulog sa sulod
ang sinsilyo. (Magbutang og laing sinsilyo diha sa “Gastohon o Tigumon” nga
bahin sa kahon.) Dayon siya ug ang iyang mama miadto sa tindahan.

Pag-abut nila sa tindahan, nakit-an ni Mark ang dulaan. Siya nalipay nga wala pa
kini mahalin. Iya kining gitan-aw pag-ayo. Hapit dili na siya makahulat nga mag-
dula niini.

Sa dihang iya nang bayaran ang dulaan, ang klerk mipahiyum og miingon nga
kini nagkantidad og napulo ka mga sinsilyo. Giablihan ni Mark ang tabon sa
kahon sa kwarta ug misugod sa pag-ihap sa iyang mga sinsilyo. (Ablihi ang
tabon sa kahon sa kwarta, ug ihapa ang mga sinsilyo gikan sa “Gastohon o
Tigumon” nga bahin.) Pag-abut niya sa ikanapulo siya nakahinumdom: ang usa
ka sinsilyo sa napulo mao ang ikapulo.
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Si Mark wala masayud unsa ang buhaton. Ganahan kaayo siya sa dulaan. Siya
makaangkon niini, lamang kon siya mohatag sa iyang kwarta sa ikapulo ngadto
sa klerk. Si Mark mitan-aw sa klerk, sa dulaan, ug dayon sa ikapulo nga sinsilyo.

• Unsa ang inyong buhaton kon kamo si Mark?

Gihulog ni Mark ang ikapulo nga sinsilyo sa ikapulo nga bahin sa kahon. (Ibutang
ang usa ka sinsilyo diha sa “Ikapulo” nga bahin sa kahon.) Iyahang gibalik ang
siyam ka mga sinsilyo ngadto sa “Gastohon o Tigumon” nga bahin sa kahon ug
gibalik ang dulaan sa butanganan.

Ang mama ni Mark wala magtingog, apan iyang gigakos si Mark ug mihatag
kaniya og usa ka hugot nga gakos. Si Mark nasayud nga siya mibuhat sa sakto
nga butang.

Pagkasunod adlaw sa simbahan, si Mark mihatag sa iyang sobre sa ikapulo
ngadto sa iyang bishop. Ang bishop milamano sa kamot ni Mark ug miingon 
kang Mark nga ang Langitnong Amahan nalipay nga siya mibayad sa iyang ika-
pulo. Si Mark nalipay usab. Siya nasayud nga mipili siya sa matarung nga pagpi-
li. (Kinutlo gikan kang Marshall T. Burton, “The Little Red Car,” Instructor, Abr.
1966, pp. 158–59.)

Panaghisgutan • Unsa ang pagpili nga kinahanglan himoon ni Mark?

• Ngano nga lisud man kini nga pagpili alang kaniya?

• Unsa ang gibati ni Mark sa pagpili nga iyang gihimo? Ngano?

• Kinsa pa ang nalipay sa pagpili ni Mark?

Ang Pagbayad sa Ikapulo Nagpakita og Gugma alang sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo

Panaghisgutan Ipasabut nga kita makapakita sa atong gugma alang sa atong Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo sa higayon nga kita mobayad sa ikapulo.

• Unsa nga mga panalangin nga gihatag sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo
kaninyo?

Ipasabut nga ang usa ka sinsilyo gikan sa napulo dili kaayo dako aron paghatag
og pasalamat sa Langitnong Amahan ug ni Jesus sa daghang mga panalangin
nga ilang nahatag kanato.

Istorya sa
kasulatan 

Ipakita ang kapihon nga mga lingin nga papel ngadto sa mga bata, ipasabut kon
unsa ka gagmay ang mga sinsilyo. Ipasabut nga kining mga lingin sama ra sa
gidak-on sa sinsilyo nga gitawag og mga diyut, nga maoy gigamit sa dinhi pa si
Jesukristo sa yuta. Dili kaayo dagko ang bili sa mga diyut.

Ipakita ang hulagway 2-55, Ang Diyut sa Biyuda, ug ipasabut nga bisan og ang
mga diyot gagmay kaayo ug dili kaayo dagko og bili, ang usa ka babaye migamit
niini aron mopakita og gugma alang sa Langitnong Amahan. Isaysay ang istorya
nga makita sa Marcos 12:41–44.

Ipasabut nga sa panahon ni Jesukristo, ang ikapulo ug ang mga halad kolekta-
hon didto sa templo sa dakong panudlanan nga dunay gawang sa ibabaw.
(Tudlo ngadto sa sudlanan nga anaa sa hulagway.) Usa ka adlaw si Jesus nag-
bantay sa mga tawo nga samtang sila mangabut ug mohulog sa ilang kwarta sa
sudlanan. Sa dihang si Jesus nakakita sa balo nga mihulog sa iyang kwarta,
iyang gisangpit ang iyang mga tinun-an. Siya mitudlo sa iyang mga tinun-an nga
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ang balo nakahimog talagsaon nga binuhatan tungod sa dako niyang gugma sa
Langitnong Amahan nga mihatag siya bisan og wala siyay daghang kwarta.

Presentasyon 
sa magtutudlo

Basaha og kusog gikan sa Marcos 12:43 kon unsa ang gisulti ni Jesus sa mga
tinun-an. Ipasabut nga ang balo nakahatag lamang og gamay nga kantidad itan-
di ngadto sa mga kantidad nga gibayad sa uban nga adunahan nga mga tawo,
apan si Jesus nasayud nga siya mihatag sa unsay anaa kaniya tungod kay siya
nahigugma sa Langitnong Amahan. Kita usab makapakita sa atong gugma sa
atong Langitnong Amahan ug ni Jesukristo pinaagi sa pagbayad sa ikapulo,
bisan kon kini gamay nga kantidad.

Pahinumdumi ang mga bata kon giunsa ni Mark sa pagpakita sa iyang gugma
alang sa Langitnong Amahan ug ni Jesus pinaagi sa pagpili sa pagbayad sa ika-
pulo kay sa pagpalit sa dulaan. Malisud kadto alang kang Mark, apan siya mibati
og kalipay sa dihang siya mihimo sa sakto nga pagpili.

Awit Tabangi ang mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Ako Mohatag
sa Ikapulo.” Balik-balika ang awit sa pipila ka mga higayon aron ang mga bata
makat-on sa mga pulong.

Matag hatag ko sa ikapulo
Sa Ginoo,
Mohinumdom ko sa gasa
Nga hinatag niya.

Gihatag niyang kinabuhi, nindot nga kalibutan.
Bisan ang akong ikanapulo gamay ra,
Kini nagpakita sa akong hugot nga pagtuo ug pasalamat
Kaniya, ang Ginoo sa tanan.

Pahinumdumi ang mga bata nga sa higayon nga kita mobayad sa ikapulo, kita
mipakita unsa kadako sa atong gugma sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Unsaon sa Pagbayad sa Ikapulo

Kalihokan Pahinumdumi ang mga bata nga sa dihang si Jesus dinhi pa sa yuta, ang mga
tawo mihulog sa ilang ikapulo ug uban nga mga halad nga kwarta ngadto sa
sudlanan didto sa templo. Ipasabut nga karon kita mobayad sa atong ikapulo
ngadto sa bishop (o branch president) o usa sa iyang mga magtatambag.

Paghatag og usa ka porma sa sulatanan sa ikapulo ug uban nga mga porma sa
halad ug usa ka sobre sa ikapulo sa matag bata. Ipasabut nga kita mogamit nii-
ning mga porma ug mga sobre sa higayon nga kita mobayad sa ikapulo. Ipakita
sa mga bata unsaon sa pagsulat sa porma. Kon ganahan ang mga bata, ipasa-
but sa lakbit ang uban nga mga kategoriya sa donasyon nga nalatid sa porma.
Ipasabut nga atong ibutang ang porma ug ang kwarta sulod sa sobre ug ihatag
kini sa bishop (o branch president) o usa sa iyang mga magtatambag.

Minubo

Ribyu Ipakita og usab ang napulo ka mga sinsilyo.

• Kon kamo mikita niining napulo ka mga sinsilyo, pila ang ikapulo nga inyong
ibutang sa sobre?

Ipakuha sa usa ka bata ang tukma nga kantidad ug isulod kini sa usa ka sobre
uban sa porma.

• Unsa ang atong buhaton sa sobre sa ikapulo?
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Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod kon unsaon sa pagpakita sa atong gugma
alang sa atong Langitnong Amahan ug ni Jesukristo pinaagi sa pagbayad sa
atong ikapulo.

Awhaga ang mga bata sa pagbayad sa ikapulo sa kwarta nga ilang kinitaan,
bisan unsa pa kini ka gamay.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Hisguti uban sa mga bata ang pipila sa mga butang nga gamitan sa kwarta sa
ikapulo, sama sa pagtukod sa mga templo ug mga balay-tigumanan, paglihok
sa mga buluhaton sa misyonaryo, ug sa pagpaimprinta sa mga manwal sa
leksyon. Hisguti sa unsa nga paagi nga kining mga butanga makaayo kanato
ug sa uban.

Hatagi ang mga bata og papel ug mga krayola o mga lapis, ug padrowinga og
usa ka larawan sa mga butang nga inyong nahisgutan.

2. Awita o isulti ang mga pulong sa “Mahimuot Kong Mobayad sa Ikapulo”
(Children’s Songbook, p. 150).

Tanang maanindot ug maayo hinatag sa Langitnong Amahan:
Ang adlaw, ang ulan, ug ang langgam nga nag-awit.

Mahimuot kong mobayad sa ikapulo, ikanapulo sa akong kinitaan;
Gamay ra kini bugti sa tanang gihatag pagbalik sa Dios.

Paghisgot mahitungod sa kamahinungdanon sa pag-angkon og saktong pang-
hunahuna sa pagsunod sa balaod sa ikapulo, sama sa bisan unsa nga mga
kasugoan nga gihatag sa atong Langitnong Amahan.

3. Sugoa ang matag bata sa pagbutang og dekorasyon sa usa ka sudlanan, sama
sa usa ka kahon, lata, o sobre, alang sa ikapulo. Dad-a ang mga sudlanan o
kontaka ang mga bata sa sunod semana sa dili pa ihatag kini nga leksyon aron
hangyoon sila sa pagpadala sa ilang kaugalingon nga mga sudlanan.
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Katuyoan Aron pagpalig-on sa tinguha sa matag bata sa pagsulti sa kamatuoran, bisan
kon kini dili sayon.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Marcos 14:53–65 ug ang Mga Artikulo sa
Hugot nga Pagtuo 1:13. Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo
(31110), kapitulo 31.

2. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Aron sa Pagpakita nga
Ako Mipili sa Matarung” (kantahon sa tuno sa “Kon Ikaw Malipayon,” Children’s
Songbook, p. 00).

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Usa ka botelya kanang matuyok sa mga bata, sama sa botelya sa soft drink.
c. PAM nga tsart (tan-awa leksyon 1).
d. Hulagway 2-56, Ang Paghusay ni Jesus.

4. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton .

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Kita Makasulti sa Kamatuoran

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Isaysay ang mosunod nga istorya sa imong kaugalingong mga pulong:

Usa ka adlaw si Ann-Marie mikuyog sa iyang lolo sa pagpangisda. Si Ann-Marie
nalingaw kaayo ilabi na nga siya nakakuha og isda.

Sa dihang mipauli na si Ann-Marie, siya nakigkita sa iyang higala nga si Danny. Iya
siyang gipadayon og gidala niya si Ann-Marie sa kusina, diin si Danny mipakita
kaniya sa isda nga iyang nakuha. Ang isda ni Danny mas dako kay sa isda nga
nakuha ni Ann-Marie.

Si Ann-Marie nalipay alang kang Danny, apan siya mibati usab og kahigawad. Itandi
sa isda ni Danny, ang iyang isda gamay ra kaayo. Dili niya gusto nga masayud si
Danny kon unsa ka bati ang iyang gibati, busa siya miingon kaniya nga siya miuban
sa iyang lolo sa pagpangisda ug nakakuha og usa ka isda nga dako kaayo ug siya
ug ang iyang lolo kinahanglan mogamit og pukot aron makuha kini. Miingon si Ann-
Marie ni Danny nga ang iyang isda mas dako pa kay sa kang Danny.

Panaghisgutan • Unsa ang gibuhat ni Ann-Marie nga sayop?

• Unsa unta ang angay nga buhaton ni Ann-Marie?

• Unsa ang buot ipasabut sa pagsulti sa kamatuoran?

Sulti Kanunay sa Kamatuoran Leksyon
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Ipasabut nga ang pagsulti sa kamatuoran kabahin sa pagkamatinuoron. Kon kita
mosulti sa matuod, kita mosulti sa tinuod gyud nga panghitabo.

• Ngano nga mahinungdanon man ang pagsulti sa kamatuoran?

Ikaw mahimong mohangyo sa mga bata sa pagsulti mahitungod sa panahon nga
sila misulti sa matuod.

Artikulo sa hugot
nga pagtuo

Pahinumdumi ang mga bata nga ang Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo mao
ang mga pamahayag sa unsa ang gituohan sa mga sakop sa Simbahan. Sultihi
ang mga bata nga kabahin sa ikanapulog tulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo
nag-ingon, “kita nagtuo sa pagkamatinuoron [ug] pagkamatinud-anon.” Ipausab
nila sa pagsulti ang hugpong sa mga pulong sa pipila ka mga higayon.

Si Jesukristo Misulti sa Kamatuoran

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang hulagway 2-56, Ang Paghusay ni Jesus. Ibilin ang hulagway sa atuba-
ngan hangtud mahuman ang leksyon. Sultihi ang mga bata nga si Jesukristo
kanunayng misulti sa kamatuoran, ug isaysay ang istorya nga makita sa Marcos
14:53–65.

Ipasabut nga ang mga sundalo midala kang Jesus ngadto sa panimalay sa
halangdong mga pari nga Judeo, diin ang mga pangulo sa Judeo nangutana
kaniya og daghang mga pangutana. Basaha og kusog gikan sa Marcos 14:61
ang usa sa ilang gipangutana kaniya: “Ikaw ba ang Kristo?”

Ipasabut nga si Jesus nasayud nga kon siya moingon nga siya ang Kristo, ang
espesyal nga Anak sa Langitnong Amahan, dili siya buhian sa mga pangulo.
Basaha og kusog gikan sa Marcos 14:62 unsa ang gisulti ni Jesus sa dihang siya
mitubag sa halangdong pari: “Ug si Jesus miingon ngadto kaniya, Mao ako.”
Itudlo nga si Jesus kanunay nga nagsulti sa kamatuoran, bisan og ang iyang
kinabuhi nahimutang sa kakuyaw.

Ipasabut nga si Jesus buot nga kita magsulti kanunay sa kamatuoran, bisan kon
kini malisud buhaton.

PAM nga tsart Itudlo ang PAM nga tsart ug ipabalik pagsulti sa mga bata ang mga pulong niini.
Dayon ipabalik pagpasulti sa mga bata human nimo ang, “Ako mosunod ni
Jesukristo ug mosulti sa kamatuoran.”

Awit Tabangi ang mga bata nga awiton o isulti ang mga pulong sa “Aron Makita ang
Pagpili Ko sa Matarung.”

Aron makita ang pagpili ko sa matarung, ako mosulti sa tinuod.
Aron makita ang pagpili ko sa matarung, ako mosulti sa tinuod.
Nasayud ko sa pamaagi sa Manluluwas,
Makita ni sa akong sinultihan.
Aron makita ang pagpili ko sa matarung, ako mosulti sa tinuod.

Awita o isulti ang mga pulong sa pipila ka mga higayon aron sa pagtabang sa
mga bata nga makat-on niiini.

Kita Makasulti sa Kamatuoran Bisan Kon Kini Dili Sayon

Panaghisgutan Ipasabut nga dili kanunayng sayon ang pagsulti sa kamatuoran. Usahay mas
sayon pa alang kanato ang pagsulti sa butang nga dili tinuod o dili na lang
gayud motingog.

• Ngano nga usahay malisud man ang pagsulti sa kamatuoran? (Ang mga tubag
mahimong maglakip sa tungod kay kita dili buot nga adunay masuko o tungod
kay basin og kita silotan.)
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Istorya Isaysay ang istorya mahitungod sa usa ka bata kinsa wala magsulti sa kamatuo-
ran ug mibati og kaguol mahitungod niini. Ikaw mahimong mogamit sa mosunod
nga istorya:

Si JoAnne wala tuyoa nga nakabali sa gunting nga panahi sa iyang mama. Iyaha
kining gitagoan sa hunos aron ang iyang mama dili masayud kinsa ang nakabali
niini. Ang mama ni JoAnne nangita sa gunting, ug nangutana kon aduna bay
nakakita niini. Si JoAnne miingon ngadto sa iyang mama nga siya wala makakita
sa gunting.

Lain ang gibati ni JoAnne pagkahuman niya og sulti niana. Siya nasayud nga siya
nakahimo og sayop tungod sa pagdula sa gunting nga dili unta angay, ug karon
siya nakahimo og ikaduhang sayop nga butang pinaagi sa pagpamakak mahitu-
ngod niini. Misamot ang kalain sa gibati ni JoAnne.

Sa dihang miapil na si JoAnne sa pag-ampo sa pamilya, mipiyong dayon siya sa
iyang mga mata. Dili siya gusto nga motan-aw sa iyang mama. Samtang ang
papa ni JoAnne militok sa pag-ampo, si JoAnne nakadungog kaniya nga miingon,
“Hatagi kami og kaisug sa pagbuhat sa matarung, nga kami makaangkon og kali-
naw sa hunahuna ug hingpit nga kalipay hangtud sa kahangturan.” Si JoAnne
nasayud nga aron malipay pag-usab kinahanglan iyang tug-anan sa kamatuoran
ang iyang mama mahitungod sa gunting.

Si JoAnne midala sa nabali nga gunting ngadto sa iyang mama ug gisulti ang
kamatuoran. Siya magul-anon nga iyang nabali ang gunting ug namakak, ug 
siya gustong mohimo sa matarung nga butang. (Kinuha gikan sa Margery
Cannon, “A Miss and a Mistake,” Children’s Friend, Mar. 1962, p. 14.)

Panaghisgutan • Misulti ba si JoAnne sa kamatuoran sa unang higayon nga nangutana ang
iyang mama kaniya mahitungod sa gunting?

• Unsa ang gibati ni JoAnne sa dihang siya wala mosulti sa kamatuoran?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni JoAnne sa dihang iyang gisulti ang
kamatuoran sa iyang mama?

• Sayon ba kadto alang kang JoAnne sa pagsulti sa kamatuoran?

Ipasabut nga bisan tuod malisud kadto alang ni JoAnne ang pagsulti sa kamatu-
oran tungod kay siya nahadlok nga siya masilutan sa iyang pagbali sa gunting,
siya mas malipayon sa dihang siya misulti sa kamatuoran.

Dula Ipadula ang “Sulti sa Tinuod” nga dula uban sa mga bata. Palingkura ang mga
bata nga mag-alirung, ug ibutang ang botelya sa salog sa tunga-tunga sa nag-
alirung. Ipasabut nga imong tuyukon ang botelya, ug ang bata nga matungnan
niini adunay higayon sa pagtubag sa usa ka pangutana mahitungod sa pagsulti
sa kamatuoran. Pagkahuman og tubag, ang bata mopatuyok sa botelya aron sa
pagpili sa sunod nga bata. (Kon ang botelya matumong ngadto sa bata kinsa
nakatubag na og pangutana, ipatuyok pag-usab sa maong bata.)

Gamita ang mosunod nga mga sitwasyon ug mga pangutana alang sa dula, o pag-
himo og pipila ka mga sitwasyon nga labing angay sa mga bata sa imong klase
(kon dako ang imong klase, ikaw mahimong modugang pa og mga sitwasyon):

1. Nagdula ka sa inyong balay ug imong nabuak ang usa ka suga nga wala tuyoa.

• Unsa ang imong buhaton?

2. Ang imong papa mihangyo kanimo nga padalion ka og adto sa tindahan ug
papaliton sa butang nga iyang gikinahanglan. Siya mihangyo kanimo nga dili
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mohapit og dula sa imong lakaw. Sa imong paglabay sa balay sa inyong silingan,
siya mihangyo kanimo sa paghulog og mga sulat. Pagbalik gikan sa tindahan,
mihapit ka aron motan-aw sa bag-o nga bisikleta sa imong higala. Kalit nimong
nahinumduman nga ang imong papa naghulat, ug nagdali ka sa pagpauli. 
Ang imong papa nasuko sa paghinulat, ug ikaw gusto nga mosulti kaniya nga
nadugay ka tungod kay naghulog ka pa og mga sulat alang sa inyong silingan.

• Unsa ang angay nimong isulti?

3. Nakakita ka og usa ka plato nga biskwit sa lamesa. Lami kaayo kining tan-awon
nga mikuha ka og usa alang sa imong kaugalingon ug mihatag og usa ngadto
sa imong manghud. Sa dihang miabut na ang imong mama aron dad-on ang
mga biskwit ngadto sa iyang higala, iyang nakita nga ang imong manghud
nagkaon og biskwit ug mikasaba kaniya.

• Unsa ang angay ninyong buhaton?

4. Imong gikuha ang usa sa dulaan sa imong manghud gikan niya, ug siya misugod
sa paghilak. Sa pagkadungog nimo sa imong lola nga taliabot, imo dayon nga
giuli ang dulaan, apan ang imong manghud dili mohunong sa paghilak. Ang
imong lola nangutana nimo nganong naghilak ang imong manghud.

• Unsa ang angay nimong isulti?

5. Ikaw ug ang imong mga higala nagdula og bola atubangan sa balay sa inyong
silingan. Imong gipatiran ang bola, ug miigo ug mibuak kini sa kaang diha sa
pultahan sa inyong silingan.

• Unsa ang angay ninyong buhaton?

Minubo

Pagpamatuod Hatag sa imong pagpamatuod mahitungod sa kamahinungdanon sa pagkamati-
nuoron, bisan kon kini malisud. Pahinumdumi ang mga bata nga si Jesukristo
kanunay nga nagsulti sa kamatuoran ug gusto siya nga kita sa kanunay magsulti
sa kamatuoran. Ikaw mahimong mosaysay mahitungod sa usa ka higayon nga
ikaw nalipay nga misulti sa kamatuoran, bisan tuod og lisud nimo kining buhaton.

Pahinumdumi ang mga bata nga sila kinahanglan kanunayng maningkamot sa pag-
pili sa matarung. Sa higayon nga sila mosulti sa kamatuoran sila nagpili sa matarung.

Awhaga ang mga bata sa pagsulti sa ilang mga pamilya mahitungod sa ilang
nakat-unan sa Primary karong adlawa.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Isugyot niana
nga bata nga mohangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang sa matag sakop
sa klase nga mosulti sa kamatuoran, bisan kon kini dili sayon.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.

1. Awita o isulti ang mga pulong sa “Pangahas Pagbuhat sa Matarung” (Children’s
Songbook, p. 158), “Pilia ang Matarung nga Paagi” (Children’s Songbook, p.
160), o “Ako Nagtuo sa Pagkamatinuoron” (Children’s Songbook, p. 149). Ang
mga pulong sa “Pangahas Pagbuhat sa Matarung” ug sa “Pilia ang Matarung
nga Paagi” gilakip sa likod sa manwal.
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Ako Nagtuo sa Pagkamatinuoron

Ako nagtuo sa pagkamatinuoron;
Ako nagtuo sa pagkamatinud-anon,
Nga kini magsugod kanako
Sa tanang pulong, ug buhat ko.

Mag-anad ko sa bata pa,
Nga mosulti’s tinuod,
Pagpanalipod sa katarung
Ug akong ngalan ug dungog.

Ako nagtuo sa pagkamatinuoron;
Ako nagtuo sa pagkamatinud-anon,
Nga kini magsugod kanako
Sa tanang pulong, ug buhat ko.

2. Paghangyo og usa ka bata nga moduol sa atubangan sa klase ug ipataas ang
duha ka mga kamot. Ibalikos ang hilo sa luag nga pagkabalikos sa mga pulso
sa bata ug guniti kini pag-ayo. Ipasabut nga ang hilo sama sa usa ka gamay
nga bakak. Hangyoa ang bata nga bugtuon kini (Palugaki ang hilo nga igong
mabugto sa bata).

Dayon ibalikos ang hilo sa mga pulso sa bata bali og usa ka dosena o kadag-
han samtang imong ipasabut nga ang usa ka bakak magkadugang samtang
kita mosulay sa pagtabon sa atong mga bakak. Sa higayon nga kita mamakak,
kalagmitan kita mosulti pa gayud og dugang pa nga mga bakak aron dili mahi-
baloan sa mga tawo nga kita namakak. Sa higayon nga kita misulti og dag-
hang mga bakak, mas lisud nang makabuhi ang atong mga kaugalingon.
Hangyoa ang bata sa pagbugto karon. Kon ang bata molampos, mahimo
nimong sulayan sa mas daghan pa nga pagkabalikos sa hilo. Ipasabut nga
magkadugang ang pagpamakak, magkalisud ang pagpili sa matarung ug ang
pagsulti sa kamatuoran.

• Sa unsa nga paagi nga kamo makalingkawas gikan niining mga bakak?

Paggamit og gunting aron maputol ang mga hilo ug mabuhian ang mga kamot
sa bata. Ipasabut nga aron kita mahimong gawasnon sa mga bakak, kita kina-
hanglan kanunayng mosulti sa kamatuoran. Kon kita nakapamakak na, kinahang-
lan kitang maghinulsol pinaagi sa pagtug-an ngadto sa tawo nga atong gibaka-
kan. Sa higayon nga kita mosulti sa kamatuoran, kita mahimong malipayon.

3. Pag-andam alang sa matag bata og usa ka kopya sa “sekreto nga mensahe”
nga makita sa katapusan sa leksyon. Hatagi ang matag bata og usa ka kopya
sa mensahe ug usa ka lapis. Ipasabut nga usa sa mga pagtulun-an ni
Jesukristo anaa diha sa sekreto nga mensahe. Sultihi ang mga bata nga sila
makakaplag sa sekreto nga mensahe pinaagi sa pagpangita sa sulat nga uban
sa matag simbolo ug pagsulat niini sulod sa kahon ilawom sa simbolo. Sulati
og usa ka letra isip pananglitan ug tabangi ang mga bata kon gikinahanglan.

Hangyoa ang mga bata sa pagkyugpos sa ilang mga bukton ug sa pagpahi-
yum sa higayon nga ilang mahibaloan kon unsa ang sekreto nga mensahe. Sa
higayon nga ang tanang mga bata makakaplag sa mensahe, ipabasa nila ang
sekreto nga mensahe dungan nimo: “Sulti sa Tinuod.”

4. Ipadrama sa mga bata ang pipila sa “Sulti sa Tinuod” nga dula-dula sa
sitwasyon nga gigamit sa leksyon, nga magpakita sa matarung nga pagpili sa
matag sitwasyon.
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makamatikud nga ang Langitnong Amahan
nagahatag sa matag usa kanato og mga talento.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 25:14–29. Tan-awa usab sa Mga
Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 34.

2. Sulod sa semana, kontaka ang matag ginikanan sa matag bata ug pangutan-a
sila unsa ang mga talento nga ilang naobserbahan sa ilang anak. Kon gikina-
hanglan, pagsugyot og pipila ka dili kaayo klaro nga mga talento, sama sa pag-
kamabination, pagkamaabi-abihon, pagkamasulundon, pagkamatinabangon,
pagkamapasayloon, pagkamahigalaon, o pagkamainampoon. Paghimo og usa
ka lista sa mga talento alang sa matag bata. Ipuno ngadto sa lista ang mga
talento nga imong naobserbahan sa matag bata.

3. Ginamit ang imong lista, pag-andam og usa ka papel maingon-ingon sa
mosunod alang sa matag bata. Isulat ang ngalan sa bata diha sa piraso nga
papel. Piloa ang papel og katunga. Sa katunga nga bahin ilista ang mga
talento sa bata nga imong hisgutan atol sa leksyon. Blangkuhi ang pikas
katunga sa papel.

Siguroa nga ang papel sa matag bata adunay parehong gidaghanon sa mga
talento nga nalista ug nga matag lista sa bata naglakip og dili mokubos sa usa
ka talento nga mahimong mapakita, sama sa pag-awit, paglukso, o pagbasa.

4. Pag-andam sa pagpakita sa usa sa imong mga talento, o pagdala og usa ka
aytem nga nagpaila sa usa sa imong mga talento.

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Mga krayola o mga lapis.
c. Hulagway 2-57, Heber J. Grant.

(Pangalan sa bata)
Pangutan-a ako mahitungod
sa akong mga talento:

1.

2.

3.

4.

5.

Ako Adunay mga Talento Leksyon
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6. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana..

Ang mga Talento mga Gasa gikan sa Langitnong Amahan

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita ang usa sa imong mga talento, o ipakita ang aytem nga imong gidala ug
ipasabut nga kini nagpaila sa usa sa imong mga talento.

• Unsa ang talento?

Kon ikaw nagdala og aytem, sultihi sila mahitungod sa aytem ug ipasabut nga
ang girepresentar niini nga talento mahinungdanon kanimo. Kon ikaw mipakita
og usa ka talento, ipasabut nganong nalipay ka sa paggamit niini.

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan naghatag og mga talento ngadto sa
matag usa sa iyang mga anak. Paghisgot og pipila ka mga tawo sa inyong ward
o branch kinsa adunay mga talento nga sinati sa mga bata, sama sa pag-awit,
pagpatugtug sa mga instrumento sa musika, o pagtabang sa uban nga malipay.

Pahinumdumi ang mga bata nga ang matag usa kanila anak sa Langitnong
Amahan, busa ang matag usa kanila aduna say mga talento. Ipasabut nga ang
matag usa adunay nagkalainlain nga mga talento.

Matag Usa Kanato Adunay Daghang Nagkalainlain nga mga Talento

Istorya ug
panaghisgutan

Sa inyong kaugalingong mga pulong, isaysay ang mosunod nga istorya sa usa
ka bata kinsa nakakaplag nga siya adunay mga talento:

Si Wendy nagtan-aw sa iyang igsoon nga si Shelley nga nagdrowing og usa ka
maanindot nga larawan sa mga bukid sa likod sa ilang balay. Si Wendy nahiubos
tungod kay siya dili makadrowing nga sama ka maayo ni Shelly. Si Shelly motug-
tug usab sa piano ug hawod usab sa klase. Si Wendy naghunahuna sa tanang
mga butang nga takus mahimo ni Shelly. Siya natingala nganong dili usab siya
takus nga makahimo sa maong mga butang.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Wendy sa higayon nga siya
naghunahuna sa tanan nga mga talento ni Shelly?

Usa ka adlaw ang magtutudlo ni Wendy mihangyo kaniya nga mohatag og pakig-
pulong sa Primary. Naningkamot siya pag-ayo niini ug nakahatag og maanindot
nga pakigpulong. Ang bishop nakadungog sa pakigpulong ni Wendy ug misulti
kaniya nga iyang gikahimuot pag-ayo ang iyang pakigpulong. Siya miingon kang
Wendy nga siya may talento gyud.

Usa ka mainit nga pagbati ang miabot kang Wendy. Ang mga pulong sa bishop
nakatabang kang Wendy nga makakaplag sa mahinungdanon nga butang mahi-
tungod sa iyang kaugalingon.

• Unsa ang nahimong tabang sa bishop nga madiskobre ni Wendy? (Siya adunay
talento sa paghatag og mga pakigpulong.)

208



Sa wala madugay si Wendy nakakaplag nga siya adunay laing mga talento. Dali
siyang makakita og mga higala, ug ang ubang mga bata gusto nga kanunayng
ikauban siya. Ganahan siyang magbasa ug magsulat. Inig adto niya sa Simbahan,
siya matinahuron ug maminaw sa iyang magtutudlo. Si Wendy wala magtuo nga
kini mga talento tungod kay kini dili sama sa kang Shelly nga mga talento. Karon
sa Wendy nakaamgo nga siya adunay mga talento, apan ang iyang mga talento
lahi kay sa iyang igsoon.

• Unsa ang mga talento ni Wendy?

Ipasabut pag-ayo sa mga bata nga ang matag usa adunay lainlain nga mga
talento, apan ang tanang mga talento mahinungdanon.

Kalihokan Sultihi ang mga bata nga sila makakat-on mahitungod sa daghang nagkalainlain
nga mga talento sa mga tawo sa ilang klase sa Primary. Hangyoa ang mga bata
sa pagpaminaw pag-ayo samtang imong basahon ang matag lista sa mga talen-
to. Sultihi ang mga bata nga sa higayon nga sila makaila kon kinsa ang imong
gihulagway, sila kinahanglan moisa sa ilang mga kamot apan dili motingog.

Magsugod sa “Ako naghunahuna sa usa ka tawo kinsa aduna niining mga talen-
to,” basaha ang unang talento nga imong giandam alang sa matag bata.

Pagkahuman nimo og basa sa matag lista, ipatag-an sa mga bata kon kinsa nga
bata ang bag-ohay lang nimong gihulagway. Kon ang mga bata dili makatag-an
sa insakto, hatag og pipila ka klaro nga mga timailhan, sama sa paghulagway sa
sinina nga gisul-ob sa bata o isulti kon ang bata babaye ba o lalaki.

Pagpakita 
sa talento

Pahinumdumi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan naghatag kanila niini
nga mga talento. Dapita ang matag bata sa pagpakita og usa ka talento gikan sa
iyang lista. (Pilia daan sa sayo pa kon hain sa mga talento diha sa lista sa mga
bata ang sayon ra nga ikapakita sa klase, sama sa pagkanta sa usa ka kinaham
nga awit, pagbasa, o paglukso, o paglayat.)

Si Jesukristo Nagtudlo Kanato sa Paggamit sa Atong mga Talento

Istorya sa
kasulatan

Sultihi ang mga bata nga si Jesukristo nagtudlo nga kita kinahanglan mogamit sa
atong mga talento. Isaysay sa lakbit ang istorya nga makita sa Mateo 25:14–29.
Ipasabut nga si Jesus misugilon niining istorya ngadto sa iyang mga tinun-an aron
sa pagtabang kanila nga makasabut unsa ang ilang buhaton aron makapuyo pag-
usab uban kaniya ug sa Langitnong Amahan human niining kinabuhi sa yuta.

Hatagi og gibug-aton ang mosunod nga mga punto sa istorya:

1. Sa panahon ni Jesus ang mga talento, mga piraso sa kwarta.

2. Ang sulugoon kinsa nakadawat og lima ka mga talento maalamon nga migamit
niini ug sa wala madugay mikita og dugang pang lima ka mga talento.

3. Ang sulugoon kinsa nakadawat og duha ka mga talento migamit niini nga
maalamon ug sa wala madugay mikita og dugang pang duha ka mga talento.

4. Ang sulugoon kinsa nakadawat og usa ka talento mitago niini ug wala gayud
kini gamita.

5. Ang agalon sa mga sulugoon mibalik ug nangutana sa mga sulugoon unsa ang
ilang nahimo sa ilang mga talento.

Basaha og kusog gikan sa Mateo 25:21 unsa ang gisulti sa agalon ngadto sa sulu-
goon kinsa nahatagan og lima ka mga talento ug mikita og dugang pa nga lima.
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Ipasabut nga ang agalon misulti og sama nga butang ngadto sa sulugoon nga
nahatagan og duha ka mga talento ug mikita og dugang pa nga duha. Ang aga-
lon nahimuot niining duha ka mga sulugoon sa ilang maalamon nga paggamit sa
ilang mga talento.

Ipasabut nga ang agalon misulti sa ikatulo nga sulugoon nga tungod kay siya
wala mogamit sa iyang talento, kini bawion gikan kaniya ug dili na siya makaang-
kon pa niini (tan-awa sa Mateo 25:26–29).

Presentasyon 
sa magtutudlo

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga kita angay nga mahisama sa nag-
unang duha ka mga sulugoon diha sa sambingay. Bisan tuod og kita migamit sa
pulong nga mga talento sa pagpasabut sa butang nga atong mahimo imbis sa
kwarta, kita kinahanglan gihapon nga mogamit sa atong mga talento sa maala-
mon nga paagi.

Ipasabut nga isip mga espiritu nga mga anak sa atong Langitnong Amahan
matag usa kanato nakadawat og espesyal nga mga talento ug mga gasa aron
gamiton ug palamboon dinhi sa yuta. Kon kita mogamit sa atong mga talento,
atong gihimo ang atong kaugalingon ug ang uban nga malipay. Sama sa agalon
diha sa istorya, ang Langitnong Amahan dili gusto nga atong taguon ang atong
mga talento ug basin mawala kini. Siya gusto nga atong gamiton ang atong mga
talento aron kini molambo. Dayon kita mahimong andam sa pagpuyo og usab
uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Atong Palamboon ang Atong mga Talento pinaagi sa Paggamit

Istorya ug
panaghisgutan

Ipakita ang hulagway 2-57, Heber J. Grant. Ipasabut nga imong isugilon ang
istorya mahitungod ni Heber J. Grant, kinsa sa kaulahian nahimong usa ka pro-
peta ug Presidente sa Simbahan, ug unsa ang iyang gibuhat aron palamboon
ang iyang mga talento:

Sa bata pa si Heber J. Grant, gusto niyang magdula og bola. Apan dili siya
makahimo sa paglabay sa bola og layo kaayo. Kataw-an siya sa uban nga mga
bata sa higayon nga siya molabay sa bola.

Si Heber nakahukom nga siya magkat-on pag-ayo sa pagdula og bola nga siya
mahimong mapili nga makadula sa mananaug nga tim. Adlaw adlaw siya nag-
bansay sa paglabay og bola sa bongbong sa kamalig. Usahay ang iyang mga
bukton mosakit pag-ayo nga dili siya hapit makatulog inig ka gabii. Apan siya
nagsige sa pagbansay. Human sa pipila ka mga tuig, si Heber nakadula gayud
sa usa ka tim nga midaug sa pagkakampyon.

• Unsa nga talento nga gustong maangkon ni Heber?

• Unsa ang gihimo ni Heber aron palamboon ang iyang talento?

• Unsa ang nahitabo tungod kay si Heber nagbansay sa pagdula og bola?

Sa kaulahian sa kinabuhi ni Heber gusto niyang motrabaho sa bangko isip book-
keeper. Apan ang agi sa sinulatan sa bookkeeper kinahanglan nga limpyo og
daling mabasa. Usa sa higala ni Heber miingon kaniya, “[ang imong] sinulatan
pareha sa kakha sa manok.” Laing higala miingon, “mora gyud og dunay kilat
nga miigo sa botelya sa tinta.”

Si Heber migugol og daghang mga oras sa pagbansay aron mouswag ang iyang
agi sa pagsulat. Pipila ka mga tuig ang milabay siya nakadawat og ganti alang
sa pagkamaayong manunulat sa estado. Siya usab nagtudlo og pagsulat ug
bookkeeping sa usa ka unibersidad.
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• Unsa nga talento ang gustong maangkon ni Heber?

• Unsa ang gihimo ni Heber aron mapalambo kining talento?

• Unsa ang nahitabo tungod kay si Heber nagbansay sa iyang sinulatan?

Sa batan-on pa si Heber, ang iyang mama gusto nga makat-on siya sa pag-awit.
Pag-edad niya og dies anyos miapil siya og klase sa pag-awit. Ang magtutudlo
naningkamot sa pagtudlo ni Heber sa pag-awit apan sa katapusan miundang ug
miingon ni Heber nga dili gayud siya makat-on. Mga tuig ang milabay si Heber
nakighinabi sa usa ka higala kinsa nagtudlo sa pag-awit. Si Heber mihisgut nga
ganahan siya nga makakanta og pipila ka mga himno. Ang higala miingon kaniya
nga kini manginahanglan og panahon ug paningkamot, apan siya makahimo niini. 
Si Heber andam nga mogahin og daghan nga pagbansay, ug tuod siya nakat-on
sa pag-awit sa mga himno sa Simbahan. (Tan-awa sa Bryant S. Hinckley, Heber J.
Grant: Highlights in the Life of a Great Leader [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret
Book Co., 1951], pp. 37-42, 45-49.)

• Unsa nga talento ang buot maangkon ni Heber?

• Unsa ang gihimo ni Heber nga nakatabang niya nga makat-on sa pagdula og
bola, nakapanindot sa iyang sinulatan, ug pag-awit?

Ipasabut ngadto sa mga bata nga kita makapalambo sa atong mga talento
pinaagi sa pagbansay, sama sa gihimo ni Heber. Magkadako ang atong paning-
kamot sa usa ka butang, magkamaayo kita niini. Si Heber nagbansay sa pagga-
mit sa iyang talento sa makadaghan, mao nga siya nahimong maayo niini. Ang
Langitnong Amahan mahimuot sa higayon nga kita mogamit sa mga talento nga
iyang gihatag kanato.

Minubo

Kalihokan Ribyuha ang piho nga mga talento sa matag bata, sama sa gihisgutan sa sayo
pa dinhi sa leksyon. Hatagi ang mga bata sa ilang lista sa mga talento ug mga
lapis o mga krayola. Diha sa blangko nga bahin sa ilang mga papel, padrowinga
ang mga bata og mga larawan sa talento nga anaa kanila o gustong maangkon.

Tuguti ang mga bata nga magsultihanay sa usag usa mahitungod sa ilang mga
larawan ug maghisgut sa unsa nga paagi sila makatabang sa pagpalambo sa
gihulagway nga mga talento.

Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod nga ang Langitnong Amahan naghatag sa
matag usa kanato og lainlain nga mga talento. Pahinumdumi ang mga bata nga
si Jesukristo ug ang Langitnong Amahan gusto nga atong gamiton ang atong
mga talento. Sa higayon nga kita mogamit sa atong mga talento, kita makahimo
sa atong mga kaugalingon ug sa ubang mga tawo nga malipay, ug kita makata-
bang sa atong mga talento nga mouswag.

Basaha og kusog o ipabasa sa mga bata ang mga pulong nga anaa sa ibabaw
sa matag lista sa bata: “Pangutan-a ako mahitungod sa akong mga talento.”
Awhaga ang matag bata sa pagpakita sa ilang mga lista ngadto sa ilang mga
pamilya ug sultihan ang ilang mga pamilya unsa ang ilang nakat-unan mahitu-
ngod sa mga talento.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Isugyot nga
ang bata mopasalamat sa Langitnong Amahan alang sa mga talento sa matag
sakop sa klase ug mohangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang sa mga bata
nga ayohon paggamit ang ilang mga talento.
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Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Palingkura ang mga bata nga mag-alirung. Ihagung-hong, iawit, o patukara
ang pipila sa girekord nga musika samtang ilang ipasa ang puntil o uban nga
humok nga butang libut sa lingin. Kon ang musika mohunong, ang bata nga
maatlan nga naggunit sa puntil motindog sa tunga sa lingin ug mopasundayag
og usa ka talento. Ang mga talento mahimong maglakip sa pagbalak, pagkan-
ta og usa ka awit, pagbasa sa kasulatan, pagtakingking, o pagdrowing og 
usa ka yano nga larawan sa pisara. Ang mga bata makahimo og inamang nga
pasundayag sa mga talento nga dili mahimo sa lawak-klasehanan, sama sa
pagpakita og mabination nga lihok o pagpatid sa bola. Hangyoa ang mga
bata nga mopakpak lang og hinay human sa pasundayag sa matag bata.

Padayon hangtud ang matag bata adunay bisan usa lang ka higayon sa pag-
pasundayag.

2. Hatagi ang matag bata og mga krayola ug usa ka piraso nga papel nga imong
gidrowingan og usa ka bitoon (ang sumbanan sa bitoon makita sa katapusan
sa leksyon). Hangyoa ang mga bata sa pagkolor sa ilang mga bitoon sa dili
kasagaran nga mga paagi. Human makakolor ang mga bata, sugoa sila sa
pagpakita sa ilang mga bitoon ug moawit o mosulti sa mga pulong sa unang
bersikulo sa “Matag Bitoon Lahi” (Children’s Songbook, p. 142).

Lain-lain ang mga bitoon,
Mga bata sab.
Uban malipayon,
Uban dili.
Tanan gikinahanglan
Kon unsay iyang mahimo.
Ikaw lamang ang tawo
Nga way kapareha.
(© 1980 ni K. Newell Dayley. Gigamit nga may pagtugot.)

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga sama nga ang tanan nilang mga
bitoon managlahi, silang tanan managlahi tungod kay sila adunay nagkalainla-
in nga mga talento ug mga abilidad. Pahinumdumi ang mga bata nga ang
mga talento mga panalangin gikan sa Langitnong Amahan.

3. Tudloi ang mga bata og usa ka yano nga kahanas nga mahimong palamboon
ngadto sa usa ka talento, sama sa pagpangulo sa usa ka awit o paghimo og
usa ka aytem nga hinimo sa kamot.
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makasabut nga kita maalamon sa higayon
nga kita mosunod sa mga pagtulun-an ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 7:24–27.

2. Pag-andam og duha ka mga timailhan, ginamit ang pinilo nga mga piraso sa
papel sama sa gipakita:

3. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Ang Buotan ug ang
Buangbuang nga Tawo"” (Children’s Songbook, p. 281) ug sa “Pilia ang
Matarung nga Paagi” (Children’s Songbook, p. 160). Ang mga pulong sa “Pilia
ang Matarung nga Paagi” gilakip sa likod sa manwal.

4. Pagsulat og pipila ka mga binuotan nga mga lihok ug pipila ka dili binuotan
nga mga lihok diha sa gamay nga piraso nga papel. Gamita ang mga lihok
sa ubos ug dugangi og lain nga mohaum sa imong klase. Ibutang ang mga
piraso sa papel sa usa ka gamay nga sudlanan sama sa usa ka kahon,
panaksan, o bag.

Pag-ampo.
Sunod sa imong mga ginikanan.
Magmatinahuron sulod sa Primary.
Magmabination sa uban.
Pakigbahin.
Sulti sa kamatuoran.

Pakiglalis.
Pamalikas.
Paghinakog.
Pamakak.
Dili magbinuotan.

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Usa ka kalo, usa ka parisan nga gwantis, ug usa ka parisan nga sapatos (o

lain pang tulo ka matang sa sinina nga mahimong ikasul-ob sa mga bata sa
imong klase).

c. PAM nga tsart (tan-awa sa leksyon 1).

6. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Buotan Buangbuang

Ako Maalamon Kon Ako
Mopili sa Matarung

Leksyon
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Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Kita Makahimo og Maalamon nga mga Desisyon

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita ang mga gwantis, kalo, ug sapatos (usba kining kalihokan kon gikina-
hanglan kon ikaw naggamit og laing mga galamiton sa panapot). Ibutang ang
mga gwantis sa ibabaw sa imong ulo.

• Ingon ba niini ang pagsul-ob sa mga gwantis? Ngano?

• Unsay angayng gamitan sa mga gwantis?

Itudlo nga mahimong binuang kining pagbutang sa mga gwantis sa inyong mga
ulo kay dili kini makapanalipod sa inyong mga kamot.

Pagdapit og usa ka bata nga mopakita sa maalamon nga paagi sa pagsul-ob sa
mga gwantis.

Ibutang ang kalo sa usa nimo ka tiil.

• Ingon ba niini ang atong pagsul-ob sa kalo? Ngano?

• Unsa ang angay natong gamitan sa kalo?

Itudlo nga mahimong binuang ang pagsul-ob og kalo sa inyong tiil kay kon mao
dili kini makapanalipod sa inyong ulo.

Pagdapit og lain nga bata nga mopakita sa maalamon nga paagi sa pagsul-ob
sa usa ka kalo.

Isul-ob ang sapatos sa imong mga kamot.

• Ingon ba niini ang atong pagsul-ob sa sapatos? Ngano?

• Unsa ang angay natong gamitan sa sapatos?

Itudlo nga binuang ang pagsul-ob sa sapatos sa imong mga kamot kay kon mao
kini dili makapanalipod sa imong mga tiil.

Pagdapit og lain nga bata nga mopakita sa maalamon nga paagi sa pagsul-ob
sa mga sapatos.

Itudlo nga adunay pipila ka mga tawo nga mosul-ob sa mga gwantis, mga kalo,
o mga sapatos sa sayop nga bahin sa ilang lawas. Apan ang pagpili mahitungod
sa unsa ang isul-ob mahimo usab nga maalamon o binuang. Hisguti sa lakbit
uban sa mga bata kon kanus-a nga mahimong maalamon o binuang ang pagsul-
ob sa lainlaing mga galamiton sa panapot (pananglitan, maalamon ang pagsul-
ob og gwantis sa higayon nga ikaw mogawas sa bugnaw nga panahon, apan
mahimong binuang ang pagsul-ob og sapatos kon maligo).

Ipasabut nga kita mohimo og daghang mga pagpili sa matag adlaw. Ang binu-
ang nga pagpili makadaot kanato ug makahimo kanato nga dili malipayon. Ang
maalamon nga mga pagpili makatabang kanato nga luwas ug malipayon.
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Si Jesukristo Gusto nga Kita Magmaalamon ug Mosunod sa Iyang mga
Pagtulun-an

Istorya sa
kasulatan

Ipasabut nga si Jesukristo kanunayng migamit og mga istorya nga gitawag og
mga sambingay sa pagtudlo sa mga tawo. Siya misugilon og usa ka sambingay
mahitungod sa usa ka tawo kinsa mihimo og binuangbuang nga desisyon ug sa
usa ka tawo nga mihimo og maalamon nga desisyon. Sultihi ang mga bata nga
imong basahon kining sambingay gikan sa Biblia. Basaha og kusog ang Mateo
7:24–27.

Panaghisgutan • Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa tawo nga mitukod sa iyang balay
ibabaw sa balas sa dihang gibanlas sa unos ang iyang balay?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa tawo nga mitukod sa iyang balay
ibabaw sa bato sa dihang ang unos wala makatandog sa iyang balay?

Ipasabut nga si Jesus mitandi kanato sa mga tawo diha sa sambingay. Kon kita
mosunod sa mga pagtulun-an ni Jesus, kita mahisama sa maalamon nga tawo
kinsa mitukod sa iyang balay sa bato. Kita malipay. Kon kita dili mosunod sa mga
pagtulun-an ni Jesus, kita sama sa buangbuang nga tawo nga mitukod sa iyang
balay diha sa balas. Kita dili malipay.

Awit Tabangi ang mga bata nga awiton o isulti ang mga pulong sa “Ang Buotan ug
ang Buangbuang nga Tawo,” gamit ang mga lihok nga gipakita sa ubos:

Ang buotan nagbalay sa bato (iugbok ang tuo nga kumo sa wala nga palad),

Ang buotan nagbalay sa bato (iugbok ang tuo nga kumo sa wala nga palad),

Ang buotan nagbalay sa bato (iugbok ang tuo nga kumo sa wala nga palad),

Ug miulan og kusog (iisa ang mga kamot; dayon ibutang kini, ipaubos ang mga
tudlo).

Nag-ulan, ug misaka ang baha (ipaubos na usab ang mga kamot; dayon iisa kini
nga nga ang palad sa ibabaw),

Nag-ulan ug misaka ang baha (ipaubos na usab ang mga kamot; dayon iisa kini
nga nga ang palad sa ibabaw),

Nag-ulan ug misaka ang baha (ipaubos na usab ang mga kamot; dayon iisa kini
nga nga ang palad sa ibabaw),

Ang balay sa bato nagpundo (iugbok ang tuo nga kumo sa wala nga palad).

Ang buangbuang nagbalay sa balas (ikitiw ang mga tudlo ug lihuka ang mga
bukton pabalikbalik sa atubangan sa lawas),

Ang buangbuang nagbalay sa balas (ikitiw ang mga tudlo ug lihuka ang mga
bukton pabalikbalik sa atubangan sa lawas),

Ang buangbuang nagbalay sa balas (ikitiw ang mga tudlo ug lihuka ang mga
bukton pabalikbalik sa atubangan sa lawas),

Ug miulan og kusog (iisa ang mga kamot sa kahanginan; dayon ibutang kini nga
magkitiw ang mga tudlo).

Nag-ulan, ug misaka ang baha (ipaubos na usab ang mga kamot; dayon iisa kini
nga nga ang palad sa ibabaw),

Nag-ulan, ug misaka ang baha (ipaubos na usab ang mga kamot; dayon iisa kini
nga nga ang palad sa ibabaw),
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Nag-ulan, ug misaka ang baha (ipaubos na usab ang mga kamot; dayon iisa kini
nga nga ang palad sa ibabaw),

Ang balay sa balas gibanlas (ikitiw ang mga tudlo ug ilihok ang mga bukton pala-
yo sa lawas).

Kita Maalamon sa Higayon nga Kita Mopili sa Matarung

Istorya ug
panaghisgutan

Ipasabut nga ang matag usa mohimo og mga pagpili sa matag adlaw. Kita maka-
himo og maalamon nga mga pagpili o kita makahimo og binuang. Isaysay sa
imong kaugalingong mga pulong ang mosunod nga istorya mahitungod ni B. H.
(Harry) Roberts, kinsa sa pagdako nahimong usa ka General Authority. Pahukmi
sa mga bata kon ang mga pagpili ni Harry sa istorya maalamon o binuang.

Si Harry natawo sa Englaterra sa dugay na nga panahon. Ang iyang pamilya
kabus kaayo, busa si Harry walay kahigayunan nga makaeskwela. Siya gusto
kaayo nga makakat-on sa pagbasa ug pag-sulat. Siya naghunahuna nga kon
siya makaangkon lang unta og kahigayunan sa pagkat-on, siya dili lang kay
mobasa og mga libro kondili mosulat usab niini.

Sa dihang nag-edad si Harry og dies anyos, siya miadto sa Amerika ug milatas
sa kapatagan uban sa iyang igsoong babaye nga si Polly ug sa uban nga mga
pioneer.

Si Harry nakasinati og daghang mga panimpalad. Usa ka adlaw siya nakadu-
ngog nga ang iyang pundok molabang og usa ka dakong sapa inig sunod adlaw.
Kini nindot kaayong paminawon, busa si Harry milighot gikan sa kampo sa sayo
sa buntag pagka sunod adlaw ug miadto aron sa pagtan-aw sa sapa. Kini nahi-
supak sa mga lagda sa kampo.

• Sa inyong hunahuna ang desisyon ni Harry sa paglighot gikan sa kampo
maalamon ba o binuang?

Ang sapa layo pa kay sa gihunahuna ni Harry, ug siya gikapoy sa dihang siya
miabut didto. Siya mihigda ug nahinanok sa mga kasagbutan.

Pagmata ni Harry, ang tanang karwahe nakalabang na sa sapa. Siya midagan
paingon sa daplin sa sapa ug misinggit aron matagad. Siya gisultihan nga pala-
nguyon sa paglabang, mao nga iyang gihubo ang iyang kupo ug sapatos ug
milukso sa tubig, hapit na unta siya makatabok, apan siya gikapoy na pag-ayo,
ug mao nga gipasakay nalang siya sa kabayo sa kapitan sa hugpong hangtud
nga miabot sa pikas daplin. Si Harry nalipay nga luwas, apan wala nay paagi nga
makuha pa ang iyang kupo ug mga sapatos. Sa matag gabii naghandum siya
nga unta wala mawala ang iyang kupo ug sa matag adlaw nangandoy siya nga
unta anaa pa niya ang iyang mga sapatos.

Si Harry kinahanglan nga molakaw og siyam ka gatos ka milya nga magtiniil. Kini
nakapahapdos og maayo sa iyang tiil. Mga tunukon nga mga kaktus nanubo duol
sa agianan, ug si Harry gutom kaayo nga usahay siya mokuha niini aron kan-on.
Ang mga talinis nga mga tunok mosugsug sa nagsakit niya nga tiil. Gipang-ibut ni
Polly ang mga tunok samtang silang duha nanaghilak. Si Harry mihilak tungod kay
ang iyang tiil sakit, ug si Polly naghilak tungod kay naluoy siya ni Harry.

• Ngano nga ang pagpili ni Harry nga molighot sa kampo usa ka binuang nga
pagpili?

• Unsa ang gibati ni Harry mahitungod sa iyang pagpili pagkahuman?
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Paghiabut ni Harry sa Dakbayan sa Salt Lake, siya sa katapusan nakahigayon og
eskwela. Sa dihang siya nag-onse anyos, usa ka magtutudlo midala kaniya sa
eskwelahan ug gitudloan siya sa alpabetika. Ang bugtong libro ni Harry mao
lamang ang Biblia, ug siya mibasa niini og balikbalik. Siya nagtuon pag-ayo sa
eskwelahan ug nahimong maayo nga estudyante.

• Unsa nga mga pagpili ang gihimo ni Harry? (Siya mipili nga magkat-on og
basa, ug siya mipili nga magtuon sa mga kasulatan.)

• Kini bang mga pagpili maalamon o binuang?

Sa dihang midako na si Harry, siya nahimong usa ka maalamon ug mahinung-
danon nga tawo sa Simbahan. Siya gustong magbasa ug malingaw nga moba-
sa sa mga kasulatan. Siya misulat usab og daghang mga libro mahitungod sa
Simbahan. Daghang mga tawo nakabasa sa iyang mga libro ug nakat-on mahi-
tungod sa Simbahan (Tan-awa sa Church News, 19 sa Hulyo 1980, pp. 8–9; ug
sa Truman G. Madsen, Defender of the Faith: The B. H. Roberts Story [Dakbayan
sa Salt Lake: Bookcraft, 1980], pp. 19–21, 37–40, 56–57.)

PAM nga tsart Ipakita ang PAM nga tsart ug ipasubli sa mga bata ang mga pulong dungan kani-
mo: “Ako mopili sa matarung.” Ipasabut ngadto sa mga bata nga sa higayon nga
kita mopili sa matarung kita naghimo og maalamon nga mga desisyon.

Minubo

Kalihokan Ipakita ang mga timailhan nga gibutangan og ngalan nga “buotan” ug “dili buo-
tan” diha sa salog o sa lamesa. Pasabata ang mga bata uban nimo sa mga
pulong nga anaa sa matag timailhan. Itudlo nga ang “buotan” nga timailhan adu-
nay malipayon nga dagway niini tungod kay ang pagkabuotan makapahimo
kanato nga malipayon. Itudlo nga ang “buangbuang” nga timailhan adunay usa
ka masulub-on nga dagway niini tungod kay ang pagbinuang makapahimo kana-
to nga dili malipayon.

Ipakita ang sudlanan nga adunay gagmay nga mga piraso sa papel ug dapita
ang mga bata nga magpulipuli sa pagpili og usa ka papel gikan sa sudlanan.
Samtang ang matag bata mopili og usa ka papel, basaha o ipabasa sa bata ang
lihok nga nasulat niini. Padesisyona ang mga bata kon kini nga lihok binuotan ba
o binuang ug ibutang ang papel sa tukma nga timailhan.

Awhaga ang mga bata sa pagbuhat sa mga lihok nga ilang nailhan nga maala-
mon nga mga pagpili.

Ribyu nga
Panaghisgutan

• Unsa nga matang sa mga pagpili ang makapahimo kanato nga malipayon?

• Aron mamahimong maalamon ug malipayon, kang kinsa nga pagtulun-an ang
kinahanglan natong sundon?

• Nganong binuang man ang dili pagsunod kang Jesukristo ug ang pagbuhat og
sayop?

Pagpamatuod Ipamatuod ngadto sa mga bata nga kita malipay sa higayon nga kita mohimo og
maalamon nga mga pagpili. Ipadayag ang imong pagpasalamat alang kang
Jesukristo ug sa mga butang nga iyang gitudlo nga nakatabang kanato nga
mahimong malipay.

Awhaga ang mga bata sa paghimo og espesyal nga paningkamot niining sema-
naha sa paghunahuna mahitungod sa ilang mga desisyon ug maningkamot sa
paghimo og maalamon nga mga pagpili.
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Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Pilia ang Matarung nga Paagi” dungan sa mga
bata.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Hangyoa ang
bata nga mag-ampo nga ang matag sakop sa klase mahimong maalamon ug
mopili sa matarung.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Ipakita ang hulagway 2-7, Ang Maalamon nga mga Tawo, ug pasultiha ang
mga bata nganha kanimo mahitungod sa hulagway. Pahinumdumi ang mga
bata nga ang Maalamon nga mga Tawo nangita kang Jesus human siya gipa-
nganak (tan-awa sa Mateo 2:1–12). Ipasabut nga kining mga lalaki mga maa-
lamon dili lamang tungod kay sila adunay talagsaong kaalam apan tungod
usab kay sila nangita ug misimba kang Jesukristo. Sila mihimo og maalamon
nga mga pagpili sa pagsunod kang Jesus.

Mahimo nimong ipadula sa mga bata ang istorya sa Maalamon nga mga Tawo
nga nangita kang Jesus.

2. Hangyoa ang matag bata sa pagsulti kanimo mahitungod sa usa ka maalamon
nga pagpili nga bag-o pa niyang nahimo (hatag og mga sugyot kon gikina-
hanglan). Isulat ang matag tubag sa bata diha sa linain nga piraso sa papel ug
padrowinga ang mga bata og larawan sa ilang mga kaugalingon diha sa ilang
mga papel. Pahinumdumi ang mga bata sa pagbutang og mga pahiyum sa
mga dagway sa ilang mga gidrowing tungod kay ang paghimo og maalamon
nga mga pagpili motabang kanato nga malipay.

3. Ipakita ang mosunod nga praktikal nga paghulagway sa leksyon (bansaya
kining paghulagway sa balay sa dili pa kini sulayan paghimo sulod sa klase).

Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Walo o napulo ka mga bloke nga dulaanan sa mga bata aron himoon og

duha ka yano nga managsama nga balay, sama sa gipakita:

b. Duha ka managsama nga gidak-on nga mga kaha.
c. Usa ka dakong bato nga sapya aron ibutang sa usa sa mga kaha.
d. Usa ka hakop nga balas aron ibutang sa lain nga kaha.
e. Tubig sulod sa kabo o sa pitsel.

Ibu-bu ang balas ngadto sa usa ka kaha nga magbundo, ug kalasa ang
bundo. Ibutang ang sapya nga bato sa lain nga kaha.
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Ipakita ang mga bloke ug ipasabut nga imo kining gamiton aron sa paghimo
og duha ka mga balay. Ang usa ka balay ibabaw sa balas ug ang lain ibabaw
sa bato.

Ikaw mahimong mohangyo sa mga bata sa pagtabang sa pagtukod sa balay
ibabaw sa bato. Ang balay kinahanglan parehas sa balay nga gitukod ibabaw
sa balas.

Human matukod ang mga balay, ipahanduraw sa mga bata nga ang usa ka
bagyo miabut ug mikusokuso sa mga balay. Mibunok ang ulan ug mihuros ang
hangin.

• Unsa sa inyong hunahuna ang mahimo sa bagyo niining duha ka mga
balay?

Human ang mga bata makahatag sa ilang mga ideya, ayaw pagkomentaryo.
Ihinay og bisbis o bu-bu ang tubig diha sa balay nga natukod sa balas hang-
tud ang balas modahili ug ang balay mahugno. Pagbutang og samang gidag-
hanon nga tubig sa balay nga natukod ibabaw sa bato, ug paobserbahi sa
mga bata nga ang balay dili mahugno.

Tabangi ang mga bata nga makasiguro nga ang pagtukod og balay ibabaw sa
balas binuang, samtang ang pagtukod og balay ibabaw sa bato maalamon.

Basaha og kusog ang unang bahin sa Helaman 5:12 (hangtud sa tukuranan).
Itudlo nga kining kasulatan gitandi ni Jesukristo ngadto sa usa ka bato.
Pahinumdumi ang mga bata nga ang pagsunod sa mga pagtulun-an ni Jesus
sama ra sa pagtukod og balay ibabaw sa bato. Kini maalamon.
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Katuyoan Aron paglig-on sa tinguha sa matag bata sa pagbalaan sa adlaw nga
Igpapahulay.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Exodo 20:8–11 ug Mateo 12:10–13. Tan-awa
usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 24.

2. Paghimo og usa ka pinalut-an o kopya sa kalendaryo nga makita sa katapusan
sa leksyon. Kolori og pula ang adlaw nga Igpapahulay. Mahimo nimong
numerohan ang mga adlaw sumala sa karon nga bulan.

3. Andama ang mosunod nga ginunting nga mga pulong:

4. Paghimo og pinalut-an o kopya sa duha ka panid sa kalihokan sa Igpapahulay
(makita sa katapusan niining leksyon) alang sa matag bata. Alang sa mas
gagmay nga mga bata, guntinga ang mga pahina subay sa tinuldokan nga
mga linya. Alang sa mas magulang nga mga bata, pagdala og pipila ka mga
gunting aron ang mga bata mismo makagunting sa mga pahina alang sa ilang
mga kaugalingon.

5. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Sabado” (Children’s
Songbook, p. 196).

6. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Mga krayola.
c. Usa ka stapler o uban nga pamaagi sa pagpataput sa mga panid.
d. Hulagway 2-58, Si Jesus Miayo sa usa ka Tawo nga Mikuyos ang Kamot.

7. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton .

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Ang Igpapahulay usa ka Espesyal nga Adlaw

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita sa mga bata ang kalendaryo ug ipasabut nga kini nagpakita sa tanang
adlaw sa bulan. Hisguti sa lakbit kon unsa ang gamit sa kalendaryo.

• Unsa ang nalahi niini nga kalendaryo?

• Unsa nga adlaw ang gikoloran og pula?

“Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay, aron ibalaan mo.”

Ako Makahimo sa Pagbalaan
sa Adlaw nga Igpapahulay
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• Ngano nga espesyal man kini nga adlaw? (Kini mao ang adlaw nga
Igpapahulay.)

Presentasyon 
sa magtutudlo

Sultihi ang mga bata nga sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan, usa ka adlaw ang
gigahin sa matag semana alang sa pagkat-on ug paghunahuna sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo ug sa pagbuhat og maayo ngadto sa uban. Kini nga
adlaw gitawag nga Igpapahulay.

• Unsa nga adlaw sa semana ang adlaw nga Igpapahulay?

Kasulatan 
ug ginunting 
nga mga pulong

Basaha og kusog ang Exodo 20:8 ug ipakita ang ginunting nga mga pulong.
Tabangi ang mga bata sa pagsubli niining kasulatan nga magdungan. Sultihi sila
nga kini usa ka kasugoan.

Ipasabut nga ang pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay nangahulugan nga
atong buhaton ang mga butang nga mopahinumdom kanato sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo, sama sa pag-adto sa simbahan, pagbasa sa mga
kasulatan, ug pagbuhat og mga butang sa balaang pagtahud.

Kita Makahimo sa Pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay

Panaghisgutan Hisguti uban sa mga bata ang mga matang sa mga kalihokan nga haum alang
sa Igpapahulay. Pangutan-a sila kon unsa ang mga butang nga ilang nahimo
karong adlawa aron himoon nga balaan ang adlaw nga Igpapahulay. Tabangi sila
nga makasabut nga ang pag-adto sa Simbahan, pag-ampo, pag-awit, paghatag
og mga pamulong sa mga tigum sa Simbahan, pagkat-on mahitungod sa mga
pagtulun-an ni Jesus, ug pag-ambit sa sakramento maoy pipila sa mga butang
nga atong mahimo aron himoon nga balaan ang adlaw nga Igpapahulay.

Ipasabut nga kita kinahanglan dili motrabaho sa Domingo, kon mahimo, ug kina-
hanglan dili kita mohimo sa mga butang nga makapahilayo sa atong mga huna-
huna mahitungod sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Kalihokan Ihulagway ang pipila ka mga kalihokan nga lagmit apilan sa mga bata. Hangyoa
ang mga bata sa pagpahiyum kon ang kalihokan mao ang butang nga angay
natong himoon sa Igpapahulay ug sa pagmug-ot kon ang kalihokan mao ang
butang nga kinahanglan dili buhaton sa Igpapahulay. Gamita ang mga panangli-
tan sa ubos o uban nga tukma alang sa mga bata sa imong klase.

• Pag-adto sa simbahan.

• Paglimpyo sa balay.

• Pagduaw sa mga paryente.

• Mangumpra.

• Motan-aw og sine.

• Magbasa sa mga kasulatan o uban nga maayong mga libro.

• Mag-ampo.

• Magtan-aw o moapil sa usa ka dula o paugnat sa kusog.

• Magsulat.

• Molakaw.

• Magdula og mga dula sa kasulatan.

• Moduaw sa mga masakiton.
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Si Jesukristo Mibalaan sa Adlaw nga Igpapahulay

Sultihi ang mga bata nga dili kanunayng sayon ang pagkahibalo kon ang kaliho-
kan usa ka butang nga angay natong buhaton sa Igpapahulay. Ang labing maa-
yong paagi aron makahibalo kon unsa ang buhaton mao ang pagsunod sa
ehemplo ni Jesukristo.

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang hulagway 2-58, Si Jesus Nag-ayo sa Tawo nga Mikuyos ang Kamot,
ug isaysay ang istorya nga makita sa Mateo 12:10–13.

Ipasabut nga ang mga Pariseo mao ang mga tawo nga wala makagusto kang
Jesukristo ug sa unsay iyang gihimo. Sila misulay sa paglaang kaniya aron
mosulti og mga butang nga sayop o batok sa balaod. Sila nangutana kaniya kon
sayop ba ang pag-ayo sa usa ka tawo sa adlaw nga Igpapahulay. Sila gusto nga
siya moingon nga mao.

Sultihi ang mga bata nga si Jesus mitudlo nga kon ang mga Pariseo adunay kar-
nero nga mahulog sa lungag sa Igpapahulay, ila ba kining tabangan. Tungod kay
ang tawo mas mahinungdanon pa kay sa karnero, ang pagtabang sa mga tawo
usa ka butang nga maayong buhaton sa Igpapahulay. Basaha og kusog ang ika-
duhang bahin sa Mateo 12:12 (gikan sa Busa).

Pahinumdumi ang mga bata nga kon ang kalihokan mao ang butang nga buha-
ton ni Jesus, sama sa pagtabang o pagmabination ngadto sa uban, kini maa-
yong butang nga buhaton sa adlaw nga Igpapahulay.

Ang Pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay Nagkinahanglan og
Pagpangandam

Panaghisgutan Itudlo nga aron makatuman sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay, kita kina-
hanglang mobuhat og piho nga mga butang sa wala pa ang Igpapahulay aron
mahimong andam.

• Unsa ang mga butang nga ikaw ug ang imong pamilya kinahanglang mobuhat
aron mamahimong andam alang sa Igpapahulay? (Ang mga tubag mahimong
maglakip sa pagpanglaba, ug pagpamalantsa sa mga sinina nga pagasul-ubon
sa Simbahan, pagpanglimpyo sa balay, pag-andam sa pagkaon alang sa
Igpapahulay, pagpangita sa mga kasulatan ug uban pang butang nga
gikinahanglan alang sa simbahan.)

• Kanus-a nimo kini angay nga buhaton?

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Sabado.” Tabangi ang mga bata paghimo og
inamang nga pasundayag sa mga aksyon nga gihisgutan diha sa awit. (Kon ang
Igpapahulay natumong sa adlaw nga dili Domingo sa inyong dapit, ilisdi ang
mga pulong Sabado, Domingo, ug Lunes ngadto sa tukma nga mga adlaw.)

Espesyal ang Sabado.
Kini moandam sa Domingo:
Kami mamalit ug manglimpyo,
Aron mopahulay hangtud sa Lunes.
Among sinina ug sapatos andamon,
Ug niining adlaw tanang buhat tapuson.
Manghinguko ug magshampoo,
Aron kami andam na sa Domingo!

Awhaga ang mga bata sa pag-andam sa sunod semana aron sila mamahimong
andam sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay.
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Minubo

Kalihokan Hatagi ang matag bata og usa ka kopya sa mga panid sa kalihokan sa
Igpapahulay. Tabangi ang mga bata sa pagbasa uban kanimo sa ulohan sa mga
panid: “Ang Akong Libro sa Igpapahulay.” Tabangi ang mga bata sa paggunting
sa mga pahina kon wala pa nimo kini magunting.

Basaha ang mosunod nga mga hugpong sa mga pulong nga naghulagway sa
tukma nga mga kalihokan sa Igpapahulay, ug tabangi ang mga bata sa pagpili
sa litrato nga naghulagway sa matag kalihokan.

• Sa Igpapahulay kita moadto sa simbahan aron mopasidungog sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo ug magkat-on mahitungod kanila.

• Ang adlaw nga Igpapahulay usa ka maayong adlaw sa pagtuon sa ebanghelyo
uban sa atong mga pamilya. Kita mahimong mobasa sa kasulatan ug sa uban
nga maayong mga basahon.

• Ang adlaw nga Igpapahulay adlaw sa pag-ampo. Kita mag-ampo sa simbahan,
uban sa atong mga pamilya, ug sa ato mismong kaugalingon.

• Sa adlaw nga Igpapahulay kita mahimong mag-awit sa mga himno ug
maminaw sa maayong mga musika.

• Sa adlaw nga Igpapahulay mahimong magsulat kita sa atong mga journal ug
magsulat o magdrowing og mga larawan alang sa atong kaparyentehan,
kahigalaan, ug sa mga misyonaryo.

• Ang adlaw nga Igpapahulay maayo nga adlaw sa pagduaw sa mga sakop sa
pamilya o sa mga tawo nga may sakit o nag-inusara.

Hatagi ang mga bata og mga krayola ug pakolori nila ang mga larawan.
Hangyoa sila nga magdrowing og usa ka larawan diha sa blangko nga pahina sa
butang nga ilang buhaton aron sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay.

Tabangi ang mga bata sa pag-istipol o pagpataput og tingub sa mga pahina sa
ilang libro.

Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamautod sa kamahinungdanon sa pagbalaan sa adlaw
nga Igpapahulay. Ikaw mahimong maghisgut og usa o duha ka mga butang nga
gusto nimong buhaton sa Igpapahulay ug isulti unsa ang imong bation sa higa-
yon nga ikaw mobuhat nianang mga butanga. Hatagi og gibug-aton nga ang
Igpapahulay kinahanglan mahimong usa ka malipayon nga adlaw samtang kita
maghunahuna mahitungod sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Awhaga ang mga bata sa pagpakita sa ilang mga libro ngadto sa ilang mga
pamilya ug sa pagpakigbahin unsay ilang nakat-unan karong adlawa. Isugyot
nga ihipus sa mga bata ang libro sa dapit diin kini makapahinumdom sa mga
bata sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Isugyot niana
nga bata ang paghangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang sa mga sakop
sa klase sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”
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1. Awita o isulti ang mga pulong sa unang bersikulo sa “Sa Akong Pagsimba”
(Children’s Songbook, p. 157). Patinduga ang mga bata ug pabuhata sa mga
aksyon nga gipakita sa ubos:

Bation ko ang kalipay
Sa akong pagsimba (ibutang ang kamot ibabaw sa kasingkasing, ug pahiyum).
Maanindot ang mga sonata (itapi-on ang kamot likod sa dunggan);
Ako maghilum nga maglingkod (ikinto ang mga tiil ug ibutang ang mga tudlo sa

mga ngabil).
Sa higala’g magtutudlo ako motahud (hinaya og lamano ang tawo sa imong

tupad)
Sa akong pasimba (lingkod).

2. Pagdrowing og usa ka parisan sa mata, usa ka parisan sa mga dunggan, usa
ka ba-ba, ug duha ka kamot diha sa pisara. Hangyoa ang mga bata nga
mosulti kanimo kon unsa ang mahimo sa matag usa niining bahin sa lawas
aron sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay.

Mga pananglitan:

Mga mata—mobasa sa mga kasulatan, motan-aw sa mga mamumulong ug sa
mga magtutudlo sa simbahan.
Mga dunggan—maminaw ngadto sa makabayaw nga mga musika ug mga

istorya, maminaw sa leksyon sa Primary.
Ba-ba—moawit sa mga himno o mga awit sa Primary, mosulti og maayong

mga butang ngadto sa mga sakop sa pamilya ug sa mga higala.
Mga kamot—magdrowing og larawan alang sa mga sakop sa pamilya kinsa

nagpuyo sa layo, magsulat sa journal.

3. Tabangi ang mga bata nga makamemorya sa Exodo 20:8: “Hinumduman mo
ang adlaw nga igpapahulay, aron sa pagbalaan niini.”

4. Awita o isulti ang mga pulong sa “Hinumdumi ang Adlaw nga Igpapahulay”
(Children’s Songbook, p. 155).

Hinumdumi ang Igpapahulay,
Sa pagbalaan niini.
Sa Ginoo kini gitagana,
Nga kita magsimba kaniya.
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Katuyoan Aron pagdasig sa matag bata sa paghinumdom ni Jesukristo sa panahon sa
sakramento.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Lucas 22:7–20 ug ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 20:75–79. Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110),
kapitulo 23.

2. Pangandam aron sa pagtabang sa mga bata sa pag-awit og usa o duha ka
kanta mahitungod ni Jesukristo, sama sa “Samtang Nagbasa Anang
Sugilanong Matahum” (Children’s Songbook, p. 56) ug “Higugmaa ang Tanan”
(Children’s Songbook, p. 61). Ang mga pulong niining mga awit ug uban pa
mahitungod ni Jesus gilakip sa likod sa manwal.

3. Pangandam sa pagsulti sa usa sa imong kinaham nga istorya mahitungod ni
Jesukristo, nga maggamit og larawan kon aduna.

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug usa ka Doktrina ug mga Pakigsaad.
b. Mga trey sa Sakramento alang sa pan og tubig.
c. Hulagway 2-29, Ang Pagpaambit sa Sakramento (62021); hulagway 2-54,

Ang Katapusan nga Panihapon (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo
225; 62174); hulagway 2-59, Ang Christus.

5. Himoa ang gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsang
mga kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton .

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Si Jesukristo Mihatag Kanato sa Sakramento

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita sa mga bata ang mga trey sa sakramento.

• Unsa may gamitan niini?

Pasultiha ang mga bata sa unsa ang ilang nahibaloan mahitungod sa mga trey
sa sakramento ug mahitungod sa sakramento. Sultihi sila nga ang leksyon karon
mahitungod sa sakramento.

Istorya sa
kasulatan ug
panaghisgutan 

Ipakita ang hulagway 2-54, Ang Katapusan nga Panihapon. Kon ang mga bata
nakaila niini, hangyoa sila sa pagsulti mahitungod sa panghitabo sa hulagway.
Kon sila wala makaila sa hulagway, sultihi sila nga mao kini ang usa ka hulagway
ni Jesukristo ug sa iyang mga Apostoles. Hangyoa ang mga bata nga tudloon si
Jesus.

Ako Mohinumdom ni
Jesukristo sa panahon 
sa Sakramento
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Isaysay ang istorya sa Katapusan nga Panihapon, nga makita sa Lucas 22:7–20.

Ipasabut nga si Jesukristo ug ang iyang mga Apostoles nagsaulog sa usa ka
espesyal nga balaang adlaw sa mga Judeo nga gitawag og kasaulogan sa
Pagpalabay. Si Jesus nasayud nga kining kasaulogan mamahimo niyang katapu-
san nga higayon nga siya mokaon uban ang iyang mga Apostoles. Sultihi ang
mga bata nga kining pagpangaon kanunay natong gitawag nga ang Katapusan
nga Panihapon.

Ipasabut nga si Jesus nagmahal sa iyang mga Apostoles. Siya mipili niining mga
tawhana aron sa pagpangulo sa mga sakop sa iyang Simbahan human nga siya
mobiya. Siya nagtudlo kanila og daghan nga mga butang ug buot nga ilang
hinumduman siya ug ang iyang mga pagtulun-an.

• Nganong mahinungdanon man alang sa mga Apostoles ang paghinumdom ni
Jesus?

• Unsa ang gihatag ni Jesus sa mga Apostoles aron makatabang kanila sa
paghinumdom kaniya?

Basaha og kusog ang Lucas 22:19. Itudlo nga kining kasulatan nagsulti kanato
nga ang Manluluwas mipikaspikas og pipila ka pan, mipanalangin niini, ug miha-
tag nini ngadto sa iyang mga Apostoles aron kaonon. Siya miingon kanila nga
ang pan mopahinumdom kanila sa iyang lawas ug nga sila kinahanglan mahi-
numdom kaniya kon sila mokaon niini.

Sultihi ang mga bata nga human makakaon ang matag Apostol sa piraso sa pan,
si Jesus mipanalangin og usa ka ilimnon nga ginama sa ubas ug gihatag kini
ngadto sa mga Apostoles. Siya miingon kanila nga ang ilimnon mopahinumdom
kanila sa iyang dugo. Sa higayon nga sila moinom niini, kinahanglan ilang hinum-
duman nga si Jesus namatay aron sila makapuyo pag-usab uban sa Langitnong
Amahan human nga sila mamatay.

Ipasabut nga si Jesus nasayud nga kon ang mga Apostoles mohinumdom kaniya
ug sa iyang mga pagtulun-an, kini mahimong makatabang kanila sa pagpili sa
matarung.

• Unsa ang atong tawag sa pan ug ilimnon nga gihatag ni Jesus ngadto sa iyang
mga Apostoles sa Katapusan nga Panihapon? (Ang sakramento.)

• Nganong gihatag man ni Jesus ang sakramento ngadto sa mga Apostoles?

Kita Moambit sa Sakramento aron Mahinumdom ni Jesukristo

Panaghisgutan Ipakita ang hulagway 2-29, Ang Pagpaambit sa Sakramento, ug pahinumdumi
ang mga bata nga kita moambit sa sakramento sama sa gihimo sa mga
Apostoles ni Jesus. (Mahimo nimong ipasabut nga tubig ang atong gigamit hulip
sa ilimnon nga gihatag ni Jesus sa iyang mga Apostoles.)

• Kanus-a kita moambit sa sakramento?

Itudlo nga ang tigum diin kita moambit sa sakramento gitawag og sakrament
miting tungod kay ang sakramento mao ang labing mahinungdanon nga bahin
niana nga tigum.

• Nganong moambit man kita sa sakramento?

• Sa unsa nga paagi nga ang sakramento makatabang kanato nga
makahinumdom sa pagpili sa matarung?
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Kasulatan Pahinumdumi ang mga bata nga sa dili pa ipaambit ang sakramento, litokon ang
espesyal nga pag-ampo. Ang mga pag-ampo nagsulti sa Langitnong Amahan sa
mga butang nga atong gisaad nga buhaton. Hangyoa ang mga bata sa pagpa-
minaw pag-ayo samtang imong basahon ang pag-ampo nga litokon alang sa
pan, aron sila makakaplag sa duha ka saad nga atong himoon ngadto sa
Langitnong Amahan sa higayon nga kita moambit sa sakramento.

Basaha og kusog ang Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77, maghatag og gibug-
aton sa hugpong sa mga pulong “nga sila unta mokaon agi og handumanan sa
lawas sa imong Anak, ug mosaksi nganha kanimo” ug “kanunay mahinumdom
kaniya ug maghupot sa iyang mga sugo diin siya mihatag kanila.”

Sultihi ang mga bata nga ang “mosaksi nganha kanimo” nangahulugan sa atong
paghimo og usa ka saad ngadto sa Langitnong Amahan.

• Unsa ang duha ka butang nga atong gisaad nga buhaton?

Ipasabut nga sa matag higayon nga kita moambit sa sakramento kita nagsaad
sa paghinumdom ni Jesus ug sa pagsunod sa iyang mga sugo.

Kita Makahunahuna sa Gugma ni Jesukristo Alang Kanato sa Panahon sa
Sakramento

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipakita ang hulagway 2-59, Ang Christus. Ipasabut nga ang hulagway nagpakita
sa usa ka estatuwa ni Jesukristo. Diha sa iyang luyo mao ang usa dibuho sa
ubang mga planeta ug mga bitoon. Tugoti ang mga bata nga maghisgot mahitu-
ngod sa hulagway sa pipila ka mga gutlo.

Ipasabut nga panahon sa sakramento kita kinahanglan maghunahuna mahitu-
ngod sa Manluluwas ug sa iyang gugma alang kanato. Kita mahimong mahinum-
dom sa mga hulagway ni Jesus nga atong nakita, sama sa bag-o lang gipakita,
ug kita usab makahunahuna mahitungod sa mga istorya ni Jesus.

Istorya Isaysay ang usa sa imong kinaham nga mga istorya mahitungod ni Jesus, gina-
mit ang litrato kon aduna. Ipasabut sa unsa nga paagi nga ang istorya nagpakita
sa gugma ni Jesus alang sa katawhan.

Pag-apil sa bata Ipasaysay sa matag bata ang usa ka istorya mahitungod ni Jesukristo o pasultia
og butang nga iyang mahinumduman mahitungod kang Jesus. Samtang magsul-
ti ang mga bata, hatagi og gibug-aton ang gugma ni Jesus alang kanato nga
makita diha sa mga istorya ug sa mga butang nga mahinumduman sa mga bata
mahitungod kang Jesus.

Pasalamati ang mga bata sa paghinumdom sa mga istorya mahitungod ni Jesus.
Sultihi sila nga adunay daghan nga mga istorya nga atong mahunahunaan pana-
hon sa sakramento. Kon kita maghunahuna ni Jesus panahon sa sakramento,
atong mabuhat ang paghinumdom kaniya.

Awit Ipasabut nga kita nakahibalo usab og daghang mga awit mahitungod ni
Jesukristo. Bisan og kita dili moawit og kusog samtang ang sakramento ipaam-
bit, kita makahunahuna sa mga pulong sa awit aron tabangan kita nga mahinum-
dom ni Jesus.

Awita uban sa mga bata ang usa o duha ka sinati nga mga awit mahitungod ni
Jesus, sama sa “Samtang Nagbasa Anang Sugilanong Matahum” ug “Higugmaa
ang Tanan.”
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Ang Pagpakita og Balaan nga Pagtahud sa panahon sa Sakramento
Makatabang Kanato nga Makahinumdom ni Jesukristo

Panaghisgutan Ipasabut nga kon kita magpakita og balaan nga pagtahud panahon sa sakra-
mento, mas sayon lang ang paghunahuna mahitungod ni Jesus.

• Sa unsa nga paagi nga kita magbaton og balaan nga pagtahud panahon sa
sakramento?

Siguroa nga ang mosunod nga mga ideya mahisgutan:

• Maminaw sa pag-ampo sa sakramento ug mosulti og “amen” sa katapusan.

• Ayaw baldaha ang imong mga ginikanan o uban nga mga tawo. Sila
nagkinahanglan usab nga maghunahuna mahitungod ni Jesus.

• Hipusa ang mga lapis, mga libro, o uban nga mga aytem sa dili pa ang
sakramento.

• Maghilum ug magpuyo sa atong gilingkuran.

• Maghunahuna mahitungod ni Jesus pinaagi sa paghinumdom sa mga istorya
ug mga awit mahitungod kaniya, sa iyang gugma alang kanato, ug sa mga
butang nga iyang gitudlo.

• Mokuha sa piraso sa pan ug kopa sa tubig nga anaa sa atong duol.

• Ibalik ang mga kopa sa sakramento nga dili magduladula niini.

Kalihokan Hangyoa ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga sila nanaglingkod diha sa
tigum sa sakramento, ug panahon na para sa sakramento. Hangyoa sila sa pag-
pakita sa mga tubag sa mosunod nga mga pangutana nga dili magtabi:

• Unsay mabuhat ninyo sa inyong ba-ba aron ipakita nga kamo naghunahuna
mahitungod ni Jesukristo?

• Unsay mabuhat ninyo sa inyong ulo aron ipakita nga kamo nagbaton og
balaang pagtahud?

• Unsay mabuhat ninyo sa inyong mga bukton ug mga kamot aron ipakita nga
kamo naghunahuna mahitungod ni Jesukristo?

• Unsay mabuhat ninyo sa inyong mga tiil aron ipakita nga kamo nagbaton og
balaan nga pagtahud?

Palingkura ang mga bata nga maghilom sulod sa usa ka minuto o labaw pa ug
maghunahuna mahitungod ni Jesukristo, sama sa angay nilang buhaton samtang
ang sakramento gipaambit. Dayon pasultiha sila unsa ang ilang gihunahuna
mahitungod ni Jesus.

Minubo

Kalihokan Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw pag-ayo samtang ikaw magbasa og
pipila ka mga pamahayag mahitungod sa mga butang nga mahimo nilang buha-
ton o hunahunaon sa panahon sa sakramento. Sultihi ang mga bata nga kon ang
mga pamahayag naghulagway og butang nga kinahanglan ilang buhaton o huna-
hunaon sa panahon sa sakramento, sila kinahanglang motindog. Kon ang mga
pamahayag maghulagway og butang nga kinahanglan dili nila buhaton o huna-
hunaon sa panahon sa sakramento, kinahanglan silang molingkod.

Gamita ang mosunod nga mga pamahayag o paghimo og pipila nga imong
kaugalingon:
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• Hinumdumi nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo naghigugma kanato.

• Maghunahuna nga mogawas aron magdula.

• Maghunahuna mahitungod ni Jesus nga nag-ayo sa mga tawo.

• Mohunghong ug magtabi sa katapad.

• Uyogon ang imong lingkuranan.

• Maghunahuna mahitungod sa awit sa sakramento o laing awit mahitungod ni
Jesus.

• Mag-ampo sa Langitnong Amahan.

• Magdrowing og mga larawan o magdula og dulaan.

• Maghinumdom og mga istorya mahitungod ni Jesus.

Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod mahitungod ni Jesukristo. Sultihi ang mga bata
unsa ang imong gibati mahitungod sa kahigayunan sa pag-ambit nimo sa sakra-
mento.

Awhaga ang mga bata sa paghinumdom ni Jesukristo ug sa pagbaton og balaan
nga pagtahud sa panahon sa sakramento.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Awita o isulti ang mga pulong sa “Aron Maghunahuna ni Jesus” (Children’s
Songbook, p. 71).

Dili malisud kon maglingkod lang,
Ug hunahunaon si Jesus, diha sa iyang krus,
Ug siya namatay alang kanako;
Dili malisud ang paghilum.
Dili gayud lisud, bisan ako gamay,
Nga hunahunaon lamang si Jesus.

Ang gilay-on nga iyang gilakaw,
Mga bata nga gihigugma n’ya;
Dili malisud akong maglingkod,
Nga maminaw, ug magpuyo lang.
Dili gayud lisud, bisan ako gamay,
Nga hunahunaon lamang si Jesus.

2. Human tuguti sa presidente sa Primary, hangyoa ang bishop (o branch
president) sa pakigsabut sa usa ka priest o deacon nga mobisita sa klase ug
mopasabut sa lakbit sa iyang katungdanan kabahin sa sakramento.

3. Paghimo og kopya sa hulagway sa mga bata nga nanaglingkod sa balaan nga
pagtahud (makita sa katapusan sa leksyon), kolori kini, ug guntinga nga
mahimong lima ka piraso nga puzzle. Isulat ang usa sa mosunod nga mga
pangutana sa likod sa matag piraso sa puzzle:
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• Unsa ang labing mahinungdanon nga butang nga atong buhaton sa tigum
sa sakramento?

• Unsa ang buhaton sa priest kon panahon na sa sakramento?

• Unsa ang buhaton sa mga deacon sa sakramento?

• Unsa ang angay natong liningkuran panahon sa sakramento?

• Unsay angay natong hunahunaon panahon sa sakramento?

Ikatag ang mga piraso sa puzzle sa salog o lamesa. Papilia ang usa ka bata
og usa ka piraso sa puzzle. Pangutan-a ang mga bata sa pangutana nga anaa
sa likod sa piraso sa puzzle ug tabangi sila nga makatubag niini. Sa higayon
nga ang tanan nga mga pangutana matubag na, tabangi ang mga bata sa
pagtapot-tapot sa puzzle.

4. Tabangi ang mga bata sa pagsulti sa mosunod nga mga bersikulo:

Ang Sakramento

Akong ikyugpos ang mga bukton, iyuko ang akong ulo,
Ug maghilum;
Samtang ang sakramento gipanalanginan,
Ako mohinumdom Kanimo.
(DeVota M. Peterson)

Sublia ang mga pulong og pipila ka mga higayon aron sa pagtabang sa mga
bata nga makamemorya niini.

Ikaw mahimong mangutana sa mosunod nga mga pangutana sa dili pa
mosubli sa bersikulo:

• Unsa ang atong ikyugpos?

• Unsa ang atong iyuko?

• Sa panahon sa sakramento angay ba kita nga maghilum o magsaba?

• Kinsa ang angay natong hunahunaon sa panahon sa sakramento?
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Katuyoan Aron pagpalig-on sa tinguha sa matag bata sa pagsunod ni Jesukristo pinaagi sa
pag-alagad sa uban.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Juan 13:1–17 ug ang Mga Artikulo sa Hugot
nga Pagtuo 1:13. Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110),
kapitulo 28.

2. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa tanang tulo ka mga bersikulo sa
“ ‘Hatag,’ Ingon sa Gamayng Sapa” (Children’s Songbook, p. 236) ug 
ang ikaupat nga bersikulo sa “Gibati Kong Gugma sa Akong Manluluwas”
(Children’s Songbook, p. 74). Ang mga pulong niining mga awit gilakip sa 
likod sa manwal.

3. Pangandam sa pagsulti mahitungod sa usa ka higayon sa dihang ikaw
napanalanginan tungod kay ikaw mialagad sa usa ka tawo.

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Papel ug mga lapis o krayola alang sa matag bata.
c. Hulagway 2-60, Si Jesus Naghugas sa mga Tiil sa mga Apostoles (Pakete sa

mga Hulagway sa Ebanghelyo 226; 62550).

5. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Si Jesukristo Gusto nga Kita Moalagad sa Uban

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Sa imong pagsugod sa leksyon, “dili kunohay tinuyo” nga maghagbong og
mga krayola, o mga papel, o ubang mga materyal diha sa salog sa imong
lawak-klasehanan. Hulat og kadiyot una puniton ang maong butang aron sa
paghatag sa mga bata og kahigayunan nga motabang kanimo (kon walay mga
bata nga moboluntaryo, hangyoa ang mga bata sa pagtabang.)

Pasalamati ang mga bata sa pagtabang kanimo ug dayga sila sa pagpahimulos
sa kahigayunan sa pag-alagad. Ipasabut nga sa higayon nga kita motabang sa
uban sa walay pagpaabut og balos, kini gitawag og pag-alagad. Ipasubli sa mga
bata ang pulong pag-alagad dungan kanimo.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa tanang tulo ka mga bersikulo sa “ ‘Hatag,’
Ingon sa Gamayng Sapa” dungan sa mga bata.

Ako Makasunod ni 
Jesukristo pinaagi sa 
Pag-alagad sa Uban
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Itudlo nga ang katapusan nga bersikulo nag-ingon nga kita kinahanglan mangha-
tag sama nga si Jesus nanghatag. Sultihi ang mga bata nga sa dinhi pa si Jesus
sa yuta, kanunay siyang nag-alagad sa mga tawo.

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang hulagway 2-60, Si Jesus Naghugas sa mga Tiil sa mga Apostoles, ug
isaysay ang istorya nga makita sa Juan 13:1–17. Pahinumdumi ang mga bata
nga si Jesus nagtawag sa mga Apostoles nga gipakita sa hulagway aron mota-
bang sa pagpangulo sa iyang simbahan.

Pahinumdumi ang mga bata sa ilang nakat-unan sa miaging leksyon mahitungod
sa Katapusan nga Panihapon. Ipasabut nga human si Kristo nagtudlo sa iyang
mga Apostoles mahitungod sa sakramento, iyang gitudlo kanila ang kamahi-
nungdanon sa pag-alagad sa uban.

Ipasabut nga dili ikahibulong sa mga tawo kaniadto nga pahugasan ang ilang
mga tiil, tungod kay kadaghanan sa mga tawo magsandal ug ang ilang mga tiil
magkaabog ug hugaw. Apan sa kasagaran ang sulugoon maoy mobuhat niini.
Ipasabut nga si Pedro dili buot nga si Jesus ang mohugas sa iyang mga tiil
tungod kay siya naghunahuna nga dili kini sakto alang kang Jesus nga molihok
isip usa ka sulugoon.

Sultihi ang mga bata nga si Jesus mipasabut ngadto sa mga Apostoles nga
bisan tuod og siya ang Manluluwas, siya moalagad gihapon kanila. Gusto niya
nga sila makasabut nga sila kinahanglan moalagad sa matag usa. Basaha og
kusog ang Juan 13:15 ug ipasabut nga gusto ni Jesus nga atong sundon ang
iyang ehemplo ug moalagad sa uban.

Panaghisgutan • Ngano nga gihugasan man ni Jesus ang mga tiil sa iyang mga Apostoles?

• Unsa ang gusto ni Jesus nga buhaton sa iyang mga Apostoles?

• Unsa ang gusto ni Jesus nga atong buhaton?

Ipasabut nga maoy gusto ni Jesukristo nga kita moalagad kon kita makahimo,
bisan kon kita wala hangyoa sa pagtabang o dili magantihan sa atong pagta-
bang. Ipasabut nga sa higayon nga kita moalagad sa uban nga tawo, kita nagsu-
nod ni Jesus.

Kita Makaalagad Sa Uban sa Daghan nga mga Paagi

Istorya Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw samtang imong isugilon sa imong kau-
galingon nga mga pulong ang mosunod nga istorya sa usa ka bata nga lalaki
kinsa naghunahuna og usa ka paagi sa pag-alagad sa iyang pamilya:

“Mangitngit kaayo kadto nga ang nagduka nga syete anyos nga bata naglisud og
tultol sa agianan paingon sa kamalig. Pipila ka adlaw niyang giplano unsaon niya
pagbangon sa higdaanan, mag-ilis, mohinayhinay og kanaog sa hagdanan,
mokuha sa mamador nga balde gikan sa tukador, ug mobiya sa balay nga walay
usa nga makamata.

“ . . . nakakita si [Joseph] sa iyang igsoong babaye, nga si Mary, nga nagpagatas
sa mga baka sa pipila ka mga higayon. Iyang nahibaloan nga dili kini sayon suma-
la sa iyang gihunahuna. . . . sa wala madugay ang iyang mga tudlo ug mga pulso
nanakit. Kinahanglan niya nga ihunong kini og panagsa aron ipahulay kini. . . .

“Ang bata nga lalaki desidido kaayo nga mopagatas nga siya wala makahunahu-
na kon unsa kini kadugay mahuman, ug nasurprisa nga miabot na ang kabunta-
gon. . . . sa dihang siya mibiya sa kamalig ug mipauli sa balay. Sa iyang pagsu-
lod sa kusina, ang iyang Mama nga nag-andam sa pamahaw, mitan-aw kaniya
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ug nangutana, ‘Ngano, Joseph, unsa may imong gibuhat nga sayo pa man
kaayo sa buntag?’

“Siya mitubag sa pag-isa sa balding puno sa gatas, ug gibati ang kalipay nga
mipahiyum ang iyang mama. ‘Nan’ siya miingon, ‘tungod kay dako kana man,
ang paggatas matag buntag imoha na nga trabaho.’ Siya mihunong ug nanguta-
na, ‘Apan nganong desidido ka kaayo sa paggatas sa baka?’

“Si Joseph mipakita og pagkamatinguhaon sa iyang pagtubag ngadto sa iyang
mama, ‘Gusto lang ko nga motabang samtang si Papa atoa sa iyang misyon. Ug
imong makita nga si [Mary ] adunay daghan kaayong buluhaton, naghunahuna
ko nga kon akong atimanon ang mabuntag nga paggatas, siya dili na angayng
mabalaka mahitungod niana!’

“ . . . Ang iyang Mama migakos kaniya ug migunit kaniya samtang siya miingon,
‘Mahimuot gayud kaayo ang imong amahan inig sulat nako kaniya ug sultihan
siya nga aduna siyay usa ka maayo kaayong anak nga lalaki nga moatiman sa
pagpagatas sa baka samtang atoa siya sa layo!’ “ (Lucile C. Reading, “The
Morning Chore,” Children’s Friend, Abr. 1970, p. 23).

Sultihi ang mga bata nga ang ngalan niining bata nga lalaki mao si Joseph
Fielding Smith, ug siya nahimong ikanapulo nga Presidente sa Simbahan sa
iyang pagdako.

• Giunsa ni Joseph Fielding Smith sa pag-alagad?

• Kinsa ang iyang gialagaran?

Artikulo sa hugot
nga pagtuo

Sultihi ang mga bata nga ang ikanapulog tulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo
nag-ingon nga kita nagtuo sa pag-alagad sa uban. Patinduga ang mga bata, ug
tabangi sila sa pagsulti sa, “Kami nagtuo sa . . . pagbuhat sa matarung ngadto
sa tanan nga mga tawo.” (Mahimo nimong ipasabut nga ang tanan nga mga
tawo nagpasabut sa tanang katawhan.)

Kalihokan Hangyoa ang matag bata kinsa gusto nga mahimong tinun-an (sumusunod) ni
Jesukristo sa pagbarug ug magpabilin nga magbarug. Pahinumdumi ang mga
bata nga si Jesus gusto nga ang iyang mga tinun-an moalagad sa uban.

• Unsaon nato pag-alagad sa uban?

Palingkura ang matag bata samtang maghingalan og usa ka paagi sa pag-ala-
gad sa uban.

Kon ang bata maglisud sa paghunahuna og paagi sa pag-alagad, ikaw mahi-
mong mosugyot og usa sa mosunod nga mga ideya nga tukma sa mga bata sa
imong klase:

• Moasoy o mobasa og istorya ngadto sa mas manghud og pangidaron.

• Magdrowing og larawan sa imong ginikanan o apohan.

• Hipuson ang mga dulaan nga gibiyaan sa imong manghud.

• Moandam sa lamesa alang sa panihapon nga dili sugoon.

Kita Malipayon Sa Higayon nga Kita Moalagad

Panaghisgutan • Kinsa ang malipay kon kita moalagad? (Ang mga tubag maglakip sa mga tawo
nga atong gialagaran, ang atong mga kaugalingon, ug ang Langitnong
Amahan ug si Jesukristo.)
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Hatagi og gibug-aton nga sa higayon nga kita moalagad sa uban, dili lamang
ang mga tawo nga atong gitabangan ang malipay, apan kita usab malipay.

• Ngano nga makalipay man nimo ang pag-alagad sa uban?

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa ikaupat nga bersikulo sa “Gibati Kong Gugma
sa Akong Manluluwas” uban sa mga bata. (Kon ang mga bata wala masayud sa
ikaupat nga bersikulo, mahimong ikaw na lang ang moawit o mosulti sa mga
pulong sa bersikulo ug paapila ang mga bata inig abut sa koro.)

Minubo

Kalihokan 
pinaagi sa art

Tabangi ang mga bata nga maghunahuna sa yano nga mga lihok sa pag-alagad
nga ilang makompleto karong adlawa, mabalay man o masimbahan. Hatagi ang
mga bata ug mga krayola o mga lapis ug padrowinga ang matag bata og hulag-
way sa pag-alagad nga iyang buhaton karong adlawa. Sugoa ang mga bata sa
pagpakita ug pagpasabut sa ilang hulagway ngadto sa matag usa.

Pagpamatuod Sultihi ang mga bata mahitungod sa usa ka higayon sa dihang ikaw napanalangi-
nan pinaagi sa pag-alagad sa ubang tawo. Ipamatuod nga ang matuod nga kali-
pay moabut gumikan sa pag-alagad sa uban.

Awhaga ang mga bata sa pagpangitag mga paagi nga sila makaalagad sa uban
niining semanaha. Mahimo kang mohangyo sa mga bata sa pagtaho sa sunod
klase sa ilang kasinatian sa pag-alagad.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pakigsabut sa sayo pa alang sa buhat sa pag-alagad nga mahimong
kompletohon sa mga bata atol sa klase (siguroa nga kining kalihokan
mahiangay sa Igpapahulay).

Mga pananglitan:

• Pakigsabut sa magtutudlo sa mga masuso nga pakantahon ang imong klase
sa kinaham nga awit sa Primary ngadto sa masuso nga mga bata.

• Pagdala og mga materyal nga himoon sa mga bata og mga kard sa
pagpasalamat sa korister sa Primary ug sa piyanista.

• Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa gikinahanglan nga andamonon sa
lawak-klasehanan alang sa mosunod nga semana, sama sa pagpapas sa
pisara, paghipos sa mga lingkuranan.

Human nga ang mga bata makakompleto sa buhat sa pag-alagad, hisguti
uban kanila unsa ang ilang gibati mahitungod sa pag-alagad. Pahinumdumi
sila nga ang pag-alagad makapahimo kanato nga malipayon.

2. Paghimo og tulo ka gamay nga kasingkasing nga papel alang sa matag bata.
Sultihi ang mga bata nga gusto nimong magpasiugda og usa ka “Pundok sa
Sekreto nga Pag-alagad.” Awhaga ang mga bata sa pagdala niining mga
kasingkasing sa balay ug buhata ang sekreto nga mga buhat sa pag-alagad
alang sa mga sakop sa ilang pamilya, magbilin og kasingkasing sa matag dapit
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nga sila mihimo og pag-alagad. Pananglitan, sila mahimong manghipos sa
kama sa ilang mga igsoon ug magbilin sa usa ka kasingkasing diha sa unlan.
Hangyoa ang mga bata nga motaho sa sunod semana sa mga pagbati nga
ilang naangkon sa dihang sila mialagad sa uban sa sekreto.

3. Awita o isulti ang mga pulong sa ikaduha nga bersikulo sa “Unta Masama Kong
Jesus” (Children’s Songbook, p. 78). Ang mga pulong niining awit gilakip sa
likod sa manwal.

4. Hangyoa ang mga bata nga magliyok sa salog. Ihinay og itsa ang usa ka puntil
o laing humok nga butang ngadto sa usa ka bata ug hangyoa siya sa
paghingalan og usa ka paagi nga makaalagad sa usa ka tawo. Sa higayon nga
makatubag ang bata, siya mahimong moitsa sa puntil ngadto sa lain nga bata
diha sa nagliyok. Padayona hangtud ang matag usa makahingalan bisan usa
lang ka buhat sa pag-alagad.

5. Kon aduna sa inyong dapit, ipakita ang “The Gift” (16 min.) gikan sa
videocassette nga The Worth of Souls (53147) agig hulip sa pag-istorya
mahitungod ni Joseph Fielding Smith.

6. Ipahisgut o ipadrama sa mga bata unsa ang ilang buhaton sa matag usa sa
mosunod nga sitwasyon kon sila naningkamot sa pag-alagad sa uban (usba
ang mga sitwasyon kon gikinahanglan aron mahimo kining haum sa mga bata
sa imong klase):

• Ikaw nagpaingon aron magdula og soccer. Nagdali ka, apan samtang ikaw
naglakaw sa karsada paingon sa hawan nga pagadulaan nakita nimo ang
tigulang nga babaye nga nayabo ang bag sa mga kinumpra.

• Gikan kang nagdula sa balay sa imong higala. Ikaw gikapoy pag-ayo.
Samtang ikaw naglakaw sa nataran nakita nimo ang imong papa nga
nagtrabaho sa hardin.

• Sa imong pagsulod sa kusina aron mokuhag mainom, imong nakita ang
imong igsoon nga nanghugas sa mga plato.

• Mopauliay ka na kuyog sa uban nimong mga higala. Ikaw nakakita nga ang
usa ka iro mitumba sa usa ka basurahan ug mikatagkatag sa mga basura sa
palibot. Ang silingan atoa sa layo ug dili pa mobalik sa pipila ka mga adlaw.

• Imong nahimamat ang usa ka bag-ong bata nga babaye sa eskwela ug ikaw
mipaila-ila sa imong kaugalingon. Ang bag-ong bata nga babaye nangutana
kon asa ka maniudto. Nagplano kamo nga mokaon uban sa imong mga
higala.

• Ang imong pamilya nangandam sa pag-adto sa Simbahan. Ang imong
amahan milakaw na tungod kay aduna siyay miting nga tambongan. Aduna
kay pipila ka mga manghud nga nagkinahanglan og tabang sa
pagpangandam.
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Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga makasabut nga ang kalipay maangkon sa
higayon nga kita mopasaylo sa uban, sama sa gibuhat ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Lucas 23:13–34 ug ang Juan 18:12–14,
19–24; 19:1–5.

2. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa unang bersikulo sa “Tabangi Ko,
Amahan” (Children’s Songbook, p. 99).

3. Himoa ang mosunod nga ginunting nga mga pulong:

4. Pangandam sa pagsulti mahitungod sa usa ka panahon sa dihang ikaw
mipasaylo ug unsa ang imong gibati mahitungod sa pagpasaylo.

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. PAM nga tsart (tan-awa ang leksyon 1).
c. Tisas, pisara, ug papas.
d. Hulagway 2-56, Ang Paghusay ni Jesus; hulagway 2-61, Ang Paglansang sa

Krus (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 230; 62505).

6. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana. Mahimo nga imong ipataho sa nga bata ang ilang mga
kasinatian bahin sa pag-alagad.

Kita Makapasaylo sa Uban

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw pag-ayo samtang imong ihulagway ang
mosunod nga mga sitwasyon (usba ang mga sitwasyon kon gikinahanglan aron
mahimo kining haum sa mga bata sa imong klase):

Ikaw naglakaw nga nagdala og daghang mga libro ug mga papel (o ubang mga
aytem). Kalit kaayo nga dunay midasmag nimo. Natumba ka ug nangahulog ang
mga butang nga imong gipangdala. Ang imong mga libro ug mga papel nagka-
tag sa yuta.

• Aduna bay ingon niini nga nahitabo kaninyo?

• Unsa may inyong gibati?

“Amahan, pasayloa sila; tungod kay wala sila masayud sa ilang gibuhat.”

Ako Makapasaylo sa Uban Leksyon
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Sultihi ang mga bata nga imong ihulagway ang duha ka nagkalainlain nga mga
katapusan niining sitwasyon. Hangyoa sila sa paghukom kon hain niini ang mas
maayong katapusan.

Katapusan 1

Naglagot ka mahitungod sa pagpangahulog ug pagpangatagak sa tanan nimong
mga butang. Sa dihang ang tawo nga nakadasmag nimo nangayo og pasaylo ug
mitanyag sa pagtabang kanimo nga puniton ang mga libro ug mga papel, ikaw
miingon, “Dili” sa masuk-anon nga tingog ug mitukmod kaniya. Ikaw nanghinaut
nga inig ka ugma makita nimo siyang magdala og daghang butang aron imoha
siyang dasmagan.

Katapusan 2

Naglagot ka mahitungod sa pagpangahulog ug pagpangatagak sa tanan nimong
mga butang. Sa dihang ang tawo nga nakadasmag nimo nangayo og pasaylo ug
mitanyag sa pagtabang kanimo nga puniton ang mga libro ug mga papel, ikaw
miingon, “Salamat.” Kamong duha daling namunit sa mga libro ug mga papel.
Imong gisultihan ang tawo nga ikaw nasayud nga wala niya tuyoa ang pagdas-
mag kanimo, ug kamong duha nanglakaw nga malipayon.

• Hain ang mas maayo nga katapusan sa istorya?

• Nganong ang ikaduhang katapusan mas maayo man kay sa una?

• Unsay angay natong buhaton sa higayon nga adunay mobuhat kanato og
butang nga dili nato gusto o makapasakit kanato o makapalagot? (Kita angay
nga mopasaylo kanila.)

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga ang pagpasaylo sa usa ka tawo nangahulugan sa pagbati og
gugma ug kamabination alang niana nga tawo bisan og ilang nabuhat ang butang
nga makapasakit kanato o makapalagot. Usahay kini nangahulugan nga kita kina-
hanglang mag-usab sa atong masuk-anon nga pagbati nianang tawhana ngadto
sa mabination nga pagbati. Sa higayon nga kita mopasaylo sa uban, kita dili
gusto nga mopasakit kanila o manimalos kanila, bisan kon dili sila nagmabination
ngari kanato.

Si Jesukristo Mipasaylo sa Uban

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang Biblia ug sultihi ang mga bata nga ikaw mosugilon og usa ka istorya
gikan sa Biblia kon giunsa ni Jesukristo pagpasaylo kadtong mipasakit kaniya.
Isaysay ang istorya sa paghusay ni Kristo ug sa pagpalansang, nga makita sa
Lucas 23:13–34 ug sa Juan 18:12–14, 19–24; 19:1–5.

Ipasabut nga pagkahuman nga si Jesus ug ang iyang mga Apostoles nangaon
sa ilang katapusan nga panihapon, si Jesus miadto sa Tanaman sa Getsemani
aron mag-ampo sa Langitnong Amahan. Pagkahuman ni Jesus og ampo, ang
pipila ka mga sundalo miabut, migapos kaniya, ug midala kaniya ngadto sa
palasyo sa labaw nga pari, diin siya gibutang aron husayon.

Ipakita ang hulagway 2-56, Ang Paghusay ni Jesus.

Ipasabut nga nianang paghusay, ang mga sundalo mibuhat og mga butang nga
dili maayo ngadto kang Jesus. Sila mitamparus kaniya, milatus kaniya, gilud-an
siya, ug gipurong-purongan ang iyang ulo sa mga tunok, gihinganlan siya og
bisan unsa. Apan si Jesus wala masuko.

Ipakita ang hulagway 2-61, Ang Paglansang sa Krus.
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Sultihi ang mga bata nga pagkahuman sa husay, ang mga sundalo midala ni
Jesus ngadto sa usa ka dapit nga gitawag og Kalbaryo ug milansang kaniya sa
krus. Ipasabut nga si Jesus wala masuko ngadto sa mga sundalo tungod sa
ilang gibuhat ngadto kaniya. Gani siya mihangyo pa ngadto sa Langitnong
Amahan sa pagpasaylo sa mga sundalo.

Kasulatan 
ug ginunting 
nga mga pulong

Papaminawa ang mga bata sa unsay gisulti ni Jesus sa wala pa siya mamatay.
Basaha og kusog ang unang han-ay sa mga pulong sa Lucas 23:34.

Ipakita ang ginunting nga mga pulong ug ipabilin kini sa atubangan hangtud sa
pagkatapos sa klase. Tabangi ang mga bata nga modungan kanimo sa pagsubli
sa pamahayag ni Jesus.

Ipasabut nga bisan ang mga sundalo wala magminaayo ngadto kang Jesus, siya
mipasaylo kanila ug mihangyo sa Langitnong Amahan sa pagpasaylo kanila.

Ang Kalipay Moabut Sa Higayon nga Kita Mopasaylo sa Uban

Presentasyon 
sa magtutudlo

Pahinumdumi ang mga bata nga kon kita mosunod ni Jesukristo kita maningka-
mot sa pagbuhat sa unsay iyang gibuhat. Si Jesus kanunayng mipasaylo niad-
tong wala magminaayo kaniya. Kita kinahanglan usab nga mopasaylo niadtong
wala magminaayo kanato.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa unang bersikulo sa “Tabangi Ako, Mahal nga
Amahan.” Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw pag-ayo sa mga pulong.
Itudlo nga ang mga pulong gisulat sama sa pag-ampo aron makatabang kanato
nga mobati kon unsa kamahinungdanon ang pagpasaylo sa uban.

Tabangi ko, Amahan, nga makapasaylo
Sa tanang dili mabination kanako.
Tabangi ako, Amahan sa matag adlaw;
Tabangi ako maduol kanimo.

Patinduga ang mga bata ug ipaawit o ipasulti ang mga pulong sa awit dungan
kanimo. Awhaga ang mga bata sa paghunahuna mahitungod sa kahulugan sa
mga pulong samtang sila mag-awit niini.

Istorya ug
panaghisgutan

Isugilon ang mosunod nga istorya mahitungod sa usa ka bata kinsa nasayud
unsaon pagpasaylo:

Ang mama ni Kent mihangyo kaniya sa paglimpyo sa nataran. Iyang gipangkahig
ang tanang mga dahon ug ang gagmayng mga sanga nga nangatagak gikan sa
punoan ug mga tanom sa nataran. Si Kent mikugi pag-ayo, ug sa katapusan nata-
pok niya ang tanang mga dahon ug mga sanga sa tanang dapit. Dayon si Jed
miabut, midagan paingon sa mga tinapok ug gikatag ang mga dahon ug mga
sanga. Ang tanang gihimo ni Kent nahanaw lang sulod sa pipila ka mga segundo.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Kent sa dihang gibuhat kini ni Jed?

Ang igsoon ni Kent nakakita unsa ang gibuhat ni Jed. Abi niya nga si Kent mogu-
kod ni Jed ug mobunal kaniya tungod sa pagkatagkatag sa mga dahon ug mga
sanga.

• Unsa ang mahimong buhaton ni Kent?

Tabangi ang mga bata sa paghunahuna og pipila ka mga sugyot. Dayon tapusa
ang istorya:

Tuod gigukod ni Kent si Jed. Apan imbis sumbagon si Jed, si Kent nangutana
kaniya kon aduna ba siyay buhaton pa nianang adlawa. Si Jed mitando.
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Si Kent mitanyag sa pagtabang sa buluhaton ni Jed kon si Jed motabang kaniya
sa pagkahig sa mga dahon aron mapundok pag-usab. Si Jed miuyon, ug ang
duha nalingaw nga nagtinabangay og trabaho.

Panaghisgutan Ipasabut nga kon kita mopasaylo sa uban ug motagad nila sa maayo nga paagi,
sama nga si Kent mitagad kang Jed, kita mobati og kalipay sa hilum. Kon kita dili
mopasaylo, padayon kitang mobati og kasakit o kasuko, ug kita dili malipay. Kita
kinahanglan nga mopasaylo sa uban aron malipay.

Paghulagway og ubang mga sitwasyon ngadto sa mga bata, ug hisguti kon ang
bata diha sa sitwasyon mipakita ba og pagpasaylo o wala. Kon ang bata nga
gihulagway wala mopakita og pagpasaylo, pangutan-a ang bata kon unsa ang
mahimong buhaton sa bata aron ipakita ang pagpasaylo ug mobati og kalipay sa
hilum.

Gamita ang mga sitwasyon sa ubos o paghimo og pipila nga imong kaugalingon:

1. Mao pa lang gayud ang paghuman ni Jan sa pagdrowing og usa ka maanindot
nga lawaran sa dihang ang iyang manghud miabut ug giwiris-wirisan kini og
krayola. Si Jan nasuko pag-ayo nga iyang gisinggitan ug gihapak ang kamot sa
iyang manghud.

• Mipakita ba si Jan og pagpasaylo?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Jan sa hilum?

• Unsa ang mahimong buhaton ni Jan aron ipakita ang pagpasaylo ngadto sa
iyang manghud?

2. Didto sa dulaanan, si Donna miduol kang Cali ug mitukmod kaniya. Si Donna
midagan nga nagkatawa. Pagkasunod adlaw, si Donna nahulog sa duyan ug
gisakitan sa iyang tuhod. Si Cali midali og duol ug mitabang kaniya nga
makabarug.

• Mipakita ba si Cali og pagpasaylo?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Cali sa hilom?

3. Dihang naghulat si Chad aron makainom sa fountain, ang bata sa iyang
atubangan milingi ug misablig kaniya og tubig. Ang nawong ni Chad nabasa,
apan siya mitalikod lang nga walay tingog. Pagkasunod adlaw samtang si
Chad nag-inom, ang maong bata miagi. Si Chad mahimong mosablig og tubig
sa bata, apan wala niya buhata.

• Mipakita ba si Chad og pagpasaylo?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Chad sa hilum?

Minubo

Pangribyu nga
kalihokan

Ilista ang mga numero 1 ngadto sa 8 sa pisara. Papulipuliha ang mga bata sa
pagpapas sa numero ug sa pagtubag sa pangribyu nga mga pangutana nga
motukma sa numero. Kon dako ang imong klase, mahimong magkinahanglan ka
nga maghimo og dugang pang mga pangutana.

1. Unsa ang buot ipasabut sa pagpasaylo sa uban?

2. Unsa ang gibuhat ni Jesukristo ngadto sa mga sundalo nga milansang kaniya
diha sa krus?

3. Unsa ang gihangyo ni Jesukristo nga buhaton sa Langitnong Amahan alang sa
mga sundalo?
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4. Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Kent sa dihang gipatidpatiran ni Jed
ang tapok sa mga dahon?

5. Giunsa pagpakita ni Kent ang pagpasaylo kang Jed?

6. Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Kent sa dihang iyahang gipasaylo si Jed?

7. Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Jed dihang si Kent nagmabination
ngadto kaniya imbis sa pagpanimalos?

8. Unsa ka maayo ang atong bation kon kita mopasaylo niadtong dili mabination
kanato?

PAM nga tsart 
ug singsing

Ipakita ang PAM nga tsart. Ipasubli sa mga bata ang mga pulong diha sa tsart.
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga sa higayon nga kita mopasaylo sa
uban sama sa gibuhat ni Jesus kita nagpili sa matarung.

Ipatan-aw sa mga bata ang ilang PAM nga mga singsing kon sila nagsul-ob niini.
Sultihi sila nga ang singsing makatabang sa pagpahinumdom kanila sa pagpili
sa matarung pinaagi sa pagpasaylo sa uban.

Pagpamatuod Ipamatuod nga kita mahimong malipay sa higayon nga kita mopasaylo sa uban
ug motagad kanila sa mabination nga paagi. Isulti ang mahitungod sa usa ka
higayon nga ikaw mipili sa matarung ug mipasaylo sa usa ka tawo. Ipasabut
unsa ang imong gibati ngadto nianang tawhana tungod kay andam ka nga
mopasaylo.

Kon may oras pa, tuguti ang mga bata nga mag-istorya mahitungod sa mga
panahon sa dihang mipasaylo sila og tawo.

Awhaga ang mga bata sa paghimo og usa ka espesyal nga paningkamot sa
pagpasaylo sa uban niining semanaha. Isugyot nga ang mga bata mohisgut
mahitungod sa pagpasaylo.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Isugyot nga
ang bata mohangyo sa Langitnong Amahan nga tabangan ang mga bata sa
pagpasaylo sa uban.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pagdala og usa ka dako nga bag ug pipila ka mga bato. Hisguti uban sa mga
bata kon unsa ka sagad kita nga masuko o buot manimalos sa higayon nga
ang mga tawo mobuhat og dili maayo kanato. Sa panahon niining
panaghisgutan, isulod ang mga bato sa bag og tagsa-tagsa.

Sa higayon ang bag aduna nay igong gidaghanon sa mga bato, papulipuliha
ang mga bata sa pagdala niini sa palibut. Hangyoa sila nga mopakpak o
mogakos sa usa ka tawo samtang nagdala sa bag. Ipasabut nga ang pagka-
suko sa uban tungod sa dili maayong mga butang nga ilang nabuhat sama
ra sa pagdala og usa ka bag nga mga bato. Kini bug-at nga palas-anon
alang kanato.

Pasultiha ang mga bata nga “Ako Mopasaylo” sa pipila ka mga higayon sam-
tang imong anamon pagpagawas ang mga bato gikan sa bag. Dayon ipadala
pag-usab sa mga bata ang bag. Ipasabut nga kon kita mopasaylo sa uban,
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kita dili na kinahanglan pang magbitbit og bug-at nga palas-anon. Atong bati-
on ang mas dakong kalipay sa higayon nga kita mopasaylo.

2. Awita o isulti ang mga pulong sa “Sundog Sundoga” (Children’s Songbook, p.
276). Ang mga pulong niining awit gilakip sa likod niining manwal.

Balika ang awit sa pipila ka mga higayon, papulipuliha ang mga bata sa pag-
pili og aksyon nga buhaton. Pahinumdumi ang mga bata nga kon kita mosu-
nod og tawo, atong buhaton unsay ilang gibuhat. Kon kita gusto mamahimong
sumusunod ni Jesukristo, kita kinahanglan nga mohimo unsay iyang gibuhat,
lakip na sa pagpakita sa pagpasaylo ngadto niadtong dili mabination ngari
kanato.

3. Isugilon ang istorya ni Jose ug sa iyang mga igsoon, nga makita sa Genesis 37
ug 41–45. Mahimo nimong ipadrama sa mga bata ang istorya. Hisguti uban sa
mga bata giunsa ni Jose pagpasaylo ang iyang mga igsoon (tan-awa sa
Genesis 45:1–15).

4. Himoi ang matag bata og kopya sa larawan inig kahuman sa leksyon. Hatagi
ang mga bata og krayola o mga lapis ug padrowinga sila og malipayong mga
nawong sa mga bata diha sa larawan. Dayon pakolori ang mga larawan.
Hangyoa ang mga bata nga dad-on ang mga larawan sa balay ug ibutang ang
larawan sa dapit nga mopahinumdom kanila sa pagpasaylo sa uban.

5. Ipadrama sa mga bata ang istorya mahitungod nila ni Kent ug ang tulo ka mga
sitwasyon diha sa mga pahina 243–44 sa leksyon (diha sa unang sitwasyon,
ipadrama sa mga bata kon sa unsa nga paagi nga si Jan makapakita ngadto
sa iyang manghud og pagpasaylo). O paghimo og pipila ka maingon-ingon
nga sitwasyon nga mas haum alang sa mga bata sa imong klase ug ipadrama
kini sa mga bata.
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Katuyoan Aron pagtabang sa mga bata nga makasabut nga tungod kay si Jesukristo
nabanhaw, ang tanang tawo mabanhaw usab.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 27:45–66, 28:1–8, Lucas 24:13–46, 
ug ang Juan 19:30, 20:11–18. Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo
(31110), kapitulo 11 ug 12.

2. Paggunting og usa ka panid sa papel sa sama nga gidak-on sa hulagway 2-65,
Ang Nabanhaw nga Jesukristo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 239;
62187), ngadto sa walo ka piraso. Numerohi ang mga piraso gikan sa 1 ngadto
sa 8. Taboni ang hulagway 2-65 sama sa gihulagway pinaagi sa mainampingon
nga pagpapilit sa mga piraso ngadto sa hulagway ginamit ang mga klip o
gagmayng piraso sa tape.

3. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa unang bersikulo sa 
“Siya Nabanhaw!” (Hymns, p. 199), o pagdala og usa ka taperecord niining
awita.

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Ginunting nga hulagway 2-5, senaryo sa Pagpalansang sa Krus; ginunting

nga hulagway 2-6, pagputos sa lawas ni Jesus; ginunting nga hulagway 2-7,
lubnganan; ginunting nga hulagway 2-8, dakong bato; ginunting nga
hulagway 2-9, mga guwardya; ginunting nga hulagway 2-10, anghel;
ginunting nga hulagway 2-11, mga babaye nga may pangdihog; ginunting
nga hulagway 2-12, si Jesus nabanhaw. Tapuka kining mga ginunting nga
hulagway sa saktong han-ay nga kini gamiton sa leksyon.

c. Hulagway 2-2, Pamilya nga adunay usa ka Masuso (62307); hulagway 2-35,
Si Kristo ug ang mga Bata (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 216;
62467); hulagway 2-62, Si Maria ug ang Nabanhaw nga Ginoo (Pakete sa
mga Hulagway sa Ebanghelyo 233; 62186); hulagway 2-63, Sa Dalan
Padulong sa Emmaus; hulagway 2-64, Si Jesus Mipakita sa Iyang mga
Samad (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 234; 62503).

5. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton .
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Si Jesukristo Mao ang 
Atong Manluluwas
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Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Si Jesukristo Mihimo og Butang alang Kanato nga Dili Nato Mahimo

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita ang hulagway 2-2, Pamilya nga adunay usa ka Masuso. Ipahunahuna sa
mga bata ang panahon nga sila unang miabut sa yuta isip mga batang masuso.

• Unsa ang gibuhat sa inyong mga ginikanan (o sa laing sakop sa pamilya) alang
kaninyo. Sa dihang mga masuso pa kamo nga wala pa kamoy mahimo alang
sa inyong mga kaugalingon?

Tabangi ang mga bata sa paghunahuna sa mga butang nga gihimo sa ilang mga
ginikanan (o ubang sakop sa pamilya ) alang kanila. Siguroa nga ang matag bata
adunay kahigayunan sa paghingalan og dili mokubos usa ka butang.

• Unsa ang gibuhat sa inyong mga ginikanan (o sa ubang mga sakop sa
pamilya) alang kaninyo karon nga dili ninyo mahimo alang sa inyong mga
kaugalingon?

• Nganong sila nagbuhat man niining mga butanga alang kaninyo?

Ipasabut nga ang atong mga ginikanan ug ang uban nga mga sakop sa pamilya
malipay sa pagbuhat sa mga butang alang kanato nga dili nato mahimo alang sa
atong mga kaugalingon tungod kay sila nagmahal kanato ug gusto nga mota-
bang kanato.

Panaghisgutan Ipasabut nga adunay laing tawo nga nagmahal kanato sa hilabihan ug andam
nga mobuhat og butang alang kanato nga kita dili makahimo alang sa atong
mga kaugalingon.

Ipakita ang hulagway 2-35, Si Kristo ug ang mga Bata.

• Kinsa ang tawo nga nagmahal kanato?

Ipasabut nga sa wala pa kita moanhi sa yuta, si Jesukristo mitanyag nga mama-
himo nga atong Manluluwas. Kana nagpasabut nga siya andam nga mamatay ug
mabanhaw aron nga kita mabuhi pag-usab ug makabalik sa atong Langitnong
Amahan. Si Jesus mao lamang ang bugtong tawo nga adunay gahum sa pagbu-
hat niini alang kanato. Kita dili makahimo niini alang sa atong mga kaugalingon.

• Unsa ang buot ipasabut sa mabanhaw?

Ipasabut nga kon kita mamatay, ang atong mga espiritu mobiya sa atong mga
pisikal nga lawas. Human si Jesus namatay, ang iyang espiritu ug ang iyang pisi-
kal nga lawas nag-uli pag-usab isip nabanhaw nga lawas nga mabuhi hangtud
sa kahangturan. Tungod kay si Jesus namatay ug nabanhaw, kita mabanhaw
usab.

Si Jesukristo Nabanhaw

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga ang pagkabanhaw ni Jesukristo, ang atong Manluluwas, ingon ka
mahinungdanon nga panghitabo nga atong saulogon ang usa ka espesyal nga
adlaw matag tuig aron tabangan kita nga makahinumdom sa unsay nahitabo.
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• Unsa ang atong tawag niining espesyal nga adlaw? (Pasko sa Pagkabanhaw.)

Pahinumdumi ang mga bata nga sa panahon sa Pasko sa Pagkabanhaw ilang
makat-unan ang mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesukristo.

Istorya sa
kasulatan nga
adunay ginunting
nga mga hulagway

Isaysay ang istorya sa paglansang ni Jesukristo sa krus, paglubong, ug pagka-
banhaw (tan-awa sa Mateo 27:45, 57-66; 28:1-6; ug Juan 19:30). Ipaisa sa mga
bata ang ginunting nga mga hulagway sa tukma nga mga panahon.

Ipaisa sa usa ka bata ang ginunting nga mga hulagway 2-5, senaryo sa paglan-
sang sa krus.

Ipasabut nga si Jesus gipahimutang sa krus sa wala pa ang kaudtuhon. Pagka
udto ang adlaw wala na makita, ug ang kangitngit mitabon sa tibuok yuta sulod
sa tulo ka oras (tan-awa sa Mateo 27:45). Ang kasakit ni Kristo makalilisang
kaysa atong maagwanta. Si Kristo mahimo untang mopili nga dili mag-antus ug
mamatay, apan siya nakasaad sa Langitnong Amahan nga siya moanhi sa yuta
ug mag-antus ug magpakamatay alang kanato.

Sultihi ang mga bata nga ang yuta natay-og ug nauyog. Kadtong nanagbantay
taliwala sa kangitngit nakadungog ni Jesus nga mitu-aw, “Natapos na” (Juan
19:30). Ang iyang pag-antus natapos. Siya miduko ug namatay. Ang iyang espiri-
tu mibiya sa iyang lawas.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an human
nga gilansang si Jesus?

Ipaplastar sa mga bata ang mga ginunting nga hulagway sa senaryo sa paglan-
sang sa krus.

Ipaisa sa usa ka bata ang ginunting nga hulagway sa pagputos sa lawas ni
Jesus.

Ipasabut nga ang mga higala ug mga tinun-an ni Jesus mainampingon nga
mitangtang sa iyang lawas gikan sa krus. Ilang giputos ang iyang lawas sa maa-
yong panapton nga dunay pahumot, ingon nga maoy kostumbre niadtong mga
panahona.

Ipaisa sa usa ka bata ang ginunting nga hulagway 2-7, ang lubnganan.

Ipasabut nga ang mga higala sa Manluluwas mipahimutang sa iyang lawas sa
lubnganan. Ang lubnganan usa ka gamay nga lawak, nga kasagaran gikawt
gikan sa usa ka dako nga bato, diin ang mga tawo mahimong ilubong.

Ipaplastar sa usa ka bata ang ginunting nga hulagway sa pagputos sa lawas ni
Jesus.

Ipaisa sa mga bata ang ginunting nga hulagway 2-8, dako nga bato, ug ang
ginunting nga hulagway 2-9, mga gwardya.

Sultihi ang mga bata nga ang usa ka dako nga bato gibutang sa pultahan sa lub-
nganan, ug ang mga gwardya nagtindog sa may kilid sa bato.

• Ngano nga ang mga bato ug ang mga gwardya gibutang man sa pultahan sa
lubnganan? (Tan-awa sa Mateo 27:62-66.)

Ipasabut nga sulod sa tulo ka adlaw, ang lawas ni Jesus didto sa sulod sa lub-
nganan. Sayo sa ikatulo ka adlaw, nga mao ang Domingo, ang yuta mikurog ug
nauyog pag-usab (tan-awa Mateo 28:1-2).
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Ipaisa sa usa ka bata ang ginunting nga hulagway 2-10, ang anghel.

Ipasabut nga usa ka ang anghel mikanaog gikan sa langit ug giligid ang bato
gikan sa pulthahan sa lubnganan.

Ipaplastar sa bata ang ginunting nga hulagway sa dako nga bato.

• Unsa ang nahitabo sa mga tawo nga nagbantay sa lubnganan? (Tan-awa sa
Mateo 28:4.)

Ipaplastar sa bata ang ginunting nga hulagway sa mga gwardya.

Ipaisa sa usa ka bata ang ginunting nga hulagway 2-11, mga babaye nga dunay
pangdihog.

Ipasabut nga nianang maong adlaw sa Domingo sa buntag si Maria Magdalena,
usa ka sumusunod ni Jesus, ug laing usa ka babaye miduaw sa lubnganan (tan-
awa sa Mateo 28:1). Sila gusto nga mobutang og mga pangdihog ug mga pahu-
mot sa lawas ni Jesus (kini mao ang kustombre sa panahon). Sa dihang duol na
sila sa lubnganan, ilang nakita ang bato nga giligid na. Ang lubnganan wala nay
sulod. Ang lawas ni Jesus wala na.

Ipasabut nga ang mga babaye nakakita sa anghel, kinsa nagsulti kanila nga dili
mangahadlok. Basaha og kusog gikan sa Mateo 28:5–6 unsa ang gisulti sa ang-
hel ngadto sa mga babaye.

Ipaplastar sa mga bata ang ilang ginunting nga mga hulagway. Ipaisa sa usa ka
bata ang ginunting nga hulagway 2-12, si Jesus nabanhaw.

Ipasabut nga sa dihang ang anghel miingon nga, “siya mibangon na,” siya nag-
sulti sa mga babaye nga si Jesukristo nabanhaw na. Ang Iyang espiritu mibalik
na ngadto sa iyang lawas ug siya nabuhi na pag-usab.

Sultihi ang mga bata nga ang mga tinun-an ug mga higala ni Jesus nalipay
kaayo nga nakadungog nga siya nabuhi na pag-usab.

Awit Ipadayon sa pagpaisa sa bata ang ginunting nga hulagway ni Jesus nga naban-
haw samtang inyong awiton o patugtugon ang unang bersikulo sa girekord nga
“Siya nabanhaw!” Dayon ipaplastar sa bata ang ginunting nga hulagway.

S’ya nabanhaw! nabanhaw!
Isulti nga malipayon.
Nabuntog n’yang kamatayon;
Magmaya na kitang tanan.
Kamatayon wala na.
Kristo nagmadaugon.

Si Jesukristo Mipakita ngadto ni Maria Magdalena ug ngadto sa iyang
mga Tinun-an

Panaghisgutan Ipakita ang hulagway 2-62, Si Maria ug ang Nabanhaw nga Ginoo.

Ipasabut nga si Jesukristo mipakita sa pipila sa iyang mga tinun-an human siya
nabanhaw. Ang unang tawo nga iyang gipakitaan mao si Maria Magdalena (tan-
awa sa Juan 20:11-18). Si Maria didto sa lubnganan nga naghilak sa dihang
miduol si Jesus kaniya.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Maria sa pagkakita niya kang Jesus ug
nasayud nga siya nabuhi na pag-usab?
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Istorya sa
kasulatan Ipakita ang hulagway 2-63, Dalan padulong sa Emmaus, ug isaysay ang istorya

nga makita sa Lucas 24:13–46.

Ipasabut nga duha ka mga tinun-an ang wala makaila ni Jesus sa dihang siya
misugod sa pakighinabi kanila. Ang mga tinun-an misulti ngadto kang Jesus
mahitungod sa tanan nga nahitabo nianang adlawa didto sa lubnganan. Sa
dihang si Jesus mihapit aron manihapon uban kanila, siya mipikas sa pan, mipa-
nalangin niini, ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an. Didto na sila nakaamgo
kon kinsa siya. Si Jesus nawala dayon gikan sa ilang mga panan-aw.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa mga tinun-an human mipakita si Jesus
kanila?

• Kon nahitabo nga kamo usa sa mga tinun-an ug bag-ohay pa lang nakakita ni
Jesus, unsa may inyong buhaton?

Ipasabut nga duha ka mga tinun-an midalig adto sa Jerusalem aron sultihan ang
uban nga mga tinun-an nga ilang nakit-an si Jesus. Samtang nagsulti sila sa
uban unsa ang nahitabo, si Jesus mipakita.

Basaha og kusog ang Lucas 24:36-37. Ipasabut nga ang mga tinun-an nahadlok
sa pagpakita ni Jesus tungod kay abi nilag usa siya ka espiritu.

Ipakita ang hulagway 2-64, Si Jesus Mipakita sa Iyang mga Samad.

Ipasabut nga si Jesus gusto nga ang iyang mga tinun-an mohikap sa iyang
lawas aron ilang masayran nga siya nabanhaw. Basaha ang Lucas 24:39-40.

Sultihi ang mga bata nga si Jesus nangayo usab og pagkaon. Siya mikaon sa
pagkaon aron ipakita sa mga tinun-an nga ang iyang pisikal nga lawas nga unod
ug bukog nahiusa na pag-usab sa iyang espiritu sa nabanhaw nga lawas (tan-
awa sa Lucas 24:41-43).

Tungod kay si Jesukristo Nabanhaw, Kita Mabanhaw

Presentasyon 
sa magtutudlo

Sultihi ang mga bata nga si Jesukristo, ang atong Manluluwas, misaad nga ang
tanang katawhan mahimong mabuhi pag-usab human sila mamatay. Matag usa
kanato mabanhaw sama ni Jesus ug makaangkon og usa ka maanindot nga
nabanhaw nga lawas sama kaniya. Tungod kay siya nagmahal kanato, si Jesus
mihimo niini nga posible.

Kalihokan Ipakita ang litrato nga tinabunan sa walo ka piraso nga papel. Ipasabut nga sa
likod sa papel adunay usa ka espesyal nga litrato. Papulipuliha ang mga bata sa
pagpili ug usa ka numero gikan sa 1 hangtud sa 8. Pangutana sa tukma nga
pangutana ug tuguti ang klase nga motubag (tabangi ang mga bata kon gikina-
hanglan). Human ang klase makatubag sa matag pangutana, ipakuha sa usa ka
bata ang tukma nga piraso sa papel nga mopakita og usa ka parte sa litrato.

Gamita ang mosunod nga mga pangutana alang sa kalihokan (o paghimo og
pipila nga imong kaugalingon):

1. Kinsa ang mabanhaw? (Ang matag usa.)

2. Unsa ang buot ipasabut sa mabanhaw? (Ang pagkabuhi pag-usab, nga ang
atong mga lawas ug espiritu mag-uban pag-usab human sa kamatayon.)

3. Unsa ang buot ipasabut sa anghel sa iyang pag-ingon, “Siya nabanhaw”? (Si
Jesukristo nabanhaw.)
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4. Unsa ang pipila ka mga butang nga gihimo ni Jesukristo human siya
nabanhaw? (Siya milakaw, misulti, mikaon, nagpakita ngadto kang Maria ug sa
iyang mga tinun-an, gitugutan ang iyang mga tinun-an nga hikapon ang iyang
mga kamot ug mga tiil.)

5. Kinsa ang atong Manluluwas? (si Jesukristo.)

6. Kang kinsa nagpakita si Jesus human siya nabanhaw? (Ngadto ni Maria
Magdalena ug daghan sa iyang mga tinun-an.)

7. Si Jesukristo buhi ba karon? (Oo, sa langit uban sa Langitnong Amahan.)

8. Nganong andam man si Jesus nga mamatay ug mabanhaw alang kanato?
(Tungod kay siya nagmahal kanato ug gusto nga kita sa gihapon makauban og
puyo kaniya ug sa Langitnong Amahan.)

Sa higayon nga ang tibuok larawan maukban na, ipasabut nga usa kini ka pinin-
tal sa nabanhaw nga si Jesukristo. Sa higayon nga atong makita kini nga lara-
wan, kita makahinumdom nga tungod kay si Jesus nabanhaw ang matag-usa
kanato mabanhaw usab.

Minubo

Pagpamatuod Ipakigbahin ang imong pagbati sa gugma alang kang Jesukristo, ug ihatag ang
imong pagpamatuod mahitungod kaniya ug sa iyang pagkabanhaw.
Pahinumdumi ang mga bata nga ang balita nga “Siya nabanhaw” maayong balita
alang sa matag usa.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Isugyot nga
ang bata mopasalamat sa Langitnong Amahan sa pagpadala sa iyang Anak, si
Jesukristo, kinsa mihimong posible alang kanato aron mabuhi pag-usab human
kita mamatay.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Ribyuha ang kamot ug gwantis nga praktikal nga paghulagway sa leksyon
gikan sa leksyon 3 (tan-awa sa pahina 13). Padayona ang analohiya pinaagi sa
pagpasabut nga ang pagkamatay sama sa pagkuha sa gwantis sa kamot. Ang
lawas (sama sa gwantis) dili makalihok, apan ang espiritu (sama sa kamot)
buhi gihapon. Sa pagkabanhaw ang espiritu ug ang lawas maghiusa, ug ang
duha mabuhi pag-usab.

2. Patinduga ang mga bata ug ipasubli ang ikatulo nga bersikulo sa artikulo sa
hugot nga pagtuo dungan kanimo. Ipasabut nga tungod kay si Jesukristo
namatay ug nabanhaw, kita usab mabanhaw, ug kon mosunod kita sa mga
sugo kita mahimong makapuyo kauban si Jesus ug ang Langitnong Amahan
sa umaabot nga adlaw. Mahimo nimong tabangan ang mga bata sa
pagmemorya sa artikulo sa hugot nga pagtuo.

3. Awita o isulti ang mga pulong sa “Nabuhi ba Gayud si Jesus?” (Children’s
Songbook, p. 64). Tabangi ang mga bata sa pagbuhat og mga aksyon sama sa
gipakita:
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Nabuhi ba gayud si Jesus pag-usab (idupa ang kamot nga naghayang)?
Oo. Sa ikatulong adlaw (ituy-od ang tulo ka tudlo),
Siya mibangon ug mibiya sa lubnganan (lakaw sa gibarugan);
Siya misangpit kang Maria (ikurba ang kamot diha sa ba-ba).

Miadto ba si Jesus sa mga minahal (ibutang ang mga kamot ibabaw sa kasing-
kasing),

Oo, ang mga tawo mihikap sa iyang mga tiil (dungo ug kab-ota ang tiil),
Ug sa isda ug sa dugos
Siya tinuod nga mikaon (magpakaaron-ingnon nga nagkaon).

Ug adunay mga marka sa lansang sa iyang mga kamot (itudlo ang kamot)
Ug ang usa ka nagpabilin nga samad sa iyang kiliran (itudlo ang kilid).
Nabuhi ba gayud si Jesus
Human siya namatay (idupa ang mga kamot nga naghayang ang mga palad)?
O tinuod! Ug ingon sab ako (itando ang ulo)!

4. Uban sa pagtugot sa imong presidente sa Primary, pagdapit og sakop sa ward
o branch nga moanha sa klase ug mopakigbahin sa iyang gugma alang sa
Manluluwas ug pagpamatuod sa Pagkabanhaw.

5. Hangyoa ang mga bata nga mopiyong ug magpakaaron-ingnon nga sila buta.
Ipasabut nga kon kita mabanhaw, wala nay pagkabuta o bisan unsa nga mga
kakulangan. Ang atong mga lawas mahimong hingpit. Ang tanan makakita ug
makadungog ug makadagan, walay usa nga adunay mga kakulangan sa
lawas. Walay masakit. Hangyoa ang mga bata nga ibuka ang ilang mga mata,
ug paghisgut kon unsa ka nindot nga makaangkon og hingpit, piskay nga mga
lawas.
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Katuyoan Aron pagtabang sa mga bata nga makasabut nga ang Simbahan ni Jesukristo sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang sama nga simbahan nga giorgani-
sar ni Kristo sa dihang dinhi pa siya sa yuta.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Doktrina ug mga Pakigsaad 115:4. Tan-awa
usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110), mga kapitulo 16 ug 17.

2. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa unang bersikulo sa “Sultihi Ako sa 
mga Sugilanon ni Jesus” (Children’s Songbook, p. 57) ug “Ang Simbahan 
ni Jesukristo” (Children’s Songbook, p. 77).

3. Tun-i ang mapa sa kalibutan nga makita sa katapusan sa leksyon ug ilha ang
pipila ka mga dapit nga sinati sa mga bata, lakip ang inyong kaugalingong
estado o nasud.

4. Ang mga larawan nga gipakita sa pisara, bongbong o salog, sa panahon sa
klase kinahanglan ingon niini tan-awon:

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug usa ka Doktrina ug mga Pakigsaad.
b. Tape o uban nga papilit (opsyonal).
c. Hulagway 2-3, Si Jesus ang Kristo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo

240; 62572); hulagway 2-19, Si Juan Nagbunyag kang Jesus (Pakete sa mga
Hulagway sa Ebanghelyo 208; 62133); hulagway 2-20, Bata nga Gibunyagan
(62018); hulagway 2-37, Wali sa Bukid (Pakete sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo 212; 62166); hulagway 2-38, Ang Unang Panan-awon (Pakete sa
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mga Hulagway sa Ebanghelyo 403; 62470); hulagway 2-66, Si Kristo Nag-
orden sa mga Apostoles (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 211;
62557); hulagway 2-67, Si Jesus Nanalangin sa Unang Sakramento;
hulagway 2-68, Ang Pagpahiuli sa Melchizedek Priesthood (Pakete sa mga
Hulagway sa Ebanghelyo 408; 62371); hulagway 2-69, Bata nga Nag-ambit
sa Sakramento; hulagway 2-70, Mga Bata gikan sa Tibuok Kalibutan.

6. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat ug usa ka
butang sulod sa semana.

Si Jesukristo Miorganisar sa Iyang Simbahan didto sa Balaan nga Yuta

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita sa mga bata ang mapa sa kalibutan nga makita sa katapusan sa leksyon.

• Unsa kini? (Usa ka mapa.)

Hisguti sa lakbit ang mga mapa ug kon unsa ang gamitan niini. Ipakita sa mga
bata diha sa mapa ang dapit diin sila magpuyo. Itudlo ang uban nga mga dapit
nga mahimong sinati sa mga bata, sama sa dapit nga gigikanan sa mga misyo-
naryo o asa ang usa ka tawo nag-alagad, o diin gikan ang bag-ong pamilya nga
mibalhin sa ward o branch.

Ipasabut nga dinhi niining mapa anaa ang usa ka dapit nga kanunayng gitawag
og Balaan nga Yuta. Tudloa kining dapit. Ipasabut nga dinhi si Jesukristo nagda-
ko, nagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa katawhan, ug miorganisar sa iyang simba-
han. Pahinumdumi ang mga bata nga niining tuiga sa Primary sila makat-on og
daghan nga mga butang mahitungod ni Jesus ug sa iyang mga gipangtudlo sa
iyang mga tawo didto sa Balaan nga Yuta.

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipakita ang Biblia ug abliha ang Bag-ong Tugon. Pahinumdumi ang mga bata nga
kining basahon sa kasulatan naglangkob sa mga istorya mahitungod ni Jesukristo
ug sa mga tawo sa Balaan nga Yuta. Atong mabasa diha sa Bag-ong Tugon kon
giunsa pag-organisar ni Jesus ang iyang simbahan didto sa Balaang Yuta.

Kalihokan ginamit
ang mga hulagway

Sultihi ang mga bata nga ikaw mohisgot sa uban nga mga bahin sa simbahan ni
Jesukristo sumala sa iyang pag-organisar niini didto sa Balaan nga Yuta sa dinhi
pa siya (mahimo nimong ipasabut nga si Jesus miorganisar sa iyang simbahan
sa sama nga paagi ngadto sa mga Nephite didto sa Amerika sa dihang siya
mibisita kanila human sa iyang pagpalansang.)

Ipakita ang hulagway 2-37, Wali sa Bukid, ug ipabutang kini sa usa ka bata sa
wala nga bahin sa ibabaw sa pisara, bongbong, o sa salog atubangan sa klase.

• Unsa ang gipakita niini nga hulagway? (Si Jesukristo nagtudlo sa mga tawo.)

• Unsa ang pipila sa mga pagtulun-an ni Jesus nga imong mahinumduman?

Ipasabut nga si Jesus nahigugma sa mga tawo nga iyang gitudloan ug gusto
nga ilang masayran ang ebanghelyo, ang mga butang nga buot ipabuhat sa
Langitnong Amahan. Usa ka hinungdan nga si Jesus miorganisar sa iyang sim-
bahan mao ang pagtabang sa katawhan nga makat-on sa ebanghelyo. Ipasabut
nga ang pag-organisar nagpasabut sa pagpundok sa pinahimutang nga paagi.
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• Nganong gusto man ni Jesus nga ang mga tawo makaangkon sa ebanghelyo?
(Siya nahigugma kanila ug buot nga masayran nila kon unsa nga paagi nga
makapuyo pag-usab uban sa Langitnong Amahan.)

Ipakita ang hulagway 2-19, Si Juan Bautista Nagbunyag kang Jesus, ug ipabu-
tang kini sa usa ka bata sa ubos sa hulagway sa Wali sa Bukid.

Pangutan-a ang mga bata unsa ang ilang nasayran mahitungod sa larawan.
Ipasabut nga si Jesus mipakita sa ehemplo sa unsa nga paagi kita mabunyagan.
Ang pagpabunyag pinaagi sa pagpaunlod nga ipahigayon sa tawo nga naghupot
sa priesthood usa ka mahinungdanon nga bahin sa simbahan ni Jesus.

Ipakita ang hulagway 2-66, Si Kristo Nag-orden sa mga Apostoles, ug ipabutang
kini sa usa ka bata ubos sa hulagway sa pagbunyag.

Ipasabut nga si Jesukristo mipili og napulog duha ka mga tawo aron makata-
bang sa pagpangulo sa iyang simbahan (dili ang tanan nga katawhan makita sa
hulagway. Kining mga kalalakin-an gitawag og mga Apostoles. Si Jesus mihatag
kanila sa priesthood aron sa pagtabang kanila nga mangulo sa simbahan.

Ipakita ang hulagway 2-67, Si Jesus Mipanalangin sa Unang Sakramento, ug
ipabutang kini sa usa ka bata ubos sa hulagway sa mga Apostoles.

Pasultiha ang mga bata unsa ang ilang nahibaloan mahitungod sa hulagway.
Pahinumdumi ang mga bata nga si Jesukristo mihatag sa mga tawo sa sakra-
mento aron makatabang kanila sa paghinumdom kaniya.

Ipakita ang hulagway 2-3, Si Jesus ang Kristo, ug ipabutang kini sa usa ka bata
sa ubos sa hulagway sa unang sakramento.

Sultihi ang mga bata nga gusto ni Jesus nga mahibaloan sa matag usa nga ang
tinuod nga simbahan mao ang Simbahan ni Jesukristo.

Awit Patinduga ang mga bata ug ipa-awit o ipasulti ang mga pulong sa unang bersi-
kulo sa “Sultihi Ako sa mga Istorya ni Jesus” dungan kanimo.

Sultihi ako sa mga istorya ni Jesus,
Butang nga iyang isulti kon siya anaa dinhi.
Mga senaryo sa kadalanan, asoy sa kadagatan,
Istorya ni Jesus kanako isulti.

Si Jesukristo Miorganisar sa iyang Simbahan alang Kanato

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga ang mga Apostoles nangulo sa Simbahan human si Kristo nama-
tay. Human namatay ang mga Apostoles, hinoon, ang mga tawo nagsugod sa
pagkalimot ni Jesus ug sa mga Apostoles. Sila dili na mosunod sa mga kasu-
goan o monunot sa iyang mga pagtulun-an. Sa wala madugay ang Simbahan
ni Jesukristo nawala na sa kalibutan. Gatusan ka mga tuig ang nanglabay ug
aduna nay lainlain nga mga simbahan, apan walay usa niini nga adunay tinuod
nga priesthood.

Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus nahigugma giha-
pon sa katawhan dinhi sa yuta. Gusto nila nga ang Simbahan ni Jesukristo maa-
naa na usab sa yuta aron ang katawhan makat-on sa ebanghelyo.

Mapa Ipakita pag-usab ang mapa sa kalibutan ug sultihi ang mga bata nga niadtong
1820 ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nagpakita kang Joseph Smith,
kinsa nagpuyo sa New York, didto sa Estados Unidos. Ipakita sa mga bata kon
asa ang Estados Unidos sa mapa.

257

Leksyon 42



Kalihokan ginamit
ang hulagway

Ipakita ang hulagway 2-38, Ang Unang Panan-awon, ug ipabutang kini sa usa ka
bata sunod sa hulagway sa Wali sa Bukid.

Pasultiha ang mga bata unsa ang ilang nahibaloan sa hulagway. Ipasabut nga si
Jesus misugo ni Joseph Smith sa pag-organisar sa Simbahan ni Jesukristo,
sama sa pag-organisar ni Jesus sa iyang simbahan sa dinhi pa siya sa yuta.

Ipakita ang kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad (o ipakita ang ulohan nga pahi-
na sa Doktrina ug mga Pakigsaad diha sa tulo ka kombinasyon. Itudlo nga sama
nga ang Bag-ong Tugon naglangkob sa pagtulun-an ni Jesus sa dinhi pa siya sa
yuta, ang Doktrina ug mga Pakigsaad naglangkob sa pagtulun-an ni Jesus nga
gihatag ngadto ni Joseph Smith ug sa uban nga propeta sa atong panahon.

Ipakita ang hulagway 2-20, Bata nga Gibunyagan, ug ipabutang kini sa usa ka
bata sunod sa hulagway ni Jesukristo nga gibunyagan.

Pasultiha ang mga bata mahitungod niining hulagway. Itudlo nga ang bata gibun-
yagan pinaagi sa pag-unlod (ang hingpit nga pagkaunlod sa tubig) sa tawo nga
naghupot sa priesthood, sama sa pagbunyag ni Jesus.

Ipakita ang hulagway 2-68, Ang Pagpahiuli sa Melchizedek Priesthood, ug ipabu-
tang kini sa usa ka bata sa sunod sa larawan ni Jesus nga nag-orden sa iyang
mga Apostoles.

Itudlo sila si Pedro, Santiago ug Juan sa hulagway sa Ang Pagpahiuli sa
Melchizedek Priesthood. Ipasabut nga sila si Pedro, Santiago, ug Juan maoy tulo
sa orihinal nga mga Apostoles kinsa nahatagan sa priesthood pinaagi ni
Jesukristo. Sultihi ang mga bata nga si Jesus mipabalik nila ni Pedro, Santiago,
ug Juan sa kalibutan ug mohatag sa priesthood ngadto kang Joseph Smith ug ni
Oliver Cowdery. Si Jesus nasayud nga kita nagkinahanglan sa priesthood ingon
nga ang orihinal nga mga sakop sa iyang simbahan nagkinahanglan niini.

Ipakita ang hulagway 2-69, Bata nga Nag-ambit sa Sakramento, ug ipabutang
kini sa usa ka bata sunod sa larawan ni Jesus nga Nanalangin sa Unang
Sakramento.

• Unsa ang panghitabo niini nga hulagway?

• Nganong moambit man kita sa sakramento?

Itudlo nga si Jesukristo naghatag kanato sa sakramento sa sama nga hinungdan
nga siya mihatag niini ngadto sa mga Apostoles didto sa Balaan nga Yuta: aron
sa pagtabang sa mga bata sa paghinumdom kaniya.

Ibalhin ang hulagway 2-3, Si Jesus ang Kristo, aron kini mataliwad-an sa duha ka
naglinya nga mga hulagway.

Ipasabut nga kita mga sakop sa simbahan ni Jesukristo, sama sa iyang mga
sumusunod didto sa Balaan nga Yuta.

Kasulatan • Unsa ang pangalan sa simbahan ni Jesukristo karon?

Basaha og kusog ang Doktrina ug mga Pakigsaad 115:4. Ipasabut nga ang ula-
hing mga adlaw nagpasabut sa panahon nga kita nagpuyo karon ug ang mga
santos mao ang mga tawo kinsa nagsunod sa mga pagtulun-an ni Jesus.

Patinduga ang mga bata ug pasultiha sa “Ako nahisakop sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw” nga magdungan sa pipila ka
mga higayon.
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Presentasyon 
sa magtutudlo

Itandi sa lakbit ang duha ka mga kolum sa mga hulagway, maghatag og gibug-
aton nga ang simbahan ni Jesus karon sama sa kaniadto didto sa Balaan nga
Yuta. Si Jesus mihatag sa iyang mga pagtulun-an ngari kanato sama nga iya
kining gihatag ngadto kanila sa Balaan nga Yuta.

Mapa Ipakita pag-usab ang mapa sa kalibutan. Itudlo pag-usab ang Balaan nga Yuta
ug ipasabut nga sa dihang si Jesus dinhi pa sa yuta, kadaghanan sa mga sakop
sa iyang simbahan nagpuyo didto sa Balaan nga Yuta.

• Asa man namuyo ang mga sakop sa simbahan ni Jesukristo karon?

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipakita ang hulagway 2-70, Mga Bata sa Tibuok Kalibutan, ug ipasabut nga ang
mga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nagpuyo sa tibuok kalibutan. Itudlo nga ang mga bata sa hulagway naga-
gikan sa nagkalainlaing mga nasud. Ipasabut nga si Jesus gusto nga ang
tanang mga tawo, dili lamang mga tawo sa usa o duha ka mga nasud ang
makat-on sa iyang mga pagtulun-an ug mahisakop sa iyang simbahan.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Ang Simbahan ni Jesukristo.”

Ako nahisakop sa Simbahan ni Jesukristo.
Nasayud ako. Sa plano sa Dios.
Siya tuhoan ko.
Si Jesus ang Manluluwas
Daygon kong ngalan N’ya.
Akong sundon ang iyang ehemplo.
Matuod isangyaw.

Minubo

Dula nga 
paris-paris

Kuhaa ang tanang hulagway gawas lang sa hulagway 2-3, Si Jesus ang Kristo,
gikan sa mga kolum sa pisara, lamesa, o salog. Sagulsagola ang mga hulagway
ug ikulob (o hayanga alang sa mga mas manghud nga mga bata) sa salog sa
duha ka kolum.

Sultihi ang mga bata nga ang tumong niining dula mao ang pagparis sa mga
hulagway. Sa tagsa tagsa, ipaabli sa mga bata ang larawan. Kon ang mga lara-
wan maparis (pananglitan, ang hulagway ni Jesukristo nga gibunyagan iparis sa
hulagway sa bata nga gibunyagan), pasultiha ang bata sa unsa nga bahin sa
simbahan ni Jesukristo ang gipakita sa mga hulagway. Kon ang mga hulagway
dili magkaparis, ipabalik og kulob sa mga bata ang hulagway sa sama nga pag-
kahimutang. (Kon sa inyong hunahuna samokan ang mga bata sa likod nga
bahin sa mga hulagway nga parisonon, pagbutang og hapsay nga piraso sa
papel nga ipatong sa likod nga bahin sa mga hulagway.)

Padayon hangtud ang tanang upat ka parisan mahuman. Kon dako ang imong
klase, mahimo nimong saksakon pag-usab ang mga hulagway ug usba ang dula
aron ang matag usa adunay kahigayunan sa pagpangita og kaparis.

Pagpamatuod Ipamatuod nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw mao ra gihapon ang simbahan nga giorganisar ni Jesus sa dinhi pa siya
sa yuta. Sultihi ang mga bata sa imong pagbati mahitungod sa usa ka aspeto sa
ebanghelyo nga gihisgutan sa klase karong adlawa (bunyag, priesthood, o ang
sakramento).

Awhaga ang bata sa pagsulti ngadto sa ilang pamilya mahitungod sa unsa ang
ilang nakat-unan karong adlawa. Mahimo nimong ipangutana ang pipila ka mga
pangutana aron sa lakbit nga pagribyu sa mga ideya nga gitudlo sa leksyon.
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Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Isugyot nga
ang bata mopasalamat sa Langitnong Amahan alang sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Tabangi ang mga bata nga makamemorya sa unang bahin sa ikaunom nga
artikulo sa hugot nga pagtuo: “Kami nagtuo sa sama nga kapunongan diha sa
Karaan nga Simbahan.” Ipasabut nga ang Karaan nga Simbahan nagpasabut
sa Simbahan sa Balaan nga Yuta sa panahon nga si Jesus dinhi pa sa yuta.

2. Hatagi ang mga bata og papel ug mga krayola o mga lapis ug padrowinga og
larawan sa ilang mga kaugalingon nga diha sa simbahan. Tabangi ang mga
bata nga makasabut nga ang simbahan labaw pa kay sa gambalay lamang.
Kini ang organisasyon nga motabang sa pagtudlo kanato unsaon pagpuyo
aron kita makabalik sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo sa umaabut nga
adlaw.
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Katuyoan Aron pagtabang sa mga bata nga ganahang mangandam alang sa ikaduhang
pag-anhi ni Jesukristo pinaagi sa pagsunod sa iyang mga pagtulun-an.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 24:36, Lucas 24:50-53, ug Mga Buhat
1:3, 9-11. Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 43.

2. Paghimo og kopya diha sa game board nga “Pagpangandam alang sa Pag-
anhi ni Jesus” nga makita sa katapusan  nga mga pahina niining manwal (kon
dili kini posible, paghimo og usa ka kopya, maampingon nga motangtang sa
mga pahina gikan sa manwal). Ipapilit ang game board sa karton o tuskig nga
papel. Tipigi kining game board aron magamit sa umaabot nga mga klase.

Kon dako ang imong klase, mahimo kang mohimo og ikaduha nga kopya sa
dula aron makadula ang duha ka mga grupo sa sama nga higayon. Hangyoa
ang lider sa Primary o ginikanan sa usa sa mga bata sa pagtambong sa klase
ug modumala sa ikaduhang dula.

3. Alang sa dula, paggunting og napulog duha ka mga piraso sa papel. Sulati og
numero ang matag usa ka papel, gamiton ang mga numero 1 hangtud sa 6 bali
og kaduha. Piloa ang papel ug ibutang kini sa sudlanan.

4. Pangandam sa pagsulti mahitungod sa usa ka higayon dihang adunay suod
nimo nga nahilayo og dugay-dugay. Planoha nga hisgutan ang mahitungod sa
imong kahingawa mahitungod sa tawo ug sa unsa nga paagi nga ikaw nag-
andam sa pagbalik nianang maong tawo.

5. Pag-andam sa pag-awit o sa pagsulti sa ikaduhang bersikulo sa “Sa Higayon
Siya Moanhi Pag-usab” (Children’s Songbook, p. 82).

6. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Gamay nga butang, sama sa butones o bato, alang sa matag bata. Kini nga

mga butang gamiton isip pamato sa dula, matag butang kinahanglan lahi (sa
kolor, porma, o gidak-on) aron ang bata makaila sa ilang kaugalingon nga
pamato.

c. Hulagway 2-62, Si Maria ug ang Nabanhaw nga Ginoo (Pakete sa mga
Hulagway sa Ebanghelyo 233; 62186); hulagway 2-64, Si Jesus Mipakita sa
Iyang mga Samad (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 234; 62503);
hulagway 2-65, Ang Nabanhaw nga Jesukristo (Pakete sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo 239; 62187); hulagway 2-71, ang Pagkayab ni Jesus (Pakete sa
mga Hulagway sa Ebanghelyo 236; 62497).

7. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Si Jesukristo 
Moanhi Pag-usab

Leksyon
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Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Kita Mangandam alang sa Pagbalik sa Atong mga Minahal

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Isugilon ang usa ka higayon mahitungod sa usa ka suod nimo nga mipalayo
sulod sa dugay nga panahon. Ipasabut unsa ang imong gibati sa dihang mibiya
kini nga tawo ug unsa ka dako ang imong tinguha sa iyang pagbalik. Sulti mahi-
tungod sa bisan unsang mga pagpangandam nga imong gihimo alang sa pag-
pauli sa imong minahal ug unsa ang imong gibati sa pagkakita pag-usab niining
tawhana.

Tabangi ang mga bata sa paghunahuna og mga higayon sa dihang adunay usa
nga ilang gihigugma nga nahilayo og dugay-dugay. Ang kalagmitan mahimong
maglakip sa higayon nga ang ginikanan mibiyahe, sa dihang ang mama nanga-
nak sa ospital, o sa dihang ang igsoon o ubang sakop sa pamilya miadto sa
misyon. Hisguti uban sa mga bata ang ilang mga pagbati diha nga kining mga
tawhana mibiya ug mipauli. Hatagi og gibug-aton nga kita mingawon sa atong
mga minahal sa higayon nga sila malayo, ug kita malipay kon sila mopauli na.
Tuguti nga magsultihanay ang mga bata mahitungod sa bisan unsa nga pagpa-
ngandam nga gihimo nila ug sa ilang mga pamilya alang sa paghiuli niining taw-
hana, sama sa pagpanglimpyo sa balay, pagluto og espesyal nga pagkaon, o
pagsul-ob sa espesyal nga mga sinina.

Si Jesukristo Mobalik 

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga sa dihang nagpuyo pa si Jesukristo dinhi sa yuta, aduna siyay mga
higala kinsa nagmahal kaniya sa hilabihan. Kining mga higala misunod kaniya ug
naminaw sa iyang mga pagtulun-an. Kay ilang gibuhat unsa ang iyang gitudlo
nga ilang buhaton, sila gitawag nga iyang mga tinun-an.

Ipasabut nga si Jesus nagmahal sa iyang mga tinun-an. Siya mitabang kanila
nga makat-on sa unsay ilang gikinahanglang buhaton aron makapuyo pag-usab
kauban niya ug sa Langitnong Amahan. Siya mitabang kanila nga makasabut sa
kalainan tali sa matarung ug sayop aron sila makapili sa matarung.

Panaghisgutan
ginamit ang 
mga hulagway

Ipakita ang hulagway 2-62, Si Maria ug ang Nabanhaw nga Ginoo, ug hulagway
2-64, Si Jesus Mipakita sa Iyang mga Samad. Pahinumdumi ang mga bata nga
pipila ka mga semana ang milabay (sa leksyon 41) sila nakat-on mahitungod
kang Jesus nga miduaw sa iyang mga tinun-an human siya nabanhaw. Tuguti
ang mga bata nga magsultihanay mahitungod sa mga hulagway sa pipila ka
mga gutlo.

Ipasabut nga si Jesus miduaw ug nagtudlo sa iyang mga tinun-an sulod sa kwa-
renta ka adlaw human siya nabanhaw (tan-awa sa Mga Buhat 1:3). Siya gusto
nga makasiguro nga sila masayud nga siya nabuhi pag-usab ug nasabtan ang
iyang mga pagtulun-an. Gusto ni Jesus nga ang iyang mga tinun-an magsunod
sa iyang mga pagtulun-an bisan og siya wala na makig-uban kanila.

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang hulagway 2-71, Ang Pagkayab ni Jesus. Isaysay sa inyong kaugali-
ngon nga mga pulong ang istorya mahitungod sa pagkayab ni Jesus ngadto sa
kalangitan, sama sa gihulagway sa Lucas 24:50-53 ug sa Mga Buhat 1:9-11.
Hatagig gibug-aton ang mosunod nga mga punto:
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1. Si Jesus mihatag sa mga tinun-an og panalangin.

2. Si Jesus mibiya sa iyang mga tinun-an ug mikayab ngadto sa panganud aron
makig-uban sa Langitnong Amahan.

3. Ang mga tinun-an nanagbarug ug nanagtan-aw hangtud nga si Jesus nawala.

Sultihi ang mga bata nga samtang ang mga tinun-an nanaghangad sa langit,
duha ka mga anghel nga nagputi mibutho sa ilang kiliran.

Basaha og kusog unsa ang gisulti sa mga anghel ngadto sa mga tinun-an sa
Mga Buhat 1:11 (magsugod sa nganong nagbarug kamo).

Ipasabut nga ang mga anghel miingon ngadto sa mga tinun-an nga si Jesukristo
sa umaabut nga adlaw mobalik sa yuta sa sama nga paagi sa iyang pagbiya.
Sultihi ang mga bata nga kita nagpasabut sa Ikaduhang Pag-anhi.

Ipasabut nga kita wala masayud sa eksakto nga panahon kon kanus-a si Jesus
moanhi pag-usab. Ang Langitnong Amahan lamang ang bugtong nasayud sa
eksakto nga panahon (tan-awa sa Mateo 24:36). Apan kita nasayud nga sa uma-
abut nga mga adlaw si Jesus moanhi pag-usab aron mopuyo sa yuta.

Panaghisgutan Ipakita ang hulagway 2-65, Ang Nabanhaw nga Jesukristo.

Ipasabut nga sa higayon nga si Jesus moanhi na pag-usab, siya manimuyo uban
sa mga katawhan dinhi sa yuta. Ang matag usa masayud nga siya mao si
Jesukristo, ang atong Manluluwas, ug mosimba kaniya.

• Gusto ba kamo nga ania sa iyang pagbalik? Ngano?

Hisguti uban sa mga bata ang kaanindot sa kalibutan sa higayon nga si Jesus
moanhi pag-usab. Ang katawhan makakita na ni Jesus, makig-uban ug makighi-
nabi kaniya, ug iyang igakos ang iyang mahigugmaon nga mga bukton ngadto
kanila. Itudlo nga sa higayon nga si Jesus moabut, ang tanan mahimong manag-
higala. Wala na gayuy dautan nga mga tawo. Kita dili na kinahanglan manarangka
sa atong mga pultahan, gumikan kay ang tanan ug ang matag usa anaa sa kahil-
wasan. Wala nay sakit nga makatakboy o mosakit kanato, ug ang tanan nga mga
kahayopan, mamahimong mga higala ngari kanato ug sa usag usa.

Pangribyu nga
kalihokan

Pangutan-a ang mga bata sa mosunod nga mga pangutana mahitungod sa
Ikaduhang Pag-anhi. Sultihi sila sa pagtindog kon nasayud sila sa tubag sa
pangutana. Kon aduna nay bisag pipila ka mga bata nga nagtindog, pagtawag og
usa kanila aron motubag sa pangutana. Kon walay motindog, o kon ang mga bata
mora og naglibog o dili sigurado sa tubag, ribyuha pag-usab ang kasayuran.

• Pila ka adlaw si Jesus miduaw sa iyang mga tinun-an human siya nabanhaw?
(Kwarenta.)

• Kinsa ang nasayud kanus-a moanhi pag-usab si Jesus? (Ang Langitnong
Amahan lamang. Walay usa sa yuta nga nasayud.)

• Aduna bay mga gubat o panag-away human nga moanhi si Jesus pag-usab?
(Wala. Ang matag usa dinhi sa yuta mamahimong managhigala.)

• Unsa ang mahitabo sa mga tawo nga adunay sakit o dunay kakulangan sa
higayon nga si Jesus mobalik na pag-usab? (Sila mamaayo. Wala nay sakit o
mga kasakit nga mohasol sa higayon nga mobalik na si Jesus sa yuta.)

• Unsa ang mahitabo sa mga kahayopan sa higayon nga si Jesus moanhi pag-
usab? (Sila mamahimong mahigalaon ngari kanato ug sa usag usa.)
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Kita Makapangandam sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo

Presentasyon 
sa magtutudlo

Pahinumdumi ang mga bata sa pagpangandam nga ilang gihimo sa dihang ang
ilang mga gimahal mibalik na sa panimalay. Ipasabut nga kita kinahanglan usab
nga mangandam alang sa pagbalik ni Jesus sa yuta. Kita makaandam pinaagi sa
pagkat-on ug pagsunod sa mga pagtulun-an ni Jesus.

Itudlo nga kon kita andam, kita malipayon nga makakita sa Manluluwas. 
Siya gusto nga ang matag usa makapuyo pag-usab uban kaniya, apan kadto
lamang nagsunod sa iyang pagtulun-an ug mipili sa matarung ang makahimo
niini. Gitabangan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mokat-on unsay buhaton
aron makapuyo uban Kaniya pag-usab, ug Siya usab naghatag kanato sa Iyang
mga pagtulun-an aron tabangan kita nga maandam sa higayon nga Siya moanhi
pag-usab.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa ikaduha nga bersikulo sa “Sa Higayon nga Siya
Moanhi Pag-usab.” Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa gisugyot nga mga
aksyon:

Sa Iya kahang pagbalik,
Andam na ba ako (ibutang ang tudlo sa alimpatakan)
Nga mosud-ong sa Iyang nawong
Makig-ampo Niya (ikyugpos ang mga bukton ingon sa nag-ampo)?
Matag adlaw Siya sundon ko 
Mahimong ehemplo (lingina ang mga bukton ibabaw sa ulo)
Aron mangita ang uban
Sa Dios ang kahayag (gamita ang mga kamot sa pagtaptap sa mata).
Inig abot sa panahon,
Iya kong hangupon (gaksa ang kaugalingon),
“Ikaw buotan kong anak;
Dali ngari kanako” (ituy-od ang mga kamot).
(© 1952, 1980 ni Mirla Greenwood Thayne. Gigamit nga may pagtugot.)

Dula Itudlo nga ang pagpangandam alang sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus dili usa ka
butang nga atong mahimo sulod lamang sa usa ka adlaw. Kinahanglan atong
andamon ang tibuok natong kinabuhi pinaagi sa pagsunod sa pagtulun-an ni
Jesus.

Pakit-a ang mga bata sa game board sa “Pagpangandam alang sa Pag-anhi ni
Jesus”. Sultihi sila nga kining dula mopahinumdom kanila sa pipila ka mga
butang nga ilang mahimo sa pag-andam sa pagpuyo uban kang Jesus.

Ipakita kon giunsa sa paghulagway sa pagdula ang maayong mga butang nga
atong mahimo aron sa pagsunod kang Jesus. Kining mga butanga mopaingon
ngadto sa dapit nga gisulatan og “Pagpangandam alang sa Pag-anhi ni Jesus.”
Itudlo nga ang dula mopakita usab sa sayop nga mga butang nga lagmit natong
buhaton. Kining mga butanga mopaingon ngadto sa dapit nga gisulatan og
“Wala Mangandam alang sa Pag-anhi ni Jesus.”

Hatagi ang matag bata og usa ka gamay nga butang aron gamiton isip timailhan
diha sa dula. Dayon ipasabut ang mosunod nga mga lagda:

1. Ang tumong sa dula mao ang pag-irog gikan sa pana nga gisulatan og “Sugod”
ngadto sa dapit nga gisulatan og “Pagpangandam alang sa Pag-anhi ni Jesus.”

2. Papulipuliha.
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3. Sa imong turno, pagpili og piraso sa papel gikan sa sudlanan ug iirog ang
imong ilhanan diha sa kwadro, depende sa numero nga nasulat sa papel.
Dayon piloa pag-usab ang papel ug ibutang pagbalik sa sudlanan.

4. Inig hunong nimo sa usa ka kwadro, ikaw o ang magtutudlo mobasa og kusog
unsa ang nahisulat sa kwadro. Pagsulti og butang nga mahimo nimong buhaton
aron masunod kining pagtulun-an, o ipasabut nganong mahinungdanon ang
pagbuhat sa butang nga nahulagway diha sa kwadro. Kon ikaw matumong sa
kwadro nga naghulagway sa usa ka sayop nga butang, ipasabut kon unsa ang
angay nimong mabuhat imbis sa nahisulat sa kwadro. Kon nagkinahanglan ka
og tabang, ang imong magtutudlo mahimong mohatag nimo og sugyot.

5. Ang pana diha sa matag kwadro nagpasabut asa ka moirog sa imong sunod
nga turno.

Sa higayon nga ang bata matumong sa usa ka kwadro nga nagtunong palayo sa
“Pagpangandam alang sa Pag-anhi ni Jesus,” tabangi ang mga bata nga maka-
sabut nga sa higayon nga kita makahimo og sayop nga mga butang kita wala
mosunod sa pagtulun-an ni Jesus, apan kita mahimong mousab sa atong direk-
syon pinaagi sa pagbuhat sa matarung.

Dulaa hangtud ang matag usa moabut ngadto sa “Pagpangandam alang sa Pag-
anhi ni Jesus” o hangtud mapupos ang oras sa klase.

Minubo

Pagpamatuod Ipamatuod nga si Jesukristo moanhi pag-usab sa yuta, bisan kon kita wala
makahibalo kon kanus-a. Sultihi ang mga bata kon unsa ka kamatinguhaon pag-
sunod sa mga pagtulun-an ni Jesus aron imong maangkon ang kahigayunan nga
makakita kaniya sa higayon nga Siya moanhi pag-usab. Ipadayag ang imong
mga panghinaot nga ang matag bata sa klase mosunod sa mga pagtulun-an ni
Jesus aron kamong tanan magkakuyog uban kaniya.

PAM nga singsing Ipatan-aw sa mga bata ang ilang PAM nga mga singsing kon sila nagsul-ob niini.
Pahinumdumi ang mga bata nga ang ilang mga singsing makatabang kanila
paghinumdom sa pagpili sa matarung ug sa pagsunod sa mga pagtulun-an ni
Jesus.

Hangyoa ang matag bata sa pagsulti sa klase sa unsay iyang buhaton sa pana-
hon sa moabut nga semana aron makaandam sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Isugyot nga
ang bata mohangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang sa mga sakop sa
klase nga maandam sa pag-anhi ni Jesukristo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Awita o isulti ang mga pulong sa duha ka mga bersikulo “Sa Higayon nga Siya
Moanhi Pag-usab” (Children’s Songbook, p. 82). Ang mga pulong sa ikadu-
hang bersikulo giimprinta sa pahina 265).
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Sa iya kaha’ng pagbalik,
Anghel manag-awit?
Panahon ba sa tingtugnaw,
O sa tingpamulak?
Tingali duna’y bitoong
May tumang kahayag;
Ang kahayag molungtad ba?
Ngadto’s kagabhion?
Nakasiguro g’yud akong 
Iya mi’ng pundokon,
Kay kanhi ang mga bata,
“Gipaduol Kaniya.”
(© 1952, 1980 ni Mirla Greenwood Thayne. Gigamit nga may pagtugot.)

2. Ipasabut nga ang ikanapulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo nagsulti mahitu-
ngod sa ikaduhang pag-anhi ni Jesukristo. Tabangi ang mga bata nga maka-
sag-ulo sa hugpong sa mga pulong nga “Kami nagtuo …nga si Kristo mohari
dinhi sa yuta.” Ipasabut ang kahulugan sa hugpong sa mga pulong ngadto sa
mga bata.

3. Ipakita sa mga bata ang usa ka lamparahan nga de lana o usa ka yano nga
drowing sa lamparahan nga de lana. Ipasabut nga si Jesus nagtudlo kanato
sa kamahinungdanon sa pagpangandam alang sa Iyang pag-anhi diha sa
istorya mahitungod sa napulo ka mga birhen (o mga bata nga babaye) ug ang
ilang mga lamparahan. Isaysay ang sambingay sa napulo ka mga birhen nga
makita sa Mateo 25:1-13. Ipasabut nga ang mga lamparahan nga de lana dili
makasiga gawas kon kini adunay lana nga sunugon. Ipasabut pag-ayo nga
tungod kay ang lima ka buangbuang nga mga babaye wala mag-andam, sila
wala tuguti nga makaadto sa kasal.

Ipasabut nga ang Manluluwas mitandi sa kasal ngadto sa ikaduha niyang pag-
anhi. Ang mga babaye nga nagkuha og lana alang sa ilang mga lamparahan
matandi ngari kanato nga nag-nandam nga makauban ni Jesus. Kon kita dili
andam sa panahon sa iyang pag-anhi, kita dili makapuyo uban kaniya.

Hangyoa ang mga bata sa pagsulti og mga paagi nga kita makaandam alang
sa pag-anhi ni Jesus (mahimo nimo silang hatagan og mga sugyot, sama
niadtong nagamit sa dula). Tabangi sila nga makasabut nga pinaagi sa pagpili
sa matarung kita mag-andam sa ikaduhang pag-anhi ni Jesukristo.

4. Isulat ang Ako Nangandam sa Pag-anhi ni Jesukristo sa ibabaw sa usa ka
tsapa alang sa matag bata. Paggamita ang matag bata og mga krayola o lapis
sa pagdrowing og usa ka larawan sa iyang kaugalingon nga nagbuhat og
butang sa pag-andam alang sa pag-anhi ni Jesus. Ipapilit ang tsapa sa mga
bata o tabangi sila sa pagtanud og hilo sa lungag ibabaw sa tsapa aron mahi-
mong kwentas ang matag tsapa.
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Katuyoan Aron pag-awhag sa matag bata sa pagpakita og pagtahud ug kabuotan sa
tanang buhi nga mga nilalang.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Genesis 6:11-7:24, Isaias 11:6-9, ug ang
Lucas 12:6.

2. Paghimo og kopya sa mga kwadro sa mga hayop nga makita sa katapusan sa
leksyon (kon dili posible ang paghimo og kopya , hinaya og laksi ang kopya
gikan sa manwal). Guntinga ang mga kwadro. Tipigi kining mga kwadro alang
sa umaabut nga mga klase.

3. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa garay sa “Tanang Butang
Mahayag ug Maanyag” (Children’s Songbook, p. 231).

4. Pangandam sa pagsulti mahitungod sa panahon nga ikaw mipakita o nakakita
og tawo nga mipakita og kabuotan ngadto sa mga hayop.

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Mga papel ug mga krayola alang sa matag bata.
c. Hulagway 2-72, Si Noe ug ang Arka uban sa mga Hayop (Pakete sa mga

Hulagway sa Ebanghelyo 103; 62305); hulagway 2-73, Paglalang—Buhi nga
mga Nilalang (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 100; 62483);
hulagway 2-74, Tabernakulo sa Salt Lake (Pakete sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo 503; 62490).

6. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Ang Mga Hayop Mahinungdanon

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Sagola ang mga kwadro sa mga hayop ug ibutang nga magkulob sa kinuwadra-
do diha sa lamesa o salog. Dapita ang mga bata sa pagpulipuli sa pag-ukab sa
duha ka nga kwadro, nga usa-usahon, ug ihayang ang mga hulagway. Kon ang
duha ka hayop magkaparis, ipabutang kini sa bata sa “parada sa mga hayop” sa
kilid sa kinuwadrado. Kon ang duha ka mga hayop dili magkaparis ipabalik og
kulob sa mga bata ang mga kard sa sama nga dapit. Padayon hangtud ang mga
hayop maparis ug mabutang sa parada sa mga hayop.

Pangutan-a ang mga bata kon ang mga parisan sa mga hayop diha sa parada
makapahinumdom ba nila sa usa ka sugilanon sa Biblia. Kon ang mga bata dili

Ako Makapakita og Gugma
alang sa mga Hayop
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makahunahuna sa istorya ni Noe ug sa arka, hatagi sila og pipila ka mga timail-
han sama sa mosunod;

Ang Ginoo nagsulti sa usa ka tawo sa paghimo og usa ka butang.

• Ang mga hayop misulod nga nagparis.

• Nag-ulan sulod sa kwarenta ka mga adlaw ug kwarenta ka mga gabii, nga
milunop sa yuta.

Istorya sa
kasulatan

Ipakita ang hulagway 2-72, Si Noe ug ang Arka uban sa mga Hayop, ug ribyuha
ang mga istorya nga makita sa Genesis 6:11-7:24. Ipasabut nga gusto ni
Jesukristo nga ang mga hayop maluwas gikan sa Lunop. Siya misulti kang Noe
sa pagbutang sa mga hayop sulod sa arka ug mitabang kang Noe nga makahi-
balo unsaon sa pag-alima sa nagkadaiyang matang sa hayop.

Si Jesukristo Milalang sa mga Hayop

Panaghisgutan
ginamit ang
hulagway

Ipakita ang hulagway 2-73, Paglalang—Buhi nga mga Nilalang.

• Unsa nga mga hayop ang inyong nakita niining hulagway?

• Unsa ang inyong nagustohan mahitungod niining mga hayop?

Tuguti ang mga bata nga magsultihanay mahitungod sa mga hayop sulod sa
pipila ka mga minuto.

• Kinsa ang naglalang niini nga mga hayop?

Pahinumdumi ang mga bata nga ubos sa direksyon sa Langitnong Amahan si
Jesukristo milalang sa tanang mga hayop.

Awit Uban sa mga bata, awita o isulti ang mga pulong sa garay sa “Tanang Butang
Mahayag ug Maanyag.”

Tanang butang mahayag ug maanyag,
Tanang nilalang dagko ug gagmay,
Tanang butang nga maanindot,
Ang Ginoo nagbuhat kanilang tanan.

Kasulatan Pahinumdumi ang mga bata nga sila nakat-on sa miaging leksyon mahitungod
sa ikaduhang pag-anhi ni Jesukristo. Pahinumdumi sila nga sa higayon nga si
Jesus moanhi na pag-usab, ang mga hayop mahigalaon ug magmalinawon.
Basaha og kusog ang Isaias 11:6-7 aron sa paghulagway kon sa unsa nga paagi
nga ang mga hayop magkasinabut kon ang Manluluwas magpuyo na sa yuta
pag-usab.

Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo Nagmahal sa Tanan nga mga
Nilalang

Kasulatan Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo gusto nga ang matag
nilalang, bisan ang mga labing gagmay, malipay. Ilang giisip nga mahinungda-
non ang tanang buhi nga mga binuhat.

Basaha og kusog ang Lucas 12:6. Ipasabut nga kining kasulatan nagsulti kanato
nga bisan ang mga gorion gagmay kaayo nga mga langgam, ang Langitnong
Amahan ug si Jesus nag atiman gihapon kanila.

Istorya Ipakita ang hulagway 2-74, Tabernakulo sa Salt Lake.

• Nakakita na ba kamo sa kinatibuk-ang komperensya sa telebisyon o sa satellite
broadcast sa bilding sa simbahan?
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Ipasabut nga ang kinatibuk-ang komperensya gisibya gikan niining maong bilding,
nga gitawag og Tabernakulo. Kining tabernakulo, anaa sa Salt Lake, Utah, nga
natukod pinaagi sa pioneer nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Itudlo ang tag-as nga mga atop ug daghang mga bintana ug ang daghan nga
mga pultahan sa Tabernakulo, ug isaysay ang mosunod nga mga istorya sa
imong kaugalingong mga pulong:

Usa ka panahon sa tingtugnaw ang mga pultahan sa Tabernakulo gipasagdan
nga nag-abli aron mabugnawan ang bilding. Usa ka gamay nga langgam naka-
sulod nga walay usa nga nakamatngon. Ang langgam didto pa gihapon sa sulod
sa dihang ang pultahan gisirad-an ug gitrangkahan.

Sa dihang miabut ang mga trabahador pagkasunod buntag aron sa pagpahiluna
alang sa usa ka konsyerto, ilang nakit-an ang langgam ug sila migugol og pipila
ka mga oras sa pagpapahawa niini. Mitawag sila og mga gibansay nga mga
tawo aron sa pagdakop sa langgam ginamit ang taas nga mga sibut.

Pag-abut sa manager nga si Brother John, iyang naabtan ang mga tawo nga
may sibut nga naggukod-gukod sa langgam. Sa matag higayon nga ang mga
tawo moabut sa tumoy sa bilding dala ang mga sibut, ang langgam molupad
ngadto sa pikas tumoy. Ang tanang pultahan sa Tabernakulo giablihan aron ang
langgam makalingkawas, apan wala kini makabantay tungod sa kalisang.

Ang mga binansay kaayo nga mga tawo nanagdala og mga pusil de bomba ug
sila misugyot nga pusilon ang langgam. Si Brother John wala mouyon sa ideya.
Ang mga pusil lagmit makadaut sa bilding o sa mga ikipo sa sulod niini. Dugang
pa, siya wala maghunahuna nga angay nilang patyon ang langgam. Siya nahi-
numdom sa pakigpulong nga gihatag ni Presidente Spencer W. Kimball, ang ika-
napulog duha nga Presidente sa Simbahan, mahitungod sa dili pagpusil sa gag-
may nga mga langgam.

Ang mga binansay nga mga tawo misugyot usab nga hiloan ang langgam. Si
Brother John dili gihapon gusto nga mobuhat niana. Apan siya nasayud nga ang
langgam kinahanglan nga makuha sa labing madali, kay adunay usa ka mahi-
nungdanon nga pasundayag nianang gabhiuna.

Si Brother John mipalayo ug militok sa usa ka mubo nga pag-ampo: “Langitnong
Amahan, kon kining gorion mahinungdanon diha kanimo, mahimo ba nimo
kaming pahibaloon sa luwas nga pagkuha niini?”

Pagkahuman ni Brother John sa iyang pag-ampo, siya nasayud kon unsa ang
buhaton. Iyang gisultihan ang mga trabahante nga palungon ang mga suga
sulod sa bilding ug usa lang ka pultahan ang ablihan.

Ang langgam nagbatog ibabaw sa organ apan sa dihang ilang gipalong ang
mga suga ug gisira ang mga pultahan, ang langgam milupad gikan sa organ ug
midiretso sa abli nga pultahan. (Tan-awa sa Ronald B. John “A Sparrow in the
Tabernacle,” Ensign, Hunyo 1989, pp. 24-25.)

• Giunsa ni Brother John sa pagpakita nga siya adunay pagbati sa langgam?
(Siya nag-ampo mahitungod niini imbis sa pagpusil o paghilo niini.)

• Giunsa ninyo pagkahibalo nga ang Langitnong Amahan may pagbati sa
langgam? (Siya mitabang kang Brother John nga masayud kon unsaon sa
pagpagawas sa langgam gikan sa Tabernakulo.)
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Kita Mahimong Magmabination sa Kahayopan

Panaghisgutan Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus gusto nga ang matag usa
kanato moamuma sa kahayopan sama sa ilang gihimo.

Dapita ang mga bata sa pagsulti mahitungod sa bisan unsang binuhi nga hayop
o laing hayop nga anaa sa ilang panimalay (kon ang mga bata walay hayop sa
balay, sila mahimong mosulti kon unsang matang sa hayop ang gusto nilang
buhion.) Pangutan-a ang mga bata kon giunsa nila pagtabang sa pag-amuma
niining mga hayop. Pabuhata ang mga bata og inamang nga drama sa pipila ka
mga butang nga ilang buhaton aron sa pag-amuma sa mga hayop, sama sa
paghatag og bag-o nga tubig ug masustansya nga pagkaon, paglimpyo sa mga
hayop, o pagpakigsulti kanila sa mabination nga paagi.

Istorya Ipasabut nga ang Propeta nga si Joseph Smith, ang unang Presidente sa
Simbahan, nagtudlo usab og kamabination ngadto sa mga hayop. Isaysay ang
mosunod nga istorya sa imong kaugalingong mga pulong:

Si Propeta Joseph Smith ug ang pipila sa uban nga mga kalalakin-an nagkam-
ping sa daplin sa gamay nga sapa. Samtang ang Propeta mitukod sa iyang
tulda, siya nakakita og tulo ka malah nga bitin sa kasagbutan. Ang uban nga
kalalakin-an gustong patyon ang mga bitin, apan ang Propeta mipugong kanila
ug misulti kanila nga dili pasakitan ang mga bitin. Ang mga kalalakin-an mipunit
niini pinaagi sa lipak ug maampingon nga mibalhin niini ngadto sa pikas bahin sa
sapa. Ang Propeta misulti sa ubang mga kalalakin-an nga kinahanglan dili gayud
sila mopatay sa bisan unsang bitin, langgam, o sa ubang mga hayop samtang
anaa sila sa ilang pagbiyahe gawas kon sila nanginahanglan niini alang sa pag-
kaon.(Tan-awa sa History of the Church, 2:71-72; tan-awa usab sa Spencer W.
Kimball, Ensign, Nob. 1978, p.45)

Minubo

Pahinumdumi ang mga bata nga si Jesukristo milalang sa tanan nga mga hayop
ug nga ang tanang binuhat sa yuta mga kabahin sa plano sa Langitnong Amahan.

Kalihokan Patinduga ang mga bata ug tabangi sila sa pagsulti sa mga pulong o sa pagbu-
hat sa mga aksyon sa mosunod nga mga bersikulo:

Gihigugma ni Jesus ang tanang binuhat (idupa ang mga bukton):
Mga elepante, dagko ug tag-as (ihiwatid ang tanang mga bukton ibabaw sa ulo),
Isda sa kadagatan (iakub ang mga kamot ug palihuka sama sa isda nga 
naglangoy),
Ang taligatus (tiku-ko).
Siya nahigugma sa nagkamang nga mga mananap (ang mga tudlo sa usa ka
kamot pakamanga sa pikas kamot),
Sa mga langgam nga naglupad (ikapakapa ang mga bukton sama sa pako).
Mga usa sa lasang (ibutang ang mga kumagko sa ulo nga magkangkang ang
mga tudlo sama sa sungay sa usa),
Ang tanan mibati’g gugma sa Manluluwas (ibutang ang mga kamot ibabaw sa
kasing kasing).

Pagpamatuod Isulti ang mahitungod sa usa ka higayon sa dihang ikaw nagpakita o kaha naka-
kita sa laing tawo nga mipakita og kabuotan ngadto sa usa ka hayop. Ipamatuod
nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nahigugma sa tanan nga mga
binuhat dinhi sa kalibutan ug gusto nga kita magmabination sa mga hayop.

Awhaga ang mga bata sa pagbuhat og butang nga maayo alang sa hayop nii-
ning semanaha.
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Kalihokan 
pinaagi sa art

Hatagi ang mga bata og mga papel ug mga krayola ug padrowinga sila og mga
larawan sa unsa ang ilang mabuhat nga maayo ngadto sa mga hayop.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Isaysay sa imong kaugalingong mga pulong ang istorya nga nahinumduman ni
Brother John gikan sa pakigpulong ni Presidente Spencer W. Kimball:

“Ako nakahinumdom sa makadaghan nga nag-awit sa kusog nga tingog:

“Ayaw patya’ng langgam,
Nanag-awit sa kakahoyan,
Sa tanang panahon,
Sa ilang matam-is nga huni
Ayaw sila pamusila!
Sa Dios ang yuta,
Ug siya mipakaon kanila
Sa gagmay ug sa dagko.
(Deseret Songs, 1909, no. 163.)

“Aduna ko’y saplong ug ako adunay tirador. Ako kining hinimo, ug kini maayo
kaayo. Ako kadtong katungdanan ang pagtugway sa mga baka ngadto sa
kasagbutan nga may usa ka milya ang gilay-on gikan sa panimalay. Adunay
dagkong mga punoan sa duldol nga naglinya daplin sa dalan. Ug ako nakahi-
numdom nga makatintal ang pagtirador sa gagmay nga mga langgam nga
nanaghuni sa mga punoan sa kahoy, ‘tungod kay ako hingigo man ug makaigo
sa usa ka poste sa gilay-on nga singkwenta ka mga yarda o ako makaigo sa
punoan sa kahoy,’ Apan ako naghunahuna nga tingali tungod kay ako miawit
hapit matag Domingo, ‘Ayaw Patya ang mga Langgam,’ ako napugngan….dili
ako malingaw nga magtan-aw nga adunay maanindot nga gamayng langgam
nga mahagbong sa akong tiilan” (Spencer W. Kimball, in Conference Report,
Abr. 1978, p. 71; tan-awa usab sa Ensign, Mayo 1978, pp. 47–48).

2. Hatagi ang matag bata og usa ka piraso nga ginama sa harina nga kley aron
hulmahon og usa ka kinaham nga hayop (ang resipe sa kley nga ginama sa
harina makita sa pahina 50). Ipadala sa mga bata ang ilang mga hayop sa
ilang panimalay aron ipakita sa ilang mga pamilya.

3. Tuguti ang mga bata nga magpulipuli og inamang nga lihok sa mga aksyon sa
kinaham nga hayop. Ipatag-an sa laing bata kon hain nga hayop ang gisuon-
suon. Kon ang mga bata dili makatag-an sa giaksyon nga hayop, ang bata
mahimong mosulti sa mga timailhan.

4. Hatagi ang mga bata og mga timailhan mahitungod sa nagkalainlaing mga
hayop. Sultihi ang mga bata nga sa higayon nga ilang mahibaloan ang hayop
nga imong gihubit, kinahanglan moisa sila sa ilang mga kamot apan dili mosulti
bisan unsa. Paghangyo og bata nga nag-isa sa kamot nga mosulti kabahin sa
unsa nga hayop ang gipasabut sa mga timailhan. Gamita ang mosunod nga
mga timailhan o pagbuhat og uban alang sa mga hayop sa inyong dapit:
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• Aduna ko’y unom ka tiil, ang akong kupo berde;
Ako ang kinamaayohan nga moiktin sa tanan ninyong makita. (Apan-apan.)

• Gamay ra ako ug magkitiw-kitiw nga may daghang kurba;
Ang akong isig katumoy parehas. (Ulod.)

• Ang akong pinuy-anan mabugnaw nga lim-aw;
Malingaw akong mokokak ug molukso lukso. (Baki.)

• Kon tingtugnaw na mangita mo kanako
Sa pula kong balahibo sa akong dughan ibabaw sa kahoy. (Robin.)

• Lingin ang akong nawong ug adunay duha ka dagkong mata nga makakita
sa ngitngit; sila motawag kanako nga maalamon. (Kwago.)

• Aduna ko’y tiil ug kamot, mata dunggan, ba-ba, ug ilong;
Makakapyot ko sa kahoy pinaagi sa akong ikog o sa akong mga tudlo sa tiil.

(Unggoy)

• Kon mosakay ka sa akong likod, pasakyon ko ikaw.
Gunit sa akong renda; Sayon ra akong giyahan. (Kabayo.)

• Ako makakatkat sa kahoy sa dili ka pa makahunahuna;
Ang akong balhibuon nga ikog mokitiwkitiw sa pagpanamilit, paspas pa kay

sa pirat sa mata. (Iskweril.)

• Ako nagpuyo sa umahan ug bawog  ang akong ikog nga mokitiw kon ako
magkaon. (Baboy.)

• Gusto kong modagan ug molukso ug magdula-dula;
“Baa” mao lamang ang akong masulti. (Nati nga Karnero.)

(Ang mga timailhan gikuha gikan sa “Who Am I?” Children’s Friend, Mayo
1956, p. 208.)

5. Ribyuha ang istorya ni Warren gikan sa leksyon 2 (tan-awa sa pahina 8).

• Giunsa ni Warren sa pagpakita og kamabination ngadto sa mga hayop?

6. Balika ang dula nga paris-paris gikan sa sinugdanan sa leksyon sumala sa
gusto nimo o sa mga bata.

7. Tabangi ang mga bata nga maghimo og yano nga tukaanan sa langgam aron
dad-on kini sa balay ug ibitay sa gawas. Ipahid ang peanut butter sa usa ka
pinecone o usa ka piraso nga pan nga gihiwa sa makapadani nga porma.
Isagol ang pinecone o pan sa tuktukon sa langgam. Paggamit og hikot aron
ibitay ang tukaanan diha sa kahoy, sagbutan, o poste. (Ikaw mahimong makat-
on sa paghimo og yano nga tukaanan sa langgam ginamit ang mga materyal
nga anaa sa inyong dapit.)
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Katuyoan Aron pagtabang sa mga bata nga makasabut nga kita nagsaulog sa Pasko sa
Pagkabanhaw tungod kay si Jesukristo nabanhaw.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 27:57-66; 28:1-8; Marcos 15:16-20,
40-47; 16:1-11; Lucas 23:44-46; ug ang Juan 20:1-18.

2. Pagdrowing o pagkuha og hulagway sa mga butang nga may kalabutan sa dili
relihiyoso nga pagsaulog sa Pasko sa Pagkabanhaw diha sa inyong dapit,
sama sa kendi, mga itlog, mga bulak, o maluho nga mga sinina. Iplastar kini sa
atubangan sa klase, sa lamesa, salog o pisara. Ipakita ang ginunting nga
hulagway 2-12, si Jesus nabanhaw, nga lakip sa ubang mga larawan.

3. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong “Nabuhi ba Gayud si Jesus
Pag-usab?” (Children’s Songbook, p. 64).

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Usa ka gamay nga sako o kahon.
c. Ginunting nga hulagway 2-5, senaryo sa Pagpalansang sa Krus, ginunting

nga hulagway 2-6, pagputos sa lawas ni Jesus; ginunting nga hulagway 2-7,
lubnganan; ginunting nga hulagway 2-8, dako nga bato; ginunting nga
hulagway 2-9, mga gwardya; ginunting nga hulagway 2-10, anghel; ginunting
nga hulagway 2-11, mga babaye nga adunay mga pangdihog; ginunting nga
hulagway 2-12, si Jesus nabanhaw. Sunora ang ginunting nga mga hulagway
sa han-ay nga kini gamiton sa istorya sa Unang Pasko sa Pagkabanhaw.

d. Hulagway 2-65, Ang Nabanhaw nga Jesukristo (Pakete sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo 239; 62187).

5. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Kita Naghinumdom ni Jesukristo sa Pasko sa Pagkabanhaw

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita ang mga hulagway nga imong giplastar sa lamesa, sa salog o sa pisara.
Ipaila sa mga bata ang usa ka hulagway usa sa matag higayon ug ipasabut kon
unsa ang kalabutan sa mga aytem nga gilarawan ngadto sa mga kustombre sa
Pasko sa Pagkabanhaw.

Human maghisgot ang mga bata sa matag aytem, pangutana:

Kita Nagsaulog sa
Pagkabanhaw ni Jesukristo
(Pasko sa Pagkabanhaw)
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• Mao ba kining butanga ang hinungdan nganong nagsaulog kita sa Pasko sa
Pagkabanhaw?  (Dili.)

Dayon ipatangtang sa usa ka bata ang mga hulagway ug ibutang kini sa usa ka
gamay nga sako o kahon.

Padayona ang paghisgot sa mga hulagway hangtud nga ang mahabilin mao na
lang ang ginunting nga hulagway ni Jesukristo.

• Mao ba gayud kini ang hinungdan nganong atong gisaulog ang Pasko sa
Pagkabanhaw? (Oo.)

Pahinumdumi ang mga bata nga si Jesukristo mao ang tinuod nga hinungdan
nganong atong gisaulog ang Pasko sa Pagkabanhaw. Si Jesus mibuhat og maa-
nindot kaayo nga butang alang kanato sa unang Pasko sa Pagkabanhaw.

Si Jesukristo Nabanhaw sa Unang Pasko sa Pagkabanhaw

Istorya sa
kasulatan ginamit
ang ginunting nga
mga hulagway

Isaysay sa imong kaugalingong mga pulong ang istorya sa unang Pasko sa
Pagkabanhaw (tan-awa sa Mateo 27:57-66; 28:1-8; Marcos 15:16-20, 40-47;
16:1-11; Lucas 23:44-46; ug sa Juan 20:1-18). Papulipuliha ang mga bata sa
pag-isa sa tukma nga ginunting nga mga hulagway samtang ikaw mag-istorya.
Kon ang mga bata nakahibalo sa istorya, patabanga sila nimo sa pag-asoy niini.

Ipaisa sa usa ka bata ang ginunting nga hulagway 2-5, senaryo sa pagpalansang
sa krus.

Ipasabut nga ang dautan nga mga tawo kinsa wala makagusto ni Jesukristo sa
katapusan nakakuha og pagtugot nga ipahamtang kaniya ang kamatayon. Sila
midala kaniya sa bungtod sa gawas sa dakbayan ug milansang kaniya sa krus.

Ipabutang sa bata ang ginunting nga hulagway sa Pagpalansang sa Krus, ug
pagkuha og laing bata nga moisa sa ginunting nga hulagway 2-6, ang pagputos
sa lawas ni Jesus.

Ipasabut nga human namatay si Jesus, ang iyang mga higala mipakita sa ilang
gugma alang kaniya pinaagi sa paghipos sa iyang lawas. Mainampingon nila
kining gikuha gikan sa krus. Ila kining giputos sa limpyo, bag-o nga panapton ug
gibutang kini sa lubnganan, nga usa ka gamay nga langub o usa ka lawak nga
gikabkab gikan sa bato didto sa kilid sa bukid.

Ipabutang sa bata ang ginunting nga hulagway sa pagputos sa lawas ni Jesus,
ug paguniti sa laing mga bata ang ginunting nga hulagway 2-7, lubnganan, ug
ginunting nga hulagway 2-8, dako nga bato.

Ipasabut nga human mapahimutang sa mga higala ni Jesus ang iyang lawas
didto sa lubnganan, miali sila og dakong bato sa may ganghaan.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa mga higala ni Jesus niadtong
gabhiona?

Ipaisa sa usa ka bata ang ginunting nga hulagway 2-9, mga gwardya.

Sultihi ang mga bata nga sa wala madugay ang mga kaaway sa manluluwas
mibutang og mga gwardya sa lubnganan. Ila kining gibuhat tungod kay sila
giingnan ni Jesus nga siya mabanhaw sa ikatulo nga adlaw. Ang iyang mga kaa-
way dili motuo nga siya mabanhaw. Sila nagtuo nga taguon sa mga higala ni
Jesus ang iyang lawas ug moingon nga siya nabuhi pag-usab.

Ipaisa sa usa ka bata ang ginunting nga hulagway 2-10, anghel.
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Ipasabut nga pagkabuntag sa ikatulo nga adlaw ang usa ka anghel miabut ug
mipaligid sa bato gikan sa ganghaan sa lubnganan. Ang mga gwardya nangali-
sang pag-ayo, ug sila nangatumba ingon og patay na.

Ipabutang sa mga bata ang ginunting nga hulagway sa mga gwardya ug ang
dako nga bato, ug ipaisa sa laing bata ang ginunting nga hulagway 2-11, mga
babaye nga dunay pangdihog.

Sultihi ang mga bata nga sa mao gihapong adlaw nga Domingo, ang pipila ka
mga babaye nga mga higala ni Jesus miadto sa lubnganan. Midala sila og mga
pahumot aron ibutang sa lawas ni Jesus. Mao kini ang gihimo sa mga tawo niad-
tong panahona aron ipakita ang gugma ug pagtahud alang sa mga tawo nga
nangamatay.

Ipasabut nga ang mga babaye naglibog kon unsaon nila pag-irog ang bug-at
nga bato gikan sa lubnganan. Apan sa pag-abot nila sa lubnganan, ilang nakita
ang bato nga giligid na, wala na ang lawas ni Jesus. Duol sa lubnganan nakakita
sila og anghel.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa mga babaye dihang ilang nakita nga
wala na ang lawas ni Jesus?

• Unsa sa inyong hunahuna ang ilang gibati sa dihang nakakita sila sa anghel?

Kasulatan Basaha og kusog gikan sa Mateo 28:5-6 unsa ang gisulti sa anghel ngadto sa
mga babaye.

Ipasabut nga ang anghel misulti usab ngadto sa mga babaye nga moadto dayon
ug isulti sa mga tinun-an nga si Jesukristo nabanhaw gikan sa patay (tan-awa sa
Mateo 28:7).

Ipabutang sa mga bata ang tanan nga ginunting nga mga hulagway, ug ipaisa sa
laing bata ang ginunting nga hulagway 2-12, si Jesus nabanhaw.

Ipasabut nga ang mga kababayen- an misulti ngadto sa mga tinun-an, ug sa wala
madugay ang uban nga mga tinun-an nakakita ni Jesus. Siya nabuhi pag-usab.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa mga tinun-an sa dihang sila nasayud
nga si Jesukristo nabuhi pag-usab?

Pangribyu nga
kalihokan

Ibutang ang tanan nga ginunting nga mga hulagway nga magkulob sa lamesa o
sa salog. Papulipuliha ang mga bata sa pagpili og usa ka ginunting nga hulag-
way ug sa pagsulti sa magamit nga bahin sa istorya sa pagkabanhaw ni Jesus.

Kita Mapahinumduman panahon sa Pasko sa Pagkabanhaw nga kita
Mabanhaw

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipakita ang hulagway 2-65, Ang Nabanhaw nga Jesukristo.

Ipasabut nga sa dihang si Jesukristo namatay, ang iyang espiritu mibiya sa
iyang lawas ug miadto sa langit. Human sa ikatulo ka adlaw, ang iyang espiritu
mibalik sa iyang lawas ug ang iyang lawas nabuhi pag-usab. Ato kining gitawag
nga nabanhaw. Ipasulti og kusog sa mga bata ang nabanhaw sa pipila ka mga
higayon.

Ipasabut nga si Jesus maoy una sa mga anak sa Langitnong Amahan nga
nabanhaw. Tungod kay siya nabanhaw, kita mabanhaw usab. Kita mahimong dili
mabanhaw sulod lamang sa tulo ka adlaw human kita mamatay, sama ni Jesus
kaniadto, apan kita mabanhaw.
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Istorya Isaysay ang istorya mahitungod sa usa ka bata kinsa nalipay sa dihang siya nag-
hunahuna mahitungod ni Jesukristo ug sa iyang pagkabanhaw. Ikaw mahimong
mogamit sa mosunod nga istorya.

Si Carmen gusto nga magdula sa nataran duol sa hardin sa iyang silingan, si
Brother Schmidt. Kasagaran samtang si Brother Schmidt magtrabaho sa iyang
hardin, si Carmen makig-istorya kaniya. Sila nagkahigalaay.

Usa ka adlaw ang mama ni Carmen miingon kaniya nga tungod kay si Brother
Schmidt tigulang na kaayo, siya namatay. Ang iyang espiritu mibiya na sa iyang
lawas ug ang iyang lawas dili na buhi.

Si Carmen nasayud nga mingawon siya ni Brother Schmidt, apan ang iyang
mama mipahinumdom kaniya sa Pasko sa Pagkabanhaw. Si Carmen nahinum-
dom sa istorya sa pagkabanhaw ni Jesus. Siya nasayud nga si Jesus miingon
nga kita mabanhaw ug mabuhi pag-usab human kita mamatay. Si Carmen nasa-
yud nga si Brother Schmidt mabanhaw pag-usab. Siya nalipay nga si Jesus mihi-
mo niining posible alang kanato nga mabanhaw.

Panaghisgutan Ipasabut nga atong ginganlan ang adlaw nga si Jesukristo nabanhaw nga unang
Pasko sa Pagkabanhaw. Sa tibuok kalibutan, ang mga tawo nga naghigugma ni
Jesus magsaulog sa iyang pagkabanhaw panahon sa Pasko sa Pagkabanhaw.

• Nganong malipay man kita panahon sa Pasko sa Pagkabanhaw? (Kita nasayud
nga kita ug ang tanan natong minahal sa kinabuhi mangabanhaw sama ni
Jesus kaniadto.)

• Unsa ang uban nga mga butang nga atong mabuhat aron mahinumdom kang
Jesukristo ug mopakita sa atong kalipay panahon sa Pasko sa Pagkabanhaw?
(Ang tubag mahimong maglakip sa pagsultihanay mahitungod kang Jesus
sulod sa balay, ug paghimo og espesyal nga leksyon panahon sa Pasko sa
Pagkabanhaw, mga programa, ug mga awit sulod sa simbahan.)

Minubo

Awit Patinduga ang mga bata ug ipaawit o ipasulti ang mga pulong sa “Nabuhi ba
Gayud si Jesus Pag-usab?” Tabangi sila nga mobuhat sa aksyon nga nasulat:

Nabuhi ba gayud siya pag-usab (idupa ang kamot nga maghayang ang mga
palad)?

Oo, sa ikatulong adlaw (ituy-od ang tulo ka tudlo),
Siya mibangon ug mibiya sa lubnganan (lakaw sa imong nahimutangan);
Siya misangpit kang Maria (ikurba ang kamot libut sa ba-ba).

Miadto ba siya sa iyang mga minahal (ibutang ang mga kamot ibabaw sa kasing-
kasing)?

Oo, ang mga tawo mihikap sa iyang mga tiil (dungo ug kab-ota ang tiil),
Ug sa isda ug dugos
Siya tinuod nga mikaon (magpakaaron-ingnon nga mokaon).

Ug adunay mga marka sa lansang sa iyang mga kamot (itudlo ang mga palad)
Ug ang usa ka nagpabilin nga samad sa iyang kiliran (itudlo ang kilid).
Nabuhi ba gayud si Jesus
Human siya nga namatay (idupa ang mga kamot nga maghayang ang mga
palad)?
O tinuod! Ug ingon sab ko (iyango-yango ang ulo)!
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Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod sa pagkabanhaw ni Jesukristo. Ug sultihi ang
mga bata kon unsa ang imong gibati nga nasayud nga sa umaabot nga mga
adlaw ikaw ug ang imong minahal sa kinabuhi mabanhaw.

Awhaga ang mga bata sa paghisgot mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesukristo
ngadto sa ilang mga pamilya.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Basaha ang istorya nga may mga hulagway sa “Ang Unang Pasko sa
Pagkabanhaw” (nga makita sa katapusan sa leksyon) uban sa mga bata. Sa
tukma nga mga dapit, tabangi ang mga bata nga mopuno sa mga pulong nga
gipakita sa mga larawan.

2. Pagdala og usa ka litrato sa sakop sa pamilya o higala nga namatay na. Ipakita
ang litrato ngadto sa mga bata ug hisguti ang pipila ka mga butang nga imong
gibuhat uban niining tawhana ug nganong ikaw nagdayeg ug naghigugma
kaniya. Ipadayag kon unsa ang imong gibati nga masayud nga ikaw mahimong
makakita pag-usab niini nga tawo sa umaabot.

3. Hatagi ang matag bata og usa ka piraso nga papel nga siniprahan nga Kita
Mabuhi Pag-usab. Hatagi ang mga bata og mga krayola ug hangyoa sila sa
pagdrowing og mga hulagway sa mga minahal nga namatay o sa ilang mga
pamilya. Tuguti ang mga bata sa pagsulti sa uban nga sakop sa klase
mahitungod sa hulagway.

Pahinumdumi ang mga bata nga tungod kay si Jesukristo nabanhaw, kita
mabanhaw human nga kita mamatay. Ang tanan natong mga minahal sa kina-
buhi mabanhaw sa umaabot.

4. Hisguti uban sa mga bata ang bisan unsang pisikal o kakulangan sa
panghunahuna nga ilang nasinati o naobserbahan. Tabangi ang mga bata nga
makasabut nga sa higayon nga kita mabanhaw, ang atong lawas mahingpit
(tan-awa sa Alma 40:23). Wala nay usa nga adunay kakulangan. Hisguti kon
unsa kana kanindot.

5. Awita o isulti ang mga pulong sa “Si Jesus Mibangon” (Children’s Songbook, p.
70) dungan sa mga bata.

Si Jesus mibangon,
Si Jesus, higala.
Mipuno sa kasingkasing ta;
Siya buhi na usab.
Siya daygon ta,
Niining Pasko sa Pagkabanhaw.
Si Jesus mibangon,
Balaang Manluluwas.
Si Jesus mibangon,
Balaang Manluluwas!
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mga higala lubnganan bato mga sundalo anghel

Sa dihang si Jesus namatay ang iyang naguol. Sila mibutang kaniya

sulod sa . Usa ka dako nga giali sa atubangan sa . Ang

nanagbarug sa duol aron sa pagbantay nga walay mopaligid sa .

Sulod sa ka adlaw ang lawas ni Jesus didto sa . Dayon sa

buntag sa ikatulo ka adlaw, usa ka miabot ug mipaligid sa . Sa

dihang ang mga nakakita sa , sila nangahadlok.

Nianang adlawa ang mga ni Jesus miabot sa . Ilang

nakita nga ang naligid na. Dihay sa  .  Ang 

miingon, “Siya wala dinhi; kay siya mibangon na.”

Si Jesus namatay aron nga kitang tanan mabuhi pag-usab human nga

kita mamatay. Kita adunay Pasko sa Pagkabanhaw aron sa pagpahinumdom

sa matag usa sa adlaw nga si Jesus mibangon gikan sa mga patay.

Ang Unang Pasko sa Pagkabanhaw
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Katuyoan Aron pagtabang sa mga bata nga mopasalamat sa dakong gasa nga gihatag
kanato sa atong Langitnong Amahan sa dihang siya mipadala ni Jesukristo sa
yuta.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 2:1–12 ug ang Juan 3:16.

2. Ibutang ang hulagway 2-41, Ang Pagkahimugso ni Jesus (Pakete sa mga
Hulagway sa Ebanghelyo 200; 62116) sulod sa usa ka kahon, kon mahimo, ug
pusta kini isip gasa. Isulat ang Juan 3:16 sa usa ka tag ug ipapilit kini ngadto sa
gasa.

3. Paghimo og kard alang sa matag bata pinaagi sa pagpilo sa papel og katunga
ug sulati og Maayong Pasko sa atubangan. Kon mahimo, pagdala og mga
sobre aron masulod sa mga bata ang mga kard.

4. Pagdrowing o paggunting og usa ka bitoon nga papel nga magrepresentar sa
bitoon nga gisunod sa Maalamon nga mga Tawo (usa ka sundanan nga bitoon
makita sa katapusan sa leksyon).

5. Pagdala og yano nga mga gamit nga sinina (sama sa mga bandana ug mga
kupo) aron gamiton nga mga costume alang sa pagdala sa papel nila ni Maria,
Jose, ug sa Maalamon nga mga Tawo.  Kon ang mga costume wala maandam,
pagdala og mga tag sa mga pangalan aron mailhan ang ilang mga papel.
Pagdala usab og usa ka monyeka aron sa pagpaila kang Jesus ug mga butang
(sama sa kahon, banga ug tibud) aron sa pagpaila sa mga gasa sa Maalamon
nga mga Tawo.

6. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Siya Mipadala sa Iyang
Anak” (Children’s Songbook, p. 34). Ang mga pulong niining awit gilakip sa
likod sa manwal.

7. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Usa ka girekord nga espirituhanon nga musika sa pasko (mahimong dili

iapil).
c. Mga lapis o mga krayola.
d. Hulagway 2-7, Ang Maalamon nga mga Tawo (Pakete sa mga Hulagway sa

Ebanghelyo 203; 62120).

8. Himoa ang gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsang mga
kalihokan sa pagpalambo nga buot nimong gamiton .

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Si Jesukristo Mao ang Labing
Mahinungdanon nga Gasa
(Pasko)

Leksyon
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Pangumustaha ang mga bata kon imo silang giawhag sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Ang Pagkahimugso ni Jesus Usa ka Dako nga Gasa

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ipakita sa mga bata ang pinutos nga gasa. Sultihi sila nga adunay butang sa
sulod sa pakete nga nagrepresentar sa usa ka maanindot nga gasa gikan sa usa
ka tawo kinsa nagmahal kanato sa hilabihan.

Papulipuliha ang matag bata sa paggunit ug pagtag-an unsa ang sulod niini.

Sultihi ang mga bata nga ang tag mao ang usa ka timailhan. Basaha og kusog
ang Juan 3:16. Pangutan-a ang mga bata kon nakahibalo ba sila kon unsa ang
mga gasa ug kang kinsa kini gikan (mahimong imong pahinumduman ang mga
bata nga ang Dios maoy laing ngalan sa Langitnong Amahan). Paablihi sa usa ka
bata ang gasa ug guniti ang hulagway aron ang matag usa makakita niini.

Panaghisgutan • Unsa ang gasa?

• Kang kinsa gikan ang gasa?

• Ngano nga ang paghimugso ni Jesukristo maanindot man kaayo nga gasa?

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang usa ka hinungdan nga ang pag-
kahimugso ni Kristo ingon niana ka mahinungdanon nga gasa kay si Jesukristo
mianhi dinhi aron sa pagtudlo kanato sa saktong paagi sa pagpuyo. Siya mitudlo
kanato nga ang paghigugma ug pagtabang sa uban makapalipay kanato.
Pinaagi sa pagpadala ni Jesus sa yuta, ang Langitnong Amahan mihatag kanato
sa usa ka gasa nga makatabang kanato nga makaangkon og kalipay dili lang sa
panahon sa pasko apan sa kanunay.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Siya Mipadala sa Iyang Anak” uban sa mga
bata.

Ang Maalamon nga mga Tawo Mihatag og mga Gasa ngadto sa Bata nga
si Jesus

Istorya sa
kasulatan ug
panaghisgutan

Itudlo nga ang Langitnong Amahan buot nga ang matag usa masayud mahitungod
sa iyang gasa ngari kanato, busa siya mibutang og bag-ong bitoon diha sa langit.

Ipakita ang hulagway 2-7, Ang Maalamon nga mga Tawo, ug hangyoa ang mga
bata nga isaysay ang istorya sa Maalamon nga mga Tawo nga misunod sa bito-
on aron matultulan si Jesus (tan-awa sa Mateo 2:1–12). Tabangi ang mga bata
sa bisan unsang mga detalye nga lagmit ilang nahikalimtan.

Basaha og kusog ang Mateo 2:11.

• Unsa nga mga gasa ang gidala sa Maalamon nga mga Tawo ngadto kang
Jesus?

Ipasabut nga ang insenso ug ang merra mga pahumot nga humot ang alimyon
nga gamiton sa mga relihiyoso nga mga seremonya. Ang tanang tulo ka mga
gasa bililhon ug lisud pangitaon. Ang Maalamon nga mga Tawo buot mohatag
kang Jesus sa labing nindot nga mga gasa nga ilang makita.

• Ngano nga ang Maalamon nga mga Tawo midala niini nga mga gasa ngadto
kang Jesus? (Aron sa pagpakita sa ilang gugma ug pagpasidungog kaniya )

• Ngano nga ang Maalamon nga mga Tawo miyukbo ug misimba kang Jesus sa
dihang sila nakakita kaniya? (Sila nasayud nga siya ang Manluluwas, ang Anak
sa Langitnong Amahan.)
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Mga pagadulaon
nga kalihokan

Ipaaksyon sa mga bata ang istorya sa Maalamon nga mga Tawo. Hatagi og usa
ka bahin ang matag bata kinsa gusto nga moapil. Ang mga bata mahimong sila
si Maria, Jose, ug ang Maalamon nga mga Tawo (daghana ang Maalamon nga
mga Tawo sumala sa gikinahanglan aron ang tanan makaapil). Mahimo usab nga
imong hangyoon ang usa ka bata nga kuptan ang bitoon nga papel. Tabangi ang
mga bata sa pagsul-ob sa ilang mga costume o mga tag sa mga pangalan.

Aron madugangan ang pasundayag, ikaw mahimong mopatugtog sa girekord
nga musika sa pasko sa hinay nga duyog.

Isaysay pinaagi sa pagbasa sa pinili nga mga bersikulo gikan sa Mateo 2:1-12,
ilabi na sa mga bersikulo 2 ug 9-11. Mahimong imong pabasahon pag-usab ang
Maalamon nga mga Tawo sa Mateo 2:2 dungan nimo. (Kon gikinahanglan, ipasa-
but nga Ang Hari sa mga Judeo maoy laing pangalan ni Jesukristo.)

Ang Pagpanghatag og mga Gasa sa Gugma Makahatag Kanato og Hingpit
nga Kalipay

Istorya Ipasabut nga sama nga ang Maalamon nga mga Tawo midala og mga gasa ngad-
to kang Jesus aron sa pagpakita sa ilang gugma alang kaniya, kita makahatag og
mga gasa ngadto sa uban aron sa pagpakita sa atong gugma alang kanila.

Isaysay ang mosunod nga istorya mahitungod sa usa ka bata nga ginganlan og
S. Dilworth Young, kinsa nahimong General Authority: 

Sa Pasko niadtong si S. Dilworth Young singko anyos pa, siya nakakita og usa ka
jigsaw puzzle nga gipakita sa bintana sa tindahan. Ang puzzle adunay usa ka
larawan sa trak sa bombero nga ginuyod og tigulang nga kabayo. Si Dilworth
nakagusto kaayo niadtong puzzle alang sa Pasko kaysa ubang butang.

Si Elder Young sa wala madugay mipasabut kon unsa ang nahitabo sa puzzle
pagka Adlaw sa Pasko:

“Sa dihang ang kabuntagon sa Pasko miabut, nakita nako ang nagbitay nga
medyas diha sa lingkuranan nga puno sa nindot nga mga butang. Apan diha
dayon nasigpatan nako ang puzzle. Giputos kini sa sinaw nga mga papel, apan
nailhan dayon nako sa porma pa lang kon unsa kadto. Akong gidali og abli ang
kahon, sa wala madugay nakalimot sa ubang butang tungod sa kalingaw sa pag-
taput sa mga puzzle. 

“Pagka taudtaud ang akong papa misulod sa lawak ug mipasabut ngadto sa
akong manghud, ug magulang nga babaye, ug kanako, nga ang pamilyang
Jensen nga anaa sa unahan bag-ong balhin gikan sa Denmark. Siya miingon nga
ang amahan walay trabaho ug walay kwarta, ug unya misugyot nga among dad-
on ang among panihapon sa Pasko ngadto kanila. Siya usab mihangyo nga ang
matag usa kanamo mopili sa labing gikagustohan namo nga dulaan ug ihatag
kini ngadto sa usa ka bata sa pamilya nga Jensen…. 

“Sa wala pa kami manglakaw paingon sa ilang Jensen, ako naggahin og tulo ka
oras sa pagdula ug paglingawlingaw sa akong puzzle. Ako naghunahuna nga
mohatag og lain, apan ako nasayud sa hilum nga adunay usa lamang ka gasa
ang angay nga ihatag.

“Pagka alas onse kwarenta isingko migawas na kami. Si papa midala sa pabo
diha sa bandihado, si mama ug ang akong igsoon nga si Emily misunod dala
ang mga patatas, sawsawan, mga igsasagul, ug mga cranberrie ug mga panghi-
nam-is. Ug akong gisipitan nga maayong pagkaputos, mao ang akong puzzle sa
trak sa bombero.
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“Sa dihang misulod kami sa panimalay sa mga Jensen, si papa mibutang sa
gamay nga pabo diha sa gamay nga lamesa sa daplin, ug ang uban misunod.

“Ang matag usa kanamo nagpulipuli og hatag sa among regalo. Si Emily mihatag
sa iyang matahum nga monyeka ngadto sa bata nga babaye. Ako miduol ug
mitan-aw sa bata nga lalaki nga sama nako og pangidaron. Ania, ‘miingon ko.
Samtang akong gitunol ang puzzle. Siya midawat niini ug mipahiyum. Sunod ang
akong manghud mihatag sa iyang halad ngadto sa kinagamyan nga bata. Ug
dayon kami namauli.

“Makapahibulong kaayo kadto, apan sa unsang hitaboa samtang ako naglakaw
paingon sa balay gikan sa mga Jensen, daw wala nagtugkad ang akong mga tiil
sa yuta. Akong gibati nga daw ako naglutaw sa mga panganud sa kanindot sa
akong gibati, tungod kay nakapalipay ko og tawo.

“Bisan ang among panihapon sa Pasko nga de-lata nga beans, pan, mantikilya,
ug binotelya nga prutas, adunay espesyal ug dili hikalimtan nga kahulugan sa
Adlaw sa Pasko!” (S. Dilworth Young, “Friend to Friend: A Special Christmas,”
Friend, Dis. 1972, pp. 20-21).

Panaghisgutan • Unsa ang gibuhat ni Dilworth nga nakapahimo niyang malipayon?

• Nganong nalipay man siya pagkahuman niya og hatag sa iyang kinaham nga
dulaan?

• Nakasulay na ba kamo sukad nga mihatag kamo og butang sa tawo nga
nakapalipay kaniya?

Ipasulti sa mga bata ang mahitungod sa mga panahon sa dihang sila nakahimo
sa uban nga magmalipayon pinaagi sa paghatag nila og gasa.

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga kon kita mohatag og gasa sa uban, kita nagpakita nga sila atong
gihigugma. Ingon nga malipay usab kitang makadawat og gasa, makahimo
natong malipayon ang paghatag og mga gasa. Ipasabut nga ang mga gasa dili
kinahanglan nga mahalon aron mopakita sa dako nga gugma. Ang pipila sa
pinakanindot  nga mga gasa mao ang mga gasa sa pag-alagad.

Istorya Isaysay ang istorya mahitungod sa usa ka bata kinsa mihatag og gasa sa pag-
alagad. Ikaw mahimong mogamit sa mosunod nga istorya:

Ang Pasko nagsingabut na, ug si Beth buot nga mohatag og gasa ngadto sa
iyang pamilya aron sa pagpakita sa iyang gugma ngadto kanila. Apan si Beth
walay kwarta. Abi niya og dili siya mahimong makahatag og bisan unsang mga
gasa, ug hilabihan ang iyang kaguol. Dayon si Beth nakahinumdom sa iyang
magtutudlo sa Primary nga miingon sa klase nga ang pipila sa pinakanindot nga
mga gasa mao ang mga gasa nga dili mapalit sa kwarta. Si Beth mihukom sa
paghatag og gasa sa pag-alagad.

Si Beth mihimo og usa ka kard alang sa matag sakop sa iyang pamilya, ug sa
matag kard siya misulat sa mga butang nga iyang himoon alang niana nga sakop
sa pamilya. Sa kard sa iyang manghud nga babaye, siya misulat nga siya makig-
dula sa unsay gustong dulaon sa iyang manghud. Sa kard sa iyang magulang nga
lalaki, siya misulat nga siya manghugas sa plato inig ka gabii kon iya nang turno.
Alang sa iyang mama siya misaad nga mobantay sa iyang masuso nga bata sam-
tang siya motagpilaw, ug alang sa iyang papa siya misaad nga motabang sa bulu-
haton sa tanaman. Ang iyang paborito nga gasa mao ang alang sa iyang apohan;
siya misaad nga mogakos kaniya kada buntag sulod sa usa ka bulan.
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Sa kabuntagon sa Pasko si Beth mihatag sa iyang gasa ngadto sa iyang pamil-
ya. Ang matag usa nakagusto sa gasa sa pag-alagad ni Beth. Sila nasayud nga
si Beth nahigugma kanila tungod sa maong maanindot nga gasa.

Kalihokan ginamit
ang kard

Hatagi ang matag bata og usa ka kard ug usa ka lapis ug usa ka krayola. Sultihi
ang mga bata nga niining mga kard ang matag usa kanila makahatag og gasa
sa pag-alagad, sama sa gibuhat ni Beth. 

Hisguti ang pipila ka mga gasa nga mahimong mahatag sa mga bata, sama sa
paghipos sa higdaanan sa igsoon, pag-andam sa kan-anan alang sa panihapon,
makigdula sa mga manghud, o mobuhat sa mga buluhaton sa mga ginikanan.

Tabangi ang matag bata sa pagpili sa gasa sa pag-alagad ug sa tawo nga iyang
hatagan sa maong gasa.

Sa tunga-tunga nga pahina ipadrowing sa matag bata ang usa ka larawan sa
unsay iyang mahimo isip gasa sa pag-alagad alang sa usa ka tawo.

Kon ikaw nagdala og mga sobre, hatagi ang matag bata og usa ka sobre aron
butangan sa kard.  Tabangi ang bata sa pagsulat sa ngalan sa makadawat diha
sa sobre o sa atubangan sa kard.

Pahinumdumi ang mga bata sa paghatag sa mga kard sa higayon nga ang ilang
pamilya magbinayloay sa mga regalo.

Mahimo nimong isugyot nga sila mobuhat og susama nga mga gasa diha sa
panimalay alang sa ubang mga sakop sa pamilya o mga higala.

Minubo

Presentasyon sa
magtutudlo

Pahinumdumi ang mga bata nga si Jesukristo mao ang labing mahinungdanon
nga gasa nga nahatag kanato sa Langitnong Amahan. Kini tungod kay si Jesus
mitabang kanato nga makabalik aron makapuyo uban kaniya ug sa Langitnong
Amahan sa umaabot. Ipasabut nga ingon nga ang Langitnong Amahan mipakita
sa iyang gugma alang kanato pinaagi sa pagpadala kang Jesus dinhi sa yuta,
kita makapakita sa atong gugma alang sa uban pinaagi sa paghatag kanila og
espesyal nga gasa.

Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod nga si Jesukristo mao ang Manluluwas. Sultihi
ang mga bata unsa ang imong gibati sa higayon nga ikaw maghunahuna mahitu-
ngod sa unsa kadako ang gugma sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo sa
matag usa kanato. Sultihi usab ang mga bata kon unsa ang imong bation sa
higayon nga ikaw mohatag og gasa sa uban.

Awhaga ang mga bata sa paghinumdom sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo
samtang sila magsaulog sa Pasko.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pilia gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadtong labing haum alang sa mga

bata diha sa imong klase. Ikaw mahimong mogamit niini sa leksyon mismo o isip
ribyu o minubo. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa sa “Panahon sa Klase”
sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Awita o isulti ang mga pulong sa unang bersikulo sa “Mahilum nga Gabii”
(Hymns, no. 204) uban sa mga bata.
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Mahilum nga gabii!
Kamingaw niini,
Tan-awa ang birhen ug bata.
Balaan, kaaghup makita,
Natulog sa kalinaw;
Natulog sa kalinaw.

2. Awita o isulti ang mga pulong sa “Sa Layong Pasungan” (Children’s Songbook,
p. 42), “Awit ni Maria” (Children’s Songbook, p. 44), o “Oh, Hilum na, Anak Ko”
(Children’s Songbook, p. 48). Ang mga pulong niining awit gilakip sa likod sa
manwal.

3. Basaha og kusog ang Mateo 2:1–2, 9–11. Hisguti ang kamahinungdanon sa
bitoon ngadto sa Maalamon nga mga Tawo. Tabangi ang matag bata nga
maggunting og duha ka mga triangle gikan sa papel ug ipataput kini aron
maporma og bitoon nga dayandayan (tan-awa ang sundanan sa ubos). Ipadala
sa mga bata ang ilang mga bitoon sa balay.
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Mga Pulong sa mga Awit

287

Malipayong Banay

Ako pinangga ni mama.
Mahal namo si papa;
Busa mahal mi niya,
Kami malipayong banay.

Pinangga ako ni ate.
Mahal namo si kuya;
Busa mahal niya kami,
Kami malipayong banay.
(© 1948, 1975 pinaagi sa Pioneer Music Press,
Inc. Gigamit nga may pagtugot sa Jackman
Music Corp.)

Sa Layong Pasungan

Sa layong pasungan, walay kahigdaan,
Ang batang si Jesus nahinanok didto;
Bitoon midan-ag sa nahimutangan,
Ang batang si Jesus, sa kumpay natulog.

Hilum ang mga hayop, ang bata nagtukaw;
Ang batang si Jesus, wala gyud maghilak.
Mahal ko si Jesus kanako naglantaw
Ug nag-amping kanako hangtud nga buntag na.

Paduol kanako, Ginoong Jesus
Hangtud sa kahangturan, akong pangamuyo.
Panalangining mga bata nga gagmay pa,
Ug ipahiangay ming mabalik kanimo.

Bunyag

Ang bunyag ni Jesukristo,
Sa Judea gihimo,
Ug gipaunlod sa tubig
Sa sapa sa Jordan.

“Aron balaod tumanon,” ingon si Jesus,
Nangutana ang bautista,
“Aron mabalik sa Dios
Sa kaharian sa langit.”

Karon kita angay usab
Mosaksi sa iyang pulong,
Mosunod sa pagpabunyag,
Samang Jesukristo, Ginoo.

Pilia ang Matarung nga Paagi

Pilia ang matarung nga paagi;
Nga malipay magpuyo dinhi.
Magkat-on sa panudlo ni Jesus;
Unta sa gugma n’ya maputos.

Koro:
Pilia gyud ang matarung.
Nga kalipay maangkon.

Ebanghelyo nagtudlo’g pag-ampo,
Paghinulsol, pagsunod, pagtuo,
Kon mosunod sa iyang panudlo,
Magmalipayon gayud ako.

Koro

Pangahas Pagbuhat sa Matarung

Pangahas pagbuhat sa matarung!
Ikaw adunay buhaton,
Nga walay lain nga makahimo;
Buhat sa kaisug, sa kaayo,
Buhat sa matarung, buhat sa matarung.
Pagbuhat sa tinuod,
Pagbuhat sa tinuod.

Sundog Sundoga

Sundog, sundoga;
Sunod kanako!
Sundog, sundoga;
Sunod kanako!
Kon motaas o moubos,
Paspas o hinayon,
Sundog sundoga;
Sunod kanako!
Sundog sundoga;
Sunod kanako!
(© 1963 pinaagi sa D. C. Heath and Company. 
Gigamit nga may pagtugot.)



“Hatag,” Ingon sa Gamayng Sapa

“Miingon ang sapa, 
Panghatag, panghatag,
“Samtang nagdagayday, 
Siya sa hinay hinay.”
“Ako gamay, apan modagayday, 
sa kanunay.”

Koro:
Tanang adlaw nag-awit,
“Hatag og agianan.”
Tanang adlaw nag-awit,
“Hatag og dalan.”

“Miingon ang ulan,” panghatag, panghatag,
“Samtang s’ya namu-bu sa bulak gagmay o

dagko.”
“Buhion ko ang nalawos sa katahum miputos.
“Hatag,” ingon sa ulan,
Samtang kini motulo ngadto sa bulak;
“Ibalik ko usa ang nangatagak sa ilang ulo,”
Samtang kini nangatagak sa mga bulak.

Koro

Busa, hatag, hatag, sama kang Jesus,
Hatag oh, hatag -hatag, hatag, oh! hatag.
Hatag, unya, hatag sama ni Jesus;
Aduna gayud akoy mahatag.
Buhaton ang samas sapa ug bulak:
Kay ang Dios ug uban buhi.

Koro

Siya Mipadala sa Iyang Anak

Unsaon pagsulti sa Dios sa gugma’g kalumo?
Siya mipadala’s Anak, dala ang kalinaw.
Unsaon pagtultol sa Dios sa sakto nga dalan?
Gipadalang Anak dinhi, aron, masayud ta.
Unsaon pagsulti sa Dios sa mga kasakit?
Gipatubos ta sa Anak, nga mabuhig usab.
Unsay hangyo sa Amahan? Dason sa nasulat?
Salig, laum, Jesus sundon, tabangi ang uban.
(© 1982 ni Mabel Jones Gabbott. Gigamit nga
may pagtugot.)

Ako Anak sa Dios

Ako anak sa Dios,
Gipadala dinhi,
Panimalay, ginikanan,
Ako gihatagan.

Koro:
Agaka ko, tudloi ko,
Unsay buhaton.
Nga makabalik ko sa
Amahang Langitnon.

Ako anak sa Dios
Daghang kinahanglan;
Pulong N’ya ako pasabta
Nga kini sayo pa.

Koro

Ako Anak sa Dios.
Panalangin andam.
Kon motuman sa ‘Yang sugo Dios pagapoy-an.

Koro

Gibati Kong Gugma sa Akong Manluluwas

Gibati kong gugma sa Manluluwas.
Ang espiritu N’ya.
Mihupay sa kalag.

Koro:
Siya gayud ang sundon ko,
Ihatag kong tanan.
Gibati kong gugma,
Gugmang hinatag Niya.

Ikaupat nga bersikulo:
Gibati kong gugma
Kon mosilbi sa uban.
Panalangin ko.
Sa akong paghatag.

Koro

(© 1978, 1979 ni K. Newell Dayley. Tanang
katungod gigahin. Gigamit nga may pagtugot.)

Ako Nasayud Akong Amahan Buhi

Ako nasayud nga ang Amahan buhi.
Ang Espiritu naghunghong kanako niini,
Tinuod gyud kini.

Mipadala siya kanako sa yuta.
Mosunod sa laraw N'ya, Espiritu naghunghong,
Mahimo ko kini.
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Ako Gusto sa Akong Adlawng Natawhan

Ako gusto sa akong adlawng natawhan;
Matag usa kalipay ako gidad-an.
Labi na kon mabunyagan.

Bunyagan sa matarung nga pagkapari,
Ug sa sala dili na gayud molingi.
Buhat nga ako makapili.

Pagpandong sa kamot sa akong ulo,
Niana makadawat sa Espiritu.
Ug panalangin kong gusto,

Salamat Pinangga Kong Amahan

Salamat Amahan sa kalangitan,
Sa kaayo’g kalooy, sa imong gugma.
Salamat sa pamilya ug higala,
Ug sa tanang panalangin anaa.

Tabangi kong magbinuotan karon,
Ug maminaw kang papa ug kang mama.
Sa mahal kong Jesus, nga mapinanggaon,
Hangyoon ko ikaw nga angkonon ako.

Samtang Nagbasa Anang Sugilanong
Matahum

Naghunahuna ko samtang nagbasa  
anang sugilanong matahum,

Ni Jesus nga nagtawag sa mga bata;
Sama’s karnero ngadto’s panon.

Ako nangandoy sa panalangin n'ya
Nga mogakos kanako siya,
Sa maamong nawong nakigsulti siya,
“Bata duol ngari kanako.”

Unta Masama Kong Jesus

Unta masama kong Jesus;
Ehemplo N’ya sundon ko.
Magmahal ko sama Niya, sa buhat ug sa pulong.
Kon panahon sa mga tintasyon,
Maminaw sa hunghong sa Espiritu ingong,

Koro:

“Pakitag gugma sama ni Jesus.
Bisan unsa ang imong buhaton.
Magmabination, mahigugmaon,
Gitudlo kini ni Jesus.”

Panggaon ko ang silingan;
Higala silbihan ko.
Ako maghulat sa adlaw nga Siya moanhi na.
Hinumduman ko ang Iyang panudlo.
Momatuod dayon nakong Espiritu, ingong:

Koro

(© 1980 ni Janice Kapp Perry. Gigamit nga may
pagtugot.)

Mahal ni Jesus ang Bata

Mahal ni Jesus ang bata,
Sama kanako.
Siya mopanalangin
Ug mosabak nila.

Daghan siya og gitudlo,
Atong buhaton:
Gugma’g binuligay,
Tinuod ug buotan.

Higugmaa ang Tanan

Higugmaa ang tanan;
Tahud sab nila.
Kon puno ka sa gugma,
Sila mopangga nimo.

Gustong Jesus nga mahimo 
Akong Silaw sa Adlaw

Gustong Jesus nga mahimo,
Akong silaw sa adlaw;
Ako siya nga lipayon
Sa tanang panahon.

Koro:

Mahimo, nga silaw,
Gusto ni Jesus kanakong,
A mahimo niyang silaw,
Silaw sama sa adlaw.
Gustong Jesus mahalon ko
Ang tanan makita,
Ipakita ang kalipay
Sa sama kanako.

Koro
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Mahigugmaay

Maghigugmaay,
Sa usag usa.
Bag-o nga sugo:
Maghigugmaay.
Mahimo kamo nga ‘kong tinun-an,
Kon nga kamo maghigugmaay,
(© 1961, giusab pagka 1989 ni Luacine C. Fox.
Gigamit nga may pagtugot.)

Awit ni Maria

Lullaby, lullaby, sa bata kong gamay.
Lullaby, pinangga ko.
Mao pa ang imong pagsugod;
Gikugos ka sa bukton ko.
Si Jose nagbantay sa gabii,
Bitoon midan-ag kanimo.
Lullaby, lullaby, sa bata kong gamay.

Lullaby, pinangga ko.
Korona isul-ob sa ulo mo,
Kay Hari ang Papa mo.
Sa imong mga kamot maggikan tanang

panalangin.
Nanag-awit tanang nilalang,
Sa kalinaw’g gugma niining gabii.
Lullaby, lullaby, sa bata kong gamay.
Lullaby, pinangga ko.

Oh, Hilum na, Anak Ko

Oh, suginlan ko ikaw anak ko,
Sa batang si Jesus mianhi dinhi;
Unsa kalay’a sa nasud kini,
May batang natawo nga sama nimo.

Koro:

Tulog na anak, katulog na.
Tulog na anak; ay’g kabalaka.
Tulog na anak, katulog na.
Ni Jesus ang gagmay amumahan.

Gisugilon kini sa mga anghel,
Sama kahayag sa kabitoonan.
May bitoong masilaw, ang migiya
Sa dapit asa ang bata naghigda.

Koro

Matud sa anghel nakita na siya,
Ang batang estranyong wala gyuy kona.
Didto sa pasungan natulog siya,
Ang batang Jesus, natulog sa kompay.

Koro

Sundon ko Dayon

Kon tawgon kong mama,
Sundon ko dayon.
Matarung buhaton gayud
Sa matag adlaw.

Kong tawgon ko ni papa, 
Sundon ko dayon.
Matarung buhaton gayud.
Sa matag adlaw.

Mahal ko sa Dios,
Mibulig kanako.
Matarung buhaton gayud
Sa matag adlaw.

Pahiyum

Kon adunay magmug-ot,
Ayaw’g padayon.
Dali baliha kini
Ngadto sa pahiyum.

Walay gusto sa mug-ot.
Mopahiyum ka.
Kinabuhi mo nindot
Kon mopahiyum ka.

Ang Espiritu Santo

Sa dinhi pa si Kristo,
Siya misaad nga
Ipadala ang Espiritu, 
Matuod tang higala.
Hunghong sa Espiritu.
Hinay kaayo.
Siya mipamatuod sa Dios 
Ug mihimong malipay kita.

Ug sa pagkumpirma
Sa gahum sa priesthood,
Ang espiritu ihatag
Aron sa paggiya.
Unta maminaw ako.
Nianang tingog,
Ug mahimo ko ang matarung
Sa akong pagpili.
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