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Mga Tabang alang sa Magtutudlo
Katuyoan Kining tamdanan nga basahon gisulat aron sa pagtabang kanimo sa pagtudlo

sa mga bata nga pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Jesukristo, sila
makapili sa matarung, magpabunyag, ug mahimo nga mga sakop sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw.

Mensahe ngadto
sa mga Magtutudlo
sa Primarya Ang atong Langitnong Amahan naghatag kanimo sa balaan nga tawag sa

pagtudlo sa mga bata sa ebanghelyo ni Jesukristo ug pagtabang kanila sa
pagkat-on sa pagpuyo niini. Samtang ikaw nag-alagad sa mga bata ug nagdapit
sa matag usa sa “pagduol ngadto ni Kristo,” ikaw mopanalangin sa ilang mga
kinabuhi. Ikaw makatabang kanila sa pagsugod sa pagsabut sa mga panalangin
sa Langitnong Amahan ug sa pagdawat og mga pagpamatuod mahitungod sa
iyang ebanghelyo. Ikaw molambo usab sa kaugalingon ug mokat-on gikan
kanila. Ang imong pag-alagad sa Primarya makadala kanimo og mahinungdanon
nga hingpit nga kalipay. Pinaagi sa pag-alagad sa mga bata sa Primarya, ikaw
usab nag-alagad sa Langitnong Amahan (tan-awa sa Mosiah 2:17).

Samtang ikaw nagpuyo sa mga baruganan sa ebanghelyo, nagtuon sa balaan
nga mga Kasulatan, nagsunod sa tambag sa mga pangulo sa pagkapari, ug
nagpaduol ngadto sa Langitnong Amahan pinaagi sa pag-ampo, ikaw
makadawat sa pagdasig gikan sa Espiritu Santo kalabut sa mga bata nga
imong tudloan. Magpamatuod ikaw kanunay ngadto sa mga bata, ug himoa
nga ang Espiritu Santo mag-uban diha kanimo dinhi niining mahinungdanon
nga balaang tawag. Samtang ikaw nagbuhat sa mao, ang Espiritu mogiya kan-
imo aron ang tanan nga imong buhaton diha sa Primarya mao ang unsay buot
sa atong Langitnong Amahan nga gitinguha alang sa iyang mga anak.

Kasayuran
sa Klase Ang PAM nga taming (CTR shield), makita diha sa atubangan niining tamdanan

nga basahon, ug ang PAM nga singsing gigamit sa daghan nga mga leksyon.
Ang PAM nangahulugan og “Pilia Ang Matarung [Choose the Right].” Ang PAM
nga singsing gihisgutan diha sa daghan nga mga leksyon ug pagpalambo nga
mga kalihokan ug gigamit ingon og usa ka tigpahinumdom ngadto sa iyang
tag-iya sa pagpili sa matarung. Kon adunay PAM nga singsing sa inyong dapit,
hangyoa ang obispo o ang presidente sa sanga sa paghatag og salapi aron sa
pagpalit og usa alang sa matag bata..

Panahon sa Klase Pag-ampo

Sugdi ug tapusa ang matag klase uban sa pag-ampo. Hatagi ang matag bata
og mga kahigayunan sa paghatag sa pag-ampo. Himoa ang pag-ampo nga
usa ka makahuluganon nga bahin sa klase pinaagi sa paghatag og mga pahi-
mangno ug mga sugyot alang sa mga pag-ampo ug pinaagi sa paghangyo sa
mga bata alang sa mga ideya nga ilakip diha sa pag-ampo. Ipunting ang mga
sugyot diha sa mga panginahanglan sa klase ug sa mensahe sa leksyon.
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Pagtudlo sa leksyon

Andama ang matag leksyon sa mabinantayon ug mainampuon nga paagi aron
ang mga bata makasabut ug malingaw niini ug aron ikaw makabaton sa pag-
giya sa Espiritu. Ayaw basaha ang leksyon ngadto sa mga bata. Sila labaw
nga maayong motubag kon imong itudlo sa imong kaugalingon nga mga
pulong.

Pilia gikan sa mga kagamitan sa leksyon kadto nga mga angay sa imong
klase. Pagpalambo nga mga kalihokan nga gilista sa katapusan sa matag
leksyon gipasabut nga pagagamiton sa panahon sa pagtudlo sa leksyon nga
imong gihunahuna nga angay. Dili tanan nga mga kagamitan sa leksyon o
pagpalambo nga mga kalihokan angay sa imong klase. Pilia kadto nga ang
imong klase motubag og maayo. Kon ikaw adunay gagmay pa nga mga bata
sa imong klase, ikaw mahimo nga mogamit og mga awit ug mga dula sa
kamot sa kanunay sa panahon sa leksyon aron sa pagtabang sa pagdapit sa
ilang pagtagad. Ikaw mahimo nga mobalik pag-usab sa usa ka bersikulo nga
may aksyon sa makadaghan kon ang mga bata malingaw niini. Puli sa gilis sa
mga pulong alang sa labaw nga gagmay nga mga bata, ikaw mahimo nga
magdibuho og mga hulagway o maggunting sa mga magasin nga naghulag-
way sa konsepto nga gitudlo uban sa gilis sa mga pulong.

Ang tamdanan nga basahon Teaching—No Greater Call (33043) makatabang
kanimo pag-ayo sa pagtudlo sa mga leksyon.

Paghatag og mubo, kinaugalingon nga pagpamatuod sa kanunay aron ang
mga sakop sa klase may labaw nga kalagmitan sa pagdungog ug pagtubag
ngadto sa mensahe sa ebanghelyo uban sa Espiritu.

Musika diha sa lawak klasehanan

Ang musika makadala sa Espiritu sa Ginoo diha sa lawak klasehanan. Mag-
awit ingon nga ang klase makatabang og labaw ka maayo sa mga bata sa
paghinumdom sa mga konsepto sa leksyon ug maghimo sa imong leksyon
nga labaw nga madanihon.

Ang mga pulong sa mga awit nga gihisgutan labaw sa makausa gi-imprinta
diha sa luyo sa tamdanan nga basahon. Ang mga pulong sa mga awit nga
gigamit sa makausa lamang diha sa tamdanan nga basahon gilakip sulod diha
sa mga leksyon. Ang musika alang niini nga mga awit makita diha sa
Children’s Songbook (lig-on nga pagkahimo, 31246; spiral nga pagkahimo,
33441). Gitugtog nga musika gikan sa Children’s Songbook aduna sa audio-
casette (musika lamang 52505; mga pulong ug musika, 52428) ug compact
disc (musika lamang 50505; mga pulong ug musika, 50428).

Ikaw dili kinahanglan nga usa ka batid nga mang-aawit aron makahimo sa
pag-awit diha sa lawak klasehanan og usa ka magantihon nga kasinatian.
Pagbansay ug pagkat-on sa mga awit sa panimalay ingon nga bahin sa pag-
pangandam sa leksyon. Kon ikaw nagkinahanglan og talagsaon nga tabang,
hangyoa ang pangulo sa musika o tigduyog alang sa panabang. (Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa ang “Music in the Classroom,” The How Book for
Teaching Children [31109], pp. 40–42.)

Ilabi na sa labaw ka gagmay nga mga bata, ikaw mahimo nga mogamit og
angay nga mga aksyon sa mga awit. Ikaw mahimo usab nga mosulti sa mga
pulong kay sa moawit kanila.
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Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo

Ang mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo mga mahinungdanon nga bahin sa
kurikulum sa Primarya. Awhaga ang matag bata kinsa makahimo sa pagsag-
ulo sa tanan o sa mga bahin sa usa ka artikulo sa hugot nga pagtuo nga
gigamit diha sa leksyon.

Balaan nga mga Kasulatan

Dad-a ang imong balaan nga mga kasulatan ngadto sa klase matag semana,
ug himoa nga ang mga bata makakita kanimo nga nagbasa ug nagtudlo gikan
kanila. Kon ang mga bata adunay ilang kaugalingon nga mga kopya sa balaan
nga mga kasulatan, awhaga sila sa pagdala kanila sa klase matag semana.
Tabangi ang labaw ka magulang nga mga bata sa pagpangita ug sa pagbasa
sa mga linya nga gigamit sa leksyon. Usahay paghatag og pagpamatuod sa
bili sa balaan nga mga kasulatan.

Mga tabang sa pagtudlo

Mga hulagway. Kasagaran sa mga hulagway nga gigamit diha sa mga leksyon
gibutangan og numero ug gilakip sa packet kauban sa tamdanan nga basa-
hon. Kini nga mga hulagway kinahanglan magpabilin uban sa tamdanan nga
basahon. Usa ka libreriya nga numero gilista diha sa mga leksyon alang sa
mga hulagway nga mahimong makuha sa labaw nga dako nga mga gidak-on
diha sa libreriya sa imong balay tigumanan. Usa ka numero sa Sudlanan sa
Hulagway sa Ebanghelyo gilista usab alang niadto nga mga hulagway nga
gilakip niana nga sudlanan.

Musika. Tan-awa “Musika diha sa Lawak Klasehanan” sa ibabaw.

Mga ginunting nga tabang nga mga talan-awon. Paggunting ug gamita ang
mga ginunting diha sa angay nga mga leksyon. Tipigi sila uban sa tamdanan
nga basahon.

Pagkaon. Sa panahon nga ang leksyon nagsugyot sa paggamit og mga
pagkaon, palihug sutaa ang mga ginikanan sa mga bata sa sayo pa aron sa
pagsiguro nga walay usa sa mga bata nga adunay mga allergy o uban nga
grabe nga mga reaksyon sa lawas ngadto sa pagkaon.

Uban nga mga tabang sa pagtudlo. Ikaw nagkinahanglan nga maghimo og
uban nga yano nga mga tabang sa pagtudlo nga gisugyot diha sa leksyon,
sama sa mga gilis sa pulong, mga tsart, ug mga ighahatag nga mga basa-
honon. Tiguma kini nga mga tabang nga magamit sa kaulahian sa uban nga
mga leksyon ug sa mosunod nga mga katuigan.

Pakigbahin nga Panahon sa mga Pasundayag

Usahay ang imong klase mohatag og yano nga pasundayag sa ebanghelyo sa
sulod sa pakigbahin nga panahon sa Primarya. Ang mao nga mga pasundayag
kinahanglan nga ipahiangay gikan sa mga leksyon. Pangita og mohaum nga
mga ideya alang sa pakigbahin nga panahon samtang ikaw nag-andam ug
naghatag sa mga leksyon. Ikaw mahimo usab nga mopili og usa ka baruganan
gikan sa bag-o nga pasundayag sa mga bata diha sa tigum sa sakramento.
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Ang pagpatudlo sa mga bata og usa ka baruganan sa ebanghelyo sulod sa
panahon sa pakigbahin maoy usa ka masangputon nga paagi sa pagtabang
kanila sa pagkat-on ug pakigbahin niana nga baruganan. Ikaw mahimo nga
mogamit og usa ka bahin sa panahon sa klase sa pag-andam sa pasundayag.

Siguroha nga ang pakigbahin nga panahon sa pasundayag yano ug dili magki-
nahanglan og daghan nga pagbansay. Ang mosunod nga mga sugyot mahi-
mo nga motabang kanimo sa paghatag og masangputon, yano nga mga klase
nga pasundayag:

1. Idula ang usa ka sugilanon o sitwasyon gikan sa usa ka leksyon.

2. Ipakita o ipasabut ang tsart “Pagpasakop sa Simbahan ni Jesukristo” 
(tan-awa ang leksyon 7).

3. Ipahimo sa mga bata ang pagpasabut sa ilang mga pagbati mahitungod sa
ilang umaabut nga mga bunyag. Kon ang bata miabut na sa panuigon nga
walo ug nabunyagan na, hangyoa siya sa pagpakigbahin sa iyang mga
pagbati mahitungod sa iyang bunyag.

4. Isaysay ang usa ka sugilanon gikan sa usa ka leksyon ginamit ang mga
hulagway, mga gilis sa pulong, o ginunting nga mga dagway.

5. Ibalik pag-usab ug ipasabut ang usa ka artikulo sa hugot nga pagtuo. Ikaw
mahimo usab nga moawit og usa sa artikulo sa hugot nga pagtuo gikan sa
Children’s Songbook, pp. 122–33.

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

Pakigbahin uban sa mga Banay sa mga Bata

Awhaga ang mga bata sa pagpakigbahin unsa ang ilang nakat-unan sa
Primarya uban sa ilang mga banay. Pagdapit og mga ginikanan sa pagduaw
ug pag-apil usahay diha sa imong klase aron sa pagpalambo sa mga leksyon.
Andam sa pagdawat og mga ideya gikan sa mga ginikanan nga makatabang
sa paghimo sa Primarya nga labaw nga makahuluganon alang sa mga bata.

Pag-andam alang sa Bunyag

Kon ikaw adunay mga pito-ka-tuig-ang mga panuigon sa imong klase, ang
uban kanila pagabunyagan sulod sa tuig. Ingon nga ilang magtutudlo sa
Primarya, ikaw makaabag sa mga banay sa mga bata ug makatabang sa mga
sakop sa klase sa pag-andam alang sa ilang mga bunyag. Hunahunaa ang
mosunod nga mga sugyot aron sa pagtabang kanimo sa pagbuhat niini

1. Kon mahimo, itudlo ang uban nga mga leksyon mahitungod sa bunyag (mga
leksyon 11, 13, 21, 32, ug 33) sa dili pa ang unang bata sa imong klase
pagabunyagan.

2. Paggahin og dyutay nga mga gutlo sa panahon sa klase niana nga Domingo
sa dili pa ang bunyag sa matag bata aron sa paghisgot sa
kamahinungdanon niini nga ordinansa.

3. Kon mahimo, tambong sa bunyag sa matag bata uban sa usa ka sakop sa
kapungulohan sa Primarya ug bisan kinsa nga mga sakop kinsa
makatambong.
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4. Tabangi ang mga bata sa pag-andam sa mga pasundayag sa klase
mahitungod sa bunyag alang sa pakigbahin nga panahon.

Pagsabut sa
mga Bata Ang imong balaan nga tawag sa pagtudlo sa mga bata sa ebanghelyo ni

Jesukristo usa ka sagrado nga pagsalig nga gihatag diha kanimo pinaagi 
sa kaobispohan o kapangulohan sa sanga. Ikaw sa dako nga paagi maka-
impluwensya niini nga mga bata sa pagsunod sa Manluluwas sa tibuok nila nga
mga kinabuhi. Hinumdumi, ang mga pangulo sa pagkapari nagtawag kanimo
pinaagi sa pagdasig gikan sa Langitnong Amahan.

Sa kanunay ipakita ngadto sa klase ang usa ka positibo nga kinaiya ug usa ka
paghigugma alang sa mga bata. Pagpakisayud sa mga talagsaon nga kahiba-
lo, mga hilig, ug mga kahanas sa matag bata. Ipahiangay ang mga kalihokan
sa leksyon nga nagkinahanglan og pagbasa ug pagsulat ngadto sa mga
kahanas sa mga bata.

Tabangi ang tanan nga mga bata sa pagtukod og usa ka pagbati nga positibo
nga katakus sa kaugalingon pinaagi sa pagpaminaw kanila ug paghatag kanila
og hapit tinagsa-tagsa nga pagtagad kutob sa mahimo.

Kini nga mga leksyon gisulat alang sa mga klase sa bisan hain nga mga 
pundok sa managsama nga panuigon o mga pundok sa nagkasagol nga
panuigon gikan sa upat ngadto sa pito ka mga tuig ang panuigon. Bisan pa
niana, ikaw tingali nagkinahanglan nga mopahiangay kanila sumala sa mga
edad diha sa imong piho nga klase. Sa walay pagsapayan giunsa pagtukod
ang imong klase, ang pagsabut sa mga kinaiya sa mga bata niana nga
panuigon makatabang kanimo sa pagtudlo nga labaw nga masangputon. 
Kini makatabang kanimo sa pagkahibalo ngano ang mga bata ingon niana og
kinaiya ug unsaon pagtudlo kanila nga sila labing makakat-on. Ang pagsabut
sa mga bata makatabang usab kanimo sa pagbaton og positibo nga pagbati
diha sa lawak klasehanan. Balika pagtuon ang mosunod nga mga kinaiya
samtang ikaw nag-andam sa mga leksyon. Hinumdumi, bisan pa niana, nga
ang matag bata mohingkod sa iyang kaugalingon nga panahon. Kini mga
kinatibuk-ang mga sumbanan lamang.

Upat-ka-tuig-ang mga Panuigon

Upat mao ang edad sa pagsusi. Ngano ug giunsa mao ang duha sa mga
pulong nga labing kanunay nga gigamit sa upat-ka-tuig-ang mga panuigon.
Ang upat-ka-tuig-ang mga panuigon mga tigbuhat ug lihok kaayo. Ang mosun-
od mao ang kinatibuk-an nga mga kinaiyahan sa upat-ka-tuig-ang mga
panuigon:

1. Sila makadagan, makalukso ug makakatkat nga may labaw kasayon ug
pagsalig kay sa tulo-ka-tuig-ang mga panuigon.

2. Sila makalabay o makapatid og bola ug makatukod og balay gikan sa mga
dulaang kwadrado nga kahoy.

3. Sila hilig nga mosulti sama sa “Ako nakahimo niana kaniadto; Ako nakahimo
og usa ka butang nga lahi na karon.”

4. Sila buot nga makigdula sa uban nga mga bata apan dili andam
moatubang sa usa ka dako nga pundok.
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5. Bisan tuod sila buot ug nanginahanglan sa uban nga mga bata sa
pagpakigdula kanila, sila sa kasagaran magdula nga mag-inusara. Sila
mahimo nga modagan o mosayaw ngadto sa musika kauban sa pundok,
apan sila dili kaayo mohatag og dako nga pagtagad ngadto sa paagi ang
uban nga mga bata nagdula.

6. Dugang sa pagpangutana og daghan nga mga pangutana, sila makahimo
og usa ka panagsinultihanay uban sa lain nga bata o uban sa hamtong 
nga tawo.

7. Tungod kay ang ilang kasinatian hapit tanan anaa diha sa panimalay, sila
mosulti sa kasagaran mahitungod sa panimalay ug banay. Ang mga bata 
niini nga edad mahigugma nga mosulti ngadto sa magtutudlo mahitungod sa
ilang banay. Sila sa kasagaran buot pa mosaysay sa ilang kaugalingon nga
sugilanon kay sa maminaw ngadto sa sugilanon sa ubang mga bata. Sila
mahigugma sa mga leksyon ug mga kalihokan nga nagpunting diha sa banay.

8. Sila sa hingpit nagpuyo diha sa dinhi ug karon. Ang kagahapon ug 
ugma gamay og kahulugan. Sila, bisan pa niana, nagpakita og dako 
nga kahinam alang sa umaabut nga mga panghitabo, ug tungod kay sila
dili pa makasabut sa kahulugan sa oras, sila mangutana mahitungod sa
umaabut nga mga panghitabo, “Ugma ba kini?”

9. Sila buot maminaw sa mga sugilanon ug mga garay alang sa gagmay nga
mga bata. Sila buot maminaw sa paborito nga mga sugilanon nga balik-
balikon nga walay bisan gamay nga pagkausab. Human maminaw sa
sugilanon, sila buot modula sa mga tawo sa sugilanon.

10. Sila makakat-on sa pag-ampo uban sa gamay nga tabang.

Lima-ka-tuig-ang mga panuigon

Ang lima-ka-tuig-ang mga panuigon labaw nga siguro sa ilang mga kaugalin-
gon ug sa kinatibuk-an kasaligan. Sila makakat-on pagbuhat unsa ang
gipaabut gikan kanila diha sa panimalay. Sila maayong makigdula uban sa lain
nga mga bata, apan sila makahimo sa paglingaw sa ilang mga kaugalingon
nga mag-inusara diha sa daghan nga mga paagi, sama pananglit sa pagluk-
solukso o pagdibuho og mga hulagway. Ang mosunod mao ang kasagaran
nga mga panig-ingnan sa kinaiya sa lima-ka-tuig-ang mga panuigon:

1. Ang pagtakdo sa lihok sa ilang dako nga muskulo nagpadayon sa paglambo.
Sila karon makataking-king, makabalintong, ug makalukso—bisan sa usa ka
tiil. Sila makabitad og balsa o karomata ingon og may kasayon.

2. Ang pagtakdo sa lihok sa ilang gamay nga muskulo karon makahimo kanila
sa pagpapilit, paggunting og mga hulagway, ug pagkolor og daan na nga
gidibuho nga hulagway, bisan tuod kini tingali malisud alang kanila sa
pagsunod sa mga linya. Daghan usab makahimo sa pagliston sa ilang mga
sapatos.

3. Sila labaw nga kasaligan ug may kaarang kay sa upat-ka-tuig-ang mga
panuigon. Sila sa kasagaran buot motabang diha sa panimalay ug
malipayon kon sila makatrabaho uban sa ilang mga ginikanan.

4. Sila tinuuray kon sila mangutana “Alang kana sa unsa?” o “Unsaon niini
paglihok?” Sila buot ug kinahanglan nga makadawat og tarung, tinuod nga
mga tubag, apan dili sa pinulongan o detalya nga sila dili makasabut.
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5. Sila mahigugma sa ilang mga magtutudlo ug naghunahuna niini nga usa ka
kahigayunan sa paglingkod tupad kanila. Sila mahimuot kon ang
magtutudlo maghangyo kanila sa pagtabang sa leksyon pinaagi sa
paggunit sa hulagway o pagbuhat sa bisan unsa aron sa pagtabang.

6. Sila buot og gamay-nga-pundok nga mga proyekto ug mga dula
mahitungod sa panimalay ug banay.

7. Sila mahigugma nga maminaw ug mosaysay og mga sugilanon, ug sila
mohangyo alang sa mao nga sugilanon sa pagbalik ug pagbalik pag-usab.
Ang pagbalik-balik mao ang ilang paagi sa pagkakat-on. Sa kasagaran sila
makasaysay og usa ka sugilanon hapit sa tanan nga pulong samtang sila
mopakli sa mga pahina sa usa ka basahon.

8. Sila sa kasagaran manggihigalaon, maloloy-on, mabination, ug
matinabangon, apan kon ang ilang gusto dili masunod, sila mahimo nga
palaaway kaayo.

9. Sila buot makadawat og bag-o nga mga kahigayunan aron sa pagpakita
nga sila labaw na ka dako ug labaw na ka hingkod.

10. Adunay gidugayon sa pagpaminaw gikan sa napulo ngadto sa napulog
duha ka mga gutlo, sila makabalhin og dali gikan sa usa ka kalihokan
ngadto sa lain. Sila magsugod sa paghunahuna nga ang mga dula sa tudlo
alang sa gagmay nga mga bata ug buot og labaw nga dinagko nga mga
kalihokan o pahulay nga mga pagbansay.

11. Sila sa kasagaran mangayo nga sila adunay katungod sa pagdula og usa 
ka butang nga gidulaan na sa lain nga bata. Ayoha pagsulbad ang mao 
nga kahimtang sa mabinantayon nga paagi; tudloi ang mga bata sa
pagbanos-banos.

12. Sila dili kaayo buot og daghan nga tawo ug mopalabi sa gamay nga mga
pundok kay sa dako. Sila buot nga adunay usa ka labing suod nga higala
kay sa makig-uban sa usa ka pundok nga may napulo ka mga bata.

13. Sila wala pa makakat-on sa pag-ila tali sa imahinasyon ug sa tinuod. Busa,
ang usa ka bata mahimo nga moingon nga ang iyang relo hinimo sa
bulawan, nga ang iyang amahan labaw ka dako kay sa bisan hain nga
amahan, ug nga ang isda nga iyang nadakpan hilabihan ka taas. Ang mga
hamtong kinahanglan makaamgo nga kini usa ka kasagaran nga bahin diha
sa kinabuhi sa usa ka bata ug nga kini dili madali sa pag-ila tali sa unsa ang
tinuod ug unsa ang dili. Kini nga bahin molabay samtang ang bata nagtubo.

14. Sila mga matinguhaon nga mga magtutuon. Tungod kay ang Langitnong
Amahan tinuod kaayo alang kanila, sila hilabihan ka may kaikag kaniya ug
mangutana og daghan nga mga pangutana mahitungod kaniya. Ang mga
bata niini nga panuigon mahimuot sa pag-ampo ug mahimo nga mag-
ampo nga walay tabang.

Unom-ka-tuig-ang mga panuigo

Ang unom-ka-tuig-ang mga panuigon nakabaton og maayo nga pagpugong sa
ilang mga lawas ug adunay ubay-ubay nga kalagsik nga magamit sa pagkat-
on og bag-o nga mga kahanas ug paghingpit niadto nga nakat-unan na. Sama
pananglit, sila mahimo nga makakat-on sa paglukso nga may pisi, pagpauntol
sa bola, pagpanaghoy, pagbalintong, ug pagbisiklita. Ang unom-ka-tuig-ang
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mga panuigon mahimo nga adunay pipila ka kalisud sa paggamit sa ilang
gagmay nga mga muskulo, apan sila makasulat sa mga titik sa alpabeto, 
sa ilang kaugalingon nga mga ngalan, ug pipila ka mga pulong. Ang mosunod
mao ang kinatibuk-an nga mga kinaiya sa unom-ka-tuig-ang mga panuigon:

1. Ang ilang gidugayon sa pagpaminaw nagtubo. Bisan tuod sila mahimo nga
lihokan kaayo, sila makahimo usab sa paghunahuna og maayo diha sa usa
ka kalihokan sulod sa napulog lima o kawhaan ka mga gutlo, nag-agad sa
ilang kaikag.

2. Sila malingaw sa tibuok-lawas nga mga paglihok, sama pananglit sa
pagkatkat og mga kahoy, pagpasundayag nga may kagamitan diha sa
nataran, o mga pakiglumba og dagan.

3. Sila gusto og mga dula ug mahigalaon nga bangga.

4. Ang opinyon sa magtutudlo mahinungdanon kaayo ngadto kanila. Sila 
buot molingkod tupad sa magtutudlo ug motabang sa leksyon pinaagi sa
paggunit sa mga hulagway o pagdala og mga kagamitan balik ngadto sa
lawak sa mga basahon.

5. Sila gusto gihapon nga maminaw og mga sugilanon, pagdula kanila, ug
pagpakaaron ingnon. Kadaghanan buot mosinina og sinina nga alang sa
mga hingkod.

6. Sila manggihatagon kaayo, mabination ug makig-uyon hangtud nga ang
ilang gusto dili masunod, ug niana sila mahimo nga palaaway kaayo.

7. Sila gusto og mga pundok nga may saulog.

8. Sila makahingpit sa pagtaking-king, sa pagdagan nga may lukso, ug
paglukso ug gusto nga mogamit niini nga mga kahanas diha sa mga dula.

9. Sila mabalak-on kaayo kon unsa ang maayo ug ngil-ad nga pamatasan.

10. Ang ilang hugot nga pagtuo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo
nagtubo. Kasagaran sa unom-ka-tuig-ang mga panuigon makaampo nga
mag-inusara kon sila adunay daan nga kasinatian diha sa panimalay o diha
sa uban nga mga klase.

Pito-ka-tuig-ang mga panuigon

Inig ka pito, ang mga bata suod pa gihapon sa ilang mga ginikanan ug sa
gihapon nagdayeg sa ilang pagtagad, gugma, ug kalooy, apan sila nagsugod
na sa pakigsandurot og labaw ngadto sa mga tawo ug mga kahimtang gawas
sa panimalay. Sila adunay tagsa-tagsa nga mga hilig ug buot nga pagatugutan
sa paghimo sa ilang kaugalingon nga mga paghukom. Sila masayaon, mahi-
namon, ug hilabihan kaayo ka maikagon sa kinabuhi nga naglibut kaniya. Sila
nag-usisa og daghan nga mga kalihokan ug buot nga mobalik-balik niadto nga
naghatag kanila og kalingaw. Ang mosunod mao ang uban nga kinatibuk-an
nga mga kinaiya sa pito-ka-tuig-ang mga panuigon:

1. Ang ilang dagko nga mga muskulo maayo nga pagkapugong, ug ang mga
bata mahimo nga labaw ka angayan, tulin, ug lagsik.

2. Ang pagpugong sa ilang gagmay nga muskulo naglambo. Sila makasulat
sa labaw nga kasayon ug labaw ka walay sayop.



xv

3. Daghan buot og dumog nga mga dula, nagdula sa mao gihapon nga
gibalik-balik.

4. Sila puno sa kaabtik apan kapuyon og dali. Ang mga panahon sa
pagpahulay mahinungdanon.

5. Sila sa kasagaran lihok ug dili mahimutang.

6. Sila buot nga mangolekta og mga butang ug mosulti mahitungod kanila.
Sila usab buot nga mosulti mahitungod sa mga butang nga nahimo sa ilang
kaugalingon o sa mga pundok.

7. Ang gidugayon sa pagpaminaw sa pito-ka-tuig-ang mga panuigon nagtubo;
ang mga bata niini nga edad makahimo sa paghuman og usa ka proyekto
kon kini nakapaikag kanila, bisan tuod kini mohangtud gikan sa kawhaan
ngadto sa kawhaan ug lima ka mga gutlo. Sila sa gihapon nagkinahanglan
nga adunay pag-ilis sa kalihokan diha sa kasagaran nga mga leksyon.

8. Sila nagsugod sa dili kaayo pagtagad sa mga sakop nga lain og sekso.

9. Sila dili na kaayo mapasulabihon ug dili kaayo matinguhaon nga matuman
ang kaugalingon nga gusto.

10. Sila nagsugod nga mahimong labaw nga makaugalingonanon ug labaw
nga makatarunganon sa ilang panghunahuna.

11. Sila labaw nga may pag-amgo sa matarung ug sayop ug hilabihan ka
hinawayon niadto kinsa wala mobuhat sa unsay ilang gihunahuna nga
matarung.

12. Sila naglantaw ngadto sa bunyag.

13. Sila makaampo nga mag-inusara ug sa kasagaran nagpaabut og diha-diha
nga tubag sa ilang mga pag-ampo.

14. Sila mapasigarbuhon sa tinuod nga sila makapuasa sa labing kubos usa ka
tingkaon sa panahon sa adlaw sa tingpuasa ug nga sila nagbayad og
ikapulo.

Linain nga mga
Sumbanan alang
sa Paglakip sa
mga Bata nga may
mga Kakulangan Ang Manluluwas naghatag sa panig-ingnan alang kanato sa pagbati ug

pagpakita og kalooy alang sa mga tawo nga may kakulangan. Sa diha nga siya
miduaw sa mga Nephite human sa iyang pagkabanhaw, siya miingon:

“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 malihok, o kadto nga mga bungol, o kadto nga gitakbuyan sa tanan
nga mga matang sa sakit? Dad-a sila ngari kanako ug Ako moayo kanila, kay
Ako adunay kalooy diha kaninyo” (3 Nephi 17:7).

Ingon nga magtutudlo sa Primarya, kamo anaa sa labing maayo nga kahim-
tang sa pagpakita og kalooy. Bisan tuod ikaw wala mabansay sa paghatag og
propesyonal nga pagtabang, ikaw makasabut ug makaamuma sa mga bata
kinsa adunay kakulangan. Pagpakabana, pagsabut, ug usa ka tinguha sa
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paglakip, kutob sa mahimo, matag sakop sa klase diha sa mga kalihokan sa
pagkat-on gikinahanglan.

Ang mga bata nga may kakulangan mahimo nga matandog pinaagi sa Espiritu
bisan unsa ang ang-ang sa pagsabut. Bisan tuod pipila sa mga bata dili
makahimo sa pagtambong sa tibuok panahon sa Primarya, sila nangina-
hanglan makaangkon og kahigayunan sa pagtambong bisan kadiyut aron sa
pagbati sa Espiritu, Kini tingali kinahanglan nga adunay kauban kinsa dali nga
mobati sa mga panginahanglan sa usa ka bata nga mag-uban sa bata sa
panahon sa Primarya kon mahitabo nga ang bata nagkinahanglan og panahon
layo gikan sa tibuok pundok.

Mga sakop sa klase nga may kakulangan mahimo nga maaghat pinaagi sa may
mga kakulangan sa pagtuon, mga kadautan sa salabutan, pinulongan o pagsulti
nga mga suliran, pagkawagtang sa panan-aw o pandungog, kina-iya ug sosyal
nga mga suliran, sakit sa utok, panglihok ug paglihok nga mga suliran, o dugay
na nga kadaut sa panglawas. Ang uban tingali makakita nga ang pinulongan o
kultura dili sinati ug lisud. Sa walay pagtagad sa tagsa-tagsa nga mga kahim-
tang, matag bata nagbaton og sama nga mga panginahanglan nga higugmaon
ug dawaton, sa pagkat-on sa ebanghelyo, sa pagbati sa Espiritu, sa pag-apil nga
malampuson, ug sa pag-alagad sa uban. Ang mosunod nga mga sumbanan
makatabang kanimo sa pagtudlo sa usa ka bata nga may mga kakulangan.

• Tan-aw lapas sa kakulangan ug ilha ang bata. Pagpakayano, mahigalaon ug
mabination.

• Pagkat-on mahitungod sa piho nga mga kalig-on ug mga hagad sa bata.

• Himoa ang matag paninguha sa pagtudlo ug pagpahinumdom sa matag
sakop sa klase sa iyang kapangakohan sa pagtahud sa matag sakop sa
klase. Pagtabang sa usa ka sakop sa klase nga may kakulangan mahimo
nga usa ka Kristohanon nga kasinatian sa pagkat-on alang sa tibuok klase.

• Pangita sa labing maayo nga mga pamaagi sa pagtudlo sa bata pinaagi 
sa pagpakigsulti sa mga ginikanan, uban sa lain nga mga sakop sa banay,
ug, kon angay, uban sa bata.

• Sa dili pa tawgon ang usa ka bata nga may kakulangan aron sa pagbasa,
pag-ampo, o dili ba hinoon sa pag-apil, pangutan-a unsa ang iyang bation
mahitungod sa pag-apil diha sa klase. Hatagi og gibug-aton ang mga
kasarang ug talagsaon nga mga kahibalo sa matag bata ug pangita og 
mga paagi nga ang matag usa makaapil nga haruhay ug malampuson.

• Ibagay ang mga kagamitan sa leksyon ug ang mga palibut aron sa
pagtagbaw sa tagsa-tagsa nga mga panginahanglan sa mga bata nga may
mga kakulangan.

Dugang nga mga kagamitan alang sa pagtudlo sa mga bata nga may mga
kakulangan makuha gikan sa mga sentro sa tig-apud-apod sa Simbahan 
(tan-awa “Materials for Those with Disabilities” diha sa katalog sa sentro sa 
tig-apud-apod sa inyong dapit).
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Pag-atiman sa 
mga Suliran sa 
Pag-abuso Ingon nga usa ka magtutudlo sa Primarya, ikaw mahimo nga makamatikod sa

mga bata diha sa imong klase kinsa nag-antus gikan sa emosyonal o pisikal
nga pag-abuso. Kon ikaw mahimo nga nagpakabana mahitungod sa usa ka
bata diha sa imong klase, palihug pagpakigtambag uban sa imong obispo.
Samtang ikaw nag-andam ug nagtudlo sa mga leksyon, pag-ampo ngadto sa
Ginoo alang sa pagtabang ug pagtultol. Tabangi ang matag bata sa imong
klase sa pagbati nga siya usa ka bililhon nga anak sa Langitnong Amahan ug
nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo naghigugma matag usa kanato
ug buot kanato nga malipay ug walay kadaut.
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Pilia ang Matarung

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagkat-on nga ang pagpili sa matarung
makatabang kanila sa pagsunod ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Pag-andam og usa ka blangko nga tag sa ngalan o tsapa alang sa matag
bata ug usa alang sa imong kaugalingon. Isulat ang imong ngalan diha sa
tag sa ngalan, apan ayaw pagsulat og bisan unsa diha sa uban.

2. Pangandam sa pag-awit o pagbasa sa “Pilia ang Matarung nga Paagi
[Choose the Right Way]” (Children’s Songbook, p. 160); ang mga pulong
gilakip diha sa luyo sa tamdanan nga basahon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Biblia
b. Krayola o lapis alang sa matag bata.
c. Tape o alpirel alang sa matag bata.
d. PAM nga taming alang sa matag bata nga pagakoloran; ang taming

gilakip diha sa atubangan sa tamdanan nga basahon.
e. PAM nga singsing alang sa matag bata kinsa wala makadawat og usa sa

milabay nga tuig.
f. Hulagway 3-1, Juan Bautista Nagbunyag ni Jesus (62133; Sudlanan sa

Hulagway sa Ebanghelyo 208).

4. Himoa ang gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa nga
pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Pagtahud sa Akong Ngalan

Ipaila ang imong kaugalingon ngadto sa mga bata. Isulti kanila ang imong
ngalan, ug ipakita kanila ang imong tag sa ngalan.

Hatagi ang matag bata og tag sa ngalan ug usa ka lapis o krayola, ug ipasulat
ang iyang ngalan diha sa tag. Tabangi kadto kinsa dili makasulat sa ilang mga
ngalan. Ipapilit ang mga tag ngadto sa saput sa mga bata pinaagi sa tape o
mga alpirel.

• Ngano nga ang mga ngalan mahinungdanon? (Tabangi ang mga bata sa
pagsabut nga ang ngalan nagpaila sa usa ka tawo ngadto sa uban.)

Isulti og kusog ang mga ngalan sa daghan nga mga tawo kinsa ang mga bata
nakaila ug nagtahud, sama sa mga ngalan sa ilang mga ginikanan, sa obispo, 
sa usa ka misyonaryo, ug sa Presidente sa Simbahan. Pangutana kanila unsa ang
ilang gihunahuna kon sila makadungog og mga ngalan ug unsa ang ilang gibati
mahitungod niini nga mga tawo nga aduna niadto nga mga ngalan. Tabangi ang

Pang-atensyon
nga kalihokan

Leksyon

1



2

mga bata sa pagsabut nga ang usa ka ngalan nagpaila sa usa ka tawo ngadto 
sa uban; kon ang bata nakaila og ngalan sa usa ka tawo, siya makadungog sa
ngalan ug maghunahuna unsa ang hitsura ug panglihok niana nga tawo.

Pasultiha ang matag bata sa iyang ngalan og kusog ngadto sa klase.

• Unsa ang inyong gusto nga hunahunaon sa mga tawo kon sila makadungog
sa inyong ngalan?

• Sa unsa nga paagi kamo makahimo nga ang inyong ngalan nagbarug og
maayo nga mga butang?

Ipasugyot sa mga bata ang daghan nga mga paagi nga sila makatahud o
mobati og kaayo mahitungod sa ilang mga ngalan, sama sa pagbuhat sa 
ilang bahin sa trabaho, pagpakita og gugma, pagkahapsay og pamatasan,
pagkamatinuoron, pagsunod sa ilang mga ginikanan, pagsunod sa mga sugo,
ug pagsunod sa mga balaod ug mga lagda. Sultihi ang mga bata nga kita
mobati og kaayo mahitungod sa atong mga kaugalingon kon kita mopili sa
matarung, ug ang mga tawo mohunahuna sa maayo nga mga butang kon sila
makadungog sa atong mga ngalan.

Pagpili sa Matarung Nagtabang Kanako nga Mobati og Kaayo
mahitungod sa Akong Ngalan

Kalihokan Ipakita ang PAM nga taming (shield) gikan sa atubangan sa tamdanan nga
basahon.

• Unsa ang Kahulugan sa PAM (Pilia ang matarung.)

Ipasabut nga pinaagi sa pagpili sa matarung, ang mga bata mobati og kaayo
mahitungod sa ilang kaugalingon nga mga ngalan. Ipabalik-balik kanila sa
pagsulti ang mga pulong pilia ang matarung uban kanimo.

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon mahitungod sa usa ka bata nga lalaki
kinsa adunay usa ka labing mahinungdanon nga pagpili nga himoon:

Si Randy ug ang iyang higala nga si David nagdula diha sa nataran sa ilang
silingan. Ang banay sa silingan wala diha sa panimalay, ug ang duha ka mga
batang lalaki nalingaw og dula sa pipila ka mga dulaan sa mga bata. Samtang
sila nagtinukmuray sa usag usa diha sa duyan, kini nabugto ug nahulog ngadto
sa yuta. Si Randy ug David wala makahibalo unsa ang buhaton, busa sila
nanagan sa layo. Sila nanghinaut nga walay usa nga nakakita kanila didto.

Si Randy naguol nga siya ug si David nakabugto sa duyan. Siya naghunahuna
niini kanunay sulod nianang adlawa apan dili makahukom unsa ang buhaton.
Sa sunod nga buntag sa diha nga siya mimata, si Randy nakahinumdom unsa
ang kahulugan sa PAM. Si Randy misulti sa mga pulong nga iyang nakat-unan
sa Primarya, “Pilia ang matarung”; unya si Randy naghunahuna mahitungod sa
duyan sa silingan.

Siya nag-ilis og dali ug miadto sa balay sa silingan. Siya mibarug sa gawas og
makadiyut tungod kay siya nahadlok og gamay sa pagtuktok sa ilang pultahan.
Sa katapusan siya mituktok.

Sa diha nga ang inahan miduol sa pultahan, siya misulti kaniya unsa ang
nahitabo. Samtang siya nagsaysay sa sugilanon sa naguba nga duyan, siya
naminaw. Sa diha nga siya nahuman na, siya mibutang sa iyang kamot og
hinay diha sa iyang abaga ug nangutana kaniya sa iyang ngalan. Siya misulti
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kaniya nga ang iyang ngalan mao si Randy. Siya mitan-aw kaniya diha sa 
mga mata ug miingon, “Randy, sa panahon nga ako makakita kanimo o
maghunahuna sa imong ngalan, ako mohunahuna og usa ka tawo kinsa
matinuoron.”

• Unsa ang gipili ni Randy nga buhaton?

• Unsa ang mitabang ni Randy sa paghimo niana nga paghukom?

Ipakita ang PAM nga taming (shield) ngadto sa mga bata.

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpili sa matarung nagtabang ni Randy sa
pagbaton og maayo nga ngalan?

Awit Awit uban sa mga bata o basaha og kusog ang mga pulong sa “Pilia ang
Matarung nga Paagi [Choose the Right Way].”

Si Jesukristo Buot Kanako nga Mopili sa Matarung

Panaghisgutan Ipasabut ngadto sa mga bata nga ikaw naghunahuna og lain nga ngalan. Kini
mao ang ngalan sa usa ka tawo kinsa buot kanila nga mopili sa matarung.
Ipatag-an sa mga bata kinsa ang imong gihunahuna samtang ikaw naghatag
kanila og mga ilhanan sama sa—

1. Siya naghigugma kanato.

2. Siya mitudlo kanato unsaon sa pagpili sa matarung.

Sultihi ang mga bata nga ang tawo nga imong gihunahuna mao si Jesukristo.
Siya nagtudlo kanato sa pagpili sa matarung kanunay. Siya usab nagtudlo
kanato sa pagpabunyag sa sama nga paagi nga siya gibunyagan.

• Unsa ang inyong nahinumduman mahitungod sa paagi sa bunyag ni Jesus?

Ipakita ang hulagway 3-1, Juan Bautista Nagbunyag ni Jesus. Basaha ang
unang tunga sa Mateo 3:16 og kusog, nagtapos human sa mga pulong mihaw-
as gikan sa tubig. Ipasabut nga si Jesus gibunyagan pinaagi sa pagpaunlod,
diin nagpasabut nga siya gibutang ilawom sa tubig.

• Sa unsa nga paagi ang Langitnong Amahan ug si Jesus buot kaninyo nga
mabunyagan? (Pinaagi sa pagpaunlod, sama nga si Jesus gipaunlod.)

Pangutan-a ang mga bata pila ang ilang edad. Ipahimangno nga kon ang mga
bata moabut sa walo ka mga tuig ang edad, sila hingkod na nga bunyagan.
Sila usab may kapangakohan alang sa ilang mga pagpili. Pinaagi sa
pagpabunyag ug pagsunod sa mga sugo, sila magpili na sa matarung.

• Ngano nga mahinungdanon ang pagpabunyag?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpabunyag nagpakita nga kamo nagpili sa
matarung nga paagi?

Ipasabut nga kon sila mopili sa pagpabunyag, sila nagpili nga mahimo nga
mga sakop sa Simbahan ni Jesukristo ug nagdala sa iyang ngalan. Sila
nagsaad sa paghimo sa ilang kaugalingon nga mga ngalan nga magbarug
kaniya. Sila nagsaad sa pagpaningkamot nga masama kaniya ug sa pagbuhat
sa mga butang nga siya mobuhat. Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga
pinaagi sa pagpili sa matarung, sila mobati og kaayo mahitungod sa ilang
kaugalingon nga mga ngalan ug motahud sa ngalan ni Jesukristo ug sa ngalan
sa iyang simbahan.

Hulagway nga
panaghisgutan

Leksyon 1
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Ipamatuod ngadto sa mga bata ang kamahinungdanon sa kanunay nga pagpili
sa matarung.

Awit ug singsing Tabangi ang mga bata sa pag-awit sa awit sa klase, “Pilia ang Matarung nga
Paagi [Choose the Right Way].” Unya paghatag og PAM nga singsing ngadto
sa matag bata kinsa wala pa makadawat og usa sa milabay nga tuig.

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

Pagpalambo nga
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa inyong mga bata. Kamo makagamit kanila diha gayud sa leksyon o ingon
nga usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-
awa ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Matutudlo.”

1. Dapita ang matag bata sa pagsaysay og usa ka panahon sa diha nga siya
mipili sa matarung ug sa pagpasabut unsa ang iyang gibati human mohimo
niana nga pagpili.

2. Ipahimo sa matag bata ang pagkolor sa usa ka kopya sa PAM nga taming
(shield) nga makita diha sa atubangan sa tamdanan nga basahon.

3. Ipadibuho sa mga bata ang mga hulagway sa mga paagi nga sila makapili
sa matarung.

4. Ipapuli-puli sa mga bata ang pagpakaaron-ingnon nga sila nagbuhat og usa
ka inadlaw-adlaw nga buluhaton nga ang ilang mga ginikanan naghatag
kanila ug unya ipasabut sa unsa nga paagi kini nagpili sa matarung.

Pagpamatuod
sa magtutudlo
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Langitnong Amahan
Misalig Kanato nga Mosunod
sa Iyang Laraw

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata sa pagsabut nga ang Langitnong Amahan
misalig kanila sa paghimo og matarung nga mga pagpili.

Pagpangandam 1. Pagtuon sa Abraham 3:22–28.

2. Paghimo og usa ka tsapa alang sa matag bata ug usa alang sa imong
kaugalingon ingon sa gipakita:

Sa tunga sa inyong tsapa, isulat ang mga titik PAM.

3. Pangandam sa pagtudlo sa ikaduha nga bersikulo sa “Pilia ang Matarung
nga Paagi [Choose the Right Way]” (Children’s Songbook, p. 160); ang mga
pulong gilakip diha sa luyo sa tamdanan nga basahon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Krayola o lapis alang sa matag bata.
b. Alpirel o usa ka tape alang sa matag tsapa.
c. Ang PAM nga taming (shield) nga anaa sa atubangan sa tamdanan 

nga basahon.
d. Tisas, pisara, ug papas (o uban nga mahimo nga kasulatan).
e. Hulagway 3-2, Langitnong Amahan Mihatag Kanato sa Iyang Laraw.

5. Himoa ang gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa nga
mga kalihokan sa pagpalambo nga imong gamiton.

Akong
La

n
g

itn
on
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Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pagsugod nga pag-ampo.

Tinoa ang mga bata kon kamo nag-awhag kanila sa paghimo og usa ka butang
sulod sa semana.

Kita Mga Anak sa usa ka Gamhanan nga Hari

Isaysay ang mosunod nga sugilanon mahitungod sa anak nga lalaki sa usa ka
gamhanan nga hari:

Kaniadto dihay usa ka hari kansang anak nga lalaki, ang prinsipe, gidakup ug
gidala ngadto sa layo kaayo gikan sa iyang panimalay.

Ang iyang mananakup naninguha sa pagpugos sa prinsipe sa paghimo og dili
maayo. Sila naninguha sa pagtudlo kaniya sa dili pagmabination ngadto sa
mga tawo nga naglibut kaniya. Sila migamit og ngil-ad nga mga pinulongan ug
naninguha sa paghimo kaniya nga manumpa. Sila naninguha sa pagpugos
kaniya sa pagpamakak, pagpanikas, ug pagpangawat. Gani sila naninguha sa
pagpugos kaniya sa pagkaon ug pag-inom niana nga dili maayo alang sa iyang
panglawas. Apan ni kausa ang prinsipe nagbuhat sa bisan hain niining ngil-ad
nga mga butang. Sa katapusan, human sa unom ka mga bulan sa mapintas
nga pagtagad, ang mga mananakup nangutana sa prinsipe, “Ngano nga ikaw
dili mobuhat sa unsay among ipabuhat kanimo?”

Siya mitubag, “Ako dili makabuhat sa unsay inyong gipahimo kanako, tungod
kay ako anak sa usa ka hari, ug ang akong amahan nagtudlo kanako sa
pagbuhat unsa ang matarung. Ako gipakatawo nga mahimo nga usa ka hari.”

Panaghisgutan Ipasabut nga ang prinsipe nakahibalo nga siya anak nga lalaki sa usa ka hari
ug gipaabut nga mahimo nga usa ka hari sa iyang kaugalingon sa panahon
nga siya dako na.

Sultihi ang mga bata nga ang anak sa usa ka hari anaa sa lawak klasehanan
karon.

Balak Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw sa usa ka balak aron sa pag-ila kinsa
kining bata sa gamhanan nga hari. Basaha o tabangi ang usa sa mga bata sa
pagbasa sa mosunod nga balak:

“Ako usa ka bata nga gikan sa harianon nga pagkatawo.
Hari sa langit ug sa yuta ang Amahan ko.
Natawo sa mga palasyo sa kahitas-an ang akong espiritu.
Usa ka bata nga hinigugma, usa ka prinsesa (o prinsipe) ako”
Anna Johnson, “I Am a Child of Royal Birth,” Children’s Friend, Oct. 1959, p. 29).

• Kinsa ang harianon nga bata? (Matag usa kanato.)

• Kinsa ang hari? (Langitnong Amahan.)

Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga matag usa nga tawo diha sa klase usa
ka prinsipe o prinsesa. Kitang tanan mga anak sa labing gamhanan sa tanan
nga mga hari, ang atong mahigugmaon nga Langitnong Amahan. Siya buot
kanato nga mobuhat sa unsay matarung, sama sa gibuhat sa prinsipe diha sa
sugilanon.

Pang-atensyon
nga kalihokan
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Langitnong Amahan Misalig Kanato

Isulat ang pulong salig diha sa pisara.

• Unsa ang kahulugan sa salig?

Tuguti ang mga bata sa pagtubag.

Sugilanon • Nakangadto na ba kamo diin ngitngit kaayo?

Isaysay ang mosunod nga sugilanon:

Sa diha nga si Susan siyam na ka tuig ang panuigon, ang iyang amahan
midala kaniya sa pagsusi sa usa ka langub duol sa ilang panimalay. Samtang
sila misulod sa langub, si Susan nahadlok tungod kay kini ngitngit ug katingad-
an. Ang iyang amahan mitabang paghupay sa iyang kahadlok pinaagi sa
paggunit sa iyang kamot ug pakigsulti kaniya samtang sila milakaw paingon 
sa sulod. Siya mitudlo kaniya sa paghinol pinaagi sa iyang mga kamot sa mga
bongbong ug sa pagdailos sa iyang mga tiil subay sa gansangon nga yuta.

Sa hinay sila miaginod paglakaw sa langub diha sa kangitngit. Si Susan
nahadlok ug usahay buot nga mobalik sa agi, apan ang iyang amahan sa
kanunay anaa sa duol ug miawhag kaniya sa pagpadayon.

Sa wala madugay si Susan nakakita og kahayag sa unahan. Kini usa ka
lutsanan sa lain nga tumoy sa langub. Napuno sa kaisug, siya midali paglakang
ngadto sa lutsanan ug mibati og dako nga garbo mahitungod sa unsay iyang
nabuhat. Ang iyang amahan mipahiyom. Unya siya nangutana ni Susan kon siya
naghunahuna ba nga siya nakahimo sa paglakaw balik ngadto sa langub nga
mag-inusara. Si Susan nahadlok og gamay sa hunahuna nga moadto nga mag-
inusara apan andam nga moadto. Ang amahan ni Susan misulti kaniya nga siya
walay angay kabalak-an diha sa agianan sa langub ug mipahayag og dako nga
pagsalig sa iyang kahanas sa paghimo niini nga mag-inusara. Siya usab
mipasalig kaniya nga siya maghulat kaniya sa pikas tumoy sa agianan.

Si Susan mibalik sa sulod sa langub uban sa hinay nga mabinantayon nga mga
lakang, naghinol sa mga bongbong uban sa iyang mga kamot ug sa yuta uban
sa iyang mga tiil, ingon nga ang iyang amahan mitudlo kaniya. Si Susan mibati
og bag-o nga kakulba hinam samtang siya sa hinay nagpaingon og labaw ka
duol ngadto sa pikas tumoy sa langub. Siya nalipay kaayo sa diha nga siya
migula sa pikas tumoy sa langub ngadto sa kahayag sa adlaw ug sa mga
bukton sa naghulat nga amahan.

Sultihi ang mga bata nga sama nga ang amahan ni Susan mitudlo kaniya
unsaon pagpangita sa iyang agianan diha sa langub, ang atong Langitnong
Amahan nagtudlo kanato unsaon sa pagpangita sa atong agianan sa kinabuhi
ug balik ngadto kaniya. Sa diha nga ang amahan ni Susan mipabalik kaniya sa
langub nga nag-inusara, siya misalig kaniya nga mohinol sa mga bongbong ug
sa yuta aron makadumdom sa iyang agianan pagguwa. Ang atong Langitnong
Amahan misalig kanato sa paghimo og matarung nga mga pagpili aron kita
makadumdom sa atong agianan balik ngadto kaniya. Siya naghulat kanato nga
mobalik ngadto kaniya.

Panaghisgutan • Diin kita sa wala pa kita moanhi sa yuta? (Kita mipuyo uban sa atong
Langitnong Amahan; tan-awa sa Abraham 3:22–23.)

Ipasabut nga kita nahigugma sa Langitnong Amahan, ug kita nakahibalo nga
siya naghigugma kanato. Kita mga malipayon didto. Ang Langitnong Amahan

Pang-pisara
nga kalihokan

Leksyon 2
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misulti kanato nga siya buot kanato nga masama kaniya ug nga siya adunay
usa ka laraw nga makatabang kanato sa pagkab-ut niini nga katuyoan.

Hulagway Ipakita ang hulagway 3-2, Langitnong Amahan Naghatag Kanato sa Iyang
Laraw, ug itudlo nga si Jesus didto uban kanato. Kitang tanan didto naghiusa.

Ang laraw sa Langitnong Amahan naglakip sa paglalang sa yuta alang kanato.
Sa yuta kita makakat-on sa kalainan tali sa matarung ug sa sayop ug magpili
alang sa atong mga kaugalingon unsa ang atong buot buhaton. Ang atong
Langitnong Amahan nakahibalo nga kita makahimo og mga kasaypanan. Apan
siya mopadala ni Jesukristo aron sa pagtabang kanato sa pagbuntog kanila.
(Tan-awa sa Abraham 3:24–27.)

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mipili ni Jesus sa pagtabang kanato
tungod kay siya masulundon ug buot mosunod sa laraw sa Langitnong
Amahan. Ang Langitnong Amahan usab mipili kaniya sa paglalang niini nga
yuta alang kanato.

Kita adunay lain nga igsoon nga lalaki nga ginganlan og Lucifer. Siya buot
kanato nga mosunod kaniya kay sa Langitnong Amahan. Apan ang pagsunod
ni Lucifer dili unta makaayo alang kanato. Ang Langitnong Amahan nasayud
niana ug mipili ni Jesus sa pagpahinabo sa iyang laraw. Kana mihimo ni Lucifer
sa hilabihan nga pagkasuko. (Tan-awa sa Abraham 3:27–28.)

• Unsa ang gibuhat ni Lucifer (Siya mihaylo sa daghan nga mga tawo sa
pagsunod kaniya kay sa Langitnong Amahan.)

• Kinsa ang atong gipili nga sundon? (Ang Langitnong Amahan ug si Jesus.
Ipasabut nga kadto lamang kinsa mipili sa pagsunod sa Langitnong Amahan
ug ni Jesus ang makadawat og mga lawas. Kadto kinsa mipili sa pagsunod
ni Lucifer wala makadawat og mga lawas.)

• Unsa ang nahitabo ni Lucifer? (Siya gisalikway gikan sa langit ug nabantug
ingon nga si Satanas o ang yawa. Siya naninguha sa pagtintal kanato sa
pagbuhat og sayop. Ipasabut nga siya sa gihapon naninguha sa pagkuha
kanato aron sa pagsunod kaniya kay sa Langitnong Amahan ug ni Jesus,
sama nga siya naninguha samtang kitang tanan nagpuyo uban sa
Langitnong Amahan.)

Isulti sa mga bata nga ang pagpili sa pagsunod sa Langitnong Amahan ug ni
Jesus mao ang matarung nga pagpili ug nga ang Langitnong Amahan ug si
Jesus nahimuot sa atong hukom. Ang Langitnong Amahan buot kanato nga
mopili sa pagsunod sa iyang laraw dinhi sa yuta aron kita makabalik sa
pagpuyo uban kaniya.

Kita Makasunod sa Laraw sa Langitnong Amahan pinaagi sa Pagpili sa
Matarung

Dula Ipasabut ngadto sa mga bata nga adunay daghan nga mga paagi sa pagpili sa
matarung matag adlaw. Tabang kanila sa pagdula sa dula nga “Unsa ang Buot
sa Langitnong Amahan nga Akong Buhaton?”

Hatagi ang matag bata og higayon sa pagtubag og usa sa mosunod nga mga
pangutana. Dugangi pa ang mga pangutana kon gikinahanglan aron ang
matag bata adunay kahigayunan sa pagpili unsa ang iyang buhaton. Himoa
ang mga pangutana nga angay sa inyong klase.
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1. Unsa ang buot sa Langitnong Amahan nga akong buhaton kon ako kapoy
kaayo usa ka gabii niana nga ako buot matulog nga walay mga pag-ampo?

2. Unsa ang buot sa Langitnong Amahan nga akong buhaton kon ako mosaad
sa akong inahan nga ako motabang kaniya, apan usa ka higala miabut ug
mihangyo kanako nga magdula hinoon?

3. Unsa ang buot sa Langitnong Amahan nga akong buhaton kon ako makakita
og usa ka butang nga iya sa lain nga tawo?

4. Unsa ang buot sa Langitnong Amahan nga akong buhaton kon ako sa wala
tuyoa nakabuak sa paborito nga dulaan sa akong higala?

5. Unsa ang buot sa Langitnong Amahan nga akong buhaton kon ako mosaad
sa akong inahan nga ako mopauli niana nga takna?

Isulti sa mga bata nga ang ikaduha nga garay sa “Pilia ang Matarung nga
Paagi [Choose the Right Way]” nagpasabut og pipila ka mga paagi nga kita
makapili og matarung ug ipakita nga kita mga takus sa pagsalig sa Langitnong
Amahan kanato. Ipapaminaw kanila samtang kamo mosulti pag-usab sa mga
pulong sa ikaduhang garay.

• Unsa ang gisulti kanato sa awit nga atong mahimo aron makapili sa matarung?
(Pag-ampo, pagbaton og hugot nga pagtuo, paghinulsol, ug pagsunod.)

Isulat kini nga mga pulong diha sa pisara. Alang sa labaw ka gagmay nga 
mga bata, isulti ang mga pulong og kusog ug ipabalik og sulti kanila ang mga
pulong uban kaninyo. Pangutan-a ang mga bata unsa ang gipasabut niini nga
mga pulong. Dugangi ang ilang mga ideya ingon sa panginahanglan.

1. Pag-ampo nagpasabut og pagpakigsulti ngadto sa Langitnong Amahan.
Pagpasalamat kaniya alang sa iyang tanan nga mga panalangin kaninyo, 
ug paghangyo kaniya sa pagtabang kaninyo sa pagpili sa matarung.

2. Pagbaton og hugot nga pagtuo nagpasabut sa pagtuo nga ang Langitnong
Amahan ug si Jesukristo naghigugma kaninyo ug motabang kaninyo.

3. Paghinulsol mao ang pagbati og kasubo alang sa bisan unsay inyong
nabuhat nga sayop, paghangyo sa Langitnong Amahan sa pagpasaylo
kaninyo ug sa dili na pag-usab niini.

4. Pagsunod nagpasabut sa pagbuhat unsay gipabuhat kanato sa Langitnong
Amahan.

• Unsa ang gisulti sa awit nga mahitabo kon kita magpuyo sa mga pagtulun-
an ni Jesus? (Kita magmalipayon.)

Tabangi ang mga bata sa pagkat-on sa mga pulong pinaagi sa pagbalik pag-
usab kanila sa makadaghan nga mga higayon. Unya awita ang tibuok awit
uban sa mga bata. Mahimo nga imong papason ang mga pulong diha sa
pisara samtang ang mga bata nagkat-on kanila.

Katingbanan

Tsapa Hatagi ang matag bata og usa ka papel nga tsapa ug krayola o lapis kon sila
makasulat. Basaha og kusog ang mga pulong “Akong Langitnong Amahan
Misalig Kanako sa—”.

Awit ug
panaghisgutan

Leksyon 2
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• Unsa ang gisalig sa Langitnong Amahan nga atong buhaton? (Pagpili sa
matarung.)

Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga kon sila walo ka tuig na ang panuigon,
sila makapili sa pagpabunyag tungod kay sila may igo na nga panuigon nga
makahibalo sa matarung gikan sa sayop. Ang Langitnong Amahan misalig
kanila sa pagpili sa matarung.

Ipakita sa mga bata ang PAM nga taming (shield) nga makita diha sa
atubangan sa tamdanan nga basahon. Kamo mahimo usab nga
mopahinumdom kanila sa mga titik sa PAM diha sa ilang mga singsing.

Ipasulat sa usa ka labaw og panuigon nga bata diha sa pisara ang mga titik
nga nagbarug alang sa “pilia ang matarung.” Ipakita sa mga bata ang tsapa
nga ang mga titik anaa sa tunga. Ipasulat kanila ang mga titik sa ilang
kaugalingon nga mga tsapa kon sila makahimo ug tabangi sila sa pagtaod sa
ilang mga tsapa diha sa ilang saput.

Pagpamatuod Paghatag og pagpamatuod nga ang tanan nga mga bata diha sa klase mga anak
sa Langitnong Amahan. Siya labaw nga makagagahum kay ni bisan kinsa nga
hari sa yuta. Ang Langitnong Amahan misalig sa matag usa kanila nga mobuhat
unsa ang matarung aron sila makabalik sa pagpuyo uban kaniya pag-usab.

Isugyot nga ang bata nga naghatag sa panapos nga pag-ampo mohatag og
pasalamat alang sa usa ka mahigugmaon nga Langitnong Amahan kinsa
misalig kanato sa pagbuhat og matarung.

Pagpalambo nga
mga kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa inyong mga bata. Kamo makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon
nga usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-
awa ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Matutudlo.”

1. Sultihi ang mga bata nga ikaw mogula sa lawak sa makadiyut, apan sa dili
pa ikaw mobuhat niini, ikaw mohagawhaw og pipila ka mga panudlo sa
dunggan sa matag bata. Ipahibalo sa mga bata nga kini nga mga panudlo
mosulti kanila og usa ka butang nga makapahimuot sa ilang Langitnong
Amahan. Isulti kanila nga kon sila nagkinahanglan kanimo, ikaw anaa sa
duol. Ipasabut nga ikaw malipay kon sila mosunod sa imong mga panudlo.

Paghagawhaw og managsama nga mga panudlo ngadto sa matag bata,
“Ikyugpos ang imong mga bukton, piyonga ang imong mga mata, ug
paghunahuna mahitungod sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.”

Biyai ang lawak ug tindog sa may pultahan. Pagpabilin diha sa pipila ka mga
gutling. Samtang ikaw mobalik pagsulod sa lawak, pasalamati ang mga bata
kinsa misunod sa imong mga panudlo. Ipasabut nga ang atong Langitnong
Amahan ug si Jesus naghatag kanato og mga panudlo, ug sila buot kanato
nga mosunod kanila. Kon kita mobuhat, kita mobalik nga malampuson
ngadto kanila sa umaabot nga adlaw.

2. Ipahimo sa matag bata ang pagdibuho ug pagkolor sa hulagway sa usa ka
butang nga ilang mabuhat sa pagsunod sa laraw sa Langitnong Amahan.
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Ang mga Sugo Nagtabang
Kanato sa Pagpili sa Matarung

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata sa pagsabut nga ang Langitnong Amahan
naghatag kanato og mga sugo aron sa pagtabang kanato sa paghimo og
matarung nga mga pagpili.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Mosiah 2:22.

2. Paghimo og kopya sa ighahatag nga basahon, “Mga Timaan sa Sugo Diha
sa Dalan” alang sa matag bata (gi-imprinta diha sa katapusan sa leksyon).
Paghimo og dugang nga kopya ug patindoga kini diha sa usa ka cardboard.
Basaha ang balaan nga mga kasulatan nga gilista diha sa ighahatag nga
basahon ug pangandam sa pagpasabut sa bisan unsa nga malisud nga mga
pulong nga anaa niini.

3. Paglaraw og usa ka yano nga dula sa pagpangita sa bahandi nga motugot
sa mga bata sa pagsunod sa mga ilhanan, mga timaan, o gagmay nga mga
piraso sa papel nga nagtudlo sa dalan paingon sa bahandi. Ang bahandi
mahimo nga usa ka kopya sa Basahon ni Mormon, usa ka hulagway, o usa
ka PAM nga singsing.

4. Pangandam sa pag-awit sa “Pilia ang Matarung nga Paagi [Choose the Right
Way]” (Children’s Songbook, p. 160); ang mga pulong gilakip diha sa luyo
niining tamdanan nga basahon. Pangandam usab sa pag-awit “Sunod sa
mga Sugo [Keep the Commandments]” (Children’s Songbook, 146).

5. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka kopya sa Basahon ni Mormon alang sa mga bata kinsa makabasa.

Patabanga niini nga leksyon ang mga bata diha sa imong klase kinsa
makabasa.

b. Pisara, tisas, ug papas (o lain nga mahimong kasulatan).
c. Hulagway 3-3, Kinabuhi nga Wala pa Dinhi sa Yuta; hulagway 3-4, Usa ka

Bata nga Lalaki ug ang Iyang Bola sa Putbol.

6. Himoa ang gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa nga
pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon kamo nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Ang mga Sugo Nagtabang Kanato sa Pagpili sa Matarung

Tugoti ang mga bata sa pagpangita sa bahandi ginamit ang mga ilhanan nga
imong giandam.

Pang-atensyon
nga kalihokan

Leksyon

3
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Ipahunahuna sa mga bata nga ikaw nagsugo kanila ngadto sa balay sa usa ka
tawo aron sa pagkuha og pipila ka mahinungdanon nga mga papel nga dad-on
diha kaninyo. Ipasabut nga ang tawo nagpuyo sa layo ug nga walay usa nga
makauban sa mga bata sa pagtabang kanila sa pagpangita sa agianan.

• Unsa ang makatabang kaninyo sa pagpangita sa inyong agianan ngadto sa
balay?

• Kon ang dalan gibutangan og mga timaan o mga punting, kamo ba
makatultol sa agianan? Sultihi ang mga bata nga sa diha nga ang
Langitnong Amahan mipadala kanato sa yuta, siya mipadala kanato sa usa
ka mahinungdanon nga sugo. Siya buot kanato nga mangita sa atong
agianan balik ngadto kaniya.

Hulagway Ipakita ang hulagway 3-3, Kinabuhi nga Wala pa Dinhi sa Yuta, ngadto sa klase.

• Diin kita magpuyo sa wala pa kita matawo? (Uban sa Langitnong Amahan.)

• Ngano nga kita mibiya sa Langitnong Amahan aron sa pag-anhi sa yuta?

Ipasabut ngadto sa mga bata nga kita mibiya sa Langitnong Amahan aron kita
makadawat og mga lawas, makabaton og mga kasinatian, ug makakat-on sa
pagpili og matarung.

Ipasabut nga sa dihang ang Langitnong Amahan naglaraw alang kanato nga
mobiya kaniya ug mopuyo dinhi niini nga yuta, siya buot kanatong tanan nga
mobalik ug mopuyo uban kaniya pag-usab. Siya nasayud nga kita kinahanglan
mohimo og matarung nga mga pagpili aron makabalik ngadto kaniya ug nga
pagpili sa matarung makalipay kanato.

Siya mihatag kanato og mga sugo aron sa pagtabang kanato sa paghimo og
matarung nga mga pagpili.

• Unsa ang mga sugo? (Mga butang nga gisugo sa Langitnong Amahan
kanato sa pagbuhat.)

• Unsa ang pipila sa mga sugo?

Ipasabut nga ang mga sugo sama sa mga timaan sa dalan nga motabang
kanato sa pagtultol sa agianan. Sila nagpakita kanato sa matarung nga dalan
nga sundon aron makabalik ngadto sa Langitnong Amahan.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Sunod sa mga Sugo [Keep the
Commandments]”:

Sunod sa sugo; sunod sa sugo!
Dinhi may kaayohan ug kalinaw.
Siya magpadala og mga grasya.
Pu’ng sa propeta: Sunod sa sugo
Dinhi may kaayohan ‘ta.

Kalihokan Ipakita ang tsart “Mga Timaan sa Sugo Diha sa Dalan” nga imong giandam. 
Sa daklit basaha o pagsaysay og usa ka butang mahitungod sa matag usa sa
balaan nga mga kasulatan o mga panghulagway sa mga timaan diha sa dalan.
Ipasabut nga kamo mohulagway og usa ka sitwasyon ug unya ang mga bata
ang mohukom hain nga timaan sa sugo diha sa dalan ang makatabang kanila
sa pagpili sa matarung. Ipasabut ang bisan hain nga mga pulong nga malisud
alang sa mga bata sa pagsabut. Papuli-puliha ang mga bata sa pagtudlo
ngadto sa nagkalainlain nga mga sugo nga nagpakita sa matarung nga paagi.

Pagtudlo
sa magtutudlo

Pagtudlo
sa magtutudlo
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Ang mosunod mao ang mga gisugyot nga mga sitwasyon:

1. Kamo padulong mopauli gikan sa balay sa usa ka higala sa diha nga lain
nga higala nakakita kaninyo. Siya naghangyo kaninyo sa pag-adto sa ilang
balay aron magdula. Apan ang inyong inahan nagsugo kaninyo sa pagpauli
diretso sa panimalay, ug kamo misaad nga motuman niini. Ang inyong higala
nagsulti kaninyo nga kini dili makadaot nga madugay og diyutay sa pagpauli.
Unsa nga sugo ang motabang kaninyo sa pagpili sa matarung?

2. Kamo nangita og salapi aron makapalit og usa ka bola pinaagi sa pagbuhat
og dugang nga mga buluhaton alang sa inyong mga ginikanan. Ang
tindahan adunay baratilyo nga bola, apan kamo wala gihapon sa igo nga
salapi gawas kon kamo mohulam gikan sa inyong ikapulo. Hain nga sugo
ang motabang kaninyo sa pagpili sa matarung?

3. Gabii na ug ang inyong banay mao pa lamang ang paghiuli. Kamo gikapoy
ug buot na matulog. Unya kamo nakahinumdom nga ang inyong banay
nakalimot sa pag-ampo sa diha nga wala pa ang tanan matulog. Unsa nga
sugo ang motabang kaninyo sa pagpili sa matarung?

4. Ang inyong labing suod nga higala nagdapit kaninyo sa pagpanan-aw og
sine sa Domingo. Kamo nagpaabut og dugay nga makakita niana nga sine.
Unsa nga sugo ang motabang kaninyo sa pagpili sa matarung?

5. Kamo nakigdula uban sa inyong mga higala. Usa ka batang lalaki kinsa
nagtawag kaninyo og ngil-ad nga mga ngalan miabut ug buot usab nga
modula. Unsa nga sugo ang motabang kaninyo sa pagpili sa matarung?

6. Kamo kuyog sa pipila ka mga higala ug uban kanila buot moinom og alak
nga gidala sa usa kanila gikan sa panimalay. Ang inyong mga ginikanan
nagtudlo kaninyo nga ang pag-inom og alak dili maayo. Unsa nga sugo 
ang motabang kaninyo sa pagpili sa matarung?

Dayega ang mga bata alang sa ilang maayo nga mga tubag.

Kon Kita Mopili sa Matarung, Kita Mobati og ka Maayo

Panaghisgutan Sultihi ang mga bata nga ang pagpili sa matarung makahatag kanila og maayo
nga pagbati.

Balika pagtuon ang mga sitwasyon pinaagi sa pagpangutana og daghan pa nga
mga pangutana. Sama pananglit, ang mosunod nga mga pangutana ug mga
panaghisgutan mahimo nga magagikan sa unang duha ka mga sitwasyon.

1. Unsa kaha sa inyong hunahuna ang inyong bation kon kamo mopauli ingon
sa gihangyo sa inyong inahan kay sa magdula uban sa inyong higala?

Kamo tingali malingaw nga makigdula uban sa inyong higala. Apan bisan
samtang kamo nagdula, kamo tingali adunay dili malipayon nga pagbati
mahitungod sa wala pagtuman sa inyong saad ngadto sa inyong inahan.
Bisan kon kini malisud ang pagpili sa matarung ug sa pagbuhat unsa ang
gisugo ni Jesukristo nga inyong buhaton, kon kamo mobuhat bisan pa niana,
kamo mobati og ka maayo sa sulod. Kamo mobati og ka maayo mahitungod
sa inyong kaugalingon tungod sa pagpili nga inyong gihimo.

2. Unsa kaha sa inyong hunahuna ang inyong bation kon inyong gipalit ang
bag-o nga bola pinaagi sa paggamit og pipila sa inyong ikapulo nga salapi?
Kamo mobati ba og ka maayo sa panahon nga kamo magdula sa bola?

Leksyon 3
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Kamo tingali malingaw nga makigdula uban sa inyong mga higala, apan
kamo dili mobati og ka maayo mahitungod sa inyong kaugalingon tungod
kay kamo wala mopili sa pagbayad sa inyong ikapulo ingon sa gisugo sa
Langitnong Amahan.

Balika pagtuon ang uban nga mga sitwasyon sa sama nga paagi. Hatagi 
og gibug-aton ang maayo nga pagbati nga ang mga bata aduna sa ilang
kaugalingon sa panahon nga sila mosunod og usa ka sugo sa Ginoo—ilabi 
na kon kini ingon og malisud nga buhaton. Ipasabut nga kanang maayo nga
pagbati mao ang Espiritu Santo nga nagsulti kanila nga ang Langitnong
Amahan nahimuot sa ilang mga lihok.

Pahinumdumi ang mga bata mahitungod sa pagbati nga ilang bation sa
panahon nga sila naghimo og usa ka sayop nga pagpili. Kini sa kasagaran usa
ka haw-ang, dili malipayon nga pagbati. Kini nga pagbati mahimo usab nga
ang Espiritu Santo nagsulti kanato sa paghinulsol ug sa paghimo og matarung
nga pagpili.

Ipakita ang hulagway 3-4, Usa ka Batang Lalaki ug ang Iyang Bola sa Putbol.

Ipapaminaw sa mga bata ang sugilanon aron pagsuta sa unsa nga paagi nga
ang pagpili sa matarung nakahimo ni Julio sa pagbati og:

Sa diha nga ang Tiya Maria ni Julio mihatag kaniya og bola sa putbol, siya hapit
dili makatuo nga kini iya. Siya nakahibalo nga ang iyang Tiya Maria walay
daghan nga salapi. Apan si Julio nakahibalo nga siya masuko kon siya dili
modawat sa bola.

“Salamat kanimo,” siya mihinay sa pagsulti. “Apan ngano nga ikaw naghatag
niini ngari kanako?”

“Tungod kay ikaw nagtabang kanako pag-ayo,” miingon si Tiya Maria. “Ikaw
akong masugo ug motabang kanako sa paglimpyo sa nataran. Ang ako
lamang nga pangayoon mao nga ikaw kanunay mohinumdom ngano nga kini
naimo. Karon lakaw og pagdula.

Samtang si Julio mipatid sa bola ngadto sa daplin sa agianan diha gayud sa
iyang atubangan, siya natingala mahitungod sa unsay gisulti ni Tiya Maria.
“Hinumdumi ngano kini nga naimo,” siya miingon.

Si Julio mahigugmaon nga modula og putbol, ug siya maayo niini. Sa umaabot
nga adlaw siya naglaum nga makadula alang sa nasudnong pundok sa
magdudula sa Brazil. Si Tiya Maria nakahibalo niana, siya naghunahuna. 
Tingali mao ngano nga siya mihatag kanako sa bola.

Sa wala madugay, si Antonio miabut aron makigdula ni Julio. Taudtaud, uban
nga batang mga lalaki miipon kanila, ug sa wala madugay dihay igo nga
makasugod og dula sa putbol.

Si Julio nakakita og usa ka batan-on nga batang lalaki nga nagtan-aw sa dula
nga putbol diha sa daplin sa agianan. “Oy, dili,” si Antonio mihagawhaw ngadto
ni Julio. Si Paulo umaabut. Ayaw siya paapila! Siya kanunay nga mogubot sa
dula. Kita mapildi kon siya modula!”

Kini tinuod nga si Paulo dili maayo nga modula. Apan si Julio nakahibalo unsa
ka gusto ni Paulo nga modula.

“Mahimo ba ako makadula?” si Paulo nangutana nga malaumon.

Hulagway
ug sugilanon
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• Unsa ang imong isulti?

Si Julio wala dayon motubag. Siya mitan-aw sulod sa usa ka segundo sa kang
Tiya Maria nga bintana, ug siya nakakita kaniya nga nagtan-aw kaniya. Siya
may kahingawa samtang siya naghulat alang sa tubag ni Julio.

“Hinumdumi ngano kini nga naimo.” Ang iyang mga pulong misantop sa
hunahuna ni Julio. Sa makausa pa siya mitan-aw ni Tiya Maria. Siya nakigbahin
sa iyang panahon ug mga kahago aron sa pagtabang kaniya, ug siya
naghunahuna kon siya naninguha ba sa pagsulti kaniya sa pagpadayon og
pakigbahin.

Si Julio milingiw gikan kang Tiya Maria ug mitan-aw ngadto kang Paulo ug
miingon, “Sigurado, ikaw makadula,” Unya siya midugang, “Ania si Antonio nga
maayong magdudula, ug siya motabang kanimo sa pagkat-on og daghan
mahitungod sa dula.

Si Antonio mitan-aw kang Julio ug mipahiyom. Tinuod, ako malipay nga
motudlo! Kaming tanan motudlo kanimo aron mahimong usa ka bantugang
magdudula sa putbol,” siya miingon ngadto ni Paulo. “Kaming tanan malipay
nga motabang kanimo nga makakat-on.”

Ang tanan nga mga lalaki misugod sa pagdula pag-usab. Si Julio mihangad 
sa bintana ni Tiya Maria. Si Tiya Maria nagpahiyom. Niana si Julio nakahibalo
ngano nga ang iyang iyaan naghatag kaniya og usa ka bag-o nga bola sa
putbol. (Gipaangay gikan sa Sherrie Johnson, “The Soccer Ball,” Friend, Hunyo
1973, pp. 10–12.)

Panaghisgutan • Unsay gibati ni Julio human siya mipili nga makigbahin? (Siya mibati nga
malipayon ug ka maayo sa sulod.)

• Unsa kaha unta ang mahitabo kon siya wala makigbahin? (Siya tingali mobati
og dili maayo tungod sa pagbalibad kang Paulo; si Paulo tingali mobati og
dili maayo usab.)

• Si Julio ba mibuhat unsay buot ipabuhat kaniya sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo?

Ipasabut nga kita mohimo og daghan nga mga pagpili sulod sa panahon sa
atong kinabuhi. Kini nga mga pagpili mohimo kanato sa pagbati og maayo o
dili maayo. Ang pagpili sa pagsunod sa mga sugo mohatag kanato kanunay og
maayo nga pagbati.

Katingbanan

Ipakita sa mga bata ang PAM nga taming (shield). Ipahinumdom kanila nga
ang ilang PAM nga singsing motabang kanila sa paghinumdom sa pagpili sa
matarung.

Paghatag og kopya sa “Mga Timaan sa Sugo Diha sa Dalan” ngadto sa matag
bata. Basaha pagdungan ang mga sugo nga gilista diha sa mga timailhan sa
dalan. (Alang sa gagmay nga mga bata, ipasabut ang mga timailhan ug unsay
ilang kahulugan.)

Sultihi ang mga bata nga ang pagbuhat og matarung nga mga pagpili dili sa
kanunay masayon ug nga usahay kita tingali naglakaw sa sayop nga agianan.
Ang mga sugo sa Langitnong Amahan makatabang kanato sa pagpangita sa
matarung nga agianan nga pagalakton ug mohatag kanato og usa ka maayo

Ighahatag nga
basahon ug
panaghisgutan

PAM nga taming
(shield) ug singsing

Leksyon 3
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nga pagbati aron nga kita makahibalo nga kita naghimo og matarung nga 
mga pagpili. Sila motabang kanato sa pagbalik ngadto sa atong Langitnong
Amahan. Kita malipay mahitungod sa atong mga pagpili kon kita mopili sa
matarung.

Isugyot nga ang mga bata modala sa ilang mga papel ngadto sa panimalay ug
mobasa sa Basahon ni Mormon nga balaan nga mga kasulatan uban sa ilang
mga banay. Sila mahimo nga motipig sa ilang mga papel aron sa
pagpahinumdom kanila sa uban nga mga sugo.

Pagpamatuod mahitungod kon unsa ka mahinungdanon ang pagbasa sa
Basahon ni Mormon. Ang pagtuon niini motabang sa mga bata sa pagpili
kanunay sa matarung.

Awit Awita ang “Pilia ang Matarung nga Paagi [Choose the Right Way]” uban sa
mga bata.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo ug
pagpasalamat sa Langitnong Amahan alang sa paghatag kanato sa mga sugo
aron sa pagtabang kanato sa paghimo og matarung nga mga pagpili.

Pagpalambo nga
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Paghigot og lubid, hilo, o pisi tali sa duha ka mga butang diha sa lawak
klasehanan (ang pultahan ug ang lingkuranan sa pikas sa lawak,
pananglitan). Tugoti ang mga bata sa pagpulipuli sa paggamit sa lubid aron
sa pagtabang kanila sa pagpangita sa ilang agianan ngadto sa pikas bahin
sa lawak nga ang ilang mga mata gipiyong. Kamo mahimo nga adunay pipila
ka mga premyo alang sa matag bata sa katapusan sa lubid. Ipasabut nga
ingon nga kining lubid naggiya kanato ngadto sa pikas nga bahin sa lawak,
ang mga sugo naggiya kanato pagbalik ngadto sa Langitnong Amahan.

2. Sa daklit isaysay ang sugilanon mahitungod sa damgo ni Lehi ingon nga
gitala diha sa 1 Nephi 8–11 (tan-awa ilabi na ang 1 Nephi 8:9–30; 11:1–25).
Ipasabut nga ang gunitanan nga puthaw nagsimbolo sa pulong sa Dios.
Ipasabut nga ang kahoy sa kinabuhi nagsimbolo sa gugma sa Dios, ug
paghisgot sa unsa nga paagi nga ang mga sugo sa Dios nagtabang kanato
sa pagbati sa iyang gugma.

3. Pag-andam og usa ka palid nga papel nga igo ang gidak-on nga makatabon
sa hulagway 3-5, Adan ug Eba Nagtudlo sa Ilang mga Anak. Guntinga ang
papel ngadto sa siyam ka managsama nga mga bahin ug unya ipapilit ang
matag bahin sa dapit nga motabon sa hulagway. Ipasabut nga natago luyo
sa mga papel mao ang usa ka mahinungdanon nga mensahe. Matag
higayon ang mga bata mosulti og usa ka sugo nga sila makasunod tungod
kay ang ilang mga ginikanan o lain nga hamtong nga tawo nagtudlo kanila,
sila makakuha og usa ka bahin sa papel ug mosulay sa pagtagna sa
mensahe. Kon ang tanan nga mga bahin nakuha na, paghisgot unsaon 
sa mga ginikanan, mga magtutudlo ug uban nga mga pangulo pagtabang 
sa mga bata pagkat-on sa pagsunod sa mga sugo.

Pagpamatuod
sa Magtutudlo
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Pagbalaan
sa Igpapahulay nga

Adlaw (3 Nephi 12:44)

Tagda ang Uban sa
Mabination nga Paagi

(3 Nephi 12:44)

Mga Timaan sa Sugo diha sa Dalan

Bayad sa Ikapulo 
(3 Nephi 24:10)

Sunod sa Akong mga Ginikanan
(Mosiah 13:20)

Pag-ampo sa 
Kanunay 

(2 Nephi 32:9)
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Ang Pagkabata 
ni Joseph Smith

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa matag bata sa pagsunod sa panig-ingnan ni Joseph
Smith sa pagkamaayo nga sakop sa banay ug sa pagsunod ni Jesus.

Pagpangandam 1. Pagtuon sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:1–12.

2. Pag-andam og usa ka pirasong papel nga igo ang gidak-on sa pagtabon sa
hulagway ni Joseph Smith. Guntinga ang papel ngadto sa daghan nga mga
piraso, igo alang sa usa ka piraso sa tanghaga alang sa matag bata. Ibutang
ang ginunting nga papel ibabaw sa hulagway ni Joseph Smith hangtud nga
ang hulagway dili makita. (Alang sa dagko nga mga bata, pagsulat og usa
ka kamatuoran mahitungod ni Joseph Smith sa likod sa matag piraso.)

3. Pag-andam sa mosunod nga gilis sa mga pulong:

4. Pag-andam sa pag-awit sa “Gugma sa Panimalay [Love at Home]” (Mga
Himno ug mga Awit sa mga Bata o Hymns, no. 294).

5. Pag-andam sa mosunod nga mga kagamitan:
a. Tape
b. Hulagway 3-6, Si Propeta Joseph Smith (62002; Sudlanan sa Hulagway 

sa Ebanghelyo 401); hulagway 3-7, Ang Banay ni Joseph Smith; hulagway
3-8, Si Joseph Smith Nagsiksik og Kaalam diha sa Biblia (Sudlanan sa
Hulagway sa Ebanghelyo 402); ug hulagway 3-9, Jesus ang Kristo (62572;
Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 240).

6. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong gamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon kamo nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa miagi nga semana.

Pag-ampo

Basa sa balaan nga mga kasulatan

Gugma

Alagad

Sunod

Leksyon
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Joseph Smith Adunay usa ka Maayong Banay

Ipakita sa mga bata ang gitabunan nga hulagway ni Joseph Smith. Isulti kanila
nga ang hulagway ilawom sa papel mao ang usa ka tawo kinsa mihigugma sa
Langitnong Amahan ug misunod sa mga panudlo ni Jesukristo. Isulti sa mga
bata ang usa sa mosunod nga mga kamatuoran, ug hangyoa ang usa ka bata
sa pagkuha og usa ka piraso sa papel gikan sa gitabunan nga hulagway. Balika
pag-usab kini nga paagi hangtud ang tanan nga mga piraso makuha ug ang
mga bata makakita sa hulagway. (Alang sa usa ka klase sa dagko nga mga
bata, kamo tingali buot mosulat niini nga mga kamatuoran diha sa likod sa mga
piraso sa papel ug himoa nga ang mga bata magpuli-puli sa pagkuha og usa
ka piraso sa papel ug pagbasa og kusog sa kasayuran diha sa likod.)

Mga Kamatuoran mahitungod ni Joseph Smith:

• Mga dula nga iyang gusto nga dulaon.

• Siya adunay asul nga mga mata.

• Siya natawo sa ika-23 Disyembre.

• Ang ngalan sa iyang inahan mao si Lucy.

• Ang mga sakop sa iyang banay dili adunahan, apan sila mga malipayon.

• Siya kugihan sa pagtrabaho.

• Siya ginganlan sunod sa iyang amahan.

• Siya matinuoron.

• Siya giduaw sa mga anghel.

• Ang ngalan sa iyang asawa mao si Emma.

• Siya usa ka kusgan nga tawo.

Unya pangutana sa mga bata:

• Kinsa kini?

• Unsa pay lain nga inyong nahibaloan mahitungod ni Joseph Smith?

Kon ang mga bata adunay mga pangutana mahitungod ni Joseph Smith,
paghisgot kanila sa lakbit nga paagi. Ipasabut nga siya mao ang una nga
propeta ug Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing Adlaw. Siya usa ka mabination kaayo ug mahigugmaon nga tawo.
Ipasabut nga ang mga bata makakat-on og labaw pa ka daghan mahitungod 
ni Joseph Smith sa umaabut nga leksyon.

Ipakita sa mga bata ang hulagway 3-7, Ang Banay ni Joseph Smith, ug isulti
kanila ang mosunod mahitungod sa pagkabata ni Joseph:

Sa hulagway, si Joseph Smith mao ang bata nga lalaki diha sa tuo nga nagsul-
ob og puti nga polo. Siya adunay asul nga mga mata ug dagtum nga buhok.
Siya adunay daghan nga igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye. 
Si Joseph usa ka madasigon, malipayon nga bata nga lalaki kinsa buot nga
mokatawa, mobola, makiglayog, mopadailos diha sa yelo, ug modula.

Samtang si Joseph bata pa, ang iyang banay naghimo og tulunghaan diha sa
balay tungod kay walay tulunghaan nga nahimutang sa duol. Sa wala madugay,

Hulagway
ug sugilanon

Pang-atensyon
nga kalihokan
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si Joseph ug ang iyang igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye 
mi-eskwela, diin sila labaw nga nakakat-on mahitungod sa pagbasa, pagsulat
ug matematika.

Ang banay ni Joseph Smith mihinlo og bahin sa yuta nga ilang paliton ug
mitukod og usa ka gamay nga trosong payag nga panimalay sa habagatan sa
Palmyra, New York. Ang trosong-payag nga panimalay adunay gagmay og
bildo nga mga bintana ug usa ka tabla nga sawog. Ang mga lawak gipainitan
pinaagi sa usa ka dakong, bato nga halingan nga nahimutang sa kusina. Ang
mga Smith migamit og suga gikan sa usa ka lata nga kandelero nga may sebo
nga gituslob niini tungod kay walay elektrisidad. Sila nagtanum og trigo, mais,
mongos, ug lino. Si Lucy Smith ug ang iyang anak nga mga babaye migamit sa
lino aron sa paghimo og linen nga panapton. Ang mga lalaki mihawan sa mga
kahoy sa ilang yuta ug mipahimutang kanila nga mauga aron sila makasunog
kanila ug makabaligya sa mga abo nga himoon og sabon. Ang mga Smith
mihimo og sinip-ak sa kahoy nga mga lingkuranan ug mga basket. Si Lucy
miingon nga sila nakahimo sa pagtukod og usa ka haruhay bisan tuod gamay
nga panimalay nga “husay pagkasangkap pinaagi sa (ilang) kaugalingon nga
kakugi.” (Tan-awa Donald L. Enders, “A Snug Log House,” Ensign, Aug. 1985,
pp. 14–22 ug Dale L. Berge, “Archaeological Work at the Smith Log House,”
Ensign, Aug. 1985, pp. 24–26.)

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong panimalay sama kang Joseph Smith nga
panimalay?

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong panimalay lahi sa kang Joseph Smith?

Ang kang Joseph Smith nga amahan mihimo og daghan nga mga butang aron
mabuhi, lakip ang pag-uma. Si Joseph mitrabaho pag-ayo uban sa iyang
amahan aron sa pagpatubo og lugas, mga prutas, ug mga utanon. Ang banay
usab nagbuhi og mga baka, mga baboy, ug mga manok. Sila mihimo og mga
baril, mga baldi, ug mga silhig. Ang inahan ug igsoon nga mga babaye ni
Joseph mitrabaho og maayo sa pagluto, panahi, paglimpyo, pag-amuma sa
gagmay nga mga bata, paghimo og keso ug mantikilya, ug pag-atiman sa
kusina, tanaman, ug paggatas sa mga baka. Usa ka tuig niana ang banay nga
Smith nakadaug og premyo tungod sa paghimo sa labing maayo og kalidad
nga maple nga latik diha sa lalawigan.

• Unsa nga matang sa trabaho nga ang inyong banay magkahiusa sa paghimo?

• Unsa ang inyong mahimo aron sa pagtabang sa inyong banay?

Sa diha nga si Joseph Smith gamay pa, diyutay ra ang mga ospital ug mga
tambal. Ang mga doktor moadto sa mga panimalay sa masakiton nga mga
tawo aron sa pagtabang kanila.

Sa diha nga si Joseph Smith usa ka batan-on nga lalaki, siya nasakit og grabe.
Ang bitiis ni Joseph gikamayo ug mihubag. Kini hilabihan gayud ka sakit. Ang
sakit labaw pa sa diha nga ang doktor miabli sa naghubag nga bitiis aron sa
paglimpyo sa kamayo. Walay ospital sa duol, busa ang operasyon kinahanglan
nga pagahimoon diha sa panimalay ni Joseph. Si Joseph walay medisina nga
makapahunong sa sakit sa panahon sa operasyon, busa siya mibati sa
hilabihan nga ka sakit.

Ang kamayo mibalik, ug ang bitiis ni Joseph mipabilin nga sakit ug naghubag.
Sa katapusan, ang doktor mihukom nga ang bitiis dili mamaayo; siya
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naghunahuna nga siya kinahanglan moputol niini aron ang kamayo dili
mokatag ngadto sa uban nga bahin sa lawas ni Joseph ug mopatay kaniya. 
Sa dayag, ang banay ni Joseph hilabihan kaguol. Ang iyang inahan nag-ampo
nga adunay usa ka butang nga mahimo aron sa pagluwas sa bitiis. Unya siya
mihangyo sa doktor sa pagsulay og makausa pa sa pagkuha sa gikamayo nga
bahin sa bitiis. Ang doktor miuyon.

Walay medisina nga makapahunong sa sakit, ang doktor buot nga si Joseph
moinom og alak aron sa pagtabang kaniya nga makaantus sa sakit. Apan si
Joseph dili moinom niini. Ang doktor buot mohigot ni Joseph ngadto sa lantay
aron siya dili mopatid sa panahon sa operasyon. Apan si Joseph mipili nga dili
pahigot. Hinoon, siya mipili nga ang iyang amahan mogunit kaniya sa iyang
mga bukton. Si Joseph mihangyo sa iyang inahan sa pag-adto sa gawas sa
panahon sa operasyon aron siya dili makakita. Siya nasayud nga kini lisud
alang kaniya ug dili buot nga siya maguol.

Sulod sa dugay ug sakit nga operasyon, ang amahan ni Joseph migunit kaniya
og hugot. Sa diha nga kini nahuman na, si Joseph naluya ug gikapoy, apan ang
tanan nga kamayo nawala. Ang bitiis ni Joseph naluwas.

• Sa unsa nga paagi si Joseph Smith nagpakita sa iyang banay nga siya
nahigugma kanila? Sa unsa nga paagi sila nagpakita sa ilang paghigugma
ngadto kaniya?

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong banay sama sa kang Joseph Smith?

• Sa unsa nga mga paagi kamo buot mahisama ni Joseph Smith?

Joseph Smith Misunod sa mga Panudlo ni Jesukristo

Gilis sa pulong nga Kalihokan

Kang Joseph Smith nga banay tingali sama sa inyong banay sa daghan nga
mga paagi. Sila sa kasagaran nagdungan og pag-ampo. Sila sa kasagaran
nag-awit, nagsimba, ug nagdungan sa pagbasa sa Biblia. Sila naninguha sa
pagsunod sa mga panudlo ni Jesus.

Ibutang ang mga gilis sa pulong nga ihayang diha sa lamesa o diha sa sawog.
Hangyoa ang usa ka dako nga bata sa pagpili og usa ka gilis sa pulong ug
isulti og kusog ang pulong o ipapilit kini diha sa pisara. Ipasabut ngadto sa
mga bata nga ang mga gilis sa pulong naghulagway og mga paagi diin si
Joseph Smith misunod sa mga panudlo ni Jesus. Samtang ang matag gilis sa
pulong gipili, sultihi ang mga bata unsa ang gibuhat ni Joseph sa pagsunod
niana nga panudlo ug paghisgot sa unsa nga paagi sila makahimo usab sa
pagsunod ni Jesukristo.

Sunod. Si Joseph nakahibalo nga ang Biblia miingon, “Tahud sa inyong
amahan ug sa inyong inahan” (Exodo 20:12). Si Joseph mitahud sa iyang mga
ginikanan pinaagi sa pagkamahigugmaon ug pagkamasulundon.

• Unsa ang pipila ka mga butang nga atong mahimo aron sa pagpakita nga
kita nahigugma ug nagsunod sa atong mga ginikanan?

Alagad. Si Jesus mitudlo nga kita kinahanglan moalagad sa uban. Si Joseph
Smith usa ka makugihon nga motrabaho ug sa kanunay naninguha sa paghimo
sa iyang bahin sa trabaho nga walay pagmulo. Siya mialagad sa iyang banay
pinaagi sa pagkamatinabangon ug pagkugi sa trabaho.
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Sa unsa nga paagi kamo makaalagad sa mga sakop sa inyong banay niini nga
semana?

Gugma. Usa sa labing suod nga higala ni Joseph mao ang iyang igsoon nga
lalaki nga si Hyrum, kinsa unom ka tuig ang kamagulang kay kaniya. Ang tanan
nga igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye diha sa banay ni Joseph
sa kasagaran magdungan og dula. Sila naninguha sa pagpakita og gugma
alang sa usag usa.

Awita o isulti ang mga pulong sa “Gugma sa Panimalay”:

Ang palibut matahum
Kon dunay gugma.
Ug kalipay anaa
Kon dunay gugma
Kalinaw ug kabuhong
Kanunay nagpahiyom,
Molabay ang panahon
Kon ‘dunay gugma.

• Kanus-a ang katapusan ninyong pagsulti sa inyong mga ginikanan nga kamo
nahigugma kanila? Sa inyong mga igsoon nga lalaki ug igsoon nga mga
babaye?

• Sa unsa nga paagi kamo makapakita og gugma ngadto sa inyong mga
sakop sa panimalay?

Basa sa balaan nga mga kasulatan. Si Joseph nakahibalo nga ang mga
panudlo ni Jesukristo mga mahinungdanon. Siya sa kasagaran naghunahuna
mahitungod sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. Siya buot nga makakat-on og
labaw mahitungod kanila, busa siya sa kasagaran nagbasa sa Biblia ug nag-
ampo. Ipakita ang hulagway 3-8, si Joseph Smith Nagsiksik og Kaalam diha 
sa Biblia.

• Ngano nga ang pagbasa sa balaan nga mga kasulatan mahinungdanon?

Pag-ampo. Sa diha nga si Joseph Smith nagdaot, ang iyang inahan nag-ampo
ngadto sa Langitnong Amahan alang sa panabang. Ang Langitnong Amahan
mitubag sa iyang pag-ampo ug mitabang ni Joseph nga mamaayo.

• Unsa ang inyong pangayoon sa Langitnong Amahan nga makatabang
kaninyo?

• Unsa pay lain nga inyong iampo ngadto sa Langitnong Amahan.

Katingbanan

Mga hulagway Ipakita sa mga bata ang hulagway 3-6, si Propeta Joseph Smith. Ipakita usab
kanila ang PAM nga taming (shield) ug pahinumdumi sila sa ilang PAM nga
mga singsing. Isulti sa mga bata nga si Joseph Smith mao ang usa ka maayo
nga panig-ingnan sa pagpili sa matarung. Siya maayo ngadto sa iyang banay
ug misunod sa mga panudlo ni Jesus. Ipakita ang hulagway 3-9, Jesus ang
Kristo. Kon kita mopili sa matarung kita mosunod ni Jesus, sama lamang nga
gihimo ni Joseph Smith.

Ipamatuod nga si Joseph Smith nahigugma sa iyang banay ug usa ka
bantugan nga propeta. Siya mipili sa matarung ug mialagad sa Langitnong
Amahan.

Pagpamatuod
sa magtutudlo
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Pagdapit og usa ka bata sa paghalad sa panapos nga pag-ampo. Hangyoa
siya sa pagpasalamat sa Langitnong Amahan alang sa kang Joseph Smith nga
maayong panig-ingnan ug sa pagpangayo alang sa panabang sa
paghinumdom sa pagsunod niana nga panig-ignan niini nga semana.

Pagpalambo nga
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa mga bata. Kamo makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga usa
ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang paggiya, tan-awa ang
“Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Himoa nga ang mga bata mopili og usa ka paagi nga sila makasunod sa
panig-ingnan ni Joseph Smith niini nga semana. Samtang sila naghukom,
panghatag og mga lapis ug papel. Ipasulat sa mga bata ang ilang mga
ngalan ug sa ilang mga gipili diha sa ibabaw sa papel. Tabangi sila kon
gikinahanglan. (Sama pananglit, “Ako magmabination niini nga semana.”)
Unya ipasulat o ipadibuho kanila ang usa ka hulagway nga nagpakita unsa
ang ilang gipili nga buhaton aron sa pagsunod sa kang Joseph Smith nga
panig-ingnan.

Awhaga ang mga bata sa pagdala sa ilang mga papel ngadto sa panimalay
aron ipakita sa ilang mga ginikanan ug aron ibutang sa usa ka dapit diin
ilang makit-an kanunay sulod sa semana.

2. Pagdungan og awit sa “Pilia ang Matarung nga Paagi [Choose the Right
Way]”; ang mga pulong gilakip diha sa luyo niining tamdanan nga basahon.

Leksyon 4
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Ang Unang Panan-awon

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga makahibalo nga si Joseph Smith
nakakita sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Santiago 1:5 ug Joseph Smith—
Kasaysayan 1:7–20

2. Kon kini anaa, pag-andam sa pagpasalida sa Ang Unang Panan-awon
(15 ka mga gutlo), Phase 1 video o videocassette sa Moments from Church
History (53145).

3. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Ang Unang Pag-ampo
ni Joseph Smith [Joseph Smith’s First Prayer]” (Mga Himno ug mga Awit sa
mga Bata o Hymns, no. 26); ang mga pulong gilakip diha sa luyo niining
tamdanan nga basahon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug usa ka Perlas nga Labing Bililhon.
b. Mga krayola ug papel.
c. Hulagway 3-8, Joseph Smith Nagsiksik og Kaalam diha sa Biblia

(Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 402); ug hulagway 3-10, Ang
Unang Panan-awon (62470; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 403).

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pangandam alang sa bisan unsa nga
pag-uswag nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

Gisugyot nga
Pagpalambo
sa Leksyon Si Joseph Smith Nakakita sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo

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

Tinoa ang mga bata kon kamo nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka
butang sulod sa semana.

Ipakita ang hulagway 3-8, Joseph Smith Nagsiksik og Kaalam diha sa Biblia.

• Kinsa kini? (Joseph Smith.)

• Unsa ang iyang gibuhat?

• Ngano sa inyong hunahuna siya nagbasa sa Biblia?

Ipasabut ngadto sa mga bata nga sa diha nga si Joseph Smith napulog upat ka
tuig ang panuigon, siya mipuyo uban sa iyang banay sa usa ka umahan. Niana
nga panahon ang mga tawo nga nagpuyo sa duol naikag sa relihiyon. Ang mga
ministro sa nagkalainlain nga mga simbahan nagpasiugda og daghan nga mga
tigum aron sa pagpasabut sa ilang mga pagtuo. Matag ministro miingon nga
ang iyang simbahan mao ang husto ug naningkamot sa pagdani sa mga tawo
sa pagpasakop. Tungod kay si Joseph Smith buot nga masayud hain nga

Pang-atensyon
nga kalihokan

Leksyon
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simbahan gayud ang tinuod, siya mitambong og daghan nga mga tigum sa
nagkalainlain nga mga relihiyon. Siya nakakita nga matag ministro adunay lahi
nga mga ideya mahitungod sa Dios ug sa balaan nga mga kasulatan.

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang gibati ni Joseph Smith mahitungod
niining tanan nga nagkalain-lain nga mga pagtuo? (Naglibug.)

Kon usa ka bata kinsa anaa sa klase makabasa, tabangi siya sa pagbasa 
sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:10 o basaha kini og kusog sa imong
kaugalingon. Pagsugod niini nga mga pulong “Ako sa kasagaran miingon 
sa akong kaugalingon . . .”

Hatagi og gibug-aton nga ang daghan nga mga ideya ug mga opinyon milibug
ni Joseph. Siya naghunahuna hain niini nga mga simbahan ang husto o kon
silang tanan ba sayop. Ang inahan ni Joseph, duha sa iyang igsoon nga mga
lalaki, ug usa ka igsoon nga babaye mipasakop sa Simbahan sa Presbyterian,
apan si Joseph wala magpasakop sa bisan hain niini nga mga simbahan.

Pagpakita sa mga bata og Biblia ug ipasabut nga si Joseph sa kasagaran
nagbasa sa Biblia. Usa ka adlaw siya nagbasa og usa ka balaan nga kasulatan
nga mituhop kaniya og pag-ayo.

Ipabasa sa hingkod nga bata ang Santiago 1:5 og kusog o basaha kini og
kusog sa imong kaugalingon.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa kulang og kaalam? (Siguroha
nga ang mga bata nakahibalo nga ang pagkakulang og kaalam nagpasabut
nga wala makahibalo o makasabut sa usa ka butang.)

• Unsa ang gipasabut sa pagpangayo sa Dios? (Pag-ampo ngadto sa
Langitnong Amahan.)

Basaha pag-usab ang balaan nga kasulatan. Ipasabut nga kining balaan nga
kasulatan nagpasabut nga kita makaampo ngadto sa Langitnong Amahan ug
makahangyo kaniya sa pagtabang kanato sa pagsabut ug pagkat-on
mahitungod sa usa ka butang.

Si Joseph nakahibalo nga siya nagkulang og kaalam. Siya naglibug. Siya wala
makahibalo hain nga simbahan ang tinuod, busa siya mihukom sa pagbuhat
unsa ang gisulti sa Biblia—pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan.

Isalida Ang Unang Panan-awon, o iasoy ang mosunod:

Usa ka sayo sa buntag nga tingpamulak, si Joseph milakaw ngadto sa
kakahoyan duol sa iyang panimalay. Human motan-aw sa palibut aron sa
pagsiguro nga siya nag-insura, si Joseph miluhod aron sa pag-ampo.

Samtang siya nag-ampo, siya nakakita og usa ka mahayag kaayo nga kahayag
diha ibabaw sa iyang ulo. Si Joseph mihulagway unsa ang iyang nakit-an niini
nga paagi: “Sa diha nga ang kahayag midapat ngari kanako ako nakakita og
duha ka mga Personahe, kansang kahayag ug himaya milabaw sa tanan nga
paghulagway, nagbarug ibabaw kanako diha sa hangin” (Joseph Smith—
Kasaysayan 1:17).

Ipakita ang hulagway 3-10, Unang Panang-awon.

Usa sa mga personahe mitawag ni Joseph pinaagi sa ngalan ug, nagtudlo
ngadto sa usa, miingon, “Kini mao ang Akong Hinigugma nga Anak. Paminaw
Kaniya!” (Joseph Smith—Kasaysayan 1:17).

Hulagway ug
panaghisgutan

Videocassette o
sugilanon sa balaan
nga kasulatan

Paghisgot sa
balaan nga
kasulatan
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• Kinsa kining duha ka mga personahe? (Langitnong Amahan ug Jesus.)

Si Joseph nangutana sa Langitnong Amahan ug ni Jesus hain nga simbahan
ang husto ug hain siya kinahanglan magpasakop. Siya gisultihan nga siya
kinahanglan dili magpasakop sa bisan hain nga mga simbahan tungod kay
silang tanan sayop. Si Joseph nakakat-on nga ang kang Jesus nga tinuod nga
simbahan wala na sa yuta.

Ang dapit diin si Joseph Smith nakakita sa Langitnong Amahan ug ni Jesus sa
karon gitawag og ang Sagrado nga Kakahoyan.

• Sa inyong hunahuna unsa ang gibati ni Joseph Smith human makakita sa
Langitnong Amahan ug ni Jesus?

Si Joseph Smith Nakakat-on og Daghan nga mga Butang gikan sa Iyang
Panan-awon

Pangutan-a ang mga bata unsa ang nakat-unan ni Joseph Smith gikan sa iyang
panan-awon. Paghisgot sa mosunod nga mga punto:

1. Si Joseph Smith nakakita sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. Siya nakakat-
on nga sila adunay mga lawas nga unod ug bukog.

2. Siya nakakat-on nga ang kang Jesus nga tinuod nga simbahan wala na 
sa yuta.

3. Siya nakakat-on nga siya dili magpasakop sa bisan hain sa mga simbahan.
Hatagi og gibug-aton nga walay usa sa mga simbahan ang tinuod. (Kamo
mahimo nga mosulti sa mga bata nga ang sunod nga leksyon mopasabut
giunsa ni Joseph Smith pagtabang sa pagpabalik sa tinuod nga Simbahan 
ni Jesus dinhi sa yuta.)

4. Siya nakakat-on nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus nag-amuma
kanato ug motubag sa mga pag-ampo.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Ang Unang Pag-ampo ni Joseph Smith.” 
O kamo mahimo nga modapit og usa ka dinapit sa pag-awit niini nga awit
alang sa mga bata.

Si Joseph Smith kanhiay misulat ngadto sa usa ka tawo ug mipasabut unsa
ang gitudlo sa Simbahan. Kabahin niana nga sulat nahimo nga nabantug nga
ang mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo.

Tabangi ang mga bata sa pagsulti og balik sa unang artikulo sa hugot nga
pagtuo, diin nagpahayag nga kita nagtuo diha sa Langitnong Amahan,
Jesukristo, ug sa Espiritu Santo.

Katingbanan

Pagpamatuod Pagpamatuod nga si Joseph Smith nakakita sa Amahan ug sa Anak, ug
ipahayag ang imong pagpasalamat alang kang Joseph Smith.

Ipamatuod nga si Joseph Smith nakakat-on nga ang saad diha sa Santiago 1:5
tinuod. Kon kita magkulang og kaalam, kita makapangayo sa Langitnong
Amahan ug makadawat og tubag.

Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus naghigugma kanatong
tanan. Sila motabang kanato sa pagpangita sa mga tubag sa atong mga
pangutana ingon lamang nga sila mitabang ni Joseph Smith. Mga anghel
tingali dili mopakita kanato; apan kon kita mangayo sa kinasingkasing, ang

Artikulo sa hugot
nga pagtuo
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Langitnong Amahan motubag sa atong mga pag-ampo diha sa paagi nga
labing maayo alang kanato.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Hangyoa
siya sa pagpasalamat sa Langitnong Amahan alang kang Joseph Smith ug
alang sa iyang panan-awon sa Langitnong Amahan ug Jesus.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Kamo makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon
nga usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-
awa ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Ipapiyong sa mga bata ang ilang mga mata samtang inyong basahon ang
mga pulong sa awit “Ang Sagrado nga Kakahoyan [The Sacred Grove]”
(Children’s Songbook, p. 87). Hangyoa sila sa paghunahuna og maayo
mahitungod sa kasinatian ni Joseph aron sila makadibuho og hulagway niini.

Ang Sagradong Kakahoyan,
Berde ug limpyo kaayo,
Didto si Joseph miluhod,
Nag-ampo’s kinasingkasing
Sa sagradong yuta.

Ang Amahan ug ang Anak,
Nagpakita’g nakigsulti.
Ilang mensahe mitubag
Sa ta-nan’g kahadlok niya
Ug nalipay siya.

Ipadibuho sa matag bata ang usa ka hulagway ni Joseph Smith nga diha sa
Sagrado nga Kakahoyan ug butangi kini og ngalan “Joseph Smith diha sa
Sagrado nga Kakahoyan.”

2. Basaha pagbalik ang Santiago 1:5 og kusog ngadto sa mga bata ug
ipasabut giunsa niini pagtudlo kanato sa pagpangita sa mga tubag sa atong
mga suliran. Hatagi ang mga bata og mga sitwasyon diin sila tingali “kulang
sa kaalam” ug nagkinahanglan nga “mangayo sa Dios.” Tabangi sila sa
paghunahuna og mga paagi nga ang Langitnong Amahan makatabang
kanila sa mga suliran kon sila mangayo kaniya. Kamo mahimo nga mogamit
og mga sitwasyon ingon sa mosunod:

• Kamo masulub-on tungod kay kamo ug ang inyong labing suod nga higala
nag-away sa dili pa dugay. Kamo wala masayud unsaon nga mamaayo
ang kahimtang.

• Kamo mibati og kamingaw ug kahadlok sa inyong higdaanan magabii.

• Ang inyong inahan nagdaot ug ingon og siya naguol. Kamo buot nga
motabang kaniya nga magmalipayon pag-usab.

Siguroha sa paghatag og gibug-aton nga ang Langitnong Amahan ug si
Jesus sa kasagaran motubag og mga pag-ampo pina-agi sa paghatag
kanato og usa ka malinawon nga pagbati, diin ang mga bata makakat-on og
labaw mahitungod niini diha sa lain nga leksyon. Ang mga bata kinahanglan
dili magdahum nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus magpakita kanila
aron sa pagtubag sa ilang mga pag-ampo.

Leksyon 5
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Simbahan ni
Jesukristo Gipahiuli

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata sa pagsabut nga ang tinuod nga Simbahan
ni Jesukristo gipahiuli.

Pagpangandam 1. Pagtuon sa Amos 3:7

2. Kon kini anaa sa inyong dapit, pakigsabut sa pagsalida sa Joseph Smith:
The Man (9 ka mga gutlo) diha sa videocassette Moments from Church
History (53145).

3. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Ang Pagkapari
Gipahiuli [The Priesthood Is Restored]” (Children’s Songbook, p. 89); ang
mga pulong gilakip diha sa luyo niini nga tamdanan nga basahon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Doktrina ug Mga Pakigsaad ug usa ka Biblia.
b. Usa ka maanindot nga butang o hulagway, sama sa usa ka bulak, 

usa ka kinhason, o maanindot nga hulagway gikan sa lawak sa mga
basahon sa balay tigumanan.

c. Tisas, pisara, ug papas.
d. Mga palid sa papel nga lukoton aron mahimong mga trumpeta.
e. Hulagway 3-10, Ang Unang Panan-awon (62470; Sudlanan sa Hulagway

sa Ebanghelyo 403); hulagway 3-11, Juan Bautista Nagtugyan sa Aaronic
nga Pagkapari (62013; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 407);
hulagway 3-12, Pagpahiuli sa Melchizedek nga Pagkapari (62371;
Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 408); hulagway 3-13, Bata nga
Lalaki Gibunyagan (62018); ug hulagway 3-14, Bata nga Babaye
Gikumpirmahan (62020).

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga inyong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Ang Tinuod nga Simbahan Gipahiuli

Basaha ang Pagpadayag 14:6–7 ngadto sa mga bata. Ipasabut nga ang
anghel dinhi niining balaan nga kasulatan mao ang anghel Moroni, kinsa
mipakita ngadto kang Joseph Smith ug mipahibalo nga ang ebanghelyo
ipahiuli. Ipalukot sa mga bata ang mga palid sa papel aron mahimo nga 
mga “trumpeta.” Papulipuliha ang matag bata nga magpaka-aron ingnon 
nga usa ka anghel nga nagpahibalo nga ang Simbahan gipahiuli.

Pang-atensyon
nga kalihokan
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Ipakita ang hulagway 3-13, Bata nga Lalaki Gibunyagan.

• Unsa ang mahitabo kon walay usa nga mabunyagan? (Walay usa nga
mahimong magpasakop sa simbahan ni Jesukristo.)

Sultihi ang mga bata nga sa panahon nga si Jesus nagpuyo dinhi sa yuta, 
siya buot nga ang mga katawhan makakat-on ug mosunod sa iyang mga
pagtulun-an. Kini nga mga pagtulun-an motabang sa mga katawhan sa 
pagkat-on unsa ang ilang kinahanglan gayud nga buhaton aron makabalik ug
makapuyo uban kaniya ug sa Langitnong Amahan pag-usab. Si Jesus mitukod
sa iyang simbahan aron sa pagtabang sa mga katawhan sa pagkat-on sa
paghupot sa iyang mga pagtulun-an. Human si Jesus ug ang iyang mga
Apostoles mamatay, ang mga katawhan wala magsunod sa unsay gitudlo ni
Jesus. Ang mga katawhan miusab sa iyang mga pagtulun-an mao nga ang
tinuod nga Simbahan nawala. Si Jesus mikuha sa iyang pagkapari gikan sa
mga katawhan dinhi sa yuta. Kini nagpasabut nga ang mga katawhan dili na
mahimo nga mabunyagan sa tukma nga pagtugot. Usab, kon walay pagtugot
nga pagkapari, ang mga katawhan dili makadawat sa mga gasa sa Espiritu
Santo, mabugkos diha sa templo ingon nga usa ka banay, o makabaton og usa
ka propeta aron sa pagpamulong alang sa Langitnong Amahan o ni Jesukristo
dinhi sa yuta.

Ipakita ang hulagway 3-10, Ang Unang Panan-awon

• Kinsa ang ania sa hulagway? (Langitnong Amahan, Jesus ug Joseph Smith.)

• Unsa ang nahitabo sa diha nga si Joseph Smith nag-ampo aron masayud
hain nga simbahan ang tinuod? (Ang Langitnong Amahan ug si Jesus
mipakita ngadto kaniya. Si Jesus misulti kaniya sa dili pagpasakop sa 
bisan hain sa mga simbahan tungod kay walay usa kanila nga tinuod.)

Ipasabut ngadto sa mga bata nga ang tinuod nga Simbahan wala dinhi sa yuta
niana nga panahon. Si Jesus buot nga ang iyang mga pagtulun-an ug ang
iyang Simbahan mapahiuli nganhi sa yuta.

• Unsa ang gipasabut sa pulong nga ipahiuli? (Pag-uli sa usa ka butang nga
sama gihapon kini sa kaniadto.)

Human ang bata motubag, ihatag ang mosunod nga panig-ingnan:

Ipakita ang butang o hulagway nga iyong gidala. Paghisgot nganong kamo
nagtuo nga kini nga butang maanindot ug angay angkunon, ug hangyoa ang
mga bata sa pagpakigbahin sa ilang mga pagbati. Unya pagdapit og usa ka
bata sa pagkuha sa butang ug paggunit niini diin ang uban nga mga bata dili
makakita niini.

• Kamo ba nangandoy nga kita makaangkon niining maanindot nga butang o
hulagway pagbalik diin kita makakita niini?

Ipauli sa bata ang butang og balik nga makita ug ipakita kini sa klase pag-
usab. Ipasabut nga ang butang gipahiuli sa iyang daan nga dapit. Itudlo nga
ang pagpahiuli nagpasabut sa paghimo sa usa ka butang nga sama kini
kaniadto. Pahinumdumi ang mga bata nga bisan tuod si Jesus mitukod sa
iyang Simbahan sa paagi nga siya buot, ang mga katawhan mikuha sa mga
kamatuoran human si Jesus ug ang iyang Apostoles mamatay. Si Jesus buot
nga ang iyang mga pagtulun-an, iyang Simbahan, ug iyang pagtugot sa
pagbunyag sa mga katawhan ipahiuli ingon nga siya aduna niini samtang dinhi
pa siya sa yuta.

Leksyon nga
may galamiton

Hulagway ug
panaghisgutan

Hulagway ug
panaghisgutan
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Panaghisgutan Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan ug Jesukristo mipili og usa
ka batan-on nga lalaki kinsa masulundon ug kapiyalan sa pagtabang kanila sa
pagpahiuli sa tinuod nga simbahan.

• Kinsa kining batan-on nga lalaki? (Joseph Smith.)

Itudlo ang hulagway sa Unang Panan-awon pag-usab, ug ipasabut nga sa
matag panahon nga ang tinuod nga Simbahan ania sa yuta, ang Ginoo nagpili
og usa ka propeta sa pagpangulo niini. Si Jesus mipili ni Joseph Smith nga
mahimo nga propeta karong panahona.

Kon kini anaa, ipasalida ang Joseph Smith: The Man.

• Unsa ang usa ka propeta?

Ipasabut nga ang usa ka propeta mao ang usa ka tawo nga gihatagan ni Jesus
og mga panudlo alang sa iyang Simbahan.

Tabangi ang usa ka hingkod nga bata sa pagbasa og kusog sa Amos 3:7 o
basaha kini sa imong kaugalingon. Ipasabut nga ang “nagpadayag sa iyang
tinagoan” nagpasabut sa paghatag sa iyang propeta og mga panudlo pinaagi
sa mga panan-awon, mga damgo, o uban nga pagpadayag.

• Ngadto kang kinsa si Jesukristo naghatag sa iyang mga panudlo? (Ngadto
sa buhing propeta.)

Ipasabut nga ang propeta nagsulti sa mga katawhan unsa ang buot ni Jesus
nga ilang buhaton. Ang propeta nagtabang kanato sa pagpili sa matarung 
aron kita makabalik sa pagpuyo uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesus.

Pagpakita sa mga bata og usa ka kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

Ipasabut nga si Jesus mihatag ngadto kang Joseph Smith daghan sa mga
pulong nga gisulat niini nga basahon. Uban niini nga mga pulong nagsulti ni
Joseph mahitungod sa tinuod nga simbahan ni Jesus. Gikan niini nga balaan
nga mga kasulatan, kita makakat-on nga si Jesus mipahiuli sa tinuod nga
Simbahan pinaagi ni Joseph Smith.

Si Joseph Smith Midawat sa Pagkapari

Panaghisgutan Ipasabut ngadto sa mga bata nga sa wala pa si Joseph Smith makatabang sa
pagpahiuli sa Simbahan, siya kinahanglan nga hatagan og linain nga gahum—
ang katungod sa pagbuhat alang kang Jesus.

• Kamo nasayud ba unsay gitawag niini nga gahum? (Ang pagkapari.)

Isaysay ang mosunod nga sugilanon mahitungod sa paagi giunsa ni Joseph
Smith pagdawat sa pagkapari:

Si Joseph Smith ug ang iyang higala Oliver Cowdery nakahibalo mahitungod 
sa bunyag samtang naghubad sa Basahon ni Mormon. Sila buot nga
magpabunyag ngadto sa tinuod nga Simbahan. Sila miluhod ug nag-ampo
ngadto sa Langitnong Amahan. Sa wala madugay usa ka sinugo gikan sa 
langit mipakita ngadto kanila.

Ipakita ang hulagway 3-11, Juan Bautista Nagtugyan sa Aaronic nga Pagkapari.

Ipasabut nga ang sinugo mao si Juan Bautista, ang sama nga tawo nga
mibunyag ni Jesus. Sa diha nga siya mipakita ngadto ni Joseph ug Oliver, 
siya mitudlo kanila mahitungod sa bunyag. Siya mihatag kanila sa gahum sa

Hulagway
ug sugilanon

Balaan nga
kasulatan nga
panaghisgutan
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pagbunyag. Ang gahum gitawag og Aaronic nga Pagkapari. Sunod, si Juan
Bautista misulti kanila sa pagbunyag sa usag usa sa sama nga paagi nga siya
mibunyag ni Jesus. Una, si Joseph mibunyag ni Oliver diha sa usa ka duol nga
suba, ug unya si Oliver mibunyag ni Joseph.

Ang tinuod nga paagi sa bunyag gipahiuli ngahi sa yuta, sama gayud nga si
Jesus nagtudlo niini.

Ipakita ang hulagway 3-12, Pagpahiuli sa Melchizedek nga Pagkapari

Ipasabut nga pipila ka mga semana wala madugay, lain nga tulo ka langitnong
mga sinugo mipakita ngadto ni Joseph ug Oliver. Kining mga tawhana mao 
ang tulo sa mga Apostoles ni Jesus samtang siya nagpuyo pa dinhi sa yuta ug
ginganlan og Pedro, Santiago, ug Juan. Sila mipandong sa ilang mga kamot
diha sa ulo ni Joseph ug sa ulo ni Oliver ug mihatag kanila sa Melchizedek 
nga Pagkapari. Kini nga pagkapari labaw nga gamhanan kay sa Aaronic nga
Pagkapari ug naghatag sa mga lalaki sa pagtugot sa pagbuhat og daghan 
nga kahibulongan nga mga butang diha sa ngalan ni Jesukristo, sama sa
paghatag og mga panalangin ngadto sa masakiton nga mga tawo, paghatag
og panalangin sa usa ka amahan ngadto sa mga anak, ug pagpahigayon sa
mga ordinansa sa templo.

Ang gahum sa pagkapari nagtugot kanato nga mahimo nga mabunyagan 
ug makumpirmahan nga mga sakop sa Simbahan ug mahatagan sa gasa 
sa Espiritu Santo. Ipakita pag-usab ang hulagway 3-13, Bata nga Lalaki
Gibunyagan, ug hulagway 3-14, Bata nga Babaye Gikumpirmahan. Kini nga
gahum mahimo usab nga gamiton sa pagpangayo niadto kinsa masakiton ug
sa pagbugkos og mga banay diha sa templo aron sila magpabilin ingon nga
mga banay sa kahangturan kon sila magpuyo nga matarung.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa awit, “Ang Pagkapari Gipahiuli.”

Ipamatuod ngadto sa mga bata nga ang pagkapari ania na usab sa yuta. 
Ang gahum sa pagbuhat alang ni Jesus gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith. 
Si Joseph migamit niini nga gahum aron sa pagtukod sa tinuod nga Simbahan
ni Jesus. Kini nga pagkapari nagpabilin uban sa tinuod nga Simbahan sukad
sa sinugdanan.

• Unsa ang ngalan sa tinuod nga simbahan ni Jesukristo? (Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw.)

Ipasulti pag-usab sa mga bata ang ngalan sa Simbahan. Ipasabut nga kini
gitawag og Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw 
tungod kay kini mao ang tinuod nga Simbahan ni Jesus nga iyang gipahiuli 
sa ulahing mga adlaw. Ulahing mga adlaw nagpasabut nga karon, o ang mga
panahon diin kita karon nagpuyo.

Katingbanan

Ipasabut nga kita adunay kahigayunan nga mahimong mga sakop sa sama
nga Simbahan nga gitukod ni Jesus sa diha nga siya dinhi sa yuta. Usahay
atong tawgon ang Simbahan nga gitukod ni Jesus kaniadto og ang “Karaan
nga Simbahan” (tan-awa ang Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:6).

Isulti ang ikaunom nga artikulo sa hugot nga pagtuo, ug ipasulti kini pag-usab
sa mga bata uban kaninyo. Awhaga kadto kinsa makasag-ulo sa tanan o
bahin niini.

Artikulo sa hugot
nga pagtuo

Mga hulagway
ug panaghisgutan
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Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna og pipila ka talagsaon nga mga
katarungan ngano nga sila buot magpasakop sa mao lamang nga tinuod nga
Simbahan sa ibabaw sa yuta. Ilista ang ilang mga tubag, ingon sa mosunod,
diha sa pisara:

1. Aron sa pagsunod sa Langitnong Amahan.

2. Aron sa pagbaton sa mga pagtulun-an ni Jesus nga mogiya kanato.

3. Aron mapasaylo sa atong mga sala.

4. Aron sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo.

5. Aron mobalik ug mopuyo uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesus.

6. Aron mahimo nga sakop sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.

Pagpamatuod Ipahayag ang imong pagpamatuod ngadto sa mga bata mahitungod ngano
nga kamo nagtuo nga kini usa ka kahigayunan nga mahimong usa ka sakop sa
tinuod nga Simbahan ni Jesus. Ihulagway alang sa mga bata ang kalipay nga
gikahatag sa Simbahan nganha sa imong kinabuhi ug sa imong pagpasalamat
nga ikaw nasakop sa Simbahan.

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

Pagpalambo nga
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Sultihi ang mga bata nga tungod kay ang tinuod nga simbahan ni Jesus
gipahiuli nganhi sa yuta, kita makakat-on sa sama nga mga butang nga
gitudlo ni Jesus sa diha nga siya dinhi sa yuta. Kitang tanan aduna sa
kahigayunan nga magpasakop sa iyang simbahan.

Isaysay ang mosunod nga sugilanon sa imong kaugalingon nga mga pulong,
o ipahimo sa mga bata ang pagpadula niiini:

“Ang akong ngalan mao si Ila Marie Goodey. Ako napulog upat ka mga tuig
ang panuigon ug ako adunay polyo sulod sa napulog usa ka mga tuig….
Ako nagpuyo diha sa Ospital sa Primarya nga mga Bata sa Dakbayan sa 
Salt Lake…. 

“Sukad sa akong mahinumduman, ang akong mga ginikanan nagsilsil sa
hunahuna diha sa akong salabutan nga ang labing mahinungdanon nga
butang sa akong kinabuhi mao ang akong Simbahan ug ang akong
Langitnong Amahan…. ako nakakat-on sa paghigugma [sa] Simbahan uban
sa akong tibuok nga kasingkasing…. 

“Ang akong mga ginikanan mitudlo kanako unsa ka mahinungdanon ang
bunyag, busa ako nagpaabut nga mahinamon ngadto sa akong kaugalingon
nga bunyag. Sa diha nga ako mipanuigon na gayud og walo, ako diha sa
ospital ug kadto opinyon sa doktor nga ako dili makabiya sa ospital gani
bisan sa gidugayon sa pagbunyag. Ako naguol ug ako nagpakilooy ni Papa
nga pabunyagan ako samtang ako walo pa ang panuigon. Apan kini ingon
og ako kinahanglan nga maghulat hangtud ako maayo na igo nga makagula,
ug walay usa nga nasayud kon kanus-a kana mahitabo.

Pang-pisara
nga panaghisgutan
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“Unya, [sa wala pa ang akong ikasiyam nga adlaw nga natawhan], ang
akong mga ginikanan…. ug uban nga mga kabanay ug mga higala mianhi sa
ospital, ug ako gibunyagan…. diha sa [tubig] tangke sa among lawak alang
sa pagpahiuli sa lawas. Ako gikumpirmahan nga usa ka sakop sa Simbahan
nga akong gihigugma.…. 

“Karon, unom ka mga tuig ang milabay, ako gihangyo sa pagsulat niini nga
sugilanon aron sa pagpakita sa uban unsa ka mahinungdanon gayud ang
pagbunyag ngari kanako.

“.…. Ako buot…. nga mosulti kaninyong tanan unsa ako ka mapasalamaton
nga nahimo nga usa ka sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa Mga
Santos sa Ulahing Adlaw” (Ila Marie Goodey, “I Was Baptized in a Hubbard
Tank,” Children’s Friend, Jan. 1963, p. 30).

2. Ipahimo sa mga bata ang pagsaysay mahitungod sa usa ka bunyag nga
ilang nakita, ingon sa usa ka igsoong magulang nga lalaki o babaye.

3. Tugoti ang mga bata sa pagdibuho ug pagkolor og usa ka butang nga
mopahinumdom kanila sa pagpahiuli sa Simbahan, ingon sa usa ka
trumpeta aron sa pagpahibalo sa pagpahiuli o si Joseph Smith nga nag-
ampo sa kakahoyan.

Leksyon 6
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Hugot nga Pagtuo
diha ni Jesukristo

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata sa pagsabut nga ang pagpalambo sa hugot
nga pagtuo diha ni Jesukristo mao ang unang baruganan sa ebanghelyo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon ug pangandam sa pagtudlo ug
pagpasabut ngadto sa mga bata sa mosunod nga balaan nga mga
kasulatan: Marcos 10:46–52; Mateo 3:13-17; 3 Nephi 11:8–17; ug Doktrina
ug mga Pakigsaad 76:19–23.

2. Pagdapit og usa ka tawo nga may lig-on nga pagpamatuod ni Jesukristo sa
pagduaw sa inyong klase sulod sa pipila ka mga gutlo diha sa sinugdanan
sa leksyon aron sa pagpakigbahin sa iyang pagpamatuod ug pagbati
mahitungod sa Manluluwas. Siguroha ang pagkuha sa pagtugot sa obispo 
o presidente sa sanga sa dili pa ang pagdapit sa usa ka tawo, ug usab
pahibaloa ang presidente sa Primarya.

3. Sunda ang mga panudlo sa ubos sa paghimo og usa ka tsart nga giulohan og
“Pagpasakop sa Simbahan ni Jesukristo.” (Ang usa ka panig-ingnan gilakip
diha sa katapusan sa leksyon.) Kini nga tsart pagagamiton sa sunod nga upat
ka mga leksyon, busa kamo mahimo nga mopataput niini sa usa ka baga nga
papel ug mobutang niini og kolor. Himoa ang tsart nga igo ang gidak-on nga
sayon makit-an sa tanan nga mga sakop sa imong klase. (Ikaw tingali buot
mogamit sa tsart sa usa ka higayon alang sa panahon sa pakigbahin.)
a. Himoa ang mosunod nga mga gilis sa pulong:

b. Ipapilit ang mga gilis sa pulong ibabaw sa mga paagi sumala sa gipakita
diha sa leksyon. Kini nga leksyon naggamit lamang sa “Hugot nga Pagtuo
diha ni Jesukristo” nga paagi.

4. Isulat “Pangutan-a ako unsa ang akong nakat-unan mahitungod sa
pagpasakop sa Simbahan ni Jesukristo” diha sa usa ka gamay nga bahin 
sa papel alang sa matag bata.

5. Sa dili pa ang klase, pagbutang og kopya sa sumbanan nga mga kasulatan
diin ang mga bata makakita kanila.

6. Pag-andam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa awit “Gibati Ko ang
Gugma sa Akong Manluluwas [I Feel My Savior’s Love]” (Children’s

Paghinulsol

Hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo

Bunyag

Gasa sa Espiritu Santo

Leksyon

7



35

Songbook, p. 74); ang mga pulong gilakip diha sa luyo niining tamdanan nga
basahon.

7. Tabangi kadtong mga bata kinsa makahimo sa pagsag-ulo kutob sa mahimo
sa ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo.

8. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia, usa ka Basahon ni Mormon, usa ka Doktrina ug mga

Pakigsaad, ug usa ka Perlas nga Labing Bililhon.
b. Hulagway 3-9, Jesus ang Kristo (62572; Sudlanan sa Hulagway sa

Ebanghelyo 240); hulagway 3-16, Pag-ayo sa Buta (62145; Sudlanan sa
Hulagway sa Ebanghelyo 213); hulagway 3-1, Juan Bautista Nagbunyag ni
Jesus (62133; Sudlanan sa Hulagway sa Ebangheylo 208); hulagway 3-17,
Jesus Nagtudlo sa Kasadpan nga Katungang Bahin sa Kalibutan (62380;
Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 316); hulagway 3-10, Ang Unang
Panan-awon (62470; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 403); ug
hulagway 3-18, Presidente Lorenzo Snow.

9. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga inyong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Pagsabut sa Hugot nga Pagtuo

Ipakita ang hulagway 3-9, Jesus ang Kristo. Ipabilin ang hulagway nga makita
sulod sa tibuok leksyon.

• Kinsa kini?

Ipaila ang inyong bisita ug isulti sa mga bata nga ikaw nagdapit niini nga tawo
sa pagsulti kanila unsa ang iyang gibati mahitungod ni Jesukristo. Ipasabut 
nga kabahin sa pagpamatuod sa matag tawo naglakip sa iyang mga pagbati
mahitungod ni Jesus. Pasalamati ang inyong dinapit dihadiha nga siya
mahuman ug hangyoa siya sa pagpabiya. Human siya makalakaw, ipangutana
ang mosunod nga mga pangutana:

• Kinsa ang atong bisita karon?

• Giunsa ninyo pagkahibalo nga ang bisita dinhi?

Paghunahuna og usa ka bata o lain nga tawo kinsa wala dinha ug ipangutana
ang mosunod nga mga pangutana, ginamit ang ngalan sa bata diha sa
blangko:

• Si ______________ nakakita ba sa atong bisita karon?

• Unsaon ni ______________ pagkahibalo nga kita adunay bisita sa klase
karon?

Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga ang tawo nga wala dinhi wala makakita
sa bisita. Hinoon, kon ang klase mopasabut nga ang bisita mianhi, ang tawo
tingali motuo niini. Ang pagtuo sa usa ka butang nga kini tinuod ug dili bakak

Pagtudlo sa
Magtutudlo

Pagpamatuod
sa bisita
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bisan tuod kita wala makakita niini sa atong mga kaugalingon mao ang
pagbaton og hugot nga pagtuo.

Tsart Ipakita ang tsart “Pagpasakop sa Simbahan ni Jesukristo.” Basaha ang ulohan
sa tsart uban sa mga bata. Ipasulti pag-usab kini sa gagmay nga mga bata og
kusog uban kaninyo.

Ipasabut nga ang pagbaton og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo mao ang
unang lakang sa pagpasakop sa Simbahan ni Jesukristo. Ibutang ang unang
gilis sa pulong, “Hugot nga Pagtuo diha ni Jesukristo,” ibabaw sa unang paagi
diha sa tsart. (Alang sa gagmay nga mga bata, kamo mahimo nga mopakita og
usa ka hulagway ni Jesus uban sa gilis sa pulong sa pagpahinumdom kanila
og unsa ang giingon niini.) Ipabasa sa labaw ka dagko nga mga bata ang mga
pulong uban kanimo. Sultihi ang mga bata nga sa panahon niini nga leksyon
sila makakat-on mahitungod sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo.

Ang Biblia ug ang Basahon ni Mormon Nagpamatuod mahitungod 
ni Jesukristo

• Bisan tuod og kita tingali wala makakita ni Jesus, unsaon nato pagtuo o
pagbaton og hugot nga pagtuo nga siya buhi ug naghigugma kanato? (Ang
uban nga mga tawo nakakita ni Jesus ug makasulti kanato mahitungod
kaniya.)

Tudlo ngadto sa mga basahon ibabaw sa lamesa ug ipasabut nga kini nga 
mga basahon gitawag og balaan nga mga kasulatan. Ang balaan nga mga
kasulatan nagsaysay mahitungod sa daghan nga mga tawo kinsa nakakita o
nakigsulti ni Jesus.

Ipataas ang Biblia. Itudlo kana nga bahin sa Biblia nga nagsaysay mahitungod
sa panahon sa diha nga si Jesus mipuyo dinhi sa yuta, mihatag sa mga tawo
sa iyang mga pagtulun-an, ug mitukod sa iyang Simbahan. Ang Biblia
nagsaysay mahitungod sa mga tawo kinsa nakakita ug nakaila ni Jesus 
ug mahitungod sa paagi nga siya mitabang sa daghan kanila.

Ipakita ang hulagway 3-16, Pag-ayo sa Buta. Isaysay sa mga bata ang
sugilanon ni Bartimaeus, usa ka buta nga tawo kinsa mipuyo sulod sa panahon
ni Jesus (tan-awa sa Marcos 10:46–52).

Ipasabut nga sa diha nga si Bartimaeus nakadungog nga si Jesus umaabut,
siya nangalyupo ngadto ni Jesus nga hatagan siya og kalooy kaniya. Daghan
nga mga tawo misulti ni Bartimaeus sa dili pagsamok ni Jesus ug sa paghilom.
Apan si Jesus nakadungog ni Bartimaeus ug misugo sa pagpadala ni
Bartimaeus ngadto kaniya. Si Bartimaeus mihangyo ni Jesus sa pag-ayo kaniya
aron siya makakita.

Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw kanimo samtang imong basahon ang
Marcos 10:52 aron masayud unsa ang nahitabo ni Bartimaeus.

• Unsa ang nahitabo ni Bartimaeus? (Si Jesus miayo kaniya. Si Bartimaeus
nakakita.)

Si Jesus miingon nga si Bartimaeus naayo tungod kay siya adunay hugot nga
pagtuo. Si Bartimaeus mituo nga si Jesus makaayo kaniya.

• Unsa sa sugilanon ni Bartimaeus ang makatabang kanato pag-ila ni Jesus?
(Si Jesus naghigugma kanato ug motabang kanato kon kita adunay hugot
nga pagtuo kaniya.)

Hulagway ug 
balaan nga
kasulatan nga
sugilanon

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Ibutang ang hulagway 3-1, Juan Bautista Nagbunyag ni Jesus, ibabaw sa
hulagway ni Bartimaeus.

• Unsa ang nahitabo dinhi niini nga hulagway? (Si Juan Bautista nagbunyag
ni Jesus.)

Basaha ang Mateo 3:17.

• Sa diha nga si Jesus gibunyagan, kinsa ang misulti gikan sa langit ug
miingon, “Kini mao ang akong hinigugma nga Anak, kang kinsa Ako
nahimuot kaayo”? (Langitnong Amahan.)

• Unsa ang atong makat-unan mahitungod ni Jesus gikan sa unsay gisulti sa
Langitnong Amahan? (Si Jesus iyang Anak.)

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan nagpamatuod nga si Jesus iyang Anak.

Ipataas ang Basahon ni Mormon. Ipasabut nga dinhi niini nga basahon sa
balaan nga kasulatan nga gitawag og Basahon ni Mormon, kita makabasa
mahitungod sa usa ka dako nga pundok sa mga katawhan sa Nephite sa
America kinsa nakakita ni Jesus ug nakadungog kaniya nga nagsulti human
siya mabanhaw gikan sa patay.

Basaha ang 3 Nephi 11:8. Ibutang ang hulagway 3-17, Jesus Magtudlo sa
Kasadpan nga Katungang Bahin sa Kalibutan, ibabaw sa hulagway sa kang
Jesus nga bunyag. Basaha ang 3 Nephi 11:9–10. Ipasabut nga si Jesus misulti
sa mga katawhan nga siya mao si Jesukristo, ang Manluluwas nga gisulti sa
mga propeta nga moabut.

Tabangi ang mga bata sa pagsabut unsa kaha nga kalipay ang gibati sa mga
Nephi nga katawhan sa pagkahibalo nga si Jesus miabut sumala sa iyang gisulti
nga siya moabut. Si Jesus mihangyo sa mga katawhan sa paghikap sa iyang
mga kamot ug mga tiil aron sila masayud nga siya namatay ug nabanhaw.

• Unsa ang atong makat-unan mahitungod ni Jesus gikan sa iyang pagpakita
ngadto sa Nephite nga mga katawhan? (Siya namatay ug nabanhaw. Siya buhi.)

Bag-ong Panahon nga mga Propeta Nagpamatuod ni Jesukristo

Ipataas ang usa ka kopya sa Perlas nga Labing Bililhon. Ipasabut nga ang asoy
sa kang Joseph Smith nga unang panan-awon gisulat dinhi niini nga basahon.
Hangyoa ang mga bata sa pagsulti kutob sa ilang mahimo mahitungod sa 
kang Joseph Smith nga unang panan-awon. (Pangandam sa pagpasabut 
sa sugilanon sa Unang Panan-awon kon ang mga bata wala makahibalo niini;
tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:7–19).

Ibutang ang hulagway 3-10, Ang Unang Panan-awon, ibabaw sa unang
hulagway. Hatagi og gibug-aton nga si Joseph Smith nakakita ni Jesus gatusan
ka mga tuig human si Jesus mabanhaw.

Ipakita ang hulagway 3-18, Presidente Lorenzo Snow. Ipasabut nga samtang
siya mao ang Presidente sa Simbahan, siya dihay usa ka kinaugalingon nga
pagduaw gikan ni Jesukristo diha sa Templo sa Salt Lake.

Usa ka adlaw samtang si Presidente Lorenzo Snow naglakaw diha sa templo
uban sa iyang apo nga babaye, siya misulti ngadto kaniya mahitungod sa
kasinatian. Siya misulti sa mosunod mahitungod sa ilang panagsultihanay:

Hulagway ug
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“Human kami mobiya sa iyang lawak ug samtang kami diha pa sa dako nga
pasilyo (koridor), nagpadulong ngadto sa Celestial nga lawak, ako nag-una
paglakaw og pipila ka mga lakang ni lolo sa diha nga siya mihunong kanako,
nag-ingon, ‘Hulat una og makadiyut, Allie, ako buot mosulti kanimo og usa ka
butang. Dinhi niini gayud nga ang Ginoong Jesukristo mipakita ngari kanako sa
panahon sa kamatayon ni Presidente Woodruff.…. ’

“Unya si lolo miduol og usa ka lakang ug mitunol sa iyang wala nga kamot ug
miingon, ‘Siya mibarug dinhi gayud niini, mga 3 ka tiil ibabaw sa sawog. Kini
ingon og Siya nagbarug diha sa usa ka palid nga lubos bulawan.’

“Si lolo misulti kanako unsa ka mahimayaon nga personahe ang Manluluwas ug
mihulagway sa Iyang mga kamot, mga tiil, panagway ug matahum nga puti nga
saput, tanan diin anaa sa himaya nga kaputi ug kahayag nga siya hapit dili
makatan-aw diha Kaniya.

“Unya si lolo mipaduol og lain nga lakang ngari kanako ug mibutang sa iyang
tuo nga kamot diha sa akong ulo ug miingon: ‘Karon, apo kong babaye, ako
buot nga imong hinumdoman nga kini mao ang pagpamatuod sa imong
apohan nga lalaki, nga siya misulti uban sa iyang kaugalingon nga mga ngabil
nga siya gayud nakakita sa Manluluwas dinhi niini nga Templo, ug nakigsulti
Kaniya sa inatubangay’ “ (Allie Young Pond, kinutlo ni Ivan J. Barrett, sa 
“He Lives! For We Saw Him,” Ensign, Agosto 1975, p. 20; usab sa Le Roi C.
Snow nga “Remarkable Manifestation to Lorenzo Snow,” Church News, 2 Abr.
1938, p. 8).

• Unsa sa pagpamatuod ni Lorenzo Snow ang makatabang kaninyo sa pag-ila
mahitungod ni Jesus? (Siya buhi, siya adunay lawas, ug siya nagsulti ngadto
sa mga katawhan sa atong panahon.)

Kita Makabaton og Hugot nga Pagtuo diha ni Jesukristo

Panaghisgutan Pangutan-a ang daghan nga mga bata sa mosunod nga mga pangutana:

• Kamo nakakita ba ni Jesus?

• Giunsa ninyo pagkahibalo nga si Jesus tinuod ug buhi?

Tugoti ang mga bata sa pagpahayag sa ilang hugot nga pagtuo diha ni Jesus
agi og sangputanan sa mga pagtulun-an sa ilang mga ginikanan, ilang
magtutudlo sa Primarya ug sa balaan nga mga kasulatan.

Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga kita makabaton og hugot nga pagtuo
nga si Jesus buhi ug naghigugma kanato tungod sa balaan nga mga kasulatan
ug sa mga pagpamatuod sa matinud-anon nga mga tawo. Gikan sa mga
pagpamatuod sa uban, kita nakahibalo nga—

1. Si Jesus Anak sa Dios.

2. Si Jesus naghigugma kanato ug buot motabang kanato.

3. Si Jesus buot nga kita adunay hugot nga pagtuo diha kaniya.

4. Si Jesus nabanhaw ug nabuhi pag-usab.

5. Si Jesus adunay lawas ug nakigsulti ngadto sa mga katawhan.

Pahinumdumi ang mga bata nga ang pagbaton og hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo mao ang unang paagi sa pagpasakop sa tinuod nga Simbahan.



39

Leksyon 7

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa awit “Gibati Ko ang Gugma sa Akong
Manluluwas.”

Katingbanan

Kamo mahimo nga mopili og usa ka hulagway gikan niadto nga gigamit diha sa
leksyon ug sa daklit pagsulti mahitungod sa inyong hugot nga pagtuo diha ni
Jesus tungod sa usa ka pagpamatuod o kasinatian kalabut diha sa hulagway.

Pananglitan, ipakita ang hulagway 3-17, Jesus Nagtudlo sa Kasadpan nga
Katungang Bahin sa Kalibutan. Ipasabut nga tungod kay si Jesus mipakita
ngadto sa mga Nephite nga mga katawhan human siya mabanhaw ug
mipahikap kanila sa iyang mga kamot ug mga tiil, kamo nakahibalo nga siya
naghigugma sa tanan nga mga katawhan.

Dad-a sa panimalay Hatagi ang matag bata og usa ka gamay nga piraso sa papel nga may
pahayag “Pangutan-a ako unsay akong nakat-unan mahitungod sa
pagpasakop sa Simbahan ni Jesukristo” nga gisulat diha niini. Awhaga sila 
sa paghatag niini nga papel ngadto sa ilang mga ginikanan ug pakigbahin
unsa ang ilang nahibaloan mahitungod sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo
uban sa ilang banay.

Ipasulti pag-usab sa mga bata ang mosunod: “Kami nagtuo sa Dios, ang
Amahan sa Kahangturan, ug sa Iyang Anak nga si Jesukristo” (Mga Artikulo sa
Hugot nga Pagtuo 1:1). Unya tabangi kadto kinsa makahimo sa pagsag-ulo
kutob sa mahimo sa ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo kon mahimo.

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

Pagpalambo nga
mga Kalihokan Pagpili sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang sa

inyong mga bata. Kamo makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Ipataas ang Doktrina ug mga Pakigsaad. Ipasabut nga kini nagsaysay
mahitungod sa lain nga panahon sa diha nga si Joseph Smith nakakita 
ni Jesus. Samtang si Joseph ug Sidney Rigdon nagtuon ug naghunahuna
mahitungod ni Jesus ug sa iyang mga pagtulun-an, si Jesus mipakita 
ngadto kanila.

Papaminawa ang mga bata samtang ikaw nagbasa sa pagpamatuod ni
Joseph Smith. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 76:22 ug ang mga
pulong “Kay kami nakakita kaniya” gikan sa bersikulo 23.

• Unsa ang inyong nakat-unan mahitungod ni Jesus gikan a pagpamatuod
ni Joseph Smith? (Nga si Jesus buhi.)

Ipasabut nga ang pagbasa gikan sa balaan nga mga kasulatan ug
pagkasayud mahitungod sa mga katawhan kinsa nakakita ni Jesus
nagtabang kanato sa pagbaton og hugot nga pagtuo diha ni Jesus. 
Bisan tuod kita tingali wala makakita ni Jesus sa atong kaugalingon nga 
mga mata, kita makabaton og hugot nga pagtuo nga siya buhi ug
naghigugma kanato tungod sa mga pagpamatuod niadto kinsa nakakita
kaniya ug nakasulti kanato mahitungod kaniya diha sa balaan nga mga
kasulatan. Kita makahibalo sa atong mga kasingkasing nga si Jesus mao

Pagpamatuod
sa magtutudlo
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ang atong Manluluwas kon kita mangutana sa atong Langitnong Amahan
diha sa atong mga pag-ampo.

2. Pangutana kon aduna ba sa mga bata ang buot mosulti mahitungod sa
unsay ilang gibati mahitungod ni Jesus. Sila makapili og usa ka hulagway 
ug mosulti sa unsa nga paagi nga ang talan-awon nga gipakita diha sa
hulagway nakapalig-on sa ilang hugot nga pagtuo. Matag hulagway mahimo
nga magamit labaw sa kausa.

Human ang matag bata adunay kahigayunan sa pagpakigbahin unsa ang
iyang gibati mahitungod ni Jesus, ipasabut nga sila naghimo og usa ka
mahinungdanon nga paagi sa pagpangandam alang sa bunyag.

• Unsa kini nga paagi? (Pagpalambo sa hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo.)

Itudlo ang tsart ug ipabasa sa mga bata o ipasulti og usab uban kanimo ang
mga pulong “Hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo.”

3. Ipadibuho sa mga bata ang usa ka hulagway sa usa sa mga sugilanon sa
balaan nga kasulatan nga ilang nakat-unan karon.

Simbahan ni Jesukristo

Pagpasakop

sa

Gasa sa Espiritu Santo Hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo

Bunyag Paghinulsol
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Ang Simbahan ni Jesukristo
Adunay mga Propeta aron
sa Pagtudlo Kanato

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut sa kamahinungdanon sa
pagpaminaw ug sa pagsunod sa mga pagtulun-an sa mga propeta.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Lucas 1:70.

2. Hangyoa ang usa ka tighupot sa Melchizedek nga Pagkapari gikan sa imong
purok o sanga sa pag-anha sa imong klase ug pagsulti sa mga bata nga siya
nagpakaaron ingnon nga si Hari Benjamin. (Siya mahimo nga magsul-ob og
bata de banyo o usa ka susama niini ibabaw sa iyang mga saput aron sa
pagtimaan sa saput sa usa ka hari.) Hangyoa siya sa pagpaila sa iyang
kaugalingon ingon nga si Hari Benjamin. Himoa nga siya mopasabut ngadto
sa mga bata nga siya kanhiay usa ka matarung nga hari kinsa mitrabaho uban
sa iyang kaugalingon nga mga kamot aron sa pagbuhi sa iyang kaugalingon
nga siya dili mahimo nga palas-anon ngadto sa iyang mga katawhan.
Hangyoa siya sa pagpasabut sa daklit nga siya nagpatukod og usa ka tore 
ug nga ang mga tawo gikan sa duol ug sa layo mianha aron sa pagpaminaw
sa iyang mensahe. Hangyoa siya nga sa daklit motudlo sa mga bata sa usa 
sa mga baruganan nga gitudlo ni Hari Benjamin (tan-awa Mosiah 2-5).

3. Isulat ang matag usa sa mosunod nga mga pagtulun-an gikan sa mga propeta
ug mga Presidente sa Simbahan sa lain nga mga piraso sa papel o pagkuha og
hulagway nga nagtimaan sa matag usa. Ibutang ang mga papel diha sa usa ka
sudlanan (o ibutang ang mga hulagway nga gikulob diha sa lamesa). Dugangi
ang mga pagtulun-an kon gikinahanglan aron ang matag bata adunay higayon.

“Paghimo og gabii sa banay.”

“Pagtuon sa balaan nga mga kasulatan.”

“Simba matag Domingo.”

“Pag-ampo matag adlaw.”

“Ayaw panguha og mga butang nga gipanag-iya sa uban.”

“Tahura ang inyong mga ginikanan pinagi sa pagtabang kanila sa panimalay.”

“Bayad sa ikapulo.”

“Paghinigugmaay sa usag usa.”

4. Pagpakita og usa ka kopya sa usa ka magasin sa Simbahan nga may
mensahe gikan sa propeta diha sa lamesa o sa usa ka dapit atubangan 
sa klase. Sa dili pa ang klase, pagtago og mga piraso sa papel nga may
tultulanan mahitungod sa nahimutangan sa magasin nga gisulat diha niini
diha sa paglibut sa lawak, sama pananglit sa ilawom sa lingkuranan, diha 
sa bintana, ug diha sa pisara. Matag tultulanan kinahanglan mosulti sa mga
bata asa mangita alang sa sunod nga tultulanan. Ang katapusan nga
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tultulanan kinahanglan mogiya kanila pagbalik ngadto sa magasin nga
gipakita. Diha sa magasin, linyahe o markahi sa bisan unsa nga paagi ang
usa ka mubo nga mensahe gikan sa propeta nga ang mga bata makasabut.

5. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Usa ka hulagway sa propeta karon.
c. Mga hulagway 3-19, Presidente David O. McKay.

6. Himoa ang gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa nga
mga kalihokan nga inyong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa paghimo og usa ka butang
sulod sa semana.

Kang Jesukristo nga Simabahan Gipangulohan sa usa ka Propeta

Sultihi ang mga bata nga sila adunay mahinungdanon nga bisita sa klase
karon. Hangyoa sila sa pagpaminaw og maayo sa iyang mensahe tungod 
kay siya mosulti kanila mahitungod sa usa ka matarung nga hari ug propeta.
Human ang inyong bisita makahuman sa pagsulti, dapita ang mga bata sa
pakiglamano kaniya ug pagpasalamat kaniya sa pag-anha sa klase.

Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw sa usa ka balaan nga kasulatan ug
tan-awa kon sila makakat-on ba og usa ka butang mahitungod sa mga propeta.
Basaha ang Lucas 1:70. Tabangi sila sa pagsabut nga usahay ang Ginoo
nagtudlo kanato pinaagi sa pagsulti sa iyang mga propeta unsa ang
kinahanglan nga atong mahibaloan, ug ang Simbahan sa kanunay adunay 
usa ka propeta nga naggiya niini.

• Kinsa ang unang propeta dinhi sa yuta? (Adan.)

• Kinsa ang unang propeta sa ulahing adlaw? (Joseph Smith.)

• Kinsa ang atong propeta ug Presidente sa Simbahan karon? (Ipakita ang
iyang hulagway ug ipabansay sa mga bata ang pagsulti sa iyang ngalan.)

• Kinsa nga mga propeta sa Biblia ug sa Basahon ni Mormon nga inyong
mahinganlan?

• Makahimo ba ni bisan kinsa sa pagpili nga mahimong usa ka propeta? 
(Tan-awa sa Juan 15:16.)

Ipasabut nga dili bisan kinsa ang tawagon nga mahimong usa ka propeta. 
Si Jesukristo sa iyang kaugalingon nagpili kinsa ang iyang himoon nga
propeta. Kon si Jesukristo magpili og usa ka propeta, siya mohatag kaniya 
sa tanan nga pagtugot nga iyang gikinahanglan sa pagdumala sa iyang
Simbahan. Kini nga propeta mao usab ang Presidente sa Simbahan.

Ang Langitnong Amahan Naghatag Kanato og mga Propeta aron sa
Paggiya ug Pagpanalangin Kanato

Kalihokan Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw og maayo sa mosunod nga mga
pahayag. Kon sila mouyon sa pahayag, sila kinahanglan motindog. Kon sila dili

Paghisgot sa balaan
nga kasulatan
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nga kalihokan
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mouyon, sila kinahanglan molingkod. Hatag og panahon sa pagpasabut ang
bisan hain nga mga pahayag nga ang mga bata dili makasabut. (Tungod kay
ang tanan nga mga tubag sa mosunod nga mga pahayag “uyon” ipahimo sa
mga bata ang pagpalingkod tali sa matag pahayag. Ang kalihokan gilaraw aron
sa paghatag og kalihokan ug paugnat diha sa lawak klasehan.)

1. Kita makadawat og mga mensahe gikan sa atong propeta diha sa kinatibuk-
an nga komperensya. (Uyon. Ipasabut nga ang mga magtatambag sa
propeta ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles mga propeta usab.)

2. Ang atong propeta dili gayud mosulti kanato sa pagbuhat og sayop nga mga
butang. (Uyon. Ipasabut nga kita nagtuo nga unsa ang isulti sa propeta
kanato mao ang kanunay nga matarung mga butang nga buhaton.)

3. Presidente (nganli ang propeta karon) mao ang propeta ug Presidente sa
Simbahan. (Uyon.)

4. Ang atong propeta nagsulti kanato sa mga butang nga ang Langitnong
Amahan ug si Jesukristo buot nga atong buhaton aron kita magmalipayon 
ug makahimo sa pagpuyo uban kaniya pag-usab. (Uyon.)

Ipasabut nga ang propeta naghatag kanato og mga mensahe diha sa mga
magasin sa Simbahan, namulong diha sa mga tigum, ug nangulo ug nagtudlo
sa uban nga mga pangulo sa Simbahan.

Ipasabut nga si Jesukristo mao ang labing bantugan nga propeta kinsa
nakapuyo dinhi sa yuta. Siya mitudlo sa ebanghelyo ug mihimo og daghan nga
mga milagro.

Sultihi ang mga bata nga ikaw mosaysay kanila og usa ka sugilanon mahitungod
ni President David O. McKay, usa sa ulahing adlaw nga mga propeta. Ipasabut
nga ang ulahing adlaw nga mga propeta mao kadto kinsa buhi sukad ni Joseph
Smith, o duol sa panahon nga kita buhi. Ipakita ang hulagway 3-19, Presidente
David O. McKay, samtang imong gisaysay ang mosunod nga sugilanon:

Samtang si Presidente David O. McKay mao ang propeta, siya mibyahe 
hapit sa tibuok kalibutan aron sa pagpakigkita ug paggiya sa mga sakop sa
Simbahan. Kausa sa diha nga siya didto sa Alemanya, siya nakadungog
mahitungod sa usa ka inahan kinsa nahimong paralitiko (siya dili makalihok 
sa mga bahin sa iyang lawas) ug dili makatambong sa komperensya aron sa
pagpaminaw kaniya nga namulong.

Kini nga inahan adunay duha ka mga anak, ug siya buot kanila nga
motambong sa komperensya ug motan-aw ug maminaw sa buhing propeta.
Uban sa dakong hugot nga pagtuo siya miingon, “Ako nakahibalo nga kon ako
mopaadto sa akong mga anak sa pakiglamano ni Presidente McKay, ug unya
sila mopauli sa panimalay ug mokuha sa akong kamot—kon ako makagunit sa
ilang gagmay nga mga kamot diha sa akong mga kamot—ako nasayud nga
ako maarang-arang.”

Ang pagpahigayon gihimo aron ang iyang duha ka mga anak makaadto sa
komperensya. Ang mga bata naghinam-hinam ug nakulbaan samtang sila
mibyahe aron sa pagtan-aw sa propeta.

Sa katapusan sa komperensya, si Presidente David O. McKay milamano sa
daghan nga mga tawo kinsa didto. Siya nakahibalo nga kining duha ka mga
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bata ania, ug sa diha nga siya nakakita kanila, siya milamano kanila ug
miingon, “Mahimo ba nga dad-on ninyo kining panyo ngadto sa inyong inahan
uban sa akong panalangin?”

Gidala sa mga bata ang panyo ngadto sa ilang inahan. Siya hilabihan sa
kalipay ug mipasalamat sa Ginoo matag adlaw alang sa panyo ug sa
panalangin nga gipadala ni Presidente McKay pinaagi sa iyang duha ka mga
anak. Dihadiha sa pag-abut sa mga bata sa panimalay, siya nagsugod sa
pagkaarang-arang, ug sa wala madugay makalihok na sa iyang lawas ug nag-
amuma sa iyang mga anak. (Tan-awa sa Cherished Experiences from the
Writings of President David O. McKay, gitigum ni Clare Middlemiss [Salt Lake
City: Deseret Book Co., 1955], pp. 149–51.)

Kita Makasunod sa Propeta

Paghimo og usa ka yano nga mauswagong dula nga pagpangita sa bahandi.
Pagsugod pinaagi sa pagpahayag: :Ania niini nga lawak, mao ang usa ka
mensahe gikan sa propeta sa Simbahan ngadto sa mga sakop niini nga klase.
Tan-awa kon kamo makakita ba niini.” Unya sultihi ang mga bata sa unang
tultulanan. Samtang ang matag tultulanan makit-an, basaha kini og kusog o
ipabasa sa usa ka bata nga makabasa. Ang katapusan nga tultulanan mahimo
nga mopahayag og sama niini, “Kini gisulat sa papel. Kini kauban sa ubang
pahina nga papel. Kini adunay mabulukon nga hapin.” Kon ang mga bata
makakaplag sa magasin, basaha o ipabasa sa usa ka bata gikan sa magasin
ang gimarkahan nga mensahe gikan sa propeta. Unya ipasabut unsa ka mahal
ang mga pulong sa usa ka propeta. Ang mga propeta makasulti kanato unsaon
sa pagpuyo aron kita makabalik ngadto sa Langitnong Amahan.

Katingbanan

Pagpamatuod mahitungod sa mga panalangin nga miabut kanimo pinaagi 
sa pagtuon sa mga pagtulun-an sa mga propeta diha sa balaan nga mga
kasulatan ug ang pagsunod sa buhi nga propeta. Kamo mahimo nga buot nga
makigbahin og usa ka kinaugalingon nga kasinatian mahitungod sa unsa nga
paagi nga ang usa ka pagtulun-an gikan sa usa ka propeta nakaimpluwensya
sa inyong kinabuhi.

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

Pagpalambo nga
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Patindoga ang mga bata nga maglinya ug magmartsa sa hilom liyok sa
lawak samtang nagsulti o nag-awit sa mga pulong sa koro sa “Sunda ang
Propeta [Follow the Prophet]” (Children’s Songbook, pp. 110–11). Matag
human sa koro, ang bata sa atubangan sa linya kinahanglan nga mosulti
giunsa niya pagsunod ang mga pagtulun-an sa propeta ug unya moadto sa
katapusan sa linya. Siguroha nga ang matag bata makapuli nga moanha sa
unahan sa linya.

Dula nga 
pagpangita
sa bahandi
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Sunda’ng propeta, sunda’ng propeta,
Sunda’ng propeta; ayaw’g kasaag.
Sunda’ng propeta, sunda’ng propeta,
Sa agianan nasayud s’ya.

2. Ipasabut nga kon kita mosunod sa propeta pinaagi sa pagbuhat unsa ang
iyang gisugo nga atong buhaton, kita mapanalanginan ug makahimo sa
pagbalik og puyo uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Panghatag
og usa ka kopya sa dula nga liku-liko (makita diha sa sunod nga pahina)
ngadto sa matag bata ug hangyoa sila sa pag-kolor sa matarung nga dalan
aron makabalik ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. Ang mga bata
nga dili makabasa mahimo nga nanginahanglan og pipila ka tabang.

3. Pakigbahin og mga kamatuoran ug mga sugilanon mahitungod sa bag-o nga
propeta samtang imong ipakita ang iyang hulagway.

4. Tabangi ang mga bata sa pagkat-on kutob sa mahimo sa ikalima nga artikulo
sa hugot nga pagtuo.

Leksyon 8
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Pagkapari nga mga Panalangin
ug mga Ordinansa

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata sa pagsabut sa ka mahinungdanon sa
pagkapari nga mga panalangin ug mga ordinansa.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Santiago 5:14–15 ug Doktrina ug
mga Pakigsaad 42:44, 48–52. Bisan tuod og kining balaan nga mga
kasulatan dili gamiton niini nga leksyon, sila mohatag kaninyo og balaan 
nga kasulatan nga kaagi alang sa pagtudlo niini nga baruganan.

2. Pag-andam og usa ka palabad nga papel nga gamiton sa pang-atensyon
nga kalihokan. Sa paghimo og palabad nga papel, pag-andam og kwadrado
nga pirasong papel ingon sa gipakita sa ubos. Guntinga ang mga linya nga
tulbok-tulbok, ug piloa nga sal-ang-sal-ang ang mga tulbok diha sa tunga.
Dayon ibutang ang usa ka dinagom diha sa mga tulbok, ug itusok ang
dinagom ngadto sa usa ka lapis o tukog.

3. Pangandam sa pagtabang sa mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga
pulong sa awit “Ang Pagkapari Gipahiuli [The Priesthood Is Restored]”
(Children’s Songbook, p. 89); ang mga pulong gilakip sa luyo niining
tamdanan nga basahon.

4. Kon ikaw makahimo, pag-andam og kopya sa mosunod nga sulat alang sa
matag bata nga dad-on sa panimalay. Himoa o tabangi ang matag bata sa
pagsulat diha sa blangko ingon nga angay alang niana nga bata (sama sa
“Inahan ug Amahan”). Pagmabination ngadto sa mga bata kinsa wala nay
mga amahan ug inahan sa panimalay.

Mahal kong __________________,

Ako ba nahatagan na sukad og panalangin sa pagkapari? 
Palihug sultihi ako mahitungod niini.

Nahigugma,

5. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka botelya sa gipahinungod nga lana.
b. Mga krayola o mga lapis alang sa mga bata nga mopirma sa mga sulat.
c. Hulagway 3-11, Juan Bautista Nagtugyan sa Aaronic nga Pagkapari

(62013 Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 407); hulagway 3-12,
Pagpahiuli sa Melchizedek nga Pagkapari (62371 Sudlanan sa Hulagway
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sa Ebanghelyo 408); hulagway 3-20 Amahan Nag-andam sa
Pagpanalangin sa Iyang Masakiton nga Anak; hulagway 3-21, 
Amahan Nagpanalangin sa Iyang Masuso nga Bata.

6. Himoa ang gikinahanglan nga pag-pangandam sa bisan unsa nga
pagpalambo nga mga kalihokan nga inyong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa paghimo og usa ka butang
sulod sa semana.

Mga Ordinansa sa Pagkapari Gipahiuli

Ipakita sa mga bata ang palabad nga papel nga imong nahimo (kamo mahimo
nga mohimo sa palabad diha sa klase aron sa pagpakita kanila giunsa kini
paghimo kon kamo nagtuo niini nga angay alang sa imong klase). Paduola 
ang matag bata sa atubangan sa klase ug pahuypa sa palabad aron sa
pagpatuyok niini.

• Unsay nagpatuyok sa palabad? (Ang kusog sa hangin.)

• Unsa ang mahitabo kon walay pay hangin?

Ipasabut nga ang hangin mahimo nga usa ka gamhanan nga kusog. Kini
makasuyop og tubig gikan sa ilawom sa yuta, o kini makahatag og kusog
ngadto sa dako nga mga makina. Sultihi ang mga bata nga karon sila makakat-
on mahitungod sa usa ka gahum nga labaw ka kusog kay sa hangin.
Pahinumdumi sila mahitungod sa bag-o nga leksyon sa pagpahiuli sa tinuod
nga Simbahan ni Jesukristo (tan-awa sa leksyon 6). Usa ka mahinungdanon
nga katarungan alang sa pagpahiuli sa ebanghelyo mao ang pagpahiuli sa
pagkapari nganhi sa kalibutan.

• Ngano nga ang pagkapari mahinungdanon kaayo? (Tabangi ang mga bata
sa pagsabut nga kini mao ang gahum sa pagbuhat alang sa Langitnong
Amahan og ni Jesukristo.)

• Unsa ang ipasabut sa pagbuhat alang sa Langitnong Amahan ug ni Jesus?
(Sa pagbuhat sa mga butang nga ilang buhaton.)

• Unsa ang pipila sa maayo nga mga butang nga gihimo ni Jesukristo dinhi 
sa yuta? (Siya nagpabunyag, miayo sa masakiton, mihimo sa buta nga
makakita, mipanalangin sa mga bata, miandam sa sakramento sa unang
higayon, ug uban pa.)

• Mahimo ba kini nga mga butang nga buhaton karon? (Oo, sila mahimo ug
gihimo karon. Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga ang mao nga mga
butang mahimo lamang pinaagi sa matarung nga paggamit sa pagkapari ug
sa atong kaugalingon nga hugot nga pagtuo.)

• Unsa ang pagkapari? Unsa ang mabuhat sa usa ka tawo kinsa sa matarung
nagpasidungog sa iyang pagkapari? (Ipasabut ngadto sa mga bata nga kita
nagkinahanglan nga makadawat og piho nga mga ordinansa aron makabalik
sa atong Amahan sa Langit. Kini nga mga ordinansa mahimo lamang nga
buhaton pinaagi sa pagtugot ug gahum sa pagkapari.)

Pang-atensyon
sa kalihokan
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• Unsa ang pipila niini nga mga ordinansa sa pagkapari? (Ang sakramento,
bunyag, kumpirma, pag-orden ngadto sa pagkapari, mga pagbugkos diha
sa templo, ug uban pa. Kon gikinahanglan, paghatag og mga pasabut sama
sa, “Unsa ang mahitabo kon kamo mahimo na nga walo ka tuig ang
panuigon?”)

• Uban nga mga ordinansa naghatag kanato og mga panalangin aron sa
pagtabang kanato sa panahon niini nga kinabuhi.

• Unsa nga mga panalangin ang atong madawat gikan niadto kinsa naghupot
sa pagkapari? (Mga tubag mahimo nga maglakip sa pagpangalagad sa
masakiton, panalangin sa usa ka amahan, ug paghatag og ngalan ug
panalangin sa mga masuso nga bata. Kamo mahimo nga mohatag og mga
pasabut.)

Ipasabut nga kini nga mga ordinansa ug mga panalangin maato pinaagi sa
atong hugot nga pagtuo, mga pag-ampo, ug tukma nga pagtugot sa pagkapari.

Mga Hulagway Ipakita ang hulagway 3-11, Juan Bautista Nagtugyan sa Aaronic nga Pagkapari,
ug hulagway 3-12, Pagpahiuli sa Melchizedek nga Pagkapari. Pagpahayag 
og pagkamapasalamaton ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo sa
pagtugot niini nga mga panalangin nga ipahiuli pinaagi ni Propeta Joseph
Smith. Sultihi ang mga bata nga sila adunay daghan pa nga mga leksyon sa
bunyag, kumpirma, sa sakramento, ug sa mga templo niini nga tuig. Pasaligi
ang mga bata nga ang Langitnong Amahan adunay laraw alang kanila nga
masakop uban sa usa ka mahigugmaon nga banay sa kahangturan, ug nga
pinaagi niini nga mga ordinansa sila makabalik ngadto kaniya.

Ang Pagkapari Makapanalangin sa Matag Usa

Panaghisgutan • Ang inyong amahan o uban nga naghupot sa pagkapari nakapandong ba sa
ilang mga kamot diha sa inyong ulo ug nakahatag kaninyo og panalangin?
(Awhaga ang mga bata sa pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian. Susiha
kinsa ang mihatag kanila og panalangin ug alang sa unsa ang panalangin.)

Paghisgot uban sa mga bata sa mosunod nga mga punto mahitungod sa mga
panalangin:

1. Ang panalangin ihatag sa usa ka tawo kinsa naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari. Ang usa ka tawo kinsa naghupot sa pagkapari adunay gahum sa
pagbuhat alang ni Jesukristo. Kini nga tawo mahimo nga inyong amahan,
inyong igsoon nga lalaki, inyong apohan nga lalaki, ang obispo o presidente
sa sanga, ang mga misyonaryo, ang inyong magtutudlo sa banay, o bisan
kinsang takus nga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari.

2. Ang tanan nga mga panalangin nga gihatag pinaagi sa pagtugot sa
pagkapari gihimo aron sa pagtabang kanato.

3. Adunay nagkalain-lain nga mga matang sa mga panalangin.

Sultihi ang mga bata nga sa sunod sila makakat-on mahitungod sa duha ka
matang sa linain nga mga panalangin sa pagkapari.

Mga Naghupot sa Pagkapari Makapanalangin ug Makahatag
og Ngalan sa mga Masuso nga Bata

Hulagway Ipakita ang hulagway 3-21, Amahan Nagpanalangin sa Iyang Masuso nga Bata.
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• Unsa ang nahitabo dinhi niini nga hulagway? (Ang masuso nga bata
gipanalanginan ug gihatagan og usa ka ngalan.)

Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna mahitungod sa katapusan nga
higayon nga sila nakakita og usa ka masuso nga bata nga gipanalanginan.

• Unsa ang inyong gibati samtang ang bata gipanalanginan? (Awhaga ang
mga bata sa pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian ug mga pagbati.)

Mga Naghupot sa Pagkapari Makapangalagad ngadto sa Masakiton

Sultihi ang mga bata nga ingon nga mga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing Adlaw, kita nagtuo sa lain nga matang sa
panalangin nga gitawag og pagpangalagad ngadto sa masakiton. Ipasabut
nga ang pagpangalagad og usa ka panalangin mao ang paghatag og usa ka
panalangin. Basaha og kusog ang ikapito nga artikulo sa hugot nga pagtuo ug
tabangi ang mga bata sa pagsulti og usab sa hugpong sa mga pulong “Kami
nagtuo sa gasa sa pagpang-ayo.” Pahinumdumi ang mga bata nga ang mga
pagpang-ayo mahitabo sunod sa mao nga panalangin kon kini pagbuot sa
Langitnong Amahan.

Hulagway Ipakita ang hulagway 3-20, Amahan Nag-andam sa Pagpanalangin sa Iyang
Masakiton nga Anak. Ipasabut nga bisan kanus-a nga adunay usa nga
masakiton, mga naghupot sa pagkapari makahatag kaniya og linain nga
panalangin. Kini usa ka maayo nga butang nga mangayo og panalangin kon
kita masakiton. Ipasabut ang mosunod mahitungod sa pagpanalangin alang 
sa masakiton.

1. Kon kamo masakiton ug nagkinahanglan og usa ka panalangin, kamo
makasulti sa inyong mga ginikanan. Kon ang inyong amahan naghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari, siya tingali mohangyo sa lain nga takus nga
naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari diha sa Simbahan sa pagtabang
kaniya sa paghatag kaninyo og usa ka panalangin. Kon ang inyong amahan
wala maghupot sa Melchizedek nga Pagkapari, kamo makahangyo sa inyong
mga magtutudlo sa banay, apohan nga lalaki, uyoan, sa obispo o presidente
sa sanga, o sa mga misyonaryo alang sa usa ka panalangin.

2. Kadto kinsa nangalagad ngadto sa masakiton, o naghatag sa panalangin,
mogamit sa lunsay nga lana sa oliba nga napahinungod (gihatagan og 
linain nga panalangin) pinaagi sa duha ka mga sakop sa Melchizedek nga
Pagkapari. Ipakita sa mga bata ang botelya sa napahinungod nga lana.

3. Adunay duha ka mga bahin sa pagpangalagad ngadto sa masakiton: Una,
usa sa naghupot sa pagkapari mobutang og gamay nga lana ibabaw sa ulo
sa masakiton nga tawo ug mohatag og mubo nga pag-ampo. Ikaduha, ang
duha nga naghupot sa pagkapari dayon mopandong sa ilang mga kamot
diha sa ulo sa masakiton nga tawo, ug ang usa mosilyo sa pagdihog pinaagi
sa lain nga linain nga pag-ampo, naghatag uban niini og usa ka dinasig nga
panalangin sa Langitnong Amahan.

Ipasabut ngadto sa mga bata nga kon kita adunay hugot nga pagtuo ug
nakadawat og usa ka panalangin sa pagkapari, ang Langitnong Amahan
mopanalangin kanato sumala sa iyang kabubut-on. Siya mobuhat kanunay
unsay labing maayo alang sa atong mga kinabuhi.

Artikulo sa hugot
nga pagtuo
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Pakigbahin og usa ka kinaugalingon nga kasinatian sa diha nga kamo aduna 
o nakahibalo nga usa ka masakiton nga tawo namaayo human makadawat 
og panalangin. Sultihi ang mga bata unsa kamo ka mapasalamaton alang 
sa pagkapari ug alang sa gasa sa pagpang-ayo.

Panalangin sa Usa ka Amahan

Sugilanon Sultihi ang mga bata mahitungod sa usa ka linain nga matang nga panalangin
sa pagkapari pinaagi sa pagsaysay sa mosunod nga sugilanon (sa pagsaysay
sa sugilanon ug unya sa paghisgot sa baruganan nga nalakip, pagmabination
ngadto niadto nga mga bata kinsa walay amahan kinsa makahatag kanila og
usa ka panalangin sa pagkapari):

Si Melissa naguol mahitungod sa pagsugod sa klase, bisan tuod siya
naglantaw niini sulod sa dugay nga panahon. Si Melissa wala pa sukad
makaeskwela ug wala siya masayud kon sama sa unsa kini. Siya wala makaila
sa iyang magtutudlo, ug siya wala makaila kinsa ang uban nga mga bata.

Sa gabii nga wala pa magsugod ang eskwela, si Melissa miandam sa sinina
nga iyang isul-ob ug nangandam alang sa pagkatulog. Sa wala madugay siya
miadto sa lawak dawatanan og bisita, naghapyod sa iyang tiyan. Siya miingon,
“Dili kaayo maayo ang akong gibati. Tingali ako nagdaot.” Ang mga ginikanan
ni Melissa misulti kaniya nga sila buot nga motabang kaniya nga moabti og
kaarang-arang. Ang iyang inahan migakus kaniya. Ang iyang amahan misulti
kaniya nga siya nakasabut nga siya naguol mahitungod sa pag-adto sa
eskwelahan.

Siya misulti kaniya nga adunay usa ka butang nga siya makahatag kaniya nga
makatabang kaniya nga makaangkon og usa ka malipayon nga kasinatian sa
eskwelahan. Siya mipasabut nga siya makahatag kaniya og linain nga
panalangin sa usa amahan pinaagi sa gahum sa pagkapari.

Si Melissa miingon nga siya buot nga siya mohatag kaniya og panalangin sa
usa ka amahan. Busa ang amahan ni Melissa mipandong sa iyang mga kamot
diha sa iyang ulo ug mihatag kaniya og usa ka panalangin. Siya mipanalangin
kaniya nga siya daghan og mahimo nga mga higala ug nga siya adunay usa ka
buotan nga magtutudlo kinsa mohigugma kaniya ug motabang kaniya sa
pagkat-on.

Human sa panalangin, si Melissa migakus sa iyang amahan ug mipasalamat
kaniya alang sa paghatag og panalangin sa usa ka amahan. Siya miingon nga
mibati na siya og kaarang-arang.

• Unsa nga mga suliran nga kamo nagkinahanglan og tabang?

• Makahimo ba ang bisan kinsa kaninyo sa pagsaysay mahitungod sa higayon
nga kamo nakadawat og panalangin sa usa ka amahan?

Awhaga ang mga bata sa paghangyo sa ilang amahan alang sa panalangin sa
usa ka amahan sa matag panahon sila adunay talagsaon nga panginahanglan.
Ipasabut nga kon ang ilang amahan wala maghupot sa pagkapari, bisan kinsa
nga takus nga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari, sama sa mga
magtutudlo sa banay, ang obispo, presidente sa sanga, ang mga misyonaryo,
o uban nga mga kabanay sama sa mga uyoan o mga apohan nga lalaki kinsa
naghupot sa pagkapari makahatag kanila og usa ka linain nga panalangin kon

Kasinatian sa
matutudlo

Leksyon 9



52

sila adunay panginahanglan. (Pagmabination ngadto niadtong mga bata kinsa
gikan sa mga panimalay diin ang pagkapari wala tagai og bili.)

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa awit, “Ang Pagkapari Gipahiuli.”

Katingbanan

Mga sulat Ipasa ang mga sulat nga imong giandam. Sultihi ang mga bata unsa ang
gipamulong sa mga sulat. Tabangi ang matag bata sa pagsulat sa padad-anan
sa husto nga paagi ug sa pagpirma sa iyang ngalan sa ubos sa sulat. Awhaga
ang mga bata sa pagsulti ngadto sa ilang mga ginikanan mahitungod sa
panalangin sa pagkapari nga ilang nadawat ug mahitungod sa mga panalangin
nga ilang nakat-unan mahitungod sa Primarya.

Pagpamatuod ngadto sa mga bata nga ang pagkapari uban sa iyang gahum
gipahiuli nganhi sa yuta ug usa ka linain nga gasa gikan sa Langitnong
Amahan aron sa pagpanalangin sa atong mga kinabuhi. Pinaagi sa pagtugot
ug gahum sa pagkapari, kita makadawat sa mga ordinansa ug mga panalangin
nga gikinahanglan aron makapuyo pag-usab uban sa Langitnong Amahan ug
magpuyo og labaw nga maayo nga mga kinabuhi dinhi sa yuta.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo aron sa
pagpasalamat sa Langitnong Amahan alang sa linain nga mga panalangin sa
pagkapari.

Pagpalambo nga
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Kamo makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Tugoti ang mga bata sa pagsubay og liyok sa ilang mga kamot sa usa ka
krayola diha sa usa ka piraso nga papel. Pahinumdumi sila nga kon kita
masakiton, ang usa ka naghupot sa pagkapari makapandong sa iyang
mahigugmaon nga mga kamot diha sa atong mga ulo aron sa paghatag
kanato og usa ka panalangin. Kanus-a ipandong ang mga kamot diha sa
atong mga ulo? (Labaw ka dagko nga mga bata mahimo nga mosulat diha
sa matag tudlo sa gisubay nga kamot og tubag sama sa kumpirma, mga
pag-orden sa pagkapari, ug mga panalangin sa usa ka amahan. Alang sa
labaw ka gagmay nga mga bata sultihi lamang sa yano mahitungod niining
uban nga mga panalangin.

2. Pakigsabut alang sa usa ka amahan ug sa iyang bag-o nga natawo nga
masuso nga bata sa pag-anha sa imong klase aron sa pagsulti ngadto sa
mga bata. Ipahimo sa amahan ang pagsulti mahitungod sa panalangin sa
masuso nga bata, unya ipangutana ang mosunod nga mga pangutana:

• Gigamit ba ang tibuok ngalan sa masuso nga bata diha sa panalangin?
Unsa kini?

• Kinsa ang mipanalangin sa masuso nga bata, ug unsa nga pagtugot ang
iyang gihuptan?

• Kinsa ang mitabang sa pagpanalangin, ug sa unsa nga paagi sila
mitabang?

Pagpamatuod
sa magtutudlo
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• Ngano nga kini usa ka talagsaon nga adlaw alang sa masuso nga bata?

• Unsa nga linain nga mga panalangin ang nadawat sa masuso nga bata?
(Paghisgot lamang niini kon angay.)

3. Paghimo ug paggunting og yano nga mga dibuho, sama niadto nga anaa sa
sunod nga pahina, nagtimaan sa mga tubag sa mosunod nga mga tigmo.
Ipasa ang mga dibuho nga inyong nahimo. Ipahimo sa matag bata ang
pagpataas sa ilang dibuho ug ipasulti unsa ang gipaila niini.

Ipasabut nga ikaw mobasa og pipila ka mga tigmo, ug ang mga bata
mohukom hain nga dibuho ang motubag sa tigmo. Ipahimo sa bata nga
naggunit sa tubag sa tigmo sa pagbutang niini tupad sa husto nga hulagway
sa panalangin. (Pipila ka mga dibuho mapares sa labaw sa usa ka
panalangin.)
a. Ako gigamit kon ang usa ka tawo kinsa masakiton gihatagan og usa ka

panalangin. Ang naghupot sa pagkapari nagbutang og gamay nga
gidaghanon kanako diha sa ulo sa tawo nga masakiton. Kinsa ako?
(Gipahinungod nga lana.)

b. Ako dili makalakaw. Ako dili makasulti. Ako bata kaayo. Ako
nagkinahanglan nga mahatagan og usa ka ngalan ug usa ka panalangin.
Unsa ako? (Usa ka masuso nga bata.)

c. Ako nagkinahanglan og linain nga panalangin. Ako adunay taas nga
hilanat. Ako mihangyo sa akong amahan sa paghatag kanako og usa ka
panalangin aron sa pagtabang kanako nga mobati og kaarang-arang.
Unsa ako? (Usa ka masakiton nga bata.)

d. Ako gihatagan og linain nga gahum nga gitawag og pagkapari. Ako
adunay mga anak. Ako makahatag sa akong mga anak og panalangin sa
usa ka amahan. Unsa ako? (Usa ka amahan.)

e. Kon ang usa ka masakiton nga tawo mangayo og panalangin, sa kubos
usa ka piho nga gidaghanon sa mga lalaki kinsa naghupot sa Melchizedek
nga Pagkapari gitawag aron sa paghatag sa panalangin. Ako mao kana
nga numero. Unsa ako? (Ang numero 2.)

f. Kon ang mga lalaki nga naghupot sa pagkapari nagpanalangin og usa ka
masuso, nagpanalangin og masakiton, o naghatag og panalangin sa usa
ka amahan, sila naggamit kanako. Sila nagpandong kanako diha sa ulo sa
tawo o naggamit kanako sa paggunit sa masuso. Unsa ako? (Mga kamot.)

Leksyon 9
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Paghinulsol

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut sa baruganan sa paghinulsol ug
ngano nga mahinungdanon kini sa ilang mga kinabuhi.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon ug pangandam sa paghisgot sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42 ug 3 Nephi 9:22.

2. Gamita ang tsart “Pagpasakop sa Simbahan ni Jesukristo” giandam diha sa
leksyon 7, uban sa gilis sa pulong “Hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo” nga
gibutang. Usab himoa nga ang gilis sa pulong “Paghinulsol” andam aron
gamiton sa panahon niini nga leksyon. (Kini maayo nga moandam sa
pagbalik-pagtuon sa ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo uban sa mga
bata ug tabangi kadtong mga bata kinsa makahimo sa pagsag-ulo sa tanan
o bahin niini samtang kamo naghisgot sa mga baruganan sa panahon sa
leksyon.)

3. Andama ang mosunod nga mga gilis sa pulong (tipigi sila aron kamo
makagamit kanila pag-usab sa leksyon 22):

4. Pangandam sa pagtabang sa mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga
pulong sa ikaduha nga garay sa awit, “Tabangi ‘Ko, Mahal nga Amahan
[Help Me, Dear Father]” (Children’s Songbook, p. 99); ang mga pulong
gilakip diha sa luyo niini nga tamdanan nga basahon.

5. Hinumdumi nga ang mga bata nga ubos sa panuigon nga walo walay
tulubagon; walay usa sa mga bata nga kinahanglan himoon nga mobati 
og pagkamaysala.

6. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia, usa ka Basahon ni Mormon, ug usa ka Doktrina ug 

mga Pakigsaad.
b. Papilit
c. Usa ka bendahe

7. Himoa ang gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa nga
pagpalambo nga mga kalikohan nga inyong pagagamiton.

Ayaw usba ang sayop

Pagtarung sa sayop

Pangayo og pasaylo

Pagbati og kasubo

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw miawhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Kita Kinahanglan Maghinulsol Kon Kita Makahimo
og Sayop nga mga Pagpili

Ipakita ang usa ka bendahe ngadto sa mga bata.

• Kamo ba nasamad na?

• Unsa ang bation niini?

• Unsa ang kinahanglan nga atong buhaton kon kita masamad? (Limpyohi ug
butangi kini og bendahe.)

• Ngano nga kinahanglan limpyohan ug butangan og bendahe ang samad?
(Aron sa pagtabang niini nga maayo og labaw ka dali.)

Kon kita makahimo og usa ka butang nga sayop, kini sama nga adunay usa ka
samad. Kini sakit sa sulod og naghimo kanato nga masulub-on tungod kay kita
nakahibalo nga kita nakahimo og sayop. Ang paghinulsol makatabang kanato
kon kita nakahimo og sayop. Kini usa ka paagi sa paglimpyo ug pag-ayo og
usa ka espirituhanon nga sakit.

Ibutang ang gilis sa pulong “Paghinulsol.”

Sugilanon Isaysay sa imong kaugalingon nga mga pulong ang mosunod nga sugilanon:

Si Ricardo diha sa tindahan aron sa pagpalit og pipila ka hilo alang sa iyang
inahan. Siya nakakita og pipila ka karmelitos nga igbabaligya diha sa estante. 
Siya buot og pipila ka karmelitos apan walay igo nga salapi. Samtang ang tindera
nangita sa hilo, si Ricardo misulod og pipila ka karmelitos diha sa iyang bulsa. Sa
diha nga mibalik ang tindera, si Ricardo mibayad alang sa hilo. Iyang gikaon ang
karmelitos sa iyang pagpauli. Wala madugay si Ricardo misugod sa paghunahuna
mahitungod sa usa ka butang nga ang iyang mga ginikanan mitudlo kaniya.

Ipabasa sa usa ka labaw ka hamtung nga bata ang Exodo 20:15 o basaha kini
og kusog sa inyong kaugalingon.

• Sa inyong hunahuna unsa ang gibati ni Ricardo? (Dili malipayon.)

• Unsa ang nabuhat nga sayop ni Ricardo? (Siya nangawat og pipila ka
karmelitos.)

• Unsa ang mabuhat ni Ricardo sa pagkuha niining dili malipayon nga
pagbati? (Maghinulsol.)

Ipahimo sa usa ka bata ang pagbutang sa gilis sa pulong “Pagbati og kasubo”
ubos sa gilis sa pulong “Paghinulsol.”

Ipasabut nga kon kita nakaamgo nga kita nakabuhat og usa ka butang nga
sayop, kita kinahanglan nga moangkon nga kita nakabuhat og sayop ug 
mobati og kasubo nga kita mibuhat niini. Kini nga pagbati mao ang paagi sa
Langitnong Amahan sa pagtabang kanato nga makahibalo nga kita nakahimo
og usa ka butang nga sayop.

Pang-atensyon
nga kalihokan
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Ipasabut nga ang sunod nga butang nga kinahanglan buhaton ni Ricardo mao
ang pagpangayo og pasaylo alang sa unsay iyang nabuhat. Ipahimo sa lain
nga bata ang pagbutang sa gilis sa pulong “Pangayo og pasaylo.”

• Ngadto kang kinsa si Ricardo kinahanglan nga mangayo og pasaylo?
(Langitnong Amahan ug sa tindera.)

Itudlo nga kon kita maghinulsol sa atong sayop nga mga pagpili, kita
kinahanglan gayud mangayo sa atong Langitnong Amahan ug sa tawo nga
atong nasad-an sa pagpasaylo kanato. Kita gikinahanglan nga moangkon nga
kita nakahimo og usa ka sayop nga pagpili ug unya mangayo nga pasaylo-on
alang sa unsay atong nabuhat.

• Unsaon nato pagpangayo sa Langitnong Amahan sa pagpasaylo kanato?
(Kita mangayo pinaagi sa pag-ampo.)

Ipasabut nga ang ikatulo nga butang nga si Ricardo kinahanglan mohimo mao
ang pagsulay sa pagtarung sa sayop. Ipabutang sa lain nga bata ang gilis sa
pulong “Pagtarong sa sayop” ubos sa uban nga mga gilis sa pulong. Tabangi
sila sa pagsabut nga kita gikinahanglan nga mosulay sa pagtarung sa bisan
unsa nga mga suliran nga atong nahimo tungod sa atong sayop nga pagpili.
Usahay kita dili makatarung sa mga suliran (sama sa pag-ilis sa usa ka butang
nga atong naguba), apan kita gikinahanglan nga mohimo sa labing maayo nga
atong mahimo.

• Sa unsa nga paagi si Ricardo makatarung sa iyang sayop? (Pagbalik ngadto
sa tindahan ug pagbayad alang sa karmelitos o pagbuhat og pipila ka buhat
alang sa tindera nga walay bayad.)

Pahinumdumi ang klase nga laing butang nga si Ricardo kinahanglan gayud
mobuhat mao ang paghukom nga dili na mohimo pag-usab nianang sayop nga
pagpili. Ipabutang sa lain nga bata ang gilis sa pulong “Ayaw usba ang sayop”
ubos sa uban nga mga gilis sa pulong. Tapusa nga si Ricardo gikinahanglan
nga mohukom nga dili na gayud mohimo pag-usab nianang sayop nga pagpili.
Siya makahibalo nga siya sa pagkamatuod naghinulsol kon siya mobati og
kasubo tungod sa pagbuhat og sayop ug andam sa pag-angkon niini,
naghangyo nga mapasaylo, naninguha sa pagtarung sa sayop, ug naghukom
nga dili na gayud mohimo pag-usab nianang sayop. Samtang kamo mosulti sa
matag paagi sa paghinulsol, itudlo ang husto nga gilis sa pulong.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa ikaduhang garay sa awit “Tabangi ‘Ko, Mahal
nga Amahan.”

Paghinulsol usa ka Paagi sa Pagpasakop sa Tinuod nga Simbahan

Ipasabut nga si Jesukristo buot kanato nga makahibalo unsaon sa paghinulsol
aron kon kita mahimo na nga mga sakop sa iyang Simbahan, kita makahinulsol
sa atong mga sayop.

Ipakita ang tsart “Pagpasakop sa Simbahan ni Jesukristo” gikan sa leksyon 7.

Pahinumdumi ang klase nga sa miagi nga leksyon sila nakakat-on mahitungod
sa usa ka paagi sa pagpasakop sa tinuod nga Simbahan. Kana nga paagi mao
ang hugot nga pagtuo ni Jesukristo. Kuhaa ang gilis sa pulong “Paghinulsol”
gikan sa dapit nga gibutagan ug ibutang kini diha sa tsart ibabaw sa gilis sa
pulong “Hugot nga pagtuo diha ni Kristo.”

Tsart ug
panaghisgutan

Leksyon 10
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Ipasulti og kusog sa mga bata kining duha ka mga paagi nga gikinahanglan
aron mahimo nga mga sakop sa tinuod nga Simbahan—hugot nga pagtuo ug
paghinulsol.

Ipasabut nga human kita mabunyagi kita kinahanglan maghinulsol sa atong
tibuok nga mga kinabuhi sa matag panahon kita makahimo og usa ka sayop
nga pagpili. Ang Manluluwas misaad kanato nga sa matag panahon nga kita sa
pagkamatuod maghinulsol, siya mopasaylo kanato ug siya dili na mohinumdom
sa atong mga sala.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42 ngadto sa mga bata.

• Unsa ang mahinungdanon nga saad nga gihatag ni Jesus kon kita
maghinulsol?

Ipasabut nga ang paghinulsol kinahanglan nga usa ka mahinungdanon nga
bahin sa atong mga kinabuhi. Human kita moabut sa walo ka tuig nga
panuigon, kita may kapangakohan alang sa mga pagpili nga atong gihimo. 
Si Jesus nakahibalo nga kita dili sa kanunay makahimo og matarung nga 
mga pagpili. Siya naghigugma kanato ug naghatag kanato og agianan sa
pagbuntog sa atong sayop nga mga pagpili. Siya nagsulti kanato nga kita
kinahanglan gayud nga maghinulsol aron kita makabalik sa pagpuyo uban
kaniya ug sa Langitnong Amahan.

Katingbanan

Basaha og kusog o ipabasa sa usa ka labaw ka hamtung nga bata ang unang
han-ay sa mga pulong sa 3 Nephi 9:22.

Ipasabut nga ang paghinulsol usa ka mahinungdanon kaayo nga panalangin
nga makatabang kanato sa pag-andam sa pagpuyo uban sa Langitnong
Amahan pag-usab. Usab, ipasabut nga bisan human kita makabuhat sa tanan
kutob sa atong mahimo sa pagtarung sa atong mga sayop, ang Langitnong
Amahan mopasaylo lamang kanato tungod sa pag-ula ni Jesukristo (tan-awa
sa 2 Nephi 25:23).

Pagpamatuod mahitungod sa baruganan sa paghinulsol, ug dapita ang mga
bata sa paghangyo sa ilang mga ginikanan sa pagpasabut pag-usab sa
paghinulsol ngadto kanila diha sa panimalay. Ipahayag ang imong pasalamat
nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo mihimo niini nga mahimo ang
pagtarung sa atong mga kasaypanan aron kita makapahimulos sa kinabuhi
dinhi sa yuta ug sa katapusan mobalik og puyo uban kanila sa kahangturan.

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

Pagpalambo 
nga mga 
Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Kamo makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pag-andam sa mosunod nga palid alang sa matag bata. Ipasulat sa mga
bata ang upat ka mga paagi nga gigamit diha sa paghinulsol. Alang sa
gagmay nga mga bata, pagdibuho og mga lingin alang sa duha ka mga

Pagpamatuod 
sa magtutudlo

Pagpasabut sa 
Balaan nga 
Kasulatan
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nawong ug ipadibuho sa mga bata ang mga nawong diha sa mga lingin sa
ilang mga kaugalingon. Isugyot nga ang mga bata mobutang niini nga papel
diha sa ilang mga panimalay diin sila dali nga makakita niini aron sa
pagpahinumdom kanila unsaon sa paghinulsol ug sa pag-usab sa ilang
kasubo nga mga pagbati ngadto sa malipayon nga mga pagbati.

2. Ipahimo sa mga bata ang pag-arte sa mibati og kasubo ug sa paghangyo 
sa usa ka tawo alang sa kapasayloan sa pipila ka sayop nga ilang nahimo.
Hatagi og gibug-aton nga ang katim-os mahinungdanon kon mangayo alang
sa kapasayloan. Kini nga katim-os sa kasagaran mapakita diha sa tono sa
ilang tingog. Ipakita kanila unsaon sa pagpangayo alang sa kapasayloan sa
dili tim-os ug sa tim-os nga paagi, ug ipabansay kanila ang paghangyo uban
sa husto nga tono sa tingog ug pamarug.

3. Sa imong kaugalingon nga mga pulong, isaysay ang sugilanon sa
paghinulsol ni Alma ang Batan-on ug sa upat ka anak nga mga lalaki ni
Mosiah (tan-awa sa Mosiah 27). Samtang inyong gisaysay ang sugilanon,
tan-aw ngadto sa matag paagi sa paghinulsol.

I Feel Happy After I Repent

1.

2.

3.

4.

Ako Mibati og Kalipay Human Ako Maghinulsol

Leksyon 10
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Bunyag

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga labaw nga makasabut sa
kamahinungdanon sa bunyag.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Mateo 3:13–17; 2 Nephi 9:23 ug
Doktrina ug mga Pakigsaad 20:73–74.

2. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa awit “Sa Akong
Adlaw’ng Natawhan [I Like My Birthdays]” (Children’s Songbook, p. 104).

3. Dad-a ang tsart nga “Pagpasakop sa Simbahan ni Jesukristo,” nga unang
gigamit sa leksyon 7. Ibutang ang mga gilis sa pulong “Hugot nga Pagtuo
diha ni Jesukristo” ug “Paghinulsol” diha sa tsart. Himoa nga ang gilis sa
pulong “Bunyag” andam nga ibutang diha sa tsart sa panahon sa leksyon.

4. Usa ka humok nga bola o gamay nga sinudlang dulaan nga hayop.

5. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia, usa ka Basahon ni Mormon, ug usa ka Doktrina ug mga

Pakigsaad.
b. Hulagway 3-13, Bata nga Lalaki Gibunyagan (62018); ug hulagway 3-1,

Juan Bautista Nagbunyag ni Jesus (62133; Sudlanan sa Hulagway sa
Ebanghelyo 208).

6. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

Pahinumdom: Gamita kini nga leksyon ingon sa panginahanglan kon adunay
usa sa mga bata nga gibunyagan na.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Kita Mahimo nga Mabunyagan sa Panuigon nga Walo

Tsart Ipakita ang tsart “Pagpasakop sa Simbahan ni Jesukristo.” Ipabutang sa usa ka
bata ang gilis sa pulong nga “Bunyag” diha sa ikatulo nga paagi. Sultihi ang
mga bata nga ang bunyag mao ang ikatulo nga paagi sa pagpasakop sa
Simbahan ni Jesukristo.

Ipasabut nga sa dili pa ang mga bata mabunyagan, usa ka butang nga
mahinungdanon kinahanglan gayud mahitabo. Sultihi sila sa pagpaminaw
samtang ikaw mosulti sa mga pulong sa usa ka awit mahitungod sa bunyag.

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Leksyon
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Ipasabut nga ikaw molak-ang og usa ka pulong. Kana nga pulong usab usa ka
numero. Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw ug tan-awa kon sila makatag-
an ba unsa ang nawala nga pulong. Sila kinahanglan nga mopataas sa ilang
mga kamot kon sila makahibalo unsa nga pulong ang gilak-angan.

Sa akong adlaw’ng natawhan
Sa kalipay ako dad-an
Dili ko makapaabut
Sa —————— nga mabunyagan.

• Unsa ang nawala nga pulong? (Walo.)

Ipasabut nga kita nagpaabut sa atong tanan nga adlaw’ng natawhan, apan 
ang atong ikawalo nga adlaw’ng natawhan adunay talagsaon nga kahulugan
tungod kay kini nagpasabut nga kita igo na ang panuigon nga magpabunyag.

Si Jesukristo Misunod sa Sugo nga Magpabunyag

Pahinumdumi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan nagsugo nga matag
usa magpabunyag. Si Jesukristo buot nga mosunod sa tanan nga mga sugo sa
Langitnong Amahan.

Basaha og kusog ang 2 Nephi 9:23. Ipasabut nga ang Usa nga Balaan sa
Israel mao ang lain nga ngalan ni Jesukristo.

Ipasabut nga kini nga balaan nga kasulatan nagsulti kanato nga kita gisugo
nga magpabunyag. Ang balaan nga kasulatan nagsulti usab nga kon kita 
wala mabunyagi, kita dili maluwas ngadto sa gingharian sa Dios; sa lain nga
pagkasulti, kita kinahanglan gayud nga magpabunyag aron makapuyo pag-
usab uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesus.

Ipakita ang hulagway 3-1, Juan Bautista Nagbunyag ni Jesus, ug isaysay ang
sugilanon (tan-awa sa Mateo 3:13-17). Basaha kutob sa mahimo ang mahitungod
niining balaan nga kasulatan ngadto sa mga bata kutob sa ilang masabtan.

• Kinsa ang mibunyag ni Jesus? (Juan Bautista.)

Itudlo nga si Jesus miadto kang Juan Bautista aron bunyagan tungod kay si
Juan adunay pagtugot sa pagkapari nga mobunyag.

Aron sa pagbunyag ni Jesus, si Juan Bautista midala kaniya ngadto sa
katubigan sa Suba sa Jordan. Human ipamulong ang pag-ampo sa bunyag, 
si Juan mibutang kaniya sa hingpit sa ilawom sa tubig. Unya si Juan mihaw-as
kaniya gikan sa tubig.

Ipasabut nga ang pagpabunyag pinaagi sa hingpit nga pagpasanap sa tubig
ug pagpatunga og balik gikan sa tubig gitawag og bunyag pinaagi sa
pagpaunlod. Ipasulti pag-usab sa mga bata ang mga pulong bunyag pinaagi
sa pagpaunlod.

Kita Mahimo nga Bunyagan Sama sa Pagbunyag ni Jesukristo

Awit Papaminawa ang mga bata samtang kamo mosulti sa mga pulong sa
ikaduhang garay sa “Sa Akong Adlaw’ng Natawhan.” Unya ipaawit, kanila 
o ipasulti pag-usab ang mga pulong uban kaninyo.

Bunyagan sa matarung nga pagkapari,
Ug sa sala dili na gayud molingi
Buhat nga ako mopili.

Hulagway ug
panaghisgutan

Balaan nga
Kasulatan

Pagtudlo sa
magtutudlo
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• Unsa “ang butang nga buot kong buhaton,” sumala sa awit? (Magpabunyag,
“sama ni Jesus.”)

• Sa unsa nga paagi kita pagabunyagan kon kita bunyagan sa sama nga
paagi sa bunyag ni Jesus? (Pinaagi sa pagpaunlod ug pinaagi sa usa ka
tawo nga may pagtugot sa pagkapari.)

Ibutang ang hulagway 3-13, Bata nga Lalaki Gibunyagan, sunod sa hulagway ni
Juan Bautista Nagbunyag ni Jesus.

Ipasabut nga sa diha nga si Jesukristo gibunyagan, siya gipaunlod o sa hingpit
gisanapan sa tubig. Karon, ang mga bunyag sa kasagaran gihimo sa usa ka
balay tigumanan diha sa usa ka linain nga tubigan nga gitawag og
bunyaganan. Kon walay usa ka bunyaganan sa duol, mga sapa o uban nga
mga tubigan ang gamiton.

• Unsa nga pagtugot ni Juan Bautista aduna aron sa pagbunyag? (Ang
Aaronic nga Pagkapari.)

• Unsa nga pagtugot kinahanglan gayud aduna ang tawo kinsa nagbunyag
kanato? (Siya kinahanglan gayud nga usa ka pari diha sa Aaronic nga
Pagkapari o naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari.)

• Kamo nakaila ba og usa ka tawo kinsa naghupot sa pagkapari ug
makabunyag?

Pahinumdumi ang mga bata nga sa dihang si Joseph Smith naghubad sa
Basahon ni Mormon uban ni Oliver Cowdery, si Juan Bautista miduol kanila 
ug mitudlo kanila sa husto nga paagi sa pagbunyag. Siya mihatag kanila sa
pagkapari aron sila adunay pagtugot sa pagbunyag sa uban. Ang pagkapari
gihatag ngadto sa uban nga mga tawo aron kita adunay kahigayunan nga
mabunyagan pinaagi sa usa ka tawo nga may tukma nga pagtugot.

Ipasabut ngadto sa mga bata nga ang tawo kinsa nagbunyag matag usa kanila
nakabaton sa sama nga pagkapari nga anaa kang Juan Bautista. Ang ikalima
nga artikulo sa hugot nga pagtuo nagsulti kanato sa unsa nga paagi ang usa
ka tawo nagdawat niini nga pagtugot.

Basaha og kusog ug ipasulti pag-usab sa mga bata ang mosunod:

“Kami nagtuo nga ang usa ka tawo kinahanglan gayud pagatawgon sa
Dios . . . pinaagi niadto kinsa adunay pagtugot.”

Ang Ordinansa sa Bunyag

Sa hulagway 3-13, Bata nga Lalaki Gibunyagan, itudlo ang posisyon sa mga
kamot. Ipasabut ngadto sa mga bata ang mosunod nga mga sumbanan: Kon
kamo bunyagan, kamo ug ang tawo nga nagbunyag kaninyo manaog ngadto
sa bunyaganan. Ang tawo nga nagbunyag kaninyo mogunit sa inyong tuo nga
kamot uban sa iyang wala nga kamot. Kamo makagunit sa inyong ilong pinaagi
sa inyong tuo nga kamot ug sa inyong wala nga kamot gunit ngadto sa wala
nga bukton sa tawo nga nagbunyag kaninyo. Ang tawo nga nabunyag kaninyo
dayon mopataas sa iyang tuo nga kamot ug mosulti sa mga pulong sa pag-
ampo sa bunyag.

Sultihi ang mga bata nga ang pag-ampo sa bunyag makaplagan diha sa
balaan nga mga kasulatan. Papaminawa sila samtang kamo nagbasa kanila sa
mga pulong sa pag-ampo.
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Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 20:73, nagsugod sa mga pulong
“Ingon nga sinugo.”

Ipasabut nga ang sinugo nagpasabut nga “gihatagan og pagtugot sa
pagbarug.” Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga ang tinuod nga bunyag
gihimo lamang pinaagi sa usa ka tawo kinsa gihatagan og pagtugot sa
pagbarug ni Jesukristo sa pagpahigayon sa bunyag. Ang ilang bunyag
maadunay sama nga bili ingon og si Jesus sa iyang kaugalingon nagbunyag
kanila.

Ipasabut nga human sa pag-ampo, ang tawo kinsa nagbunyag mobutang 
sa iyang tuo nga kamot diha sa likod sa tawo ug sa hinay mopaubos kaniya
ngadto sa tubig hangtud ang tubig sa hingpit mosanap kaniya. Unya siya
mobangon sa tawo gikan sa tubig.

Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga sila maanaa ilawom sa tubig sulod 
sa mubo kaayo nga higayon, ug nga ang tawo nga nagbunyag kanila mogunit
kanila pag-ayo. Sila mogunit sa iyang bukton ug makahimo sa paggunit sa
ilang mga ilong aron sila dili makaginhawa o makainom sa tubig.

Kon kamo buot, kamo makasulti mahitungod sa inyong bunyag. O bisan hain
sa mga bata diha sa imong klase nga nabunyagan na, dapita sila sa pagsulti
mahitungod sa ilang mga bunyag.

Himoa nga ang mga bata mangutana ug makigbahin sa ilang mga pagbati
mahitungod sa bunyag. Tabangi sila sa pagsabut nga ang bunyag mahimo 
nga usa ka maanindot nga kasinatian alang kanila.

Kita Malipayon Kon Kita Bunyagan

Sultihi ang mga bata nga ikaw adunay pipila ka mga pangutana nga imong
buot ipangutana kanila aron sa pagbalik-pagtuon unsa ang ilang nakat-unan
mahitungod sa mahinungdanon nga paagi sa bunyag. Iitsa ang bola o gamay
nga dulaang hayop ngadto sa usa ka bata ug pangutana og usa sa mosunod
nga mga pangutana. Siguroha nga ang matag bata makapuli sa pagsawo sa
dulaan ug sa pagtubag og usa ka pangutana.

• Pila ang atong edad nga kita mahimo nga magpabunyag? (Walo.)

• Ngano nga kita kinahanglan nga magpabunyag? (Kini usa ka sugo.)

• Asa kita bunyagan? (Diha sa usa ka bunyaganan o uban nga tubigan.)

• Unsa ang kinahanglan gayud nga huptan sa usa ka tawo aron makabunyag?
(Ang pagkapari.)

• Sa unsa nga paagi kita bunyagan? (Pinaagi sa pagpaunlod.)

• Ngano sa inyong hunahuna kamo malipay kon kamo bunyagan?

Himoa nga ang mga bata motubag ug makigbahin sa ilang mga pagbati. Ikaw
mahimo nga mohatag og gibug-aton nga sila malipay nga mahimong sakop sa
Simbahan ni Jesukristo, sila malipay nga masayud nga sila nagsunod sa iyang
panig-ingnan, ug sila malipay nga mosunod sa iyang sugo.

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon sa usa ka bata nga babaye kinsa buot
nga magpabunyag:

“Sa diha nga ang inahan ug igsoon nga mga babaye ni Alice mihukom nga
magpasakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw,
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si Alice unom ka tuig pa lamang ug gamay pa kaayo nga bunyagan dungan 
sa ubang sakop sa banay. . . . Tungod kay sila sa kasagaran nagsultihanay 
sa makalipay nga kasinatian sa bunyag ug sa kalipay nga ilang nadala sa
pagkasakop diha sa Simbahan, si Alice hapit dili makahulat nga mahimong
walo ka tuig aron siya bunyagan usab.

“Si Alice naglaraw ug nagdamgo unsaon siya pagbunyag sa iyang adlaw’ng
natawhan. ‘Dili bisan kanus-a,’ siya namugos, ‘apan nianang adlawa gayud.’

“Bisan pa niana, tulo ka mga adlaw sa wala pa mahimong walo ka tuig si Alice,
siya nahigmata uban sa usa ka grabe nga labad sa ulo, ug sa sunod nga adlaw
siya masakiton kaayo nga dili makaeskwela.

“Ang doktor kinsa gitawag miingon nga siya magpabilin sa balay ug maghigda
sulod sa dili mokubos sa usa ka semana. Ang dagkong mga mata ni Alice
napuno sa mga luha sa kahigawad.

“Sa sunod nga adlaw si Alice labaw pa nga nagmasulub-on, ug ang iyang
kainit misamot bisan pa sa medisina nga gihatag sa doktor. Ang mama
naglibug ug nabalaka, apan si Alice labaw nga mibati og kalisud nga dili
mabunyagan sa adlaw gayud sa iyang adlaw’ng natawhan kay sa iyang gibati
mahitungod sa iyang tanan nga mga gipamati ug mga sakit ug hilanat.

“Sa hapon nga wala pa ang adlaw’ng natawhan ni Alice, ang iyang inahan
mipaingon ngadto sa kwarto sa masakiton. Apan siya mihunong sa may
pultahan sa diha nga siya nakakita ni Alice nga nagluhod sa tim-os nga pag-
ampo diha sa iyang higdaanan. Kini nga batang babaye nangalyupo ngadto 
sa Langitnong Amahan alang sa katumanan sa iyang dako nga tinguha nga
mahimo nga usa ka sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing Adlaw.

“Sa buntag sa iyang adlaw’ng natawhan, si Alice mibangon, nag-ilis, ug nag-
andam alang sa bunyag. Ang iyang hilanat nawala ug siya mibati og kamaayo
ug malipayon. Pipila ka mga takna wala madugay ang iyang inahan misusi sa
kainit sa lawas ni Alice pag-usab ug kini normal.

“[Langitnong Amahan] mitubag sa kinasing-kasing nga pag-ampo ni Alice. Niana
nga gabii siya gibunyagan!” (“A Birthday Baptism,” Friend, Okt. 1974, p. 33).

• Unsay inyong pagabation kon kamo pa si Alice?

Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga sila tingali dili mabunyagan sa untop
gayud sa ilang adlaw’ng natawhan apan hinoon sa usa ka adlaw nga dili
madugay human sa ilang ikawalo nga adlaw’ng natawhan; sa kasagaran adunay
usa ka petsa sa pagbunyag matag bulan alang sa tanan nga bata diha sa purok
o istaka. Sultihi sila nga ang obispo o presidente sa sanga makighinabi kanila sa
dili pa sila bunyagan. Sultihi sila kanus-a ang bunyag sa kasagaran gihimo diha
sa inyong dapit. Ipahayag ang imong paglaum nga ang mga bata mobati og
sama nga pagbati sa kalipay nga gibati si Alice kon sila bunyagan.

Katingbanan

Pahinumdumi ang mga bata nga ang ilang ikawalo nga adlaw’ ng natawhan
mahimo nga talagsaon tungod kay sila igo na ang ka hamtong nga
pagabunyagan.

Isulti ang mga pulong sa awit “Sa Akong Adlaw’ng Natawhan.”
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Awita o itudlo ang mga paagi diha sa tsart, ug basaha sila. Ipasabut nga
human ang bata mabunyagi, sila andam na sa paghimo sa katapusang lakang
sa pagpasakop sa Simbahan.

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila niini nga leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pagkopya o pagsubay og usa ka hulagway sa cake alang sa adlaw’ ng
natawhan alang sa matag bata. Himoa nga ang mga bata mo-dibuho og
walo ka mga kandila diha sa cake ug unya mo-kolor niini. Butangi og ngalan
ang hulagway, “Ako dili makahulat hangtud ako mahimo nga walo ka tuig.”

Kon ang imong klase dili sinati sa karaang kinaiya sa cake sa adlaw’ ng
natawhan, ipasabut nga sa daghan nga mga nasud, kon ang mga bata
adunay pagsaulog sa adlaw’ ng natawhan, usa ka cake sa adlaw’ ng
natawhan himoon alang kanila. Usa ka kandila ibutang diha sa cake alang 
sa matag tuig sukad sila matawo. Kon ang bata nahimo na nga walo ka tuig,
sila adunay walo ka mga kandila diha sa ilang cake.

2. Paghisgot sa mga paagi nga ang mga bata kinahanglan nga mobuhat sa
pag-andam alang sa bunyag. Samtang ang matag mosunod nga mga ideya
gisulti, pagbutang og usa ka ginunting nga tunob diha sa sawog. Himoa nga
ang mga tunob modangat ngadto sa hulagway 3-13, Bata nga Lalaki
Gibunyagan.

• Tambong sa Primarya ug tigum sa sakramento matag semana.

• Pagkat-on mahitungod sa balaan nga mga kasulatan.

• Pagmatinuoron.

• Pag-ampo matag adlaw.

• Bayad sa ikapulo.

• Pagmabination ngadto sa banay ug mga higala.

• Sunod sa panig-ingnan ni Jesukristo.

• Paghulat nga mahimong walo ka tuig ang panuigon.

• Pagpakighinabi sa obispo o presidente sa sanga.

3. Pagdapit og usa ka tawo kinsa naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari sa
pag-anha sa klase ug pasultiha sa mga bata unsa ang mahitabo sa ilang
bunyag. Himoa nga siya mobansay uban kanila sa tukma nga posisyon sa
ilang mga kamot ug sa mga lihok sa bunyag.

4. Ipakita ngadto sa mga bata “Baptism—A Promise to Follow Jesus” 
(9 ka gutlo) sa Primary Video Collection (53179).

Leksyon 11
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Ako Dili Makapaabut Hangtud 
Ako Mahimong Walo
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Ang Gasa sa Espiritu Santo

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagdayeg sa kahigayunan sa pagdawat sa
gasa sa Espiritu Santo sa panahon nga sila kumpirmahan nga mga sakop sa
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw.

Pagpangandam 1. Pagtuon sa Juan 14:16–17, 26.

2. Andama ang tsart gikan sa leksyon 7, “Pagpasakop sa Simbahan ni
Jesukristo.” Sa wala pa ang klase, ibutang ang mga gilis sa pulong “Hugot
nga pagtuo diha ni Jesukristo,” “Paghinulsol,” ug “Bunyag” diha sa tukma
nga mga paagi diha sa tsart. Andama ang gilis sa pulong “Gasa sa Espiritu
Santo” alang sa paggamit sulod sa leksyon.

3. Ibutang ang hulagway 3-14, Bata nga Babaye Gikumpirmahan (62020) sa
usa ka kahon. Kon mahimo, pusta ang kahon aron ingnon nga usa ka gasa.

4. Pangandam sa pagtabang sa mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga
pulong sa awit “Ang Espiritu Santo [The Holy Ghost]” (Children’s Songbook,
p. 105); ang mga pulong gilakip diha sa luyo niining tamdanan nga basahon.

5. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Hulagway 3-14, Bata nga Babaye Gikumpirmahan (62020); hulagway 3-22,

Ang Katapusan nga Panihapon (62174; Sudlanan sa Hulagway sa
Ebanghelyo 225); ug hulagway 3-10, Ang Unang Panan-awon (62470;
Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 403).

6. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Kita Makadawat sa Gasa sa Espiritu Santo

Ipakita ang kahon sa “gasa” ug pangutana sa mosunod nga mga pangutana:

• Ngano nga kita maghinatagay og mga gasa?

• Unsay inyong bation kon adunay usa ka tawo nga naghatag kaninyo og usa
ka gasa?

Ipasabut nga sa adlaw nga kita nahimo nga mga sakop sa Ang Simbahan
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw mao ang usa sa labing
mahinungdanon nga mga adlaw sa atong mga kinabuhi. Nianang matahum

Pagtudlo sa
magtutudlo
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nga kalihokan
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nga higayon, ang Langitnong Amahan ug si Jesus naghatag kanato og usa ka
bililhon nga gasa.

Mga tultulanan Sultihi ang mga bata nga ikaw mohatag kanila og pipila ka mga tultulanan nga
motabang kanila sa pagkaplag unsa ang gasa. Dapita sila sa pagpaminaw sa
hilom hangtud ikaw makahatag kanila sa tanan nga mga tultulanan.

1. Ang gasa nga gihatag sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo kanato dili
mapalit og salapi.

2. Kita dili makagunit niini nga gasa sa atong mga kamot ug makatan-aw niini
ingon sa atong mahimo sa usa ka basahon o sa usa ka dulaan.

3. Kini nga gasa nagbili og labaw pa kay sa bisan unsa nga gasa nga madawat
sa usa ka tawo.

4. Takus nga mga sakop sa Simbahan gitabangan ug gihupay pinaagi niini sa
ilang tibuok nga mga kinabuhi.

5. Kita makadawat niini kon ang mga lalaki kinsa naghupot sa Melchizedek 
nga Pagkapari mopandong sa ilang mga kamot diha sa atong mga ulo ug
mokumpirma kanato nga mga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos Sa Ulahing Adlaw.

Hangyoa ang tanan kinsa nakahibalo unsa ang gasa sa pagpataas sa ilang
mga kamot.

• Unsa kini nga gasa? (ang gasa sa Espiritu Santo.)

Ipaabli sa usa ka bata ang gasa aron sa pagkaplag sa hulagway. Unya ipakita
ang hulagway sa usa ka bata nga gikumpirmahan. Ipasabut sa unsa nga paagi
ang gasa sa Espiritu Santo gihatag. Sunod sa bunyag sa usa ka tawo, mga
lalaki kinsa naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari mobutang sa ilang mga
kamot diha sa ulo sa tawo ingon nga gipakita diha sa hulagway. Usa sa mga
lalaki (sa kasagaran ang amahan, ang obispo, usa ka misyonaryo, o usa ka
higala sa tawo nga gikumpirmahan) mohatag sa pag-ampo. Sulod sa pag-
ampo, ang tawo gikumpirmahan nga usa ka sakop sa Simbahan ug nagdawat
sa gasa sa Espiritu Santo.

• Unsa ang inyong nahibaloan mahitungod sa Espiritu Santo?

Sa lakbit ipasulti sa mga bata unsa ang ilang nahibaloan mahitungod sa
Espiritu Santo. Ipagula ang mosunod nga mga punto:

1. Ang Espiritu Santo walay lawas nga unod ug bukog ingon kanato. Siya
adunay usa ka espiritu nga lawas nga porma sa usa tawo.

2. Ang Espiritu Santo nagtudlo kanato mahitungod sa Langitnong Amahan ug
ni Jesukristo ug nagpamatuod niadtong mga butang nga gitudlo kanato
mahitungod kanila.

3. Ang Espiritu Santo nagpamatuod ngari kanato sa panahon nga kita tudloan
sa kamatuoran nga unsay atong nadunggan tinuod.

4. Ang Espiritu Santo gipadala gikan sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo
aron sa pagtabang kanato sa pagpili sa matarung.

Tsart Ipakita ang tsart “Pagpasakop sa Simbahan ni Jesukristo.”

Ibutang ang gilis sa pulong “Gasa sa Espiritu Santo” diha sa ikaupat nga ang-
ang sa tsart. Ipabasa sa labaw ka hingkod nga bata o basahon nimo sa imong
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kaugalingon; dayon himoa nga ang tanan nga mga bata mosulti pag-usab sa
mga pulong uban kanimo.

Ipasabut nga dili tanan nga mga katawhan kinsa nagpuyo sa yuta adunay
kahigayunan sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo. Kadto lamang kinsa
gibunyagan ug gikumpirmahan nga mga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing Adlaw ang makabaton niana nga panalangin. Hatagi
og gibug-aton nga kon kita makadawat sa gasa sa Espiritu Santo diha sa
kumpirma, kita mahimo nga opisyal nga mga sakop sa Simbahan. Balika
pagtuon uban sa mga bata ang mga paagi diha sa tsart, magsugod sa hugot
nga pagtuo diha ni Jesukrito.

Isulat ang mga pulong sa ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo diha sa
pisara. Balika pagsulti og kusog uban sa mga bata. Unya pagpapas og daghan
sa mga pulong ug balika pagsulti kini og kusog uban kanila pag-usab. Padayon
sa pagpapas og diyutay nga mga pulong matag panahon nga kamo mobalik
pagsulti niini samtang ang pagbansay naghatag og kaayohan.

Si Jesukristo Misaad sa Pagpadala sa Espiritu Santo

Hulagway Ipakita ang hulagway 3-22, Ang Katapusan nga Panihapon. Ipasabut nga sa
miagi nga gabii sa wala pa ilansang sa krus si Jesukristo, siya nanihapon sa
katapusan nga panihapon uban sa Napulong Duha ka mga Apostoles. Niana
nga panahon, siya usab mitudlo kanila og usa ka butang nga mahinungdanon
kaayo. Siya nahibalo nga sa panahon nga siya mawala ang mga Apostoles
magmagul-anon kaayo. Siya nakahibalo nga sila manginahanglan sa iyang
tabang. Si Jesus misaad sa mga Apostoles nga siya dili mobiya kanila apan
mopadala og usa nga motabang ug mohupay kanila.

Hangyoa ang usa nga labaw ka hingkod nga bata sa pagbasa unsay gisulti ni
Jesus sa iyang mga Apostoles gikan sa Juan 14:16 o basaha kini sa inyong
kaugalingon.

• Unsa ang lain nga ngalan alang sa Maghuhupay kinsa gisaad ni Jesus nga
ipadala ngadto sa mga Apostoles? (Ang Espiritu Santo.)

Basaha ang Juan 14:26 ngadto sa mga bata.

Hatagi og gibug-aton nga si Jesukristo mipadala sa Espiritu Santo aron sa
pagtabang ug paghupay sa iyang mga Apostoles. Bisan og ang mga Apostoles
dili makakita sa Espiritu Santo, sila nakaamgo kaniya nga nagtabang ug
naghupay kanila. Kana mao ang katarungan nga siya gitawag og ang
Maghuhupay.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa awit “Ang Espiritu Santo.”

Ang Espiritu Santo Makatabang Kanato

Ipasabut nga ingon nga mga sakop sa Simbahan ni Jesukristo, kita adunay sama
nga kahigayunan sama sa mga Apostoles diha sa pagbaton sa Espiritu Santo sa
pagtabang ug paghupay kanato. Hatagi og gibug-aton nga ang pagpakig-uban
sa Espiritu Santo mao ang usa sa labing mahinungdanon sa mga gasa nga kita
makapahimulos niini nga kinabuhi. Kita sa kanunay makabaton sa iyang
pagpakig-uban kon kita takus ug nagpuyo sa matarung nga paagi.

Sultihi ang mga bata nga ang Espiritu Santo makatabang kanato nga
makahibalo unsa ang buhaton kon kita adunay malisud nga mga pagpili nga
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himoon. Awhaga ang mga bata sa pagsunod sa ilang mga pagbati gikan sa
Espiritu Santo kon sila nahadlok o nasakitan. Siya motabang kanila nga
makahibalo unsay ilang kinahanglan nga buhaton, ingon sa pag-aghat kanila
sa pagsulti sa usa ka tawo kinsa makatabang.

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon sa imong kaugalingon nga mga pulong.
Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw aron sa pagsusi giunsa sa Espiritu Santo
sa pagtabang ug paghupay sa usa ka bata nga babaye nga ginganlan og Jan:

Si Jan nagpuyo hapit sa tibuok niya nga kinabuhi diha sa usa ka gamay nga
umahan sa lungsod. Siya nahigugma sa lungsod ug sa mga tawo kinsa
nagpuyo didto. Sa kasagaran si Jan naghunahuna unsa kaanindot kini nga
magpuyo sa usa ka lungsod nga puno kaayo sa daghan nga manggihigalaon
nga mga tawo.

Usa ka adlaw, ang amahan ni Jan miabut gikan sa trabaho ug misulti sa banay
nga siya mobalhin og lain nga trabaho ug nga sila mobalhin og puyo ngadto sa
usa ka dako-dako nga dakbayan.

• Sa inyong hunahuna unsay gibati ni Jan?

Si Jan mibati og kaguol ug kabalaka sa matag higayon nga siya maghunahuna
sa pagbalhin og puyo. Kini malisud alang kaniya sa paghunahuna nga sa dili
madugay siya mobiya na sa iyang mga higala, panimalay, eskwelahan ug purok.

Si Jan naguol. Siya naghunahuna kon siya maglisud ba sa paghimo og bag-o
nga mga higala. Sama sa unsa kaha ang iyang bag-o nga panimalay ug purok?
Ang buluhaton sa eskwela malisud ba kaayo alang kaniya?

Walay usa nga nakatabang kaniya sa pagwagtag sa iyang magul-anon nga
mga pagbati. Si Jan mihukom sa pag-ampo ug nangayo sa Langitnong
Amahan og tabang.

Si Jan nag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan sa tibuok niyang
kasingkasing. Samtang siya nag-ampo, usa ka butang nga maanindot
nagsugod sa paghitabo. Ang tanan nga kaguol ug kahadlok nga mga pagbati
misugod sa pagkawala.

Si Jan mibati nga adunay usa nga naghupay kaniya.

• Kinsa sa inyong hunahuna ang naghupay ni Jan? (Ang Espiritu Santo.)

Ang banay ni Jan mibalhin, ug ang tanan nahimo nga maayo ra. Siya sa
kanunay naghinumdom sa mahigugmaon nga tabang nga iyang nadawat gikan
sa Langitnong Amahan pinaagi sa Espiritu Santo.

Ikaw mahimo nga buot nga mosaysay mahitungod sa usa ka panahon nga ikaw
gihupay pinaagi sa Espiritu Santo, ingon sa panahon nga ikaw nahadlok o sa
panahon nga ikaw nawad-an og usa ka hinigugma. Pagpamatuod nga ang
Espiritu Santo makahupay ug makagiya kanato. Ang gasa sa Espiritu Santo
nga atong madawat human sa bunyag mao ang usa sa labing bililhon nga mga
gasa nga ang Langitnong Amahan makahatag kanato aron sa pagtabang
kanato sa pagpili sa matarung sa tibuok natong mga kinabuhi.

Katingbanan

Hatagi og gibug-aton nga ingon nga mga sakop sa Simbahan kita nagtuo sa
Espiritu Santo. Kita nakahibalo nga siya mohatag kanato sa tabang ug
paghupay nga atong gikinahanglan kon kita mosunod sa mga sugo.

Kasinatian ug
pagpamatuod sa
magtutudlo
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Leksyon 12

Ipasabut nga ang unang artikulo sa hugot nga pagtuo nagsulti mahitungod sa
Espiritu Santo. Balika-pagsulti uban sa mga bata ang unang artikulo sa hugot
nga pagtuo. Ipakita ang hulagway 3-10, Ang Unang Panan-awon, ug hulagway
3-14, Bata nga Babaye Gikumpirmahan, diha sa angay nga mga bahin
samtang kamo nagsulti sa artikulo sa hugot nga pagtuo.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo;
pahinumdumi siya sa pagpasalamat sa Langitnong Amahan alang sa paghimo
niini nga mahimo alang kanato sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pagdapit og usa ka halangdon nga dinapit nganha sa imong klase. Hangyoa
ang imong dinapit sa pagpakigbahin og usa ka kasinatian sa diha nga siya
gihupay pinaagi sa Espiritu Santo. (Pangayo og pagtugot gikan sa obispo o
presidente sa sanga kon ang dinapit dili gikan sa inyong purok o sanga.)

2. Pangutana sa mga bata kon aduna bay usa ka tawo kinsa naghimo kanila
nga mobati og kaharuhay, kalipay, ug walay ka kuyaw, ilabi na kon usa ka
butang nahitabo nga sila mibati og kaguol. Hatagi og gibug-aton nga ang
mao nga mga tawo usahay makahatag kanato og kahupay sa panahon nga
kita magul-anon o mibati og pag-inusara. Ipasabut nga ang Espiritu Santo
usahay gitawag og ang Maghuhupay. Siya makahatag kanato og dako nga
kahupay sa tibuok nato nga mga kinabuhi. Si Jesukristo mipadala kaniya
aron makig-uban kanato kon kita mobati og kaguol o kasamok.

3. Awita o isulti ang katapusang duha ka mga linya sa “Ang Ligdong nga
Hinagawhaw nga Tingog [The Still Small Voice]” (Children’s Songbook, p. 106):

Dungga, (kamot luyo sa dunggan)
Ang Espiritu pamatia. (ibutang ang igtutudlo nga tudlo sa mga ngabil)
Dungga, dungga (kamot luyo sa dunggan)
Pamatia. (ibutang ang kamot ibabaw sa kasingkasing)

4. Idula ang mosunod nga hilom nga dula uban sa mga bata aron sa pagpakita
kanila nga sila mahimo nga magiyahan pinaagi sa ligdong, hinagawhaw nga
tingog:

Pagpakita sa mga bata og usa ka gamay nga butang nga imong tagoan
alang niini nga dula. Pagdapit og usa ka bata sa pagbiya sa pundok sa
makadiyut samtang imong tagoan ang butang. Pabalika ang bata nganha 
sa pundok, ug sultihi siya nga kinahanglan gayud nga maminaw aron
madumduman ang agianan sa gitago nga butang. Paghimo og hinay nga
saba, ingon sa hinay nga pagpikpik sa usa ka lapis, hinay nga pagpakpak sa
kamot, o paghagunghong sa usa ka awit, aron sa pagpakita sa bata hain nga
agianan mopadulong sa pagpangita sa gitagoan nga butang. Siguroha nga
ang mga saba nga imong gihimo hinay kaayo ug ligdong. Pikpika og hinay
kon ang bata nagtan-aw sa husto nga direksyon. Pikpik pa og dali samtang
ang bata nagkaduol sa gitagoan nga dapit, hangtud iyang makit-an ang
butang.

Artikulo sa hugot
nga pagtuo
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Hatag og gibug-aton ngadto sa mga bata nga sila magiyahan sa ilang mga
kinabuhi pinaagi sa pagpamati ngadto sa ligdong, hinagawhaw nga tingog
sa Espiritu Santo.

5. Hagawhaw ngadto sa mga bata ug sulti og usa ka butang ingon sa, “Kon
kamo makadungog kanako, ibutang ang inyong tudlo sa inyong aping. Kon
kamo makadungog kanako, ibutang ang inyong tudlo sa inyong suwang.”
Unya ipasabut ngadto sa mga bata nga adunay lain kinsa nagsulti uban ang
ligdong, hinagawhaw nga tingog, ug sila kinahanglan gayud mamati sa
labing mabinantayon aron makadungog unsa ang gisulti sa tingog kanila.
Kana nga tingog gikan sa Espiritu Santo.
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Leksyon

13
Ang Pakigsaad diha sa Bunyag

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makasabut nga kon sila magpabunyag,
sila naghimo og usa ka pakigsaad uban sa Langitnong Amahan.

Pagpangandam Pahibalo: Tungod kay kini nga leksyon tingali nanginahanglan og dako nga
pagpaangay alang sa upat-, lima-, unom ka tuig ang mga panuigon, kamo
mahimo nga mohulat sa pagtudlo niini hangtud nga ang mga bata hapit na
moandam sa bunyag.

1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Mosiah 18:8–10 ug Alma 7:15–16.

2. Pag-andam sa mosunod nga mga gilis sa pulong:

3. Paghimo og duha ka mga timaan nga papel pinaagi sa pagpilo sa papel nga
pinataas, ug butangi og ngalan ingon sa gipakita:

4. Pangandam sa pagtabang sa mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mag
pulong sa “Bunyag [Baptism]” (Children’s Songbook, p. 100).

5. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon.
b. Usa ka tsapa nga papel alang sa matag bata nga may mga pulong 

“Ako makatuman sa akong mga saad.”
c. Paggunting og hulagway sa usa ka bata nga lalaki ug usa ka bata nga

babaye (mga ginunting 3-1 ug 3-2).
d. Usa ka bulsita nga igo ang gidak-on nga masudlan sa mga gilis sa

pulong.
e. Tisas, pisara, ug papas.
f. PAM nga taming ug singsing.
g. Hulagway 3-13, Bata nga Lalaki nga Gibunyagan (62018) hulagway 3-10,

Ang Unang Panan-awon (62470; (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo
403), hulagway 3-23, Bata Nagbasa sa Balaan nga mga Kasulatan;
hulagway 3-24, Bata Nag-ampo; hulagway 3-25, Pagsimba; hulagway 
3-26, Bata Nagbayad sa Ikapulo; hulagway 3-27, Pakigbahin sa Tricycle
(62317); hulagway 3-28, Pagpili sa Matarung.

Ang Langitnong Amahan nagsaadAko nagsaad

Magpuyo uban kaniya sa kahangturan

Gasa sa Espiritu Santo

Pasayloa ako

Sunod sa mga sugo



74

6. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga inyong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Mga Saad ug mga Pakigsaad

Pagdapit og usa ka bata sa pagtabang kanimo. Sultihi siya nga kon siya
mobuhat ingon sa imong gisugo, ikaw mohatag kaniya og usa ka butang nga
talagsaon. Sugoa siya sa paghimo og usa ka yano nga buluhaton, sama
pananglit sa pagtuyok og makaduha ug sa paglamano sa imong kamot.
Hangyoa siya sa pagsaad sa pagbuhat sa iyang labing maayo nga mahimo
niini. Unya ipabuhat kini kaniya. Human siya makahimo sa buluhaton, sultihi
siya nga ikaw motuman sa imong bahin sa saad. Ialpiril o ipapilit diha sa iyang
polo ang usa ka tsapa nga may mga pulong “Ako makatuman sa akong mga
saad.” Sultihi ang mga bata mga ikaw ug ang bata mitabang kaninyo sa
pagtuman sa inyong mga saad. Unya tuguti ang uban nga mga bata nga
makadawat og usa ka tsapa pinaagi sa pagbuhat sa sama nga butang.

• Unsay gisaad sa usag usa kanato nga buhaton?

• Unsa ang nahitabo sa diha nga kamo mituman sa inyong saad?

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon sa imong kaugalingon nga mga pulong:

Si Stephen andam na sa pagguwa aron magdula usa ka buntag niana sa diha
nga ang iyang inahan mitunol kaniya og usa ka bulsita sa mga mansanas.

“Kining bulsita sa mga mansanas alang ni Sister Jones nga anaa ubos sa
dalan. Mahimo ba nga ihatud mo sila alang kanako?” siya nangutana.

“Sigurado,” miingon si Stephen samtang siya mikuha sa bag.

“Siguroha nga imong ihatud ang mga mansanas sa dili pa ikaw magdula, ug
pagmatngon nga dili mahulog bisan usa sa yuta,” mipahimatngon ang iyang
inahan. “Ihatud og diretso ngadto ni Sister Jones.”

“Akong buhaton. Ako mosaad!” miingon si Stephen.

Sa diha nga si Stephen miguwa gikan sa iyang balay dala ang bulsita sa mga
mansanas, duha sa iyang mga higala naghulat kaniya. Sila nagsugod na og
usa ka dula ug buot kaniya nga modula.

“Ako kinahanglan mohatud una niining mga mansanas,” si Stephen mitubag.

Usa sa mga lalaki miingon, “A, ikaw makahimo niana unya. Kita makadula
lamang sulod sa usa ka takna, busa kinahanglan nga kita makasugod na.”

“Dili, ako kining buhaton pag-una, Ako misaad sa akong inahan.”

Samtang siya naglakaw, si Stephen misugod sa paglabyog sa bulsita sa mga
mansanas. Unya siya nakahinumdom sa iyang saad. Kon iyang ilabyog og taas
ang bulsita usa ka mansanas tingali mahulog ug mabun-og. Iyang gigunitan

Pang-atensyon
nga kalihokan



75

Leksyon 13

pag-ayo ang bulsita samtang siya nagpadayon sa paglakaw padulong ngadto
sa balay ni Sister Jones.

Samtang siya nagtunol sa bulsita ngadto ni Sister Jones, si Stephen mipahiyom.

• Unsa ang gisaad ni Stephen sa iyang inahan?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Stephen nga nasayud nga siya
nakatuman sa iyang saad?

Isulat ang saad diha sa pisara, ug pangutan-a ang mga bata unsa sa ilang
hunahuna ang gipasabut niini. Itudlo nga kon kamo mouyon sa pagbuhat og usa
ka butang o mosulti nga kamo mobuhat niini, kamo naghimo og usa ka saad.

Sultihi ang mga bata nga adunay lain nga matang sa saad, usa ka nagsinaaray.
Himoa nga sila maminaw pag-ayo sa mosunod nga sitwasyon aron sila
makasulti unsa ang gisaad ni Jean ug sa iyang amahan sa usag usa:

Si Jean nahinangup nga misulti sa iyang amahan nga ang sirkus miabut na sa
lungsod ug nangutana kon sila makaadto ba. Ang amahan mipahinumdom ni
Jean nga gahapon ang hangin mipadpad og daghan kaayo nga sagbut ngadto
sa nataran, ug kini nagkinahanglan nga malimpyohan. Si Jean mikusmod. Ang
amahan misulti kaniya nga kon siya molimpyo sa nataran sa buntag, siya
modala kaniya ngadto sa sirkus inig ka hapon. Si Jean misulti nga siya
molimpyo sa nataran. Si Jean ug ang iyang amahan mihimo og saad ngadto 
sa usag usa.

• Unsa ang bahin ni Jean sa saad?

• Unsa ang bahin sa amahan ni Jean sa saad?

• Kon si Jean wala motuman sa iyang bahin sa saad, ang iyang amahan ba sa
gihapon motuman sa iyang bahin sa saad? (Dili.)

Isulat ang pakigsaad diha sa pisara. Ipasulti kini sa mga bata uban kaninyo.

• Unsa ang usa ka pakigsaad?

Ipasabut nga ang usa ka pakigsaad mao ang usa ka panagsinaaray. Kon kamo
mohimo og pakigsaad ngadto sa usa ka tawo, kamo mouyon sa pagbuhat og
piho nga mga butang ug nga kana nga tawo mouyon sa pagbuhat og piho nga
mga butang.

Kita Naghimo og Pakigsaad diha sa Bunyag

Sultihi ang mga bata nga sa panahon nga sila moabut sa walo ka tuig ang
panuigon, sila makahimo og usa ka mahinungdanon kaayo nga pakigsaad.
Sultihi sila sa pagpaminaw sa mosunod nga balaan nga kasulatan aron sila
makasulti uban kang kinsa ang pakigsaad gihimo ug sa unsa nga paagi kini
gihimo. Basaha ug ipasabut ang Alma 7:15, nagsugod sa “duol ug padayon.”

• Sumala niini nga balaan nga kasulatan, uban kang kinsa kamo naghimo og
usa ka pakigsaad? (Langitnong Amahan.)

• Unsa gayud ang kinahanglan ninyo nga buhaton aron sa pagpakita nga
kamo naghimo sa pakigsaad uban sa Langitnong Amahan? (Magpabunyag.)

Ipakita ang hulagway 3-13, Bata nga Lalaki Gibunyagan. Ipasabut nga ang
pakigsaad nga atong gihisgutan gitawag og pakigsaad sa bunyag. Kon kita
bunyagan, kita nagpakita sa Langitnong Amahan nga kita naghimo og usa ka

Hulagway ug
panaghisgutan

Paghisgot sa
balaan nga
kasulatan

Pang-pisara nga
panaghisgutan

Panaghisgutan sa
sitwasyon

Pang-pisara nga
panaghisgutan

Panaghisgutan sa
sugilanon
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pakigsaad uban kaniya. Kita nagsaad sa pagbuhat og usa ka butang, ug ang
Langitnong Amahan nagsaad sa pagbuhat og usa ka butang.

Awit Uban sa mga bata, awita o isulti ang mga pulong sa “Bunyag”:

Jesus miadto’s Judea,
Ni Juan nga Bautista,
Gipaunlod ang gibunyagan
Diha’s sapa sa Jordan.

Ipasabut ang mosunod nga impormasyon, ug ipangutana ang mga pangutana.
Tugoti ang mga bata sa pagpasabut kutob sa ilang mahimo. Tabangi sila ingon
sa panginahanglan. Sa panahon sa panaghisgutan, ipakita ang angay nga mga
gilis sa pulong. Unya pil-a sila ug ibutang sila sulod sa bulsita.

Kon kita bunyagan, kita nagsaad sa Langitnong Amahan nga kita mosunod 
sa iyang mga sugo. (Ipakita ang gilis sa pulong.)

• Unsa ang pipila sa mga sugo sa Langitnong Amahan?

• Unsa ang atong gisaad sa Langitnong Amahan kon kita bunyagan? 
(Sa pagsunod sa iyang mga sugo.)

Kini mao ang atong bahin sa pakigsaad. Kon kita motuman sa atong saad, 
ang Langitnong Amahan nagsaad sa pagpasaylo kanato kon kita maghinulsol
(ipakita ang gilis sa pulong) ug sa paghatag kanato sa gasa sa Espiritu Santo
(ipakita ang gilis sa pulong). Siya nagsaad nga kita mopuyo uban kaniya sa
kahangturan (ipakita ang gilis sa pulong).

• Unsa ang bahin sa Langitnong Amahan sa pakigsaad? (Siya mopasaylo
kanato kon kita maghinulsol. Siya mohatag kanato sa gasa sa Espiritu Santo.
Siya motugot kanato sa pagpuyo uban kaniya sa kahangturan.)

Kalihokan Ipakita ang hulagway 3-10, Ang Unang Panan-awon, ug ang duha ka ginunting
nga mga hulagway. Ipatudlo sa usa ka bata ang Langitnong Amahan diha sa
hulagway. Basaha ang duha ka mga timaan ug ipabutang sa usa ka bata “Ako
nagsaad” tupad sa ginunting nga mga hulagway; unya ipabutang sa usa ka
bata “Langitnong Amahan nagsaad” tupad sa hulagway sa Unang Panan-
awon. Ipakuha sa matag bata ang gilis sa pulong gikan sa sulod sa bulsita,
basahon kini (o inyong basahon kini), ug ibutang kini diha sa atubangan sa
tukma nga timaan. Balika pag-usab ang kalihokan hangtud nga ang tanan
makaapil sa dili mokubos og kausa. Balika pagtuon ang duha ka mga lista.
Ipasabut nga ang mga sugo nga kita nagsaad sa pagsunod naglakip sa mga
panudlo ni Jesukristo nga atong nakat-unan diha sa Primarya ug diha sa
panimalay.

Katingbanan

Mga hulagway Ipakita ang unom ka mga hulagway nga nagpakita sa mga sugo (mga
hulagway 3-23 ngadto sa 3-28), ang PAM nga taming (shield), ug ang usa ka
PAM nga singsing. Himoa nga usa ka bata mohingalan og usa ka sugo nga
gipakita pinaagi sa mga hulagway ug sa taming. (Ang mga hulagway nagpakita
og pagbasa sa balaan nga mga kasulatan, pag-ampo, pagsimba, pagbayad sa
ikapulo, paghigugma sa uban, ug pagpili sa matarung. Tabangi ang mga bata
nga makasabut nga kini dili lamang mao ang mga sugo nga kita nagsaad sa
pagsunod. Kamo tingali buot kanila nga mosugyot og uban.)

Mga gilis sa pulong
ug panaghisgutan
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Awhaga ang mga bata sa pagtan-aw sa ilang PAM nga mga singsing ug sa
paghunahuna mahitungod sa pagtuman sa ilang saad ngadto sa Langitnong
Amahan sa matag panahon nga sila motan-aw sa ilang mga singsing. Sila
kinahanglan mohinumdom nga ang pagkabinunyagan naglakip sa pagsaad 
sa paghupot sa iyang mga sugo.

Hatagi og gibug-aton ang kamahinungdanon sa pagtuman sa mga saad, ilabi
na kadto nga atong gihimo uban sa atong Langitnong Amahan. Pagpamatuod
nga ang Langitnong Amahan naghigugma sa tanan nga mga bata ug buot nga
motuman sa iyang bahin sa pakigsaad sa bunyag. Awhaga ang mga bata sa
pag-andam sa paghimo ug pagtuman sa pakigsaad sa bunyag pinaagi sa
pagtuman sa mga saad nga ilang gihimo.

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalilhokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Ipakita ngadto sa mga bata “Baptism—A Promise to Follow Jesus” (9 ka
gutlo) diha sa Primary Video Collection (53179), ug paghisgot sa mosunod
nga mga pangutana:

• Unsa ang gisaad ni Luis sa iyang mga ginikanan?

• Unsa ang gisaad ni Luis sa Langitnong Amahan sa diha nga siya
gibunyagan?

2. Pag-andam og usa ka kopya sa “Akong Pakigsaad sa Bunyag,” nga anaa sa
katapusan sa leksyon, alang sa matag bata. Basaha kini uban sa mga bata.
Tabangi o himoa nga ang matag bata mosulat sa iyang ngalan diha sa linya
nga gibutang. Awhaga sila sa pagtipig sa ighahatag nga basahon diha sa
usa ka linain nga dapit aron sila makakita niini ug maghunahuna mahitungod
niini sa kanunay.

Pagpamatuod sa
magtutudlo

Leksyon 13
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Ang Pulong sa Kaalam

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata sa pagsabut nga ang Ginoo nagpanalangin
kanato kon kita mosunod sa mga sugo nga gihatag diha sa Pulong sa Kaalam.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89 ug
Daniel 1.

2. Duha ka mga bulsita, ang usa may nagpahiyom nga nawong nga gidibuho
diha niini, ug ang usa may nagsubo nga nawong. Kon walay makuha nga
bulsita, pagdibuho og usa ka nagpahiyom nga nawong ug usa ka nagsubo
nga nawong sa lain nga mga piraso sa papel.

3. Paghimo og usa ka lingin nga papel sa nagpahiyom nga nawong alang sa
matag bata. Kamo mahimo nga magdala og mga alpiril o tape aron sa
pagbutang usa niini ngadto sa matag saput sa bata.

4. Pagdibuho og gagmay nga mga hulagway sa pagkaon o paggunting kanila
gikan sa mga magasin (kon anaa). Pag-andam og igo nga gidaghanon aron
nga ang matag bata adunay sa labing kubos duha ka mga hulagway.
Paglakip og daghan nga matang sa mga pagkaon, ug usab mga hulagway
sa mga produkto sa tabako, tsa o kape, ug mga ilimnon nga may alkohol.

5. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Sa Kahimsog ug
Kusog [For Health and Strength]” (Children’s Songbook, p. 21).

6. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug usa ka Doktrina ug mga Pakigsaad.
b. PAM nga taming (shield) ug singsing.
c. Hulagway 3-6, Si Propeta Joseph Smith (62002; Sudlanan sa Hulagway sa

Ebanghelyo 401), hulagway 3-29, Daniel Nagdumili sa Karne ug Bino sa
Hari (62094; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 114); hulagway 3-27,
Pakigbahin sa Tricycle (62317); hulagway 3-30, Pagluksolukso Ibabaw sa
Pisi (62523); hulagway 3-31, Bata nga may Iro.

7. Paghimo sa gikinahanglan nga pagpangandam sa bisan unsa nga
pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Leksyon
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Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo Buot Kanato nga Makaangkon
og Himsog nga mga Lawas

Hangyoa ang mga bata sa pagpiyong sa ilang mga mata ug sa paghanduraw
nga sila adunay usa ka binuhi nga hayop, ingon sa usa ka itoy. Sila nahigugma
pag-ayo sa ilang binuhi nga mga hayop ug nalingaw kaayo kanila. Usa ka
adlaw ang binuhi nga hayop ingon og gikapoy ug nagluya ug dili mokaon sa
ilang gusto nga pagkaon.

• Unsa kaha ang naingnan sa inyong gihanduraw nga binuhi nga hayop?

• Ngano nga ang binuhi nga hayop dili buot nga mokaon?

Ipasabut nga ang binuhi nga hayop nakakaon og usa ka pagkaon nga dili
maayo alang niini.

• Sa unsa nga paagi kamo makatabang sa inyong binuhi nga hayop? (Pinaagi
sa dili pagpakaon niini og pagkaon nga dili maayo alang niini.)

• Unsa ang mahitabo sa inyong lawas kon kamo mokaon og mga pagkaon
nga dili maayo alang niini?

Ipasabut nga kita makadaot sa atong mga lawas pinaagi sa pagkaon og mga
butang nga dili maayo. Tungod kay ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo
nakahibalo nga kini mahitabo, sila mihatag kanato og pipila ka mga sugo aron
sa pagtabang kanato nga motubo nga kusgan ug malipayon.

Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo Mihatag Kanato sa Pulong
sa Kaalam

Ipakita ang hulagway 3-6, Si Propeta Joseph Smith. Ipasabut nga si Jesukristo
misulti ni Propeta Joseph Smith mahitungod sa pipila ka mga pagkaon nga kita
kinahanglan mokaon ug pipila nga kita kinahanglan dili mokaon. Si Joseph Smith
misulat niini nga mga pagkaon aron sa paggiya kanato. Kini nga mga panudlo
gitawag og ang Pulong sa Kaalam, makita diha sa seksyon 89 sa Doktrina ug
mga Pakigsaad. (Ipataas ang usa ka kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad.)

Ipasabut nga ang mga pagkaon nga kita kinahanglan mokaon naglakip sa mga
utanon, mongos, gamay nga karne, prutas, ug mga lugas ingon sa trigo (pan
ug noodles) ug humay.

Si Jesukristo usab mipahimangno kanato mahitungod sa mga butang nga
makadaot sa atong mga lawas, ingon sa tabako, mainit nga mga ilimnon ingon
sa tsa ug kape, ug alak ug uban nga mga ilimnon nga may alkohol. Mga
propeta karon nagpahimangno usab kanato sa dili paggamit og makadaot nga
mga drugas. (Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga dili tanan nga mga tawo
kinsa motabako, moinon og tsa, kape o alak, o mogamit og mga drugas mga
ngil-ad. Ang uban nga mga tawo wala gani masayud nga kining mga butanga
makadaot sa ilang mga lawas.)

Ipasabut nga si Jesukristo nagsulti usab kanato nga ang karne kinahanglan
gamiton og panagsa. Ipasabut nga kini maayo alang kanato sa pagkaon og
nagkalain-lain nga maayong mga pagkaon.

Ipakita ang mga hulagway sa abtik nga mga bata (hulagway 3-27, Pakigbahin sa
Tricycle; hulagway 3-30, Paglukso-lukso Ibabaw sa Pisi; hulagway 3-31, Bata nga
may Iro). Siguroha nga ang mga bata nakasabut nga ang Pulong sa Kaalam gihatag
aron sa pagtabang kanato sa paghimo sa atong mga lawas nga himsog ug lig-on ug
nga kita labaw nga malipayon kon kita mosunod sa iyang mga sumbanan.

Mga hulagway ug
panaghisgutan

Pang-atensyon nga
kalihokan
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Dula Ibutang ang duha ka mga nawong (o mga bulsita), ang usa nagpahiyom ug
ang usa nagsubo, diha sa sawog. Ipakita ang mga hulagway sa pagkaon ug
ilimnon. Himoa nga ang mga bata magpuli-puli sa pagpili og usa ka hulagway
sa usa ka pagkaon. Tugoti sila sa paghukom hain nga bulsita o pundok ang
matag pagkaon nasakop. Paghisgot hain sa mga pagkaon motabang sa ilang
mga lawas sa pagtubo nga lig-on ug himsog.

Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo Buot Kanato nga Mahimsog
ug Makusgan

Ipakita ang hulagway 3-29, Daniel Nagdumili sa Karne ug Bino sa Hari, ug
isaysay ang sugilanon nga gikan sa balaan nga kasulatan inubanan sa
pagpakita sa hulagway (tan-awa ang Daniel 1). Ipasabut nga si Daniel
nakahibalo nga ang lamian nga karne ug bino nga gikan sa hari dili mga maayo
alang sa iyang lawas ug dili mohimo kaniya nga kusgan. Siya isug ug midumili
sa tanyag sa hari. Siya mipili sa pagkaon sa mga makaon nga hinimo sa mga
utanaon ug mga lugas (hunong sa makadiyut) ug nangayo og lunsay nga tubig
nga imnon. Ipasabut nga ang hari sa katapusan nakakita nga si Daniel ug ang
iyang tulo ka mga higala mao ang labing himsog ug labing maalamon sa
tanan. (Kini mao ang sama nga Daniel kinsa sa wala madugay gibalhug sa
dugmonan sa mga leon tungod sa pag-ampo ngadto sa Dios sa diha nga ang
hari midili niini ug naluwas sa milagroso nga paagi sa Dios.)

Basaha ang Daniel 1:17 ngadto sa mga bata, ug ipasabut nga ang Langitnong
Amahan mipanalangin kanila tungod sa pag-amuma sa ilang mga lawas.

Awhaga ang mga bata sa pagsunod sa panig-ingnan ni Daniel sa diha nga sila
gitanyagan og pagkaon nga dili makahimsog sa ilang mga lawas. Himoa nga
ang mga bata sa daklit mohisgot o modula unsa ang ilang mahimo sa pagpili
sa matarung.

Awit Uban sa mga bata, awita o isulti ang mga pulong sa “Sa Kahimsog ug Kusog.”
Kon ang mga bata sinati niini, kamo mahimong mosulay sa pag-awit niini nga
ulhos-ulhos:

Sa kahimsog
ug pagkaon
Pasalamat
sa Dios.

Katingbanan

Ipakita ang PAM nga taming (shield) o ang usa ka PAM nga singsing. Hatagi og
gibug-aton ang kamahinungdanon sa pagpili sa maayong paagi sa paghimo sa
atong mga lawas nga kusgan. Pangutana og pipila ka mga pangutana gikan sa
leksyon ingon nga usa ka balik-pagtuon, ingon sa mosunod:

• Si Jesus nagtudlo kanato unsaon paghimo sa atong mga lawas nga himsog
ug kusgan. Asa kita makabasa mahitungod niini diha sa balaan nga mga
kasulatan? (Doktrina ug mga Pakigsaad 89.)

• Kita nagtawag niini og ang ————— sa —————. (Pulong sa Kaalam.)

• Ngano sa inyong hunahuna kini gitawag og ang Pulong sa Kaalam?

• Unsa ang pipila ka maayong pagkaon nga kita kinahanglan nga mokaon ug
moinom?

Balaan nga
kasulatan

Balaan nga
kasulatan,
hulagway, ug
sugilanon
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• Unsang pipila ka mga pagkaon nga mahimong makadaot sa atong mga lawas?

• Giunsa ni Daniel pagpakita ang iyang kaisug? (Pinaagi sa pagsulti og “dili”
sa dili makapahimsog nga mga pagkaon.)

• Unsay inyong mahimo kon ang usa ka tawo motanyag kaninyo og pagkaon
nga dili makapahimsog? (Pangutana kanila mahitungod sa pipila ka piho nga
mga butang sama sa mga sigarilyo, drugas, o gani sobra sa kadaghan nga
karmelitos. Tabangi ang mga bata sa pagkat-on ug pagbansay og mga
paagi sa pagtubag ngadto sa ingon nga mga pagtintal.

Hatagi ang matag bata og nagpahiyom nga nawong (kamo mahimo nga
moalpiril o mapapilit niini ngadto sa ilang saput) sa pagpahinumdom kanila nga
sila labaw nga malipayon kon sila mopili og makapahimsog nga mga pagkaon
nga kan-on.

Hangyoa ang bata nga naghatag sa panapos nga pag-ampo sa pagpasalamat
sa Langitnong Amahan alang sa makapahimsog nga pagkaon ug sa lig-on nga
mga lawas.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon, o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Kamo mahimo nga mohukom sa pagdala og usa ka gamay nga
makapahimsog nga timo-timo nga ipakigbahin ngadto sa mga bata, ingon
sa prutas o crackers. (Sutaa sa mga ginikanan sa mga bata sa dili pa
buhaton aron sa pagsiguro nga walay usa sa mga bata nga adunay allergy o
uban nga dili maayo og reaksyon ngadto sa usa ka pagkaon. Ayaw pagdala
og pagkaon sa tingpuasa nga Domingo.)

2. Awita o isulti ang mga pulong sa ikaduhang bersikulo sa “Sa Among Nindot
nga Deseret [In our Lovely Deseret]” (Hymns, no. 307) uban sa mga bata.

Nga ang mga bata
Taas ug kinabuhi,
Tsa ug kape ug tabako likayan,
Bino dili moinom,
Karne gamay’g kaunon;
Nangita’s kaalam ug kaayohan.

3. Alang sa labaw ka gagmay nga mga bata, kamo mahimo nga mohimo 
og yano nga monyeka gikan sa papel o panapton nga may ba-ba nga
nagnganga og dako. Pagpakita og hulagway sa mga pagkaon o
paghulagway og daghan nga mga pagkaon. Pangangaha og dako ang 
ba-ba sa monyeka alang sa maayong mga pagkaon ug itak-um kini alang 
sa mga pagkaon nga kinahanglan dili isulod ngadto sa lawas. O kamo
makadapit sa mga bata sa pagnganga ug pagtak-um sa ilang mga ba-ba
samtang inyong ipakita o ihulagway ang nagkalain-lain nga mga pagkaon.
(Tan-awa ang Friend, Nob. 1993, p. 12.)

4. Pagdapit og mga bata sa pagdula sa sugilanon ni Daniel ug sa iyang mga
higala nga nagdumili sa lamian nga pagkaon sa hari ug nagpili sa yano nga
pagkaon nga sila nakahibalo nga labaw nga makahimsog.

Ighahatag nga
basahonon



Ang Pagtungha sa 
Basahon ni Mormon

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata sa pagsabut sa unsa nga paagi kita
nakadawat sa Basahon ni Mormon.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:29–54,
59–60 Mormon 8:1, 4.

2. Pagkat-on ug pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Ang
Bulawanon nga mga Palid [The Golden Plates]” (Mga Himno ug mga Awit sa
mga Bata o Children’s Songbook, p. 86).

3. Mga Kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Perlas nga Labing Bililhon; usab, kon mahimo, usa ka Basahon ni

Mormon alang sa matag bata.
b. Hulagway 3-32, Moroni Nagpakita ngadto ni Joseph Smith diha sa Iyang

Lawak (62492; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 404); hulagway 
3-33, Joseph Nagdawat sa Bulawanon nga mga Palid (62012; Sudlanan 
sa Hulagway sa Ebanghelyo 406); hulagway 3-34, Mormon Nagmubo sa 
mga Palid (62520; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 306); ug
hulagway 3-35, Moroni Nagtago sa mga Palid diha sa Bungtod sa
Cumorah (62462; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 320); hulagway 
3-36, Ang Bulawanon nga mga Palid.

4. Paghimo sa gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsa nga
pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Si Mormon Misulat diha sa Bulawanon nga mga Palid

Ihagonghong ang unang bersikulo sa “Ang Bulawanon nga mga Palid.”

• Ipakita ang hulagway 3-36, Ang Bulawanon nga mga Palid. Pangutana:
Aduna bay usa nga makasulti unsa nga awit ang akong gihagonghong?”
(“Ang Bulawanon nga mga Palid.”)

Ipasabut nga ang leksyon mahitungod sa bulawanon nga mga palid.

Sultihi ang klase nga daghang mga tuig ang milabay, pipila ka mga amahan
mitipig og mga kasaysayan sa ilang mga banay. Sa kasagaran, sa dili pa
mamatay ang amahan, siya mohatag sa iyang kasaysayan sa banay ngadto sa
iyang anak nga lalaki, kinsa mopadayon sa pagsulat sa kasaysayan. Ang mga
banay motipig sa ilang mga kasaysayan sama niini sulod sa daghan nga mga
tuig. Ang mga propeta usab misulat unsa ang nahitabo sa ilang mga banay.

Pang-atensyon nga
kalihokan
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Apan sila usab misulat mahitungod sa unsa nga paagi ang Langitnong Amahan
mitabang kanila ug mahitungod sa mga katawhan kinsa nagpuyo libut kanila
niana nga panahon.

Ipakita ang hulagway 3-34, Mormon Nagmubo sa mga Palid.

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mitawag og usa ka propeta nga
gingalan og Mormon sa pagpundok sa mga kasaysayan sa iyang mga
katawhan, pagkopya sa labing mahinungdanon nga mga bahin, ug pagsulat
kanila sa nipis nga mga palid sa bulawan, sama sa mga pahina sa usa ka
basahon. Kini gitawag og bulawanon nga mga palid.

• Ngano sa inyong hunahuna si Mormon misulat sa mga talaan diha sa mga
palid nga bulawan kay diha sa papel?

Sultihi ang mga bata nga ang bulawan usa ka metal nga molungtad. Ang
bulawan dili magisi sama sa papel ug uban nga materyal o motaya sama sa
uban nga mga metal.

Ipasabut nga si Mormon migamit og bulawan nga mga palid tungod kay sila
molungtad sa dugay nga panahon. Daghan nga mga katuigan ang milabay una
makahuman si Mormon sa pagsulat diha sa mga palid. Sa wala pa mamatay si
Mormon, siya mihatag sa mga palid ngadto sa iyang anak nga lalaki nga si
Moroni.

Hulagway Ipakita ang hulagway 3-35. Moroni Nagtago sa mga Palid diha sa Bungtod sa
Cumorah.

Ipasabut nga sa diha nga si Moroni nakahuman sa pagsulat diha sa bulawanon
nga mga palid, ang Langitnong Amahan misulti kaniya sa paglubong sa mga
palid sa usa ka bungtod. Ang Langitnong Amahan nasayud nga ang mga sinulat
diha sa bulawanon nga mga palid mahimo nga mahinungdanon ngadto sa mga
tawo nga magpuyo sa kaulahiang mga tuig. Si Moroni mihimo og kahon nga
bato nga sudlan sa mga palid aron sila dili madaot hangtud ang Langitnong
Amahan buot sa iyang mga anak nga mobasa kanila.

Moroni Mipahimangno ni Joseph Smith mahitungod sa Bulawanon nga
mga Palid

Awit Awita o isulti ang unang mga garay sa “Ang Bulawanon nga mga Palid” uban
sa klase.

Bulawano’ng palid gitagoan
Ilawom sa yuta,
Hangtud ang Dios nakakita,
Og tawo’ng kasaligan.

Gihimo ni Nephi nga talaan,
Sulat sa karaan;
Karon, Basahon ni Mormon,
Nagsaysay’g sugilanon.

• Unsa nga matang sa tawo ang gisulti sa awit nga ang Langitnong Amahan
nagkinahanglan aron sa pagpatungha sa bulawanon nga mga palid? (Usa ka
matinud-anon nga tawo.)

Paghisgot sa
hulagway
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Ipasabut nga ang usa ka matinud-anon nga tawo mao ang usa kinsa
matinuoron ug masulundon. Ang matinud-anon nga tawo nga gipili sa
Langitnong Amahan sa pagtabang kaniya mao si Joseph Smith.

Sultihi ang mga bata mahitungod sa kang Moroni nga pagduaw ngadto ni
Joseph Smith (tan-awa Joseph Smith—Kasaysayan 1:29–54, 59–60).

Usa ka gabii si Joseph Smith nag-ampo, Usa ka mahayag nga kahayag misulod
sa iyang lawak. Kini gabii, apan ang lawak nahimo nga labaw ka hayag kay sa
adlaw nga mosidlak. Sa kalit, usa ka anghel mipakita diha sa kilid sa higdaanan
ni Josesph, nagbarug gamay og diyutay sa ibabaw sa sawog.

Ipakita ang hulagway 3-32, Moroni Nagpakita ngadto ni Joseph Smith diha sa
Iyang Lawak.

Ang anghel misulti ni Joseph nga ang iyang ngalan mao si Moroni ug
mipasabut nga siya gipadala aron sa pagsulti ni Joseph nga ang Langitnong
Amahan adunay linain nga buhat alang kaniya nga buhaton.

Si Moroni misulti ni Joseph mahitungod sa usa ka matahum nga basahon, usa
ka kasaysayan, nga gilubong sulod sa mga gatusan ka mga tuig. Ang basahon
gisulat diha sa nipis nga mga palid sa bulawan. Kini nga anghel mao gihapon
nga Moroni kinsa milubong sa mga palid sa diha nga siya nagpuyo pa sa yuta.

Si Moroni misulti kang Joseph nga kon ang husto nga panahon moabut, si
Joseph tugotan sa pagkuha sa bulawanon nga mga palid gikan sa iyang
gitagoan nga dapit diha sa Bungtod sa Cumorah. Si Moroni misulti usab ni
Joseph og uban nga daghang mahinungdanon nga mga butang mahitungod
sa bulawanon nga mga palid ug ang linain nga buhat nga si Joseph
pagatawgon sa pagpabuhat. Sa diha nga si Moroni nahuman sa pagsulti, 
ang kahayag miliyok ni Moroni ug siya mibalik ngadto sa langit.

Samtang si Joseph naghigda nga naghuna-huna unsay nahitabo, ang kahayag
misulod sa lawak pag-usab. Si Moroni mipakita sa ikaduhang higayon ug
mihatag ni Joseph sa sama nga mensahe nga iyang gihatag kaniya sa unang
pagduaw. Unya si Moroni mibiya sa samang paagi nga milabay.

Si Joseph pag-usab mihigda sa iyang higdaanan naninguha sa pagsabut sa
tanan nga nahitabo. Unya, sa dakong katingala ni Joseph, si Moroni mipakita
sa may kilid sa iyang higdaanan sa ikatulong higayon ug mibalik pag-usab sa
sugilanon sa bulawanon nga mga palid ug ang linain nga buhat ni Joseph. 
Si Moroni midugang nga si Satanas mosulay sa pagtintal ni Joseph aron sa
pagkuha sa mga palid tungod sa salapi, apan si Joseph makahimo lamang sa
pagkuha sa mga palid diha sa pagbuhat sa buluhaton sa Langitnong Amahan.

• Ngano sa inyong hunahuna si anghel Moroni mipakita ngadto ni Joseph
Smith sa makatulo ka mga higayon nianang gabhiona?

Ipasabut nga si Moroni misulti ni Joseph og daghan nga mga butang nianang
gabhiona nga mahinungdanon kaayo. Siya mihatag sa iyang mensahe sa
makatulo ka mga higayon aron si Joseph makakat-on pag-ayo sa mensahe.

Sa wala madugay human si anghel Moroni mibiya sa ikatulong higayon, usa ka
sunoy mituktugaok, busa si Joseph nakahibalo nga kini sayo na sa buntag.
Kang Moroni nga tulo ka mga pagduaw milungtad sa tibuok gabii. Si Joseph
mibangon apan wala mosulti ni bisan kinsa unsa ang nahitabo. Human sa

Hulagway ug
sugilanon

Leksyon 15



86

pamahaw, siya mikuyog sa iyang amahan ngadto sa umahan aron sa
pagtrabaho. Si Joseph gikapoy kaayo tungod sa iyang kasinatian ug kakulang
sa katulog nga siya dili makatrabaho. Ang iyang amahan, naghunahuna nga
siya nagdaot, mipapauli kaniya.

Si Joseph sa kakapoy misugod sa paglakaw pauli sa panimalay apan samtang
siya mikatkat sa koral, siya nahulog tungod sa iyang kaluya. Samtang siya
naghigda sulod sa usa ka higayon, siya nakadungog og usa ka tingog nga
nagtawag sa iyang ngalan. Kini mao si anghel Moroni.

Sa makausa na usab ang anghel mibalik pagsulti unsay iyang gisulti ngadto ni
Joseph sa miaging gabii. Unya ang anghel misulti kaniya sa pagbalik ngadto
sa iyang amahan ug pagsulti ngadto kaniya sa tanan nga iyang nakita ug
nadungog.

Ang amahan ni Joseph naminaw sa matag pulong ug nakahibalo nga ang iyang
anak nagsulti sa tinuod. Siya misulti kang Joseph sa pagbuhat sa tukma gayud
ingon sa gisulti sa anghel tungod kay ang mensahe gikan sa Langitnong
Amahan. Sa wala madugay nianang adlawa, si Joseph miadto sa Bungtod sa
Cumorah aron sa pagpangita sa gilubong nga bulawanon nga mga palid. Sa
diha nga miabut siya sa bungtod, siya midiretso ngadto sa dapit diin ang mga
palid gilubong.

Basaha o isulti sa inyong kaugalingon nga mga pulong unsay gisulti ni Joseph
sa iyang nakit-an didto (tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:52).

Ipasabut nga ang anghel Moroni mipakita samtang si Joseph nangita sa bato
nga kahon. Siya misulti ni Joseph sa dili pagkuha sa mga palid tungod kay ang
panahon alang kang Joseph sa pagkuha kanila wala pa moabut.

Si Moroni misugo ni Joseph Smith sa pagbalik ngadto sa Bungtod sa Cumorah
matag tuig sulod sa upat ka mga tuig. Si Joseph mibuhat niini, ug sa matag
higayon nga siya miduaw ngadto, siya makakita ni Moroni nga naghulat aron 
sa pagtudlo kaniya unsa ang buot sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga
iyang mahibaloan.

Hulagway Ipakita ang hulagway 3-33, Joseph Nagdawat sa Bulawanon nga mga Palid.

Sa katapusan, human sa upat ka mga tuig, ang panahon miabut sa pagkuha sa
mga palid gikan sa kahon. Ang tabon gikuha gikan sa bato nga kahon, ug ang
bulawanon nga mga palid gibutang diha sa mga kamot ni Joseph. Si Moroni
misulti ni Joseph sa pagmatngon pag-ayo kanila ug sa pagpanalipod kanila
uban sa iyang kinabuhi.

• Ngano nga mahinungdanon alang kang Joseph sa pagpanalipod sa mga
palid? (Tungod kay ang dautan nga mga tawo mosulay sa pagkuha kanila
gikan kaniya ug dili mobuhat unsay buot sa Langitnong Amahan nga
pagahimoon sa mga palid.)

Si Joseph Mihubad sa mga Palid

Ipasabut nga ang mga sinulat diha sa mga palid gisulat sa pinulongan nga si
Joseph dili makabasa. Si Joseph nakadawat og usa ka talagsaon nga himan
aron sa pagtabang kaniya sa paghubad sa sinulat diha sa mga palid.

• Aduna bay usa kaninyo nga nakahibalo unsa ang Urim ug Thummin?

Balaan nga
kasulatan
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Ipasabut nga ang Urim ug Thummim sama sa usa ka talagsaon nga mga
salamin pinaagi diin si Joseph makatan-aw aron sa pagtabang kaniya sa
paghubad sa karaan nga sinulat diha sa mga palid. Uban sa tabang sa
Langitnong Amahan ug pinaagi sa paggamit sa Urim ug Thummim, si Joseph
nakahimo sa paghubad sa mga pulong diha sa bulawanon nga mga palid
ngadto sa mga pulong nga kita makasabut. Sa diha nga ang hubad ngadto
sa Ingles nahuman, ang basahon gi-imprinta. Kini gitawag og ang Basahon
ni Mormon.

Ipataas ang usa ka Basahon ni Mormon. Itudlo nga kini nga basahon mao ang
gihubad ni Joseph gikan sa bulawanon nga mga palid.

Human sa iyang paghubad sa Basahon ni Mormon, si Joseph Smith miuli sa
mga palid ngadto ni Moroni.

Pang-apud-apud og mga kopya sa Basahon ni Mormon ngadto sa mga bata
kinsa walay kopya.

Itudlo nga ang Basahon ni Mormon naglangkob og daghan nga nagkalain-lain
nga mga basahon. Ang mga basahon diha sa Basahon ni Mormon ginganlan
sunod sa mga propeta kinsa misulat diha sa mga palid. Ipakita sa mga bata
giunsa ang Basahon ni Mormon pagbahin ngadto sa mga kapitulo ug mga
bersikulo.

Tabangi ang labaw ka hingkod nga mga bata sa pagpangita sa Mormon 8,
Basaha uban sa klase ang Mormon 8, mga bersikulo 1 ug 4, ngadto sa pulong
nga yuta.

Ipasabut nga kita nagtawag niini nga basahon og ang Basahon ni Mormon
tungod kay si Mormon misulat sa labing daghan nga mga pulong diha sa
bulawanon nga mga palid. Ang anak nga lalaki ni Mormon, nga si Moroni,
mihuman sa talaan.

Katingbanan

Ipakita ang tanan nga mga hulagway gikan sa leksyon o ibutang sila sa sawog.
Himoa nga ang matag bata adunay higayon sa pagtudlo ngadto sa tukma nga
hulagway samtang kamo mangutana og mga pangutana.

• Hain nga hulagway nagpakita sa bulawanon nga mga palid?

• Hain nga hulagway nagpakita ni Mormon nga nagsulat diha sa bulawanon
nga mga palid?

• Hain nga hulagway nagpakita ni Moroni nga naglubong sa bulawanon nga
mga palid?

• Hain nga hulagway nagpakita ni anghel Moroni nga naghatag sa bulawanon
nga mga palid ngadto ni Joseph Smith?

Awit Awita o isulti ang duha ka mga garay sa “Ang Bulawanon nga mga Palid” uban
sa klase.

Hangyoa ang bata nga naghatag sa panapos nga pag-ampo sa pagpasalamat
sa Langitnong Amahan alang sa Basahon ni Mormon.

Balik-pagtuon nga
panaghisgutan

Balaan nga
kasulatan nga
kalihokan
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Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Ginamit ang tukma nga mga hulagway, balika pagtuon ang pipila ka mga
sugilanon sa mga Basahon ni Mormon nga ang mga bata makakat-on niining
tuiga. Sama pananglit:
a. Ipakita ang hulagway 3-37, Nephi Nagbuntog sa Iyang Masinupakon nga

Igsoon nga mga Lalaki (62044; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo
303). Sultihi ang mga bata nga sila makakat-on giunsa sa Langitnong
Amahan pagtabang si Nephi sa pagtukod og usa ka barko bisan og ang
iyang magulang nga igsoon nga mga lalaki dautan ngadto kaniya.

b. Ipakita ang hulagway 3-38, Duha ka Libo nga Batan-on nga mga
Manggugubat (62050; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 313). Sultihi
ang mga bata nga sila makakat-on giunsa sa labaw sa duha ka libo nga
batan-on nga mga lalaki pagpakig-away aron sa paghimo sa ilang mga
banay nga may kagawasan.

c. Ipakita ang hulagway 3-17, Jesus Nagtudlo sa Kasadpan nga Katungang
Bahin sa Kalibutan (62380; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 316).
Sultihi ang mga bata nga sila makakat-on mahitungod sa pagduaw ni
Jesukristo ngadto sa mga Nephite.

2. Ipadibuho sa mga bata ang usa ka hulagway sa bulawanon nga mga palid
ug sa Basahon ni Mormon. Isulat ang Bulawanon nga mga Palid ug Basahon
ni Mormon diha sa ilang mga hulagway.

3. Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut giunsa sa karaan nga mga
propeta ang pagsulat diha sa metal nga mga palid, dapita ang matag bata
sa pagsulay sa pagsulat sa iyang unang inisyal diha sa ubos sa usa ka lata
ginamit ang lansang. Ang magtutudlo kinahanglan mopakita niini og una.

4. Balika pagtuon uban sa mga bata ang ikawalo nga artikulo sa hugot nga
pagtuo. Tabangi kadto kinsa makahimo sa pagsag-ulo og bahin o tanan niini.
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Kita Makapakita sa Atong 
Hugot nga Pagtuo pinaagi sa
Pagkamasulundon

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut nga sila makapakita sa ilang
hugot nga pagtuo diha sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo pinaagi sa
pagkamasulundon sa mga sugo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa asoy ni Lehi ug sa iyang banay diha
sa 1 Nephi 1–2.

2. Mga butang o mga hulagway sa butang nga nagtimaan sa mga butang nga
ang banay ni Lehi kinahanglan nga mopili sa pagpangandam sa paglakaw
ngadto sa kamingawan.

3. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Hugot nga Pagtuo
[Faith]” (Children’s Songbook, p. 96).

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon.
b. Hulagway 3-39, Lehi Nanagna ngadto sa mga Katawhan sa Jerusalem

(62517; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 300); ug hulagway 3-40,
Banay ni Lehi Mibiya sa Jerusalem (62238; Sudlanan sa Hulagway sa
Ebanghelyo 301); ug usa ka hulagway sa propeta karon.

c. Usa ka PAM nga taming (shield) ug singsing.

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Ang Pagkamasulundon Mao ang usa ka Paagi sa Pagpakita og Hugot
nga Pagtuo

Isulti ang mga pulong sa awit “Hugot nga Pagtuo.” Ikaw makagamit sa mga
lihok nga anaa sa ubos alang sa klase sa gagmay nga mga bata.

Hugot nga pagtuo mao ang pagkahibalo,
Nga ang Ginoo motubag (ibutang ang gisawod nga kamot luyo sa dunggan)
Matag pag-ampo ko. (ipahimutang ang mga kamot ingon og nag-ampo)
Kini sama sa liso: (isawod ang wala nga kamot ug pagpakaaron ingon nga 

nagtanom og usa ka liso diha niini uban sa tuo nga kamot)
Itanom, motubo. (tuo nga kamot mosumaysumay sa usa ka tanom nga 

nagtubo gikan sa gisawod nga wala nga kamot)

Pang-atensyon nga
kalihokan

Leksyon

16



90

Magtubo sa kasingkasing ko. (ibutang ang mga kamot ibabaw sa 
kasingkasing)

Kon buotan ako. (itudlo ang igtutudlo nga tudlo sa imong kaugalingon)

Kon ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nagsugo kanato sa pagbuhat og
usa ka butang, kini gitawag og usa ka sugo. Kon kita mosunod sa mga sugo,
kita nagpakita sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga kita misalig kanila. 
Kita nakahibalo nga sila naghigugma kanato ug dili gayud mosugo kanato 
sa pagbuhat og bisan unsa nga butang nga makadaot kanato. Kita nagpakita
sa atong hugot nga pagtuo kon kita mosunod.

Pahinumdumi ang mga bata nga ang pagtuo diha sa Langitnong Amahan ug ni
Jesus nagpasabut nga kita adunay hugot nga pagtuo. Bisan tuod og kita wala
makakita kanila sulod sa atong yutan-on nga mga kinabuhi, kita adunay hugot
nga pagtuo diha sa mga pagpamatuod sa uban kinsa nakakita kanila. Kita
usab nagtuo nga ang Espiritu Santo tinuod ug siya walay lawas nga unod ug
mga bukog apan usa ka personahe sa espiritu sa porma sa usa ka tawo.

Tabangi ang labaw nga hingkod nga mga bata sa pagsag-ulo sa unang artikulo
sa hugot nga pagtuo. Ang labaw ka gagmay nga mga bata mahimo nga
mousab pagsulti niini uban kanimo ug tingali mosag-ulo og bahin niini.

Lehi Nagpakita sa Iyang Hugot nga Pagtuo Pinaagi sa
Pagkamasulundon

Ipasabut nga kita mga anak sa Langitnong Amahan ug makapakita nga kita
adunay hugot nga pagtuo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Diha sa
Basahon ni Mormon, usa ka propeta nga ginganlan og Lehi mipakita sa iyang
hugot nga pagtuo sa Langitnong Amahan ug ni Jesus pinaagi sa
pagkamasulundon.

Isaysay ang mosunod nga sugilanon diha sa balaan nga kasulatan sa imong
kaugalingon nga mga pulong:

Dugay na nga panahon ang milabay, unom ka gatus ka mga tuig sa wala pa
matawo si Jesus, usa ka propeta nga ginganlan og Lehi nagpuyo sa Jerusalem
uban sa iyang banay. Ang asawa ni Lehi gingalan og Sariah. Sila adunay upat
ka anak nga mga lalaki nga ginganlan og Laman, Lemuel, Sam, ug Nephi.

Si Lehi ug ang iyang banay mauswagon ug haruhay. Si Lehi mihigugma sa
Langitnong Amahan ug ni Jesus. Siya naninguha sa pagtudlo sa iyang banay
sa paghigugma kanila ug sa pagsunod sa ilang mga sugo.

Ipakita ang hulagway 3-39, Lehi Nanagna ngadto sa mga Katawhan sa
Jerusalem.

Niana nga panahon ang mga tawo kinsa nagpuyo sa Jerusalem hilabihan
ka mga dautan. Si Lehi naninguha sa pagtudlo kanila mahitungod sa
Langitnong Amahan ug ni Jesus ug sa mga sugo, apan ang mga katawhan
dili maminaw kaniya.

Usa ka adlaw samtang si Lehi nag-ampo, siya adunay usa ka damgo o panan-
awon. Siya nakakita og daghan nga maanindot nga mga butang. Siya usab
nakakita nga ang Jerusalem pagalumpagon gawas kon ang mga tawo
maghinulsol. Si Lehi midayeg sa Langitnong Amahan tungod kay siya
nakahibalo nga ang Langitnong Amahan buot nga mopahimangno sa mga
katawhan sa Jerusalem. Ang Langitnong Amahan misugo kaniya sa pagsulti 

Sugilanon ug
hulagway diha sa
balaan nga
kasulatan

Artikulo sa hugot
nga pagtuo



91

sa mga katawhan mahitungod sa unsay iyang nakita. Si Lehi mibuhat ingon
nga siya gisugo. Siya misulti ngadto sa mga katawhan nga ang Jerusalem
pagalumpagon gawas kon sila maghinulsol.

• Unsay nakita ni Lehi diha sa iyang panan-awon? (Daghan nga mga butang,
lakip ang pagkalumpag sa Jerusalem; tan-awa sa 1 Nephi 1:13.)

• Unsa ang gibati ni Lehi human sa iyang panan-awon? (Siya midayeg sa
Langitnong Amahan; siya nalipay; tan-awa sa 1 Nephi 1:14–15.)

Ang pagsulti sa mga tawo sa paghinulsol sa ilang kadautan nagkinahanglan og
kaisug. Bisan pa niana, si Lehi adunay hugot nga pagtuo nga ang Langitnong
Amahan mopanalipod kaniya, busa si Lehi mibuhat ingon nga siya gisugo. Ang
mga katawhan dili maminaw kaniya ug mibugal-bugal kaniya ug misulay sa
pagpatay kaniya tungod kay sila dili gusto makadungog nga sila mga dautan.

• Unsa ang gibuhat ni Lehi aron sa pagpakita sa iyang hugot nga pagtuo sa
Langitnong Amahan? (Siya misunod ug misulti ngadto sa mga katawhan sa
paghinulsol; tan-awa sa 1 Nephi 1:4, 18).

• Unsa ang gibuhat sa mga katawhan human si Lehi misulti kanila sa
paghinulsol? (Sila mibugal-bugal kaniya ug buot nga mopatay kaniya; 
tan-awa sa 1 Nephi 1:19–20.)

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Lehi sa diha nga ang mga katawhan
dili maminaw kanila?

Sa wala madugay, ang Langitnong Amahan misulti ngadto ni Lehi. Ipapaminaw sa
mga bata unsay iyang gisugo nga buhaton ni Lehi. Basaha ang 1 Nephi 2:1–2.

• Unsa ang gisugo sa Langitnong Amahan nga buhaton ni Lehi? (Pagbiya sa
Jerusalem ug pag-adto ngadto sa kamingawan.)

Ipasabut nga ang usa ka kamingawan sa kasagaran usa ka dapit diin walay
usa nga nagpuyo ug diin walay mga balay, mga gambalay, o mga dalan. Ang
Langitnong Amahan nagsugo ni Lehi ug sa iyang banay sa pagbiya sa tanan
ug sa pag-adto sa usa ka dapit diin sila kinahanglan nga magpuyo sa ilang
mga kaugalingon.

• Ngano nga si Lehi gisugo sa pagdala sa iyang banay gikan sa Jerusalem?
(Dautan nga mga tawo naglaraw sa pagpatay ni Lehi, ug ang dakbayan
pagalumpagon.)

Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw unsa ang gibuhat ni Lehi; unya basaha
ang 1 Nephi 2:3–4.

• Unsa ang gibuhat ni Lehi? (Iyang giputos ang mga butang nga iyang
kinahanglanon sa pagpuyo didto sa kamingawan ug gidala ang iyang banay
gikan sa Jerusalem.)

Ipakita ang hulagway 3-40, Banay ni Lehi Mibiya sa Jerusalem.

Bisan og si Lehi mipuyo sa Jerusalem sulod sa dugay nga panahon, siya diha-
diha misunod sa sugo sa pagbiya sa iyang panimalay. Si Lehi ug ang iyang
banay mibiya sa ilang panimalay, sa ilang yuta, kasagaran sa ilang mga saput,
sa ilang bulawan ug pilak, ug uban nga mga kabtangan. Sila midala lamang og
pagkaon, pipila ka mga saput, mga tolda, ug uban nga gikinahanglan nga mga
butang nga tingali ilang gikarga sa mga kamel o mga asno. Unya sila mibiya ug
mipaingon ngadto sa kamingawan.

Sugilanon ug
hulagway diha sa
balaan nga
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Itudlo nga kini dili sayon alang kang Lehi sa pagbiya, apan siya andam sa
pagsunod niini nga sugo.

• Unsa ang gibuhat ni Lehi nga nagpakita nga siya adunay hugot nga 
pagtuo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo? (Siya masulundon. Siya
mipahimangno sa dautan nga mga katawhan, ug siya mibiya sa iyang
panimalay ug mga kabtangan ug mipaingon sa kamingawan tungod kay 
siya gisugo sa pagbuhat sa ingon.)

Panaghisgutan Hangyoa ang mga bata sa pagpakaaron ingnon nga sila mga sakop sa banay
ni Lehi.

Ipahunahuna kanila ang mahitungod sa unsay ilang dad-on uban kanila kon
sila moadto sa kamingawan. Ipasulti kanila nganha kanimo unsa ang buot
nilang dad-on ug unsa ang ilang biyaan. Ikaw mahimo nga mopakita og
daghan nga mga butang o mga hulagway sa mga butang nga nagtimaan sa
mga butang nga kinahanglan pilion sa banay ni Lehi; sama pananglit, usa ka
singsing nagtimaan og alahas, sinsilyo tingali nagpasabut og salapi, usa ka
mansanas mahimo nga mobarug sa pagkaon. Papilia ang mga bata unsa ang
gikinahanglan sa banay ni Lehi. Pahinumdumi sila nga sila makadala lamang
og dyutay nga mga butang.

Kalihokan Ipahukom sa mga bata unsa ang ilang pilion nga dad-on uban kanila kon sila
moadto sa kamingawan uban ni Lehi. Ang unang bata dayon moingon, “Kon
ako moadto ngadto sa kamingawan uban ni Lehi, ako modala sa ————— .” 
(Ang bata mopuno sa blangko sa bisan unsay iyang napilian nga dad-on.) Ang
sunod nga bata mosulti og balik unsa ang gisulti sa unang bata ug dayon
modugang og dugang nga butang nga iyang napili. Ang matag mosunod nga
bata mosulti pag-usab sa tanan nga nangaging mga butang ug modugang og
usa nga iyang kaugalingon. Padayon hangtud ang matag bata (ug ang
magtutudlo) adunay dili mokubos sa usa ka turno.

• Unsa sa inyong hunahuna ang inyong bation kon nasayud nga kamo dili na
makakita sa inyong mga higala ug mga kabtangan pag-usab?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa banay ni Lehi?

Ang pagsunod sa Langitnong Amahan pinaagi sa pagbiya sa Jerusalem
nanginahanglan og dako nga hugot nga pagtuo. Si Lehi ug ang iyang banay
nakadawat og mga panalangin tungod kay sila mga masulundon.

Kon Kita Mopili sa Matarung, Kita Mga Masulundon

Ipakita ang PAM nga taming (shield) ug singsing.

• Unsa ang kahulugan sa mga titik PAM? (Pilia ang Matarung.)

Sultihi ang mga bata nga ang pagpili sa matarung nagpasabut sa pagbuhat
unsa ang buot sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga atong buhaton.

Isaysay ang mosunod nga mga sugilanon sa imong kaugalingon nga mga
pulong, ug ipadula ang mga sitwasyon sa mga bata.

1. Sa pagpauli sa panimalay kamo ug pipila sa inyong mga higala milabay sa
nataran sa inyong silingan. Diha sa nataran mao ang usa ka kahoy nga puno
sa prutas nga daghan og duga. Ang inyong mga higala buot kaninyo nga
mouban kanila ug manguha og pipila ka mga prutas nga kan-on. Sila

Kalihokan nga
pagdula
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miingon nga adunay daghan kaayong mga prutas nga ang pipila ka buok 
dili mailhan nga nawala.

• Unsay buot sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga inyong buhaton?

Sultihi ang mga bata nga kon sila mopili sa matarung, sila nagmasulundon ug
nagpakita og hugot nga pagtuo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

2. Kamo buot nga modula sa inyong kinaham nga dulaan, apan kini anaa sa
inyong igsoon nga lalaki.

• Unsay buot sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga inyong buhaton?

Ipasabut nga kon kita mobuhat unsay buot sa Langitnong Amahan ug ni Jesus
nga atong buhaton, kita nagpili sa matarung.

Kon ang panahon motugot, ikaw makapakita sa hulagway sa propeta ug
mohangyo sa mga bata sa paghingalan og pipila ka mga butang nga siya
mihangyo kanato sa pagbuhat. Paghisgot sa unsa nga paagi nga ang
pagsunod niini nga mga sugo makadala og mga panalangin.

Katingbanan

Ipakita og usab ang PAM nga taming (shield) ug singsing ug pahinumdumi ang
mga bata sa pagpili kanunay sa matarung. Kon sila mopili sa matarung, sila
nagsunod. Kon sila mosunod, sila nagpakita sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo nga sila adunay hugot nga pagtuo diha kanila.

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Ipasulti sa usa ka sakop sa inyong purok o sanga sa unsa nga paagi ang
pagkamasulundon nakatabang kaniya. Usa ka nahibalik na nga misyonaryo,
bag-o nga kinabig o usa ka tawo kinsa bag-o nga nakaadto sa templo
mahimo nga angay nga pinili. Pagkuha og pag-uyon gikan sa inyong
presidente sa Primarya ug pangulo sa pagkapari sa dili pa hangyoon ang
usa ka tawo sa pag-anha sa inyong klase.

2. Pagkuha og daghan nga mga butang nga naghatag og panalipod, ingon sa
mga sapatos, kalo, payong, ug uban pa. Pagkuha og igo nga gidaghanon sa
mga butang aron ang matag bata diha sa inyong klase maka-apil. Hangyoa
ang matag bata, sa tinagsa-tagsa, sa pagpili og usa ka butang ug pagsulti
unsa nga matang sa panalipod ang gihatag niini (sapatos nanalipod sa mga
tiil, ug uban pa). Sultihi ang mga bata nga kon kita mosunod sa atong mga
ginikanan ug mga pangulo, kita usab gipanalipdan. Paghisgot mahitungod
sa pipila ka mga lagda ug sa unsa nga paagi sila mahimo nga usa ka
panalipod.

3. Ipataas ang imong kamot ug ipakita sa mga bata unsaon nimo paglihok ang
imong tudlo. Ipasabut nga ikaw nakalihok sa imong mga kamot ug mga
tudlo, apan dili makapalihok sa mga tudlo sa laing mga tawo. Hangyoa ang
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mga bata sa pagpataas sa ilang mga kamot, paglihok sa ilang mga tudlo, ug
pag-abli ug pagkumo sa ilang mga kamot. Tabangi ang mga bata sa
pagsabut nga kon sila mosugo sa ilang mga kamot sa pagpili sa matarung,
sila nagsunod.

4. Isulti ang ikaduha nga garay sa “Ako Adunay Duha Ka Gagmay nga mga
Kamot [I Have Two Little Hands].”

Amahan, salamat sa mga kamot
Panalangini nga aron makasabut
Nga ang mga bata magmalipayon
Kon kamot nakat-on pagkamasulundon.
(Children’s Songbook, p. 272)

5. Pangitaa ang tanan nga mga paagi nga kita makapili sa matarung nga giapil
diha sa ikanapulog tulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo. Paapila ang mga
bata sa pagbuhat sa mao. Ipaihap kanila ang mga paagi, itudlo kanila, o
ipasulit kanila og balik. Awhaga kadtong mga bata kinsa makasag-ulo og
usa ka han-ay sa mga pulong o duha nga mahinungdanon ngadto kanila.
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Kami Nagtuo nga ang Basahon 
ni Mormon Pulong sa Dios

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut nga ang balaan nga mga
kasulatan makatabang kanila sa pagkat-on ug pagsabut sa mga sugo ug nga
ang balaan nga mga kasulatan makatabang kanila sa pagduol ngadto ni
Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 1 Nephi 3–4; 3 Nephi 18:19; ug
Mosiah 23:15. Pangandam sa pagsaysay sa sugilanon ni Nephi ug sa
tumbaga nga mga palid.

2. Hapniga ang upat ka sumbanan nga mga basahon diha sa lamesa;
pagbutang og lain nga daghang mga basahon, sama sa usa ka basahon sa
mga sugilanon, basahon sa resipe, ug basahon nga tun-anan, sa lain nga
mga suok sa lawak. Pangandam sa paghisgot uban sa mga bata sa
nagkalainlain nga mga matang sa basahon nga imong gipakita aron sila
makasabut sa katuyoan sa matag usa.

3. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Ang Ikawalo nga
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo [The Eighth Article of Faith]” (Children’s
Songbook, p. 127); ang mga pulong sama gayud sa tinuod nga artikulo 
sa hugot nga pagtuo.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Ang upat ka sumbanan nga mga basahon.
b. Lain nga daghang mga basahon, sama sa usa ka basahon sa mga

sugilanon, basahon sa resipe, ug basahon nga tun-anan.
c. Pisara, tisas, ug papas.
d. Hulagway 3-41, Laman Milayas; hulagway 3-42, Nephi Duol sa Balay ni

Laban; hulagway 3-43, Nephi ug Zoram; ug hulagway 3-44, Lehi ug ang
Tumbaga nga mga Palid.

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Ang Balaan nga mga Kasulatan Naglangkob sa mga Sugo sa Langitnong
Amahan

Ibutang ang nagkalain-lain nga mga matang sa basahon sa gilain nga mga
suok sa lawak ug pagsulti og gamay mahitungod sa matag usa. Unya
pangutana sa mosunod nga mga pangutana o uban nga mga pangutana

Pang-atensyon nga
mga kalihokan

Leksyon

17
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kalabut ngadto sa mga basahon nga imong gipakita. Human ang mga bata
motubag og husto sa matag pangutana, paadtoa sila ngadto sa suok sa lawak
nga anaa kana nga basahon ug itudlo kini nganha kaninyo.

• Hain sa mga basahon ang nagpasabut unsaon sa paghimo og cake?

• Hain sa mga basahon adunay tinumo-tumo nga mga sugilanon?

• Hain sa mga basahon adunay mga pagtulun-an sa mga propeta nga
motabang kanato sa paghupot sa mga sugo?

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan buot kanato nga mosunod sa mga
sugo. Siya misugo sa mga propeta sa pagsulat sa iyang mga pulong aron kita
makahibalo sa iyang mga pagtulun-an ug mga sugo.

• Unsa ang atong itawag sa balaan nga mga basahon diin ang mga propeta
nagsulat? (Ang balaan nga mga kasulatan.)

Ipasabut nga daghan nga mga propeta mitala sa ebanghelyo ug sa unsa nga
paagi ang mga katawhan mihupot niini aron kita makahibalo unsa ang mga
sugo. Kini nga mga sugo gitala sa atong upat ka mga basahon sa balaan nga
kasulatan. Kita usahay nagtawag kanila og sumbanan nga mga basahon.

Si Nephi Nakabaton sa Balaan nga mga Kasulatan

Ipasabut nga ang Basahon ni Mormon naglangkob og usa ka sugilanon nga
nagpakita unsa kamahinungdanon ang balaan nga mga kasulatan ngadto ni
Nephi ug sa iyang banay.

Sultihi ang mga bata nga si Lehi misulti sa iyang anak nga mga lalaki—Laman,
Lemuel, Sam, ug Nephi—nga ang Ginoo buot kanila nga mobalik ngadto sa
Jerusalem ug sa pagkuha sa tumbaga nga mga palid gikan sa usa ka tawo nga
ginganlan og Laban. Kini nga tumbaga nga mga palid mga basahon sa balaan
nga kasulatan nga hinimo gikan sa metal (tumbaga) nga mga pahina. Si Laman
ug si Lemuel dili buot mobalik ngadto sa Jerusalem ug hilabihan sa kasuko,
apan si Nephi ug si Sam andam sa pag-adto.

Aron sa pagpakita sa mga bata unsay gibati ni Nephi mahitungod sa 
pag-adto aron sa pagkuha sa tumbaga nga mga palid, basaha og kusog ang 
1 Nephi 3:7 ug paghisgot niini uban sa mga bata.

• Ngano nga si Nephi andam sa pag-adto? (Siya nasayud nga ang Dios
moandam og usa ka paagi alang kaniya sa pagtuman sa sugo nga siya
gihatagan.)

• Unsa nga saad ang gihimo ni Nephi? (Nga siya mobuhat unsay gisugo sa
Ginoo kaniya nga buhaton.)

Ipasabut nga si Nephi midani sa iyang igsoon nga mga lalaki sa pag-uban
kaniya.

Si Laman mao ang unang misulod sa balay ni Laban. Iyang gipangayo ni Laban
ang tumbaga nga mga palid. Si Laban dili mohatag sa mga palid ug mihulga
sa pagpatay kaniya. Si Laman nahadlok ug midagan pagbalik ngadto sa iyang
igsoon nga mga lalaki. Ipakita ang hulagway 3-41, Laman Milayas. Siya buot
nga mobalik ngadto sa ilang amahan didto sa kamingawan.

Si Nephi miingon nga sila kinahanglan nga mosunod sa sugo nga kuhaon ang
tumbaga nga mga palid. Si Nephi ug ang iyang igsoon nga mga lalaki mibalik

Mga hulagway,
sugilanon sa balaan
nga kasulatan, ug
panaghisgutan
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sa ilang kanhi pinuy-anan sa Jerusalem ug mikuha sa ilang bulawan ug pilak.
Sila naglaraw nga ibaylo ang ilang mga bahandi sa tumbaga nga mga palid.

Gikuha ni Laban ang ilang bulawan ug pilak apan dili mohatag ni Nephi ug sa
iyang igsoon nga mga lalaki sa tumbaga nga palid. Siya misugo sa iyang mga
tawo sa pagpatay kanila. Si Nephi ug ang iyang igsoon nga mga lalaki midagan
sa layo ug mitago.

Si Laman ug si Lemuel nasuko. Ilang gibunalan si Nephi ug si Sam sa usa ka
sanga. Usa ka anghel mipakita ug misugo kanila sa paghunong. Ang anghel
miingon nga ang Ginoo motabang kanila sa pagkuha sa tumbaga nga mga
palid ug misulti kanila sa pagsunod ni Nephi.

Ipakita ang hulagway 3-42, Nephi Duol sa Balay ni Laban.

Niini nga higayon si Nephi miadto sa pagkuha sa mga palid. Ang iyang 
igsoon nga mga lalaki naghulat sa gawas sa paril sa dakbayan samtang siya
mikamang hangtud ngadto sa balay ni Laban. Si Nephi nakakita ni Laban nga
nagbuy-od nga hubog diha sa yuta. Ang Espiritu Santo misugo kang Nephi sa
pagpatay ni Laban. Si Nephi miukon-ukon tungod kay siya dili buot nga
mopatay ni bisan kinsa.

Si Nephi nahinumdum sa pagkamahinungdanon kaayo sa balaan nga mga
kasulatan, ug siya nakahibalo nga siya dili makakuha sa tumbaga nga mga
palid gawas kon iyang patyon si Laban. Busa iyang gibuhat unsay gisugo sa
Espiritu Santo nga iyang buhaton. Iyang gipatay si Laban ug gisul-ob ang saput
ni Laban.

Unya siya nagpakaaron ingnon nga si Laban.

Ipakita ang hulagway 3-43, Nephi ug Zoram.

Si Nephi misugo sa sulugoon ni Laban, nga si Zoram, sa pagdala sa tumbaga
nga mga palid ngadto kaniya ug sa pagsunod kaniya. Si Zoram misunod,
naghunahuna nga si Nephi mao si Laban. Sa wala madugay, si Nephi
mipasabut ngadto ni Zoram nga ang Ginoo misugo kaniya ug sa iyang igsoon
nga mga lalaki sa pagkuha sa tumbaga nga mga palid. Si Zoram mituo kaniya.
Siya usab buot nga mosunod. Siya mikuyog uban ni Nephi ug sa iyang igsoon
nga mga lalaki balik ngadto ni Lehi sa kamingawan.

Ipakita ang hulagway 3-44, Lehi ug ang Tumbaga nga mga Palid.

Si Lehi mibasa sa tumbaga nga mga palid. Ang mga palid naglangkob sa 
mga sugo ug pipila ka mga sugilanon mahitungod ni Moses ug uban nga mga
propeta. Sila usab naglangkob sa kasaysayan sa kagikanan sa banay ni Lehi.
Si Lehi gisugo sa pagkuha sa tumbaga nga mga palid uban kaniya ngadto sa
gisaad nga yuta.

• Kang kinsa nga mga sinulat ang diha sa tumbaga nga mga palid?

• Unsa ang gisulat diha sa tumbaga nga mga palid?

• Ngano sa inyong hunahuna nga si Lehi ug ang iyang banay nagkinahanglan
sa tumbaga nga mga palid?

Kalihokan Pagdula sa mosunod nga dula aron sa pagtabang sa mga bata nga makasabut
ngano nga kini mahinungdanon alang sa banay ni Lehi ang pagdala sa
tumbaga nga mga palid, nga naglangkob og usa ka sinulat nga talaan sa 
mga sugo, uban kanila ngadto sa gisaad nga yuta.
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Ang tuyo sa dula mao ang pagpakita sa unsa nga paagi ang mga pulong sa
balaan nga mga kasulatan makalibug kon sila dili isulat.

Palingkura ang mga bata nga magliyok. Hagawhaw ngadto sa bata diha sa
inyong tuo, “Ako mosunod sa mga sugo sa Langitnong Amahan.” Unya
ipahagawhaw sa bata unsa ang iyang nadungog sa tawo nga anaa sa iyang tuo.
Padayon sa pagpasa sa mensahe hangtud nga ang tanan diha nga nagliyok
nakadungog niini. Patindoga ang katapusan nga bata ug ipausab og sulti ang
mga pulong nga iyang nadungog. Ang bata tingali dili mousab pagsulti sa husto
nga orihinal nga mensahe. (Kon ang mensahe mao gihapon, kamo mahimo nga
modayeg sa mga bata mahitungod sa unsa ka maayo sa ilang pagbuhat. Unya
pagsulay og lain nga mensahe nga duha o tulo ka hugpong sa mga pulong.)
Sultihi ang mga bata sa mensahe nga inyong sugdan.

Ipasabut nga kini sayon sa pagkalimot o pagkalibug sa mga sugilanon o mga
mensahe nga dili isulat. Ang mga propeta misulat sa mga pagtulun-an sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo aron sila dili mahikalimtan. Kini nga mga
pagtulun-an anaa sa atong balaan nga mga kasulatan.

Ang banay ni Lehi nagkinahanglan sa tumbaga nga mga palid aron sila
makahinumdum sa mga sugo ug mosunod kanila.

Ang Balaan nga mga Kasulatan Nagtabang Kanato sa Pagsunod

Ipasabut nga kita kinahanglan nga makahibalo sa mga sugo sama sa banay 
ni Lehi. Ang balaan nga mga kasulatan makatabang kanato sa pagsunod sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo tungod kay sila naglangkob sa daghan
nila nga mga sugo.

Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw og maayo samtang kamo nagbasa
og duha ka balaan nga mga kasulatan. Hangyoa sila sa pagpataas sa ilang
mga kamot kon sila nakahibalo unsa nga sugo ang balaan nga kasulatan
nagtudlo. Basaha ang 3 Nephi 18:19 ug Mosiah 23:15 ug paghisgot kanila
uban sa mga bata.

Pahinumdumi ang mga bata nga kon kita wala makabaton sa balaan nga mga
kasulatan, kita tingali makalimot sa mga sugo ug dili mosunod kanila. Niana
kita dili makadawat sa mga panalangin nga modangat gikan sa pagsunod sa
mga sugo.

Ipaawit o ipasulti ang mga pulong sa awit “Ang Ikawalo nga Artikulo sa Hugot
nga Pagtuo.” Ipasabut nga kini nga artikulo sa hugot nga pagtuo nagsulti
kanato nga ang Biblia ug ang Basahon ni Mormon naglangkob sa pulong sa
Dios, diin nagpasabut nga sila naglangkob sa tinuod nga mga pagtulun-an.
Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo misugo sa mga propeta sa pagsulat
niini nga mga pagtulun-an alang sa umaabut nga mga kaliwatan.

Ipausab og sulti ang ikawalo nga artikulo sa hugot nga pagtuo uban kaninyo.
Ikaw mahimo nga motabang sa labaw ka hingkod nga mga bata sa pagsag-ulo
niini. Pahinumdumi ang mga bata nga kita adunay balaan nga mga kasulatan
aron kita makakat-on sa mga sugo nga motabang kanato sa pagpili sa
matarung ug sa paghupot sa atong mga pakigsaad sa bunyag.

Katingbanan

Panaghisgutan Ipahisgot sa klase ang mosunod:

Artikulo sa hugot
nga pagtuo ug awit

Balaan nga
kasulatan nga
kalihokan
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• Unsa ang atong kinahanglan nga pasalamatan sa atong Langitnong Amahan
diha sa atong mga pag-ampo? (Dawata ang tanan nga mga tubag, apan
tagai og gibug-aton ang balaan nga mga kasulatan.)

• Unsa ang atong pangayoon kaniya diha sa atong mga pag-ampo? (Tabang
diha sa pagsunod sa mga sugo.)

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Kamo makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Sugod sa pagsaysay sa sugilanon ni Nephi ug sa iyang igsoon nga mga
lalaki nga mibalik ngadto sa Jerusalem aron sa pagkuha sa tumbaga nga
mga palid gikan ni Laban. Padugangi sa mga bata og usa ka hugpong 
sa mga pulong ang sugilanon, nagsaysay unsa ang sunod nga mahitabo.
Awhaga sila sa paghatag og mga detalya kutob sa ilang mahinumduman.
Gamita ang mga hulagway aron sa pagtabang kanila sa paghinumdum 
sa sugilanon. (Kon ang mga bata mohatag og sayop nga mga tubag o
mosaysay og balik sa sugilanon nga dili husto ang pagkasunod-sunod,
tabangi lamang sila sa paghan-ay og tarung kutob sa mahimo. Dawata 
ug awhaga ang tanan nga mga tubag.)

2. Ipadibuho sa usa ka bata ang usa ka hulagway diha sa pisara o piraso sa
papel ang paagi unsaon niya paghupot sa mga sugo sulod sa semana ug
unya sultihi ang uban nga mga bata unsa ang iyang gilaraw nga buhaton.
Pagpuli-puli sa pagbuhat niini aron ang matag bata adunay higayon sa
pagdibuho og usa ka hulagway ug sa pagpasabut niini. Ang mga bata
mahimo nga modibuho sa ingon nga mga butang sama sa pagsimba, pag-
ampo, pagtabang sa ilang mga banay, ug pakigbahin sa ilang mga dulaan.

3. Ipaawit o ipasulti ang mga pulong sa “Kaisug ni Nephi [Nephi’s Courage]”
(Children’s Songbook, p. 120); ang mga pulong gilakip diha sa luyo niining
tamdanan nga basahon. Kamo mahimo nga mobuhat sa pipila ka mga lihok
o modula sa mga pulong.

4. Alang sa mga bata kinsa makabasa, paghimo og usa ka kopya sa “Akong
Pakigsaad sa Bunyag” gikan sa ighahatag nga basahonon diha sa
katapusan sa leksyon 13. Guntinga ang ighahatag nga basahonon ngadto 
sa upat ka mga piraso pinaagi sa paggunting niini ubos sa mga pulong “Ako,
_______________________ , nagsaad,” ubos sa mga pulong “sa pagsunod sa mga
sugo sa Langitnong Amahan,” ug ubos sa mga pulong “Langitnong Amahan
nagsaad sa.” Sagula ang mga piraso ug hangyoa ang mga bata sa pagtipon
kanila sa ilang husto nga pagkahan-ay. Human ang mga bata makatipon sa
mga piraso, basaha ang pakigsaad sa bunyag og kusog uban sa klase.
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan buot kanato nga mohupot sa atong
pakigsaad nga atong gihimo sa bunyag nga mosunod sa mga sugo. Siya
misugo sa mga propeta sa pagsulat sa iyang mga pulong aron kita
makahibalo sa iyang mga pagtulun-an ug mga sugo.

Leksyon 17



100

Langitnong Amahan 
Nagtabang Kanato sa 

Pagsunod sa Iyang mga Sugo

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut nga ang Langitnong Amahan ug
si Jesus motabang kanila sa pagsunod sa mga sugo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 1 Nephi 3:7; 17; 18:1–4. Pangandam
sa pagsaysay sa asoy ni Nephi nga nagtukod og usa ka barko.

2. Kon ikaw makahimo, paghimo og kopya sa ighahatag nga basahonon sa 1
Nephi 3:7 alang sa matag bata. Guntinga ang ighahatag nga basahonon
diha sa tulbok-tulbok nga mga linya. Ibutang ang mga gilis diha sa usa ka
sobre alang sa matag bata.

3. Pangandam sa pag-awit sa una ug ikaduha nga mga garay sa “Kaisug ni
Nephi [Nephi’s Courage]” (Children’s Songbook, p. 120); ang mga pulong
gilakip diha sa luyo niini nga tamdanan nga basahon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata, kon aduna.
b. Usa ka lapis ug usa ka piraso sa papel o kard alang sa matag bata.
c. Pisara, tisas, ug papas.
d. Hulagway 3-37, Nephi Nagbuntog sa Iyang Masinupakon nga Igsoon nga

mga Lalaki (62044; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 303).

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Si Nephi Misunod sa mga Sugo

Sultihi ang mga bata sa pagbuhat unsa ang imong gibuhat. Unya paghimo og
daghan nga mga lihok, sama sa pagtindog, pagbutang sa imong mga kamot
diha sa inyong mga bat-ang, pagtuyok, ug uban pa. Lingkod. Pasalamati ang
mga bata tungod sa pagsunod.

• Unsa ang gipasabut sa pagsunod?

Ipasabut nga kon kita mohimo ingon nga kita gisugo, kita nagsunod o
nagmasulundon.

Pang-atensyon nga
kalihokan

Leksyon

18
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Balik-Pagtuon Sultihi ang mga bata nga ikaw naghunahuna mahitungod sa usa ka tawo kinsa
masulundon. Siya andam sa pagsunod sa sugo sa Ginoo sa pagbiya sa
Jerusalem uban sa iyang amahan.

Siya usab andam sa pagsunod sa sugo sa pagbalik ngadto sa Jerusalem aron
sa pagkuha sa tumbaga nga mga palid.

• Kinsa kini nga tawo? (Nephi.)

Ipasabut nga sa diha nga si Nephi gisugo sa pagpabalik ngadto sa Jerusalem
aron sa pagkuha sa tumbaga nga mga palid, siya nakahibalo nga kini usa ka
malisud nga butang nga buhaton, apan siya misulti sa iyang amahan nga siya
mosunod. Sa lakbit balika pagtuon ang sugilanon nga anaa sa leksyon 17.

Ipakita sa mga bata ang usa ka kopya sa Basahon ni Mormon ug sultihi sila
nga ang mga pulong nga gisulti ni Nephi ngadto sa iyang amahan gisulat dinhi
niini nga basahon. Tan-awa nga ang matag bata kinsa makabasa adunay usa
ka kopya sa Basahon ni Mormon. Tabangi sila sa pagpangita sa 1 Nephi 3:7.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa unang garay sa “Kaisug ni Nephi” uban sa
mga bata.

Basaha ang 1 Nephi 3:7 ngadto sa mga bata. Ipasabut nga kini nagsulti sa
sama nga butang ingon sa gisulti sa katapusang tulo ka mga linya niini nga awit.
Ipaawit o ipasulti kadto nga mga linya pag-usab. Tabangi ang mga bata sa
pagsabut nga ang Ginoo motabang kanila sa pagsunod sa iyang mga sugo.

Ang Ginoo Mitudlo ni Nephi Unsaon Pagtukod og usa ka Barko

Sultihi ang mga bata nga ang Basahon ni Mormon naglangkob og daghan nga
maanindot nga mga sugilanon mahitungod ni Nephi. Unya isulti ang mosunod
sa imong kaugalingon nga mga pulong:

Si Lehi ug ang iyang banay mipanaw sa kamingawan sulod sa walo ka mga
tuig. Pagpanaw ug pagpuyo diha sa kamingawan malisud. Sila napugos sa
pagpuyo diha sa mga tolda ug sa pagpangayam alang sa pagkaon. Sa
katapusan sila miabut sa usa ka yuta daplin sa dagat. Sila mitawag sa yuta
og Bountiful. Sila nalipay nga miabut didto tungod kay dihay mga prutas ug
dugos nga makaon. Sila mitukod sa ilang mga tolda sa daplin sa baybayon.

Human si Lehi ug ang iyang banay nakapuyo diha sa yuta sa Bountiful sulod sa
daghang mga adlaw, ang Ginoo misugo ni Nephi sa pagtukod og barko aron
ang banay makatabok sa dagat ngadto sa gisaad nga yuta. Si Nephi mituo nga
ang Ginoo motabang kaniya. Si Nephi nangutana kaniya asa siya makakita og
oro aron himoon og mga himan nga iyang kinahanglanon sa pagtukod og
barko. Si Nephi gisultihan asa pangitaa ang oro ug nakahimo og mga himan.

Sa diha nga ang igsoon nga mga lalaki ni Nephi, nga si Laman ug Lemuel
nakakita nga siya magtukod og usa ka barko, sila misugod sa pagbagulbol.
Sila wala motuo nga si Nephi makatukod og usa ka barko. Sila midumili sa
pagtabang. Sila wala motuo nga ang Ginoo mosulti ni Nephi unsaon pagtukod
ang barko.

Apan si Nephi nakahibalo nga ang Ginoo motabang kaniya. Siya sa kanunay
motabang kanato sa pagsunod sa iyang mga sugo. Si Nephi misunod sa iyang
mga panudlo.

Sugilanon sa
balaan nga
kasulatan
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Si Nephi misulti ni Laman ug Lemuel nga kon sila mosunod sa mga sugo ug
mobuhat unsa ang gisugo sa Ginoo, siya motabang usab kanila. Si Laman ug
Lemuel dili buot ni Nephi nga mosulti kanila unsa ang buhaton. Sila buot nga
molabay kaniya ngadto sa dagat, apan si Nephi puno sa gahum sa Dios. Siya
misulti sa iyang igsoon nga lalaki sa dili paghikap kaniya. Si Laman ug si
Lemuel nahadlok. Si Nephi misugo kanila sa paghinulsol ug sa pagsunod sa
mga sugo ug sa ilang mga ginikanan.

Unya si Nephi mihikap sa iyang igsoon nga mga lalaki ug mipakurog kanila
aron sila makahibalo nga ang Ginoo nagtabang kaniya.

Ipakita ang hulagway 3-37, Nephi Nagbuntog sa Iyang Masinupakon nga
Igsoon nga mga Lalaki.

• Sa inyong hunahuna unsa ang gibati ni Laman ug Lemuel?

Ipasabut nga si Laman ug Lemuel mihinulsol. Sila mitabang ni Nephi sa
pagtukod sa barko.

• Giunsa pagtabang sa Ginoo si Nephi? (Siya misulti kaniya asa pangitaa ang
oro nga himoon og mga himan. Siya mitudlo kaniya unsaon pagtukod ang
barko. Siya mipanalipod kaniya gikan sa iyang igsoon nga mga lalaki.)

Ipasabut nga bisan tuod si Nephi dili makahibalo unsaon pagtukod ang usa ka
barko, siya mituo nga ang Ginoo motabang kaniya kon siya mosunod sa iyang
mga sugo.

Awita o isulti ang ikaduha nga garay sa “Kaisug ni Nephi” uban sa mga bata.

Pagdibuho og usa ka yano nga nagkatawa nga nawong ug usa ka nagkusmod
nga nawong diha sa pisara. Pakigsulti sa mga bata unsa ang makalipay kanila.
Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga ang Langitnong Amahan ug si
Jesukristo buot kanato nga malipay, ug kini mao ngano nga siya naghatag
kanato sa mga sugo aron sundon. Pangutana og mga pangutana ingon sa
mosunod mahitungod sa unsa nga paagi nga ang pagsunod sa mga sugo
nagdala og kalipay:

• Hain sa mga nawong ang nagpakita unsa ang gibati ni Nephi sa diha nga
siya misunod sa sugo sa pagtukod og barko?

• Sa unsa nga paagi ang pagsimba makatabang kanato sa pagbati og
kalipay?

• Sa unsa nga paagi nga ang paghigugma ug pag-alagad sa mga sakop sa
atong banay nagtabang kanato nga magpalipayon?

Ang Ginoo Motabang Kanato sa Pagsunod

Sugilanon Ipasabut nga sama sa pagtabang sa Ginoo ni Nephi, siya motabang matag usa
kanato kon kita adunay hugot nga pagtuo diha kaniya ug andam sa pagsunod
sa iyang sugo. Papaminawa ang mga bata samtang ikaw mosaysay og usa ka
sugilanon mahitungod kon giunsa sa Langitnong Amahan pagtabang ang usa
ka batan-on nga babaye sa pagsunod sa sugo sa pagbalaan sa Igpapahulay
nga adlaw.

Si Ma-ling adunay gamay nga tindahan diha sa dalan duol sa suba. Matag
adlaw siya mobaligya sa iyang bugas humay ug isda ngadto sa mga tawo
kinsa mohunong sa iyang tindahan. Matag gabii nga siya mopauli ngadto sa

Pang-pisara nga
panaghisgutan

Hulagway nga
panaghisgutan
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Leksyon 18

iyang panimalay diha sa usa ka baroto ug mag-ihap sa salapi nga iyang halin,
siya manghupaw ug molingo-lingo sa iyang ulo, tungod kay kini hapit dili igo
nga ipalit og bugas humay alang sa iyang banay ug isda aron ibaligya sa
sunod nga adlaw.

Usa ka adlaw niana si Ma-ling nakahimamat sa mga misyonaryo, ug sila
mitudlo kaniya sa ebanghelyo. Sila mitudlo kaniya mahitungod sa mga sugo 
sa Langitnong Amahan ug mahitungod sa pagbalaan sa Igpapahulay nga
adlaw. Si Ma-ling nakigsulti ngadto sa Langitnong Amahan diha sa pag-ampo
ug misaad kaniya nga siya dili na moabli sa iyang tindahan og Domingo. Siya
buot nga mobalaan sa Igpapahulay nga adlaw ug dili motrabaho og Domingo.

Sukad niana nga panahon, matag gabii samtang si Ma-ling nag-ihap sa iyang
salapi, iyang namatngonan nga siya adunay labaw ka daghan nga salapi kay
sa kaniadto. Siya nakahimo sa pagpalit og labaw ka daghan nga pagkaon nga
ikabahin sa iyang banay, ug siya nakahimo sa pagpalit og labaw ka daghan
nga isda nga ibaligya. Ang Langitnong Amahan mipanalangin ni Ma-ling
tungod kay siya mibalaan sa Igpapahulay nga adlaw. Si Ma-ling malipayon
tungod kay siya misunod sa mga sugo.

Panaghisgutan • Unsa nga sugo ang gisunod ni Ma-ling?

• Giunsa sa Langitnong Amahan pagtabang kaniya?

Sultihi ang mga bata nga sama sa pagtabang sa Amahan mitabang ni Nephi
ug ni Ma-ling, siya motabang sa matag usa kanila sa pagsunod sa iyang mga
sugo.

Katingbanan

Kon angay, sultihi ang mga bata sa usa ka higayon sa diha nga ang Langitnong
Amahan mitabang kanimo sa pagsunod sa usa ka sugo. Ipamatuod nga ang
Langitnong Amahan ug si Jesukristo naghigugma kanato ug motabang kanato
sa pagsunod sa mga sugo.

Hatagi ang matag bata og usa ka piraso nga papel o kard ug usa ka lapis.
Ipadibuho sa mga bata ang usa ka nagkatawa nga nawong diha niini. Unya
dapita ang mga bata sa pagpili og usa ka sugo nga sundon sulod sa semana,
ingon sa pagkamaghuhusay, pagtabang ni Mama ug Papa, pagmabination
ngadto sa igsoon nga lalaki o igsoon nga babaye, o pakigbahin uban sa mga
higala. Tabangi ang matag bata sa pagsulat sa sugo nga iyang gipili diha sa
kard. Sultihi ang mga bata sa pagpangandam sunod semana aron sa pagtaho
mahitungod sa unsay ilang gibati sa diha nga sila misunod.

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pakigsulti uban sa mga bata mahitungod sa pipila sa mga sugo, ingon sa
balaan nga pagtahud, pag-ampo, pagkamabination, pagkamatinuoron,
Pulong sa Kaalam, ug uban pa. Ipasabut nga ang matag tawo makahibalo
nga ang pipila sa mga sugo labaw nga sayon sundon kay sa uban. Hatagi

Pagpamatuod sa
Magtutudlo
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og gibug-aton nga ang Langitnong Amahan motabang sa matag usa kanato
sa pagsunod sa mga sugo kon kita sa tinuod maninguha ug kon kita
mohangyo alang sa iyang panabang.

2. Uban sa mga bata, awita o isulti ang mga pulong sa “Pilia ang Matarung nga
Paagi [Choose the Right Way]” (Children’s Songbook, p. 160), ug uban nga
mga awit mahitungod sa mga sugo, ingon sa “Maghigugmaay [Love One
Another]” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata o Children’s Songbook, 
p. 136) o “Kon Kita Motabang [When We’re Helping]” (Children’s Songbook,
p. 198); ang mga pulong alang niining tulo ka mga awit gilakip diha sa luyo
niining tamdanan nga basahon.

3. Pag-itsa og usa ka pinutos nga mongos o sinudlan nga gamay nga hayop
ngadto sa usa ka bata; unya pangutan-a siya og usa ka pangutana gikan sa
leksyon, ingon sa:

• Unsay gisugo sa Ginoo nga tukuron ni Nephi?

• Unsa ang reaksyon ni Laman ug Lemuel sa diha nga si Nephi misulti
kanila mahitungod sa pagtukod sa barko?

• Kamo ba makahingalan og sugo nga kamo makasunod karon?

• Unsay atong buhaton kon kita nagkinahanglan sa panabang sa
Langitnong Amahan? (Pag-ampo.)

• Unsa ang gisulti sa Ginoo ngadto ni Nephi nga lisud buhaton?

• Giunsa ni Nephi pagkuha og mga himan?

4. Ipakaaron-ingnon sa mga bata nga sila nagkawot og oro, nagbuhat og mga
himan, ug nagtukod og barko ingon sa gibuhat ni Nephi.

5. Alang sa labaw ka hingkod nga mga bata: Paghimo og usa ka sinulat nga
kopya sa 1 Nephi 3:7 alang sa matag bata. Guntinga kini sa matag linya ug
ipapapilit ang mga gilis sa hustong pagkasunod-sunod diha sa usa ka piraso
nga papel. Awhaga sila sa pagsag-ulo sa balaan nga kasulatan.
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1 Nephi 3:7

Ako moadto; mobuhat sa sugo

Ako nasayud ang Dios nag-andam og paagi;

Siya buot kanako nga mosunod.

Dios nag-andam og agianan;

Ako mosunod.

Leksyon 18
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Ang Langitnong Amahan 
Motabang Kanato 

Kon Kita Mag-ampo

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makaamgo nga sila makadawat og
tabang gikan sa Langitnong Amahan kon sila mag-ampo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 1 Nephi 18:5–23 ug 3 Nephi 18:20.

2. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Pisara, tisas, ug papas.
b. Hulagway 3-45, Lehi ug ang Iyang mga Katawhan Miabut sa Gisaad nga

Yuta (62045; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 304); hulagway 3-46,
Jesus Nag-ampo sa Tanaman sa Gethsemane (62175; Sudlanan sa
Hulagway sa Ebanghelyo 227).

3. Paghimo sa tanan nga gikinahanglan nga mga pagpangandam sa bisan
unsa nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Si Nephi Nag-ampo ug Nakadawat og Panabang

Idibuho ang mosunod nga hulagway diha sa pisara samtang ikaw nagsulti
ngadto sa mga bata:

Sultihi ang mga bata nga usa ka amahan ug ang iyang minyo nga anak nga
lalaki nagpuyo nga nag-atbangay diha sa usa ka dako kaayo nga bukid.

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Leksyon

19
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• Unsaon niining amahan ug anak sa pagsinultihanay nga dili moadto sa pikas
bukid?

Idibuho ang mga hulagway ingon sa mosunod aron sa pagpakita sa mga
sugyot sa mga bata:

• Ngano nga mahinungdanon alang sa amahan ug sa anak nga
magkasinultihanay sa usag usa? (Aron dili mingawon, aron sa pagpakita 
og gugma, aron sa pagdawat ug paghatag og panabang aron sa
pagpakigbahin og mga ideya.)

• Unsa ang mahitabo kon sila dili magkasinultihanay sa usag usa? (Sila dili
mobati og ka suod sa usag usa ug ang ilang gugma mahimo nga
magkakunhod. Sila dili makatabang sa usag usa.)

Ipasabut nga sama lamang nga kita magkasinultihanay sa usag usa dinhi sa
yuta kon magkabulag pinaagi sa lagyo nga dapit, kita makasinultihanay usab
uban sa atong Langitnong Amahan.

• Sa unsa nga paagi kita magkasinultihanay uban sa atong Langitnong
Amahan? (Pinaagi sa pag-ampo.)

• Ngano nga mahinungdanon ang pagpakigsinultihanay uban sa Langitnong
Amahan? (Aron sa pagpasalamat kaniya alang sa atong mga panalangin,
aron sa pagpakita og hugot nga pagtuo diha kaniya, aron sa paghangyo ug
pagdawat sa iyang panabang ug mga panalangin, aron sa pagdugang sa
atong gugma alang kaniya.)

Pahinumdumi ang mga bata sa leksyon nga ilang nakat-unan mahitungod 
ni Nephi nga nagtukod og usa ka barko. Papaminawa ang mga bata aron
makakat-on sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo nakatabang ni Nephi.

Hulagway, sugilanon
diha sa balaan nga
kasulatan, ug
panaghisgutan

Telepono Radyo

Pati nga tigdala og sulat Mga sulat
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Sa diha nga nahuman na ang barko ni Nephi, ang amahan ni Nephi, nga si
Lehi, gisugo nga ang iyang banay pakargahon og mga liso, mga pagkaon, 
ug uban pa nga mga butang diha sa barko. Unya sila misakay sa barko ug
milayag padulong sa gisaad nga yuta.

Ipakita ang hulagway 3-45, Lehi ug Iyang mga Katawhan Miabut sa Gisaad nga
Yuta, ug itudlo ang Liahona diha sa kamot ni Lehi.

Ipasabut nga ang Liahona usa ka matang sa kompas. Kini mipakita kanila asa
nga direksyon mopanaw diha sa kamingawan ug asa mangulin sa barko. Kini
molihok lamang kon sila mga matarung.

Human ang banay maanaa sa dagat sulod sa daghan nga mga adlaw, pipila sa
igsoon nga mga lalaki ni Nephi misugod sa paglihok og dili matarung. Sila
misulti sa walay pagtahud ngadto sa ilang mga ginikanan ug ngadto sa ubang
mga tawo diha barko. Sila nakalimot giunsa sa Langitnong Amahan pagtabang
ug pagpanalangin kanila. Si Nephi nahadlok nga ang ilang kadautan
makapasuko sa Ginoo, busa siya misulti ngadto kanila mahitungod sa ilang
panglihok. Si Laman ug si Lemuel nasuko. Sila dili buot nga ang ilang manghud
nga lalaki mosulti kanila unsay ilang buhaton. Ilang gigapos si Nephi ug
mipadayon sa ilang dili matarung nga mga kalihokan.

Human dayon magapos si Nephi, ang Liahona mihunong og lihok. Si Laman ug
si Lemuel wala masayud asa nga direksyon ipangulin ang barko. Usa ka kusog
nga bagyo miabut. Sulod sa tulo ka mga adlaw ang barko gikuso-kuso diha sa
dagat sa hilabihan nga kabangis nga ang mga tawo naghunahuna nga sila
malumos. Apan si Laman ug si Lemuel sa gihapon dili mobuhi ni Nephi.

Ang bagyo misamot og ka kusog. Sa katapusan si Laman ug si Lemuel
nakaamgo nga sila anaa sa kakuyaw agi og sangputanan sa ilang kadautan.
Sila nakahibalo nga sila mamatay diha sa bagyo kon sila dili maghinulsol, busa
ilang gibuhian si Nephi.

Bisan tuod og ang mga buol-buol ug ang mga pulso namurot ug sakit kaayo,
siya wala mobagulbol ngadto sa Langitnong Amahan.

Human buhii si Nephi, ang Liahona diha-diha dayon misugod sa paglihok.
Karon si Nephi makapangulin na sa barko sa husto nga direksyon.

Si Nephi nag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan. Ang hangin mihunong ug
ang dagat nagmalinawon.

Uban sa paghunong sa bagyo ug sa Liahona nga milihok na usab, si Nephi
nangulin sa barko sa walay kakuyaw ngadto sa gisaad nga yuta.

• Ngano nga ang Liahona dili molihok samtang si Nephi gigapos?

• Ngano sa inyong hunahuna si Nephi wala mobagulbol ngadto sa Langitnong
Amahan samtang siya gigapos?

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa panig-ingnan ni Nephi?

• Unsa ang gibuhat ni Nephi aron maluwas ang barko gikan sa pagkalunod 
sa bagyo?

• Unsa ang gibuhat sa Langitnong Amahan aron sa pagtabang ni Nephi?
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Ang Langitnong Amahan Motabang Kanato Kon Kita Mag-ampo

Ipakita ang hulagway 3-46, Jesus Nag-ampo sa Gethsemane.

• Unsa ang gibuhat ni Jesus dinhi niini nga hulagway? (Nag-ampo ngadto sa
Langitnong Amahan.)

• Ngano nga nag-ampo si Jesus? (Siya nanginahanglan sa tabang sa
Langitnong Amahan aron sa paggiya kaniya.)

Ipasabut nga samtang si Jesus dinhi pa sa yuta siya nag-ampo sa kanunay
ngadto sa Langitnong Amahan. Kita usab makaampo ngadto sa Langitnong
Amahan kon kita nanginahanglan og panabang.

Sugilanon Iasoy ang mosunod nga tinuod nga sugilanon sa usa ka batan-on nga babaye
kinsa nag-ampo alang sa panginahanglan sa lain nga tawo:

Si Mary diha sa higdaanan natulog usa ka gabii niana sa diha nga siya
nahigmata sa usa ka saba. Samtang siya naminaw, iyang nahibaloan nga 
kini iyang upat ka tuig ang panuigon nga igsoong lalaki ang naghilak nagmulo
nga ang iyang tiyan nagsakit. Siya nakadungog sa iyang inahan nga sa
mapinanggaon mihupay kaniya, naningkamot sa pagtabang kaniya nga mobati
og kaarang-arang; apan ang iyang igsoon nga lalaki nagsigi og hilak. Siya
naghigda nga mibati og kalooy kaniya. Siya nakahibalo nga ang iyang inahan
naghimo sa tanan kutob sa iyang mahimo alang kaniya, apan sa gihapon kini
nakahasol kaniya nga nakahibalo nga ang iyang igsoon nga lalaki nagdaot. 
Sa katapusan siya mihukom nga adunay usa ka butang nga iyang mahimo.

• Unsa sa inyong hunahuna ang iyang gihimo?

Siya sa hilom mibangon gikan sa higdaanan ug miluhod aron mag-ampo. 
Siya mihangyo sa Langitnong Amahan nga intawon ayohon ang iyang gamay
nga igsoon nga lalaki aron siya makabalik og katulog. Sa mubo lamang nga
higayon, ang iyang igsoon nga lalaki nakatulog. Sa sunod nga buntag siya
nangutana sa iyang inahan kon naunsa na ang iyang manghud, ug siya
mitubag “Maayo man. Siya nakatulog gabii ug ingon og maayo na siya karon.”

Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsulti o pakigbahin og usa ka kasinatian
sa diha nga sila o usa ka sakop sa banay nag-ampo alang sa panabang.
Pahatagi kanila og gibug-aton giunsa sa Langitnong Amahan pagtubag ang
ilang mga pag-ampo.

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon mahitungod sa usa ka tawo kinsa 
nag-ampo alang sa panabang, o pagsaysay og usa ka sugilanon sa inyong
kaugalingon:

Usa ka ting-init si Jamie gihatagan og usa ka nati. Iyang ginganlan ang nati og
Boots ug mipakaon ug miamuma kaniya nga mahigugmaon. Si Jamie ug si Boots
sa kanunay nagdula diha sa kinoral nga uma diin ang amahan ni Jamie mibutang
sa iyang kabayo. Si Jamie ug si Boots nagdula dinhi niini nga uma usa ka hapon
na kaayo, sa diha nga ang inahan ni Jamie mitawag kaniya og panihapon. Si
Jamie midagan ngadto sa ganghaan ug sa dali gilamba kini pagsira.

Human sa panihapon si Jamie migula aron sa pakigdula ni Boots pag-usab.
Apan sa diha nga siya miabut sa ganghaan, iyang nakita kini nga naglabyog
nga abli. Si Boots ug ang kabayo wala na. Si Jamie misira sa ganghaan sa
dinali nga kini wala matrangka.

Hulagway ug
balaan nga
kasulatan nga
sugilanon

Leksyon 19
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Si Jamie wala masayud asa magsugod sa pagpangita. Siya nakahinumdum sa
iyang amahan nga nagsulti kaniya nga sa diha nga siya usa pa ka gamay nga
batang lalaki, siya nawala diha sa daplin sa bukid. Ang iyang amahan miluhod
ug mihangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang kaniya. Sa wala madugay
usa ka magbalantay sa karnero sa iyang pagpauli padulong ngadto sa kamalig
sa mga karnero nakakita kaniya ug mitabang kaniya sa pagpauli.

Si Jamie miluhod diha sa sagbut, mipiyong sa iyang mga mata, ug nag-ampo:
“Langitnong Amahan, ako nanginahanglang sa imong panabang. Ako nawad-
an sa kabayo ni Papa ug ni Boots tungod kay wala nako matrangkahi ang
ganghaan. Intawon tabangi ako sa pagpangita kanila.”

Si Jamie nakakita og mga tunob sa hayop diha sa dalan. Siya misugod sa
pagsubay sa mga tunob nga nagtungas, naggunit ngadto sa mga bugang aron
dili maligid. Sa katapusan iyang nadungog ang pag-unga ni Boots. Si Jamie
mikatkat sa bungtod ug sa wala madugay nakit-an ang nati nga nasabud sa
bugang. Ang kabayo nagbarug sa duol. Gikuha ni Jamie ang tiil ni Boots nga
nasabud sa kabugangan. Sa diha nga si Boots misulay sa pagtindog, siya
natumba. Nakit-an ni Jamie nga usa ka mga tiil ni Boots napiang.

Si Jamie mihangyo pag-usab sa Langitnong Amahan sa pagtabang kaniya.
Iyang gigamit ang iyang jacket aron himoon og sinangay sa pagpas-an ni
Boots ug misugod sa pagdulhog og balik sa bukid. Ang kabayo misunod,
nagmatngon sa iyang paglakang ngadto sa ubos nga dangog nga agianan. 
Si Boots bug-at, ug si Jamie naligid ngadto sa ubos.

Samtang ang tulo nagkaduol sa panimalay, ang mga ginikanan ni Jamie
midagan sa gawas aron sa pagtabang. Samtang ang amahan ni Jamie
miamuma sa nasakitan nga nati, siya miingon, “Maayo gani imo siyang nadala
dinhi sa wala pa siya mahutdi og daghan kaayo nga dugo. Siya mahimo nga
mamatay sa pagkabungog.”

Ang inahan ni Jamie nangutana, “Giunsa nimo pagkahibalo asa sila pangitaa?”

“Ako mihimo lamang unsa ang himoon unta ni Papa,” mitubag si Jamie.

“Unsa kana, anak?” nangutana si Papa.

“Nahinumdum ka sa akong pagkawala?” Ikaw nag-ampo ngadto sa Langitnong
Amahan alang sa panabang, ug kana mao gayud ang akong gihimo. Ako nag-
ampo, ug ang Langitnong Amahan mitabang kanako (tan-awa “The Open
Gate,” Friend, Abr. 1977, pp. 28–30).

Katingbanan

Balika pagtuon ang leksyon pinaagi sa pagpangutana sa mosunod nga mga
pangutana. Human ang usa ka bata motubag sa usa ka pangutana, pagduola
siya sa pisara. Subaya og kopya ang usa sa iyang mga kamot ug isulat ang
iyang ngalan sa sulod sa gikopya nga kamot.

• Asa padulong si Lehi ug ang iyang banay? (Ngadto sa gisaad nga yuta.)

• Ang Liahona ba kanunay nga milihok? (Dili. Kini molihok lamang kon ang
mga tawo mga matarung.)

• Unsa ang gipakita sa Liahona ni Nephi? (Asa nga direksyon ipangulin ang
barko.)

Pang-pisara nga
kalihokan
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• Unsa ang nahitabo human si Nephi gigapos? (Usa ka makalilisang nga
bagyo ang miabut. Ang Liahona mihunong paglihok.)

• Unsa ang nahitabo human si Nephi gibadbaran sa gapos? (Ang bagyo
mihunong. Ang Liahona milihok pag-usab.)

• Ngano nga si Nephi nag-ampo alang sa panabang sa Langitnong Amahan?

• Unsa ang kinahanglan natong buhaton kon kita nagkinahanglan sa
panabang sa Langitnong Amahan? (Mag-ampo uban sa hugot nga pagtuo
nga siya motabang kanato.)

Padayon sa pagpangutana mahitungod sa mga sugilanon diha sa leksyon
hangtud ang matag kamot sa bata nasubay na og kopya. Pasalamati ang mga
bata alang sa tanan nilang matinabangon nga mga kamot.

Pagpamatuod Ipamatuod ang gugma sa Langitnong Amahan alang kanato ug sa iyang
tinguha sa pagtabang kanato kon kita mag-ampo alang sa iyang panabang.

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Tudloi ang mga bata og usa ka mubo nga garay mahitungod sa pag-ampo,
ug ipakita ang mga aksyon.

Atong mga bukton gikyugpos, atong mga ulo giduko,
Atong mga mata gipiyong, andam ikaw og ako.

o

Kita mokyugpos sa atong mga bukton ug moduko sa atong mga ulo
ug maminaw sa pag-ampo nga gihimo.

2. Paghatag og krayola o lapis ug usa ka kopya sa mosunod nga ighahatag
nga basahonon ngadto sa matag bata. Ipasulat sa mga bata ang ilang mga
ngalan diha sa ilang ighahatag nga mga basahonon. Sultihi sila sa pagkolor
diha sa dapit nga may mga bitoon aron mahibaloan mahitungod sa unsa 
ang leksyon. Kon sila nahuman na, padungana sila sa pagsulti sa pulong.
Kolektaha ang mga lapis ug ang ighahatag nga mga basahonon. Ibalik ang
ighahatag nga mga basahon ngadto sa mga bata sa katapusan sa klase.
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Ang Espiritu Santo
Nagtabang Kanato nga

Makahibalo sa Kamatuoran

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makaamgo nga ang Espiritu Santo
makatabang kanila nga makahibalo nga ang mga pagtulun-an ni Jesukristo
mga tinuod.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon ng paagi pagtuon sa Mosiah 11; 12:17–19; 13:1–9; 17;
18:1–3; Moroni 10:4–5; Doktrina ug mga Pakigsaad 130:22

2. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Ang Espiritu Santo
[The Holy Ghost]” (Children’s Songbook, p. 105); ang mga pulong gilakip 
sa luyo niining tamdanan nga basahon.

3. Pag-andam og napulo ka gagmay nga mga kard ingon sa gipakita. Isulat ang
titik sa usa ka bahin ug ang numero sa bali nga bahin. Alang sa mga bata kinsa
dili makabasa, pagbutang og mga tulbok aron mobagay sa mga numero.

Kon mahimo, ipapilit ang mga kard sa bisan unsa nga pagkasunod-sunod
diha sa luyo sa mga lingkuran sa mga bata sa wala pa ang klase.

4. Pangandam sa pag-awit sa unang garay sa “Ako Nasayud Akong Amahan
Buhi [I Know My Father Lives]” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata o
Children’s Songbook, p. 5).

5. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka kopya sa Basahon ni Mormon alang sa matag bata kinsa makabasa.
b. Masking tape, kon aduna.
c. Pisara, tisas, ug pasas; o papel nga kasulatan.
d. Hulagway 3-47, Abinadi diha sa Atubangan ni Hari Noah (62042; Sudlanan

sa Hulagway sa Ebanghelyo 308).

6. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga mga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

10
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Ang Espiritu Santo Mitabang ni Alma sa Pag-ila sa Kamatuoran

Ipapangita sa mga bata ang gitago nga mga kard, ug tabangi sila sa
pagporma sa ngalan nga Espiritu Santo. Gagmay nga mga bata makabutang
sa mga kard sa hustong pagkasunod-sunod sa mga numero; unya kamo
mahimo nga mobali kanila ug mobasa og kusog sa mga pulong. Ipasulti ang
ngalan sa tibuok klase.

Patindoga ang mga bata ug ipasulti og balik uban kanimo ang unang artikulo
sa hugot nga pagtuo.

Ipakita sa mga bata ang hulagway 3-47, Abinadi diha sa Atubangan ni 
Hari Noah. Samtang imong isaysay ang mosunod nga sugilanon sa imong
kaugalingon nga mga pulong, hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw giunsa
sa Espiritu Santo pagtabang si Alma.

Ipasabut nga human sa daghan nga mga katuigan si Lehi ug ang iyang banay
mibiya sa Jerusalem, usa ka dautan nga tawo nga ginganlan og Noah nahimo
nga hari sa mga Nephite. Si Hari Noah usa ka dautan nga hari ug mitudlo sa
mga Nephite nga mga katawhan sa pagkamakasasala.

Ang Ginoo mipadala og usa ka propeta nga ginganlan og Abinadi aron
pagsangyaw ngadto sa mga Nephite. Si Abinadi misulti sa mga Nephite nga
sila ug ang ilang hari mga dautan ug nga ang Langitnong Amahan buot kanila
nga maghinulsol.

Si Hari Noah nasuko ni Abinadi ug siya gipadakop. Si Abinadi dayon gidala
ngadto sa atubangan sa dautan nga Hari Noah ug sa iyang mga pari. Si
Abinadi mitudlo kanila sa mga pagtulun-an ni Jesukristo. Sila dili buot nga
maminaw, apan ang Ginoo mipanalangin ni Abinadi, ug walay usa nga
makapasakit kaniya hangtud siya makahatag sa mensahe nga siya gisugo sa
paghatag. Si Abinadi misulti kanila nga kini nga mga pagtulun-an mga tinuod.
Si Hari Noah ug kadaghanan sa mga pari midumili sa pagtuo sa mga pulong 
ni Abinadi. Sila dili buot nga maghinulsol sa ilang pagkadautan. Hinoon, sila
buot mopatay ni Abinadi.

Usa sa mga pari, ginganlan og Alma, mituo ni Abinadi. Ang Espiritu Santo
mitugot ni Alma nga masayud nga si Abinadi nagsulti sa tinuod. Si Alma
nagpakilooy ni Hari Noah nga buhian si Abinadi. Ang pakilooy ni Alma mihimo
ni Hari Noah nga mosamot og kasuko. Siya misugo ni Alma sa pagbiya. Unya
siya mipadala sa iyang mga sulugoon sa pagpatay ni Alma. Apan si Alma
milayas gikan sa mga sulugoon ni Hari Noah ug mitago. Si Alma nagpabilin
nga nagtago ug walay kakuyaw sulod sa daghan nga mga adlaw. Sa diha nga
si Abinadi natapos sa pagsulti ni Hari Noah unsay gisugo niya nga isulti, si
Abinadi gipapatay ni Hari Noah.

Samtang si Alma nagtago, siya misulat sa mga pagtulun-an nga gitudlo ni
Abinadi. Si Alma nakahibalo nga kini nga mga pagtulun-an mga tinuod. Siya
naghinulsol sa iyang mga sala ug misugod sa pagsunod sa mga sugo. Si Alma
nahimo nga usa ka gamhanan nga misyonaryo pinaagi sa pagpakigbahin sa
mga kamtuoran nga iyang nahibaloan ngadto sa uban.

• Sa unsa nga paagi si Alma nakahibalo nga ang mga pulong ni Abinadi mga
tinuod?

Balaan nga
kasulatan,
hulagway, ug
sugilanon

Artikulo sa hugot
nga pagtuo

Pang-atensyon nga
kalihokan
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Tabangi ang mga bata sa pagpangita sa Moroni 10:5, ug ipasabut nga kini nga
balaan nga kasulatan mohatag kanila sa tubag. Ipabasa kini sa usa ka labaw
ka hingkod nga bata alang sa klase o basaha kini og kusog sa inyong
kaugalingon. Ipasabut nga ang Espiritu Santo mitabang ni Alma nga masayud
nga si Abinadi misulti sa kamatuoran.

Ikaw mahimo nga mosulat sa bersikulo diha sa pisara o sa usa ka dako nga
piraso sa papel ug tabangi ang labaw ka hingkod nga bata sa pagsag-ulo niini.
Human mabasa ang bersikulo og dungan sa pipila ka mga higayon, papasa o
tabuni ang usa o duha ka mga pulong ug ipasulti og balik ang bersikulo.
Padayon sa pagpapas sa mga pulong human sa matag sulti og balik hangtud
ang tanan nga balaan nga kasulatan napapas. (Alang sa mga bata kinsa dili
makabasa, isulti og balik ang bersikulo sa makadaghan nga higayon sa dungan.
Hunong og kadiyut ug pabutangi sa mga bata sa mahinungdanon nga hugpong
sa mga pulong.) Hatigi ang mga bata sa kahigayunan sa pagsulti sa balaan nga
kasulatan ngadto sa klase kon sila buot.

Ang Espiritu Santo Makatabang Kanato nga Makaila sa Kamatuoran

Hatagi og gibug-aton nga ang Espiritu Santo naghatag kanato og maayo nga
pagbati kon kita mopili sa matarung. Siya naghatag usab kanato og maayo nga
pagbati aron sa pagtabang kanato sa pag-ila sa tinuod nga mga pagtulun-an.

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon sa usa ka batang lalaki kinsa nakaila sa
kamatuoran pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo:

Si Jeff nalingaw sa pagpaminaw sa mga misyonaryo sa diha nga sila miadto 
sa iyang panimalay. Sila misaysay og mga nindot nga mga sugilanon ngadto
kaniya ug sa iyang banay. Siya nakagusto ilabi na sa mga sugilanon nga ilang
gisaysay mahitungod ni Jesukristo. Sa diha nga ang mga misyonaryo misaysay
kaniya nga ang tinuod nga Simbahan ni Jesukristo gipahiuli dinhi sa yuta, siya
naghunahuna nga kini mao ang labing makapaukyab nga ideya nga iyang
nadungog sukad. Ang mga misyonaryo nagsulti kaniya ug sa iyang banay nga
kon sila mag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan, sila makahibalo kon unsa
ang gitudlo sa mga misyonaryo tinuod ba. Ang mga misyonaryo mikutlo sa
Moroni 10:5: “Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kamo mahimo nga
makahibalo sa kamatuoran sa tanan nga mga butang.”

Si Jeff wala makasiguro unsaon niya pagkahibalo nga ang mensahe nga gidala
sa mga misyonaryo tinuod ba, apan siya mibuhat unsa ang ilang gihangyo.
Samtang si Jeff nag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan sa pagtabang 
kaniya nga makahibalo sa kamatuoran ug samtang siya naminaw ngadto sa
mga pagtudlo sa mga misyonaryo, usa ka madasigon, hayahay nga pagbati
misugod sa pagtubo sulod kaniya. Sa wala madugay si Jeff wala nay mga
pagduda. Siya mibati og kasiguro nga unsa ang gitudlo sa mga misyonaryo
mga tinuod. Siya nakadawat og maayo nga pagbati, usa ka pagpamatuod,
gikan sa Espiritu Santo.

• Unsa ang gitabang sa Espiritu Santo ni Jeff nga masabtan? (Nga ang mga
butang nga gitudlo sa mga misyonaryo kaniya mga tinuod.)

• Giunsa sa Espiritu Santo sa pagpakigsulti ni Jeff? (Usa ka madasigon,
maayo nga pagbati misulod ngadto sa iyang kasingkasing.)

Pagtudlo sa
magtutudlo

Pagsag-ulo sa
balaan nga
kasulatan
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• Unsa ang gibuhat ni Jeff aron makaangkon niini nga pagbati gikan sa
Espiritu Santo? (Siya nag-ampo aron makahibalo kon ang mensahe sa mga
misyonaryo tinuod ba.)

Sultihi ang mga bata nga sila makabati sa Espiritu Santo sa panahon sa usa 
ka leksyon sa Primarya, sa usa ka leksyon sa gabii sa banay, o sa bisan unsa
nga higayon nga sila gisultihan sa kamatuoran. Daghan nga mga tawo ang
makakuha niini nga pagbati kon sila nagbasa sa balaan nga mga kasulatan 
o naminaw sa mga pulong sa buhi nga mga propeta. Hatagi og gibug-aton 
nga ang Espiritu Santo dili kasagaran makigsulti kanato sa pulong nga atong
mabati sa atong dunggan. Hinoon, siya maghatag kanato og usa ka maayo
nga pagbati mahitungod sa unsa ang tinuod.

Ipasabut nga tungod kay ang Espiritu Santo adunay espiritu nga lawas lamang
(tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 130:22), siya usahay gitawag og
Espiritu. Sultihi ang mga bata nga sila mahimo nga makadungog og mga 
tawo nga mag-ampo aron makabaton sa Espiritu sa Dios uban kanila. Sila
naghangyo nga makabaton sa Espiritu Santo uban kanila. Kini nga pagkaanaa
nagtabang kanato sa pagbati nga duol ngadto sa Langitnong Amahan,
pagsabut sa iyang mga sugo, ug sa pagpili sa matarung.

Katingbanan

Pagpamatuod Kon mahimo, pakigbahin og usa ka kinaugalingon nga kasinatian diin ang
Espiritu Santo mitabang kanimo sa pag-ila o pagkahibalo sa kamatuoran.
Ipamatuod ngadto sa mga bata nga ang Espiritu Santo usa ka sakop sa
Diosnong Kapangulohan kinsa motabang kanila nga makahibalo sa
kamatuoran ug unsa ang matarung.

Awit Ipaawit o ipasulti sa klase ang mga pulong sa unang bersikulo sa “Ako
Nasayud Akong Amahan Buhi [I Know My Father Lives]”:

Ang Espiritu naghagawhaw. Ako nasayud akong Amahan buhi ug naghigugma
kanako usab. Ug nagsulti kanako kini tinuod niini ngari kanako ug nagsulti
kanako kini tinuod.

• Unsa ang gisulti sa awit nga gisulti sa Espiritu Santo sa matag usa kanato?
(Nga ang Langitnong Amahan buhi ug naghigugma kanato.)

Ipaawit o ipasulti pag-usab sa mga bata ang awit.

Ipasulti sa mga bata ang Moroni 10:5 pag-usab, ug awhaga sila sa
pagpakigbahin niini uban sa ilang mga banay.

Ipasabut ngadto sa mga bata nga bisan tuod ang Espiritu Santo makahatag 
ni bisan kinsa og maayo nga pagbati kon siya makadungog sa kamatuoran,
sunod sa bunyag ang usa ka tawo makadawat og talagsaon nga gasa kon siya
kumpirmahan nga usa ka sakop sa Simbahan. Kana nga gasa mao ang gasa
sa Espiritu Santo, diin nagpasabut nga ang tawo mobati sa impluwensya sa
Espiritu Santo sa tanan nga higayon kon siya magpuyo sa matarung nga paagi.
Sultihi sila nga sila makakat-on pa og dugang mahitungod sa gasa sa Espiritu
Santo sa uban nga mga leksyon.

Awit Awita o isulti uban sa mga bata ang mga pulong sa “Ang Espiritu Santo.”

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

Balik-pagtuon sa
balaan nga
kasulatan
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Pagpalambo nga 
mga kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Matutudlo.”

1. Awita o isulti ang duha nga katapusan nga mga linya sa “Ang Ligdong nga
Hinagawhaw nga Tingog [The Still Small Voice]” (Children’s Songbook, p. 106).

Dungga, (kamot luyo sa dunggan)
Ang Espiritu pamatia. (ibutang ang igtutudlo nga tudlo sa mga ngabil)
Dungga, dungga (kamot luyo sa dunggan)
Pamatia. (ibutang ang kamot ibabaw sa kasingkasing)

2. Ipadula sa mga bata ang sugilanon ni Abinadi nga diha sa atubangan ni
Noah ug sa mga pari. Ang bata nga nagbarug ni Abinadi mahimo nga
mohingalan og pipila sa mga sugo sa Langitnong Amahan. Si Alma mahimo
nga moangkon nga siya nagtuo ug naghangyo sa hari sa pagluwas sa
kinabuhi ni Abinadi. Hinoon, si Alma gisalikway. Patagoa ang bata nga
nagrepresentar ni Alma ug magpakaaron-ingon nga nagsulat sa mga
pagtulun-an ni Abinadi.
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Kita Makadawat og 
Mahinungdanon nga mga 
Panalangin Ingon nga mga 
Sakop sa Simbahan ni Jesukristo

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makasabut nga ang mahinungdanon nga
mga panalangin mosangput gikan sa pagkasakop sa Simbahan.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Mosiah 18 ug Enos 1, ug pangandam
sa pagsaysay sa sugilanon niining duha ka mga kapitulo.

2. Pangandam sa pagtabang sa mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga
pulong sa “Ang Espiritu Santo [The Holy Ghost]” (Children’s Songbook, 
p. 105) ug “Tabangi ‘Ko, Mahal nga Amahan [Help Me, Dear Father]”
(Children’s Songbook, p. 99); ang mga pulong niini nga mga awit gilakip 
diha sa luyo niining tamdanan nga basahon.

3. Sa dili pa magsugod ang klase, ikatag ang mga butang nga imong na-
kolekta—lakip ang mga hulagway 3-13, 3-14, 3-48 ug 3-49 (tan-awa ang 4d
sa ubos)—diha sa usa ka lamesa o diha sa sawog, ug tabuni sila og
panapton.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Ang mosunod nga mga gilis sa pulong:

b. Kolektaha ang mosunod nga mga butang kon mahimo: usa ka Basahon 
ni Mormon, usa ka Biblia, usa ka gamay nga hulagway ni Jesukristo, 
ug usa ka PAM nga singsing.

c. Usa ka panapton nga igo ang gidak-on sa pagtabon sa mga butang nga
imong nakolekta.

d. Hulagway 3-48, Alma Nagbunyag diha sa mga Katubigan sa Mormon
(62332; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 309); hulagway 3-13, 
Bata nga Lalaki Gibunyagan (62018); hulagway 3-14, Bata nga Babaye
Gikumpirmahan (62020); ug hulagway 3-49, Enos Nag-ampo (62604;
Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 305).

5. Paghimo sa mga gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan
unsa nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

Langitnong Amahan Nagpasaylo Kanato

Gasa sa Espiritu Santo

Kita Mahimo nga mga Sakop sa Simbahan ni Jesukristo

Ang mga Panalangin sa Bunyag

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Kita Mahimo nga Magpasakop sa Simbahan ni Jesukristo

Sultihi ang mga bata nga ilawon sa panapton diha sa ibabaw sa lamesa
adunay pipila ka mga butang. Ipasabut nga imong kuhaon ang panapton sulod
sa napulo ka mga gutling. Ang mga bata gikinahanglan nga motan-aw pag-ayo
ug maningkamot sa paghinumdom sa mga butang kutob sa ilang mahimo.

Papundoka ang mga bata liyok sa lamesa. Kuhai og tabon ang mga butang
sulod sa napulo ka mga gutling. Unya taboni pagbalik ang mga butang.
Pabalika ang mga bata ngadto sa ilang mga lingkuranan.

Papuli-puliha ang mga bata sa paghingalan sa tanan nga mga butang diha sa
lamesa. Human makatubag kadto kinsa buot mosulay, kuhaa ang panapton
aron makita unsa sila ka maayo. Ipasabut nga matag usa niini nga mga butang
makapahinumdom kanato sa mga panalangin nga atong madawat gikan sa
Langitnong Amahan kon kita bunyagan.

Gilis sa pulong Ipapilit sa bata ang gilis sa pulong nga “Ang mga Panalangin sa Bunyag” 
diha sa pisara.

Ipakita ang hulagway 3-48, Alma Nagbunyag diha sa mga Katubigan sa
Mormon.

Sa lakbit balika pagtuon ang sugilanon ni Alma nga anaa sa leksyon 20.
Pahinumdumi ang mga bata nga human si Alma milayas gikan sa mga
sulugoon sa dautan nga Hari Noah, siya mitago diha sa kamingawan. Didto
siya misulat sa mga pagtulun-an nga gipamulong ni Hari Abinadi.

Human sa daghan nga mga adlaw, si Alma miipon sa mga katawhan ug sa
tago misugod sa pagtudlo kanila mahitungod ni Jesukristo. Daghan kanila
naminaw ngadto ni Alma ug mituo kaniya. Kadto kinsa mituo miadto sa usa ka
dapit nga gitawag og Mormon. Dinhi niini nga dapit may usa ka tuburan sa
lunsay nga tubig ug kalibunan sa gagmay nga mga kahoy diin si Alma mitago
sa iyang kaugalingon panahon sa adlaw gikan sa mga tigpangita sa hari.

Daghan nga mga tawo ang magpundok aron sa pagpaminaw ni Alma. Siya
mitudlo kanila mahitungod sa hugot nga pagtuo ug paghinulsol. Si Alma
mibunyag sa tanan niadto kinsa buot nga magpabunyag, ug sila nahimo nga
mga sakop sa tinuod nga Simbahan ni Jeuskristo.

Gilis sa pulong Ipapilit sa usa ka bata ang gilis sa pulong nga “Kita Mahimo nga mga Sakop 
sa Simbahan ni Jesukristo.”

Kita Makabaton sa Gasa sa Espiritu Santo

• Unsa nga gasa mahimo nga atong madawat human kita mabunyagi? 
(Ang gasa sa Espiritu Santo.)

Ipapilit sa usa ka bata ang gilis sa pulong “Gasa sa Espiritu Santo” ubos sa
nag-una nga gilis sa pulong.

Gilis sa pulong ug
panaghisgutan

Hulagway ug balaan
nga kasulatan nga
sugilanon

Pang-atensyon nga
kalihokan



119

Ipasabut nga human kita mabunyagi, kita modawat sa gasa sa Espiritu Santo
pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Kini usab usa ka maanindot nga gasa
gikan sa atong Langitnong Amahan. Kon kita mobuhat unsa ang matarung, ang
Espiritu Santo mopuyo kanato kanunay ug mosulti kanato sa matarung nga
mga butang nga buhaton.

Awit Awita o isulti uban sa mga bata ang mga pulong sa “Ang Espiritu Santo.”

Balika pagtuon uban sa mga bata ang ikaupat nga artikulo sa hugot nga
pagtuo. Ipasabut nga ang gasa sa Espiritu Santo mahimo nga usa ka
panalangin ngari kanato sa atong tibuok kinabuhi—kon kita magpuyo nga
takus.

Sugilanon Sa imong kaugalingon nga mga pulong, isaysay ang sugilanon mahitungod sa
unsa nga paagi nga ang Espiritu Santo mitabang ni Tim:

Si Tim nakakita nga ang iyang inahan nabalaka. Ang iyang amahan ingon og
gikapoy ug naguol. Kini dugay na nga panahon sukad sila nakadawat og sulat
gikan sa iyang igsoon nga lalaki, si Wally, kinsa nag-alagad og usa ka misyon.

Si Tim milingkod diha sa sopa sa lawak-dawatanan og bisita. Siya makadungog
sa iyang inahan ug amahan samtang sila nagsinultihanay diha sa kusina.

“Unsa ka makalilisang nga hitabo nga adunay usa ka linog,” miingon ang iyang
amahan, “ug duol kaayo sa dapit diin si Wally nagtrabaho. Ako nanghinaut nga
kita sa dili madugay makahibalo kon naunsa na siya.”

Si Tim naminaw pag-ayo. “Linog . . . Wally ?” siya naghunahuna sa iyang
kaugalingon. Siya mibati og bugon sa iyang tutunlan. Siya ingon og nakakita sa
iyang igsoon nga lalaki nga nasamdan o nalubong ilawom sa daghang dagko
nga mga bato. Siya mipasiplat sa hulagway ni Wally diha sa lamesa, ug mga
luha mipuno sa iyang mga mata. Siya sa dali misulod sa iyang lawak ug
gisirhan ang pultahan. Si Tim naghunahuna sa tanang matang sa makalilisang
nga mga butang ug nabalaka tibuok niana nga gabii ug tibuok sunod nga
adlaw. Sa matag higayon nga siya mosulay sa pagpakigsulti ngadto sa iyang
mga ginikanan mahitungod ni Wally, usa ka bugon mobabag sa iyang tutunlan
ug dili siya makahimo sa pagpagula sa mga pulong.

Ang mga kahadlok ni Tim nag-anam kadako. Siya mibati nga siya kinahanglan
makigsulti niining mga butanga ngadto sa usa ka tawo. Siya nakahibalo nga
ang iyang amahan nagtrabaho diha sa silong, busa si Tim nanaog sa silong.

Si Tim miabli sa iyang ba-ba aron sa pagsugod unsa ang iyang gilaraw nga
isulti. Apan kini dili sayon sa pagsulti mahitungod ni Wally. Siya miduko sa
iyang ulo, ug ang iyang mga mata napuno sa luha.

“Ikaw nabalaka mahitungod ni Wally dili ba, Tim?” ang iyang amahan
nangutana. “Sa diha nga kami nakadungog mahitungod sa linog, kami
nabalaka. Ang imong inahan ug ako nag-ampo alang sa kang Wally nga
mapalayo sa kadaut. Kami nakadawat og paghupay gikan sa Espiritu Santo
nga ang tanan maayo ra ug nga kami dili kinahanglan nga mabalaka. Ikaw
mahimo nga makabaton sa sama nga paghupay, Tim.”

“Sa unsa nga paagi?” nangutana si Tim.

“Pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan. Sultihi siya sa imong mga
kahadlok. Hangyoa siya sa pagtabang kanimo nga makahibalo kon si Wally
wala bay kadaut. Ako nakasiguro nga ikaw makadawat og paghupay.”

Artikulo sa hugot
nga pagtuo
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Si Tim mibuhat unsa ang gisugo sa iyang amahan nga buhaton. Siya nag-ampo
nga walay kadaut nga moabut ni Wally. Siya naghangyo sa iyang Langitnong
Amahan sa pagtabang kaniya nga makahibalo nga si Wally buhi ug maayo. 
Sa diha nga si Tim nahuman sa iyang pag-ampo, usa ka dako nga pagbati sa
kalinaw ug paghupay miabut diha kaniya. Siya wala na mabalaka mahitungod
ni Wally. Siya nakahibalo ang tanan maayo ra.

Sa katapusan usa ka sulat miabut nagpasalig sa banay nga si Wally walay
kadaut. Si Tim wala gayud mahibulong. Siya daan na nga nakahibalo nga si
Wally walay kadaut. Si Tim gihupay sa Espiritu Santo.

• Giunsa pagtabang sa Espiritu Santo si Tim? (Siya mihatag kaniya og
malinawon nga pagbati—usa ka pagbati nga si Wally walay kadaut.)

Sultihi ang mga bata nga ang gasa sa Espiritu Santo usa ka mahinungdanon
nga panalangin ngadto ni Tim ug sa iyang banay. Kini mahimo nga
mahinungdanon nga panalangin ngari kanato, usab.

Human Kita Bunyagi, ang Langitnong Amahan Mopasaylo Kanato

Gilis sa pulong Ipapilit sa usa ka bata ang gilis sa pulong “Langitnong Amahan Nagpasaylo
Kanato” diha sa pisara.

Ipasabut nga laing mahinungdanon nga panalangin sa bunyag mao nga kita
mapasaylo kon kita makahimo og mga sayop ug mobuhat og dili matarung.
Ang atong Langitnong Amahan nakahibalo nga iyang tanan nga mga anak
makahimo og mga sayop. Siya misugo sa matag usa sa paghinusol sa ilang
binuhatan nga mga sayop. Kon kita maghinulsol, siya nagsaad nga siya
mopasaylo kanato ug mohatag kanato sa uban nga mga panalangin.
Pahinumdumi ang mga bata nga kabahin sa paghinulsol mao ang pagbaton og
hugot nga pagtuo ni Jesukristo. Lain nga bahin mao ang labaw nga pagpuyo
sama nga si Jesus buot kanato nga mopuyo, nga mao ang maayo nga
pagsunod sa iyang mga sugo. Kita makakat-on og labaw ka daghan kaayo
mahitungod ni Jesus ug sa iyang mga sugo pinaagi sa pagtuon sa balaan 
nga mga kasulatan.

Ipakita ang hulagway 3-49, Enos Nag-ampo.

Ipasabut nga si Enos usa ka propeta kinsa atong mabasa diha sa Basahon ni
Mormon. Ang amahan ni Enos naghangyo kaniya sa pagtipig sa mga talaan
nga naglakip sa balaan nga mga kasulatan ug usa ka kasaysayan sa iyang
katawhan. Ang kasaysayan gisulat diha sa metal nga mga palid. Ang amahan
ni Enos nagtudlo ni Enos sa ebanghelyo ingon nga gilangkob dinhi niini nga
mga talaan, busa si Enos nasayud unsaon niya pagpuyo. Usa ka adlaw niana
si Enos miadto sa lasang ug nag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan sa
tibuok adlaw ug ngadto sa lawom sa kagabhion. Siya naghangyo nga
mapasaylo sa mga sayop nga iyang nabuhat. Unya dihay usa ka maanindot
nga nahitabo.

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mipasaylo ni Enos ug misaad sa
pagpanalangin kaniya. Usa ka tingog miabut ngadto kaniya nga nag-ingon
“Enos, ang imong mga sala gipasaylo na, ug ikaw panalanginan” (Enos 1:5).
Si Enos gipasaylo tungod kay siya dihay hugot nga pagtuo ni Jesukristo, kinsa
iyang nabasa diha sa mga talaan. Siya napasaylo tungod kay siya mituo sa
pag-ula nga sakripisyo ni Jesukristo. Ang Langitnong Amahan misaad usab ni
Enos nga kadtong mga talaan pagapanalipdan ug nga ang mga Lamanite usa

Hulagway ug balaan
nga kasulatan nga
sugilanon
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ka adlaw niana makahimo sa pagbasa sa mga pulong. Ang mga talaan
motabang kanila sa pagkat-on mahitungod ni Jesus, paghupot sa mga sugo,
ug pagbaton og kapasayloan kon sila magbuhat og dili matarung.

Ipasabut nga kita nakahibalo nga ang Langitnong Amahan mituman sa iyang
saad ngadto ni Enos tungod kay atong mabasa diha sa Basahon ni Mormon
ang mga butang nga gisulat diha sa mga palid.

• Unsa nga panalangin ang nadawat ni Enos sa diha nga siya naghinulsol?
(Dawata ang bisan unsa nga tubag, apan hatagi og gibug-aton nga ang
Langitnong Amahan mipasaylo kaniya.)

Ipahayag ang imong pasalamat alang sa kahibalo nga ang matag usa kinsa 
sa tinud-anay naghinulsol mapasaylo. Hatagi og gibug-aton nga ang balaan
nga mga kasulatan mahimo nga usa ka mahinungdanon nga panalangin sa
pagtabang kanato sa pagpalambo og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug
pagkat-on sa iyang mga pagtulun-an.

Awit Tabangi ang mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Tabangi ‘Ko,
Mahal nga Amahan [Help Me, Dear Father].”

Katingbanan

Balika pagtuon ang mga panalangin sa pagkasakop sa Simbahan ingon nga
gilista diha sa mga gilis sa pulong. Pahinumdumi ang mga bata nga ang
Langitnong Amahan nagsaad sa paghatag kanato og mahinungdanon nga
mga panalangin kon kita mabunyagan ug maghupot sa mga sugo.

Dapita ang mga bata sa paghunahuna sa mga panalangin nga gihatag sa
Langitnong Amahan kanila sa sunod nga higayon nga sila moambit sa
sakramento. Awhaga sila sa paghatag og talagsaon nga pagtagad ngadto 
sa mga pag-ampo sa sakramento ug sa paghunahuna sa mga saad nga 
ilang buhaton kon sila bunyagan. Kadto kinsa nabunyagan na mahimo nga
mopalandong sa ilang bag-ohay nga bunyag.

Pagpamatuod Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan sa kanunay motuman sa iyang mga
saad ngari kanato kon kita mosuod kaniya. Ikaw mahimo nga makigbahin sa
mga bata og usa ka kasinatian mahitungod sa panahon nga ikaw mibati nga
ikaw sa piho napanalanginan tungod sa imong pagkasakop diha sa iyang
simbahan.

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pag-andam og tsart uban sa mga pulong sa 3 Nephi 11:33 diha niini.
Paggunting og lain nga papel nga sama og gidak-on sa tsart, ug isulat diha
niini “Ang mga Panalangin sa Bunyag.” Guntinga kining piraso sama sa usa
ka tanghaga. Ipapilit ang matag piraso ibabaw sa tsart aron nga ang tanan
nga mga piraso motabon sa balaan nga kasulatan. Pagmatngon nga ang
matag piraso sayon nga makuha aron dili madaot ang sinulat nga balaan
nga kasulatan.
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Ipakita sa mga bata “Ang mga Panalangin sa Bunyag” nga tanghaga, ug
ipabasa kanila ang ulohan. Ipasabut nga ikaw mobasa og pipila ka mga
pangutana mahitungod sa leksyon. Bisan kinsa ang makatubag og usa 
ka pangutana sa husto mahimo nga molaksi og usa ka piraso sa tabon 
sa tanghaga. Sa kadugayan ang mga bata mopadayag sa balaan nga
kasulatan sa ilawom. Ang mosunod mao ang pipila ka gisugyot nga mga
pangutana:

• Unsa nga mga pakigsaad ang atong gihimo diha sa bunyag? (Sa kanunay
paghinumdom ni Jesukristo, sa pagdala sa iyang ngalan diha kanato, ug
sa paghupot sa iyang mga sugo.)

• Unsa ang gibuhat ni Alma diha sa mga katubigan sa Mormon? (Siya
mibunyag sa mga tawo kinsa buot magpabunyag.)

• Si Alma ug ang iyang mga sumusunod nahisakop sa unsa nga simbahan?
(Ang Simbahan ni Jesukristo.)

• Sa unsa nga paagi ang pag-ampo ni Tim natubag? (Ang Espiritu Santo
mitabang kaniya paghibalo nga si Wally walay kadaut.)

• Ngano nga si Enos nag-ampo? (Siya buot nga mapasaylo ang iyang 
mga sala.)

• Unsa ang gihubad gikan sa bulawan nga mga palid? (Ang Basahon ni
Mormon.)

• Kanus-a kamo hingkod na nga igong bunyagan? (Kon kami walo na ka
tuig ang panuigon.)

Human ang mga piraso sa tanghaga makuha, pabasaha sa balaan nga
kasulatan ang klase uban kaninyo. Ipasabut nga ang “pagpasunod sa
gingharian sa Dios” nagpasabut sa pagpuyo uban sa Langitnong Amahan 
sa kahangturan.

2. Awita o isulti ang mga pulong sa himno “Ipha ang Inyong mga Panalangin
[Count Your Blessings]” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata o Hymns,
no. 241).

Ipha ninyo ang panalangin;
Tagsa-tagsa inyong hinganlan.
Ipha ninyo ang panalangin;
Tan-awa unsa ang nabuhat sa Dios.

3. Isulat sa krayola ug sa piraso nga papel ang ngalan “Mga Panalangin sa
Pagkasakop” alang sa matag bata. Ipadibuho ug pabutangi og kolor sa
matag bata ang usa ka hulagway sa usa ka panalangin nga mahimo nga
ilang madawat human sila mabunyagi ug makumpirmahi nga mga sakop 
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw.
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Ang Pag-ula ni Jesukristo

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makaamgo nga ang mga tawo
makahinulsol tungod kay si Jesukristo mitubos alang sa atong mga sala.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Lucas 22:39—46 ug Mosiah 27, 
ug pangandam sa pagsaysay sa asoy sa paghinulsol ni Alma.

2. Dad-a ang mga gilis sa pulong nga gigamit sa leksyon 10 (“Mobati og kaguol,”
“Pangayo og pasaylo,” “Tarunga ang sayop,” “Ayaw usba ang sayop”).

3. Hinumdumi nga ang gagmay nga mga bata nga ubos sa walo ka tuig ang
panuigon wala pay tulubagon ug wala magkinahanglan nga maghinulsol 
sa sala. Awhaga sila kanunay sa pagbuhat og unsay matarung.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon ug usa ka Doktrina ug mga Pakigsaad.
b. Usa ka dako nga bato o uban nga bug-at nga butang ug usa ka bag diin

butangan niini aron ang usa ka bata makasab-it niini sa iyang abaga.
Butangi og ngalan ang dako nga bato o butang uban sa usa ka tag nga
gimarkahan og “nangawat.”

c. Mga ginunting: Alma ang Batan-on (ginunting 3-3), ang upat ka anak nga
mga lalaki ni Mosiah (ginunting 3-4), ug usa ka angel (ginunting 3-5).

d. Hulagway 3-46, Jesus Nag-ampo sa Gethsemane (62175; Sudlanan sa
Hulagway sa Ebanghelyo 227).

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Ang mga Tawo Makahinulsol sa Sayop nga mga Pagpili

Isaysay sa klase ang mosunod nga sugilanon:

Samtang si Josh ug ang iyang inahan namalit, si Josh nakakuha og usa ka
butang gikan sa tindahan nga wala mobayad niini. Si Josh nakahibalo nga siya
nakahimo og sayop. Siya bag-o pa lamang nga gibunyagan ug nakahibalo nga
siya kinahanglan unta magpili sa matarung.

Ipakita sa mga bata ang dako nga bato (o uban nga bug-at nga butang) sulod
sa usa ka bag.

Pangutan-a ang klase unsa ang gibati ni Josh mahitungod sa iyang gikawat.
Ipakaaron-ingnon sa usa ka bata nga siya si Josh. Ipakab-it sa bata ang bag

Pang-atensyon nga
kalihokan
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diha sa iyang abaga. Ipasabut nga si Josh wala mobati og kaayo mahitungod
sa pagpangawat. Kini sama sa usa ka bug-at nga butang sa sulod nga
nagpugong kaniya gikan sa paglipay.

• Sa unsa nga paagi si Josh mahimo nga labaw nga malipayon? (Pinaagi sa
paghinulsol.)

• Unsa ang mabuhat ni Josh aron sa pagtarung sa iyang sayop nga pagpili?
(Paghinulsol.)

Ipakita diha sa pisara ang upat ka mga gilis sa pulong. Pahinumdumi ang mga
bata nga sila makakat-on mahitungod sa paghinulsol diha sa miaging leksyon.

• Unsa ang mabuhat ni Josh aron sa paghinulsol? (Ang mga tubag mahimo
nga maglakip sa mosunod: pag-uli sa unsay iyang gikawat, pagbayad 
sa unsay iyang gikawat, pagpangayo og pasaylo ngadto sa tindera, ug
motanyag sa pagbuhat og usa ka butang alang sa tindera aron mabayran
ang sayop.)

Human ang mga bata makapasabut sa unsa nga paagi si Josh makahinulsol,
kuhaa ang bug-at nga bato gikan sa bag sa bata. Ipasabut nga kon kita
maghinulsol, kita mawagtangan sa atong mga kaugalingon sa kabug-at,
kasubo nga mga pagbati, ug kita labaw nga mga malipayon.

Sultihi ang mga bata nga ang kahigayunan sa paghinulsol ug mapasaylo usa
ka maanindot nga pagbati.

Hulagway Ipakita ang hulagway 3-46, Jesus Nag-ampo sa Gethsemane. Sultihi ang mga
bata nga ang Manluluwas naghimo niini nga mahimo alang sa mga tawo nga
mapasaylo.

Si Jesukristo Mitubos alang sa Atong mga Sala

Ipasabut nga sa hapit na si Jesukristo mamatay diha sa krus, siya ug ang iyang
mga Apostoles miadto sa usa ka tanaman nga gitawag og Gethsemane. Tulo
sa mga Apostoles—Pedro, Santiago ug Juan—miadto sulod sa tanaman uban
kaniya. Sila mihulat sa layo og diyutay samtang si Jesus mipadayon ngadto sa
unahan og gamay sa tanaman ug nag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan. 
Si Jesus nakahibalo nga siya gikinahanglan nga moantus alang kanato nga
aron kita makahinulsol ug mapasaylo sa atong mga sala. Diha sa tanaman sa
Gethsemane ug diha sa krus, si Jesus miantus sa hilabihan nga kasakit alang
kanato. Siya nag-antus alang sa atong mga sala, o sa sayop nga mga butang
nga atong nahimo.

Isulat ang pulong Pag-ula diha sa pisara. Ipasabut nga ang Pag-ula
nagpasabut nga si Jesukristo mibayad sa bili sa atong mga sala nga aron kita
makahinulsol ug mapasaylo. Siya mibuhat niini tungod kay siya naghigugma
kanato ug tungod kay siya buot mohimo niini nga mahimo alang kanato sa
paghinulsol ug malimpyo. Kita moingon nga siya mitubos alang sa atong mga
sala ug sayop nga mga pagpili. Ipasulti sa klase ang pulong Pag-ula.

Ang Langitnong Amahan naghigugma kanato, usab, ug buot, nga matag usa
kanato maghinulsol ug magpuyo uban kaniya pag-usab. Tungod sa pag-ula ni
Jeuskristo, kita mapasaylo alang sa mga sala ug sayop nga mga pagpili nga
atong gihimo human sa edad nga walo.

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Si Alma ang Batan-on Mihinulsol

Sa imong kaugalingon nga mga pulong, isaysay sa klase ang kang Alma nga
paghinulsol ug pagkakabig. Ipakita ang mga ginunting kon magsulti
mahitungod sa matag tawo.

Isulti sa mga bata nga usa ka propeta diha sa Basahon ni Mormon nga
ginganlan og Alma adunay usa ka anak nga lalaki kinsa hilabihan kaayo ka
masukulon ug mibuhat og daghan nga mga butang nga mga sayop. Kini nga
propeta nga si Alma mao gihapon nga tawo nga atong nakat-unan diha sa
sugilanon mahitungod ni Abinadi. Siya namati sa Espiritu Santo ug nahimo nga
usa ka gamhanan nga magtutudlo ug pangulo sa Simbahan. Ang iyang anak
ginganlan usab og Alma. Kita sa kasagaran nagtawag sa anak nga lalaki og si
Alma nga Batan-on aron kita dili malibug kaniya ug sa iyang amahan.

Itudlo ang mosunod nga mga butang gikan sa sugilanon sa balaan nga
kasulatan nga makaplagan diha sa Mosiah 27:8—14.

1. Si Alma nga Batan-on wala mosunod sa iyang amahan. Siya ug upat sa
iyang mga higala naglibut aron pagsulay sa paglaglag sa Simbahan pinaagi
sa pagtudlo sa mga tawo sa pagbuhat og sayop.

2. Daghan nga mga tawo ang mituo ni Alma nga Batan-on ug mihunong sa
paghupot sa nga sugo.

3. Kang Alma nga Batan-on nga amahan naguol mahitungod sa iyang anak nga
lalaki ug sa mga sakop sa Simbahan.

4. Ang amahan nag-ampo nga ang iyang anak nga lalaki makakat-on sa
kamatuoran.

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi ang Langitnong Amahan nagtubag sa pag-ampo sa
amahan ni Alma nga Batan-on? (Siya mipadala og usa ka angel aron sa
pagsulti ni Alma ug sa iyang mga higala sa paghinulsol.)

• Aduna bay usa nga nakahibalo unsa ang nahitabo human niana?

Ipapadayon sa mga bata ang pagsaysay kutob sa ilang nahibaloan
mahitungod sa sugilanon. Itudlo ang mosunod nga mga butang.

1. Si Alma ug ang iyang mga higala nahadlok kaayo sa diha nga sila nakakita
sa angel nga sila natumba ngadto sa yuta.

2. Si Alma nawad-an sa gahum sa pagsulti o sa paglihok.

3. Ang iyang mga higala mialsa kaniya ngadto sa balay sa iyang amahan ug
misulti sa iyang amahan sa tanan nga nahitabo.

4. Sulod sa duha ka mga adlaw ang amahan ni Alma ug ang mga pari sa
Simbahan nagpuasa ug nag-ampo nga si Alma unta maulian og balik sa
iyang kusog ug mosulti ngadto kanila.

5. Ang ilang mga pag-ampo gitubag, ug si Alma nga Batan-on mibarug ug
misulti og usa ka butang nga nakapahimo sa iyang amahan nga malipayon
kaayo ug mapasalamaton.

Tan-awa og unsay gisulti ni Alma nga Batan-on, basaha o ipabasa sa usa ka
labaw ka hingkod nga bata ang mosunod gikan sa Mosiah 27:24: “Kay, nag-
ingon siya, ako naghinulsol sa akong mga sala.”

Balaan nga
kasulatan nga
sugilanon ug mga
ginunting
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• Unsa ang gisulti ni Alma nga iyang nabuhat?

Isulti sa mga bata nga ikaw buot kanila nga motubag og pipila ka mga
pangutana ug sa paghisgot sa unsa nga paagi kita makahibalo nga si Alma
nga Batan-on sa tinuod naghinulsol. Basaha ang gipapilit nga mga gilis sa
pulong samtang kamo nagbalik-pagtuon.

• Si Alma nga Batan-on mibati ba ug kasubo alang sa unsay iyang nabuhat?

• Kang kinsa si Alma nga Batan-on nagkinahanglan nga mangayo nga
mapasaylo siya? (Langitnong Amahan; sa iyang amahan, nga si Alma; 
ug sa Simbahan.)

Ipasabut nga sa pagtarung sa sayop, si Alma miadto gikan sa usa ka dakbayan
ngadto sa lain nga dakbayan nagsulti sa matag usa mahitungod sa tinuod nga
simbahan. Siya nahimo nga misyonaryo.

• Kamo naghunahuna ba nga si Alma sa tinuod naghinulsol? (Hatagi og
gibugaton unsa ka hingpit ang pagkausab sa kinabuhi ni Alma human siya
maghinulsol.)

• Ngano nga si Alma nahimo nga napasaylo sa diha nga siya mihinulsol?
(Tungod sa pag-ula ni Jeuskristo, kinsa sa kaulahian mag-antus alang sa
mga sala ni Alma nga Batan-on.)

Katingbanan Isulti sa mga bata nga tungod sa gugma ni Jeuskristo ug sa pag-ula, ang mga
tawo makahinulsol sa panahon nga sila mohimo og usa ka butang nga sayop,
ug ang Langitnong Amahan ug si Jesus mopasaylo kanila. Ipasabut nga labaw
pa ka maayo nga dili mobuhat og sayop nga mga butang aron kita dili na
kinahanglan nga maghinulsol. Apan kon kita makasala, kita makahinulsol ug
mahimo nga limpyo ug putli. Si Jesus nagsaad kanato nga siya dili na gani
mohinumdom sa sayop nga mga butang nga atong nahimo kon kita sa tinuod
maghinulsol (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42).

Pagpamatuod mahitungod sa pag-ula ni Jesukristo ug sa kamahinungdanon sa
paghinulsol.

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Tabangi ang labaw ka hingkod nga mga bata sa pagsag-ulo sa ikatulo nga
artikulo sa hugot mga pagtuo. Balika pagtuon kini nga artikulo sa hugot nga
pagtuo uban sa gagmay nga mga bata. Ipasabut ang bisan unsa nga mga
hunahuna o mga konsepto ngadto sa mga bata nga dili nila masabtan.

2. Isulat ang Doktrina ug mga Pakigsaad 19:16 diha sa pisara, ug ipabasa kini
sa labaw ka hingkod nga mga bata og dungan. Ipasabut nga ang “Dios” niini
nga bersikulo nagpasabut ni Jesukristo. Hangyoa ang mga bata sa pagsabut
sa bersikulo diha sa ilang kaugalingon nga mga pulong.

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan naghigugma kanato ug buot kanato
nga mopuyo uban kaniya pag-usab. Apan sa dili pa kita makapuyo uban

Pagpamatuod sa
magtutudlo

Balik-pagtuon nga
kalihokan
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kaniya, kita kinahanglan nga maghinulsol sa atong tanan nga mga sala ug
mapasaylo.

• Ngano nga si Jesukristo andam sa pag-antus og kasakit alang sa matag
usa kanato? (Tungod kay siya naghigugma kanato.)

• Sa unsa nga paagi nga ang kang Jesukristo nga pag-antus nagtabang
kanato? (Tungod kay siya nag-antus og kasakit alang sa atong mga sala,
kita makahinulsol ug mapsaylo.)

Paghatag og kopya sa ighahatag nga basahonon nga anaa sa ubos ug usa
ka lapis ngadto sa matag bata kinsa makabasa ug makasulat. Basa sa
mensahe uban kanila. Pangutana kinsa ang makakaplag unsa nga mga titik
ang ibutang diha sa mga blangko. Ang unang napulog usa ka mga blangko
alang sa mga titik sa pulong nga maghinulsol ug ang ikaduha nga pito ka
mga blangko alang sa Pag-ula. Pabutangi sa mga bata ang mga blangko.
Agdaha ang mga bata sa pagdala sa mensahe ngadto sa panimalay,
pagbasa niini ngadto sa ilang mga ginikanan, ug pagpasabut unsay ilang
nakat-unan diha sa Primarya. Tapusa ang kalihokan pinaagi sa pagbasa sa
klase sa mensahe og kusog.

3. Awita o isulti ang mga pulong sa “Pangahas Sa Pagbuhat og Matarung [Dare
to Do Right]” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata o Children’s Songbook,
p. 158); ang mga pulong gilakip diha sa luyo niining tamdanan nga basahon.

Usa ka Talagsaon nga Mensahe

Ako mapasaylo kon ako ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ tungod

sa  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ni Jesus.

Leksyon 22
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Pagpinasayloay sa Usag Usa

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga magtinguha sa pagsunod sa sugo nga
mopasaylo sa uban.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 64:9.

2. Isulat ang pulong nasuko o nalipay diha sa luyo sa tukma nga ginunting nga
nawong (ginunting 3-6).

3. Pangandam sa pagtabang sa klase sa balik-pagtuon sa sugilanon ni Alma
nga Batan-on (tan-awa sa Mosiah 27; leksyon 22).

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Doktrina ug mga Pakigsaad.
b. Ginunting sa Alma nga Batan-on (ginunting 3-3), ang upat ka anak nga

mga lalaki ni Mosiah (ginunting 3-4), ug ang nasuko ug nalipay nga mga
nawong (ginunting 3-6).

c. Usa ka lutong pula (pula kaayo) nga butang, ingon sa usa ka pirasong
panapton o papel, ug usa nga puti usab. Siguroha nga ang puti nga
butang limpyo kutob sa mahimo.

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Kita Makasunod ni Jesukristo

Isulti sa mga bata nga ikaw buot kanila nga mobuhat unsay imong gibuhat.
Pasunda sila kanimo samtang ikaw motindog, mohuyatid, mopahiyom,
molingkod, ug mokyugpos.

Ipasabut nga tungod kay sila mibuhat sa tanan nga imong gibuhat, sila
nagsunod kanimo. Kon kamo mosunod og usa ka tawo, kamo mobuhat sa
sama nga mga butang nga iyang gibuhat.

Isulti kanila nga ikaw motabang kanila sa pagkat-on og usa ka mahinungdanon
nga paagi nga sila makasunod ni Jesus.

Si Jesukristo Naghigugma ug Nagpasaylo Kanato

Hangyoa ang klase sa pagsaysay sa lakbit mahitungod sa pagkakabig ni Alma
nga Batan-on kutob sa ilang mahimo. Sila mahimo nga mogamit sa mga ginunting.

Balik-pagtuon sa
sugilanon

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Leksyon
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Tabangi sila sa pagtudlo sa mosunod:

1. Sa una si Alma wala motuo nga si Jesukristo mao ang Manluluwas. Siya
nagdani sa mga tawo ngadto sa pagbuhat og daghan nga dautan nga mga
butang. Siya nagtudlo nga ang mga sugo ug ang Simbahan ni Jesuskristo
dili tinuod.

• Sa inyong hunahuna unsa ang gibati sa amahan ni Alma ug sa mga sakop
sa Simbahan?

2. Bisan tuod og si Alma hilabihan ka dautan ug mibuhat og daghan nga mga
butang nga mga sayop, si Jesukristo sa gihapon naghigugma kaniya.

• Sa unsa nga paagi si Jesus nagpakita sa iyang gugma alang ni Alma nga
Batan-on? (Siya misugo kaniya sa paghinulsol; tan-awa sa Mosiah 27:11–16. 
Si Jesus mipakita usab sa iyang gugma pinaagi sa pagtubos sa tanan nga mga
sala. Kini mihimo niini nga mahimo ni Alma sa paghinulsol ug mapasaylo.)

• Sa unsa nga paagi nga ang amahan ni Alma ug ang mga tawo sa
Simbahan nagpakita sa ilang gugma alang ni Alma? (Sila nag-ampo ug
nagpuasa alang sa iyang pagkaayo; tan-awa sa Mosiah 27:21–24.)

3. Si Alma nga Batan-on mibati og kaguol alang sa unsay iyang nabuhat ug
naghinulsol.

• Unsa ang gibuhat ni Jesukristo human si Alma maghinulsol? (Siya
mipasaylo ni Alma; tan-awa sa Mosiah 27:28.)

• Unsa ang gibuhat ni Alma nga Batan-on human siya maghinulsol? (Siya
mipanaw sa tibuok yuta ug misulti sa mga tawo unsa ang nahitabo ngadto
kaniya. Siya mitudlo kanila sa kamatuoran mahitungod ni Jesukristo ug sa
Simbahan; tan-awa sa Mosiah 27:32.)

Ipasabut nga sama lamang nga si Jesus mihigugma ug mipasaylo ni Alma nga
Batan-on, Siya sa kanunay naghigugma kanato ug mopasaylo kanato kon kita
maghinulsol alang sa unsay sayop nga atong nabuhat.

Kita Kinahanglan nga Mopasaylo sa Uban

Panaghisgutan • Unsa ang inyong bation kon usa ka tawo moduot kaninyo o mopasakit
kaninyo?

• Unsa ang inyong bation kon ang usa ka tawo mobugalbugal kaninyo o
motawag kaninyo og dautan nga mga ngalan?

• Unsa ang inyong bation kon ang uban nga mga bata dili makigdula kaninyo?

• Unsa ang inyong bation kon ang usa ka tawo nagbuak sa usa ka butang nga
inyong gipanag-iya?

Dawat og mga tubag alang sa matag pangutana. Ipasabut nga kon ang usa ka
tawo motagad kanato sa dili mabination nga paagi o mopasakit kanato, kita sa
kasagaran mobati og kasuko o kahiubos.

Ipakita ang ginunting sa nasuko nga nawong. (Labaw ka hingkod nga mga
klase mahimo nga mogamit sa pulong nga bahin sa lingin.)

Paghisgot uban sa mga bata unsa ang ilang bation kon sila nasuko. Tinguhaa
ang paghatag og gibug-aton kon unsa sila ka dili malipayon kon sila nasuko sa
usa ka tawo.
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• Unsa ang buot ipabuhat kaninyo niining nasuko nga pagbati? (Tinguhaa ang
paghatag og gibug-aton nga ang kasuko dili buot kanato nga molihok sama
nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo buot kanato nga molihok.)

Ipasabut nga si Jesus nagsulti kanato nga kita kinahanglan mopasaylo sa
uban sama nga siya nagpasaylo kanato. Siya nakahibalo nga dili kanunay
sayon ang pagpasaylo sa uban kon kita nasakitan, apan siya buot kanato
nga mosunod sa iyang panig-ingnan.

• Unsa ang buot ipasabut sa pagpasaylo? (Kon ang Manluluwas mipasaylo
kanato, siya mopapas sa bisan unsa nga mga gikinahanglan nga silot alang
sa usa ka sala nga atong nabuhat, kon kita maghinulsol. Siya nagtabang
kanato nga magpuyo sa labaw nga matarung nga paagi. Kon kita mopasaylo
sa uban, kita mohigugma kanila ug dili magbaton og ngil-ad nga mga pagbati
alang kanila tungod sa bisan unsa nga sayop nga ilang nahimo ngari kanato.)

Ipakita sa mga bata ang butang nga pula kaayo, o lutong pula. Unya basaha
ngadto kanila ang mosunod gikan sa Isaias 1:18: “Bisan tuod og ang inyong
sala ingon og lutong pula, sila mahimong ingon ka puti sa yelo.”

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut niini nga bersikulo? (Pahinumdumi
ang mga bata nga ang puti usa ka kolor nga sa kasagaran gigamit sa
pagtimaan og kaputli.)

Ilisi ang pula nga butang og usa ka puti. Ipasabut nga sama lamang nga
inyong giilisan ang usa ka pula nga butang sa usa ka puti nga nagtimaan og
kaputi, mao usab ang Manluluwas mohimo sa tawo kinsa naghinulsol nga
putli ug limpyo.

Ipabasa sa usa ka labaw ka hingkod nga bata ang mosunod gikan sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 64:9, o basaha kini sa imong kaugalingon: “Busa, Ako
moingon nganha kaninyo, nga kamo angay nga mopasaylo sa usag usa.”

• Kon ang uban mopasakit kanato o nga dili mabination sa uban nga paagi,
unsa ang kinahanglan gayud nga atong buhaton sa pagsunod sa sugo ni
Jesukristo nga mopasaylo? (Pagpasaylo kanila ug paghigugma kanila.)

Ipasabut nga ang pagkamahigugmaon ug pagkamapasayloon, kita
kinahanglan gayud nga—

1. Mowagtang sa pagbati sa kasuko ug sa tinguha sa pagpanimalos diha sa
lain nga tawo.

2. Mokalimot sa pagkadili mabination.

3. Motagad sa tawo uban ang pagkamabination ug gugma.

Itudlo nga kon kita sa tinuod mopasaylo sa uban, kita andam sa pagkalimot 
sa sayop nga ilang nabuhat ug mopuli sa atong nasuko nga mga pagbati uban
sa mabination, mahigugmaon nga mga pagbati. Pagpasaylo sa uban nga mga
tawo naglakip sa pagpakita og dako nga gugma alang kanila human sa
pagpasaylo kanila.

Tabuni ang nasuko nga nawong sa malipayon nga nawong. (o gamita ang
pulong nga bahin sa lingin).

Isaysay sa mga bata ang mosunod nga sugilanon mahitungod sa usa ka bata
nga ginganlan og John. Hangyoa sila sa paghanduraw unsa ang ilang bation
ug unsa ang ilang buhaton kon sila anaa sa dapit ni John.

Sugilanon ug
panaghisgutan



131

“Si John dili ingon ka dako sa uban nga batang mga lalaki. Pipila sa batang
mga lalaki mosungog kaniya tungod kay siya hilabihan ka mubo. Usa ka dako
nga batang lalaki nga ginganlan og Paul kanunay nga magbugal-bugal kaniya
ug modaug-daug kaniya.”

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang gibati ni John? (Dili malipayon ug
nasuko.)

• Usa ka adlaw niana si John mitungas sa daplin sa bukid, nangita og dili
kasagaran nga mga bato. Siya (adunay) usa ka koleksyon sa bato. . . . si
John adunay pipila ka matahum nga mga bato sa panimalay. Siya nangita 
pa og daghan. . . . 

“Sa kalit siya nakadungog og usa ka sinati nga tingog. Kini kang Paul. Siya
nangita usab og mga bato. Si Paul misulti ni John sa pagpalayo tungod kay
siya ang nakauna dinhi. Siya misugod sa paggukod ni John ngadto sa ubos sa
kilid sa bukid. . . .  Sa wala madugay si John nakadungog og kusog nga mga
singgit gikan sa taas-taas nga bungtod. Siya midagan og balik sa taas ug
nakit-an si Paul nga diha sa hilabihan nga kasakit.” Siya nasakitan og maayo 
sa iyang tiil.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni John sa diha nga si Paul misugod sa
paggukod kaniya ug misulti kaniya sa pagbiya?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati kaha ni John sa diha nga siya nakakita
nga si Paul nasakitan sa iyang tiil?

Papaminawa ang mga bata sa sumpay sa sugilanon ug patan-awa unsa ang
gibuhat ni John:

“Si John naningkamot sa pagtabang ni Paul. . . . , apan siya dili kaayo kusgan. . . .
Iyang gipahimutang og maayo si Paul ug midagan aron sa pagkuha og panabang.

“Si John midala pagbalik sa iyang amahan ug silang duha nakahimo sa
[pagdala] ni Paul . . .  ngadto sa ubos sa bukid. [Sila] midala kaniya ngadto 
sa ilang panimalay. Ang inahan ni John mitabang sa pagbendahe sa tiil ni Paul. 
Si John mitanyag sa pagpakigbahin sa iyang koleksyon sa bato ngadto ni 
Paul tungod kay ang mga bato ni Paul nawala sa iyang pagkahulog.

“Si Paul nangayo og pasaylo ngadto ni John alang sa dautan nga mga butang
nga iyang nahimo. Si John mikatawa, ug sila nahimo nga [maayo] nga
managhigala” (gipaangay gikan sa Lakaw Diha sa Iyang mga Pamaagi:
Sukaranang Tamdanan nga Basahon alang sa mga Bata, Bahin A (1979), 
pp. 151-52).

• Sa unsa nga paagi si John nagsunod sa sugo sa pagpasaylo? (Siya
mapasayloon ug mitagad sa usa ka tawo sa maayo nga paagi kinsa
nagdinautan ngadto kaniya.)

• Unsa ang gibuhat ni John sa pagpakita nga siya mapasayloon? (Siya
naningkamot sa pagtabang ni Paul. Iyang gikuha ang iyang amahan sa 
pag-adto ug pagtabang ni Paul. Siya nahimo nga higala ni Paul.)

• Sa inyong hunahuna kini sayon ba alang ni John sa paghikalimot sa dinautan
nga mga butang nga gihimo ni Paul kaniya ug motabang ni Paul?

Itudlo nga bisan tuod kini tingali lisud kaayo alang ni John sa paghikalimot sa
dinautan nga mga butang nga gibuhat ni Paul, si John misunod sa sugo ni
Jesukristo ug nagmapasayloon.

Leksyon 23
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Pagdula Ipadula sa mga bata ang usa o labaw pa ang mosunod nga mga sitwasyon.
Tuguti ang mga bata sa imong klase sa pag-apil. Ipasulti nila ang ilang mga
pagbati diha sa sitwasyon, ug ipasabut unsa ang ilang kinahanglan gayud nga
buhaton sa pagsunod sa sugo sa pagpasaylo. Paninguha sa pagtabang sa
mga bata nga makasabut nga sila kinahanglan nga mopuli sa mga pagbati sa
kasuko sa mga pagbati sa gugma ug pagkamabination, paghikalimot sa
pagkadili mabination, ug sa pagtagad sa tawo sa mabination nga paagi.
Gamita ang mga pangutana human sa matag sitwasyon ingon nga usa ka giya.

1. Si Julie og si Tammy nagdula og bola. Si Susan miabut nga nagdagan ug
nadam-agan nga natumba si Julie. Ang pagkatumba nakapasakit sa tuhod
niya. Sa wala madugay nianang sama nga adlaw, si Susan miadto ngadto sa
balay ni Julie ug naghangyo kon siya makadula ba og bola uban ni Julie ug
Tammy.

• Unsa ang gibati ni Julie sa diha nga si Susan midam-ag nga mitumba
kaniya?

• Unsa ang kinahanglan nga buhaton ni Julie aron sa pagpakita nga siya
nagpasaylo ni Susan sa diha nga si Susan miadto ug mihangyo nga
modula og bola? (Isilsil diha sa mga bata nga kita kinahanglan nga
mopasaylo sa tanan, bisan kon sila dili mangayo alang sa kapasayloan 
o gani mobati og kaguol alang sa ilang mga sayop.)

2. Si Andy ug si David nagdula. Si Andy dumadaug sa dula. Si David nasuko,
gisalikway ang dulaan gikan kaniya, ug midali pagpalayo. Sa sunod nga
adlaw si David naghangyo ni Andy sa pagpakigdula pag-usab.

• Sa inyong hunahuna unsa ang gibati ni Andy sa diha nga gisalikway ni
David ang dulaan?

• Unsa ang kinahanglan nga buhaton ni Andy kon si David buot modula
pag-usab? (Pag-usab, hatagi og gibug-aton nga kita kinahanglan gayud
nga mopasaylo sa tanan, bisan sila moingon o dili og “Pasayloa Ako.”)

3. Sa pagpauli ni Alicia gikan sa eskwelahan, siya mihapit aron sa pagduaw sa
iyang ig-agaw, nga si Matt. Siya adunay usa ka gasa alang sa iyang inahan
nga iyang gibitbit. Si Matt miagaw niini gikan kaniya. Iyang gihulog ug kini
nabuak. Niana nga pagkagabii si Matt mianha ug misulti ni Alicia nga siya
naguol kaayo.

• Unsa ang bation ni Alicia?

• Unsa ang kinahanglan nga iyang buhaton kon si Matt moanha?

Katingbanan

Tapusa pinaagi sa pagpahinumdom sa mga bata nga kon kita mosunod sa usa
ka tawo, kita nagbuhat sa sama nga mga butang nga gibuhat niana nga tawo.
Kon kita mosunod ni Jesukristo, kita kinahanglan nga mosunod sa iyang mga
sugo sa pagpasaylo sa uban. Kon angay, ikaw mahimo nga makigbahin uban
sa mga bata og usa ka kasinatian nga ikaw aduna sa diha nga ikaw mipasaylo
og usa ka tawo ug mibati og labaw ka maayo sa pagbuhat sa mao. (Ayaw
gamita ang mga ngalan sa mga tawo nga tingali nailhan sa mga bata.)
Ipabalik-pagtuon sa mga bata unsa ang ilang kinahanglan gayud nga buhaton
nga aron magmapasayloon.

Pagtudlo sa
magtutudlo
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1. Kita kinahanglan gayud nga mowagtang sa pagbati sa kasuko ug sa tinguha
sa pagpanimalos diha sa lain nga tawo.

2. Kita kinahanglan gayud nga mokalimot sa pagkadili mabination.

3. Kita kinahanglan gayud nga motagad sa tawo uban ang pagkamabination
ug gugma.

Dapita ang mga bata sa paghinumdom sa pagpasaylo sa uban sulod niini nga
semana ug sa pag-anha sa sunod semana nga andam sa pagsulti sa klase
unsa ang ilang gibati sa diha nga sila mipasaylo sa usa ka tawo.

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pasulayi sa labaw ka gagmay nga mga bata ang pagsulti og tag-as nga
pulong, sama sa hipopotamus. Sultihi sila nga ang uban nga mga pulong
mga lisud nga isulti. Ipasabut nga tingali malisud ang pagsulti og “Ako
nagpasaylo kanimo” kon ang usa ka tawo naghimo kanato nga mobati og
kasuko o kaguol. Sultihi ang mga bata nga usahay kadtong tulo ka mga
pulong makahimo sa usa ka magul-anon nga pagbati nga mobali ngadto 
sa usa ka malipayon nga pagbati.

2. Awita o isulti ang mga pulong sa “Tabangi ‘Ko, Mahal nga Amahan [Help Me,
Dear Father]” (Children’s Songbook, p. 99); ang mga pulong gilakip sa luyo
niini nga tamdanan nga basahon.

3. Himoa ang mosunod nga dula sa tudlo uban sa mga bata. (Ikaw mahimo
usab nga mosul-ob og mga medyas sa imong mga kamot aron sa paghimo
og mga tawo-tawo ug mobutang og gagmay nga mata sa mga medyas.)

Duha ka gagmay nga mga higala, ang usa wala ug ang usa tuo (ipataas ang
duha ka mga kamot nga gikumo)

Misugod sa pag-away ug misugod sa pagsinumbagay (ihana ang kumo sa
usag usa)

Karon kining gagmay nga mga higala dili malipayon nianang adlawa, Kay
gitudlo ang pagdula sa husto nga paagi ngadto kanila.

Unya usa ka gamay nga higala sa kaulaw miduko sa iyang ulo; (ipaubos ang
tuo nga kumo ug ipalayo)

Ang usa usab, kay siya mibati sa mao. (ipaubos ang wala nga kumo ug
ipalayo usab)

Ang unang higala miingon “Ako nakahibalo unsa ang buhaton ko (ipakpak
ang mga kamot)

Aron sa pagpakita kanimo nga ako naguol. Ako mangayo og pasaylo kanimo.”
“Ako usab sa tinuod naguol,” ang gipamulong sa usa,
“Tana magdula kita ug maglipay niining adlawa.” (pagkyugpos ug lingkod)

4. Paghimo og hanap nga mga marka sa lapis diha sa usa ka piraso nga papel
(o mga marka sa tisas diha sa pisara) nga magtimaan sa sayop nga mga
buhat ug mga pagpili. Unya papasa kini sa hingpit aron walay mga timaan
nga magpabilin. Ipasabut nga kon kita maghinulsol, kini ingon og si
Jesukristo nagpapas sa atong mga sala nga wala nay mga timaan kanila
mahibilin. (Ikaw mahimo nga mobansay niini sa wala pa ang klase.)

Leksyon 23



134

Ang Ginoo Nagtabang
sa mga Misyonaryo

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata sa pagsabut nga si Jesukristo nagtabang sa
mga misyonaryo sa pagtudlo sa uban mahitungod sa iyang Simbahan.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 17–19.

2. Pagpili og usa ka misyonaryo diha sa inyong purok kinsa sa pagkakaron
nag-alagad og misyon, o lain nga misyonaryo kinsa inyong nailhan, ngadto
kang kinsa kamo makapadala og sulat. Pangandam sa pagtabang sa mga
bata sa paghunahuna og unsa ang isulat o sa pagdibuho og usa ka butang
nga ipadala ngadto kaniya.

3. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Ang Ikapito nga
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo [The Seventh Article of Faith]” (Children’s
Songbook, p. 126, ang mga pulong sama gayud sa artikulo sa hugot nga
pagtuo) ug “Atong Dad-on sa Kalibutan ang Iyang Kamatuoran [We’ll Bring
the World His Truth]” (Children’s Songbook, p. 172).

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon.
b. Usa ka pirasong papel ug usa ka lapis o mga krayola alang sa matag

bata.
c. Pag-andam og tag sa ngalan sa misyonaryo.
d. Hulagway 3-50, Ammon Nanalipod sa mga Panon ni Hari Lamoni (62535;

Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 310).

5. Paghimo sa gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsa nga
pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Si Jesukristo Mitabang ni Ammon nga Mahimong Usa ka Maayo nga
Misyonaryo

Paghangyo og usa ka bata nga motabang kanimo. Patindoga ang bata sa
atubangan sa klase ug paatubanga sa uban nga mga bata.

• Unsa ang gikinahanglan ni [ngalan sa bata] aron makita nga sama sa usa ka
misyonaryo?

Ibutang ang tag sa ngalan diha sa batang lalaki o batang babaye. Sultihi ang
mga bata nga ang tag sa ngalan gigamit aron sa pag-ila sa mga sulugoon ni
Jesukristo. Pahinumdumi sila unsa ka sagrado ang mga ulohan nga Elder o
Sister. Gani ang Kinatibuk-ang mga Kadagkoan gitawag sa ngalan nga Elder.

Pang-atensyon nga
kalihokan
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Panaghisgutan Pangutan-a ang mga bata pila kanila adunay igsoon nga mga lalaki, igsoon
nga mga babaye, mga apohan, o uban nga mga kabanay kinsa karon nag-
alagad o kinsa nakaalagad na og tibuok nga panahon nga pagkamisyonaryo.
Pasultiha ang mga bata mahitungod sa ilang mga kabanay kinsa atua o
nakaalagad na og mga misyon. Sila tingali buot mosulti mahitungod sa ilang
mga ginikanan kinsa nakaalagad na og mga misyon. Pangutana kanila diin ang
ilang mga ginikanan o uban nga mga kabanay nakaalagad ug unsa ang ilang
nabuhat sa ilang mga misyon.

Isulti sa mga bata nga si Jesukristo naghigugma sa tanan nga mga tawo dinhi
sa yuta. Siya buot sa tanan nga makahibalo mahitungod sa iyang tinuod nga
Simbahan. Kini makahimo kaniya nga malipayon kon ang mga misyonaryo
andam sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa mga tawo sa bisan diin nga dapit.

Ipakita ang hulagway 3-50, Ammon Nanalipod sa mga Panon ni Hari Lamoni.
Sa imong kaugalingon nga mga pulong, isaysay ang mosunod nga sugilanon
mahitungod sa usa ka batan-on nga tawo nga ginganlan og Ammon kinsa
nahimo nga usa ka maayo nga misyonaryo (tan-awa sa Alma 17–19).

Si Ammon usa ka Nephite nga prinsipe. Siya usa sa anak nga mga lalaki sa usa
ka matarung nga hari nga ginganlan og Mosiah. Si Ammon mipili sa pagtudlo sa
mga Lamanite mahitungod sa ebanghelyo ni Jesukristo kay sa mahimo nga hari.

Si Ammon nahigugma ni Jesukristo ug buot moalagad kaniya pag-ayo. Siya nag-
ampo ug nagpuasa nga ang Espiritu mag-uban kaniya ug magtabang kaniya.

Sa diha nga si Ammon miadto sa mga Lamanite, sila migapos kaniya ug midala
kaniya ngadto sa ilang hari tungod kay sila nagtuo nga siya usa ka kaaway. Si
Ammon mihangyo nga mahimong sulugoon sa hari. Si hari Lamoni nakagusto
ni Ammon ug siya gibuhian.

Usa ka adlaw niana, samtang si Ammon ug pipila sa uban nga mga sulugoon
midala sa mga karnero sa hari aron paimnon, pipila sa mga kaaway sa hari
miabut ug mipatibulaag sa mga karnero. Ang mga sulugoon sa hari nahadlok.
Sila nasayud nga sila ipapatay sa hari kon ang mga karnero kawaton o mawala.

Sa diha nga si Ammon nakadungog niini, iyang gisultihan ang mga sulugoon nga
siya motabang. Siya misugo kanila sa pagpundok sa mga panon ug siya ang
moatubang sa mga kawatan. Siya nakahibalo nga ang Espiritu motabang kaniya.

Sa diha nga ang mga kawatan nakakita ni Ammon nga nagpadulong kanila,
sila wala mahadlok, tungod kay dihay daghan kanila ug si Ammon nag-inusara.
Ang mga kawatan wala makahibalo nga ang Espiritu nagtabang ni Ammon.
Si Ammon misugod sa pagpanlabay og mga bato ngadto kanila ginamit ang
iyang saplong uban sa dakong gahum ug kusog nga kini nakapahibulong kanila.
Sila sa wala madugay nakahibalo nga bisan tuod si Ammon makaigo kanila, sila
dili makaigo ni Ammon sa ilang mga bato. Ang Espiritu nanalipod kaniya.

Ang mga kawatan mihasmag ni Ammon uban sa ilang mga bunal. Apan si
Ammon nakadawat og ingon ka gamhanan nga kusog gikan sa Ginoo nga
iyang giputol ang bukton sa matag kawatan kinsa moisa sa bunal aron sa
pagpatay kaniya. Ang mga kawatan hilabihan ka hadlok nga sila midagan.
Si Ammon nakahimo sa pagpanalipod sa mga karnero sa hari tungod kay 
ang Ginoo mitabang kaniya.

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi ang Espiritu nagtabang ni Ammon? (Siya mipanalipod ni
Ammon gikan sa mga kawatan ug mihatag kaniya og kusog ug gahum nga
iyang gikinahanglan sa pagbuntog kanila.

Hulagway ug
sugilanon

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Itudlo nga ang mga misyonaryo karon dili kinahanglan nga makig-away o
moadto sa panggubatan sa dili pa sila motudlo sa uban mahitungod sa
simbahan sa Manluluwas. Si Ammon nakig-away lamang tungod kay siya
kinahanglan nga mopanalipod sa karnero sa hari.

Ipasabut nga si Hari Lamoni andam nga maminaw ni Ammon sa diha nga siya
nakahibalo nga si Ammon usa ka maunungon nga sulugoon. Siya nakahibalo
nga siya makasalig ni Ammon sa pagsulti kaniya sa tinuod. Si Ammon misulti
sa hari ug sa iyang mga tawo mahitungod sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Basaha ang unang pundok sa mga pulong sa Alma 18:33. Kini mao ang mga
pulong nga gisulti ni Hari Lamoni human makadungog ni Ammon nga misulti.

Isulti sa mga bata nga ang hugot nga pagtuo ni Hari Lamoni hilabihan ka lig-on
nga siya dili na buot mohimo og sayop. Siya mituo sa Langitnong Amahan ug
ni Jesukristo ug buot mosunod sa ilang mga pagtulun-an. Ang hari nalipay sa
hilabihan nga nakahibalo mahitungod sa ebanghelyo nga siya misugod sa
pagtudlo sa mga tawo sa tanan nga gitudlo ni Ammon kaniya.

Ipapaminaw sa mga bata samtang imong gibasa ang Alma 19:35 aron
mahibaloan og unsa ang nahitabo tungod kay ang Espiritu mitabang ni Ammon
nga mahimong usa ka misyonaryo.

Ang Espiritu Nagtabang sa mga Misyonaryo Karon

Ipasabut nga ingon nga si Ammon usa ka maayo nga misyonaryo sa Simbahan
sa iyang panahon, daghan nga mga misyonaryo karon sa tibuok kalibutan
nagtudlo sa mga tawo mahitungod sa tinuod nga Simbahan. Ang Espiritu
nagtabang kanila. Kini mitabang ni Ammon.

Awit Uban sa mga bata awita o isulti ang mga pulong sa “Atong Dad-on sa
Kalibutan ang Iyang Kamatuoran.”

Natawo kita sa ginikanan,
Nga nahigugma’s Ginoo.
Sila nagtudlo’g nagpasabut,
Nga sugo sa Dios pagasundon.
Sama’s mga sundalo ni Helaman.
Bata pa’ng gitudloan.
Ug magmisyon alang sa Ginoo
Kamatuoran dad-on
Ngadto’s kalibutan.
(Mga pulong ni Janice Kapp Perry.
© 1983 ni Janice Kapp Perry. Gigamit pinaagi sa pagtugot.)

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon mahitungod sa unsa nga paagi ang
Espiritu mitabang sa usa ka misyonaryo:

Usa ka batan-on nga lalaki gitawag sa pag-alagad sa misyon sa Bolivia. Siya
gipadala sa pag-alagad sa dapit diin dili daghan nga mga tawo buot maminaw
sa ebanghelyo. Siya ug ang iyang kauban naninguha pag-ayo, apan sila dili
kaayo malampuson. Unya usa ka gabii niana misugod ang usa ka kusog nga
ulan. Ang usa ka gamay nga suba nga nagsubay sa balangay miawas nga
sukad wala pa mahitabo kaniadto. Ang mao lamang nga tulay nga nagdugtong
sa dakbayan ngadto sa dakong dalan naanod. Ang kaguliyang anaa bisan asa.

Ang batan-on nga misyonaryo nakakita og pipila ka mga tawo kinsa
nagkinahanglan og panabang, busa siya dayon nag-ampo alang sa panabang

Balaan nga
kasulatan
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sa Langitnong Amahan samtang siya milukso ngadto sa tubig sa pagtabang
kanila. Ang Langitnong Amahan mitabang kaniya sa pagluwas og daghan nga
mga kinabuhi, nagtabang sa daghan kinsa nasakitan, ug nagtabang
pagpakaon sa uban kinsa gigutom.

Tungod sa iyang mahinungdanon nga pag-alagad, ang mga tawo kinsa
kaniadto dili maminaw kaniya ug sa iyang kauban karon misugod na sa
pagpaminaw. Sila nakakat-on sa paghigugma kaniya ug gani moadto sa iyang
gipuy-an. Sila midawat sa iyang pagpamatuod ni Jesukristo ug sa ebanghelyo
ingon nga gipahiuli pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Sulod lamang sa pipila 
ka mga bulan, siya mitabang pagdala sa daghan nga mga tawo ngadto sa
Simbahan. (Tan-awa F. Melvin Hammond, “You Can Make a Difference” [New
Era, March 1991], pp. 44–47.)

• Sa unsa nga paagi ang Langitnong Amahan nagtabang niini nga
misyonaryo?

Isulti sa mga bata nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo naghigugma
sa mga misyonaryo ug nagtabang kanila sa pagtudlo sa uban mahitungod sa
Simbahan. Ang mga misyonaryo nag-ampo ug usahay nagpuasa aron sila
maduol sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug makabaton sa Espiritu uban
kanila sa kanunay.

Ipasabut nga ang mga sakop sa Simbahan, ug ilabi na ang mga misyonaryo,
sa kasagaran nagdawat og linain nga espirituhanon nga mga gasa. Ang ikapito
nga artikulo sa hugot nga pagtuo naghisgot og pipila niini nga mga gasa.

Tabangi ang klase sa pagsulti og balik sa ikapito nga artikulo sa hugot nga
pagtuo sa pipila ka mga higayon. Unya hatagi og gibug-aton ang mosunod nga
mga pulong:

“Kami nagtuo diha sa gasa sa mga pinulongan, . . . [ug diha sa] paghubad sa
mga pinulongan.”

Sugilanon Isulti sa klase nga ang mosunod nga sugilanon mao ang usa ka panig-ingan sa
usa ka misyonaryo nga nakadawat sa gasa sa mga pinulongan. Ipasabut nga
sa diha nga si Elder Kikuchi, kinsa karon usa na ka Kinatibuk-ang Kadagkoan,
usa ka misyonaryo kanhiay, nagsulti sa Hinapon ug gamay nga Ingles. Isaysay
ang mosunod:

“Ingon nga nasakop sa Simbahan. . . . si Elder Kikuchi midawat og usa ka
balaan nga tawag sa pag-alagad ingon nga usa ka misyonaryo. . . . diin siya
aduna sa unsay iyang gituohan nga usa ka mahinungdanon nga espirituhanon
nga kasinatian.

“ ‘Ako diha na sa tunga-tunga sa akong misyon, nag-alagad sa Fukuoka, Japan,
sa diha nga si Elder Gordon B. Hinckley, kinsa bag-ohay pa lamang nahimo nga
(usa ka Kinatibuk-ang Kadagkoan), miduaw sa misyon. Siya mao ang superbisor
alang sa Silangan. Kami naghimo og tigum alang sa mga misyonaryo.

“ ‘Niana nga panahon, ako makasulti og, “maayong buntag,” “unsa na,”
“kumusta ka” ug “salamat” apan kana mao lamang ang tanan nga akong
masulti sa Ingles. Ako naninguha pag-ayo nga makasabut unsa ang
panghitabo diha sa tigum. Ako nakaingon nga kadto usa ka madasigon nga
tigum—ako makabati sa Espiritu apan ako dili makasabut sa mga pulong.’

“Si Elder Hinckley mipamatuod ug ang tanan nga mga misyonaryo nagpuli-puli
sa paghatag sa ila—matag usa gawas ni Elder Kikuchi kinsa nag-ampo sa

Artikulo sa hugot
nga pagtuo
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kinasingkasing alang sa pagsabut. Sa katapusan, si Elder Hinckley mibarug ug
misulti nga ang tanan, gawas sa usa ka anciano, mipamatuod na; siya niana
midapit ni Elder Kikuchi sa pagpamulong.

“ ‘Ako wala makahibalo unsa ang iyang gisulti,’ miingon si Elder Kikuchi. ‘Ang
akong kauban misiko kanako ug misulti kanako unsa ang gisulti ni Elder
Hinckley. Ako mibarug didto ug mibati og kaayo apan sa tanang higayon ako
ingon og nagpangagot sa akong ngipon ug nagsulti sa akong kaugalingon,
“Ako buot nga makasabut og Ingles tungod kay ako buot nga motabang sa
Simbahan nga motubo sa Silangan.”

“ ‘Ako misugod sa pagsulti sa Hinapon sa usa o duha ka pundok sa mga
pulong. Unya usa ka katingalahan nga pagbati misulod sa akong hunahuna,
ako misugod og pagsulti sa Ingles. Ang tanan miingon sa kaulahian nga kini
usa ka maayo nga Ingles apan ako wala makasabut unsay akong gisulti. Ako
nagtuo nga ako mihatag og maayo nga pagpamatuod.’

“Human sa paghatag sa pagpamatuod, si Elder Hinckley misaad sa batan-on
nga misyonaryo nga siya pagapanalanginan. ‘Siya misulti kanako nga 
ang Ginoo nag-andam kanako alang sa usa ka butang nga labaw ka
mahinungdanon, aron sa pagtabang sa pagtukod sa Zion dinhi (sa Silangan)
dinhi niini nga bahin sa ubasan,’ si Elder Kikuchi miingon” (Gerry Avant, “War
tragedies lead to gospel,” Church News, 29 Oct. 1977, p.5).

• Sa unsa nga paagi sa Jesukristo nagtabang ni Elder Kikuchi sa iyang
misyon?

• Unsay inyong bation kon kamo pa si Elder Kikuchi ug nakabaton niini nga
kasinatian?

Awit Tabangi ang mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong “Ang Ikapito nga
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo.”

Katingbanan

Isulti sa mga bata nga sila makatabang sa usa ka misyonaryo pinaagi sa
pagsulat ngadto kaniya. Isulti sa mga bata ang mahitungod sa misyonaryo
kinsa inyong napili o patabanga ninyo ang mga bata sa pagpili og usa sa mga
misyonaryo nga nag-alagad diha sa inyong purok. Ipasabut nga ang mga
misyonaryo malingaw sa pagdawat og mga sulat, ug sila malingaw nga
makabati nga si Jesukristo nagtabang sa mga misyonaryo. Ipahunahuna sa
mga bata unsa ang ilang buot isulat, ug pagsulat alang sa usa ka pundok sa
mga bata ginamit ang ilang mga ideya. Ikaw mahimo nga mopadibuho kanila
og usa ka hulagway sa ilang kaugalingon ingon nga usa ka misyonaryo nga
dad-on sa ilang panimalay o ilakip diha sa sulat.

Pagpamatuod nga ang Espiritu nagtabang sa mga misyonaryo sa pagtudlo sa
uban mahitungod sa ebanghelyo. Ikaw mahimo nga makigbahin og usa ka
kasinatian diin ang Espiritu mitabang kanimo o sa usa ka tawo nga imong kaila
sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa usa ka tawo.

Dapita ang mga bata nga magmisyonaryo sulod sa umaabut nga semana
pinaagi sa pagsulti sa usa ka tawo mahitungod sa ebanghelyo o paghatag
kanila og usa ka kopya sa Basahon ni Mormon. (Pakigsulti sa obispo o
presidente sa sanga mahitungod sa paggasto gikan sa badyet sa purok 
alang niini nga proyekto kon mahimo.)

Pagpamatuod sa
magtutudlo

Pagsulat nga
kalihokan
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Hangyoa ang bata nga gidapit sa paghatag sa panapos nga pag-ampo sa
pagpasalamat sa Langitnong Amahan alang sa pagtabang sa mga misyonaryo
sa pagtudlo sa uban mahitungod sa tinuod nga Simbahan.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pagdapit og usa ka mipauli nga misyonaryo sa pagduaw sa inyong klase ug
sa pagpakigbahin og usa ka kasinatian uban sa klase diin siya natabangan
diha sa iyang misyon. (Siguroha ang paghangyo niini ngadto sa obispo kon
ang tawo nagpuyo gawas sa purok.)

2. Awita o isulti uban sa mga bata ang mga pulong sa “Ako Hinaut Matawag sa
Misyon [I Hope They Call Me on a Mission]” (Children’s Songbook, p. 169);
kini nga mga pulong gilakip diha sa luyo sa tamdanan nga basahon. Kamo
mahimo nga mogamit niini nga awit sa makadaghan nga higayon sa tibuok
leksyon kon ang mga bata malingaw niini.

3. Pakigsulti uban sa mga bata mahitungod sa mga paagi nga sila
makapangandam karon nga mahimomg maayo nga mga misyonaryo.
Tabangi sila sa pagsabut nga kon sila mobuhat unsa ang matarung ug
magbinuotan ngadto sa uban, sila nag-andam nga mahimong maayo nga
mga misyonaryo. Pagpamatuod nga kon kita maningkamot sa pagbuhat unsa
ang matarung, ang Langitnong Amahan motabang ug mopanalangin kanato.

4. Gamita ang una ug ikalima nga mga bersikulo sa “Mga Istorya sa Basahon ni
Mormon [Book of Mormon Stories]” (Children’s Songbook, p. 118) ingon nga
usa ka awit o usa ka garay nga inubanan sa lihok.

Mga istorya sa Basahon ni Mormon
Kabahin sa Lamanite sa unang panahon.
Tabok sa layong dagat sila nagagikan,
Kon matarung yuta hatagan.

Nag-alagad nga misyonaryo si Ammon,
Nagbantay sa kang Hari Lamoni nga panon.
Panon giluwas gikan sa mga tulisan.
Katarung iyang nakat-unan.

5. Alang sa labaw ka gagmay nga mga bata, gamita ang garay nga inubanan
sa lihok “Jesus Naghigugma sa Tanan nga mga Bata.” Ipasabut nga tungod
kay Jesukristo naghigugma kanatong tanan, siya buot sa matag usa kanato
nga makahibalo mahitungod sa iyang tinuod nga simbahan.

Si Jesus naghigugma sa tanan nga mga bata, (ibukhad ang duha ka mga
bukton)

Kadto nga mga gagmay pa. (gamita ang kamot aron sa pagpakita og kutob
sa tuhod nga gitas-on nga bata)

Ang bata diha sa duyan (i-porma ang duyan sa mga bukton ug pagpakaaron
ingon nga nagduyan og bata)

Ug kadtong dagko ug taas nga hilabihan. (ipataas ang kamot ibabaw sa ulo)
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Ako Mahimo nga 
usa ka Misyonaryo

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pag-ampo nga sila makabuhat og
misyonaryo nga buhat karon.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 133:37.

2. Kopyaha (o pagpaluta og usa ka kopya) sa misyonaryo nga batang babaye o
batang lalaki alang sa matag bata.

3. Papangandama ang klase sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Ako
Hinaut Matawag sa Misyon [I Hope They Call Me on a Mission]” (Children’s
Songbook, p. 169); ang mga pulong gilakip diha sa luyo niining tamdanan
nga basahon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Doktrina ug mga Pakigsaad.
b. Papel, mga gunting, ug mga krayola.
c. Hulagway 3-51, Wali sa Bukid (62166; Sudlanan sa Hulagway sa

Ebanghelyo 212).

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

Gisugyot nga 
Pagpalambo sa 
Leksyon Hangyoa ang bata nga gidapit sa paghatag sa pagsugod nga pag-ampo sa

pag-ampo alang sa mga misyonaryo sa tibuok kalibutan.

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Kita Makatabang sa Pagtudlo sa Ebanghelyo ni Jesukristo

Paghangyo og usa ka bata nga motabang kanimo. Hangyoa ang bata sa
paghatag og usa ka piraso nga papel ngadto sa matag tawo diha sa lawak,
magsugod kon ikaw moingon og “sugod.” Human ang matag bata makadawat
og usa ka piraso nga papel, kolektaha ang tanan nga mga piraso. Pangutan-a
ang mga bata kon ang bata nga naghatag sa mga piraso nga papel makahimo
ba sa pagbuhat niini sa labaw ka dali kon adunay motabang. Paghangyo og
lain nga bata nga motabang sa paghatag sa mga piraso nga papel. Matag
bata nga naghatag sa mga piraso sa papel kinahanglan mohatag og mga
piraso nga papel ngadto sa katunga sa klase. Itudlo nga ang mga bata kinsa
mitabang sa paghatag sa mga piraso nga papel makahuman sa ilang buhat 
sa labaw ka dali kon sila adunay tabang. Pabalika ang mga bata nga mitabang
sa paghatag sa mga piraso nga papel ngadto sa ilang lingkuranan samtang
inyong gikolekta ang mga piraso nga papel pag-usab. (Alang sa gamay nga
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klase, kamo mahimo nga manginahanglan og mga bata nga mohatag sa mga
piraso nga papel mohatag og labaw kay sa usa ka piraso nga papel ngadto sa
matag bata.)

Hulagway Ipakita ang hulagway 3-51, Wali sa Bukid.

Ipasabut nga si Jesukristo naghangyo kanato sa pagtabang kaniya sa pagtudlo
sa ebanghelyo. Uban sa igo nga mga tigtabang, ang iyang mga pagtulun-an
makadto sa tanan nga mga tawo dinhi sa yuta. Si Jesukristo buot sa tanan nga
makakat-on sa iyang mga pagtulun-an.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 133:37. Ipasabut nga ang ebanghelyo
mao ang lain nga pulong alang sa mga pagtulun-an ni Jesukristo, kabanay mao
ang usa ka pundok sa mga tawo kinsa may relasyon ngadto sa usag usa, dila
mao ang lain nga pulong alang sa pinulongan, ug mga tawo nagpasabut niadto
kinsa sakop sa usa ka piho nga nasud, kolor o kumunidad.

• Unsa ang gisulti sa balaan nga kasulatan nga mahitabo? (Ang ebanghelyo
isangyaw ngadto sa tanan.)

• Unsa ang atong itawag niadto kinsa gitawag sa Langitnong Amahan aron sa
pagtabang sa pagtudlo sa ebanghelyo? (Mga misyonaryo.)

Isulti sa mga bata nga ang matag sakop sa Simbahan, dili igsapayan kon
tigulang o batan-on, mahimo nga usa ka misyonaryo pinaagi sa pagsulti sa
uban mahitungod sa ebanghelyo.

Sugilanon Ipapaminaw sa mga bata ang mosunod nga sugilanon mahitungod sa usa ka
bata nga lalaki nga ginganlan og Ryan kinsa nahimo nga usa ka misyonaryo:

Si Ryan nalingaw sa pag-eskwela. Siya nakagusto ilabi na sa iyang magtutudlo,
nga si Miss Johnson.

Usa ka adlaw niana si Miss Johnson mihangyo sa mga bata sa pagdibuho og
hulagway sa unsay ilang gusto kon sila modako na. Si Ryan walay kalisud
paghukom unsa ang iyang idibuho. Siya midibuho og hulagway sa usa ka lalaki
nga nagkurbata nga nagdala sa iyang balaan nga mga kasulatan ug naglakaw
sa dalan. Si Ryan wala nay lain pang gusto kay sa mahimo nga usa ka
misyonaryo kon siya modako na, sama lamang sa iyang magulang nga lalaki.

Sa diha nga ang magtutudlo ni Ryan mitan-aw sa iyang hulagway, siya dili
makasabut unsa ang iyang gidibuho. Si Miss Johnson dili sakop sa Simbahan,
busa wala siya makahibalo unsa ang gibuhat sa lalaki diha sa hulagway ni
Ryan. Siya mihangyo ni Ryan sa pagpasabut sa iyang dibuho ngadto kaniya. 
Si Ryan misulti ngadto sa iyang magtutudlo nga siya buot nga mahimong usa
ka misyonaryo alang sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
Adlaw kon siya modako na. Si Miss Johnson nahibulong nga ang labing dako
nga tinguha sa usa ka batang lalaki mao ang mahimo nga usa ka misyonaryo,
kay sa usa ka pulis, usa ka doktor o uban nga trabaho.

Human sa klase, si Miss Johnson mihangyo ni Ryan sa pagsulti kaniya og
daghan pa mahitungod ngano nga siya buot magmisyonaryo. Si Ryan misulti
kaniya giunsa niya paghigugma ang Simbahan ug giunsa sa iyang igsoon nga
lalaki nga atua sa lain nga nasud pagtudlo sa uban mahitungod sa Simbahan.
Siya misulti kanila nga siya nakahibalo nga ang Simbahan tinuod tungod kay
ang iyang mga pagtulun-an mao ang mga pagtulun-an ni Jesukristo.

Balaan nga
kasulatan nga
panaghisgutan
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Niana nga gabii si Ryan misulti sa iyang mga ginikanan mahitungod ni Miss
Johnson ug ang hulagway nga iyang gidibuho. Siya mihangyo sa iyang mga
ginikanan kon siya makadapit ba ni Miss Johnson nganha sa panihapon aron
ang banay makaila kaniya ug makasulti kaniya mahitungod sa ebanghelyo.

Sa sunod nga adlaw, si Ryan nagdala og sulat ngadto ni Miss Johnson
nagdapit kaniya ngadto sa iyang balay alang sa panihapon. Iyang gidawat ang
pagdapit ug miadto sa panimalay ni Ryan pipila ka adlaw wala madugay. Si
Miss Johnson nalingaw pag-ayo ni Ryan ug sa iyang banay nga siya miduaw
kanila kanunay. Sila dihay daghan nga mga panaghisgutan mahitungod sa
Simbahan ug unom ka mga bulan wala madugay si Miss Johnson gibunyagan.
Siya sa kanunay mapasalamaton ngadto ni Ryan tungod sa pagpakigbahin sa
iyang gugma alang sa Simbahan ngadto kaniya.

Adunay Daghan nga mga Paagi nga Mahimong mga Misyonaryo

Balik-pagtuon Isulti sa mga bata nga adunay daghan nga mga paagi nga mahimong maayo
nga mga misyonaryo. Ikaw mosusi kon sila nakahibalo ba sa pipila niini nga
mga paagi. Hangyoa sila sa pagpaminaw og maayo sa pipila ka mga pahayag.
Kon ang pahayag usa ka maayo nga paagi nga mahimong usa ka misyonaryo,
sila kinahanglan nga mobarug. Kon kini dili usa ka maayo nga paagi nga
mahimong usa ka misyonaryo, sila kinahanglan nga molingkod.

• Kamo dili mosugot sa usa ka kauban sa klase nga makigdula uban kaninyo
sa eskwelahan.

• Kamo nagdapit og usa ka higala ngadto sa Primarya.

• Kamo mosaysay ngadto sa usa ka dili sakop nga higala mahitungod sa
Simbahan ni Jesukristo.

• Kamo walay pamatasan ngadto sa inyong silingan.

• Kamo nagtigum og pipila ka salapi alang sa inyong misyonaryo nga bangko.

• Kamo may balaan nga pagtahud sulod sa inyong tigum sa sakramento.

• Kamo nanikas sa panahon sa eksamen sa eskwelahan.

• Sa walay pagpananghid, kamo nagkuha og usa ka butang nga dili inyo.

• Kamo wala mosunod sa inyong mga ginikanan ug unya nanghambog
mahitungod niini ngadto sa inyong mga higala.

• Kamo nagdapit og usa ka higala ngadto sa inyong panimalay alang sa gabii
sa banay.

• Kamo nagdapit og usa ka tawo nga bag-o diha sa inyong kasilinganan sa
pagpakigdula uban kaninyo.

• Kamo nagsungog og usa ka kauban sa klase hangtud siya naghilak.

• Kamo nag-ampo alang sa mga misyonaryo.

Ikaw tingali buot nga mosaysay sa klase mahitungod sa usa ka paagi diin ikaw
nahimo nga usa ka misyonaryo. Dapita ang mga bata sa pagpakigbahin og
mga kasinatian nga sila o ang ilang mga sakop sa banay nakabaton diha sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo.
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Katingbanan

Hatagi ang matag bata og usa ka misyonaryo nga batang lalaki o batang
babaye nga ighahatag nga basahonon, ug ipadibuho sa matag bata ang usa
ka nawong diha sa ilang ighahatag nga basahonon. Tabangi sila sa pagbutang
sa ilang mga ngalan diha sa mga tag sa ngalan ug sa pagsulat sa “Ang
Basahon ni Mormon” diha sa basahon. Human nila na koloran ang mga
hulagway, ipagunting kanila ang mga hulagway.

Awit Awita o isulti ang mga pulong “Ako Hinaut Matawag sa Misyon.”

Hanyoa ang bata nga gidapit sa paghatag sa panapos nga pag-ampo sa
pagpasalamat sa Langitnong Amahan alang sa mga kahigayunan nga sila
aduna nga mahimo nga mga misyonaryo.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila niini nga leksyon gayud o ingon nga
usa ka katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa amg “Panahon sa
Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pagdapit og usa ka kinabig sa Simbahan sa pag-adto sa klase ug pagsulti
mahitungod sa mga tawo kinsa mitabang kaniya sa pagkat-on mahitungod sa
Simbahan. (Siguroha ang pagkuha sa pagtugot gikan sa obispo o presidente
sa sanga kon ang tawo gikan sa lain nga purok o sanga . Isulti sa pangulo sa
primarya kon ang tawo nagagikan ba sa sulod sa purok o sanga.)

2. Ipahisgot sa mga bata, unya ipadula, ang mosunod nga mga sitwasyon:
a. Ang inyong mga higala kinsa dili mga sakop sa Simbahan nakadungog

kaninyo nga nag-awit og “Ako Anak sa Dios” ug nangutana kaninyo unsa
nga awit ang inyong giawit. Sa unsa nga paagi kamo makagamit niini nga
kahigayunan sa pagsulti kanila mahitungod sa Simbahan ug sa pagdapit
kanila ngadto sa Primarya?

b. Kamo nakamatikud og bag-o nga batang lalaki diha sa kasilinganan. Siya
manggiulawon ug wala pay mga higala. Sa unsa nga paagi kamo mahimo
nga usa ka maayo nga misyonaryo?

c. Ang inyong igsoon nga lalaki mibangon usa ka Domingo sa buntag ug dili
buot nga mosimba. Unsa ang inyong mabuhat nga mahimong usa ka
misyonaryo?

3. Ibalik og saysay ang sugilanon ni Ammon gikan sa leksyon 24, ginamit ang
hulagway 3-50. Pag-itsa og bola o humok nga butang ngadto sa usa ka bata
ug pangutan-a siya og mga pangutana mahitungod sa sugilanon. Kon siya
makatubag sa husto nga paagi, patindoga siya ug ipaitsa ang bola balik
kaninyo. Padayon sa pag-itsa sa bola ug sa pagpangutana og mga
pangutana hangtud ang tanan nga mga bata nagtindog.

Ighahatag nga
basahonon nga
kalihokan
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Ang Espiritu Santo
Makatabang Kanato

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut nga ang Espiritu Santo
makatabang kanato sa pagbuhat unsa ang matarung. Siya usab
nagpahimangno kanato sa kuyaw.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 1 Nephi 4:1–6; 2 Nephi 32:5;
Doktrina ug mga Pakigsaad 8:2.

2. Pag-andam og siyam ka mga pangutana diha sa gagmay nga mga papel
alang sa dula diha sa leksyon. Ibutang ang mga pangutana diha sa bag.

3. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Pilia ang Matarung
nga Paagi [Choose the Right Way]” (Children’s Songbook, p. 160) ug “Ang
Espiritu Santo [The Holy Ghost]” (Children’s Songbook, p. 105); ang mga
pulong niini nga mga awit gilakip diha sa luyo niining tamdanan nga
basahon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon ug usa ka Doktrina ug mga Pakigsaad.
b. Usa ka panyo o piraso nga panapton nga pagagamiton ingon nga usa

ka taptap.
c. Tisas, pisara, ug papas.
d. Hulagway 3-52, Usa ka Amahan Nagpugong sa Kabayo ug Nagluwas sa

Iyang Anak nga Lalaki; ug hulagway 3-53, Pag-ampo ni Karolina.

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pangandam alang sa bisan unsa nga
pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Ang Espiritu Santo Nag-aghat Kanato

Pagpili og usa ka bata sa pagtabang kanimo sa mosunod nga kalihokan:

Patindoga ang usa ka bata sa may pultahan. Taptapi siya ug sugoa siya sa
papangita sa iyang lingkuranan ug sa pagpalingkod. Ayaw siya hatagi og bisan
unsa nga panabang. (Hinoon, siguroha nga siya dili makapasakit sa iyang
kaugalingon o sa uban.)

Balika ang paagi, apan niini nga higayona pagkuha og lain nga bata nga
motabang sa gitaptapan nga bata pinaagi sa paghatag og mga direksyon.

Kuhaa ang taptap, ug palingkura ang bata.

Pang-atensyon nga
kalihokan

Leksyon

26
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• Ngano nga labaw nga masayon alang ni (ngalan sa bata) sa pagpangita sa
lingkuranan sa ikaduhang higayon?

Isulat ang pulong tabang diha sa pisara. Basaha ang pulong ngadto sa mga
bata, ug ipasabut nga kon ang usa ka tawo makadawat og tabang, ang tawo sa
kasagaran makadawat og mga direksyon o sultihan unsa ang buhaton o isulti.

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nakahibalo nga kita
nagkinahanglan sa ilang linain nga tabang ug direksyon. Sila misaad sa
pagdala og usa ka tawo sa pag-aghat kanato.

Basaha ang Doktrina ug mga Pagkigsaad 8:2 ngadto sa mga bata. Unya
ipakita ang hulagway 3-53, Pag-ampo ni Karolina, ug isaysay ang mosunod
nga sugilanon sa imong kaugalingon nga mga pulong:

Si Karolina usa ka gamay nga batang babaye kinsa nagpuyo sa Sweden. 
Siya ug ang iyang gamay ng igsoong lalaki nga si Erik kanunay nga magkuyog.
Si Karolina miamuma sa iyang gamay nga igsoong lalaki tungod kay siya
nahigugma kaniya. Si Erik upat ka tuig ang panuigon. Daghan nga mga bapor
midunggo sa pantalan diin sila nagpuyo tungod kay ang ilang panimalay dili
layo gikan sa lawod. Usahay ang bapor nagdala og kargamento sa mga
pagkaon o makinarya. Ang amahan ni Karolina ug ni Erik nagtrabaho niini 
nga mga bapor.

Usa ka adlaw niana ang mga bata nagbarug diha sa usa ka bungtod nagtan-
aw og usa ka dako nga bapor nga nagdagan og hinay diha sa tubig. Si
Karolina miingon, “Erik, tana modulhog na kita ug motan-aw sa mga tawo nga
nagpakanaog sa karga sa bapor. Kini hilabihan sa kadako; atong tan-awon
unsa ang anaa niini. Si papa dili manumbaling kanato nga nagtan-aw sa mga
tawo nga nagtrabaho kon kita dili mag-ali sa ilang agianan. Kita manlingkod
lamang diha sa usa ka dako nga kahon, ug dayon kita makakita sa tanan.”

Si Erik malipayon nga migunit sa kamot ni Karolina, ug sila midagan paingon 
sa ubos sa bungtod. Apan sa diha nga sila miabut sa ubos sa bungtod, sila
naghunahuna nga kini labaw nga makalingaw kon sila maglakaw subay sa riles.
Kini labaw pa kaayo ka dali ngadto paingon sa tubig.

Samtang sila naglakaw subay sa riles, si Karolina nakakita og pipila sa nindot
nga ihalas nga mga bulak. Iyang gibuhian si Erik aron siya makapangutlo og
pipila kanila.

Si Erik naglukso-lukso nga mipadayon og una kaniya, mabinantayon nga
nagtunob sa taliwala sa mga babag sa relis. Siya gusto nga modula niini nga
dula. Sa kalit, si Karolina nakadungog og siyagit sa kasakit, Igo lamang nga
siya milingi aron sa pagtan-aw unsa ang nahitabo, si Erik misinggit ngadto sa
iyang igsoon nga babaye, “Karolina! Karolina! Ang akong usa ka tiil nalusong.
Ako dili makahulbot niini!”

Gihulog ni Karolina ang mga bulak ug midagan aron sa pagtabang kaniya. Niini
nga higayon si Erik naghilak sa kasakit ug sa kahadlok. Si Karolina mibitad ug
mibitad sa iyang bukton, naningkamot sa pagbitad sa iyang usa ka tiil gikan sa
lungag. Apan siya dili makalihok niini. Iyang gigakus ang iyang mga bukton sa
hawak ni Erik aron iyang alsahon siya. Ang iyang gamay nga igsoong lalaki
misinggit sa kasakit tungod kay ang iyang usa ka tiil nagsakit. Sa sige og alsa
ug bitad ni Karolina, labaw pa nga si Erik mihilak. Sa katapusan si Karolina
miingon, “Erik, ako dili makabitad sa imong usa ka tiil; ako kinahanglan nga

Balaan nga
kasulatan, hulagway,
ug sugilanon

Pang-pisara nga
panaghisgutan
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mokuha og usa ka tawo aron motabang sa pagbitad sa imong usa ka tiil. Ako
mobalik dayon.”

Siya misugod sa pagdagan diha sa riles, apan sa diha nga siya miabut sa may
likuanan, siya nakakita og tren nga layo pa. Si Karolina nasayud nga siya wala
nay panahon sa pagkuha og tabang tungod kay sa pipila ka mga gutlo ang tren
maanaa na diha, ug ang inhenyero tingali og dili makakita sa iyang gamay nga
igsoong lalaki igo sa pagpahinay.

• Unsa ang mabuhat ni Karolina?

Si Karolina mibalik ug midagan ngadto ni Erik. Siya nahadlok sa hilabihan, ug
samtang siya mibitad pag-usab sa usa ka tiil ni Erik, siya misulti og diyutay nga
pag-ampo alang sa panabang: “Among Langitnong Amahan, tabangi ako. Ako
wala masayud unsay buhaton. Intawon tabangi ako!”

Sa kalit si Karolina naghunahuna nga siya nakadungog og usa ka hinay nga
tingog nga nag-ingon, “Badbara ang liston sa sapatos,” Uban sa nagkurog nga
kamot siya mitangtang sa liston sa sapatos. Bisan tuod ang iyang sapatos sa
gihapon nabitik ilawom sa babag sa riles, sa diha nga si Karolina mibitad pag-
ayo, ang usa ka tiil ni Erik nahulbot dayon gikan niini. Siya natumba ngadto
kaniya, ug silang duha natumba ngadto sa yuta. Sila milukso gikan sa riles, 
ug ang tren miasoaso liyok sa likoanan ug misirit labay kanila.

Human milabay ang tren, si Erik misugod sa paghilak, “O, tan-awa ang akong
sapatos!” Ang sapatos nagasgas pag-ayo, apan si Karolina nakahimo niini
paglisoliso nga mahulbot. Si Karolina miagbay ni Erik ug miingon, “Ayaw
panumbalinga ang imong sapatos. Pagpasalamat hinoon nga ang Langitnong
Amahan mitubag sa akong pag-ampo. Ako dili gayud unta makahibalo unsa
ang buhaton kon siya wala pa motabang kanako.

Si Karolina migakos sa iyang gamay nga igsoong lalaki, nalipay nga siya
nakaluwas sa iyang kinabuhi. Unya, hugot nga naggunitay, sila nagkuyog og
lakaw aron sultihan ang ilang amahan giunsa sa Langitnong Amahan, pinaagi
sa gahum sa Espiritu Santo, pagtubag ang pag-ampo ni Karolina alang sa
panabang.

Panaghisgutan • Kinsa ang mitabang ni Karolina?

• Giunsa sa Espiritu Santo pagtabang si Karolina sa pagluwas sa iyang igsoon
nga lalaki?

Itudlo nga ang Espiritu Santo nagtabang sa mga tawo sa daghan nga mga
paagi. Sa kasagaran siya nagsulti ngadto sa atong mga hunahuna. Kon siya
maghimo niini, kita mahimo nga makabaton og pagbati o hunahuna nga
makatabang kanato nga makahibalo unsa ang buhaton. Usahay, hinoon, ang
mga tawo makabati gayud og tingog nga nagsulti ngadto kanila ug naghatag
kanila og tabang.

Awit Awita o isulti uban sa mga bata ang mga pulong sa “Ang Espiritu Santo.”

Ang Espiritu Santo Motabang Kanato sa Pagbuhat Unsa ang Matarung

Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw sa mosunod nga mga sugilanon ni
Anita ug George aron makita sa unsa nga paagi ang Espiritu Santo mitabang
kanila sa pagbuhat unsa ang matarung.



149

Sayo sa usa ka ting-init, usa sa mga higala ni Anita midapit kaniya sa
pagpangaligo uban kaniya. Sa wala pa siya molakaw, gisukod ni Anita ang
iyang igkakaligo nga kaniadto pa sa unang tuig. Siya nahibulong unsa ka dako
ang iyang pagtubo. Ingon og sangputanan, ang igkakaligo dili na paarang
kaniya sama kaniadto ug karon malaw-ay nga tan-awon.

Si Anita nakahibalo nga ang iyang higala naghulat kaniya nga moabut, ug si
Anita buot modagan og dali ngadto sa iyang balay. Bisan pa niana, usa ka
hunahuna miabut sa iyang ulo nga mitabang kaniya unsa ang buhaton. Siya
gipahinumduman nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo buot kaniya
nga dili magmalaw-ay. Kon siya moadto sa balay sa iyang higala nga nagsul-ob
sa iyang igkakaligo, siya dili mahimutang diha sa banay sa iyang higala. Siya
nakahibalo nga siya kinahanglan nga magsinina sa lahi nga paagi.

Sa dali nakit-an ni Anita ang iyang magulang nga babaye ug nangutana kon
siya aduna bay igkakaligo nga maarang ug nga iyang mahulaman. Sila nag-
uban sa pagpangita ug nakakita og usa ka daan nga igkakaligo nga miarang
gayud ni Anita. Si Anita mipasalamat sa iyang igsoon nga babaye, miilis dayon,
ug midagan paingon ngadto sa balay sa iyang higala, nalipay nga siya mipili sa
matarung nga butang nga buhaton.

• Sa unsa nga paagi ang Espiritu Santo nagtabang ni Anita sa pagbuhat unsa
ang matarung?

Si George ug ang iyang higala gusto og potbol. Sila nagdula niini sa
eskwelahan, nagtan-aw niini sa telehisyon, ug gani nagpalit og magasin ug
nagbasa mahitungod sa ilang kinaham nga mga pundok sa magdudula. Sila
nalingaw sa pagtan-aw sa mga dula ug sa pagsultihanay mahitungod sa
makapaukyab nga mga dula.

Ang dula sa pagkakampeon umaabut. Si George nasayud nga kini mahimong
usa ka makapaukyab nga dula, ug siya buot motan-aw niini. Apan ang dula sa
telebisyon sa Domingo sa sama nga takna sa iyang mga tigum sa Simbahan.

Ang iyang mga higala mihukom sa pagpabilin sa panimalay ug sa pagtan-aw
sa dula uban sa ilang mga amahan. Si George gidapit sa pagpatan-aw sa dula
uban kanila apan mihunahuna nga siya kinahanglan dili mopalta sa iyang mga
tigum sa Simbahan.

Unya siya misugod sa paghunahuna kon kini maayo ba nga magpabilin sa
panimalay ug motan-aw sa dula. “Bisan pa”, siya naghunahuna, “Ako
makasimba matag semana, apan ang dula sa pagkakampeon moabut lamang
makausa sa tuig. Sa pagkatinuod kini dili igsapayan kon ako mopalta
pagsimba bisan niini lamang.”

Siya hapit na makadani sa iyang kaugalingon sa pagpalta og simba sa diha
nga usa ka hunahuna miabut sa iyang ulo: “Unsay buot sa Langitnong Amahan
ug ni Jesukristo nga akong buhaton?”

Sa diha nga si George mitubag niini nga pangutana, siya nakahibalo unsa ang
iyang pilion. Siya mosimba.

• Kinsa sa inyong hunahuna ang nagtabang ni George?

• Sa unsa nga paagi ang Espiritu Santo nagtabang ni George?

Ipasabut nga ang Espiritu Santo nag-aghat ni Anita sa pagdili magmalaw-ay ug
ni George sa pagsimba. Ang duha ka mga bata misunod sa mga pag-aghat ug

Sugilanon ug
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mihupot sa mga sugo. Itudlo nga ang Espiritu Santo moaghat kanato, ug kita
kinahanglan mosunod kaniya pinaagi sa pagpili sa matarung.

PAM nga singsing Pahinumdumi ang mga bata nga ang pagsul-ob sa PAM nga singsing
makatabang kanila sa pagpili sa matarung.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Pilia ang Matarung nga Paagi.”

Kita Mapanalanginan Kon Kita Mosunod sa mga Pag-aghat sa Espiritu
Santo

Ipasabut nga kita mapanalanginan pag-ayo kon kita mamati ug mosunod sa
mga pag-aghat sa Espiritu Santo.

Ipakita ang hulagway 3-52, Usa ka Amahan Nagpugong sa Kabayo ug
Nagluwas sa Iyang Anak nga Lalaki. Isulti giunsa sa Langitnong Amahan
pagpanalangin si Bruce R. McConkie ug sa iyang amahan tungod kay ang
iyang amahan misunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo:

“Usa sa akong unang panumdoman sa pagkabata mao ang pagsakay og
kabayo ngadto sa mansanasan. Ang kabayo anad ug maayo nga pagkamanso,
ug ako mibati og kasayon diha sa montura.

“Apan usa ka adlaw niana usa ka butang nakapahadlok sa akong pagsakay, 
ug siya mikalit og dagan ngadto sa prutasan. Ako nalabyog gikan sa montura
tungod sa nagbitay nga mga sanga, ug ang usa ka bitiis naligas ngadto sa
tikanganan.”

Itudlo ang tikanganan diha sa hulagway.

“Ako naningkamot sa walay paglaum sa paggunit ngadto sa hapit maputol nga
panit nga bakus nga gamiton sa usa ka cowboy sa paghigot og [pisi] ngadto
sa iyang montura.”

“Ang akong gibug-aton makaputol unta sa bakus, apan sa usa ka paagi kini
mikupot sa makadiyot. Lain nga hasmag o duha sa nagdagan tungod sa
kahadlok nga kabayo makaputol sa bakus o makalabnut niini gikan sa akong
mga kamot ug moguroy kanako ngadto sa kasakit o kamatayon uban sa akong
tiil nga nasabud sa tikanganan.

“Sa kalit ang kabayo mihunong ug ako nakamatikod nga adunay nagkupot og
hugot sa rinda ug naningkamot sa paghupay sa nagkurog nga hayop. Hapit
diha-diha dayon ako gilabni ngadto sa mga bukton sa akong amahan.

“Unsa ang nahitabo? Unsa ang midala sa akong amahan ngadto sa akong
kaluwasan sa usa ka pagpilok sa wala pa ako matuhog ilawom sa mga kuko sa
nataranta nga kabayo?

“Ang akong amahan naglingkod diha sa balay nagbasa og pamantalaan sa
diha nga ang Espiritu (ang Espiritu Santo) mihagawhaw kaniya, “Dagan ngadto
sa prutasan!’

“Sa walay paglangan bisan og kadiyut, wala maghulat nga makahibalo og
ngano o sa unsa nga katarungan, ang akong amahan midagan. Nakakita sa
iyang kaugalingon nga diha na sa prutasan nga wala mahibalo og ngano nga
siya atua didto, iyang nakita ang nagdagan nga naglukso nga kabayo ug
naghunahuna, kinahanglan gayud nga akong hunongon kining kabayo.

Hulagway ug
sugilanon



151

“Iyang gibuhat ang mao ug ako nakit-an. Ug kana mao ang paagi giunsa ako
pagluwas gikan sa grabe nga kadaot o posible nga kamatayon” (Bruce R.
McConkie, “Hearken to the Spirit,” Friend, Sept. 1972, p. 10).

Panaghisgutan • Giunsa sa Espiritu Santo pagluwas ang bata nga si Bruce McConkie gikan 
sa grabe nga kadaot?

• Unsa kaha ang mahitabo kon ang Amahan ni Bruce wala mosunod og dali 
sa hagaw-haw sa Espiritu? (Ipasabut nga si Bruce R. McConkie sa kaulahian
gitawag nga mahimong Kapitoan ug unya usa ka Apostol; kita unta wala
niining maayo nga pangulo.)

• Sa unsa nga paagi nga ang usa ka kasinatian sama niini makapalig-on sa
pagpamatuod sa usa ka tawo? Ngano?

Isulti sa mga bata nga usahay kita tingali dili dayon makakita sa mga
panalangin nga moabut gikan sa pagpamati ngadto sa mga pag-aghat sa
Espiritu Santo. Kita makasiguro, hinoon, nga kita pagapanalanginan kon kita
mosunod sa mga pag-aghat nga moabut kanato.

Katingbanan

Dapita ang mga bata sa pagpuli-puli sa pagpili og usa ka pangutana gikan sa
bag nga imong giandam ug unya sa pagtubag sa pangutana. Ikaw kinahanglan
nga mobasa sa mga pangutana og kusog alang sa gagmay nga mga bata.
Gamita ang mosunod nga mga pangutana. Pagsulat og pipila ka dugang nga
mga pangutana sa imong kaugalingon kon gikinahanglan aron ang matag bata
adunay higayon sa pagpili og usa ka pangutana gikan sa bag.

1. Unsa ang gipasabut sa pag-aghat og usa ka tawo? (Ang paghatag og mga
direksyon o ang pagsulti sa usa ka tawo unsa ang buhaton.)

2. Kinsa ang mag-aghat kanato? (Ang Espiritu Santo.)

3. Sa unsa nga paagi ang Espiritu Santo nag-aghat kanato? (Siya nag-aghat
kanato pinaagi sa paghatag kanato og mga hunahuna o mga pagbati o
pinaagi sa pagpakigsulti kanato.)

4. Sa unsa nga paagi ang Espiritu Santo nagtabang kanato? (Siya nagtabang
kanato nga makahibalo sa matarung nga mga butang nga buhaton.)

5. Sa unsa nga paagi ang Espiritu Santo nagtabang ni Anita? (Siya nag-aghat
kaniya sa dili pagmalaw-ay.)

6. Sa unsa nga paagi ang Espiritu Santo nagtabang ni George? (Siya nag-
aghat kaniya sa pagbuhat unsa ang buot sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo nga iyang buhaton—pagsimba.)

7. Unsa ang giaghat sa Espiritu Santo ni Karolina nga buhaton? (Sa pagbadbad
sa liston sa sapatos sa iyang igsoon nga lalaki aron siya makahulbot sa
iyang tiil gikan niini.)

8. Sa unsa nga paagi si Bruce R. McConkie napanalanginan tungod kay ang
iyang amahan namati ug misunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo?
(Siya naluwas gikan sa kadaot o kamatayon.)

9. Unsa ang kinahanglan nga atong buhaton kon kita makadawat og pag-aghat
gikan sa Espiritu Santo? (Mamati, mosunod, ug mopili sa matarung.)

Pangutana 
nga dula
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Pagpamatuod Ipahayag ang imong pagpasalamat alang sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo
diha sa imong kinabuhi. Ingon nga nagiyahan sa Espiritu, pakigbahin og usa ka
kinaugalingon nga kasinatian mahitungod sa usa ka panahon sa diha nga ang
Espiritu Santo nag-aghat kanimo o sa usa ka tawo nga imong kaila.

Ipasabut nga ang Espiritu Santo dili gayud moaghat kanato sa pagbuhat og
bisan unsa nga sayop. Siya motabang kanato sa pagbuhat unsa ang buot sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga atong buhaton.

Ipasulti og balik sa mga bata ang unang artikulo sa hugot nga pagtuo.

Pahinumdumi ang mga bata nga ang gasa sa Espiritu Santo usa ka linain nga
gasa nga atong madawat human kita mabunyagi ug makumpirmahi.

Hangyoa ang bata nga naghatag sa panapos nga pag-ampo sa pagpahayag
og pasalamat alang sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Isugyot nga siya
mohangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang sa matag sakop sa klase sa
pag-ila sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo kon siya makadawat kanila.

Pagpalambo 
nga kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang paggiya, tan-awa ang
“Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Papaminawa ang mga bata sa mosunod nga sugilanon mahitungod ni Elder
Thomas S. Monson.

Pipila ka panahon ang milabay, si Elder Monson og ang iyang asawa
gipadala sa propeta aron sa pagduaw sa mga isla sa Samoa.

Samtang sila didto, sila miduaw sa usa ka klase sa mga bata kinsa nagpuyo
sa baryo sa Sauniatu.

Si Elder ug Sister Monson matag usa namulong ngadto sa klase. Human sila
makahatag sa ilang mga pamulong ug samtang ang magtututdlo sa mga
bata mipahibalo sa panapos nga awit, usa ka hunahuna miabut ngadto ni
Elder Monson. Siya giaghat sa pagpangumusta sa kinaugalingon sa matag
usa sa 247 ka mga bata.

Bisan pa niana, sa diha nga siya mitan-aw sa iyang relo, siya nakaamgo nga
kini udto na ug nga siya wala nay panahon sa pagpangumusta sa matag bata.

Siya naninguha sa pagwagtang sa hunahuna, apan dili makahimo.

Sa wala pa ang panapos nga pag-ampo, siya giaghat pag-usab sa paghatag
og panahon sa pakiglamano sa matag bata.

Sa katapusan siya milingi sa magtutudlo ug miingon, “Ako gusto kaayo
nga makiglamano sa matag batang lalaki ug matag batang babaye. Kini
mahimo ba?”

Ang magtutudlo mipahiyom ug, sa pinulongan sa taga-Samoa, misulti
ngadto sa mga bata. Sila miyango sa ilang mga ulo sa kahinam nga
pagtugot. Siya misulti ni Elder Monson sa katarungan sa mga pahiyom 
sa mga bata. Sa diha nga ang magtutudlo nakahibalo nga ang Presidente 
sa Simbahan mihangyo sa usa sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa
pagduaw kanila diha sa Samoa ang magtutudlo misulti sa mga bata nga 

Artikulo sa hugot
nga pagtuo
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kon sila matag usa mag-ampo sa kinasingkasing ug magbaton og hugot 
nga pagtuo ingon sa mga tawo diha sa Basahon ni Mormon, ang Apostol
mobisita sa ilang balangay. Siya usab pagaaghaton sa Espiritu Santo sa
pakiglamano sa matag bata (tan-awa Thomas S. Monson, “Talofa Lava,”
Friend, May 1972, pp. 12–13).

• Kinsa ang nag-aghat ni Elder Monson?

• Sa unsa nga paagi ang Espiritu Santo nag-aghat ni Elder Monson?

Itudlo nga ang Espiritu Santo nag-aghat sa mga tawo sa nagkalain-lain nga
mga paagi. Sa kasagaran siya magsulti sa atong mga hunahuna ingon nga
siya mihimo ngadto ni Elder Monson.

Ipasabut nga tungod kay si Elder Monson namati ngadto sa mga pag-aghat
o mga panudlo sa Espiritu Santo, siya nakahimo sa pagbuhat unsa ang buot
sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga iyang buhaton.

2. Ipasaysay sa mga bata ang mahitungod sa bisan unsa nga mga kasinatian
sa ilang kaugalingon nga mga kinabuhi sa diha nga sila nagtuo nga sila
nakadawat og paggiya gikan sa Espiritu Santo.

Leksyon 26
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Ang Edad sa 
Pagkamay Tulubagon

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut nga sa edad nga walo sila
magsugod nga mahimong may tulubagon sa ilang mga lihok.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 23 ug 24.

2. Pagdala og pipila ka salapi nga pagagamiton sa dula, o paghimo og dulaan
nga salapi.

3. Pangandam sa pag-awit o pagsulti uban sa mga bata sa mga pulong sa
“Pangahas Pagbuhat sa Matarung [Dare to Do Right]” (Mga Himno ug mga
Awit sa mga Bata o Children’s Songbook, p. 158); ang mga pulong gilakip
diha sa luyo sa tamdanan nga basahon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata kinsa makabasa.
b. Usa ka butang nga panaput sa masuso, ingon sa sapatos, kalo, o switer.
c. Mahimong gamiton o dili (gamita lamang kini nga kalihokan kon kamo

mobati nga kini makatabang ug kamo makahimo sa pagkuha niining mga
butanga nga dili kaayo dako og gasto): Usa ka basahon, usa ka bag sa
karmelitos o uban nga angay nga pagkaon.

d. Tisas, pisara, ug papas.
e. Hulagway 3-54, Ang mga Anti-Nephi-Lehi Naglubong sa Ilang mga

Espada (62565; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 311).

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Kon Kita Mag-edad og Walo, Kita May Tulubagon

Ipataas ang butang nga panapot sa masuso nga imong gidala.

• Kini ba moarang kaninyo? (Ikaw mahimo nga mosulay sa pipila ka mga bata
sa papasukod sa sinina; sila dayon motubag nga kini dili moarang.)

• Ngano nga dili? (Tungod kay kini hilabihan ka gamay.)

Paghisgot uban sa mga bata nga kaniadto sila mga gagmay nga igong moarang
ngadto sa gamay nga mga sinina ingon niini, apan ang ilang lawas mitubo og
labaw ka dako. Ipasabut nga sama lamang nga sila nagtubo sa gidak-on sa
lawas, sila usab nagtubo sa uban nga mga paagi, ingon sa ilang kahanas sa
pagbuhat og mga butang sama sa pagsinina sa ilang mga kaugalingon.

Pang-atensyon nga
kalihokan
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• Unsa ang inyong mabuhat karon nga dili ninyo mabuhat sa diha nga kamo
mga masuso pa?

Ipasabut nga kining mga butanga nagpakita nga ang mga bata nagtubo sa 
ka hingkod ug nagkat-on og daghan. Ang usa ka tawo kinsa nakakat-on 
sa pagbuhat niining mga butanga sa kasagaran igo na ang kahingkod nga
makahibalo sa matarung gikan sa sayop.

Panaghisgutan Pahinumdumi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan maalamon. Siya
nakahibalo nga kita kinahanglan gayud nga makakat-on unsa ang matarung ug
sayop. Kon kita mitubo na sa husto ug nakakat-on na sa husto mahitungod sa
unsa ang matarung ug sayop, kita mahimo nga may tulubagon alang sa unsay
atong gibuhat. Ang pagkamay tulubagon nagpasabut nga kita kinahanglan
moangkon sa kapangakohan alang sa unsay sayop nga atong nabuhat, 
ug kita napanalanginan alang sa unsay atong nahimo nga matarung.

• Sa unsa nga edad kita magsugod sa pagkamay tulubagon ngadto sa
Langitnong Amahan alang sa unsay atong nabuhat? (Walo.)

Ipasabut nga tungod kay ang Langitnong Amahan nakahibalo nga kita igo na
ang kahingkod nga manubag alang sa atong mga lihok, siya nagtugot og usa
ka mahinugndanon nga butang nga mahitabo kon kita walo na ka tuig.

• Unsa nga mahinungdanon nga hitabo ang mahinabo kon kita walo na ka
tuig? (Kita bunyagan; tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 68:27.)

• Ngano nga ang bunyag mahinungdanon? (Tungod kay kon kita bunyagan 
ug kumpirmahan, kita makadawat sa gasa sa Espiritu Santo ug maghimo 
og pakigsaad sa Langitnong Amahan sa pagsunod sa iyang mga sugo.)

Ipasabut nga ang pagpabunyag wala magpasabut nga kita dili na gayud
makahimo pag-usab og sayop. Kini nagpasabut nga kita igo na kahingkod 
sa pagpanubag sa atong mga pagpili. Kita igo na ka hingkod nga makahibalo
sa kalainan tali sa matarung ug sayop.

• Hain nga artikulo sa hugot nga pagtuo ang nagsulti kanato nga kita may
tulubagon alang sa atong kaugalingon nga mga sala? (ang ikaduha nga
artikulo sa hugot nga pagtuo. Kamo mahimo nga nagkinahanglan nga
mopasabut sa bisan unsa nga pulong nga ang mga bata wala makasabut.)

Ipasulti og balik sa mga bata ang ikaduha nga artikulo sa hugot nga pagtuo 
og dungan. Tugoti ang bisan kinsa nga mga bata kinsa makahimo sa pagsulti
og balik niini sa ilang mga kaugalingon.

Kita May Kapangakohan sa Pagpili sa Matarung

Singsing sa klase • Unsay gipasabut sa mga titik sa singsing sa atong klase?

Ipasulti og balik sa mga bata ang mga pulong “Pilia ang matarung.” Ipasabut
nga ang ilang mga singsing makatabang sa mga bata sa pag-amgo nga sila
nagtubo sa ka hingkod igo nga makakat-on sa pagkamay kapangakohan sa
pagpili sa matarung.

Ipasabut nga ang pagkat-on sa pagpili sa matarung gikan sa sayop maoy 
usa ka dako nga lakang diha sa pagtubo. Ang atong Langitnong Amahan 
wala magpugos kanato sa pagbuhat og matarung. Siya naghatag kanato og
kagawasan sa pagpili alang sa atong mga kaugalingon tali sa matarung ug
sayop ug sa pagkamay kapangakohan alang sa paghupot sa mga saad nga

Pagtudlo sa
magtutudlo
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atong gihimo. Siya nakahibalo nga pinaagi lamang sa pagbaton og kagawasan
sa pagpili alang sa atong mga kaugalingon nga kita motubo ug makakat-on.

Isulat ang PAM sa pisara. Ipasulti pag-usab sa mga bata nganha kanimo kon
unsa ang gipaila niini nga mga titik. Ipakita ang imong pagsalig nga ang mga
bata makakat-on unsa ang matarung ug sayop ug mahimong may tulubagon
alang sa ilang mga buhat.

Kalihokan Hatagi ang usa o duha sa mga bata sa basahon nga imong gidala. Isulti kanila
nga sila may tulubagon sa pag-amping niini. Ipasabut nganha sa klase nga
kining mga bata may tulubagon alang niana nga basahon sa panahon sa klase.
Kon kini mawala, magisi, o dili ba madaot, sila kinahanglan manubag diha
kaninyo. Sila may tulubagon diha kaninyo alang sa basahon.

Ihatag sa lain nga bata ang bola. Ipasabut nga kini nga bata mao ang may
kapangakohan alang sa bola sama lamang nga ang uban nga mga bata may
kapangakohan alang sa basahon.

Ihatag sa ikatulo nga bata ang bag sa karmelitos o pipila sa uban nga angay
nga pagkaon. Siguroha ang pagpili og usa ka bata kinsa makaamping niini
pag-ayo. Sultihi ang bata sa pagpakigbahin sa karmelitos o pagkaon ngadto 
sa tibuok klase human sa panapos nga pag-ampo. Ang bata mao ang may
kapangakohan alang sa pagtipig sa pagkaon nga walay kadaot hangtud nga
kini panahon na sa pagpakigbahin niini.

• Makahimo ba si (ngalan sa bata) sa pagpili nga iyang kan-on ang tanan nga
karmelitos nga mag-inusara? (Oo, ang bata makapili sa dili pagsunod sa
magtutudlo ug sa pagkaon niini kay sa magsalin niini aron makigbahin.)

Hatagi og gibug-aton nga kini nga bata adunay kagawasan sa pagpili unsa 
ang buhaton, apan ang bata adunay tulubagon alang niana nga pagpili.

Ipasabut nga kini sama sa kinabuhi. Ang laraw sa Langitnong Amahan
naghatag kanato og mga pagpili. Kita mohimo nga mopili og matarung o
sayop, sa maalamon nga paagi o sa binuang nga paagi, apan kita may
kapangakohan alang sa atong mga pagpili ug sa mga sangputanan.

Ipakita ang Basahon ni Mormon. Isulti sa mga bata nga usa ka pundok sa 
mga tawo diha sa Basahon ni Mormon dihay usa ka malisud nga pagpili nga
himoon, ug sila mihukom sa pagpili sa matarung. Isulti ang mosunod nga
sugilanon sa imong kaugalingon nga mga pulong:

Si Ammon usa ka misyonaryo kinsa mipasabut sa mga pagtulun-an ni
Jesukristo ngadto ni Hari Lamoni, ang hari sa usa ka pundok sa mga Lamanite.
Si Hari Lamoni mituo niini nga mga pagtulun-an ug nahimo nga nakabig ngadto
sa ebanghelyo. Siya naghangyo sa iyang mga katawhan sa pagpaminaw
ngadto ni Ammon ug sa iyang igsoon nga mga lalaki. Si Hari Lamoni
nakahibalo nga kini nga mga tawo nagsulti sa kamatuoran.

Si Ammon ug ang iyang igsoon nga mga lalaki miadto gikan sa usa ka
dakbayan ngadto sa lain nga dakbayan ug gikan sa usa ka balay ngadto sa
lain nga balay nagtudlo sa mga Lamanite. Ang mga Lamanite wala makahibalo
sa ebanghelyo, ug sila hilabihan sa kadautan. Daghan sa mga tawo mituo sa
mga pagtulun-an ni Ammon ug sa iyang igsoon nga mga lalaki ug nakabig. Sila
nakahibalo nga ang mga pulong ni Jesukristo mga tinuod, ug sila mihinulsol sa
ilang dautan nga mga paagi.

Balaan nga
kasulatan nga
sugilanon
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Kini nga mga tawo mihukom sa pag-ilis sa ilang ngalan gikan sa mga Lamanite
ngadto sa mga Anti-Nephi-Lehi. Sila mibuhat niini aron sa paglain sa ilang mga
kaugalingon gikan sa dautan nga mga Lamanite kinsa wala magsunod sa mga
pagtulun-an ni Jesukristo.

Sa wala pa kini nga mga tawo maghinulsol, sila nakapatay og daghan nga mga
tawo uban sa ilang mga espada. Sila naguol tungod sa sayop nga mga butang
nga ilang nabuhat ug buot nga maghinulsol. Sila mipili sa pagsaad sa
Langitnong Amahan nga dili na gayud makig-away o mopataas sa ilang mga
espada pag-usab batok ni bisan kinsa nga mga tawo.

Ipasabut nga kining mao nga mga tawo mihimo og lain nga mga paghukom
usab. Pasunda ang mga bata samtang imong basahon ang Alma 24:17–18.

• Unsa nga pagpili ang gihimo sa mga Anti-Nephi-Lehi? (Sila mipili sa
paglubong sa ilang mga espada sa yuta.)

• Ngano nga sila mihimo niini? (Tungod kay sila mihimo og usa ka pakigsaad o
saad sa dili na gayud pagpatay pag-usab.)

Ipakita ang hulagway 3-54, Ang mga Anti-Nephi-Lehi Naglubong sa ilang mga
Espada.

Ipadayon ang sugilanon:

Human ang mga Anti-Nephi-Lehi milubong sa ilang mga espada, ang dautan
nga mga Lamanite miabut aron sa pagpakig-away kanila. Ang mga Anti-Nephi-
Lehi dihay usa ka paghukom nga malisud himoon. Sila makalapas sa ilang
saad ngadto sa Langitnong Amahan ug mogamit sa ilang mga espada aron 
sa pagpakig-away, o sila mohukom sa dili pagpakig-away ug mahimo nga
mapatay. Sila mihukom sa paghupot sa ilang saad sa dili paggamit sa ilang
mga espada batok sa uban nga mga tawo. Daghan kanila gipatay sa mga
Lamanite. Sa diha nga ang mga Lamanite nakakita nga kining mga tawo walay
mga hinagiban ug dili makig-away, sila nahibulong. Daghan kanila mibutang sa
ilang mga espada tungod kay sila usab nakaila nga sila nagbuhat og dako nga
kasaypanan sa pagpatay og mga tawo. Daghan nga mga Lamanite mihinulsol
ug miipon sa mga Anti-Nephi-Lehi diha sa pagkamatarung.

Ang mga Anti-Nephi-Lehi mga matinud-anon ngadto sa ilang saad bisan og
ang uban nga mga tawo naninguha sa pagpatay kanila.

• Sa unsa nga paagi ang mga Anti-Nephi-Lehi manubag alang sa unsay ilang
gibuhat?

• Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa mga Anti-Nephi-Lehi mahitungod sa
pagpili sa matarung?

Sa Edad nga Walo Kita Mahimo nga May Tulubagon ngadto sa
Langitnong Amahan

Pahinumdumi ang mga bata nga ang pagkamay tulubagon nagpasabut nga
sila may kapangakohan alang sa unsay ilang nabuhat.

Isulat ang pulong may tulubagon diha sa pisara, ug isulti ang pulong og kusog.
Ipasulti kini og balik sa mga bata. Ipasabut nga kon sila walo ka tuig ang edad,
ang Langitnong Amahan nagtan-aw kanila nga igo na ka hingkod pagsugod sa
pagkamay tulubagon alang sa ilang mga lihok.

Pang-pisara nga
panaghisgutan
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Awit Awita o isulti uban sa mga bata ang mga pulong sa “Pangahas Pagbuhat sa
Matarung [Dare to Do Right].”

Sitwasyon Ipasabut ngadto sa mga bata nga kon sila mahimo nga walo ka tuig sila may
tulubagon, apan kadto kinsa wala pay walo ka tuig makabansay sa pagkamay
tulubagon karon pinaagi sa pagtabang sa mga ginikanan ug sa paghupot sa
ilang mga saad ngadto sa uban. isaysay ang mosunod nga sitwasyon (Kamo
mahimo nga adunay usa ka bata nga mopakita sa mga lihok):

Pagpakaaron-ingnon nga ang inyong inahan nasakit ug naghangyo kaninyo sa
paglimpyo og usa ka bahin sa balay. Kamo buot modula, busa kamo midagan
sa gawas aron makig-uban sa inyong mga higala.

Sa diha nga kamo mibalik sa sulod, ang inyong inahan nagtawag kaninyo gikan
sa iyang higdaanan ug nangutana, “Gilimpyohan ba ninyo ang bahin sa balay
nga akong gisugo kaninyo sa paglimpyo?”

Ang inyong tubag oo, ug sa dali giayo ang diyutay nga mga butang diha sa
mga dapit nga inyo untang nahuman na sa paglimpyo.

Panaghisgutan Ipasabut ngadto sa mga bata nga kon ang ilang mga ginikanan maghatag
kanila og buhat nga buhaton, kini nagpasabut nga sila igo na ka hingkod sa
pagkamay kapangakohan ug igo na sa pagkamay tulubagon sa pagbuhat
niana nga buluhaton.

• Kamo ba sukad nakapauli gikan sa Primarya, gikan sa balay sa usa ka
higala, o gikan sa tulunghaan ug giingnan sa usa sa inyong mga ginikanan,
“Sultihi ako unsay inyong gibuhat karon?”

Itudlo nga kon ang mga bata motaho ngadto sa ilang mga ginikanan ug mosulti
kanila unsay ilang nabuhat, ang mga bata nagsubay sa ilang mga lihok. Ang
mga ginikanan nahigugma sa ilang mga anak. Kini mao ngano nga ang mga
ginikanan buot makahibalo unsay gibuhat sa ilang mga anak diha sa
panimalay, sa tulunghaan, ug sa pagdula.

Ang atong Langitnong Amahan naghigugma usab kanato, ug, sama sa atong
mga ginikanan, siya buot kanato nga motaho ug mahimong may tulubagon
ngadto kaniya alang sa maayo nga mga butang ug sa dautan nga mga butang
nga atong gibuhat. Kon kita mobuhat og dautan nga mga butang— sama sa
pagpangawat, pagpamakak, o pagpasakit og usa ka tawo— human kita
mahimo nga walo ka tuig ang edad, sila gitawag og mga sala. Ipasulti og balik
sa klase ang ikaduha nga mga artikulo sa hugot nga pagtuo og dungan.

Itudlo ang pulong nga may tulubagon diha sa pisara, ug hangyoa ang mga
bata sa pagsulti og kusog sa pulong. Sultihi sila nga sila nangandam sa
pagkamay tulubagon ngadto sa Langitnong Amahan, tungod kay kon sila
mahimo nga walo ka tuig ang edad sila igo na ka hingkod sa pagpakita og
kapangakohan ug makahibalo sa matarung gikan sa sayop.

Katingbanan

Kalihokan Pangutana og pipila ka mga pangutana aron sa pagtabang sa mga bata sa
pagpiho sa unsa sila may tulubagon ug alang sa unsa ang uban kinahanglan
gayud nga motubag. Ipatubag kanila ang mga pangutana og dungan.

1. Kinsa ang may tulubagon alang sa pagtudlo kaninyo sa pag-ampo?

2. Kinsa ang may tulubagon alang sa inyong mga pag-ampo?

Artikulo sa hugot
nga pagtuo
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3. Kinsa ang may tulubagon alang sa pagtudlo kaninyo sa mga leksyon sa
Primarya?

4. Kinsa ang may tulubagon alang sa pagkat-on unsa ang gitudlo sa inyong
magtutudlo sa Primarya?

5. Kinsa ang may tulubagon sa inyong panlihok diha sa Primarya?

6. Kinsa ang may tulubagon alang sa pagbuhat unsa ang buot sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo nga inyong buhaton?

7. Kinsa ang may tulubagon alang sa paghupot sa inyong mga pakigsaad sa
bunyag?

Panaghisgutan Pasultiha ang mga bata og daghan nga mga paagi nga sila may tulubagon o
mahimong may tulubagon. Kini mahimo nga maglakip sa pagkamabination
ngadto sa mga higala; pagsulti sa kamatuoran; sa pagkadili malaw-ay;
pagtambong og mga tigum sa Simbahan; paglikay sa alkohol, mga drugas, 
ug tabako; o paghupot sa mga saad nga ilang gihimo.

Papanubaga ang mga bata nga may basahon ug bola sa ilang mga lihok uban
niadto nga mga butang nganha kaninyo. Ipauli kanila ang mga butang nganha
kaninyo, ug dayga sila kon sila nakabuhat og maayo.

Tapusa pinaagi sa pagsulti sa klase nga kini usa ka mahinungdanon nga
panahon sa ilang mga kinabuhi, apan sila wala mag-inusara. Sila adunay mga
ginikanan ug mga pangulo nga naggiya ug nagtabang kanila. Sila usab adunay
Langitnong Amahan ug Jesukristo nga naghigugma kanila ug naggiya kanila.
Human sa bunyag, sila makabaton sa Espiritu Santo sa pag-aghat kanila sa
kanunay. Awhaga ang mga bata sa pagpakita og dugang ug dugang pa nga
sila nagkat-on sa pagkamay kapangakohan ug sa pagpanubag alang sa unsay
ilang nabuhat. Tabangi sila sa pagsabut nga sila makahimo og mga sayop. Ang
tanan makahimo og sayop. Apan sila makahinulsol ug makabuhat og labaw ka
maayo matag adlaw uban sa panabang sa Espiritu Santo.

Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan naghigugma sa iyang tanan nga mga
anak. Tungod niini nga katarungan, siya naglaraw og usa ka paagi alang kanato
nga motubo ug mahimo nga labaw nga sama kaniya. Ipahayag pag-usab ang
imong pagsalig sa matag usa ka bata nga labaw nga mahimong may
kapangakohan alang sa unsay iyang himoon.

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

Human sa panapos nga pag-ampo, papanubaga ang bata nga may karmelitos
nganha kaninyo. Unya pahataga ang bata og tagsa ka karmelitos ngadto sa
matag sakop sa klase.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Hatagi ang matag bata og higayon sa paghuman og usa sa mosunod 
nga mga sitwasyon sa paagi nga nagpakita nga ang bata nagpakamay
kapangakohan. (Kamo mahimong mogamit sa mosunod nga mga sitwasyon
o paghimo og inyong kaugalingon.)

Kalihokan ug
pagpamatuod sa
magtutudlo
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a. Kamo magdula sa gawas. Kini tugnaw kaayo. Si Mama nagsulti kaninyo 
sa pagsul-ob og kupo.

b. Si Papa nagsulti kaninyo nga kon kamo mahinumdom sa paglimpyo og
bahin sa balay sa buntag sa Sabado, kamo makaadto sa usa ka dula sa
bola uban kaniya nianang pagkagabii.

c. Ang inyong mga higala buot kaninyo nga makigbahin sa inyong mga
dulaan ngadto kanila. Sila makigbahin nganha kaninyo.

d. Ang inyong inahan nagsugo kaninyo sa pagbantay sa inyong gamay nga
igsoong babaye.

e. Kamo nagtabang ni Mama sa pagluto og mga biskwit. Siya
nagpahinumdom kaninyo sa dili paghikap sa gilutuan hangtud kini
mabugnaw.

f. Ang inyong higala o ang inyong magulang nga igsoong lalaki naghagad
kaninyo sa pag-inom og beer.

g. Kamo wala magsinina og tarung ug kamo buot moguwa sa gawas.
h. Si Papa naghangyo kaninyo sa pagtabang kaniya diha sa tanaman, kamo

misinggit ngadto kaniya ug midagan aron makig-uban sa inyong mga
higala.

i. Ang inyong magtutudlo sa Primarya naghangyo kaninyo sa paglingkod sa
paagi nga may balaan nga pagtahud ug sa pag-awit sa mga awit. Kamo
dili buot mobuhat niini.

2. Ipadibuho sa mga bata ang mga hulagway sa mga butang nga sila may
tulubagon sa pagbuhat. Butangi og ngalan ang mga hulagway “Ako nagkat-
on sa pagkamay tulubagon.”
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Atong mga Ginikanan Nagtabang
Kanato nga Makakat-on

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makasabut sa unsa nga paagi ang ilang
mga ginikanan o mga magbalantay makatabang kanila nga makakat-on sa
pagsunod sa mga sugo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 53:10–22; 56:3–10, 46–48,
55–56; 57:24–25; Doktrina ug mga Pakigsaad 93:40; ug Moses 6:58.

2. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong “Tudloi ‘Ko Paglakaw sa
Kahayag [Teach Me to Walk in the Light]” (Mga Himno ug mga Awit sa mga
Bata o Children’s Songbook, p. 177). Kamo mahimo nga mohangyo sa usa
ka bata sa pag-awit sa unang garay kon angay alang sa inyong klase.

3. Pagdapit og usa ka inahan sa pagdala sa iyang masuso sa unang bahin sa
klase. (Kon kini dili mahimo, kamo mahimo nga mogamit og hulagway sa usa
ka inahan og masuso.)

4. Sa tibuok niini nga leksyon, paniid ngadto sa mga bata kinsa tingali wala
magpuyo uban sa duha ka mga ginikanan o kinsang mga ginikanan wala
magtudlo kanila sa pagsunod sa mga sugo.

5. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Ang sumbanan nga mga basahon.
b. Usa ka bulsita, gamay nga bag, o uban nga humok nga butang.
c. Hulagway 3-38, Duha ka Libo nga Batan-on nga mga Manggugubat

(62050; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 313); Hulagway 3-5, 
Adan ug Eva Nagtudlo sa Ilang mga anak.

6. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

Gisugyot nga 
pagpalambo sa 
Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pagsugod nga pag-ampo.

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Kita Adunay mga Ginikanan aron sa Pagtabang Kanato nga Makakat-on

Ipaila ang inahan ug ang masuso ngadto sa mga bata. Pabantayi sa mga bata
ang masuso sa makadiyot ug unya pangutana:

• Unsa ang mabuhat sa masuso alang sa iyang kaugalingon?

• Unsa ang mabuhat sa inahan alang sa masuso?

• Sa unsa nga paagi ang masuso makakat-on sa pagsulti?

• Sa unsa nga paagi ang masuso makakat-on sa paglakaw?

Pang-atensyon nga
kalihokan

Leksyon

28
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Ipasabut nga usa ka tawo kinahanglan nga moamuma sa masuso. Siya nag-
agad sa iyang mga ginikanan alang sa tanan. Sila nahigugma sa masuso, ug
sila naggahin sa ilang mga adlaw ug usahay sa ilang mga gabii sa pagbantay
kaniya.

• Unsa ang pipila ka mga butang nga inyong makat-unan sukad sa inyong
pagkabata?

• Kinsa ang nagtudlo kaninyo ug nag-amuma kaninyo?

Pasalamati ang inahan alang sa pag-anha diha sa klase uban sa iyang
masuso, ug mahimo na siya nga pagawason.

Ang Atong mga Ginikanan Nagtabang Kanato sa Pagsunod sa mga Sugo

Ipakita ang hulagway 3-5, Adan ug Eva Nagtudlo sa Ilang mga Anak.

Si Adan ug si Eva, ang unang lalaki ug babaye dinhi sa yuta, gitudloan sa
ebanghelyo ni Jesukristo ug gisugo sa pagtudlo niini ngadto sa ilang mga
anak. Basaha og kusog ang Moses 6:58, ayaw iapil ang katapusan nga pulong.

• Unsa nga sugo ang gihatag ni Jesukristo ngadto sa mga ginikanan? 
(Sa pagtudlo sa ilang mga anak. Ang mga butang nga ang mga ginikanan
kinahanglan motudlo mao ang mga kamatuoran sa ebanghelyo, tan-awa sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 93:40.)

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Tudloi ‘Ko Paglakaw sa Kahayag [Teach Me
to Walk in the Light].” Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw aron pagtan-aw
kon sila makahunahuna ba unsa ang gipasabut sa “paglakaw sa kahayag.”

Tudloi ‘ko paglakaw sa hayag;
Pag-ampo sa Amahan itudlo;
Itudlo ang butang nga matarung;
Ug sa paglakaw sa kahayag.

Dali akong anak atong tun-an,
Iyang sugo nga kita mabut-an.
Aron kita mahibalik Kan’ya,
Maglakaw sa iyang kahayag.

Amahan ta sa langit salamat,
Pag-agak kanamo nga naglakat
Amo kang daygon bisan sa awit
Kita maglakaw sa kahingpit.

• Unsa ang gipasabut sa “paglakaw sa kahayag”? (Ang pagsunod sa atong
Langitnong Amahan.)

Ipasabut nga kita natawo dinhi sa yuta aron makakat-on, ug ang Langitnong
Amahan mibutang kanato diha sa mga banay aron kita makakat-on gikan sa
atong mga ginikanan. Ang mga ginikanan gisugo sa pagtabang sa pag-andam
kanato aron kita sa umaabut nga adlaw makabalik sa pagpuyo uban sa atong
Langitnong Amahan.

Ipasabut nga ang Basahon ni Mormon nagsaysay og usa ka sugilanon
mahitungod sa pipila ka batan-on nga mga lalaki kinsang mga ginikanan
nagtudlo kanila sa pagsunod sa mga sugo. Isaysay ang mosunod sa inyong
kaugalingon nga mga pulong:

Balaan nga
kasulatan nga
sugilanon ug
hulagway

Hulagway ug
sugilanon
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Pahinumdumi ang mga bata nga ang mga Lamanite kinsa nakabig ngadto sa
Simbahan mitawag sa ilang mga kaugalingon og mga Anti-Nephi-Lehi aron dili
sila masaypan sa nahibiling uban nga mga Lamanite. Sa diha nga ang mga
Anti-Nephi-Lehi nakabig, sila mihimo og saad o pakigsaad uban sa Langitnong
Amahan nga sila dili mogamit sa ilang mga hinagiban aron sa pagpakig-away.
Sila milubong sa ilang mga hinagiban aron sa pagpakita nga sila mohupot sa
ilang pakigsaad.

Ang mga Nephite mihatag og yuta alang sa mga Anti-Nephi-Lehi aron kapuy-an
ug mipanalipod kanila gikan sa mga Lamanite. Ang mga Anti-Nephi-Lehi
nahimong bantugan tungod sa ilang pagkamatarung ug pakamatinuoron. Sila
mihatag og pagkaon ug panapot aron sa pagtabang sa mga kasundalohan sa
mga Nephite.

Daghan nga mga tuig ang milabay. Ang dautan nga mga Lamanite misugod 
sa pagsulong sa mga yuta sa Nephite pag-usab ug miagaw sa pipila ka mga
dakbayan sa mga Nephite. Ang mga Nephite may kalisud sa pagpanalipod sa
ilang mga dakbayan. Sa diha nga ang mga Anti-Nephi-Lehi nakakita unsa ka
lisud ang mga Nephite sa pagpakig-away aron sa pagpanalipod sa ilang mga
dakbayan ug sa mga Anti-Nephi-Lehi, sila hilabihan sa kaguol. Ang mga Anti-
Nephi-Lehi nagduhaduha kon sila kinahanglan ba nga molapas sa ilang
pakigsaad ug motabang sa mga Nephite sa pakig-away.

Usa ka isug nga pangulo sa Nephite nga ginganlan og Helaman misulti kanila
sa dili paglapas sa ilang pakigsaad. Siya nasayud nga kini mahinungdanon sa
paghupot sa mga pakigsaad. Siya usab nakahibalo nga kining matarung nga
mga tawo adunay daghan nga anak nga mga lalaki kinsa mga batan-on kaayo
sa panahon nga ang pakigsaad gihimo. Kining batan-on nga mga lalaki wala
makahimo og pakigsaad uban sa Langitnong Amahan, busa sila makatabang
sa mga Nephite sa pagpanalipod sa mga dakbayan ug sa ilang mga ginikanan.
Duha ka libo niining kusgan nga batan-on nga mga lalaki miboluntaryo sa
pagpakig-away uban ni Helaman.

Ipakita ang hulagway 3-38, Duha Ka Libo nga Batan-on nga mga
Manggugubat. Unya ipadayon ang sugilanon.

Ipasabut nga kining batan-on nga mga lalaki mga matinuoron ug mahimong
kasaligan. Ang ilang mga inahan nagtudlo kanila sa pagsalig sa Langitnong
Amahan ug sa pagsunod sa iyang mga sugo. Kining batan-on nga mga
manggugubat nakahibalo nga kon sila mobuhat sa mao, ang Langitnong
Amahan mopanalipod kanila. Tungod kay sila mituo ug misunod sa mga
pagtulun-an sa ilang mga inahan, sila wala mahadlok sa pagsunod ni Helaman.
Sila nakig-away og daghan nga mga gubat alang sa mga Nephite. Sila nakig-
away sa maisug nga paagi ug dako kaayo nga tabang ngadto sa mga
kasundalohan sa Nephite.

Basaha og kusog alang sa mga bata ang Alma 56:47, magsugod sa “sila
gitudloan sa ilang mga ginikanan” ug magpadayon ngadto sa bersikulo 48.

Ipasabut nga si Helaman nahigugma niining batan-on nga mga lalaki ingon
usab nga ang mga ginikanan nahigugma sa ilang mga anak. Human sa usa ka
dako nga gubat, daghan nga mga tawo ang namatay. Si Helaman naguol nga
pipila niining batan-on nga mga lalaki tingali namatay. Sa diha nga sila giihap
siya nalipay sa pagkakita nga walay usa kanila ang namatay. Tungod kay ang
batan-on nga mga lalaki misalig sa Langitnong Amahan ug misunod sa mga
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pagtulun-an sa ilang mga inahan, ang Langitnong Amahan mipanalipod kanila
gikan sa mga Lamanite.

Panaghisgutan Itudlo nga kita makakat-on sa mga sugo gikan sa atong mga ginikanan sama
lamang niining batan-on nga mga lalaki nga nakakat-on. Busa kita kinahanglan
nga mosunod unsay gitudlo kanato. Pinaagi sa pagtudlo kanato mahitungod sa
mga sugo sa Langitnong Amahan, ang atong mga ginikanan nagtabang kanato
nga makahibalo unsay atong kinahanglan gayud nga buhaton aron sa
paghupot sa mga pakigsaad nga atong gihimo sa diha nga kita gibunyagan.

• Unsa ang pipila sa mga sugo nga kita gitudloan sa atong mga ginikanan ug
sa uban? (Patubaga ang mga bata. Sa inyong panaghisgutan, hatagi og
gibug-aton ang paghigugma sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo,
paghigugma sa usag usa, pagtahud sa mga ginikanan, pagpasaylo sa uban,
pagpabunyag, pag-ampo, pagbayad sa ikapulo, pagpuasa, pagsunod sa
Pulong sa Kaalam, pagmatinuoron, pagbalaan sa Igpapahulay nga adlaw,
pagtambong sa mga tigum sa Simbahan, ug pagtuon sa balaan nga mga
kasulatan.)

Katingbanan

Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw kon ang ilang mga ginikanan
magtudlo kanila ug sa pagsunod sa mga sugo. Awhaga ang mga bata 
sa pagpasalamat sa ilang mga ginikanan kon sila magtudlo mahitungod 
sa mga sugo.

Pagpamatuod nga ang Langitnong Amahan naghigugma matag usa kanato.
Tungod niini nga gugma, siya nagsugo sa atong yutan-on nga mga ginikanan
sa pagbantay kanato, pag-amuma kanato, ug sa pagtudlo kanato sa matarung
nga paagi sa pagpuyo. Samtang ang atong mga ginikanan naninguha sa
pagpuyo sa paagi nga ang Langitnong Amahan buot kanila nga magpuyo, 
kita makakat-on gikan kanila sa pagpili kanunay sa matarung nga paagi.

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pahunahunaa ang mga bata og pipila ka mga butang nga ang ilang mga
ginikanan nagtudlo kanila nga buhaton. Dayon pakigdula uban kanila sa
mosunod nga dula:

Sulti, “Ang akong (inahan, amahan, o mga ginikanan) mitudlo kanako sa
(pananglit: paghimo og cake).” Unya tawga ang bata pinaagi sa ngalan,
pag-itsa og bag ngadto kaniya, ug pangutana, “Unsay natudlo sa imong
mga ginikanan nga imong buhaton?”

Ang bata motubag pinaagi sa pagsulti, “Ang akong (inahan, amahan o mga
ginikanan) mitudlo kanako sa (pananglit: pagsulat sa akong ngalan.) Dayon
ang bata mobalik og itsa sa bag balik diha kanimo.

Balika ang dula hangtud ang matag bata nakahimo na og usa o duha ka
pagdula.

Pagpamatuod sa
magtutudlo
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2. Basaha ang mosunod nga balak ngadto sa mga bata. Patindoga ang mga
bata, ug dayon basaha pagbalik ang balak ngadto kanila, ipabutang kanila
ang ilang mga kamot diha sa ilang mga ulo matag panahon nga sila
makadungog sa mga pulong langit o panimalay.

Ako Dihay usa ka Panimalay sa Langit

Ako dihay usa ka panimalay sa langit:
Ang akong inahan misulti sa mao;
Ako mipuyo uban sa Langitnong Amahan
Sa dili pa dugay kaayo.

Ako kanhiay nagpuyo sa langit;
Kini tinuod miingon ang papa ko
Nga ang Langitnong Amahan mipadala kanako dinhi
Aron motubo, ug makakat-on ug motrabaho.

Ako gusto sa akong panimalay didto sa langit,
Apan karon nga ako ania dinhi ako malipayon
nga nagpuyo uban sa akong banay,
Ug mga higala ug mga silingan nga mapinanggaon.

3. Awita o isulti uban sa mga bata ang mga pulong sa “Malipayong Banay
[A Happy Family]” (Children’s Songbook, p. 198); ang mga pulong gilakip 
sa luyo niining tamdanan nga basahon.

Pagpili og usa ka bata nga maoy inahan ug usa nga maoy papa. Kon kamo
moawit o mosulti og “inahan” ang bata nga maoy gihimo nga inahan
mobarug. Kon kamo moawit o mosulti og “kanako,” matag bata motudlo sa
iyang kaugalingon. Kon kamo moawit o mosulti og “papa,” ang bata nga
maoy gihimo nga papa mobarug.
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Pagbaton og Hugot nga Pagtuo 
diha sa Ginoong Jesukristo

Katuyoan Aron sa paglig-on sa hugot nga pagtuo sa mga bata diha ni Jesukristo

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Mosiah 4:21; Alma 32; Ether 2–3; 
ug Doktrina ug mga Pakigsaad 29:6. Pangandam sa pagbasa sa Ether 2:17,
23; 3:6; ug Doktrina ug mga Pakigsaad 29:6 sa panahon sa klase.

2. Pagkuha og pipila ka gagmay nga limpyong mga bato, o paggunting og mga
lingin gikan sa baga nga papel aron ingnon nga mga bato. Isulat ang “Hugot
nga Pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo” sa ubos sa mga bato o sa mga
papel pinaagi sa pagbutang og usa ka titik sa matag bato, ingon sa gipakita
diha sa ubos.

Han-aya ang mga bato o mga papel nga ang mga titik gikulob diha sa usa
ka lamesa o sawog sa wala pa ang klase.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon ug Doktrina ug mga Pakigsaad alang sa

matag bata, kon mahimo.
b. Usa ka papel ug lapis (o krayola) alang sa matag bata.
c. Usa ka makapahinam nga butang (kon mahimo, usa ka butang nga may

kalabutan ngadto sa leksyon), nga gitabonan sa usa ka pirasong
panapton aron matago.

d. Hulagway 3-55, Ang Igsoon nga Lalaki ni Jared Nakakita sa Tudlo sa
Ginoo (62478; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 318).

4. Paghimo sa tanan nga mga gikinahanglan nga mga pagpangandam alang
sa bisan unsa nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Kita Makabaton og Hugot nga Pagtuo diha ni Jesukristo

Sa imong kaugalingon nga mga pulong, isaysay ang mosunod nga sugilanon.Pang-atensyon
nga kalihokan

Leksyon

29
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Usa ka gamay nga batang babaye mihatod sa paniudto ngadto sa iyang
amahan samtang siya nagtrabaho ilawom sa usa ka tabay. Bisan tuod siya dili
makakita sa iyang amahan didto sa ubos sa kangitngit sa tabay, sa diha nga
siya mitawag kaniya siya mitubag, busa siya nakahibalo nga siya anaa. Ang
amahan misugo kaniya sa paghulog sa gisudlan sa paniudto ngadto sa
lungag, ug iya kining saw-on. Iya kining gisawo, ug sa wala madugay mitawag
ngadto sa iyang anak nga siya daghan ra kaayo og paniudto alang sa usa ka
tawo, ug midapit sa iyang anak sa pakigsalo kaniya. “Lukso” siya miingon, “ug
ako kang saw-on. Ikaw dili makakita kanako, apan ako makakita kanimo, ug
ako dili makaako nga ikaw mahulog.” Siya milukso ngadto sa mangitngit nga
tabay ug nahulog diha sa kusgan nga mga bukton sa iyang amahan nga walay
kadaot. Silang duha malipayon nga nagsalo sa paniudto.

Ipasabut ngadto sa mga bata nga ang gamay nga batang babaye misalig sa
iyang amahan sa pagsawo kaniya, bisan tuod siya dili makakita kaniya. Kini
nga pagsalig sama sa hugot nga pagtuo. Ang hugot nga pagtuo mao ang
pagtuo sa usa ka butang nga dili ninyo makita, apan kamo adunay dako nga
paglaum nga kini tinuod (tan-awa sa Ether 12:6).

Ipakita sa mga bata ang butang nga gitabunan sa usa ka pirasong panapton.

• Kamo ba motuo nga adunay usa ka butang ilawom niini? Ngano?

Patag-ana ang mga bata unsa kaha kining butanga. Unya kuhai sa tabon 
ang butang. Itudlo nga bisan tuod sila wala makakita sa butang, sila mituo 
nga kini anaa.

Ipasabut nga bisan tuod og kita wala makakita ni Jesukristo, kita nagtuo nga
siya anaa. Kita nakakita og mga kamatuoran sa iyang pagkaanaa bisan asa
nga dapit kita motan-aw sa kalibutan nga iyang gilalang, ingon nga atong
makita ang mga bitoon sa mga langit, ug ilabi na samtang atong basahon 
ang balaan nga mga kasulatan. Kita usab adunay mga propeta kinsa nagsulti
kanato nga sila nakakita kaniya. Sultihi ang mga bata nga karon sila
makahibalo mahitungod sa usa ka tawo gikan sa Basahon ni Mormon kinsa
adunay ingon ka dako nga hugot nga pagtuo nga siya gayud nakakita ni
Jesukristo.

Ang Igsoon nga lalaki ni Jared ug ang mga Jaredite Adunay Hugot
nga Pagtuo

Pahinumdumi ang mga bata nga sila sa kanunay nagkat-on mahitungod sa
mga Nephite ug sa mga Lamanite diha sa Basahon ni Mormon. Ipasabut
ngadto kanila nga lain nga pundok sa mga katawhan miabut ngadto sa sama
nga dako nga kayutaan. Sila miabut mga labaw ka una kay sa banay ni Lehi.
Sila gitawag og mga Jaredite. Ang ilang pangulo mao ang usa ka lalaki nga
ginganlan og Jared. Si Jared adunay usa ka igsoon nga lalaki kinsa adunay
dako nga hugot nga pagtuo. Si Jesukristo mitubag sa mga pag-ampo sa
igsoon nga lalaki ni Jared ug mipanalangin sa mga katawhan.

Ipasabut nga si Jesukristo misugo sa mga Jaredite sa pagpundok sa ilang
tanan nga mga banay ug sa ilang mga kabtangan, lakip sa ilang panon sa mga
kahayupan ug mga liso sa matag matang. Siya misulti kanila nga human sila
makapundok sa tanang butang, siya moggiya kanila ngadto sa usa ka pinili
nga yuta.

Balaan nga
kasulatan nga
sugilanon ug
panaghisgutan

Leksyon nga may
butang nga
gamiton



168

Ang mga Jaredite matinud-anon ug misunod ni Jesus. Siya nakigsulti sa igsoon
nga lalaki ni Jared gikan sa panganod ug migiya sa mga Jaredite ngadto sa
kamingawan. Sila mitabok og daghan nga mga katubigan ug mipanaw ngadto
sa dako nga dagat.

Pahinumdumi ang mga bata nga ang igsoon nga lalaki ni Jared gipanalanginan
tungod kay siya adunay dako nga hugot nga pagtuo. Siya mipakita sa iyang
hugot nga pagtuo pinaagi sa paghangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang
sa iyang mga katawhan ug unya pinaagi sa pagbuhat unsay gisugo sa
Langitnong Amahan.

Ipadayon ang sugilanon sa igsoon nga lalaki ni Jared:

Si Jesukristo mitudlo sa igsoon nga lalaki ni Jared sa pagtukod og walo ka mga
kasko, sama sa dagko nga mga sakayan o mga barko, aron sa pagdala sa
mga Jaredite tabok sa lawod ngadto sa gisaad nga yuta. Ang mga Jaredite
misunod sa iyang mga panudlo ug mitukod og mga kasko.

Ang Manluluwas misulti sa igsoon nga lalaki ni Jared nga ang mga kasko
mabutang sa ilawom sa tubig usahay, busa sila pagahimoon nga ang tubig dili
mosulod.

Tabangi ang mga bata kinsa makabasa sa pagpangita sa Ether 2:17 diha sa
ilang mga kopya sa Basahon ni Mormon. Basaha ang bersikulo 17 og dungan,
nga naghulagway sa mga kasko sa mga Jaredite.

Dapita ang mga bata sa pagbutang sa ilang gisawod nga mga kamot og tingub
sama sa usa ka barko, ug unya takilira ngadto sa usa ka kilid, unya sa lain,
aron sa pagpakita sa unsa nga mga paagi ang mga kasko mahimo nga moligid
ngadto sa bisan hain nga kilid sama sa usa ka pinggan nga gibutang og
maayo ibabaw sa lain.

Panghatag og mga lapis o mga krayola ug papel ngadto sa matag bata.
Hangyoa ang mga bata sa pagdibuho unsa sa ilang hunahuna ang hitsura sa
mga kasko gikan sa paghulagway diha sa balaan nga kasulatan nga inyo pa
lamang nga nabasa. Basaha kini pag-usab ingon sa panginahanglan samtang
ang mga bata nagdibuho.

Ipapakita sa mga bata ngadto sa klase ang ilang mga hulagway; unya kuhaa
ang mga dibuho ug ang mga kopya sa Basahon ni Mormon. Sultihi sila nga
imong ibalik ang ilang mga dibuho inig kahuman sa klase sa Primarya.
Ipasabut nga kita wala sa tinuod makahibalo unsa gayud ang hitsura sa mga
kasko.

Ang Igsoon nga Lalaki ni Jared Nakakita ni Jesukristo

Ipasabut nga tungod sa pagkahugot sa kasko, walay bisan unsa nga kahayag
sa sulod, ni ang presko nga hangin makasulod sa mga tawo ug mga hayop
sulod sa kasko. Ang mga tawo naglibug unsaon nila pagkakita o pagginhawa
samtang sila magtabok sa lawod. Si Jesukristo mitudlo kanila sa paglungag
diha sa ibabaw ug diha sa ubos sa matag kasko. Kini nga mga lungag mahimo
nga kasampungan. Unya, kon ang mga kasko anaa ibabaw sa tubig, ang mga
Jaredite makahimo sa pag-abli sa ibabaw nga lungag aron sa pagpasulod sa
presko nga hangin. Kon ang tubig magsugod sa pagsulod, sila makasampong
sa lungag pagbalik.

Pagdibuho nga
kalihokan

Pagbasa sa balaan
nga kasulatan
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Ang igsoon nga lalaki ni Jared nakahibalo nga sila sa gihapon manginahanglan
og kahayag sa sulod sa mga barko. Siya nag-ampo ug nangutana unsa ang
ilang buhaton aron mahayagan.

Basaha ang Ether 2:23 og kusog ug ipasabut unsa ang gisulti ni Jesukristo
ngadto sa igsoon nga lalaki ni Jared. Ipasabut nga si Jesus wala mohatag sa
igsoon nga lalaki ni Jared og tubag apan nangutana hinoon unsa nga tabang
ang iyang gikinahanglan.

• Unsa ang pipila ka mga kasulbaran nga tingali inyong gihunahuna kon kamo
pa ang igsoon nga lalaki ni Jared?

Ipasabut nga ang igsoon nga lalaki ni Jared miadto sa usa ka bukid ug
mitunaw og napulog unom ka gagmay, tin-aw nga mga bato gikan sa usa ka
dako kaayo nga bato.

Patan-awa ngadto sa mga bato (o bato nga hinimo sa papel) nga inyong
gipahimutang aron makit-an. Ipasabut nga ang mga bato nga iyang gihimo
mga puti ug tin-aw, sama sa baso.

Ang igsoon nga lalaki ni Jared midala sa mga bato ngadto sa ibabaw sa usa ka
bukid ug nag-ampo. Sa iyang pag-ampo siya miingon nga siya nakahibalo nga
kon ang Ginoo mohikap sa mga bato, sila mohatag og kahayag. Niini nga
paagi sila makabaton og kahayag sulod sa ilang mga barko samtang sila
naglawig tabok sa dagat. Human sa iyang pag-ampo, usa ka kahibulongan 
nga butang ang nahitabo.

Basaha ang Ether 3:6 ngadto sa klase (hunong human sa unang paggula sa
pulong nga tudlo).

• Unsa ang gibuhat ni Jesukristo ngadto sa mga bato? (Siya mihikap kanila sa
iyang tudlo.)

Ipakita ang hulagway 3-55, Ang Igsoon nga Lalaki ni Jared Nakakita sa Tudlo
sa Ginoo.

Sa diha nga ang igsoon nga lalaki ni Jared nakakita sa tudlo ni Jesukristo nga
naghikap sa mga bato, siya nahibulong kaayo nga siya nalup-og ngadto sa
yuta. Sa diha nga ang Ginoo nangutana kaniya ngano nga siya nalup-og
ngadto sa yuta, ang igsoon nga lalaki ni Jared miingon nga siya wala
makahibalo nga ang ginoo adunay tudlo sama sa usa ka tawo. Unya si Jesus
nangutana sa igsoon nga lalaki ni Jared kon siya mituo ba sa tanang pulong
nga ang Ginoo namulong. Sa diha nga ang igsoon nga lalaki ni Jared miingon
og oo, ang Ginoo misulti kaniya nga tungod sa iyang dakong hugot nga
pagtuo, ang Ginoo makapakita sa iyang kaugalingon ngadto kaniya. Unya si
Jesus mipakita sa iyang kaugalingon ngadto sa igsooon nga lalaki ni Jared ug
misulti kaniya nga walay usa ka tawo sukad nga nakapakita og ingon ka dako
nga hugot nga pagtuo sama sa iyang gipakita.

• Ngano nga si Jesukristo nagpakita sa iyang kaugalingon ngadto sa igsoon
nga lalaki ni Jared? (Tungod kay ang igsoon nga lalaki ni Jared adunay dako
nga hugot nga pagtuo.)

Ipasabut nga ang igsoon nga lalaki ni Jared nakahibalo nga kon si Jesus
mohikap sa mga bato, sila mohatag og kahayag sa sulod sa walo ka mga
kasko, ug sa tinuod sila mihatag.

Hulagway ug
balaan nga
kasulatan nga
sugilanon

Pagbasa sa balaan
nga kasulatan

Balaan nga
kasulatan nga
sugilanon ug mga
butang
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Ang mga Jaredite usab adunay dako nga hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo.
Sa wala madugay ang mga Jaredite misakay sa ilang mga barko. Tungod sa
ilang hugot nga pagtuo diha kaniya, sila gigiyahan nga walay kadautan ngadto
sa gisaad nga yuta.

Kita Makabaton og Hugot nga Pagtuo sama sa Igsoon nga Lalaki ni
Jared

Ipasabut nga ang mga tawo karon makabaton og hugot nga pagtuo sama sa
igsoon nga lalaki ni Jared. Ang hugot nga pagtuo mao ang pagtuo ug pagsalig
sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Kita makapakita sa atong hugot nga
pagtuo pinaagi sa pagmasulundon ug sa pagmainampuon. Kita gisaaran nga
kita matubag sa atong mga pag-ampo kon kita mohangyo diha sa hugot nga
pagtuo alang sa unsa ang matarung (tan-awa sa Mosiah 4:21).

Tabangi ang mga bata sa pagsulti kutob sa ilang mahimo sa ikaupat nga
artikulo sa hugot nga pagtuo.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 29:6 ngadto sa klase.

Ipasabut nga kita nagkinahanglan og hugot nga pagtuo kon kita mag-ampo
ngadto sa atong Langitnong Amahan. Ang Langitnong Amahan nagsaad sa
pagtubag sa atong mga pag-ampo kon kita mangayo kaniya diha sa hugot nga
pagtuo. Kini dili igo alang kanato sa pagsulti lamang sa atong mga pag-ampo.
Kita kinahanglan nga motuo nga siya motubag sa paagi nga labing maayo
alang kanato.

Basaha ang mosunod nga hinunahuna nga mga sitwasyon ngadto sa klase.
Ipasulti sa mga bata nganha kanimo sa unsa nga paagi sa nag-una nga
magdudula sa matag sitwasyon nagpakita og hugot nga pagtuo.

1. Si Bart nawad-an sa iyang PAM nga singsing diha sa natad-dulaanan sa
tulunghaan. Ang iyang labing suod nga higala, si Jim, misulti kaniya nga
wala nay paglaum nga iya kining makit-an diha sa tanang mga graba ug
balas. Si Bart nasayud nga siya nanginahanglan og dugang nga tabang. 
Siya buot nga makit-an ang iyang singsing. Nianang gabii siya nag-ampo 
ug naghangyo sa Langitnong Amahan alang sa panabang. Sa diha nga 
siya nakahuman sa iyang pag-ampo, siya dihay maayo nga pagbati sa
ilawom ug mibati nga siya makakuha og tabang gikan sa Langitnong
Amahan, ni Jesukristo, ug sa Espiritu Santo aron makit-an ang iyang
singsing. Sa sunod nga adlaw iyang nakit-an ang singsing.

• Unsa ang gibuhat ni Bart aron sa pagpakita sa iyang hugot nga pagtuo
diha ni Jesukristo?

• Sa unsa nga paagi ang hugot nga pagtuo ni Bart gigantihan?

2. Si Sally gihangyo sa pagpamulong diha sa Primarya sa sunod domingo. Siya
sukad wala pa gayud makahimo niini kaniadto, ug siya gikulbaan pag-ayo.
Sulod sa semana si Sally naninguha pag-ayo sa pag-andam sa iyang
pakigpulong. Sa diha nga miabut ang Domingo, siya sa gihapon mibati og
ka kulba ug nagpanuko paghatag sa iyang pakigpulong. Sa wala pa siya
mobiya sa panimalay, siya miluhod sa may kilid sa iyang higdaanan ug
mihangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang kaniya nga mahupay. Siya
nasayud nga siya nangandam pag-ayo sa pakigpulong, ug siya mibati nga
ang Langitnong Amahan motabang kaniya.

Mga sitwasyon ug
panaghisgutan

Balaan nga
kasulatan nga
panaghisgutan

Artikulo sa hugot
nga pagtuo

Pagtudlo sa
magtutudlo
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• Unsa ang gibuhat ni Sally aron sa pagpakita og hugot nga pagtuo?

• Sa unsa nga paagi sa inyong hunahuna ang iyang hugot nga pagtuo
nagantihan?

Pahinumdumi ang mga bata nga sila makahimo sa ilang mga pag-ampo nga
matubag kon sila maghangyo diha sa hugot nga pagtuo. Usahay ang atong mga
pag-ampo dili tubagon sa paagi nga kita buot kanila nga matubag. Kon kita
adunay hugot nga pagtuo diha sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, kita
makahibalo nga kita pagahatagan sa mga tubag nga labing maayo alang kanato.

Katingbanan

Dula Pagdula sa mosunod nga dula ginamit ang mga bato o mga papel nga inyong
gipakita sa panahon sa leksyon. Papulipuliha ang mga bata sa pagtagna sa
mga titik sa alpabeto. Kon ang usa ka bata makatagna sa usa sa mga titik diha
sa mga bato, baliha ang bato aron sa pagpakita sa titik. Kon ang usa ka bata
mopili og usa ka titik nga katulo mogula sa dula (sama sa O), baliha ang tulo
ka bato. Pagpadayon sa pagdula hangtud ang tibuok hugpong sa mga pulong
“Hugot nga Pagtuo diha ni Jesukristo” makita. Basaha ang hugpong sa mga
pulong uban sa klase; unya pangutana sa mosunod nga pangutana:

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga kita makapakita sa atong hugot nga
pagtuo diha sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo?

Tapusa ang leksyon pinaagi sa pagpamatuod nga ang Langitnong Amahan
mamati ug motubag sa atong mga pag-ampo kon kita mohangyo diha sa hugot
nga pagtuo. Ikaw mahimo nga makigbahin og usa ka kinaugalingon nga
kasinatian mahitungod sa pag-ampo nga gitubag. Awhaga ang mga bata sa
paglig-on sa ilang hugot nga pagtuo.

• Sa unsa nga paagi ang igsoon nga lalaki ni Jared milig-on sa iyang hugot
nga pagtuo? (Mahimong mga tubag naglakip sa: siya nag-ampo alang sa
panabang; siya namati ngadto ni Jesukristo; siya mituo ug misunod sa mga
sugo nga siya gihatagan.)

Sa katapusan sa klase sa Primarya, ihatag ang mga hulagway sa kasko og
balik ngadto sa mga bata aron ilang dad-on sa panimalay.

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

Pagpalambo nga 
mga kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon og
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang paggiya, tan-awa ang
“Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Hatagi ang matag bata og usa sa mga bato nga gigamit diha sa leksyon agi
og pahinumdom nga sila makabaton og hugot nga pagtuo sama sa igsoon
nga lalaki ni Jared. Mahimo nga ang matag bata imong pasulaton sa pulong
nga hugot nga pagtuo diha sa bato.

2. Ipasulti og balik sa mga bata ang unang bahin sa ikaupat nga artikulo sa
hugot nga pagtuo: “Kami nagtuo nga ang unang mga baruganan ug mga
ordinansa sa Ebanghelyo mao: una, Hugot nga Pagtuo diha sa Ginoong
Jesukristo.”

Pagpamatuod sa
magtutudlo

Leksyon 29
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3. Barug uban sa mga bata aron sa pag-awit o sa pagsulti sa mga pulong sa
“Hugot nga Pagtuo [Faith]” uban sa mga lihok (Children’s Songbook, p. 96):
Hugot nga pagtuo mao ang pagkahibalo,
Nga ang Ginoo motubag (ibutang ang gisawod nga kamot luyo sa dunggan)
Matag pag-ampo ko. (ipahimutang ang mga kamot ingon og nag-ampo)
Kini sama sa liso: (isawod ang wala nga kamot ug pagpakaaron ingon nga

nagtanom og usa ka liso diha niini uban sa tuo nga kamot)
Itanom, motubo. (tuo nga kamot mosumaysumay sa usa ka tanom nga

nagtubo gikan sa gisawod nga wala nga kamot)
Magtubo sa kasingkasing ko. (ibutang ang mga kamot ibabaw sa

kasingkasing)
Kon buotan ako. (itudlo ang igtutudlo nga tudlo sa imong kaugalingon)

4. Pagpakita sa mga bata og usa ka liso. Pangutan-a ang mga bata unsa ang
mahitabo kon kini itanom ug amumahon. Ikaw mahimo nga motabang sa
matag bata sa pagtanom og liso diha sa usa ka lata nga puno sa yuta.
Awhaga ang mga bata sa pag-amuma sa ilang mga tanom sulod sa sunod
duha ka mga semana samtang ang mga tanom mogitib.

• Unsa ang kinahanglan gayud nga atong buhaton niining liso aron
matabangan kini sa pagtubo?

Ipasabut nga kita adunay hugot nga pagtuo nga ang mga liso motubo kon
sila giamumahan sa tukma nga paagi. Sa sama nga paagi, kita adunay
hugot nga pagtuo nga ang Langitnong Amahan motubag sa atong mga 
pag-ampo kon kita mohupot sa iyang mga sugo ug mag-ampo diha sa
hugot nga pagtuo.
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Jesukristo Naghigugma 
Matag Usa Kanato

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makahibalo nga si Jesukristo naghigugma
ug nagpanalangin sa mga bata sa tanang dapit.

Pagpangandam 1. Basaha ug sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Marcos 10:13–16 ug sa 
3 Nephi 17.

2. Pag-andam og ighahatag nga basahonon alang sa matag bata ingon sa
gipakita:

3. Andama ang mosunod nga gilis sa mga pulong:

4. Pangandam sa pagtudlo sa mosunod nga mga dapit diha sa mapa 
sa kalibutan: (a) inyong nasud, (b) Jerusalaem, (c) ang mga America, 
(d) Holland (ang mga Netherland) (e) Fiji, ug ang (f) Mexico.

5. Pangandam sa pagtudlo sa awit “Mga Bata sa Tibuok Kalibutan [Children All
Over the World]” (Children’s Songbook, p. 16).

6. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Ang mosunod nga mga ginunting sa mga bata sa ilang nasudnong saput

aron sa paghulagway sa mga sugilanon: Batang lalaki nga taga-Dutch
(ginunting 3-7), Batang babaye nga taga-Fiji (ginunting 3-8), duha ka
batang lalaki nga taga-Mexico (mga ginunting 3-9 ug 3-10).

b. Hulagway 3-56, Kristo ug ang mga Bata (62467; Sudlanan sa Hulagway 
sa Ebanghelyo 216); hulagway 3-57, Jesus Nagpanalangin sa Nephite 
nga mga Bata; ug hulagway 3-58, Mapa sa Kalibutan, o usa ka globo 
sa kalibutan kon aduna.

7. Paghimo sa gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsa nga
pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.
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Gisugyot nga 
Pagpalambo sa 
Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pagsugod nga pag-ampo.

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Jesukristo Naghigugma sa Tanang mga Bata

Ipakita ang hulagway 3-58, Mapa sa Kalibutan, ug tudlo ngadto sa nasud 
diin kamo nagpuyo. Sultihi ang mga bata nga ikaw buot nga sila makakat-on
mahitungod sa uban nga pipila ka mga nasud sa kalibutan. (Kon ang usa sa
mosunod nga mga panig-ingnan gikan sa nasud diin kamo karon nagpuyo,
pagpili og lain nga nasud.)

Ipakita ang “Holland” nga gilis sa pulong ug ginunting 3-7. Itudlo ang Holland
(ang mga Netherland) diha sa mapa. Ipasabut nga kasagaran sa yuta niana 
nga nasud kanhiay gitabunan sa tubig. Ang mga tawo mipahubas sa tubig ug
mitukod og mga pugong aron dili makasulod ang tubig. Mga palabad kanhiay
gigamit sa pagpadagan sa mga bomba sa tubig. Ang mga tawo gibantug sa
pagpasanay og mga tulip ug uban nga matahum nga mga bulak. Pipila sa mga
tawo diha sa mga dapit nga umahan ug balangay nga palaisdaan nagsul-ob 
og bakya nga gitawag og klompen. Kini nga mga bakya saba diha sa gahi nga
mga sawog ug uban nga mga patag, apan sila manalipod sa mga tiil sa mga
tawo gikan sa umog nga yuta labaw ka maayo kay sa panit nga mga sapatos.

Ipakita ang “Fiji” nga gilis nga pulong ug ginunting 3-8. Itudlo ang Fiji diha sa
mapa. Ipasabut nga ang mga bata sa Fiji nagpuyo sa usa ka yuta nga gilibutan
og lawod. Ang mga tawo nagtanom ug mga saging, mga lubi, ug mga tubo.
Ang init nga tropiko nga klima hayahay kaayo. Ang uban nga mga tawo
nagtawag niini og ang yuta sa matahum nga mga pagsilang sa adlaw, apan ang
mga taga-Fiji nagtawag sa ilang panimalay og malipayon nga gagmay nga mga
isla, tungod kay ang mga tawo ingon og nakagusto sa ilang isla nga panimalay.

Ipakita ang “Mexico” nga gilis nga pulong ug mga ginunting 3-9 ug 3-10. Itudlo
ang Mexico diha sa mapa. Ipasabut nga ang mga tawo sa Mexico nagsulti og
kinatsila. Sa dugay na nga panahon sila nakakat-on unsaon sa pagpatubo og
mais, ug kini nahimo nga ilang labing mahinungdanon nga pagkaon. Sa
ikasiyam nga gabii sa dili pa ang Pasko, mga higala ug mga silingan
magpundok ug idula ang panaw ni Maria ug ni Jose ngadto sa Bethlehem.
Human niana, ang mga bata magdula sa piñata nga dula. Ipasabut nga ang
piñata usa ka sudlanan nga hinimo gikan sa yuta o papier-maché nga gihulma
sama sa usa ka hayop ug gipuno sa karmelitos, prutas, ug mga dulaan. Kini
gibitay ibabaw sa mga ulo sa mga bata, kinsa gitaptapan ang mga mata ug
magpulipuli sa pagsulay sa pagbuak sa piñata ginamit ang usa ka kahoy.
Human mabuak ang piñata, sila mag-ilog sa mga karmelitos ug sa uban nga
mga sulod.

Ipasabut nga ang mga bata kinsa nagpuyo niining nagkalain-lain nga mga
nasud managsama sa uban nga mga paagi ug lahi sa uban. Apan bisan 
kon sila makita o molihok nga managsama sa tinuod dili igsapayan: Ang
Langitnong Amahan ug si Jesus naghigugma kanila sama lamang nga sila
naghigugma kaninyo. Ang Langitnong Amahan ug si Jesus naghigugma ug
nagbantay sa tanang mga bata sa bisan diin nga dapit.

Pang-atensyon 
nga kalihokan
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Awit Itudlo sa mga bata ang awit “Mga Bata sa Tibuok Kalibutan.” Ipaawit o ipasulti
kanila makausa o makaduha ang tibuok awit.

Mga bata sa kalibutan
Nagluhod, nag-ampo sa Amahan,
Matag usa nagapasalamat,
Nagasulti sa iyang pinulongan,

“Gracias.”  “Malo.”  “Wir danken dir.”
Uban nga kabataan moingon og “tak,” uban “merci,”
“Kansha shimasu,” salamat.

Langitnong Amahan, ang tanan nga nasabtan
Siya nakaila ug naghigugma gayud kanila.
Hulagway ug balaan nga kasulatan nga sugilanon

Ipakita ang hulagway 3-56, Kristo ug ang mga Bata, ug itudlo ang Jerusalam
diha sa mapa sa kalibutan. Ipasabut nga kini mao diin si Jesus mipuyo sa diha
nga siya dinhi pa sa yuta. Isaysay sa imong kaugalingon nga mga pulong ang
sugilanon ni Jesus, sa iyang mga Apostoles, ug ang gagmay nga mga bata nga
makit-an diha sa Marcos 10: 13–16. Ipagula ang mosunod nga mga punto:

1. Usa ka dakong pundok sa mga katawhan naglibut ni Jesus aron sa
pagpamati ngadto kaniya nga nagtudlo.

2. Pipila sa mga katawhan buot nga modala sa ilang mga bata ngadto ni Jesus
aron siya makapanalangin kanila.

3. Tungod kay ang mga Apostoles nabalaka alang sa kaayohan sa Manluluwas,
sila buot nga mopapalayo sa mga bata.

4. Si Jesus misulti sa mga Apostoles sa pagtugot sa mga bata sa pagpaduol.

5. Si Jesus naghigugma sa mga bata ug mipanalangin kanila.

Ipakita ang hulagway 3-57, Jesus Nagpanalangin sa Nephite nga mga Bata,
ug itudlo ang mga America diha sa mapa sa kalibutan. Isaysay sa imong
kaugalingon nga mga pulong ang mosunod nga sugilanon gikan sa 3 Nephi 17:

Human si Jesukristo ilansang sa krus ug mabanhaw ug mikayab ngadto sa
langit, siya miduaw sa Nephite nga mga katawhan sa mga America ug mitudlo
kanila og daghan nga mahinungdanon nga mga butang.

Sa diha nga ang panahon miabut alang kang Jesus sa pagbiya, ang mga tawo
misugod sa paghilak tungod kay sila nahigugma kaniya ug mibati sa iyang
dakong gugma alang kanila. Sila buot kaniya nga mopabilin pa og dugay.

Tungod sa hugot nga pagtuo ug mga tinguha sa mga katawhan, ang
Manluluwas mipabilin pa og dugay.

Unya si Jesus misulti sa mga amahan ug mga inahan sa pagdala sa ilang
gagmay nga mga bata ngadto kaniya. Sa wala madugay ang gagmay nga 
mga bata tanan naglibut ni Jesus.

Sa tagsa-tagsa siya mikugos kanila ug mipanalangin kanila. Unya siya nag-
ampo ngadto sa atong Amahan sa Langit alang sa mga bata.

Human niana siya miingon ngadto sa mga amahan ug mga inahan, “Tan-awa
ang inyong gagmay nga mga bata” (3 Nephi 17:23). Samtang ang mga
ginikanan nagtan-aw, ang mga langit miabli; mga anghel nanaog, nagliyok 
sa mga bata, ug unya nakigkuyog uban kanila.

Hulagway ug
balaan nga
kasulatan nga
sugilanon
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Ipasabut nga sama lamang nga si Jesus mihigugma ug mipanalangin sa mga
bata sa Jerusalem ug mga America, siya naghigugma ug nagpanalangin sa
mga bata nga nagpuyo karon sa tibuok kalibutan.

Jesukristo Naghigugma ug Nagpanalangin Kanato Karon

Ipakita ang mga ginunting nga mga bata sa ilang nasudnong saput. Ipasabut
nga ikaw buot sa mga bata nga maminaw sa mga sugilanon mahitungod sa
mga bata gikan sa nagkalain-lain nga mga nasud ug mahitungod giunsa sila 
sa pagpanalangin sa Langitnong Amahan ug ni Jesus.

Tabangi ang usa ka bata sa pagpapilit sa ginunting nga batang lalaki nga taga-
dutch duol sa Holland diha sa mapa sa kalibutan. Unya isaysay ang mosunod
nga sugilanon:

“Ang napulog usa ang edad nga si John Roothoof nagpuyo sa Rotterdam,
Holland. Siya sa kanhiay malipayon nga nag-eskwela ug nagsimba, nakigdula
uban sa iyang mga higala, ug nagbuhat sa tanang mga butang nga ang usa 
ka batang lalaki malingaw. Unya sa walay pagpasidaan, usa ka sakit sa mata
nakabuta kaniya. Dili na siya maka-eskwela o makabasa. Siya dili na gani hapit
makakita igo sa pakigdula sa iyang mga higala. Matag adlaw puno sa
kangitngit ug pag-antus.

“Balita miabut sa mga Santos sa Ulahing Adlaw sa Holland nga si Presidente
Joseph F. Smith umaabut aron sa pagduaw kanila. Si John naghunahuna
mahitungod niini sulod sa taas nga panahon, ug unya siya miingon ngadto 
sa iyang inahan, ‘ . . . Kon ikaw modala kanako uban kanimo ngadto sa tigum
aron siya makakita sa akong mga mata, ako nagtuo nga ako mamaayo.’

“Sa pagkahuman sa tigum sa sunod Domingo, si Presidente Smith miadto 
sa luyo sa gamay nga kapilya aron sa pakighimamat sa mga tawo ug
pakiglamano sa matag usa. Si Sister Roothoof miagak ni John, ang iyang 
mata gibendahian, mikuyog sa uban aron sa pagpakigsulti ngadto sa ilang
pinalangga nga pangulo.

“Si Presidente Smith mikuha sa buta nga batang lalaki pinaagi sa kamot ug
unya uban ang dakong kalumo miwalis sa mga bendahe ug mili-li sa kang 
John nga puno sa kasakit nga mga mata. Ang propeta mipanalangin ni John
ug misaad kaniya nga siya makakita pag-usab.

“Pag-abut sa panimalay, ang inahan ni John mitangtang sa mga bendahe gikan
sa iyang mga mata aron siya makahunad kanila sumala sa gisugo sa doktor
nga iyang buhaton. Samtang siya nagbuhat sa mao, si John misinggit sa
kalipay, ‘Hala, Mama, ang akong mga mata maayo. Ako makakita og maayo
karon—ug sa layo usab. Ug ako walay gipamati nga bisan unsa nga sakit!’ ”
(“Presidente Smith Mikuha Kaniya pinaagi sa Kamot,” Friend, Aug. 1973, p. 36).

• Unsa ang nahitabo ni John? (Ang propeta mipanalangin kaniya aron
makakita pag-usab, ug ang Langitnong Amahan miayo kaniya.)

• Sa unsa nga paagi ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nagpakita sa
ilang gugma alang ni John?

Tabangi ang usa ka bata sa pagpapilit sa mga ginunting nga mga bata nga
taga-Mexico duol sa Mexico diha sa mapa. Ipaila ang sugilanon pinaagi sa
pagpasabut nga ang mga ngalan sa mga bata mao si Miguel ug si Tomas ug
nga ang ilang inahan nanginabuhi pinaagi sa paglabada alang sa uban nga
mga tawo:

Mga ginunting ug
sugilanon

Mga ginunting ug
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“Usa ka adlaw sa diha nga ang (ilang inahan) miabut sa panimalay gikan sa
paghatud sa nilabadahan, siya nawad-an og paglaum. Siya mitrabaho og
maayo, apan walay usa nga nakabayad kaniya nianang adlawa, ug siya walay
bisan unsa nga salapi nga ikapalit og pan. Siya nakahibalo unsa ka gutom ang
iyang mga anak tungod kay sila wala makakaon sukad sa ilang dyutay nga
panihapon nga pan sa miaging gabii. Si Miguel, ang kamagulangan,
nakigbahin sa iyang piraso nga pan ngadto kang Maria, kinsa gigutom pa 
apan gamay pa kaayo nga makasabut ngano nga wala nay pan. Si Tomas
nakamatikud nga si Mama wala makakaon ug mihatag sa iyang bahin sa pan.

“Si Miguel ug si Tomas buot motabang. Si Miguel nakahinumdom sa mga
sugilanon nga si Mama misaysay mahitungod ni Jesus (Kristo) sa diha nga 
siya mitudlo sa mga tawo sa pag-ampo alang sa panabang. Si Miguel ug si
Tomas nanginahanglan og tabang, busa sila miluhod og dungan ug nag-ampo.
Human mag-ampo, si Miguel ug si Tomas miadto sa panaderiya ug mihangyo
ni Ginoo Alonzo kon sila makahimo ba og pipila ka mga sugo alang kaniya. 
Si Ginoo Alonzo, wala masayud unsa ka gutom ang batang mga lalaki, 
miingon nga sila walay bisan unsa nga trabaho alang kanila nga buhaton. 
Sila nagpadayon sa pagpangita og mga trabaho. Sa pagkangitngit sila nakakita
og pipila ka salapi apan dili igo.

Duha ka nahimangod ug gutom nga batang lalaki misugod sa pagpauli sa
panimalay. Samtang sila naglakaw subay sa dalan, usa ka lalaki nga
nagbisekleta milabay. Siya nakaagi og libaong, ug adunay nahulog gikan sa
iyang basket. Si Miguel migukod kaniya ug mitawag kaniya sa paghunong,
apan ang lalaki mipadayon. Gipunit ni Tomas ang putos aron sa pagtan-aw
unsa ang nahulog. Kini usa ka bag-ong luto nga pan. Sila midali pagbalik
ngadto sa panaderiya ni Ginoong Alonzo ug mipasabut unsa ang nahitabo. 
Si Ginoong Alonzo nakahinumdom kinsa ang lalaki ug miingon nga siya
mohatag kaniya og lain nga tibuok nga pan sa sunod nga higayon nga ang
lalaki moanha sa iyang tindahan. Siya misulti dayon sa batang mga lalaki nga
iyang ibaligya ang nadaot og diyutay nga tibuok nga pan sa katunga nga
presyo. Si Miguel ug si Tomas sa dali miihap sa ilang salapi; sila adunay igo
lamang gayud. Ang batang mga lalaki mipalit sa pan ug midali sa pagpauli sa
panimalay.

“Si Mama nahibulong nga nakakita sa pan. Ang batang mga lalaki mipasabut
sa unsa nga paagi ang ilang mga pag-ampo gitubag. Niana nga gabii usa 
ka gigutom nga banay miluhod ug mihatag og mga pasalamat ngadto sa
(Langitnong Amahan) alang sa pagkaon” (Lakaw diha sa Iyang mga Pamaagi:
Sukaranang Tamdanan nga Basahon alang sa mga Bata, Bahin B (1979).

• Sa unsa nga paagi ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nagpanalangin
ni Miguel ug ni Tomas? (Pinaagi sa pagtubag sa ilang mga pag-ampo.)

Ipasabut ngadto sa mga bata nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo
nagpanalangin sa mga bata bisan diin sila nagpuyo sa kalibutan. Ang tinuod
nga Simbahan ni Jesukristo managsama sa tibuok kalibutan. Ipasabut nga ang
mga bata sa Simbahan adunay kahigayunan sa pagtambong sa Primarya, diin
sila mag-awit sa sama nga mga awit ug makadungog sa sama nga mga
leksyon sa tibuok kalibutan. Sa tibuok kalibutan, ang mga bata nga sama 
og edad ingon niadtong inyong klase nagsul-ob sa PAM nga mga singsing
aron sa pagtabang kanila sa paghinumdom sa pagpili sa matarung. Mga bata
sa Simbahan mahimo nga bunyagan kon sila walo ka tuig na ang edad dili

Pagtudlo sa
magtutudlo
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igsapayan hain sila magpuyo. Sila mahimo nga bunyagan diha sa bunyaganan
sa balay tigumanan sa usa ka Simbahan, sa usa ka may yelo nga linao, diha sa
lawod, o sa usa ka gamay nga sapa o danaw. Apan ang ilang bunyag sa
kanunay pinaagi sa pagpaunlod ug sa kanunay gipahigayon pinaagi sa usa 
ka tawo kinsa naghupot sa pagkapari.

Katingbanan

Basaha ngadto sa mga bata ang 2 Nephi 26:33, nagsugod sa mga pulong,
“siya nagdapit kanilang tanan sa pagduol ngadto kaniya.” Unya papuli-puliha
ang mga bata sa pagsulti sa unsa nga paagi sila nakahibalo nga si Jesukristo
naghigugma kanila.

Pagmatuod nga ang Langitnong Amahan naghigugma sa tanang mga bata, dili
igsapayan kon kinsa sila, o diin sila magpuyo, o unsa nga matang sa balay
ilang gipuy-an, o unsa ang kolor sa ilang buhok, mata, o panit. Ang Langitnong
Amahan buot kanatong tanan nga malipay ug mobalik pagpuyo uban kaniya
pag-usab.

Awit Ipaawit o ipasulti ang mga pulong sa “Mga Bata sa Tibuok Kalibutan.”

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

Paghatag og “Si Jesukristo Naghigugma Kanako” nga ighahatag nga
basahonon ngadto sa mga bata samtang sila mobiya. Hangyoa ang mga bata
sa pagsulti sa ilang mga banay unsa ang ilang nakat-unan mahitungod ni
Jesus nga naghigugma sa tanan nga mga bata sa tibuok kalibutan.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon og 
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang pag-giya, tan-awa ang
“Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pagdala og walay sulod nga botelya sa softdrink. Palingkura ang mga bata
diha sa sawog nga magporma og lingin. Sultihi sila nga human ninyo
patuyoka ang botelya, kini mohunong ug motudlo ngadto sa usa kanila.
Kana nga bata kinahanglan mohingalan og usa ka butang nga nagpakita
kaniya nga si Jesus naghigugma kaniya. Kini nga bata dayon mopatuyok 
sa botelya. Paninguha sa paghatag sa matag bata og higayon pinaagi sa
paghangyo niadto kinsa diha nay higayon sa pagsibug og dyutay palayo
sa lingin.

2. Itudlo sa mga bata ang mosunod nga balak ug ang mga lihok:

Jesus Naghigugma sa Gagmay nga mga Bata

Pipila ka mga bata midagan ubos ngadto sa abugon nga dalan, (dagan diha
sa gibarugan)

Nag-apura sa ilang gagmay nga mga tiil, (tudlo ngadto sa tiil)
Ngadto sa pundok sa mga katawhan aron sa pagpangita og usa ka dapit

(ipagawas ang mga siko ingon og naglakaw diha sa pundok sa mga
katawhan)

Paduol ngadto ni Jesus, aron pagtan-aw sa iyang nawong. (barug nga
magkinto ug lingi-lingi)

Ighahatag nga
Basahonon

Balaan nga
kasulatan ug
pagpamatuod sa
magtutudlo
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Pipila ka dagko nga mga tawo miingon, “Papahawaa sila.” (iduot ang mga
kamot gikan sa dughan)

“Siya daghan kaayo og giatiman nga dili makaabiabi sa mga bata karon.”
(kusmod ug lingo-lingo)

Apan si Jesus miingon, “Paduola sila ngari kanako.” (kamaya sa mga kamot)
“Sila sakop sa gingharian sa Amahan ug sila gihigugma kanako ug kaniya.”

(gaksa ang kaugalingon)

3. Uban sa labaw ka hingkod nga mga bata, ikaw mahimo nga buot mohisgot
sa mosunod nga mga baruganan nga nagpakita sa gugma ni Kristo alang
kanato. Hatagi og gibug-aton nga kini nga mga panalangin anaa sa tanan
kanato dili igsapayan hain kita nagpuyo.

• Si Jesukristo naghatag kanato og mga sugo aron sa paggiya kanato.

• Kita adunay mga propeta aron sa paggiya kanato.

• Kita makahinulsol tungod kay si Jesukristo miula sa dugo alang sa atong
mga sala.

• Kita makadawat og mga panalangin sa pagkapari.

4. Ipadibuho ug pabutangi og kolor sa mga bata ang hulagway sa usa ka
butang nga nagpakita nga si Jesukristo naghigugma kanila (ingon sa banay,
mga kahoy, mga bulak, o mga hayop).

5. Awhaga ang mga bata sa pagbuhat og usa ka mabination nga lihok alang
sa usa ka tawo sulod sa umaabut nga semana ug pangandam sa pag-awit
o pagsulti sa klase mahitungod niini. Kon mahimo, ikaw mahimo nga
mopahinumdom kanila mahitungod niini sulod sa semana.

Leksyon 30
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Jesukristo Buot Kanato nga
Mohigugma sa Matag Usa

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga makasabut nga sila makapakita og
gugma pinaagi sa pagtabang sa uban nga makasabut sa ilang walay
katapusan nga pagkabililhon ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Juan 13:34 ug 3 Nephi 17:18–25.

2. Pangandam sa pagtabang sa mga bata sa pag-awit sa “Maghigugmaay
[Love One Another]” (Children’s Songbook, p. 136; ang mga pulong gilakip
sa luyo niining tamdanan nga basahon) ug “Ako Naghunahuna Samtang
Nagbasa Nianang Matuhum nga Sugilanon” (Mga Himno ug mga Awit sa
mga Bata o Children’s Songbook, p. 56).

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug usa ka Basahon ni Mormon.
b. Pisara, tisas, ug papas.
c. Hulagway 3-57, Jesus Nagpanalangin sa Nephite nga mga Bata.

4. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pangandam alang sa bisan unsa nga
pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Jesukristo Buot Kanato nga Mohigugma sa Matag Usa

Dapita ang mga bata sa pagsulti unsa ang ilang nabuhat sa dili pa dugay aron
sa pagpakita og pagkamabination ngadto sa usa (tan-awa sa leksyon 30,
pagpalambo nga kalihokan 5).

• Unsa ang inyong bation kon kamo mabination ngadto sa uban?

• Sa unsa nga paagi ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nagsugo kanato
sa pagtagad sa uban?

Ipataas ang usa ka Biblia ug usa ka Basahon ni Mormon. Ipasabut nga ang
balaan nga mga kasulatan nagtudlo kanato sa unsa nga paagi kita kinahanglan
motagad sa uban nga mga tawo. Basaha og kusog ang Juan 13:34.

• Unsa ang gisulti sa balaan nga kasulatan nga atong buhaton? (Maghigugmaay).

Hatagi og gibug-aton nga mahinungdanon kaayo nga kita makat-on sa
paghigugma sa usag usa nga kini nga sugo gibalik-balik sa makadaghan 
diha sa balaan nga mga kasulatan. Ang Langitnong Amahan buot kanato nga
mohigugma sa matag usa sa iyang mga anak, sama lamang nga siya buot
kanato nga mohigugma sa matag sakop sa atong kaugalingon nga mga banay.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Maghigugmaay [Love One Another].” Hatagi
og gibug-aton nga si Jesukristo buot kanato nga mohigugma sa uban.

Balaan nga
kasulatan nga
panaghisgutan
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Isulat ang pulong nga gugma diha sa pisara.

• Sa unsa nga mga paagi si Jesukristo nagpakita sa iyang gugma alang sa
uban? (Kamo mahimo nga mosulat sa mga tubag sa mga bata diha sa pisara.)

• Sa unsa nga mga paagi kita makapakita og gugma alang sa uban pinaagi sa
pagsunod sa panig-ingnan ni Jesus og sa pagbuhat unsa ang iyang gitudlo
kanato nga buhaton? (Kamo mahimo usab nga mosulat niini nga mga tubag
diha sa pisara sunod ngadto sa lista sa unang pangutana.)

Ang Balaan nga mga Kasulatan Nagtabang Kanato nga Makahibalo Unsa
Kita ka Mahal ngadto ni Jesukristo

Ipasabut nga sa diha nga si Jesukristo miduaw sa mga Nephite sa America,
sila mibati og kahinam ug napasidunggan nga maanaa sa iyang atubangan.
Sila nahigugma nga maduol kaniya ug mamati sa iyang mga pagtulun-an.

Ipakita ang hulagway 3-57, Jesus Nagpanalangin sa Nephite nga mga Bata.

Ipasabut nga ang 3 Nephi nagsaysay mahitungod sa pagduaw sa Manunubos
ngadto sa mga Nephite. Basaha ang 3 Nephi 17:21, nagsugod sa “ug siya
mikuha.”

Tudlo sa hulagway ug pangutana—

• Sa inyong hunahuna unsa ang gibati sa gamay nga batang babaye dinhi niini
nga hulagway?

Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna nga sila anaa sa usa ka pundok sa
mga bata uban ni Jesukristo.

• Unsa ang inyong bation kon si Jesus mobutang sa iyang mga kamot diha sa
inyong ulo?

Awit Ipaawit o ipasulti sa mga bata ang mga pulong sa duha ka mga garay sa “Ako
Naghunahuna Samtang Nagbasa Nianang Matahum nga Sugilanon.”

Ako naghunahuna samtang nagbasa,
Nianang matahum nga sugilanon ni Jesus
nga nagtawag sa mga bata,
Sama’s karnero ngadto’s panon.

Nangandoy sa ‘yang kamot sa ‘kong ulo,
Mogakos kanako ang ‘yang bukton,
Ug nawong n’ya nga mosulti, makita ko,
“Bata, duol ngari kanako.”

Kita Makatabang sa Uban sa Pagbati sa Ilang Bili ngadto sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo

Sugilanon Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw ngadto sa mosunod nga sugilanon
aron sa pagtan-aw giunsa ni Lenny pagtabang si Mark nga mobati nga
gihigugma:

“Si Lenny hapit na mahuman sa iyang paniudto . . . sa diha nga si Rich ug si
Jerry miabut nga nagdagan agi sa luyo nga pultahan.

“ ‘Tana!’ si Rich miapura. . . . 

Hulagway, balaan
nga kasulatan, ug
panaghisgutan

Pang-pisara nga
panaghisgutan
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“ ‘Apan,’ si Lenny misulti nga nahibulong, nagtan-aw sa mga kagamitan sa
besbol nga gidala sa iyang mga higala, “Gipakaingon ko ba og kita adto sa
tibuok hapon uban ni Mark.”

“ ‘Mao kana sa wala pa kami moapil niini nga dula. Kini nindot ra kaayo nga
adlaw nga igahin uban sa usa ka dili makalakaw!’

“Si Lenny nagpanuko samtang siya mibutang sa iyang pinggan ug baso sa
hugasan.

“Ang ilang higala, si Mark Wilson, mao pa lamang ang pag-abut gikan sa
ospital. Daghang mga bulan ang milabay nga siya (nagdaot og grabe). Ang
mga doktor nakasiguro nga si Mark makadagan ug makadula pag-usab apan
miingon nga tingali kini dugay-dugay pa. Sa wala pa ang iyang sakit, si Mark
(nakadula) diha sa ilang . . . pundok sa mga magdudula.”

Ipasabut nga si Lenny kinahanglan nga mohimo og paghukom. Unya ipadayon
ang sugilanon:

“ ‘Dali na, Lenny! Tana!’ si Rich namugos. Apan si Lenny milingo-lingo sa
iyang ulo.

“ ‘Ako misaad sa mama ni Mark nga ako moadto ngadto,’ siya misulti kanila.
‘Kamo mga higala padayon kon kamo buot.’

“ ‘Apan Lenny,’ sila misupak, ‘ikaw mao ang among labing maayo nga
(magdudula).’

“ ‘Pasayloa ako,’ si Lenny misulti nga dili matarug.

“Si Rich nangusmo sa kapungot.

“ ‘Ako wala magdahum nga imong pakyason ang pundok sa magdudula! . . . ’

“Human ang batang mga lalaki (makalakaw) gawas sa balay, si Lenny nanamilit
ngadto sa iyang inahan didto sa taas diin siya nagpakatulog sa masuso.

“Sa wala madugay si Lenny naglakaw og hinay sa dalan padulong sa balay ni
Mark . . . si Lenny sa pagkatinuod buot modula . . . ,ug siya wala mobati og
maayo kaayo mahitungod sa pagpakyas sa pundok sa magdudula, apan siya
naguol alang kang Mark. Kadtong dugay nga mga adlaw sa ospital dili sayon
alang kaniya.

“ ‘Hain si Rich ug si Jerry?’ ang inahan ni Mark nangutana sa diha nga siya
midapit ni Lenny sa pagpasulod.

“ ‘Sila dili makaanhi,’ si Lenny (miingon).

“Ang inahan ni Mark nanghupaw ug si Lenny nakakita sa kapoy nga mga linya
libut sa iyang matahum nga mga mata. Kang Mark nga sakit lisud usab diha sa
iyang mga ginikanan. Unya siya mipahiyom samtang siya miingon, ‘Apan ako
nalipay nga ikaw ania, Lenny. Si Mark naghulat.’

“Si Lenny nakamatikod nga si Mark luspad ug masulub-on og dyutay. Siya
adunay tukod sa usa ka bitiis, apan pinaagi sa paghimo og dako nga
paningkamot siya nakahimo sa paglakaw aron sa pagsugat ni Lenny.

“Si Gng. Wilson mibiya sa batang mga lalaki ug sila milingkod sa lawak
dawatanan og bisita ug nag-istorya. Human sa pipila ka mga gutlo ni Mark
nahilom ug si Lenny nakamatikod nga siya nagtan-aw gawas sa bintana sa
tingpamulak nga kahapunon.
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“ ‘Si Papa nag-ingon nga ako makadula og bola pag-usab sa pipila ka adlaw,’
siya malaumon nga misulti. ‘Ako sa tinuod naglaum nga kini dili na madugay.’

“Sa kalit si Lenny may ideya.

“ ‘Ako mobalik dayon,’ siya misiguro ni Mark nga may kahinam, nagdali ngadto
sa kusina aron sa pagpangita sa inahan ni Mark.

“ ‘Ang sunod nga labing maayo nga butang sa pagdula og usa ka dula mao ang
pagtan-aw og usa,’ si Lenny mipasabut human siya misulti kaniya sa iyang laraw.

“ ‘Ako dili makakita og katarungan ngano nga kini dili mahimo, Lenny,’ siya
miingon, ‘Ako nagtuo nga kini makahimo ni Mark og dako nga kaayohan.’

“Si Lenny mibati usab sa iyang kahinam. Siya nakahibalo nga ang upat ka mga
eskina ngadto sa . . .  natad dulaan layo kaayo alang ni Mark sa paglakaw busa
siya miadto sa garahe ug gipagula ang kang Mark . . . nga karomata.

“Pipila ka mga gutlo wala madugay si Lenny nagduot ni Mark subay ngadto 
pa-ingon sa natad dulaan diha sa karomata. Pipila sa batang mga lalaki
mitutok sa katingala sa diha nga sila miabut, apan sa wala madugay nagsunod
sa pagduol aron sa pagpangumusta ni Mark.

“ ‘Ikaw (modula)?’ ang usa kanila nangutana ni Lenny.

“ ‘Sigurado . . . !’ pahayag ni Mark.

“Si Rich midutdot padulong sa unahan nga may gamay nga kaulaw ug si Jerry
minunot kaniya sa luyo.

“ ‘Ako dili modula karon, Lenny,’ si Jerry mitanyag, ‘Ako makigsulti ni Mark.’

“Sukad niana si Mark wala na gayud mag-inusara ug si Lenny nakahibalo nga
si Jerry ug si Rich nagmahay tungod sa ilang panlihok.

“Kadto usa ka makapaukyab nga dula ug pagkahuman niini si Jerry ug si Rich
nagpuli-puli og (duot) ni Mark pauli sa panimalay samtang si Lenny naglakaw
subay sa kilid sa karomata” (Eva Gregory de Pimienta, :Bad-Weather Friends,”
Friend, Apr. 1975, pp. 8–10).

• Sa unsa nga paagi si Lenny mitabang ni Mark nga mobati nga gihigugma ug
gikinahanglan?

• Sa unsa nga paagi ang uban nga batang mga lalaki mitagad ni Mark sa diha
nga siya miabut diha sa dula?

Sugilanon Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw sa mosunod nga sugilanon:

Si Eileen ug ang iyang banay bag-o pa lamang mibalhin nganha sa purok gikan
sa lain nga nasud. Sa diha nga si Eileen miadto sa Primary, ang mga bata diha
sa iyang klase mihimo og kataw-anan sa iyang paninina ug pagsulti. Siya
naglingkod nga nag-inusara sa iyang kaugalingon ug mibati nga wala gayud
maabi-abi.

Ang leksyon ni Igsoon Harmon sa Primarya mahitungod sa giunsa ni Jesukristo
sa pagkamabination ngadto sa matag usa ug paghimo sa matag usa nga
mobati nga gihigugma ug may bili. Si Karen, usa sa kauban sa klase ni Eileen,
mibati og ka dili maayo sa paagi nga siya ug ang uban mitagad ni Eileen.

• Unsa ang mabuhat ni Karen aron paghimo ni Eileen nga mobati nga
gihigugma?

Leksyon 31
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Si Karen mihukom sa pagpakisayud mahitungod sa mga gusto ug mga talento
ni Eileen. Siya nakigsulti kaniya ug nakahibalo nga si Eileen hilabihan ka hawod
sa math. Tungod kay si Karen adunay kalisud sa math, siya mihangyo ni Eileen
kon sila mahimo ba nga magtuon og dungan. Siya motabang ni Eileen sa iyang
mga leksyon sa language ug si Eileen motabang kaniya sa iyang math.
Samtang sila nagdungan sa pagtuon, ilang nahibaloan nga sila gusto nga
mobuhat og daghan nga sama nga mga butang; sila nahimo nga maayong
mga managhigala.

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi si Karen mitabang ni Eileen nga mobati nga gikinahanglan?

Hatagi og gibug-aton nga kini sa kasagaran dili manginahanglan og dako nga
paningkamot aron sa pagtabang sa uban nga mobati og ka maayo mahitungod
sa ilang mga kaugalingon. Kita makahimo niini pinaagi sa pagpakita og kaikag
diha kanila ug pagpakita kanila nga sila may bili ngadto sa uban.

Mga sitwasyon Ipasabut ang mosunod nga mga sitwasyon, ug himoa nga ang mga bata
maghisgot kanila. Ikaw mahimo nga mopadula sa mga bata sa matag
sitwasyon ug unya hangyoa sila sa pagpakigbahin uban sa klase unsa ang
ilang gibati.

1. Kamo nagtukod og usa ka balay sa langgam diha sa inyong luyo nga
nataran uban sa inyong mga higala. Ang inyong gamay nga igsoon nga
lalaki miduol ug nangutana kon siya ba makatabang.

• Unsa ang inyong mabuhat aron paghimo sa inyong igsoon nga lalaki nga
mobati og kaayo sa iyang kaugalingon? (Patabanga siya ninyo pinaagi sa
pagtunol og mga lansang ug paggunit sa mga tabla aron dili molihok.)

• Unsa ang inyong bation kon kamo pa ang gamay nga batang lalaki ug ang
inyong magulang nga igsoong lalaki nagpatabang kaninyo sa pagtukod
og usa ka balay sa langgam?

2. Ang inyong klase sa Primarya naglaraw og usa ka proyekto sa pag-alagad.
Ang matag usa naghatag sa iyang mga ideya gawas ni Heather. Siya
maulawon ug dili daghan og igsusulti. Sa kalit si Heather nagsugod sa
pagsulti, apan siya gihunong sa lain ug wala makahimo sa paghuman unsa
ang iyang isulti.

• Unsa ang inyong mabuhat aron sa pagpakita nga kamo naghunahuna
mahitungod ni Heather ug buot kaniya nga mobati nga mahinungdanon?

• Unsa ang inyong bation kon kamo pa si Heather ug usa ka tawo mipakita
kaninyo nga sila naghunahuna mahitungod unsay inyong gisulti?

3. Kamo nagdula sa gawas sa eskwelahan, ug kamo nakakita og pipila ka 
mga bata nagsulti ngadto sa lain nga bata sa dili pag-apil sa ilang dula. 
Sila ngil-ad ngadto niana nga bata.

• Unsa ang inyong buhaton aron sa pagpakita niana nga bata nga siya
mahinungdanon?

• Unsa ang inyong bation kon adunay usa ka bata nga mohangyo kaninyo
sa pagpakigdula samtang ang uban nga mga bata wala mopaapil kaninyo
og dula?

4. Adunay usa ka bag-ong bata nga babaye sa inyong klase sa Primarya, ug
pipila sa bata nga mga babaye nagbugal-bugal kaniya tungod kay siya
naninina og lahi kay sa uban nga mga sakop sa klase.
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• Unsa ang inyong buhaton aron sa paghimo sa bag-ong bata nga mobati
nga gikinahanglan ug gikahinangup?

• Unsa ang inyong bation kon kamo bag-o sa simbahan ug usa ka bata
mihatag og panahon sa pagpakigsulti kaninyo ug mihimo kaninyo nga
mobati nga giabi-abi?

Sultihi ang mga bata nga kitang tanan adunay daghan nga mga kahigayunan
matag adlaw sa pagpakita sa uban unsa ka mahinungdanon sila ngari kanato.

Katingbanan

Ikaw mahimo nga mosaysay sa usa ka panahon sa diha nga usa ka bata
naminaw o mihatag og pagtagad nganha kanimo ug mihimo kanimo nga
mobati og kaayo. Sama pananglit, ikaw mahimo nga mosaysay sa usa ka
panahon sa diha nga usa ka bata sa imong klase mikaway ug mipahiyom
nganha kanimo diha sa usa ka tindahan o diha sa dalan ug giunsa niini
paghimo kanimo nga mobati og kaayo.

Pagpamatuod nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo naghigugma
matag usa kanato. Kita bililhon ngadto kanila. Ang tanan nga ilang gihimo
alang kanato mao ang pagtabang kanato. Sila buot kanatong tanan nga
mobalik ngadto kanila aron magpuyo uban kanila sa kahangturan. Kita
makatabang kanila pinaagi sa paghigugma sa uban ug sa pagtabang niadto
nga nagliyok kanato sa pagpamati sa bili nga sila aduna ngari kanato ug
ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Pagdapit og mga bata sa pagpakigbahin og mga kasinatian sa diha nga usa ka
bata mihimo kanila nga mobati og kaayo mahitungod sa ilang mga kaugalingon
o sa diha nga sila mihimo sa lain nga mobati og kaayo og pagka may bili.

Sultihi ang mga bata nga ingon nga mga sakop sa Simbahan, kita nagtuo sa
pagbuhat og maayo ngadto sa tanang mga tawo. Ipasabut nga kini kabahin sa
ikanapulog tulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo.

Ipasulti og balik sa mga bata uban kanimo ang mosunod nga pundok sa mga
pulong: “Kami nagtuo sa . . . pagbuhat og maayo ngadto sa tanang mga tawo.”

Pagdapit og mga bata sa pagpaningkamot sulod sa semana sa pagtabang og
usa ka bata nga mobati nga gihigugma ug ka maayo mahitungod sa ilang mga
kaugalingon.

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Palingkura ang usa sa mga bata sa usa ka lingkuranan diha sa taliwala 
sa lawak ug pagpakaaron-ingnon nga usa ka prinsipe o prinsesa nga
naglingkod sa trono. Ang prinsipe o prinsesa dili tugutan sa pagsulti,
samtang ang uban nga mga bata mosulti sa tanan nga maayo nga ilang
mahunahuna mahitungod kanila. Sila mahimo nga mosulti sama sa “Siya
adunay nindot nga pahiyom”; “Ako nakagusto sa kolor sa iyang buhok”;

Artikulo sa hugot
nga pagtuo

Kinaugalingon nga
kasinatian ug
pagpamatuod
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“Siya may balaanong pagtahud sa klase”; “Siya nakigbahin sa mga krayola
ngari kanato.” Koronahi ang prinsipe o prinsesa sa usa ka yano nga korona.
Hatagi ang matag bata og higayon nga mahimong prinsipe o prinsesa.

2. Ipasabut nga ang pagkamaayo nga maminaw nagtabang sa uban nga
makahibalo nga sila adunay bili. Kon ang uban nga mga tawo nagsulti, ang
mga bata kinahanglan nga maminaw og maayo ug dili mosagbat. Hangyoa
ang mga bata sa pagpaminaw og maayo ngadto sa mosunod nga sugilanon
ug sa pagpataas sa ilang mga kamot kon ikaw mosulti og usa ka butang nga
tingali dili mahitabo.

Si Michelle mimata lima ka mga gutlo sa dili pa ang panahon sa pagsimba.
Kon siya dili magdali, siya mosimba nga ang hitsura sama gayud og mao pay
pagbangon sa higdaanan. Siya midagan og dali ngadto sa banyo ug gihilam-
usan ang iyang nawong og cereal. Samtang siya nagdagan og balik ngadto sa
iyang lawak-katulganan, siya napandol sa iyang dulaan nga buaya. “Michelle,
sulod sa duha ka mga gutlo kita molakaw na,” mitawag ang iyang monyeka og
kusog. Si Michelle misudlay pagdali sa iyang sinina, mibutang sa iyang labing
nindot nga brush sa buhok, ug midagan ngadto gawas sa pultahan.

Pasalamati ang mga bata alang sa pagpaminaw og maayo ug sa wala
pagsagbat. Unya balika pagbasa ang sugilanon ug ipasal-ot sa mga bata
ang husto nga mga pulong puli sa sayop nga mga pulong.

Paghimo og usa ka tinohog nga monyeka nga papel (tan-awa ang mga
hulagway) alang sa matag bata. Pabutangi og kolor ang mga monyeka aron
makita nga sama og mga sakop sa klase o mga sakop sa banay. Pagsulti
mahitungod sa paagi nga sila nakatabang sa usag usa nga mobati nga
gihigugma. (Sila makasulti og mabination nga mga pulong ngadto sa usag
usa, dili mosalikway og mga tawo kon sila magdula, maminaw og maayo, 
ug motabang sa usag usa kon adunay suliran.)

4. Paghimo og usa ka lista diha sa usa ka kilid sa pisara nga may ulohan
“Sa unsa nga Paagi si Jesukristo Nagpakita og Gugma alang Kanato.” Unya
paghimo og lista sa pikas kilid nga nag-ulohan, “Sa Unsa nga Paagi Kita
Makapakita og Gugma alang sa Uban.” Himoa ang duha ka mga lista gikan
sa mga tubag sa mga bata ngadto sa mga pangutana sa may sinugdanan sa
leksyon. Kamo mahimo usab nga moitsa og usa ka bulsita ngadto sa matag
bata nga mipuli, nagdapit sa bata nga may bulsita sa pagsugyot og usa ka
butang alang sa usa sa mga lista sa dili pa kini iitsa og balik nganha kanimo.
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Paghinumdom ni Jesukristo 
sa Panahon nga Kita 
Nag-ambit sa Sakramento
Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa paghinumdom kanunay ni Jesukristo ug sa

ilang mga pakigsaad sa bunyag samtang sila nag-ambit sa sakramento.

Pagpangandam 1. Pagtuon sa 3 Nephi 18:1–11; 20:1–9; ug Mateo 26:17–30.

2. Pag-andam og usa ka bag nga may sulod nga daghang gagmay nga
mga butang.

3. Balika pagtuon ang asoy ni Jesus ug sa Nephite nga mga bata gikan sa
leksyon 30 ubos sa ulohan “Jesukristo Naghigugma sa Tanang mga Bata.”

4. Pangandam sa pagtabang sa mga bata nga moawit o mosulti sa mga
pulong sa “Gibati Ko Ang Gugma sa Akong Manluluwas [I Feel My Savior’s
Love]” (Children’s Songbook, p. 74); ang mga pulong gilakip diha sa luyo
niining tamdanan nga basahon.

5. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon ug usa ka Doktrina ug mga Pakigsaad.
b. Hulagway 3-57, Jesus Nagpanalangin sa Nephite nga mga Bata; hulagway

3-22, Ang Katapusan nga Panihapon (62174, Sudlanan sa Hulagway sa
Ebanghelyo 225); hulagway 3-1, Juan Bautista Nagbunyag ni Jesus
(62133, Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 208); hulagway 3-51, 
Wali sa Bukid (62166, Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 212);
hulagway 3-56, Kristo ug ang mga Bata (62467, Sudlanan sa Hulagway
sa Ebanghelyo 216); hulagway 3-10, Ang Unang Panan-awon (62470,
Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 403); ug hulagway 3-59,
Pagpaambit sa Sakramento (62021).

c. Kon mahimo, usa ka sudlanan alang sa pan ug alang sa tubig sa
sakramento.

6. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

Gisugyot nga 
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang Sakramento Makatabang Kanato sa Paghinumdom ni Jesukristo

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pagsugod nga pag-ampo.0

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Kuhaa ang gagmay nga mga butang, tagsa-tagsa, gikan sa bag nga imong
giandam. Sa daklit ihulagway ang matag butang. Sa panahon nga ikaw
nakahuman na, ipasulti sa mga bata nganha kanimo hain nga butang ang
imong gikuha pag-una, ikaduha, ikatulo, ug ang sunod.

Pang-atensyon 
nga kalihokan
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Ipasabut ngadto sa mga bata nga kini nga kalihokan motabang kanila unsa ka
maayo sila mohinumdom.

Ipakita ang hulagway 3-57, Jesus Nagpanalangin sa Nephite nga mga Bata.
Ipasulti sa mga bata unsa ang ilang nahinumdoman mahitungod niini nga
hitabo. Dayega sila alang sa unsay ilang ikasulti.

Ipasabut nga sa diha nga si Jesukristo kauban sa iyang mga Apostoles sa
Jerusalem, siya misugo ni Pedro ug ni Juan sa pag-andam og usa ka linain nga
panihapon alang kaniya ug sa Napulog Duha ka mga Apostoles (tan-awa sa
Mateo 26:17–30).

Ipakita ang talan-awon 3-22, Ang Katapusan nga Panihapon.

Ipasabut nga si Jesukristo misulti sa iyang mga Apostoles nga kini mao ang
katapusan nga higayon nga siya mokaon uban kanila. Siya nakahibalo nga siya
sa dili madugay mamatay. Human sa panihapon, si Jesus mibuhat og usa ka
butang nga sukad wala pa gayud mabuhat dinhi sa yuta. Siya mipanalangin ug
mipaambit sa sakramento. Iyang gipikaspikas ang pan ngadto sa mga piraso
ug misulti sa iyang mga Apostoles nga kon sila mokaon niini sila kinahanglan
mohunahuna sa iyang nabugto nga kinabuhi. Siya mihatag kanila og bino ug
misulti kanila sa paghinumdom sa iyang dugo nga ipaagas diha sa yuta alang
kanila. Siya misulti kanila nga sila kinahanglan mohinumdom nga siya mihatag
sa iyang kinabuhi aron kita unta mabuhi sa kahangturan.

Ipasabut nga sa diha nga si Jesus miduaw sa mga Nephite, siya usab mihatag
kanila sa sakramento (tan-awa sa 3 Nephi 18:1–11). Sama sa iyang gibuhat
didto sa Jerusalem, si Jesus mipadala sa napulog duha nga mga tinun-an aron
sa pagkuha og pan ug bino. (Ipasabut nga kita naggamit og tubig kay sa bino
alang sa sakramento karon) Samtang ang mga tinun-an milakaw, si Jesus
misugo sa mga tawo sa pagpundok liyok kaniya diha sa yuta.

Sa diha nga ang mga tinun-an mibalik dala ang pan ug bino, si Jesukristo mipikas-
pikas sa pan ngadto sa gagmay nga mga piraso ug mipanalangin niini. Siya
mihatag sa matag tinun-an og usa ka piraso sa pan aron kan-on. Unya si Jesus
mitudlo sa mga tinun-an sa paghatag sa pan ngadto sa uban nga nahibilin nga
mga katawhan. Sa diha nga kini nahimo, si Jesus mipanalangin ug mihatag sa
bino ngadto sa mga tinun-an ug unya gipahatag kini ngadto sa mga katawhan.
Siya mipasabut nga siya mohatag kanila sa pagtugot sa pagpanalangin ug
paghatag sa sakramento ngadto sa tanan nga mga sakop sa iyang Simbahan.

Pag-usab, human ang matag usa nakaambit sa sakramento, si Jesuskristo
mipasabut sa katuyoan niini sama sa iyang nabuhat alang sa iyang mga
Apostoles sa Jerusalem.

Basaha ug kusog ngadto sa mga bata ang 3 Nephi 18:7 diha sa Basahon ni
Mormon. Sultihi sila nga kini mao unsay gisulti ni Jesukristo sa diha nga siya
mihatag sa mga Nephite sa sakramento. Hatagi of gibug-aton nga ang pag-
ambit sa sakramento nagpakita ngadto sa Langitnong Amahan nga kita
mohinumdom ni Jesukristo.

• Sa inyong hunahuna unsa ang gibati sa mga Nephite mahitungod ni
Jesukristo sa diha nga sila miambit sa sakramento?

Ipakita ang hulagway 3-59, Pagpaambit sa Sakramento.

Paghisgut uban sa mga bata unsa ang mahitabo sa panahon sa sakramento
nga pag-alagad. Gamit og mga pangutana aron pagtudlo sa mosunod nga
mga ideya:

Panaghisgutan nga
may mga butang

Balaan nga
kasulatan nga
pagbasa ug
panaghisgutan

Balaan nga
kasulatan nga
sugilanon

Hulagway ug
panaghisgutan



189

1. Kita sa kasagaran mag-awit og usa ka himno sa sakramento.

2. Mga tighupot sa pagkapari (kasagaran mga pari) mopikas-pikas sa pan.
Ipakita sa mga bata ang usa ka sakramento nga sudlanan alang sa pan.

3. Usa ka tighupot sa pagkapari (kasagaran usa ka pari) moluhod ug mohatag
sa sakramento nga pag-ampo sa pan. (Kamo mahimo nga mobasa sa mga
pulong sa sakramento nga mga pag-ampo nga makita diha sa Moroni 4 ug 5
diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77, 79.)

4. Mga tighupot sa pagkapari (kasagaran mga deakono) mopaambit sa pan.

5. Usa ka tighupot sa pagkapari (kasagaran usa ka pari) moluhod ug mohatag
sa sakramento nga pag-ampo sa tubig. (Ipakita ang usa ka sakramento nga
sudlanan alang sa tubig.)

6. Mga tighupot sa pagkapari (kasagaran mga deakono) mopaambit sa tubig.

• Mahitungod sa unsa ang kinahanglan nga atong hunahunaon sa panahon
nga ang sakramento gipaambit? (Si Jesukristo ug unsa ka dako ang iyang
paghigugma kanato.)

Kita Kinahanglan Gayud Mohinumdom ni Jesukristo sa panahon sa
Sakramento

Panaghisgutan • Unsa ang atong mabuhat aron sa paghinumdom ni Jesukristo sa panahon
sa sakramento?

• Unsa ang pipila sa mga sugilanon mahitungod sa Manluluwas nga mahimo
nga atong hunahunaon sa panahon sa sakramento?

• Unsa ang pipila sa mga awit nga mahimo nga atong hunahunaon sa
panahon sa sakramento?

Sa panahon sa sakramento, kita makahunahuna sa mga butang nga atong
mahibaloan mahitungod ni Jesukristo aron sa pagtabang kanato sa
paghinumdom ug paghigugma kaniya.

Awit Tabangi ang mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Gibati Ko Ang
Gugma sa Akong Manluluwas [I Feel My Savior’s Love].”

• Unsa ang inyong gibati samtang kamo nag-awit o nagsulti sa mga pulong
niini nga awit?

• Unsa ang inyong bation kon kamo maghunahuna mahitungod sa mga
pulong niini nga awit sa panahon sa sakramento?

Sultihi ang mga bata nga kamo adunay daghan nga mga hulagway ug kamo
buot kanila nga mosulti mahitungod sa matag usa. Ipakita ang mga hulagway
ug sa daklit paghisgot sa matag usa uban sa mga bata. Paningkamot sa
pagpaapil sa matag bata kutob sa mahimo. Gamit og mga hulagway 3-1, 
Juan Bautista Nagbunyag ni Jesus; hulagway 3-51, Wali sa Bukid; hulagway 
3-56, Kristo ug ang mga Bata; ug hulagway 3-10, Ang Unang Panan-awon.

Pahinumdom ang mga bata nga sila makahimo sa paghunahuna mahitungod ni
Jesukristo pinaagi sa paghinumdom og mga sugilanon mahitungod kaniya ug
sa paghunahuna unsa ka dako ang iyang paghigugma kanila.

Sultihi ang mga bata nga sila mohimo og kalihokan aron sa pagtabang kanila
sa paghinumdom unsaon nila paglihok sa panahon sa sakramento. Pagpili og
duha ka mga bata matag higayon sa pagpadula sa mosunod nga mga paagi

Pagdula nga
kalihokan ug
panaghisgutan

Hulagway nga
panaghisgutan
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sa paglihok. Paduola sila sa atubangan sa lawak. Hagawhaw ngadto sa matag
usa unsa ang kinahanglan iyang buhaton. Patan-awa ang lain nga mga bata ug
unya papilia hain nga paagi ilang kinahanglan nga buhaton sa panahon sa
sakramento. Ipasulti sa duha ka tigdula mahitungod sa unsa ang ilang
gihunahuna. Paghisgot uban sa mga bata ngano nga ang maayo nga panlihok
nagtugot kanila sa paghunahuna mahitungod ni Jesukristo sa labaw nga
balaan nga pagtahud nga paagi.

Katingbanan

Ipasabut ngadto sa mga bata nga sila kinahanglan mohinumdom ni Jesukristo
sa panahon nga sila moambit sa sakramento ug usab sa panahon sa nahibilin
nga mga adlaw sa semana. Basaha pag-usab ang mosunod nga pundok sa
mga pulong gikan sa 3 Nephi 18:7: “Ug kon kamo sa kanunay naghinumdom
kanako kamo makabaton sa akong Espiritu uban kaninyo.”

Pagpamatuod nga ang Langitnong amahan nahimuot kanato kon kita
maningkamot sa paghinumdom ni Jesukristo ug mosunod sa iyang mga
pagtulun-an. Awhaga ang mga bata sa paghunahuna ni Jesukristo sa sunod
panahon nga sila moambit sa sakramento.

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Kon mahimo, pagkuha og usa ka gamay nga hulagway ni Jesukristo alang
sa matag bata ug pagsulat og usa ka gamay, tinagsa-tagsa nga mubo nga
sulat diha sa luyo. Sultihi ang mga bata nga sila makahimo sa pagbutang sa
mga hulagway diin sila mapahinumdoman mahitungod ni Jesus ug sa iyang
gugma alang kanila.

2. Basaha ang “Saysayi ‘Ko sa mga Sugilanon ni Jesus [Tell Me the Stories 
of Jesus]” (Children’s Songbook, p. 57).

Saysayi ‘ko sa sugilanon ni Jesus,
Butang nga ipangutana kon nia s’ya.
Hitabo’s dalan ug sa dagat,
Bahin ni Jesus, saysayi ‘ko.

Pagpamatuod sa
magtutudlo

Pagbasa sa balaan
nga kasulatan

1. Pagpakaaron-ingnon nga
nagdibuho og usa ka hulagway 
o nagkolor.

2. Pagpakaaron-ingnon nga
naghagawhaw ngadto sa mga
katupad.

3. Pagpakaaron-ingnon nga
nagdula sa usa ka dulaan ug
naghimo og langas niini.

Lingkod sa balaanon nga paagi ug
paghunahuna mahitungod sa mga
sugilanon gikan sa balaan nga mga
kasulatan mahitungod ni Jesukristo.

Lingkod sa balaanon nga paagi ug
paghunahuna unsa ka dako ang
paghigugma ni Jesukristo kaninyo.

Sa balaanon nga paagi ambit sa
sakramento ug unya sa balaanon
nga paagi ipaambit kini sa uban.
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Giunsa pag-alirong sa mga bata,
Panalangin kanako mahunahuna;
Puno sa kalooy og grasya,
Sa naw’ng ni Jesus makita ta.

Saysayi ko ngano ang dagat mobalod
Sa Galile sakayan hapit malunod!
Giunsa’s Ginoo pagbadlong,
Kusog nga hangi’ng misungasong.

3. Dapita ang matag bata sa paghagawhaw diha sa inyong dunggan samtang
siya mobiya sa klase og usa ka butang nga iyang hunahunaon mahitungod
ni Jesukristo sa sunod nga higayon nga ang sakramento ipaambit. Ang
paghagawhaw mopugong sa mga bata gikan sa yano nga pag-usab unsa
ang gisulti sa uban ug motabang sa pagpabiya sa lawak-klasehanan uban
ang balaan nga pagtahud.

4. Papaminawa ang mga bata sa mosunod nga sugilanon mahitungod sa usa
ka bata nga lalaki kinsa gitabangan pinaagi sa paghinumdom ni Jesus:

“Si Scott ug ang iyang banay mao pa lamang ang pagbalhin ngadto sa 
usa ka bag-o nga dakbayan. Ang unang adlaw diha sa iyang bag-o nga
panimalay mao ang iyang ikawalo nga adlaw nga natawhan, apan siya walay
mga higala nga makauban sa pakigdula ug walay mga pagduaw gikan sa
mga apohan o mga ig-agaw ingon nga siya kanunay aduna kaniadto.

“Ang iyang inahan miingon, “Ayaw kaguol, Scott, ang klase mosugod sa sunod
semana ug unya ikaw makabaton og daghan nga bag-ong mga higala.”

“Ang klase misugod, apan bisan unsaon si Scott misamot pagbati og kamingaw.
Ang tanan nga batang mga lalaki ingon og adunay ilang kaugalingon nga mga
higala. Sila nangatawa ug nalingaw nga nagkauban, apan si Scott wala dapita
aron sa pagkig-uban kanila. Siya nagtan-aw sa daplin. Sa diha nga ang klase
mahuman matag adlaw, siya maglakaw pauli sa panimalay sa iyang kaugalingon.

“Si Scott wala madugay mihinumdom niining mamingaw nga panahon ug miingon,
“Sa wala pa ako mobalhin, ang akong (Primarya) nga magtutudlo mihatag kanako
og usa ka gamay, gikwadro nga hulagway ni Jesus. Gibutang ko kini sa may kilid
sa akong higdaanan. Matag higayon nga ako motan-aw niini nga hulagway, ako
mobati og kaarang-arang. Ako nakahinumdom nga si Jesus naghigugma sa mga
bata. Ako mibati nga siya naghigugma kanako ug nakahibalo unsay akong gibati”
(Family Home Evenings manual no.1 (1972), p. 140).

• Sa unsa nga paagi nga ang paghinumdom ni Jesus nagtabang ni Scott?

• Sa unsa nga paagi nga ang paghinumdom ni Kristo nagtabang kanato?

5. Awhaga ang mga bata sa pagpabilin nga hilom sulod sa usa ka gutlo ug sa
paghunahuna ni Jesukristo.

6. Basaha ang “Ang Paghunahuna Mahitungod ni Jesus [To Think About Jesus]”
(Children’s Songbook, p. 71).

Dili malisud ang paghilum
Maghunahuna ni Jesus diha’s krus.
Tanan kanako nga iyang giantus;
Dili malisud ang paghilum.

Koro:
Dili malisud bisan ako gamay,
Paghunahuna N’ya sa kanunay.

Leksyon 32
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Ang Sakramento 
Nagpahinumdom Kanato sa 

Atong mga Pakigsaad

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makaamgo nga ang pag-ambit sa
sakramento makatabang kanila sa paghinumdom sa mga pakigsaad sa bunyag.

Pagpangandam 1. Basaha ang Moroni 4:3 ug 5:2.

2. Pangandam sa pagtabang sa mga bata sa pagsulti ug pagkat-on sa
ikatulong artikulo sa hugot nga pagtuo.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon.
b. PAM nga taming (shield) ug singsing.
c. Hulagway 3-13, Batang Lalaki Gibunyagan (62018); hulagway 3-59,

Pagpaambit sa Sakramento (62021); hulagway 3-9, Jesus ang Kristo
(62572; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 240).

4. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa paghimo og usa ka butang
sulod sa semana.

Ang Sakramento nga Pag-ampo Nagpahinumdom Kanato sa Atong mga
Pakigsaad sa Bunyag

Sultihi ang mga bata sa pagpaminaw og maayo. Kon kamo mosulti og usa 
ka butang nga ilang himoon o hunahunaon sa panahon sa sakramento, sila
mobarug og tarung. Kon kamo mosulti og usa ka butang nga dili himoon o
hunahunaon sa panahon sa sakramento, sila mobako.

Basaha ang mosunod nga mga pahayag sa tinagsa-tagsa, paghatag sa mga
bata og higayon sa pagtubag.

1. Paghinumdom nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo naghigugma
kanato. (Barug)

2. Paghunahuna mahitungod sa pag-adto sa piknik. (Bako)

3. Paghinumdom nga si Jesukristo mihimo sa masakiton nga mga tawo nga
mamaayo. (Barug)

4. Paghagawhaw ug pakigtabi ngadto sa imong katupad. (Bako)

5. Pagliso-liso ug pagbalhin-balhin sa inyong gilingkuran. (Bako)

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Leksyon
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6. Paghatag og pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan. (Barug)

7. Pagdibuho og mga hulagway o pagdula sa usa ka dulaan. (Bako)

8. Paghinumdom og mga sugilanon mahitungod ni Jesukristo. (Barug)

Ipakita ang hulagway 3-13, Bata nga Lalaki Gibunyagan, ug hulagway 3-59,
Pagpaambit sa Sakramento. Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna sa
katapusan nga higayon nga sila miambit sa sakramento. Papaninguhaa sila 
sa paghinumdom mahitungod sa unsa ang ilang gihunahuna ug gibuhat sa
panahon sa sakramento. Sultihi sila sa pagtubag sa mosunod nga mga
pangutana ngadto sa ilang mga kaugalingon, dili sa kusog nga tingog:

• Kamo ba may balaan nga pagtahud sa panahon sa sakramento?

• Kamo ba naghunahuna mahitungod sa Manluluwas sa panahon sa sakramento?

• Kamo ba namati ngadto sa mga pulong sa sakramento nga mga pag-ampo?

Basaha ang Moroni 4:3 og kusog ug ipapamati sa mga bata ang duha ka mga
saad nga ilang gihimo ngadto sa Langitnong Amahan kon sila moambit sa
sakramento. Hatagi og gibug-aton ang mga pulong, kon gikinahanglan, aron 
sa pagtabang kanila sa pagpili niining duha ka mga saad.

Kita nagsaad sa—

1. Paghinumdom kanunay ni Jesukristo. (Himoa nga ang bata mopakita sa
hulagway 3-9, Jesus ang Kristo.)

2. Pagsunod sa mga sugo. (Ipakita sa mga bata ang PAM nga taming (shield)
ug singsing. Balika pagtuon uban sa mga bata unsa ang gipasabut sa PAM.)

Awhaga ang mga bata sa pagpamati og maayo ngadto sa sakramento nga
mga pag-ampo matag semana aron makadungog sa duha ka mga saad nga
ilang gihimo:

1. Paghinumdom kanunay ni Jesukristo.

2. Pagsunod sa iyang mga sugo.

Ipasabut nga kini mao ang sama nga mga saad nga atong gihimo sa diha nga
kita gibunyagan. Ipasulti og balik sa mga bata kining duha ka mga saad og
kusog. Hatagi og gibug-aton nga ang Langitnong Amahan nagsalig kanato 
sa paghupot sa atong mga saad ngadto kaniya, ug kita nakahibalo nga ang
Langitnong Amahan sa kanunay mohupot sa iyang mga saad ngari kanato.

Ipasabut nga kini dili sa kanunay masayon ang paghinumdom sa atong mga
saad. Pag-ambit sa sakramento matag Domingo ug pagpamati sa sakramento
nga mga pag-ampo nagtabang kanato sa paghinumdom sa paghupot sa atong
mga saad ngadto sa Langitnong Amahan.

Tabangi ang mga bata sa pagsulti sa ikatulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo.
Hatagi og gibug-aton nga kita mahimo lamang nga mobalik pagpuyo uban sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo kon kita mosunod sa ilang mga sugo.

Sugilanon Isaysay sa imong kaugalingon nga mga pulong ang sugilanon ni Jonathan, 
usa ka batang lalaki kinsa mibati sa kamahinungdanon sa sakramento:

Si Jonathan nagpuyo uban sa iyang mga ginikanan diha sa usa ka dako nga
rancho. Siya adunay gamay nga kabayo nga iyang kaugalingon, ug sa
kasagaran siya mitabang sa iyang amahan sa pag-amuma sa mga kabayo 
sa rancho. Usa ka adlaw si Jonathan nahulog sa iyang gamay nga kabayo 
ug nabali ang iyang buko-buko. Human siya mahiling, ang doktor misulti ni

Artikulo sa hugot
nga pagtuo

Balaan nga
kasulatan ug
panaghisgutan

Hulagway nga
kalihokan
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Jonathan ug sa iyang mga ginikanan nga si Jonathan mamaayo ra apan siya
kinahanglan nga magpabilin nga maghigda sulod sa daghan nga mga semana.

Si Jonathan nabunyagan nga usa ka sakop sa Simbahan duha pa lamang ka
bulan sa wala pa ang aksidente. Siya mihimo og usa ka pakigsaad, o saad,
uban sa Langitnong Amahan nga siya musonod sa iyang mga sugo. Ang pag-
ambit sa sakramento nakatabang sa pagpahinumdom ni Jonathan sa iyang
pakigsaad. Siya namati og maayo ngadto sa sakramento nga mga pag-ampo
ug naglingkod nga may balaan nga pagtahud samtang ang sakramento
gipaambit. Matag higayon, si Jonathan namati alang sa mga pulong nga
nagsulti mahitungod sa iyang mga pakigsaad—sa paghinumdom kanunay ni
Jesus ug sa paghupot sa iyang mga sugo. Si Jonathan nakahibalo nga sa diha
nga siya miingon og “amen” ug miambit sa sakramento, kini nagpasabut nga
siya maningkamot sa iyang labing mahimo sa paghupot sa iyang mga
pakigsaad uban sa Langitnong Amahan.

Karon nga si Jonathan kinahanglan nga magpabilin nga maghigda, siya dili
maka-adto sa simbahan ug dili makaambit sa sakramento. Si Jonathan
gimingaw niadtong mahilom, may balaan nga pagtahud nga mga higayon 
sa diha nga ang sakramento gipanalanginan ug gipaambit. Siya nakahibalo
unsa ka mahinungdanon kini nga mapahinumdom sa kanunay mahitungod 
sa mga pakigsaad nga iyang gihimo. Siya buot nga makabaton sa Espiritu 
sa Langitnong Amahan diha kaniya. Si Jonathan mihukom sa paghangyo sa
obispo kon ang sakramento mahimo ba nga dad-on sa iyang panimalay sa
Domingo.

Ang obispo nahimuot sa pagkahibalo nga si Jonathan dili buot nga makapalta
sa sakramento ug nga siya buot nga mapahinumdoman sa mga pakigsaad nga
iyang gihimo uban sa Langitnong Amahan ug si Jesukristo. Siya nakigsabut 
sa duha ka tighupot sa pagkapari sa pagduaw ni Jonathan didto sa rancho 
ma-Domingo ug sa pag-andam sa sakramento alang kaniya.

• Unsa ang gikamingawan ni Jonathan sa pagsimba? (Ang pag-ambit sa
sakramento.)

• Ngano nga siya buot moambit sa sakramento? (Siya buot nga
mapahinumdoman sa iyang mga saad sa bunyag ug sa saad nga siya
makabaton sa Espiritu sa Langitnong Amahan uban kaniya.)

Paghinumdom sa mga Pakigsaad sa Bunyag Nagtabang Kanato sa
Pagsunod sa mga Pagtulun-an ni Jesukristo

Ipasabut nga kon kita sa inadlaw-adlaw maghunahuna ni Jesukristo, kita lagmit
nga labaw nga mahinumdom sa iyang mga pagtulun-an ug sa mga saad o
mga pakigsaad nga atong gihimo nga mosunod kaniya. Dapita ang mga bata
sa pagdula sa mosunod nga sitwasyon, ug pahukma sila unsaon nila
pagsulbad ang matag usa:

1. Si Anna ug si Gretchen managsoon. Ang higala ni Anna mianha aron sa
pagpakigdula. Si Gretchen buot nga makigdula uban kanila, apan si Anna 
dili buot kaniya nga modula. Unsa ang kinahanglan buhaton ni Anna?

• Sa unsa nga paagi nga ang paghinumdom ni Jesukristo makatabang ni
Anna sa pagsunod sa usa ka sugo?

• Unsa ang sugo nga iyang pagasundon?

Mga sitwasyon ug
mga panaghisgutan
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2. Si Darren misul-ob sa kamisadentro sa iyang igsoon nga lalaki nga walay
pananghid ug namansahan kini. Unsa ang kinahanglan buhaton ni Darren?

• Sa unsa nga paagi nga ang paghinumdom ni Jesukristo nagtabang ni
Darren sa pagsunod sa usa ka sugo?

• Unsa nga sugo ang iyang pagasundon?

3. Si Ian nakakita og usa ka dulaan nga sakyanan sa gawas sa iyang balay.
Siya buot nga motipig niini, apan siya nakasiguro nga kini gipanag-iya sa
iyang higala nga si Dee, kinsa nagpuyo ngadto sa unahan sa dalan. Unsa
ang kinahanglan nga buhaton ni Ian?

• Sa unsa nga paagi nga ang paghinumdom ni Jesukristo makatabang ni
Ian sa pagsunod sa usa ka sugo?

• Unsa nga sugo si Ian magsunod?

4. Si Jacob padulong sa gawas aron sa pagdula. Ang iyang inahan naninguha
sa paglimpyo sa balay. Samtang si Jacob nagpaingon sa gawas aron sa
pagdula, siya makamatikod nga ang iyang inahan ingon og gikapoy kaayo.
Unsa ang kinahanglan nga buhaton ni Jacob?

• Sa unsa nga paagi ang paghinumdom ni Jesukristo nagtabang ni Jacob
sa pagsunod sa usa ka sugo?

• Unsa nga sugo ang gisunod ni Jacob?

Pasalamati ang mga bata alang sa ilang maayo nga mga hunahuna.

Katingbanan

Pahinumdumi ang mga bata nga sa dihang kita gibunyagan, kita misaad sa
paghinumdom kanunay ni Jesukristo (ipataas ang usa ka tudlo). Kita usab
misaad pagsunod sa iyang nga sugo (ipataas ang duha ka mga tudlo). Sultihi
sila nga kon sila motan-aw sa ilang mga kamot ug makakita sa ilang PAM nga
singsing, makakita sa duha ka mga tudlo sunod sa ilang singsinganan nga
tudlo makatabang kanila sa paghinumdom sa duha ka mga saad nga ilang
himoon sa panahon nga sila pagabunyagan.

Balika pagtuon ang balaan nga mga kasulatan nga mga sugilanon mahitungod
ni Jesukristo nga nagpanalangin ug nagpaambit sa sakramento gikan sa
leksyon 32.

Pagpamatuod ngadto sa mga bata nga si Jesukristo naghigugma kanato ug
nga siya buot kanato nga maghinumdom kaniya. Awhaga sila sa pag-andam
alang sa mga pakigsaad nga sila mohimo sa panahon nga sila bunyagan
pinaagi sa pagka may balaan nga pagtahud sa panahon sa sakramento,
paghunahuna sa sakramento nga pag-ampo, ug sa paghinumdom ni Jesus.
Ipahinumdom kanila nga human sila mabunyagi, sila mopakita sa Langitnong
Amahan nga sila buot mohupot sa ilang mga saad ngadto kaniya matag
higayon nga sila moambit sa sakramento.

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga

Pagpamatuod sa
magtutudlo

Leksyon 33



196

usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Sultihi ang mga bata nga sila kinahanglan moadto sa sakramento nga tigum
nga andam sa paglingkod og hilom sa panahon sa sakramento ug sa
paghunahuna giunsa sila paghigugma sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Tudloi ang mga bata sa mosunod nga balak:

Ako mokyugpos sa akong mga bukton, ako moduko sa akong ulo,
Ug maghilom, maghilom ako;
Samtang gipanalanginan ang sakramento,
Ako maghinumdom Kanimo.

Isulti ang balak sa mga bata. Unya balika pagsulti kini uban kanila, magkyugpos
sa inyong mga bukton ug magduko sa inyong mga ulo ingon sa gipakita.

• Unsa ang atong kyugpuson? (Atong mga bukton.)

• Unsa ang atong iduko? (Atong ulo.)

• Sa panahon sa sakramento kita ba angay nga maghilom o magsaba?

• Kinsa ang kinahanglan nga atong hunahunaon sa panahon sa
sakramento? (Jesus.)

Balika pagsulti ang balak, pabutangi sa mga bata og mga pulong ug buhata
ang mga lihok hangtud sila makahibalo niini pag-ayo. Unya balika kini
pagsulti uban sa mga bata.

2. Pangutan-a ang mga bata unsa ang ilang nahibaloan mahitungod ni
Jesukristo. Kini mao ang pipila sa mga butang nga ilang mahunahuna sa
panahon sa sakramento. Ipakita ang hulagway 3-46, Jesus Nag-ampo sa
Gethsemane, ug sultihi ang mga bata mahitungod sa unsay nahitabo didto
sa tanaman (tan-awa sa Mateo 26:36-46). Tuguti ang Espiritu sa paggiya
kaninyo sa pagtudlo mahitungod niining sagrado nga hitabo.

3. Panghatag og mga gunting, papilit, ug mga kopya sa mosunod nga
ighahatag nga basahonon ngadto sa mga bata. Basaha ang ibabaw nga
bahin sa pahina uban sa klase. Tudlo-i ang mga bata sa paggunting subay
sa tulbok-tulbok nga mga linya ug ibutang ang mga pulong sa husto nga
pagkasunod-sunod. Kon ang mga bata nakabuhat na niini, ang mga pulong
kinahanglan mabasa nga “maghinumdom sa kanunay ni Jesukristo” ug
“magsunod sa mga sugo.” Ipapilit kanila ang mga piraso sa pulong sa dapit
nga mohingpit sa pundok sa mga pulong.

Paghinumdom ni Jesukristo
Sa panahon nga ako moambit sa sakramento ako nagbag-o sa akong
mga pakigsaad uban sa Langitnong Amahan. Ako nagsaad nga

ug 

mga sugo Jesus sa magsunod maghinumdom kanunay Kristo
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Kita Makaampo ngadto sa
Langitnong Amahan

Katuyoan Aron sa paglig-on sa tinguha sa matag bata sa pag-ampo ngadto sa
Langitnong Amahan sama sa gibuhat ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 3 Nephi 17 hangtud sa 19.

2. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Ako Nagpasalamat
Kanimo, Mahal nga Amahan [I Thank Thee, Dear Father]” (Mga Himno ug
mga Awit sa mga Bata, o Children’s Songbook, p. 7).

3. Pag-andam og usa ka palid nga papel alang sa matag bata ingon sa
mosunod:

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon
b. Usa ka lapis o krayola alang sa matag bata.
c. Hulagway 3-60, Bata nga Babaye Nag-ampo (62310); ug hulagway 3-61,

Jesus Nag-ampo uban sa mga Nephite (62542).

5.Paghimo sa gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsa nga
pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Kita Makasulti ngadto sa Atong Langitnong Amahan

Pagpakita og hulagway 3-60, Bata nga Babaye Nag-ampo.Pang-atensyon 
nga kalihokan

Ako Nagpasalamat
Kanimo

Ako Nangayo
Kanimo

Leksyon
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• Sa unsa nga paagi kita makasulti ngadto sa atong Langitnong Amahan?

• Ngano nga kita mag-ampo ngadto sa atong Langitnong Amahan?

• Kanus-a kita mahimo nga mag-ampo ngadto sa atong Langitnong Amahan?

Tungod kay ang Langitnong Amahan naghigugma kanato pag-ayo, siya mihimo
niini nga kini mahimo alang kanato sa pagpakigsulti ngadto kaniya. Siya buot
kanato nga mopasalamat kaniya alang sa atong mga panalangin. Siya usab
bout kanato nga mohangyo alang sa iyang panabang sa panahon nga kita
nagkinahanglan niini.

Kita Makapasalamat sa Atong Langitnong Amahan

Panaghisgutan Ipasabut nga kon kita mag-ampo, kita kinahanglan nga mopasalamat sa
Langitnong Amahan alang sa atong mga panalangin.

• Unsa ang pipila ka mga panalangin ang Langitnong Amahan naghatag
kanato nga kita makapasalamat kaniya? (Mga tubag mahimo nga maglakip
sa atong mga panimalay, atong mga banay, ang matahum nga kalibutan,
pagkaon, ug panaput.)

Kon kita makigsulti ngadto sa Langitnong Amahan, kita mogamit og talagsaon
nga mga pulong. Kon kita mopasalamat kaniya, kita moingon, “Kami
nagpasalamat kanimo.”

Tugoti ang mga bata sa pagsaysay ngadto sa klase sa unsa nga paagi sila
mopasalamat sa Langitnong Amahan alang sa usa ka piho nga panalangin.
Hangyoa ang matag bata sa paghunahuna og usa ka butang nga mapasalamatan
ang Langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ako nagpasalamat kanimo.

Sugilanon Papaminawa ang mga bata samtang ikaw mosaysay sa imong kaugalingon
nga mga pulong sa mosunod nga sugilanon mahitungod ni Jean ug sa unsa
nga paagi siya nahinumdom sa pagpasalamat sa Langitnong Amahan:

Kini panahon sa gubat didto sa Englatera. Kini ngitngit og si Jean nahadlok.
Ang iyang apohan nga babaye nagpuyo sa usa ka gamay nga balangay 
duol sa London, ug si Jean nagpaingon ngadto sa pagduaw kaniya. Siya
kinahanglan nga mosikad sa iyang biseklita sulod sa duha ka mga milya aron
nga makaabut sa dakong dalan. Si Jean nag-ampo uban sa iyang tibuok
kasingkasing nga unta siya walay kadaot nga moabut.

Samtang siya misikad sa iyang bisekleta ug nag-ampo, usa ka tugnaw ug
makusog nga hangin hapit mopahunong sa iyang gininhawa. Si Jean nag-ampo
pag-usab alang sa iyang kaluwasan ug sa kahanas sa pagnanaw sa agianan.

Sa kalit usa ka hayag mitunga ibabaw sa bungtod. Si Jean misikad paingon sa
hayag. Ang kahayag mipabilin diha sa iyang atubangan diha sa tibuok nga panaw.

Si Jean mapasalamaton kaayo. Siya nakahibalo nga ang Langitnong Amahan
mitubag sa iyang pag-ampo. Sa matag panahon nga siya mahinumdom niini,
siya magpasalamat og usab sa Langitnong Amahan. (Tan-awa Lucile C.
Reading, “The Light,” Children”s Friends, Aug. 1965, p. 45.)

Hatagi og gibug-aton nga ingon nga si Jean nakahinumdom sa pagpasalamat
sa Langitnong Amahan, ang matag usa kanato kinahanglan mahinumdom sa
pagpasalamat kaniya alang sa tanan nga iyang gihatag kanato ug alang sa
tabang nga atong nadawat.
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Isulti uban sa mga bata ang mga pulong sa unang garay sa “Ako
Nagpasalamat Kanimo, Mahal nga Amahan.”

Ako nagpasalamat kanimo,
Mahal nga Amahan sa imong kaayo.
Salamat kanimo, sa’mong panimalay,
Ginikanan ug sa kahigalaan.

Hangyoa ang mga bata sa pagpakigbahin og uban nga mga panalangin alang
diin sila nagpasalamat sa Langitnong Amahan.

Kita Makahangyo sa Langitnong Amahan alang sa Panabang

Tudlo ngadto sa hulagway 3-60, Bata nga Babaye Nag-ampo.

Pagpamatuod nga bisan unsa nga matang sa suliran nga kita aduna, kita
makahangyo sa Langitnong Amahan alang sa panabang sa panahon nga kita
nagkinahanglan niini.

• Unsa ang pipila ka mga butang nga kita makahangyo sa Langitnong 
Amahan sa pagtabang kanato? (Tugoti og panahon aron ang mga bata
makahunahuna. Ang mga tubag mahimo nga maglakip og tabang sa
paghatag og pakigpulong o pagbuhat sa buluhaton sa eskwelahan, tabang
sa pagsabut ug pagkat-on sa pagsunod sa mga sugo, talagsaon nga
panalipod, ug tabang nga mamaayo sa sakit.)

Ipasaysay sa mga bata ang mga higayon sa diha nga sila nag-ampo alang sa
lain nga tawo, sama sa mga sakop sa banay, mga higala, o mga silingan.

Talagsaon nga mga pulong nga atong gamiton kon kita mohangyo sa
Langitnong Amahan alang sa panabang mao ang ako naghangyo kanimo.
Ipasulti og balik sa mga bata kini nga mga pulong.

Awit Isulti ang mga pulong sa ikaduhang garay sa “Ako Nagpasalamat Kanimo,
Mahal nga Amahan.”  Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw sa mga pulong
ug pagpasulti unsa ang mahimo nga ilang ihangyo sa Langitnong Amahan.

Tabangi ko nga mabuotan karon,
Mosunod kanunay sa ‘kong ginikanan.
Sa mapinanggaon nga ngalan ni Jesus,
Naghangyo nimo panalangini ko.

Kita Kinahanglan Mag-ampo Kanunay, Sama sa Gihimo ni Jesukristo

Itudlo nga si Jesukristo nag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan sa
makadaghan nga higayon sa diha nga siya nagpuyo pa dinhi sa yuta. Human
sa iyang pagkabanhaw, siya usab nag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan.
Sa diha nga si Jesus miduaw sa Nephite nga mga katawhan, siya mitudlo
kanila ug mipanalangin kanila. Siya usab miampo alang sa mga katawhan 
ug mitudlo kanila nga sila kinahanglan usab mag-ampo.

Hulagway Ipakita ang hulagway 3-61, Jesus Nag-ampo uban sa mga Nephite.

Ipasabut nga ang Basahon ni Mormon nagsaysay kanato nga si Jesukristo
mipundok sa mga tawo libut kaniya ug mipaluhod kanila. Sa diha nga sila
nakaluhod na sa yuta, siya usab miluhod ug nag-ampo ngadto sa Langitnong
Amahan. Siya mihatag og usa ka matahum kaayo nga pag-ampo nga ang mga
tawo napuno sa hingpit nga kalipay sa diha nga ilang nadungog ang iyang
mga pulong.

Pagtudlo sa
magtutudlo

Hulagway ug
pagpamatuod

Awit ug
panaghisgutan
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Human si Jesus makatudlo kanila og daghan nga maanindot nga mga butang,
siya mitudlo kanila nga sila kinahanglan mag-ampo sama nga siya nag-ampo.

Basaha ang 3 Nephi 18:16

• Unsa ang gisulti niini nga bersikulo sa balaan nga kasulatan nga gitudlo ni
Jesus sa Nephite nga mga katawhan? (Siya mitudlo kanila sa pag-ampo.)

Ipasabut nga si Jesus mibiya sa Nephite nga mga katawhan, apan siya mibalik
sa ikaduhang higayon. Sa diha nga siya mibalik, siya nag-ampo pag-usab sa
Langitnong Amahan aron sa pagpasalamat kaniya alang sa pagtabang sa
iyang mga tinun-an nga Nephite. Siya usab mihangyo sa Langitnong Amahan
sa pagpanalangin sa mga katawhan. Si Jesukristo nag-ampo sa makadaghan
nga mga higayon samtang siya kauban sa mga Nephite. Pipila sa iyang mga
pag-ampo gitala diha sa Basahon ni Mormon. Ang Basahon ni Mormon
nagsaysay kanato nga pipila sa mga pag-ampo nga iyang gihatag hilabihan 
ka matahum nga sila dili ikasulat.

Ipasabut nga matag usa kanato kinahanglan mobuhat ingon sa gitudlo ni
Jesukristo ngadto sa mga Nephite ug sa pag-ampo kanunay ngadto sa
Langitnong Amahan.

• Kanus-a kita makaampo ngadto sa Langitnong Amahan? (Tugoti ang mga
tubag, ug paghisgot sa nagkalain-lain nga mga higayon nga ang mga bata
makahimo sa pag-ampo, lakip sa matag buntag ug gabii, diha sa panahon
sa tingkaon, uban sa ilang mga banay, o bisan kanus-a sila adunay suliran o
panginahanglan sa talagsaon nga panabang.)

• Unsa nga talagsaon nga mga pulong ang atong gamiton kon kita makigsulti
ngadto sa Langitnong Amahan?

Ipasulti og balik sa mga bata “Ako nagpasalamat kanimo” og “Ako naghangyo
kanimo.” Awhaga ang mga bata sa paggamit og lain nga angay nga
pinulongan alang sa pag-ampo.  Sila mahimo nga magbansay paggamit sa
“kanimo”.

Katingbanan

Kalihokan Ihatag sa mga bata ang mga papel nga inyong giandam ug ang mga lapis o
krayola. Hangyoa ang matag bata sa pagdibuho og usa ka hulagway diha sa
matag katunga sa papel nga nagpakita og alang sa unsa siya mapasalamaton
ug alang sa unsa siya mag-ampo.

Pakigbahin sa imong pagpamatuod mahitungod sa pag-ampo ngadto sa mga
bata. Hatagi og gibug-aton nga kini usa ka dako nga panalangin nga
makahimo sa pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan aron sa pagpasalamat
kaniya ug paghangyo kaniya alang sa panabang. Dapita ang mga bata sa pag-
ampo matag adlaw, ug pahinumdumi sila nga sila makahimo sa pag-ampo
bisan kanus-a ug sa bisan diin nga dapit nga sila buot.

Agi og pagpangandam alang sa panapos nga pag-ampo, pasugyota ang mga
bata og mga butang nga ang tawo nga mohatag sa pag-ampo mahimo nga
mopasalamat sa Langitnong Amahan. Usab pasugyota sila og mga butang nga
sila mahimong mohangyo.

Ihatag ang panapos nga pag-ampo sa inyong kaugalingon, maghinumdom sa
paggamit sa mga ideya nga gisugyot sa klase.

Pagpamatuod sa
magtutudlo

Balaan nga
kasulatan nga
panaghisgutan
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Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon og
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang paggiya, tan-awa ang
“Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Isulti ang mosunod nga balak, himoa ang mga lihok. Unya isulti kini pagbalik
uban sa mga bata, himoa ang mga lihok.

Kami nagpasalamat kanimo, Dios, alang sa kahayag sa adlaw, (mga bukton
ipataas, mga tudlo mag-abut aron mahimo nga adlaw)

Sa mga langgam nga nanag-awit sa kahayag sa kabuntagon, (mga bukton
idupa ingon og mga langgam nga naglupad)

Alang sa mga bata sa bisan diin nalingaw, (pahiyom)
Ug alang sa pag-amuma sa Langitnong Amahan nga mahigugmaon. 

(ulo iduko, bukton nagkyugpos, ingon og nag-ampo)

2. Isaysay sa inyong kaugalingon nga mga pulong ang mosunod nga sugilanon
mahitungod sa unsa nga paagi ang pag-ampo sa batang lalaki gitubag.

Usa ka bata nga walo-ka-tuig ang edad diha naghigda sa lamesa nga
operahanan sa usa ka ospital. Ang iyang mga ginikanan namatay, apan siya
nakakat-on sa pag-ampo. Siya nakahibalo nga ang operasyon malisud. Siya
nangutana sa doktor kinsa mao ang mo-opera kaniya, “Doktor, sa dili pa
ikaw mosugod sa pag-opera, dili ba ikaw mag-ampo alang kanako?” Ang
doktor mitan-aw sa batang lalaki natingala ug miingon, “Ngano, ako dili
makaampo alang kanimo.”

Unya ang gamay nga bata nangutana sa uban nga mga doktor kinsa
motabang, ug matag usa kanila mitubag sa sama nga paagi. Unya ang batang
lalaki miingon, “Kon kamo dili mag-ampo alang kanako, mahimo ba palihug
paghulat samtang ako mag-ampo alang sa akong kaugalingon?” Siya
mibangon diha sa lamesa nga operahanan nga nagluhod, mikyugpos sa iyang
mga bukton ug miingon, “Langitnong Amahan, ako usa lamang ka bata nga
wala nay mga ginikanan, apan ako hilabihan ka masakiton ug kini nga mga
doktor mo-opera kanako. Palihug tabangi sila nga mobuhat niini og tarung. 
Ug karon, Langitnong Amahan, kon ikaw moayo kanako, ako magbinuotan
nga batang lalaki. Salamat alang sa paghimo kanako nga maayo.

Sa diha nga siya nahuman na sa pag-ampo, dihay mga luha sa mga mata 
sa mga doktor ug mga nars. Ang batang lalaki mihigda diha sa lamesa ug
miingon, “Karon ako andam na.” (Gipahiangay gikan ni George Albert Smith,
Sharing the Gospel with Others, sel. Preston Nibley (Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1948), pp. 144-45.)

3. Paghimo og usa ka semana nga tsart sa pag-ampo alang sa matag bata
diha sa katunga nga piraso sa papel aron siya makabutang og timaan niini
buntag ug gabii sa panahon nga siya mohatag sa iyang mga pag-ampo. Sa
lain nga katunga sa papel, padibuhoa ang matag bata og usa ka hulagway
sa iyang kaugalingon nga nag-ampo. Dapita ang matag bata sa pagbutang
sa iyang tsart sa pag-ampo diha sa iyang panimalay diin siya makakita niini
ug makahinumdom sa pagbutang og timaan niini buntag og gabii.

4. Balika pagtuon uban sa mga bata ang unang artikulo sa hugot nga pagtuo. 

Leksyon 34
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Mga Templo ug mga Banay
nga Walay Katapusan

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut nga ang mga banay mahimong
magkauban sa kahangturan.

Pagpangandam 1. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Mga Banay
Mahimo’ng Mag-uban sa Kahangturan [Families Can Be Together Forever]”
(Children’s Songbook, p. 188) ug “Malipayong Banay [A Happy Family]”
(Children’s Songbook, p. 198); ang mga pulong sa duha ka mga awit gilakip
diha sa luyo niini nga tamdanan nga basahon.

2. Sa tibuok niini nga leksyon, pagmabination ngadto sa mga bata kinsa walay
inahan ug amahan diha sa ilang mga panimalay. Pagmabination usab
ngadto sa mga bata kinsa adunay mga ginikanan o mga igsoon kinsa dili
mga sakop sa Simbahan.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan: hulagway 3-5, Adan ug Eva Nagtudlo 
sa Ilang mga Anak; mga hulagway sa templo nga labing duol kaninyo ug
daghan nga lain nga mga templo, kon anaa (o gamit og mga hulagway 3-62,
Templo sa Portland Oregon (62617).

4. Paghimo sa gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsa nga
pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Kita Adunay usa ka Langitnon ug Yutan-on nga Banay

Awita o isulti ang mga pulong sa “Malipayong Banay [A Happy Family].”

Ipasabut ngadto sa mga bata nga sa wala pa kita matawo dinhi sa yuta, kitang
tanan nag-ipon og puyo ingon og igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga
babaye sa usa ka matahum nga kalibutan sa espiritu. Kita kabahin sa usa ka
langitnong banay nga may mahigugmaon nga langitnong mga ginikanan.

Ipakita ang hulagway 3-5, Adan ug Eva Nagtudlo sa Ilang mga Anak. Pangutan-
a ang mga bata kon sila nakaila ba kinsa kining mga tawhana. Isulti kanila nga
si Adan ug si Eva mao ang unang mga ginikanan dinhi sa yuta. Ang Langitnong
Amahan misugo ni Adan ug ni Eva sa pagpanganak og daghan nga mga anak.
Sila nagbaton sa unang banay dinhi sa yuta.

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mihigugma ni Adan ug ni Eva ug sa
ilang mga anak. Siya misugo ni Adan ug ni Eva sa pagtudlo sa ebanghelyo
ngadto sa ilang mga anak. Isulti sa mga bata nga sa atong panahon, ang

Hulagway nga
panaghisgutan

Pang-atensyon nga
kalihokan

Leksyon

35



203

Langitnong Amahan mipadala usab kanila ngadto sa mga banay, sama sa
iyang gibuhat sa mga anak ni Adan ug ni Eva. Siya naghigugma sa tanan nga
mga bata ug nagsugo sa tanan nga mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga
anak sa ebanghelyo.

Kon kita mamatay ug mobiya dinhi sa yuta, ang Langitnong Amahan ug si
Jesukristo buot kanato nga mopuyo pag-usab ingon nga mga banay didto sa
langit. Sila nagpakita kanato sa paagi nga kini mahitabo.

Sa mga Templo, Mga Banay Mahimo nga Bugkuson Sa Kahangturan

• Unsa ang usa ka templo?

Tabangi ang mga bata sa pagsabut sa mosunod nga mga ideya mahitungod 
sa mga templo:

1. Sila sagrado nga mga gambalay.

2. Matag usa gitawag og balay sa Ginoo.

3. Kita makakat-on og daghan nga mga butang mahitungod sa laraw sa
Langitnong Amahan alang kanato diha sa mga templo.

4. Sa sulod sa mga templo, kita naghimo og talagsaon nga mga saad o
pakigsaad ngadto sa Langitnong Amahan, ug ang Langitnong Amahan
naghimo og talagsaon nga mga saad ngari kanato.

Ipasabut nga daghan nga sagrado ug mahinungdanon nga mga butang
mahimo lamang diha sa templo.

Mga hulagway Ipakita ang mga hulagway sa mga templo.

• Pipila kaninyo ang nakakita sa usa sa mga templo sa Langitnong Amahan?

• Unsa ang inyong gibati samtang kamo nagtan-aw sa templo?

Pasultiha ang mga bata mahitungod sa mga templo nga ilang nakita. Ipahayag
ang paglaum nga kadtong mga bata nga wala makakita og templo makakita
unta sa pipila ka adlaw. Awhaga ang mga bata sa pagbaton og usa ka
hulagway sa usa ka templo diha sa ilang mga panimalay, kon kini mahimo.

Ipasabut nga diha sa templo, ang usa ka bana ug asawa makahimo nga ang
usa ka ordinansa ipahigayon nga motabang kanila nga magkahiusa sa walay
katapusan. Kini gitawag og pagbugkos o usa ka kaminyoon sa templo. Kon
ang magtiayon naminyo gawas sa templo alang niini nga kinabuhi lamang, 
sila makaadto sa templo aron mabugkos aron sila magpabilin nga minyo sa
kahangturan. Ang ilang mga anak mahimo nga ibugkos ngadto kanila ug niana
mahimo nga kabahin sa ilang walay katapusan nga banay. Kini nga linain nga
panalangin gihatag lamang ngadto niadto kinsa gibugkos diha sa templo ug
naghupot sa mga saad nga ilang gihimo didto. Pahinumdumi ang mga bata 
og giunsa nila pagmahal ang ilang mga banay ug unsa ka nindot kini nga
magkahiusa sa walay katapusan.

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan naghigugma sa tanan nga mga tawo.
Siya naghigugma niadto kinsa wala pa makaadto sa templo sama niadto kinsa
nakaadto na. Siya nangandoy nga ang tanan nga mga banay mabugkos diha
sa templo. Ipasabut nga daghan nga mga banay wala pa mabugkos diha sa
templo. Bisan pa niana, kini nga mga banay makaadto sa templo kon sila mag-
andam sa ilang mga kaugalingon sa husto nga paagi. Isulti sa mga bata nga

Pagtudlo sa
magtutudlo
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sila makahimo sa pagpuyo nga takus aron nga kon sila maminyo sila mahimo
nga makaadto sa templo aron mabugkos ug makasugod sa ilang kaugalingon
nga mga banay sa kahangturan.

Awit Itudlo sa mga bata ang unang garay ug ang koro sa awit “Mga Banay
Mahimo’ng Mag-uban sa Kahangturan [Families Can Be Together Forever].”
Paghisgot sa mga pulong sa awit. Pabaruga ug paawita o ipasulti sa mga bata
ang awit.

Kita Kinahanglan Gayud nga Takus aron Makaadto sa Templo

Ipasabut nga bisan kinsa nga sakop sa Simbahan kinsa nagpuyo og usa ka
matarung nga kinabuhi ug nakakuha og pagtugot (pinaagi sa usa ka rekomen sa
templo) gikan sa obispo o presidente sa sanga makaadto sa templo. Kadto kinsa
moadto sa templo kinahanglan gayud takus nga mosulod sa balay sa Ginoo.

Awit` Paghisgot sa mga pulong sa ikaduha nga garay sa awit “Mga Banay
Mahimo’ng Mag-uban sa Kahangturan [Families Can Be Together Forever].”
Unya tabangi ang mga bata sa pag-awit o pagsulti og dungan sa mga pulong.

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi kamo makaandam nga mahimong takus sa pag-adto
sa templo?

• Kon ang inyong banay nagpuyo duol sa templo nga ang inyong mga
ginikanan makabalik sa templo kanunay, sa unsa nga paagi kamo
makatabang kanila sa pagbuhat sa mao?

Ipahisgot sa mga bata ang mga paagi nga sila makaandam sa pag-adto sa
templo. Tabangi sila nga makahibalo unsa ang ilang kinahanglan gayud nga
buhaton aron makaandam sa pag-adto sa templo pinaagi sa pagpangutana 
og mga pangutana nga sama sa mosunod:

• Unsa ang inyong kinahanglan nga buhaton kon kamo nakakita o nakadawat
og kwarta? (Bayad sa ikapulo.)

• Unsa ang inyong kinahanglan nga buhaton ma-Domingo? (Apil sa mga tigum
sa Simbahan ug simbahon ang Langitnong Amahan.)

• Sa unsa nga paagi kamo motagad sa inyong mga ginikanan ug igsoon nga
mga lalaki ug igsoon nga mga babaye? (Sa mabination nga paagi ug may
paghigugma.)

• Unsa ang buot ipasabut sa pagkamatinuoron? (Magsulti sa tinuod ug dili
mangawat.)

• Sa unsa nga paagi kamo kinahanglan moalima sa inyong lawas? (Kaon og
maayo nga mga pagkaon. Sunod sa Pulong sa Kaalam.)

• Sa unsa nga paagi kamo kinahanglan mobati ngadto sa Langitnong Amahan
ug ni Jesukristo? (Mohigugma kanila, mosunod sa ilang mga sugo, ug
mosunod sa mga pagtulun-an sa buhing mga propeta.)

• Sa unsa nga paagi kita motagad sa usag usa? (Maghinigugmaay.)

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan buot sa iyang mga anak nga magpuyo
og maayo nga mga kinabuhi aron sila mahimong takus sa pag-adto sa templo.
Kon sila mosunod sa mga sugo sa Langitnong Amahan ug maninguha sa
pagbuhat sa matarung, sila mahimo nga takus sa pag-adto sa templo ug sa
pagdawat sa linain nga mga panalangin gikan sa Langitnong Amahan.

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Balika pagtuon uban sa mga bata unsa ang gipaabut sa Langitnong Amahan
nga atong buhaton sumala sa ikanapulog tulo nga artikulo sa hugot nga
pagtuo. Ipasabut nga ang pagbuhat niining mga butanga motabang kanila 
sa pag-adto sa templo.

Katingbanan

Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga ang Langitnong Amahan naghatag
kanato og usa ka laraw nga nagtugot sa mga banay nga maghiusa sa walay
katapusan. Tungod kay ang Langitnong Amahan naghigugma kanato, siya buot
nga ang iyang tanan nga mga anak makabaton sa mga panalangin nga gihatag
diha sa atemplo. Adunay daghan nga mga templo sa tibuok kalibutan busa
daghan nga mga anak sa kalibutan makabaton sa mga panalangin nga
mabugkos o madugtong nga maghiusa sa walay katapusan ngadto sa ilang mga
banay. Tan-awa pag-usab ngadto sa mga hulagway sa nagkalain-lain nga mga
templo. Ipasabut nga samtang ang ginsakupan diha sa Simbahan nagtubo, ang
Simbahan motukod og daghang pa nga mga templo sa tibuok kalibutan.

• Unsa ang inyong ikasulti sa inyong banay mahitungod sa mga templo?

Awhaga ang mga bata sa pagpakigbahin uban sa ilang mga banay unsa ang
ilang nakat-unan. (Pagmabinantayon mahitungod niini kon ikaw nagtuo nga ang
mga banay mosumbalik sa dili maayo nga paagi.)

Pagpamatuod Pagpamatuod mahitungod sa mga templo. Ipasabut nga ang mao lamang nga
paagi nga ang mga banay makabaton og mga panalangin nga magkahiusa 
sa walay katapusan mao ang pagpabugkos diha sa templo. Pagpamatuod
mahitungod sa mga panalangin sa kaminyoon sa templo ug ang kalipay nga
moabut ngadto sa mga anak kon sila mangandam sa pag-adto sa templo.
(Kon ikaw wala pa makaadto sa templo, ikaw mahimo nga mohangyo sa
obispo o presidente sa sanga, o sa usa ka tawo nga iyang gisugyot kinsa
nakaadto na sa templo, sa pag-anha sa imong klase sa hapit na mahuman 
ang leksyon aron sa pagpamatuod sa mga panalangin sa templo.

Awhaga ang mga bata sa pagpaninguha sa paghimo sa ilang mga banay nga
malipayon niini nga semana pinaagi sa pagsulti og mabination nga mga butang
ngadto kanila ug pinaagi sa pagbuhat unsa ang gisugo sa ilang mga ginikanan
kanila.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo. Isugyot nga
siya magpasalamat sa Langitnong Amahan alang sa mga banay ug alang sa
mga panalangin diha sa templo.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa imong leksyon gayud o ingon
og usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang paggiya, tan-awa ang
“Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pag-andam og igo nga mga gilis sa papel aron ang matag bata adunay usa
ka gilis alang sa matag sakop sa iyang banay. Pagdala og papilit o tape ug
usa ka ballpen.

Pagsugod sa duha ka mga gilis sa papel alang sa matag bata, ug butangi
og ngalan nga Inahan ug ang usa Amahan. Sumpaya ang duha aron
mahimong kadena.

Artikulo sa hugot
nga pagtuo
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Sultihi ang mga bata nga sa diha nga ang ilang mga ginikanan naminyo,
sama sa kadena sila nahimo nga nasumpay nga naghiusa. Unya tabangi ang
mga bata sa pagdugtong og usa ka sumpay alang sa matag bata diha sa
ilang banay. Kon ang usa ka sumpay gikadugang na alang sa matag sakop
sa banay, paghimo og lingin sa kadena. Sultihi ang mga bata nga kon ang
ilang mga sakop sa banay gibugkos sa pagkahiusa diha sa templo, silang
tanan gisumpay sa pagkahiusa sa walay katapusan. Sila mahimo nga usa ka
walay katapusan nga banay, sama sa lingin nga nagpadayon nga walay
katapusan.

2. Buhata ang mosunod nga dula sa tudlo uban sa mga bata.

(Pagsugod nga gikumo ang kamot)
Kini ang amahan, (ipataas ang kumagko)
Kini ang inahan, (ipataas ang igtutudlo nga tudlo)
Kini ang taas nga igsoong lalaki, (ipataas ang taliwala nga tudlo)
Kini ang igsoon nga babaye, (ipataas ang singsingan nga tudlo)
Kini ang among bata, (ipataas ang kumingking)
O, giunsa namo paghigugma silang tanan (ipataas ang kamot nga ang mga

tudlo gikatag)

3. Itudlo sa mga bata kining dugang nga garay sa “Malipayong Banay 
[A Happy Family].”

Jesus gihigugma ko,
Gihigugma n’ya ako.
Mga templo gitukod,
Nga kita’s hangtud magkuyog.

4. Kon adunay usa ka bata diha sa imong klase kinsa nakabaton sa kasinatian
sa pag-adto sa templo uban sa iyang banay aron mabugkos, ikaw makahimo
sa pagpasulti sa bata o sa iyang mga ginikanan mahitungod niini.
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Pagpakita og Gugma 
alang ni Jesukristo

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagpakita og gugma alang ni Jesukristo
pinaagi sa pagbuhat unsa ang buot niya nga ilang buhaton.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon ug pagpangandam sa pagbasa sa
Juan 14:15.

2. Sa unom ka gagmay nga piraso sa mga papel, isulat ang usa sa mosunod
nga mga timaan:
a. Timaan 1: Siya naghigugma kanato.
b. Timaan 2: Siya gibunyagan pinaagi sa papaunlod sa sama nga paagi nga

kita gibunyagan.
c. Timaan 3: Siya nakakat-on og trabaho sa pagpamanday sa diha nga siya

usa pa ka gamay nga batang lalaki.
d. Timaan 4: Siya naghigugma sa gagmay nga mga bata ug

nagpanalangin kanila.
e. Timaan 5: Siya nagtudlo kanato nga maghinigugmaay.
f. Timaan 6: Siya namatay alang kanato ug mihimo sa paghinulsol nga

mahimo. Sa wala pa ang klase, tagoi ang matag timaan diha sa usa ka
dapit sa lawak-klasehanan.

3. Pangandam sa pag-awit sa “Maghigugmaay [Love One Another]” (Children’s
Songbook, p. 136); mga pulong gilakip diha sa luyo niining tamdanan nga
basahon.

4. Mga galamiton nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia.
b. Usa ka lapis ug papel o kard alang sa matag bata.
c. Hulagway 3-9, Jesus Kristo (62572; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo

240); hulagway 3-23, Bata nga Nagbasa sa Balaan nga mga Kasulatan;
hulagway 3-25, Pagsimba; hulagway 3-26, Bata Nagbayad og Ikapulo;
hulagway 3-27, Pakigbahin sa Tricycle (62317); hulagway 3-59,
Pagpaambit sa Sakramento (62021); ug hulagway 3-60, Bata nga Babaye
Nag-ampo (62310).

d. Tisas, pisara, ug papas.

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sa sulod sa semana.

Leksyon

36



208

Jesukristo Naghigugma Kanato

Ipasabut nga ikaw nagtago og daghan nga mga timaan diha sa lawak nga may
kalabutan ngadto sa leksyon. Ipapangita sila og hilum sa mga bata. Human
ang tanan nga mga timaan makit-an, tabangi ang mga bata sa pagbutang
kanila sa hustong pagkasunod-sunod gikan sa usa hangtud sa unom. Basaha
uban sa mga bata. Pangayo sa ilang mga ideya human sa matag timaan.

• Mahitungod kang kinsa kini nga mga timaan? (Jesukristo.)

Ipakita ang hulagway 3-9, Jesus ang Kristo.

Sultihi ang klase nga kita nakahibalo nga si Jesukristo naghigugma kanato 
tungod kay siya nakahimo og daghan kaayong mga butang alang kanato.

• Unsa ang nabuhat ni Jesukristo alang kanato? (Tabangi ang mga bata sa
pagsabut nga si Jesukristo mihatag kanato sa mga sugo, sa mga propeta,
sa iyang Simbahan, ug sa mga ordinansa sa pagkapari. Pinaagi sa iyang
pag-ula, siya mihimo usab niini nga mahimo alang kanato sa paghinulsol
alang sa atong sayop nga mga buhat aron nga kita usa ka adlaw makabalik
sa pagpuyo uban sa Langitnong Amahan ug kaniya.)

Ipasabut nga si Jesukristo nakapakita sa iyang gugma alang kanato pinaagi 
sa paghatag kanato niining maanindot nga mga panalangin. Matag usa kanato
mahal ngadto kaniya ug ngadto sa Langitnong Amahan.

Ipasabut nga si Jesukristo nakapakita sa iyang gugma alang kanato ug nga
kita makapakita usab sa atong gugma ngadto kaniya. Isulat ang hugpong sa
mga pulong “Ako makapakita og gugma alang kang Jesukristo pinaagi sa—”
diha sa pisara o sa usa ka piraso nga papel, ug basaha kini og kusog. Unya
sultihi ang mga bata nga karon ikaw mohisgot og mga paagi nga kita
makapakita og gugma alang ni Jesukristo. Alang sa mga bata kinsa makabasa,
ilista kini nga mga paagi diha sa pisara samtang ikaw maghisgot kanila. Alang
sa labaw ka gagmay nga mga bata, ikaw mahimo nga modibuho og yano nga
mga hulagway aron sa pagpakita sa butang nga gihisgutan.

Kita Nagpakita sa Atong Gugma alang ni Jesukristo Pinaagi sa
Pagsunod sa mga Sugo

Hangyoa ang klase sa pagpaminaw og lain nga paagi sa pagpakita og gugma
alang ni Jesukristo samtang ikaw nagbasa sa Juan 14:15.

Si Jesukristo misulti kanato nga pinaagi sa paghupot sa iyang mga sugo, kita
nagpakita kaniya nga kita nahigugma kaniya. Sa diha nga kita gibunyagan, kita
nagsaad sa pagsunod sa iyang mga sugo. Kon kita mosunod sa mga sugo, 
kita nagpakita nga kita nahigugma kaniya. Isulat “Paghupot sa mga sugo,” o
pagdibuho og usa ka nagpahiyom nga nawong, diha sa pisara o lista sa papel.

• Unsa ang mga sugo? (Mga balaod gikan sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo aron sa pagtabang kanato nga magmalipayon.)

• Unsa ang pipila sa mga sugo nga atong masunod aron sa pagpakita sa
atong gugma alang ni Jesukristo?

Mahimo nga imong patindugon ang tanan nga mga bata; unya ang matag 
bata mahimo nga molingkod human siya mohingalan og usa ka sugo.
(Pangandam sa pagtabang sa mga bata kinsa tingali dili makahimo sa
paghunahuna og usa.)

Hulagway nga
panaghisgutan

Balaan nga
kasulatan ug 
pang-pisara nga
panaghisgutan

Pang-pisara nga
panaghisgutan

Hulagway ug
panaghisgutan

Pang-atensyon nga
kalihokan
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Pagpakita og angay nga mga hulagway samtang ang mga bata mosugyot sa
mga ideya sama sa pagtambong og mga tigum sa Simbahan, paghunahuna
mahitungod ni Jesukristo sa panahon sa sakramento, pagbayad sa ikapulo,
pagsulti sa tinuod, pag-ampo, pagkat-on gikan sa balaan nga mga kasulatan,
pagtabang sa atong mga banay sa panimalay, ug uban pa.

Kita Nagpakita sa Atong Gugma alang ni Jesukristo pinaagi sa 
Pag-amping sa Butang sa Simbahan

Sugilanon Ipasabut nga ikaw buot nga ang mga bata maminaw ngadto sa usa ka
sugilanon mahitungod sa unsa nga paagi ni Kim mipakita sa iyang gugma
alang ni Jesukristo:

Usa ka grabe nga bagyo bag-o pa lamang nga milabay sa dapit diin si Kim
nagpuyo. Tungod kay ang Kim nga banay nagpuyo duol kaayo sa balay-
tigumanan, ang obispo mitawag sa iyang amahan aron sa pagpatan-aw sa
gambalay human sa bagyo. Si Kim ug ang iyang amahan nagkuyog, samtang
naglakaw namunit sa mga sanga sa kahoy nga nabali sa hangin. Ang pipila sa
mga balay nawad-an og mga bintana, ug sila nakalabay og naguba nga mga
sakyanan. Si Kim naguol nga ang balay-tigumanan tingali naguba usab.

Samtang sila nagkaduol sa balay-tigumanan, sila nakakita nga dihay usa ka
dako nga bintana nga nabuak sa bagyo. Tubig sa ulan mibanlas sa sulod,
inubanan sa lapok, mga dahon, sagbut, mga kagingking, ug gagmay nga
sanga. Ang amahan ni Kim mihangyo kaniya sa paghulat sa gawas samtang
iyang gisiguro nga kini walay kuyaw kon mosulod. Siya sa dali mibalik,
nagpahibalo nga ang uban nga bahin sa balay-tigumanan ingon og walay
naguba. Silang duha misulod sa balay-tigumanan. Samtang ang amahan 
ni Kim milibut aron sa pagtan-aw pag-ayo sa naguba, si Kim misugod sa
pagkapuliki. Wala sugoa, siya misugod sa pagpundok sa mga dahon, mga
kagingking, gagmay nga mga sanga, ug sagbut nga gipalid ngadto sa sulod 
sa panahon sa bagyo.

Ang amahan ni Kim mikuha og lain nga sakop sa purok aron sa pagtabang, 
ug sa wala madugay ilang natabunan ang bintana. Samtang ang mga lalaki
nagtrabaho aron sa pagpanalipod sa bintana, si Kim misigi sa pagbuhat sa
iyang pagpanglimpyo. Sa wala madugay hapit tanan nga mga sanga ug mga
dahon nakuha gikan sa agianan. Ang amahan ni Kim mitanyag sa pagdala
kaniya pauli sa panimalay aron makapahulay, apan si Kim buot motabang sa
pagpanglimpyo sa balay-tigumanan. Siya mipabilin ug mitrabaho samtang sila
milimpyo sa lapok ug mihugas sa mga bongbong ug sa sawog.

• Sa unsa nga paagi si Kim nakapakita sa iyang gugma alang ni Jesukristo?
(Siya mitabang sa paglimpyo sa balay-tigumanan.)

• Sa inyong hunahuna unsay gibati ni Kim pagkahuman sa buhat?

Ipasabut nga adunay daghan nga mga paagi kita makatabang sa pag-atiman
alang sa balay-tigumanan ug sa mga butang diha niini. Kita makatabang sa
pag-atiman sa atong balay-tigumanan ug mobuhat sa atong labing mahimo sa
paglimpyo ug pagnindot niini. Kita makapamunit sa papel ug dili mobiya og
mga butang nga magkatag sa mga lawak. Kita makahimo sa paggamit sa mga
basahon sa himno ug balaan nga mga kasulatan uban ang pag-atiman ug
pagtahud. Usahay kita makatabang sa talagsaon nga mga proyekto sa
paglimpyo sa balay-tigumanan o sa mga natad. Ang tanan makatabang sa
pag-atiman sa butang sa Simbahan sa uban nga paagi.
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Isulat “Pag-atiman sa butang sa Simbahan,” o pagdibuho og usa ka yano nga
balay-tigumanan, diha sa pisara o papel ubos sa hugpong sa mga pulong 
“Ako makapakita og gugma alang ni Jesukristo pinaagi sa—.”

Kita Nagpakita og Gugma alang ni Jesukristo Kon Kita Naghigugma
sa Uban

Awit Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw og maayo aron sa pagkat-on og usa
ka mahinungdanon kaayo nga sugo.

Awita o isulti ang mga pulong sa awit “Maghigugmaay” uban sa klase.

Panaghisgutan • Unsa ang gisulti sa awit nga buot ni Jesukristo nga atong buhaton?
(Maghigugmaay sama sa paagi nga si Jesus naghigugma.)

• Unsa ang bag-o nga sugo? (Maghigugmaay.)

• Unsa ang gipasabut sa pulong tinun-an? (Ang usa ka tawo kinsa nagsunod
ug nagtuo ni Jesukristo.)

• Sa unsa nga paagi nga ang mga tawo makahibalo nga kamo nagsunod ug
nagtuo ni Jesukristo? (Kon kamo nagpakita og gugma ngadto sa uban ug
naninguha sa pagbuhat og matarung diha sa tanan nga inyong buhaton.)

Ipasabut nga si Jesukristo mao ang labing mabination ug masinabtanon 
nga tawo kinsa sukad nagpuyo sa kalibutan. Kita kinahanglan gayud nga
mahigugmaon ngadto sa uban kon kita gikinahanglan nga mohigugma 
sama nga siya naghigugma. Ang mga pulong niini nga awit mga tinuod, 
ug nagagikan sa Biblia. Si Jesus miingon, “Sama nga Ako naghigugma
kaninyo, . . . maghigugmaay” (tan-awa sa Juan 13:34; tan-awa usab 15:12, 17).
Kita nakahibalo nga siya naghigugma kanato pag-ayo. Kita gikinahanglan nga
mahigugma ngadto sa uban nga mga tawo uban nianang sama nga gugma.
Pinaagi sa paghigugma sa uban, kita nagpakita ni Jesus nga kita naghigugma
usab kaniya.

Isulat “Paghigugma sa uban,” o pagdibuho og kasingkasing, diha sa ubos sa
inyong lista.

Katingbanan

Ipasabut nga kita nagpakita nga kita nahigugma ni Jesukristo kon kita
nagtabang sa pag-atiman sa butang sa Simbahan, naghupot sa mga sugo, 
ug naghigugma sa uban. Kita nagpakita sa atong gugma alang ni Jesus
pinaagi sa unsay atong gibuhat.

Kalihokan Paghatag og lapis ug papel o kard ngadto sa matag bata. Pakopyaha ang bata
kinsa makasulat og maayo sa mga pulong “Ako makapakita og gugma alang ni
Jesukristo pinaagi sa—” diha sa ilang mga papel. Kamo mahimong buot nga
mosulat niini diha sa mga papel sa labaw ka gamay nga mga bata. Dapita ang
mga bata sa pagsulat o pagdibuho og usa ka butang nga ilang buhaton niini
nga semana aron sa pagpakita og gugma alang ni Jesukristo. Ipasabut nga
sunod semana kamo buot nga maminaw sa unsa nga paagi sila mibuhat pag-
ayo sa ilang buhaton. Awhaga ang mga bata sa pagdala sa ilang mga papel
ngadto sa panimalay ug ibutang sila diin ilang makita sila sulod sa umaabut
nga semana ingon og usa ka pahinumdom.

Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo.
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Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon og
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang sa Magtutudlo.”

1. Pagdala og bulsita o uban nga humok nga butang nga ipasa. Palingkura ang
mga bata nga magliyok diha sa sawog. Pangutana kanila:

Gihigugma ba ninyo si Jesus? Sa unsa nga paagi siya makahibalo?
Pilia ang matarung ug kini mapakita ninyo.

Isulti kini nga garay uban sa mga bata; unya pagtawag og usa ka ngalan ug
sa hinay ipasa ang bulsita ngadto niana nga bata. Ang bata nga ginganlan
kinahanglan gayud nga mosulti og usa ka butang nga iyang mabuhat aron
pagpakita ni Jesukristo nga siya nahigugma kaniya. Siya dayon mopasa sa
bulsita balik ngadto kaninyo. Padayon hangtud ang matag bata nakapuli na.

2. Awita ang awit “Maghigugmaay.” Ipasabut ngadto sa mga bata nga matag
awit sa pulong nga maghigugmaay, ilang ikurus ang ilang mga bukton 
(ang mga kamot gikumo) ibabaw sa ilang mga dughan matag panahon 
ang pulong moguwa. Kini ngapasabut og gugma sa senyas nga pinulongan.
Kita kinahanglan mopakita og gugma ug pagsabut ngadto sa tanang mga
anak sa Langitnong Amahan. Tudlo-i ang mga bata unsaon pagsenyas sa
“Nahigugma kanimo!” pinaagi sa paghimo sa senyas alang sa gugma, unya
magtudlo ngadto sa usa ka tawo. Isugyot nga sila mohimo niini ngadto sa
mga sakop sa banay kon sila moabut sa panimalay. Pahinumdumi ang mga
bata nga ang paagi sa tinuod nga pagpakita sa gugma mao ang
pagkamabination sama ni Jesus.

3. Isulti ang mosunod nga awit nga may lihok uban sa mga bata: “Higugmaa
ang Tanan Mi’ngon si Jesus [Jesus Said Love Everyone]” (Children’s
Songbook, p. 61).

Higugmaa ang tanan (mga bukton ilugway, lingi ngadto sa silingan ug 
pahiyom)

Mi’ngon si Jesus; (lingi ngadto sa silingan, pahiyom ug pakiglamano)
Kay higugmaon usab (ibutang ang mga kamot ibabaw sa kasingkasing)
Ikaw sa uban. (ibukhad ang duha ka mga bukton ug dad-a nganha nga

maduol sa dughan.

4. Paggunting og tulo o labaw sa tulo ka gagmay nga papel nga mga
kasingkasing alang sa matag bata. Ipasabut nga ang mga bata makagamit
niini nga mga kasingkasing niini nga semana aron sa pagpakita og gugma.
Sila kinahanglan mobuhat og usa ka butang nga nindot alang sa usa ka tawo
ug mohatag sa kasingkasing. Hatag og pipila ka mga paning-ingnan sa
matang sa mga butang nga ang mga bata makahimo. Kamo mahimo nga
makadula sa pipila niining mga mabination nga mga buhat uban sa mga
sakop sa klase.

5. Kon ang inyong purok nakapanag-iya og bisan unsa nga mga basahon sa
awit nga wala maayo nga pagkaamping, ipakita kini ngadto sa mga bata ug
hisguti sa unsa nga paagi sila kinahanglan unta nga ampingan ug ngano nga
ampingan.

Leksyon 36
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Ako Moalagad ni Jesukristo
pinaagi sa Pag-alagad sa Uban

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut nga sila makapakita og gugma
alang ni Jesukristo pinaagi sa pag-alagad sa uban.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Mosiah 2:17 ug Lucas 10:30–37, 
ug pangandam sa pagpasabut niining balaan nga mga kasulatan ngadto 
sa mga bata.

2. Pangandam sa paghagunghong (hum) “Kon Kita Motabang [When We’re
Helping]” (Children’s Songbook, p. 198) ug “ ‘Hatag,’ Miingon ang Sapa
[‘Give,’ Said the Little Stream]” (Children’s Songbook, p. 236).

3. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Among Obispo 
[Our Bishop]” (Children’s Songbook, p. 135).

4. Pakigsulti ngadto sa imong obispo o presidente sa sanga mahitungod sa
iyang pagkabata. Hangyoa siya sa pagsaysay kanimo og pipila ka mga paagi
diha diin siya mialagad sa uban samtang nga gamay pa. Pag-andam og
mubo nga pasundayag mahitungod kaniya aron ang mga bata makatagna
kinsa ang imong gihulagway. Kon mahimo, paghulam og usa ka hulagway sa
imong obispo o presidente sa sanga nga bata pa. (Ikaw makahimo usab sa
pag-andam niini nga pasundayag mahitungod sa presidente sa Primarya o
lain nga pangulo.)

5. Paghimo og usa ka bulak gikan sa usa ka papel alang sa matag bata nga
susama sa panig-ingnan nga gipakita sa ubos. Himoa kini nga igo ang
gidak-on sa pagsulat og usa ka mubo nga mensahe diha sa luyo.

6. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon ug usa ka Biblia.
b. Usa ka straw o tukog alang sa matag bata, kon anaa.
c. Sihag nga tape, kon anaa.
d. Usa ka lapis o krayola alang sa matag bata.
e. Usa ka plorera o botelya.
f. Tisas, pisara, ug papas.
g. Hulagway 3-63, Ang Maayo nga Samaritano (62156; Sudlanan sa

Hulagway sa Ebanghelyo 218).

Leksyon
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7. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

Gisugyot nga 
pagpalambo sa 
Leksyon Pagdapit og usa ka bata sa paghatag sa pagsugod nga pag-ampo.

Kita Makapakita og Gugma alang ni Jesukristo Pinaagi sa Pag-alagad
sa Uban

Hangyoa ang mga bata sa pagtaho og usa ka paagi nga sila nakapakita og
gugma alang ni Jesukristo sulod sa miaging semana (tan-awa ang leksyon 36).
Ipasabut nga ikaw buot kanila nga maminaw pa og daghan mahitungod sa usa
ka paagi nga sila makapakita og gugma alang ni Jesukristo.

Ipasabut ngadto sa mga bata nga ang dula nga ilang dulaon motabang kanila 
sa pagsabut og usa ka mahinungdanon nga paagi nga kita magpakita og gugma
alang ni Jesukristo. Ipasabut nga ikaw mohagunghong og usa ka awit. Kon sila
naghunahuna nga sila nakahibalo sa ngalan sa awit, sila mahimo nga mopataas
sa ilang mga kamot. Ikaw mahimo nga mohunong sa imong paghagunghong ug
mohangyo sa usa ka bata sa pagtagna unsa ang awit o hulata ang pagpangutana
hangtud ikaw makahuman na sa paghagunghong sa tibuok awit.

Hagunghong “Kon Kamo Magtabang.” Human nga ang usa ka bata nakatagna
sa ngalan sa awit, pangutana niini nga pangutana:

• Mahitungod sa unsa ang awit? (Pagtabang.)

Isulat ang Pagtabang diha sa pisara.

Ihagunghong ang “ ‘Hatag,’ Miingon ang Sapa[‘Give,’ Said the Little Stream].”
Human ang mga bata makatagna sa ngalan sa awit, pangutan-a sila niini nga
pangutana:

• Mahitungod sa unsa ang awit? (Paghatag.)

Isulat ang Paghatag ubos sa Pagtabang.

• Kamo ba makahunahuna og lain nga pulong nga nagpasabut og pagtabang
ug paghatag? (Pag-alagad. Hatagi sila og dugang nga mga timaan kutob sa
panginahanglan hangtud sila makatagna niini.)

Ipasabut nga ang pag-alagad sa uban makalakip og paghatag ug pagtabang.
Kita sa kasagaran nag-alagad pinaagi sa pagtabang ug paghatag ngadto 
sa uban.

Tabangi ang mga bata sa pagdungan og sulti og balik sa mosunod nga bahin
sa ikanapulog tulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo: “Kami nagtuo . . . sa
pagbuhat og maayo ngadto sa tanan nga mga tawo.”

Basaha ang Mosiah 2:17. Ipasabut nga kini nagpasabut nga kon kita andam 
sa pag-alagad sa uban, kita nag-alagad usab sa Langitong Amahan ug ni
Jesukristo. Kita makapakita sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga kita
nahigugma kanila pinaagi sa pag-alagad sa usag usa.

Ipakita ang hulagway 3-63, Ang Maayo nga Samaritano, kon angay samtang ikaw
mosaysay sa mosunod nga sugilanon sa imong kaugalingon nga mga pulong:

Sugilanon ug
hulagway

Balaan nga
kasulatan

Artikulo sa hugot
nga pagtuo

Pang-atensyon 
nga kalihokan
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Si Jesukristo nagtudlo mahitungod sa pag-alagad sa usag usa diha sa
sugilanon sa maayo nga Samaritano. Siya misulti mahitungod sa usa ka tawo
kinsa nagpanaw gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. Sa agianan, siya
gihasmagan og mga tulisan kinsa mikuha sa iyang mga saput, mibunal kaniya,
ug mibiya kaniya nga hapit usa ka patay. Usa ka pari miabut ug, nagtan-aw sa
samdan nga tawo, miagi sa lain nga bahin sa dalan. Unya usa ka Levite, usa ka
tawo kinsa mitabang sa mga pari sa ilang mga katungdanan, miabut, apan siya
usab miagi sa lain nga bahin sa dalan aron sa paglikay sa tawo.

Sa katapusan, usa ka Samaritano, usa ka pundok sa mga tawo kinsa
gikasilagan sa mga Judeo, miabut ug mihunong aron sa pagtabang sa samdan
nga tawo, naghunad ug nagputos sa iyang mga samad. Ang Samaritano
mibutang sa tawo diha sa iyang kaugalingon nga hayop, midala kaniya ngadto
sa usa ka balay-abutanan, ug mipabilin uban kaniya hangtud sa sunod buntag.
Sa sunod adlaw, ang Samaritano mibayad ngadto sa tinugyanan sa balay-
abutanan ug misulti kaniya nga kon ang samdan nga tawo nagkinahanglan 
og dugang nga pag-amuma labaw pa kay sa salapi nga gibayad, siya mobalik
ug modugang og bayad.

• Ngano sa inyong hunahuna ang pari ug ang Levite milabay sa samdan nga
tawo nga wala siya tabangi? (Mga tubag mahimo nga maglakip sa mosunod:
Tingali sila nagdali. Tingali sila nahadlok sa samdan nga tawo. Tingali sila dili
buot mahasol sa suliran sa laing tawo.)

• Ngano nga kita usahay molabay og mga tawo kinsa nagkinahanglan sa
atong tabang?

Ipasabut nga ang mga bata mahimo nga maayo nga mga Samaritano pinaagi
sa pagtabang sa mga tawo nga nagkinahanglan og tabang. Isulti kanila ang
pipila ka mga sitwasyon diin ang usa ka tawo nagkinahanglan og tabang, ug
ipadula sa mga bata sa unsa nga paagi sila motabang. Ikaw mahimo nga
mogamit og mga sitwasyon ingon sa mosunod:

• Adunay daghan nga mga dulaan nga nagkatag sa tibuok sawog, ang bata
naghilak, ug ang inyong inahan naninguha sa pag-andam og panihapon.

• Usa ka batang babaye bag-o nga mibalhin sunod sa inyong balay. Siya gikan
sa laing nasud ug dili makasulti pag-ayo sa inyong pinulongan. Kon siya
mogula sa pagpakigdula, siya ingon og nag-inusara.

• Si Sister Castro mosimba matag semana, apan ingon og walay usa nga
nakamatikud kaniya. Siya tigulang, kanunay naglingkod nga nag-inusara,
ug ingon og masulub-on.

• Ang inyong gamay nga igsoong babaye naguol tungod kay ang iyang
paborito nga dulaan naguba.

Ipasabut nga si Jesus mahimuot kon kita andam sa pag-alagad sa uban.
Isugyot ngadto sa mga bata nga sila makahatag og pag-alagad ngadto sa
ubang mga tawo.

Kita Makapakita og Gugma alang ni Jesukristo pinaagi sa Pag-alagad
diha sa Iyang Simbahan

Ipasabut nga adunay daghan nga mga tawo diha sa Simbahan kinsa nag-alagad
ni Jesukristo pinaagi sa pagtabang sa uban matag semana, ingon sa mga
magtutudlo sa Primarya, mga tigpangulo sa pag-awit, tigduyog sa pag-awit, 
mga pari ug mga deakono kinsa nangalagad sa sakramento, ug daghan pa.

Pagpakita sa
hulagway
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Kon mahimo, ipakita ang hulagway sa obispo o presidente sa sanga sa bata
pa, apan ayaw sultihi ang mga bata kinsa siya.

Ipasabut nga kini usa ka hulagway sa usa ka batang lalaki kinsa mitubo ngadto
sa usa ka tawo nga mahinungdanon sa inyong purok o sanga. Ipahayag nga
kini usa ka tawo kinsa sa malipayon nga paagi nag-alagad sa mga tawo diha
sa inyong purok o sanga matag semana.

Sultihi ang mga bata nga ang kasayuran nga imong nakuha mahitungod sa usa
ka tawo kinsa ilang nailhan kaayo. Ipasabut nga siya mialagad sa uban samtang
bata pa. Patagnaa ang mga bata kinsa kaha kini. Kon gikinahanglan, paghatag
pa og mga timaan hangtud sila makatagna og husto. (Sama pananglit: siya
nagtabang kanato sa pagpili og matarung; siya nagtabang kanato kon kita
adunay mga suliran; kita mohatag sa atong ikapulo ngadto kaniya.)

Ipasabut nga ang obispo naghatag og daghan nga mga oras sa pag-alagad
ngadto sa mga sakop sa purok matag semana. Siya nagtabang kanato dili
lamang ma-Domingo apan usab sa uban nga mga adlaw sa semana.

• Pinaagi sa pag-alagad sa mga tawo diha sa iyang purok, si kinsa pa ang
gialagaran sa obispo? (Dios.)

• Ngadto kang kinsa ang obispo nagpakita og gugma samtang siya 
nag-alagad? (Jesukristo ug sa mga tawo sa iyang purok.)

Awit Ipaawit o ipasulti ang mga pulong sa “Among Obispo.”

Daghan og buluhaton,
‘Mong obispo.
Kanako may panahon;
‘Mong obispo.
Pulong mabination
Namo matag panahon.
Buluhaton tabangan;
‘Mong obispo.

Dios siya nag-alagad,
‘Mong obispo.
Amahan sa ‘mong purok;
‘Mong obispo.
Sa buhat nga matarung
Namo magpahimatngon.
Namo mapinanggaon;
‘Mong obispo.

Katingbanan

Kalihokan Ipasabut nga ikaw buot sa mga bata nga adunay usa ka pasalamat nga gasa
alang sa obispo alang sa mga oras sa pag-alagad nga iyang gihatag kanila.
Panghatag og usa ka bulak, usa ka lapis, ug usa ka straw o tukog ngadto sa
matag bata. Hangyoa ang mga bata sa pagsulat o pagdibuho og usa ka paagi
nga sila makapakita og gugma alang ni Jesukristo sa usa ka bahin sa bulak ug
sa pagpirma sa ilang mga ngalan. Sa katapusan, ipapilit ang straw o tukog
aron mahimo nga mga punoan.

Pagtudlo sa
magtutudlo

Leksyon 37
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Inig ka human sa tanan, kuhaa ang mga butang ug ipabutang sa matag bata
ang bulak diha sa plorera o botelya nga imong gidala. Uban sa mga bata,
pagpili og usa ka sakop sa klase nga mohatud sa mga bulak nga papel ngadto
sa obispo human sa klase.

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon og
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Isaysay ang mosunod nga sugilanon mahitungod ni Heber J. Grant, ang
ikapito nga Presidente sa Simbahan, ug paghisgot sa unsa nga paagi siya
mialagad sa uban.

Ang amahan ni Heber namatay samtang siya siyam ka adlaw pa lamang 
ang edad. Ang iyang inahan hilabihan kaayo ka kabus ug nagkalisud sa
pagsangkap sa iyang kaugalingon ug sa gamay nga Heber. Siya mibuhi 
kanila pinaagi sa pagpanahi alang sa uban nga mga tawo ug pagdawat og
mga kasera. Usahay siya manahi sulod sa daghan nga mga oras sa walay
pagpahulay nga siya hapit dili na makasikad sa tindakanan sa iyang karaan
nga makinang igtatahi. Si Heber sa kasagaran mokamang ilawom sa makinang
igtatahi ug moduot sa tindakanan alang kaniya. Ang mga panahon sa
tingtugnaw hilabihan ka tugnaw sa Dakbayan sa Salt Lake, ug si Heber adunay
usa lamang ka manipis, daan nga kupo nga mohatag niya og kainit. Siya
nangandoy nga makangkon og usa ka baga nga kupo apan nakahibalo nga
sila adunay hapit dili igo nga salapi alang sa pagkaon. Si Heber nalipay sa
iyang adlaw nga natawhan sa diha nga ang iyang inahan mihatag kaniya og
usa ka baga nga kupo sa tingtugnaw nga iyang gihimo alang kaniya. Ang iyang
bag-o nga kupo mao ang iyang labing gihambin nga butang. Pipila ka semana
wala madugay, samtang si Heber nagdali nga gisugo, siya nakakita og usa ka
batang lalaki nga ingon-ingon niya og gidak-on nga nagkurog sa katugnaw.
Ang batang lalaki nagsul-ob og manipis nga switer, ug si Heber nakahinumdom
unsa ang bation nga walay baga nga kupo. Si Heber mihubo sa iyang bag-o
nga kupo ug namugos sa bata sa pagsul-ob niini. Siya misulti sa batang lalaki
sa pagdawat niini tungod kay siya adunay lain nga kupo didto sa balay.

Ikaw mahimo nga mopadula sa mga bata sa sugilanon ug unya ipasabut
unsa ang gibati sa lain-lain nga mga tigdula.

2. Palingkura ang mga bata diha sa lingin ug ipasa paglibut ang bola o humok
nga butang samtang ikaw naghagonghong “Kon Kita Motabang [When 
We’re Helping].” Kon ikaw mohunong sa paghagonghong, bisan kinsa ang
naggunit sa bola o sa humok nga butang mosulti og usa ka paagi nga siya
mahimong makatabang og usa ka tawo.

3. I-arpiril o ipapilit ang nagkulob nga nagpahiyom nga nawong sa matag bata
sa dili pa sila mobiya sa ilang klase. Sultihi sila nga kon sila mobuhat og
mabination nga pag-alagad alang sa usa ka tawo, sila mahimo nga mohayag
sa nagpahiyom nga nawong.
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Ako Mahimo nga 
Putli ug Matarung

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagtinguha nga maputli ug matarung.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 3 Nephi 27:27; Mormon 1:1–4;
13–17; 2:1, 16–19, ug Doktrina ug mga Pakigsaad 100:16.

2. Pangandam sa pagtabang sa mga bata sa pag-awit o pagsulti sa “Pilia ang
Matarung nga Paagi [Choose the Right Way]” (Children’s Songbook, p. 160);
ang mga pulong gilakip sa luyo niini nga tamdanan nga basahon.

3. Mga Kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon ug Doktrina ug mga Pakigsaad alang sa

matag bata, kon anaa.
b. Ayagan sa asin ug sili (puno), kon anaa.
c. Ang PAM nga taming (shield) ug singsing.
d. Hulagway 3-34, Mormon Nagmubo sa mga Palid (62520; Sudlanan sa

Hulagway sa Ebanghelyo 306).

4. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Si Mormon Putli ug Matarung

Ipakita ang mga ayagan sa asin ug sa sili nga imong gidala. Pagbu-bu og
pipila ka asin ngadto sa imong kamot, ug ipakita kini ngadto sa klase. Ipasabut
nga sa imong kamot ikaw naggunit og lonlon nga asin. Kini lonlon tungod kay
walay sagol niini gawas sa maayo, limpyo nga asin.

Pag-ayag og pipila ka sili ngadto sa asin diha sa imong kamot. Ipasabut nga
ang asin dili na lonlon tungod kay kini sinagulan na og lain nga mga butang
gawas sa asin. Kon ang mga tawo motugot og sayop o dili mabination nga
mga hunahuna diha sa ilang mga ulo o mobuhat og sayop o dili mabination
nga mga butang, sila dili na putli. Sila sama sa usa ka gisagol nga asin og sili.
Hatagi og gibugaton nga ang putli nga mga tawo maninguha sa tanan nga
higayon sa paghunahuna og maayo nga mga hunahuna ug mobuhat og
matarung nga mga lihok.

Ipasabut nga ikaw mosaysay mahitungod sa usa ka tawo gikan sa Basahon 
ni Mormon kinsa putli ug matarung. Isaysay ang mosunod nga sugilanon sa
imong kaugalingon nga mga pulong:

Sugilanon sa balaan
nga kasulatan

Pang-atensyon 
nga kalihokan

Leksyon
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Ingon nga usa ka batang lalaki, si Mormon giila nga usa ka bantugan 
nga tawo. Sa diha nga si Mormon napulo pa lamang ka tuig ang edad, 
siya gisultihan nga kon siya modako ngadto sa usa ka hingkod nga tawo 
siya mahimo nga tugyanan sa mga palid ni Nephi. Ang kasaysayan sa mga
Nephite gitala diha niini nga mga palid. Siya gisugo sa pagbantay sa iyang
mga katawhan ug, sa edad nga kawhaan ug upat, sa pagsulat sa ilang
kasaysayan. Tabangi ang mga bata sa pag-ampo unsa ka mahinungdanon 
nga katungdanan kadto.

• Unsa nga mga hiyas sa inyong hunahuna ang anaa ni Mormon, sa edad nga
napulo, nga nakapahimo kaniya nga mapili ingon og ang sunod nga tigtipig
sa talaan? Unsa nga matang sa pagkabata si Mormon? (Pahisguta ang mga
bata sa mga tubag. Aron sa pagtabang kanila, basaha ang Mormon 1:1–2.
Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga si Mormon usa ka maayo nga
eskwela, kay siya “misugod sa pagkamakinaadmanon ingon og subay sa
paagi sa pagkat-on sa (iyang) mga katawhan”; siya usa ka “ugdang nga
bata,” diin nagpasabut nga siya ligdong ug kasaligan; ug siya “dali nga
makapaniid,” diin nagpasabut nga siya nakamatikud ug nakakat-on
mahitungod sa daghan nga mga butang. Ipasabut nga si Mormon 
mihigugma sa Langitnong Amahan ug misunod sa mga sugo, diin 
naghimo kaniya nga putli ug matarung. Ang Langitnong Amahan 
nakahibalo nga siya makasalig ni Mormon sa sagrado nga mga sinulat 
diha sa mga palid ni Nephi.)

Ipasabut nga sa diha nga si Mormon napulog lima ka tuig ang edad, 
siya dihay usa ka maanindot nga kasinatian. Siya giduaw sa Ginoong
Jesukristo (tan-awa sa Mormon 1:15).

• Kon kamo si Mormon, unsa sa inyong hunahuna ang inyong bation diha sa
atubangan ni Jesukristo?

• Sa unsa nga mga paagi nga si Mormon putli ug matarung? (Kamo tingali
buot molista sa mga tubag diha sa pisara.)

Ipasabut nga kadaghanan sa mga tawo sa panahon ni Mormon hilabihan ka
dautan (tan-awa sa Mormon 1:13–14). Si Mormon buot sa mga katawhan nga
maghinulsol ug magpabunyag aron sila mahimo nga matarung ug malipayon
(tan-awa sa Mormon 3:2). Siya misulti sa mga katawhan sa paghinulsol, apan
sila wala maminaw.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Mormon ingon nga usa ka diyutay
lamang nga mga tawo kinsa naninguha sa pagkamatarung?

Ipakita ang hulagway 3-34, Mormon Nagmubo sa mga Palid.

Ipasabut nga si Mormon misulat sa kasaysayan sa iyang mga katawhan 
diha sa metal nga mga palid, ingon nga siya gisugo sa pagbuhat. Siya 
usab mihan-ay sa mga kasaysayan nga gisulat sa uban nga mga tawo.

• Asa nato makita ang kasaysayan nga gisulat ni Mormon?

Pagpakita og usa ka kopya sa Basahon ni Mormon ug ipakita sa mga bata ang
ngalan ni Mormon diha sa ulohan. Ipasabut nga ang basahon ginganlan alang
ni Mormon tungod kay siya mihan-ay ug miatiman sa mga talaan ug tungod kay
siya usa ka matarung nga tawo.
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Kita Mahimo nga Putli sa mga Hunahuna, mga Pulong, ug mga Lihok

• Sa unsa nga paagi kita mahimo nga putli?

Aron sa pagtubag niini nga pangutana, basaha ngadto sa mga bata kini nga
padayag ni Jesukristo ingon nga gitala diha sa 3 Nephi 27:27: “Unsa nga
matang sa (mga tawo) kamo kinahanglan nga mahimo? Sa pagkatinuod Ako
moingon nganha kaninyo gani ingon nga ako mao.”

• Unsa nga matang sa tawo kita kinahanglan nga mahimo?

Ipasabut ngadto sa mga bata nga ang tanan nga si Jesukristo mihunahuna,
misulti, ug mibuhat maayo. Aron mahisama kaniya, kita maninguha sa
paghunahuna, pagsulti, ug pagbuhat sa sama nga mga butang nga kita
maghunahuna nga si Jesus mohunahuna, mosulti ug mobuhat. Sa panahon
nga kita matintal sa pagbuhat og usa ka butang nga sayop, kita kinahanglan
nga mangutana sa atong mga kaugalingon, “Unsa ang buot ni Jesus nga
akong buhaton?” Kini makatabang kanato sa pagpabiliin nga putli ug
matarung.

Ipakita sa mga bata ang PAM nga taming (shield) ug singsing. Pahinumdumi
sila nga ang taming (shield) ug ang singsing makatabang kanila sa
paghinumdom sa pagbuhat unsa ang buot ipabuhat ni Jesus. Samtang sila
nagbaton sa ilang mga kaugalingon nga luwas gikan sa mga sayop nga mga
hunahuna pinaagi sa kanunay nga pagpili sa matarung, sila mobaton sa ilang
mga kaugalingon nga putli ug matarung.

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

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon mahitungod sa usa ka batang babaye
kinsa mibuhat unsa ang matarung, bisan kini malisud:

Kang Debbie nga paborito nga uyoan nahiubos pag-ayo ni Debbie ug sa iyang
banay sa diha nga sila mipasakop sa Simbahan. Siya midumili sa pagduaw
kanila sulod sa hapit usa ka tuig. Sa diha nga sa katapusan siya miduaw, siya
midapit ni Debbie sa pagkuyog sa iyang banay sa usa ka kamping nga panaw
ngadto sa mga bukid. Si Debbie naghinam-hinam.

Sa ikaduha nga adlaw sa paglakaw, nahulog ni Debbie ang iyang sudlanan sa
tubig ug nabuak kini. Ang adlaw misidlak sa hilabihan nga kainit, ug si Debbie
sa hinay-hinay naawahi na sa uban. Ang iyang ba-ba gibati og kauga; siya buot
og mainom nga tubig.

Ibabaw didto sa bukid iyang nakita nga ang uban mihunong ug nanginom
gikan sa mga de-lata. Siya midali aron siya usab makainom.

Samtang siya nagsaka sa ibabaw padulong sa pundok, usa kanila mitawag,
“Inom, Debbie.”

Unya iyang nakita nga ang tawo naggunit og usa ka lata sa beer diha sa iyang
kamot. Sa una, ang tanan nga nahunahuna ni Debbie mao ang unsa niya
kauhaw. Si Debbie natudloan sa ebanghelyo ug nabunyagan, ug siya
nakahibalo nga siya kinahanglan dili moinom og beer. Pag-usab siya
naghunahuna unsa siya kauhaw. Si Debbie buot mobuhat sa matarung nga
butang. Siya naninghuha pag-ayo sukad siya nabunyagan ug nag-ampo nga
siya makahimo sa paghupot sa mga sugo. Karon siya nanginahanglan og
panabang aron malig-on.

PAM nga taming
(shield) ug singsing

Balaan nga
kasulataan nga
panaghisgutan
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“Ako dili moinom og beer. Kamo aduna bay lain, palihug?” si Debbie miingon,
nagtan-aw ngadto gayud sa mga mata sa tawo.

Sulod sa mubo nga higayon ang iyang Tiyo John makita nga nasuko. Dayon
siya miingon, “Si Debbie usa ka Mormon. Ato siyang hatagan og lain nga
mainom.” Unya siya mipadayon, “Pasayloa ako Debbie.” Si Debbie
mapasalamaton tungod sa paghupot sa mga sugo.

Panaghisgutan • Unsa ang gibuhat ni Debbie aron sa pagpabilin nga putli ug matarung?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Debbie human siya mipili sa
matarung?

• Sa unsa nga paagi si Debbie usa ka maayo nga panig-ingnan ngadto sa
iyang uyoan?

Sultihi ang klase nga ikaw mosaysay og tulo ka mga sugilanon mahitungod sa
mga bata kinsa buot mahimo nga putli ug matarung sa ilang mga hunahuna,
mga pulong ug mga lihok:

1. Sa diha nga ang bag-o nga silingan ni Ryan mibalhin sa sunod nga balay,
siya nahimo nga higala sa usa kanila, usa ka batang lalaki nga iyang ka-
edad nga ginganlan og Tyler. Sila magdula hapit matag adlaw. Usa ka adlaw
sila diha sa gawas nagdula og bola kauban sa uban nga batang lalaki sa
kasilinganan. Si Tyler nasuko tungod kay ang iyang pundok sa magdudula
padulong na nga mapildi sa dula ug misugod sa pagsulti og ngil-ad nga
mga pulong ug mibalikas ngadto sa lain nga pundok sa magdudula. Ang
batang mga lalaki milakaw tungod kay sila wala na malingaw ug dili na buot
makigdula ni Tyler. Si Ryan mipabilin aron sa pagpakigsulti ngadto ni Tyler.
Siya mipasabut ngadto ni Tyler nga ang ilang mga ginikanan mitudlo kanila
nga kini ngil-ad nga mosulti og ingon niana ngadto sa uban. Siya miingon
nga sila dili buot nga makadungog sa ingon nga mga pulong. Si Ryan dayon
misulti ni Tyler nga kon siya buot makigdula nga dili mogamit og ngil-ad nga
mga pulong, siya mohangyo sa ubang bata nga lalaki sa pagbalik ug sa
pagdula pag-usab.

• Sa unsa nga paagi si Ryan nagpakita nga siya putli ug matarung? (Siya
wala mamalikas, ug siya naningkamot sa pagtabang sa laing bata nga
lalaki sa pagkat-on nga kini dili matarung ang pagpamalikas.)

• Ngano nga kini sayop ang pagpamalikas? (Ipasabut nga ang Langitnong
Amahan ug si Jesukristo buot kanato nga mosulti sa mabination nga
paagi. Sila dili buot kanato sa paggamit sa ilang mga ngalan diha sa
kasuko o dili mahigugmaon nga paagi, “diin nagpasabut ngadto sa
paggamit sa ilang mga ngalan sa kawang.” Kadto kinsa mamalikas
nagpasiugda og usa ka ngil-ad nga panig-ingan. Balikas nga mga pulong
mahimo nga mobutang og dili mabination nga mga hunahuna sa atong
mga ulo ug ngil-ad nga mga pagbati diha sa atong mga kasingkasing.)

2. Usa ka adlaw samtang si Corby nagdula sa gawas siya ug daghan sa iyang
mga higala gitawag pagpaduol ngadto sa usa ka eskina sa natad-dulaanan
sa usa ka batang lalaki. Kining bata nga lalaki adunay sigarilyo sa iyang
bulsa. Siya buot sa batang mga lalaki sa pagsulay og sigarilyo kanila. Ang
batang mga lalaki tanan nagtinan-away sa usag usa, wala makahibalo unsa
ang buhaton. Sa katapusan si Corby misulti ug miingon nga siya dili buot
manigarilyo ug midumili sa pagbuhat niini. Ang uban nga batang mga lalaki
miingon nga sila dili usab buot mabuhat niini.

Mga sugilanon ug
panaghisgutan
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• Sa unsa nga paagi si Corby nagpakita nga siya putli ug matarung? 
(Siya midumili sa pagpanigarilyo.)

• Sa unsa nga paagi kini makatabang sa ubang bata nga lalaki?

• Unsa kaha ang inyong buhaton kon kamo didto pa?

3. Si Gary didto sa balay sa iyang higala nagtan-aw og mga magasin. Ang mga
higala ni Gary nakakita og pipila ka law-ay nga mga hulagway diha sa
magasin ug buot nga si Gary motan-aw kanila. Si Gary mibati og hilabihan 
ka gil-as sa diha nga siya nakaamgo unsa nga matang sa mga hulagway
ang anaa sa magasin. Siya nakahibalo nga si Jesukristo dili motan-aw sa
ingon nga mga hulagway. Si Gary miingon nga siya dili buot, ug misugyot
nga sila mogawas ug magdula.

• Sa unsa nga paagi si Gary matarung? (Siya midumili sa pagtan-aw sa 
law-ay nga mga hulagway.)

Itudlo nga pipila ka mga magasin mga basahon, mga sine, ug mga salida 
sa telebisyon dili matarung ug makahatag kanato og dautan nga mga
hunahuna. Hatagi og gibug-aton unsa ka mahinungdanon ang paghimo sa
atong mga ulo nga putli ug puno sa matarung nga mga hunahuna sama sa
gibuhat ni Gary.

Panaghisgutan Ipasabut nga ang mga sine ug mga programa sa telebisyon nga atong gitan-
aw mahimo nga makaimpluwensya sa paagi nga kita molihok. Kini nga mga
programa makabutang og mga ideya ngadto sa atong mga ulo nga sa laing
paagi dili gayud mosulod diha. Kini nga mga ideya mahimo nga maayo o 
ngil-ad, nag-agad sa programa.

• Kamo sukad nakapaaron-ingnon ba nga kamo usa ka tawo nga inyong
nakita sa usa ka sine o diha sa telebisyon?

Ipasabut nga kini gitawag og pagsundog sa usa ka tawo. Kini sa kasagaran
makalingaw pagsundog sa usa ka tawo kinsa inyong gihunahuna nga usa ka
bida sa usa ka sine.

• Aduna bay bisan unsa nga mga sine ug mga salida sa telebisyon nga dili
maayo alang kanato nga tan-awon? (Oo.)

• Aduna bay bisan unsa nga mga sine ug mga salida sa telebisyon nga 
maayo nga tan-awon? (Oo.)

Pahinganli sa mga bata ang pipila sa ilang mga kinaham nga salida. Unya
ipahunahuna kanila ang bida sa telebisyon o sa sine nga ilang labing
nagustohan. Ipatubag kanila ang mosunod nga mga pangutana:

• Ang inyong bida kanunay bang mosunod sa balaod?

• Ang inyong bida mamalikas ba?

• Ang inyong bida sa kanunay molihok ba sa matarung nga paagi sa kanunay
nga mga panahon?

• Ang inyong bida maninina ug molihok ba sa dili malaw-ay nga paagi?

Ipasabut nga kon sila motubag og dili ngadto sa bisan hain niini nga
pangutana, tingali sila kinahanglan mangita og usa ka tawo nga labaw ka
matarung nga ilang pilion unya nga ilang bida.

Leksyon 38
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Isugyot ngadto sa mga bata nga sila mosulti ngadto sa ilang mga ginikanan
mahitungod sa mga sine ug mga salida sa telebisyon nga ilang buot tan-awon.
Hatagi og gibug-aton nga kon ang usa ka programa nga ilang tan-awon
adunay ngil-ad diha niini, sila makahimo sa pagbalahin sa channel, pagngon
ang telebisyon o mobiya sa sinehan.

Pahinumdumi ang mga bata nga ang Espiritu Santo makatabang kanato nga
makahibalo sa kalainan tali sa matarung ug sa sayop. Kon kita adunay ngil-ad
o gil-as nga pagbati mahitungod sa usa ka butang, ang Espiritu Santo nagsulti
kanato nga kini sayop.

Katingbanan

Pagpamatuod mahitungod sa kamahinungdanon sa paghimo sa atong mga
hunahuna, mga pulong, ug mga lihok nga putli ug matarug. Ikaw mahimo nga
makigbahin og usa ka kasinatian mahitungod sa imong pagpabilin nga putli ug
matarung bisan pa sa pagtintal sa pagbuhat og dili mao. Tabangi ang mga
bata sa pagsabut nga ang hingpit nga kalipay moabut gikan sa
pagkamatarung, bisan kon kini malisud nga buhaton.

Dapita ang mga bata sa paghunahuna kanunay mahitungod sa unsay buot ni
Jesukristo kanila nga hunahunaon, isulti, ug buhaton bisan kanus-a nga sila
adunay kalisud sa pagkahibalo unsaon pagpili ang matarung.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 100:16 ngadto sa klase. Ipasabut nga
kita mao ang mga tawo nga ang Langitnong Amahan nagpasanay aron
mahimo nga putli ug matarung.

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Itudlo nga si Jesukristo buot kanato nga mahisama ni Mormon, bisan 
tuod og ang tawo nga naglibut kanato tingali dili matarung. Ginamit ang
ikanapulog tulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo, tabangi ang mga bata 
sa pagsulti og balik nga magdungan sa unang bahin sa artikulo kutob sa
pulong nga tawo. Ipasabut nga ang pagkamanggiloloy-on nagpasabut sa
pagkamabination ug nga ang pagkamatinuoron, pagkamatinud-anon,
pagkaputli ug mahiyason nagpasabut sa pagkalimpyo ug matarung.

Awhaga ang mga bata sa paghinumdom niini nga artikulo sa hugot nga pagtuo.

2. Ipasabut nga kini labaw nga masayon sa paglikay sa pagtan-aw og ngil-ad
nga mga programa kon ang mga bata ug ang ilang mga ginikanan maglaraw
og una unsa nga mga programa ang maayo nga tan-awon.

Pagsugyot og daghan nga nagkalain-lain nga mga programa sa telebisyon 
o sa mga sinehan ngadto sa mga bata ug pangutana kanila kon ang 
pagtan-aw sa matag usa pagpili ba sa matarung.

Balaan nga
kasulatan

Pagpamatuod sa
magtutudlo
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3. Tabangi ang mga bata sa pagsulti sa mga pulong ug himoa ang mga lihok
sa “Ako Adunay duha ka mga Dunggan [I Have Two Ears]” (Children’s
Songbook, p. 269).

Dunggan ko nga makadungog, (itudlo ang mga dunggan)
Mata’ng makakita. (itudlo ang mga mata)
Tiil nga modala kanako
Diin sila buot. (lakaw sa gibarugan)
Gamiton ko’g maayo
Dula’g, trabaho. (likoha sa walay tingog ang pag-itsa sa bola o lain nga dula)
(lihoka sa walay tingog ang pagsilhig o laing trabaho)
Ang Langitnong Amahan
Pasalamatan ko. (hiposa ang mga kamot ingon og nag-ampo)

Ngabil alang sa pagsulti, (itudlo ang mga gabil)
Kamot pagtrabaho. (ipataas ang mga kamot)
Kanako kini gikan sa (itudlo ang kaugalingon)
Langitnong Amahan. (itudlo ang duha ka mga kamot paingon sa langit)
Ang Langitnong Amahan
Pasalamatan ko. (hiposa ang mga kamot ingon og nag-ampo)

4. Ipasulti ang mga pulong sa “Ihagunghong ang Inyong Kinaham nga Himno
[Hum Your Favorite Hymn]” (Children’s Songbook, p. 152).

Kon may panahon’g moabut
Pulong mo madudahan,
O hunahuna’ng dautan,
‘Niay nindot nga sugyot.
Kinaham mo nga himno ihagunghong pag-ayo,
Ug makita nga inyong hunahuna malimpyo.

Paghisgot uban sa mga bata sa unsa nga paagi kini nga awit makatabang
kaninyo sa paghimo sa inyong mga hunahuna ug panultihon nga putli.
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Pagpakita og Gugma alang
sa Atong mga Ginikanan

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagpakita sa ilang gugma alang sa ilang
mga amahan ug mga inahan pinaagi sa pagkamasulundon ug
pagkamatinabangon.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Exodo 20:12 ug Mormon 8:1.

2. Pangandam sa pagpaawit sa klase sa “Malipayong Banay [A Happy Family]”
(Children’s Songbook, p. 198); ang mga pulong gilakip diha sa luyo sa
tamdanan nga basahon.

3. Pagmabination ngadto sa mga bata kinsa wala ang duha ka mga ginikanan
diha sa panimalay o kinsang mga ginikanan adunay dili kasagaran nga mga
kahimtang.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon.
b. Usa ka gamay nga bulsita o bola.
c. Usa ka kopya sa kahoy sa banay sa matag bata (tan-awa ang panig-

ingnan nga gilakip diha sa katapusan niini nga leksyon).
d. Hulagway 3-34, Mormon Nagmubo sa mga Palid (62520; Sudlanan sa

Hulagway sa Ebanghelyo 306); hulagway 3-35, Moroni Nagtago sa mga Palid
didto sa Bungtod sa Cumorah (62462; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo
320); ug hulagway 3-5, Adan ug Eva Nagtudlo sa Ilang mga Anak.

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa paghimo og usa ka butang
sulod sa semana.

Langitnong Amahan Mihatag sa Atong mga Ginikanan sa Kapangakohan
alang Kanato

Ipakita ang hulagway 3-5, Adan ug Eva Nagtudlo sa Ilang mga Anak.

• Kang kinsa kini naghulagway? (Adan, Eva ug ilang mga anak.)

• Unsa ang buot sa Langitnong Amahan nga itudlo ni Adan ug Eva ngadto sa
ilang mga anak? (Ang ebanghelyo. Pahinumdumi ang mga bata nga sila
naghisgot niini sa bag-o pa lamang diha sa klase; tan-awa sa leksyon 35.)

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mihatag sa atong mga ginikanan og
mga anak aron amumahon ug higugmaon hangtud sila mobalik ngadto kaniya
pipila ka adlaw. Siya buot kanatong tanan nga makakat-on sa unsa nga paagi

Pang-atensyon nga
kalihokan
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kita takus nga mopuyo uban kaniya human niini nga kinabuhi. Ang Langitnong
Amahan nagpaabut sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak sa mga
sugo ug sa pag-amuma sa mga panginahanglan sa ilang mga anak. Kini usa
ka dako nga kapangakohan alang sa atong mga ginikanan.

Ihatag ngadto sa matag bata ang usa ka kopya sa kahoy sa banay. Ipasulat o
tabangi ang matag bata sa pagsulat sa mga ngalan o ipadibuho ang mga
nawong sa iyang mga ginikanan diha sa punoan sa kahoy ug ang unang mga
ngalan o mga nawong sa iyang kaugalingon ug bisan kinsa nga igsoon nga
mga lalaki ug igsoon nga babaye diha sa mga sanga.

Panaghisgutan • Ngano nga ang Langitnong Amahan naghatag kanato og mga ginikanan?
(Aron sa paghigugma ug pag-amuma kanato ug sa pagtudlo kanato sa iyang
mga sugo.)

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan nakahibalo nga ang mga bata
makapakita og gugma ngadto sa ilang mga ginikanan. Ang Langitnong
Amahan nagsugo kanato nga kita kinahanglan nga mobuhat niini (tan-awa sa
Exodo 20:12). Adunay daghan nga mga paagi sa pagpakita og gugma alang
sa atong mga ginikanan.

Kita Nagpakita og Gugma alang sa Atong mga Ginikanan pinaagi sa
Pagkamatinabangon

Sugilanon Ipasabut ngadto sa klase nga ang pagkamatinabangon usa ka paagi sa
pagpakita og gugma alang sa atong mga ginikanan. Ibalik og saysay ang
mosunod nga sugilanon sa imong kaugalingon nga mga pulong:

Si Emma nakasabut nga ang iyang Mama dili maayo ang gipamati. Si Mama
gikapoy nga tan-awon ug sa kanunay molingkod aron sa pagpahulay. Bisan 
gani ang tingog ni Mama kapoy nga paminawon kon siya mosulti ngadto ni 
David ug ni John, ang manghud nga igsoon nga mga lalaki ni Emma. Si Emma
mihunahuna sa tanan nga mga butang nga gihimo sa iyang inahan alang kaniya
ug nangandoy nga siya makatabang ni Mama nga mobati og kaarang-arang.

• Unsa ang pipila ka mga butang si Emma makahimo aron sa pagtabang sa
iyang inahan?

Si Emma milingkod uban sa iyang manghud nga mga lalaki ug nakigdula
kanila. Siya mitabang kanila sa pagdula sa hilum ug malipayon nga paagi.
Unya siya mitabang kanila sa paghigda aron si Mama makatagpilaw. Sa wala
madugay si Emma mitabang kanila sa paghipos sa ilang mga dulaan.

Sa diha nga si Mama natapos sa pag-andam og paniudto, si Emma mitabang
ni David ug John sa paghugas sa ilang mga kamot ug sa pag-andam alang sa
pag-ampo. Si Mama mipahiyom ug migakus kaniya.

“Salamat sa pagkamaayo nga katabang karong adlawa,” si Mama mihagaw-
haw diha sa dunggan ni Emma.

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi si Emma nagpakita sa iyang gugma sa iyang inahan?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Emma human motabang sa iyang
inahan?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa iyang inahan?
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Kalihokan Iitsa ang bulsita ngadto sa matag bata ug pangutana sa mosunod nga mga
pangutana. Human ang bata motubag, ipaitsa ang bulsita balik nganha
kanimo. Hatagi ang matag bata sa kahigayunan sa pagtubag sa duha ka 
mga pangutana.

• Unsa ang gibuhat sa akong inahan ug sa akong amahan aron sa pagpakita
kanako sa ilang gugma?

• Unsa ang akong mabuhat aron sa pagpakita og gugma alang sa akong
inahan o amahan?

Kita Nagpakita og Gugma alang sa Atong mga Ginikanan Pinaagi sa
Pagkamasulundon

Panaghisgutan Ipasabut nga ang pagkamasulundon lain nga mahinungdanon nga paagi nga
kita makapakita og gugma alang sa atong mga ginikanan.

Sugilanon Isaysay sa imong kaugalingon nga mga pulong ang mosunod nga sugilanon
mahitungod ni Annand ug sa iyang amahan:

Sa katapusan si Annand gihimo nga tagabantay sa mga kanding. Sa katapusan
siya igo na ka hingkod sa pagpabilin uban sa mga kanding samtang sila
misibsib diha sa bukid. Si Annand walo ka tuig ang edad ug sa kahinam
mihulat sa kapangakohan sa pagbantay sa panon sa kanding.

Si Annand naghunahuna og unsaon matag buntag siya ug ang iyang iro, 
si Numie, pagpundok sa mga kanding ug pagsunod sa ubang tagabantay
samtang ilang dad-on ang mga kanding ibabaw sa gamay nga agianan sa
bukid ngadto sa tag-as nga mga sagbut. Sa gabii ang iyang amahan moapas
ngadto sa bukid ug motabang ni Annand ug Numie pag-abug sa mga kanding
pauli sa balay.

Ang iyang amahan nag-ingon, “Ayaw gayud pagbiya sa gamay nga agianan sa
bukid, Annand. Kon ikaw mawad-an og usa ka kanding, tawga siya, apan ayaw
gayud pagbiya sa gamay nga agianan. Ang bukid batoon ug makuyaw kaayo.
Akong anak, ikaw kinahanglan gayud mobuhat unsay akong gisulti. Ayaw
gayud pagbiya sa gamay nga agianan sa bukid.”

Matag adlaw ang bag-ong kapangakohan ni Annand nahimong labaw nga
kasayon, ug siya misugod sa paghigugma sa mga oras nga iyang gigahin 
diha sa bukid.

Usa kahapon, si Annand nakaamgo nga ang iyang amahan madugay sa pag-
abut aron sa pagtabang kaniya. Siya mihukom nga iyang pundukon ang mga
kanding ug mosugod sa pagkanaog sa gamay nga agianan aron sa pagsugat
sa iyang amahan. Uban sa tabang ni Numie, siya sa wala madugay nakaliyok
sa mga kanding. Siya naguol sa pagkakita nga dihay tulo ka mga kanding nga
nawala—Summa, ang tiguwang nga babaye nga kanding, ug ang iyang duha
ka nating mga kanding. Unsa ang iyang buhaton? Si Annand mihukom nga si
Summa tingali misaka pa sa ibabaw sa gamay nga agianan diin sila midala
kaniya sa makadaghan nga mga higayon kaniadto. Siya kinahanglan gayud
nga mangita kaniya.

Nagbiya ni Numie nga nagbantay sa uban nga mga kanding, siya misugod sa
pagsaka ibabaw pa sa gamay nga agianan sa bukid. Sa wala madugay iyang
nakit-an si Summa ug ang iyang gagmay nga mga anak layo sa gamay nga
agianan sa bukid diha sa usa ka gagmay nga pat-ak pat-ak sa sagbut. Dihay
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daghan nga mga kalibunan ug dagko nga mga bato, ug si Annand dili
makakita unsa ang taliwala kaniya ug ni Summa. Si Annand nakahibalo nga
siya kinahanglan gayud nga magpabilin diha sa dalan, busa siya mitawag,
apan si Summa misamot paglakaw sa layo.

Kini misugod sa pagngitngit ug sa dili madugay sa Annand dili na gayud
makakita sa tulo ka mga kanding. Siya nakahibalo nga adunay usa ka butang
nga kinahanglan buhaton, busa siya mihukom sa pagsunod kanila. Sa tinuod
siya makakuha kanila ug mobalik sa gamay nga agianan.

Samtang siya misugod sa pagbiya sa gamay nga agianan, siya nakahinundom
unsa ang gisulti sa iyang amahan, “Annand, ikaw kinahanglan dili gayud
mobiya sa gamay nga agianan sa bukid.”

Si Annand nakahibalo nga siya kinahanglan gayud mosunod sa iyang amahan,
busa siya milingkod ug sa makausa misugod sa pagtawag ni Summa. Sa kalit,
siya nakadungog og kanaas diha sa kasagbutan. Siya mihangad aron makita
ang babaye nga kanding ug ang iyang duha ka gagmay nga mga anak. Sila
miduol ra gayud kaniya.

Si Annand mipundok kanila balik og kanaog ngadto sa ubos nga gamay nga
agianan, diin iyang hisugatan ang iyang amahan nga miapas kaniya. Nagkuyog
ilang gidala ang mga kanding pagpauli nga si Numie diha sa pangunahan.

Sa sunod adlaw si Annand midala sa iyang amahan balik ngadto sa dapit 
diin siya mihulat ni Summa. Ang amahan ni Annand milibut kaniya sa duol 
nga kabugangan ug mipakita kaniya og usa ka pangpang. Si Annand unta
tingali mahulog sa pangpang kon siya misunod pa ni Summa. Si Annand
mapasalamaton diha sa iyang kasingkasing nga siya misunod ug mitahud 
sa iyang amahan.

Panaghisgutan • Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Annand mahitungod sa iyang
amahan? (Siya mihigugma kaniya.)

• Sa unsa nga paagi si Annand nagpakita og gugma alang sa iyang amahan?
(Siya misunod kaniya pinaagi sa wala pagbiya sa gamay nga agianan.)

• Sa unsa nga paagi nga ang pagsunod sa iyang amahan nagtabang ni
Annand? (Siya mipabilin diha sa gamay nga agianan ug walay kadautan.)

Ipasabut nga usahay kita dili makasabut ngano nga ang atong mga ginikanan
nagsugo kanato sa pagbuhat og pipila ka mga butang. Matarung nga mga
ginikanan nahigugma sa ilang mga anak ug buot unsay labing maayo alang
kanila. Mga bata kinahanglan mosunod sa ilang mga ginikanan ug mobuhat
unsay ilang gisugo kanila nga buhaton. Kon kita mosunod sa atong mga
ginikanan, kita nagpakita sa atong gugma alang kanila.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Malipayong Banay [A Happy Family].”

Moroni Nagpakita og Gugma alang sa Iyang Amahan, si Mormon

Sultihi ang mga bata nga ang Basahon ni Mormon adunay daghan nga mga
sugilanon mahitungod sa mga tawo kinsa mipakita og gugma alang sa ilang
mga ginikanan pinaagi sa pagkamasulundon ug pagkamatinabangon. Usa nga
sugilanon mao ang mahitungod sa propeta Moroni.

Sugilanon ug mga
hulagway sa
balaan nga
kasulatan
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Ipakita ang hulagway 3-35, Moroni Nagtago sa mga Palid didto sa Bungtod 
sa Cumorah. Pangutan-a ang mga bata unsa ang ilang nahibaloan mahitungod
sa hulagway. Sultihi sila nga si Moroni milubong sa bulawan nga mga palid.
Milabay ang mga tuig, siya mibalik ingon nga usa ka anghel ngadto ni Joseph
Smith aron sa pagpakita kaniya hain kini sila. Ang amahan ni Moroni mao ang
propeta nga si Mormon. Sunod sa hulagway ni Moroni, ipakita ang hulagway 
3-34, Mormon Nagmubo sa mga Palid.

Ipasabut nga si Mormon gipili sa Langitnong Amahan sa pagpundok og tingub
sa mga kasaysayan ug pagtala kanila diha sa mga palid. Siya sa kanunay
nagpakita sa iyang gugma alang sa Langitnong Amahan pinaagi sa pagbuhat
bisan unsa ang gisugo kaniya nga buhaton. Siya mitudlo sa iyang anak nga
lalaki, si Moroni, sa pagbuhat sa susama. Si Mormon mihigugma ni Moroni ug
buot kaniya nga magmalipayon. Siya nakahibalo nga ang paghigugma ug
pagsunod sa Langitnong Amahan motabang ni Moroni nga magmalipayon.

Gani bisan si Moroni hingkod na nga lalaki, si Mormon mipadayon sa pagtudlo
sa iyang anak sa paghigugma sa Langitnong Amahan. Si Moroni mihigugma 
sa iyang amahan ug buot nga mosunod sa iyang panig-ingnan.

Tungod sa dakong gugma nga siya aduna alang sa iyang amahan, si Moroni
misunod sa mga pagtulun-an sa iyang amahan. Siya misulat unsa ang gitudlo
sa iyang amahan kaniya aron nga ang tibuok kalibutan masayud sa mga
pagtulun-an sa iyang amahan. Si Mormon namatay sa wala pa mahuman 
ang bulawan nga palid, busa si Moroni mikuha sa talaan ug mihuman niini.

Basaha ang Mormon 8:1 ngadto sa klase.

• Ngano nga si Moroni misunod ni Mormon? (Tungod kay siya mihigugma
kaniya.)

• Sa unsa nga paagi si Moroni nagpakita og gugma alang sa iyang amahan?
(Pinaagi sa pagkamasulundon ug pagkamatinabangon.)

Katingbanan

Panaghisgutan • Ngano nga ang Langitnong Amahan naghatag kanato og mga ginikanan?
(Aron sa paghigugma kanato, pagtudlo kanato sa mga sugo, ug sa 
pag-amuma kanato.)

• Sa unsa nga paagi kita makapakita sa atong mga ginikanan nga kita
nahigugma kanila? (Pinaagi sa pagkamasulundon og pagkamatinabangon.)

• Sa unsa nga mga paagi nga ang mga sugilanon ni Annand, Emma, ug
Moroni susama? (Sa tanan niini nga mga sugilanon, ang mga tawo mipakita
og gugma alang sa ilang mga ginikanan pinaagi sa pagkamasulundon ug
pagkamatinabangon.)

Pagpamatuod mahitungod sa kamahinungdanon sa mga ginikanan ug ang
mga panalangin nga moabut kon kita mopakita ug gugma alang kanila.
Pagdapit og mga bata sa pagpili og usa ka paagi diin sila makapakita sa 
ilang gugma alang sa ilang mga ginikanan sulod sa sunod nga semana.

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

Pagpamatuod sa
magtutudlo

Balaan nga
kasulatan ug
panaghisgutan
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Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon og
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Awita ingon og usa ka klase ang “Mga Banay Mahimo’ng Mag-uban sa
Kahangturan [Families Can Be Together Forever]” (Children’s Songbook, 
p. 188:) ang mga pulong gilakip diha sa luyo niini nga tamdanan nga
basahon.

2. Ipadibuho sa mga bata ang usa ka hulagway mahitungod sa unsa nga paagi
sila makapakita og gugma alang sa ilang mga ginikanan.

3. Pagdula “Ma’am, Mahimo ba nga Ako” uban sa mga bata. Patindoga silang
tanan sa usa ka linya nga nag-atubang kanimo. Paghimo og mga pahayag
ingon sa “(ngalan sa bata), tabangi ang imong inahan sa paghugas sa mga
pinggan.” Ang bata kinahanglan gayud nga mosulti, “Ma’am, mahimo ba nga
ako motabang sa akong inahan sa paghugas sa mga pinggan?” o bisan
unsa nga maingon-ingon. Kon ang usa ka bata mosulti niini, kamo moingon,
“Lakang og dako sa unahan,” ug ang bata molakang padulong nganha
kanimo. Kon ang bata molakang sa unahan nga dili una mangutana sa
pangutana, niana siya mobalik og lakang padulong sa luyo, o palayo gikan
kanimo. Ang una nga bata nga makahikap sa imong kamot modaug.
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Pagsimba

Katuyoan Aron sa paglig-on sa tinguha sa mga bata sa pagsimba.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Exodo 2:8 ug sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 25:12.

2. Pag-andam og usa ka upat og tumoy nga bitoon ingon sa gihulagway.
Ibutang kini sa bulsita aron gamiton diha sa dula.

3. Pag-andam aron pagtabang sa mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga
pulong sa “Kon Mosimba ‘Ko [When I Go to Church]” (Children’s Songbook,
p. 157).

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Doktrina ug mga Pakigsaad.
b. Usa ka bulsita.
c. Hulagway 3-35, Pag-adto sa Simbahan, hulagway 3-59, Pagpaambit 

sa Sakramento (62021); hulagway 3-64, Pag-ampo diha sa Simbahan;
hulagway 3-65 Pag-awit diha sa Simbahan; hulagway 3-66, Pagpaminaw
diha sa Simbahan; hulagway 3-67, Presidente Spencer W. Kimball.

d. Tisas, pisara, ug papas.

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Pagsimba
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Domingo Usa ka Linain nga Adlaw

Tabangi ang mga bata sa pagsulti sa mga pulong sa “Kon Mosimba ‘Ko 
[When I Go to Church].”

Ako malipayon kanunay
Kon mosimba ‘ko.
Sa mananoy nga organo
Sa hinay molingkod ako.
Timbayahon ang higala
Sa ‘kong pagsimba.

Tingog ko kusgon sa pag-awit
Kon mosimba ‘ko.
Magkyugpos, magduko,
Samtang naminaw ko sa giampo;
Pag-ampo’ng gihunahuna
Sa ‘kong pagsimba.

Makat-on bahin sa Amahan
Kon mosimba ‘ko.
Pasalamat kaniya
Sa panimalay og higala,
Og tanang butang makita
Sa ‘kong pagsimba.

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan nakahibalo nga kita nagkinahanglan og
panahon matag semana nga kita makakat-on og daghan pa mahitungod kaniya
ug ni Jesukristo. Siya mihimo sa Domingo nga usa ka linain nga adlaw alang
kanato, usa ka adlaw nga kita motambong og tigum sa sakramento ug
Primarya. Siya buot nga ang Domingo mahimo nga usa ka malipayon nga
adlaw, usa nga kita naglantaw. Kon kita mopili sa pagsimba, kita nagpili sa
matarung.

Simbahan usa ka Linain nga Dapit

Isaysay sa mga bata ang mahitungod sa usa ka batang lalaki kinsa adunay usa
ka suliran nga hapit mihimo kaniya sa paghunong sa pagsimba. Ang iyang
ngalan mao si Vaughn Featherstone, ug siya sa wala madugay nahimo nga usa
ka Kinatibuk-ang Kadagkoan. Ipaila ang sugilanon pinaagi sa pagpasabut nga
sa panahon nga si Vaughn Featherstone gamay pa, ang iyang banay kabus
kaayo ug dili makapalit og daghan nga panaput.

“Ako dihay sapatos nga akong isul-ob ngadto sa simbahan. Sila dili labing
nindot nga mga sapatos. Sila adunay mga lungag diha sa taliwala sa lapalapa,
busa ako migunting og mga piraso sa karton (gikan sa usa ka karton sa cereal)
ug gipaslok sila ingon og lapalapa sa sulod sa sapatos. Kon ako mosimba ako
molingkod nga ang duha ka mga tiil gihapla diha sa sawog; Ako dili buot nga
mopataas sa akong usa ka bitiis ug adunay usa ka tawo nga makakita sa
(imprinta sa karton nga gikan sa karton sa cereal) nga nagbabag sa ilawom sa
sapatos. Ako misimba niana nga paagi, ug ang tanan maayo ra hangtud kadto
nga mga sapatos nagguba. Unya ako wala makahibalo unsay akong buhaton.
Ako nakahinumdom nga kadto Sabado, ug ako naghunahuna, ako kinahanglan
nga mosimba. Didto sa simbahan ako giila. Sila sa tinuod nagmahal kanako.
Ako nakahinumdom nga naghunahuna og balik niana, ug ako mikuha sa kahon
sa mga sapatos nga ang mga silingan mihatag kanamo. Ako miukay kanila,

Sugilanon ug
panaghisgutan

Pang-atensyon nga
kalihokan
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apan ako nakakita og usa lamang ka parisan sa sapatos nga moarang kanako.
Sila usa ka parisan sa sapatos sa nars. Ako mihunahuna, ‘Unsaon ko kadto
pagsul-ob? Sila mangatawa sa pagbiaybiay kanako didto sa simbahan.’ Ug
busa ako mihukom nga dili mosul-ob kanila, ug ako dili mosimba.”

• Unsa ang inyong bation kon kamo anaa sa dapit ni Brother Featherstone?

• Unsa unta ang inyong buhaton?

Patubaga ang daghan nga mga bata; unya padayon sa sugilanon:

“Ako naghunahuna niana nga gabii, ug sa sunod nga buntang . . . Ako
nakahibalo nga ako kinahanglan nga moadto! . . . Ako mihukom unsa ang
buhaton. Ako modagan ngadto sayo kaayo sa buntag ug molingkod duol
ngadto sa atubangan sa wala pay bisan usa nga moadto didto. Ako
naghunahuna, ‘akong ibutang ang akong tiil ilawom sa luyo nga bangko aron
walay usa nga makakita kanila, ug unya ako mohulat hangtud ang matag usa
nga mobiya. Human sila makalakaw ako modali sa pagdagan sa panimalay
tunga sa oras dili madugay o ingon niana.’ Kadto mao ang akong laraw. 
Ako midali pag-adto ngadto sa simbahan tunga sa oras ang kasayo, ug kini
milampos. Walay usa ka tawo nga didto. Akong gibutang ang akong tiil ilawom
sa luyo sa bangko. Sa wala madugay ang tanan miabut, ug sa kalit usa ka tawo
mipahibalo: ‘kita karon magbulag na alang sa atong mga klase.’ Ako nakalimot
nga kamo kinahanglan nga moadto sa klase. . . . Ako gikuyawan. Ang mga
tigpahiluna misugod sa pagsibug ngadto sa awahian nga agianan, sila miabut
sa among laray, ug ang tanan mibarug ug mibiya. Apan ako milingkod lamang
didto. Ako dili makalihok. Ako nakahibalo nga ako dili makahimo tungod sa
kahadlok nga adunay makakita sa akong sapatos. Apan ang pag-apura
hilabihan. Kana nga panagtigum ingon og mihunong ug mihulat hangtud ako
molihok, busa ako napugos sa paglihok. Ako mibarug ug misunod lamang sa
klase ngadto sa silong.

“Ako nagtuo nga ako nakakat-on sa labing mahinungdanon nga leksyon nga
ako sukad nakakat-on sa akong kinabuhi nianang adlawa. Ako nanaog sa
silong, ug ang magtutudlo mipalingkod kanamo sa usa ka dako nga katunga
sa lingin. Ang matag usa sa akong sapatos mibati og duha ka tiil ang gilapdon.
Ako dili makasulti kaninyo unsa ako kaulaw. Ako nagtan-aw, apan, nakahibalo
ba kamo, walay usa niadtong walo-ug-siyam-ka tuig-ang edad nga mga bata
niana nga klase mibiaybiay kanako. Walay usa kanila nga mitan-aw kanako.
Walay usa nga mitudlo sa akong sapatos. Ang akong magtutudlo wala motan-
aw. Ako nagtan-aw sa kanunay. Ako nagbantay sa tanan aron sa pagtan-aw
kon aduna bay usa nga nagtan-aw kanako. . . . Dayag lamang nga sila nakakita
niadtong mga sapatos sa nars kinahanglan akong isul-ob ngadto sa simbahan.
Apan sila adunay maayo nga kinaiya sa dili pagbiaybiay” (Vaughn J.
Featherstone, “Acres of Diamonds,” diha sa Speeches of the Year, 1974 
[Provo: Brigham Young Univerdity Press, 1975], pp. 351–52).

• Ngano nga si Brother Featherstone andam sa pagsul-ob sa sapatos sa nars
ngadto sa simbahan nga siya usa man ka batang lalaki? (Kay siya gusto
kaayo nga mosimba.)

Ipasabut nga ang bata nga si Vaughn Featherstone nakahibalo nga kini
mahinungdanon ang pagsimba. Siya malipayon nga magsimba matag semana,
bisan tuod ang iyang banay dili makapalit og maayo nga sapatos alang kaniya.
Siya mihukom nga ang pagsimba labaw ka mahinungdanon, bisan siya walay
nindot nga sapatos.
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Kita Moadto sa Simbahan aron sa Pagsimba sa Langitnong Amahan ug
ni Jesukristo

Ipasabut nga sa tibuok kalibutan ang bata nga mga lalaki ug bata nga mga
babaye ug ang ilang mga ginikanan moadto sa simbahan matag Domingo. Kon
kita moadto sa simbahan ug moapil pinaagi sa pagpaminaw ug pagkat-on, kita
nagsimba sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Ipakita ang hulagway 3-25.
Pag-adto sa Simbahan. Ipasabut nga sila mosimba.

Isulat ang Pagsimba diha sa pisara

Ipasabut nga adunay daghan nga mga paagi nga kita makasimba diha sa
Simbahan. Ipakita ang hulagway 3-59, Pagpaambit sa Sakramento.

Pahinumdumi ang mga bata nga kon kita moambit sa sakramento, kita
naghinumdom ni Jesukristo. Kon kita nabunyagan, kita nagbag-o sa mga
pakigsaad nga atong gihimo nga sa kanunay maghinumdom kaniya ug
magsunod sa iyang mga sugo. Ang pag-ambit sa sakramento mao ang 
usa sa labing mahinungdanon nga mga paagi nga kita nagsimba samtang
nagtambong sa simbahan.

Ipakita ang hulagway 3-65, Pag-awit diha sa Simbahan, sunod sa hulagway sa
sakramento.

Itudlo nga kon kita mag-awit og usa ka himno uban ang pagbati, kita
nagpahayag sa atong gugma ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.
Kon kita dili moawit, kita mawad-an og kahigayunan sa pagsimba kanila.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 25:12 ngadto sa mga bata. Hatagi og
gibug-aton nga ang Langitnong Amahan mahimuot kon kita mag-awit og mga
himno ug sagrado nga mga awit ngadto kaniya.

Ipakita ang hulagway 3-64, Pag-ampo diha sa Simbahan, sunod sa hulagway
sa pag-awit.

Ipasabut nga kita makadungog og daghan nga mga pag-ampo kon kita anaa
sa simbahan. Pahinumdumi ang mga bata nga kon ang lain nga tawo naghalad
og usa ka pag-ampo, kita kinahanglan mopiyong sa atong mga mata, moduko
sa atong ulo, ug maminaw sa unsay gipamulong.

• Unsa ang inyong isulti sa katapusan sa usa ka pag-ampo? (Amen.)

• Ngano nga kita moingon og “Amen” (Aron sa pagpakita nga kita miuyon ug
mibulig sa unsay gipamulong.)

Itudlo nga sa panahon sa pag-alagad sa sakramento kita mahimo nga
makaampo sa hilum. Samtang kita naghunahuna mahitungod ni Jesukristo, 
kita makahangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang kanato sa pagpili sa
matarung ug sa pagsunod sa mga sugo.

Ipakita ang hulagway 3-66, Pagpaminaw diha sa Simbahan, sunod sa hulagway
sa pag-ampo.

• Sa unsa nga paagi kita makapakita nga kita naminaw diha sa Simbahan?
(Pinaagi sa paglingkod nga may balaan nga pagtahud, pinaagi sa dili
pagtabi, ug pinaagi s pagtan-aw sa namulong o magtutudlo.)

Awhaga ang mga bata sa paghingalan og pipila ka mga tawo nga kita
kinahanglan nga maminaw samtang anaa sa simbahan. Tudloi sila sa
pagpataas og usa ka tudlo alang sa matag ideya. Posible nga mga tubag

Panaghisgutan nga
kalihokan

Hulagway nga
kalihokan

Balaan nga
kasulatan

Pisara ug mga
hulagway
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naglakip sa: usa ka mamumulong diha sa Primarya o tigum sa sakramento, 
sa batan-on nga lalaki nga nagpanalangin sa sakramento, usa ka tawo kinsa
nag-ampo diha sa klase o sa tigum, ug usa ka magtutudlo.

Sugilanon Ipakita ang hulagway 3-67, Presidente Spencer W. Kimball. Ipasabut nga siya
usa ka propeta ug ang ikanapulog duha nga Presidente sa Simbahan. Isaysay
ang mosunod nga sugilanon mahitungod kaniya.

Si Presidente Spencer W. Kimball usa pa lamang ka bata sa diha nga siya
nakadungog nga usa ka pangulo sa Simbahan gikan sa Dakbayan sa Salt Lake
misulti sa katiguman nga sila kinahanglan nga mobasa sa mga kasulatan. Siya
naka-amgo nga siya wala sukad makabasa sa Biblia, busa siya mihimo og usa
ka tumong nga siya mobasa niini.

Si Spencer mipauli ug mikatkat sa iyang gamay nga lawak didto sa atup ug
mipasiga sa gamay nga lana-sa-karbon nga lampara ug mibasa sa unang 
mga kapitulo sa Genesis niana gayud nga gabii. Bisan tuod kini malisud, 
siya nakahibalo nga kon ang uban mibuhat niini, siya usab makabuhat niini.

Usa ka tuig wala madugay iyang nabasa ang matag kapitulo diha sa Biblia. 
Sa diha nga siya nahuman, siya dihay maayo nga pagbati nga siya mihimo og
tumong ug nga iya kining natuman. (Tan-awa Spencer W. Kimball, “Planning for
a Full and Abundant Life,” Ensign, May 1974, p.88.)

• Ngano nga si Spencer W. Kimball mihukom sa pagbasa sa Biblia? 
(Tungod kay siya nakadungog og usa ka tigpamulong diha sa simbahan 
nga nagsugyot nga ang matag usa kinahanglan mobasa sa balaan nga 
mga kasulatan.)

• Unsa ang inyong nadungog gikan sa usa ka tigpamulong diha sa Simbahan
nga nakapaikag kaninyo o mitabang kaninyo sa paghupot sa sugo o pagkat-
on og daghan pa mahitungod sa ebanghelyo?

Katingbanan

Dula Ipakita ang bitoon nga imong giandam. Itudlo nga ang upat ka mga paagi sa
pagsimba nga imong nahisgot karong adlawa gisulat diha niini. Ipasabut nga
imong ibutang ang bitoon sulod sa usa ka bulsita ug hatagi ang matag bata 
og kahigayunan sa pagkuha sa bitoon gikan sa bag. Sila dayon motubag sa
mosunod nga mga pahayag mahitungod sa mga pulong diha sa tumoy sa
bitoon nga ilang gigunitan.

Ang mosunod mao ang uban nga gisugyot nga mga pahayag. Pangutana sa
sama nga pangutana matag higayon ang mao nga tumoy napili. Tungod kay
adunay daghan nga nagkalain lain nga mga tubag alang sa matag pahayag,
kini nga dula mahimo nga balikon aron sa paghatag sa matag bata og daghan
nga mga kahigayunan sa pag-apil.

Paminaw: Kinsa ang pipila sa mga tawo nga atong kinahanglan nga
paminawon diha sa simbahan? (Ang kaobispohan, ang pari nga nagpanalangin
sa sakramento, mga sakop nga naghatag og pakigpulong, ug mga magtutudlo
sa Primarya.)

Awit: Paghingalan og usa ka awit nga imong gusto nga awiton sa simbahan.
(Ikaw tingali buot sa klase nga moawit sa awit nga napili sa bata.)

Leksyon 40
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Pag-ampo: Paghingalan og higayon nga kita naghalad og usa ka pag-ampo
diha sa Simbahan. (Pagsugod nga pag-ampo, ang pagpanalangin sa pan, ang
pagpanalangin sa tubig, panapos nga pag-ampo, hilum nga mga pag-ampo, 
o pagsugod ug panapos nga mga pag-ampo sa Primarya.)

Sakramento: Paghingalan og usa ka butang nga mahimo nga imong buhaton
sa panahon sa sakramento. (Paghunahuna ni Jesukristo, pag-ampo,
paglingkod nga may balaang pagtahud, pagpaminaw ngadto sa mga 
pag-ampo, o paghinumdom sa mga pakigsaad sa bunyag.

Pagpamatuod nga dagko nga mga panalangin sa kalinaw, dugang nga
pagsabut sa ebanghelyo, ug pagkaduol sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo mahimo nga moabut gikan sa pagpili sa pagsimba sa matarung 
nga paagi. Dapita ang mga bata sa pagpaminaw pa og maayo sa ilang sunod
nga tigum.

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

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon og usa
ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa ang
“Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang Alang sa Magtutudlo.”

1. Pag-andam og panyo nga may butones nga gihigot ngadto sa usa ka tumoy.
Sultihi ang mga bata nga imong ihulog ang panyo. Sultihi sila sa pagpataas
sa ilang mga kamot kon sila makadungog nga kini nahulog. Dayga kadto
kinsa mipataas sa ilang mga kamot tungod kay sila naminaw pag-ayo.
Kuhaa ang butones gikan sa tumoy ug ihulog pagbalik ang panyo. Hangyoa
ang mga bata sa pagpataas sa ilang mga kamot kon sila nakadungog ba
niining higayona.

Sultihi ang mga bata nga sila kinahanglan kanunay nga maminaw og maayo
samtang sila maminaw sa panyo nga nahulog. Bisan kanus-a nga ang usa
ka tawo mobarug aron sa pagpakigsulti ngadto kanila, ang obispo ba o 
ang presidente sa Primarya o usa ka bata sa Primarya ang naghatag og
pakigpulong, sila kinahanglan nga maminaw. Kon ang ilang mga magtutudlo
mobarug sa ilang atubangan diha sa lawak-klasehanan, kini usa ka senyas
sa pagpaminaw aron sila makadungog unsa ang gisulti sa magtutudlo.
Pahinumdumi ang mga bata nga sila kinahanglan gayud dili mopakyas sa
pagpaminaw og usa ka butang nga mahinungdanon busa sila kinahanglan
nga maminaw og maayo ngadto sa unsay gipamulong.

2. Isaysay ang mosunod nga sugilanon:

Si Karen buot nga moadto sa Primarya. Usa ka Domingo, ang amahan ni
Karen nangutana, “Unsa ang imong nakat-unan sa Primarya karon, Karen?”
Si Karen mihunahuna og makadiyut; unya siya miingon, “Ako dili
makahinumdom, Daddy.” Samtang siya naghunahuna, siya nakahinumdom
nga sa tibuok panahon sa Primarya siya naghunahuna unsa kaanindot kini
sa kasaulogan sa adlaw ni Sally sa sunod adlaw. Siya wala gayud
makapaminaw og bisan unsa sa Primarya!

Ang iyang amahan miingon, “Karen, ako nalipay nga ikaw moadto sa
Primarya, apan si Mama ug ako buot usab kanimo nga may balaan nga
pagtuhud samtang ikaw atua didto.

Pagpamatuod sa
magtutudlo
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“Apan Daddy, ako hilum kaayo!”

Ako nalipay nga ikaw hilum, Karen, apan kana kabahin lamang sa pagkamay
balaan nga pagtahud. Ikaw kinahanglan usab nga maminaw ug moapil sa
tanan nga butang. Kon ang pag-ampo ipamulong, ikaw kinahanglan nga
maghunahuna ingon og ikaw ang namulong sa pag-ampo sa imong
kaugalingon ug unya moingon og amen. Kon ikaw moawit, ikaw kinahanglan
mohunahuna mahitungod sa mga pulong sa awit. Ikaw kinahanglan
maminaw og maayo sa imong magtutudlo. Kon ikaw moapil sa tanang mga
butang, ikaw mobati og ka duol ngadto sa Langitnong Amahan. Kana mao
ang pagkamay balaang pagtahud.

3. Kon adunay bata diha sa imong klase kinsa wala motungha o dili na kanunay
mosimba, pangita og higayon uban sa klase sa pag-andam og usa ka sulat
ngadto niana nga bata. Patabanga kaninyo ang mga bata pinaagi sa
pagsugyot og mga butang nga ilang gibuhat sa simbahan nga kana nga
bata wala makaapil. Isulat diha sa sulat nga ikaw ug ang mga bata gimingaw
niana nga bata diha sa klase. Papirmaha ang matag usa diha sa klase sa
sulat. Ipahatud ang sulat.

4. Tabangi ang mga bata sa pagsulti sa mga pulong sa “Pultahan sa Kapilya
[The Chapel Doors]” (Children’s Songbook, p. 156).

Pultahan sa kapilya mi’ngon,
“Sh, hilum.”
Kini usa ka sagradong dapit,
“Sh, hilum.”
Sa Igpapahulay nga adlaw
Magpundok, mag-awit mag-ampo.
Kon moagi ‘ta sa pultahan
“Sh . . . , hilum.”

Leksyon 40
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Leksyon

41
Pagpuasa Nagdala Kanato 

nga Labaw nga Maduol 
ngadto sa Langitnong 

Amahan ug ni Jesukristo

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut nga ang pagpuasa makadala
kanila nga labaw nga maduol ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug
nga sila makapuasa ug makaampo alang sa talagsaon nga mga panalangin.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Marcos 9:17–29 ug sa Doktrina ug
mga Pakigsaad 88:76.

2. Labing maayo nga itudlo ang leksyon sa usa ka Domingo sa dili pa ang
Domingo sa puasa.

3. Kon anaa sa inyong dapit, pangandam sa pagpakita sa “Ang Balaod sa
Puasa [The Law of the Fast]” (4 ka mga gutlo, 10 ka mga gutling) sa Family
Home Evening Video Supplement (53276).

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan: andama ang mosunod nga mga
pangutana diha sa mga gilis sa papel ug ibutang sila sa usa ka sudlanan:

• Unsa ang gipasabut sa pagpuasa?

• Kinsa ang gikinahanglan nga magpuasa?

• Kon kita nagpuasa ug mohatag sa atong salapi ngadto sa obispo o
presidente sa sanga, unsa ang itawag sa salapi?

• Unsa ang buhaton sa obispo sa atong mga halad sa puasa?

• Unsa ang pipila sa mga katarungan sa pagpuasa?

• Sa unsa nga paagi ang pagpuasa makatabang kanato?

• Kanus-a ang Domingo sa puasa?

• Unsa ang gipakita sa pagpuasa ngadto sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo?

• Kamo ba andam sa pagpuasa kon kamo o ang usa ka tawo nga inyong
gihigugma nanginahanglan og tabang?

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.
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Pagpuasa Nagpasabut nga Dili Mokaon ug Moinom
alang sa usa ka Matarung nga Katuyoan

Ipakita sa mga bata “Ang Balaod sa Puasa.”

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

Usa ka Domingo sa buntag si Phillip midali ngadto sa kusina diin ang iyang
inahan nagkapuliki sa pagtuon sa balaan nga mga kasulatan.

“Unsa ang pamahaw?” siya nangutana. “Ako gigutom.”

Ang inahan ni Phillip mitan-aw kaniya nga masulub-on ug miingon, “Ang imong
amahan dili kaayo maayo ang pamati sa lawas.”

Ang amahan ni Phillip nadaot sa usa ka aksidente, ug siya naghigda sa ospital,
dili makalihok.

“Gipakaingon ko og siya nagkaayo,” si Phillip mitubag samtang ang iyang mga
mata puno sa mga luha.

“Ang imong amahan nanginahanglan sa atong hugot nga pagtuo ug mga pag-
ampo karon, Phillip,” ang iyang inahan misulti sa hinay. “Kita kinahanglan nga
magpaduol ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo karon samtang kita
mag-ampo alang sa imong amahan nga mamaayo.”

“Sa paghimo niini,” mipadayon ang inahan ni Phillip, “kita dili mokaon sa pipila
ka mga panahon sa tingkaon karon. Kita dili mokaon ug moinom. Ikaw andam
ba sa pagbuhat niana alang sa imong amahan?”

“O, ako mobuhat,” si Phillip mitubag.

• Unsa ang atong itawag sa dili pagkaon ug pag-inom alang sa matarung nga
katuyoan? (Pagpuasa)

Ipasabut nga pinaagi sa pagpuasa, kita nagpakita sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo nga kita nahigugma kanila ug nagsalig kanila sa pagtabang kanato
ug sa pagtubag sa atong mga pag-ampo.

Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nakahibalo nga kini malisud alang
kanato sa pagpuasa. Sila nakahibalo nga kon kita magpuasa, ang atong mga
pag-ampo kinasingkasing ug sa tinuod kita nanginahanglan sa ilang panabang.

Panaghisgutan Ipasabut nga ang gagmay nga mga bata ug mga tawo kinsa may sakit wala
paabuta nga mopuasa. Kita magsugod sa pagpuasa human kita mabunyagi.
Ipasabut nga tungod kay kini usa ka panginahanglan alang niadto kinsa
gibunyagan, sila kinahanglan mosugod na sa paghunahuna sa pagpuasa
mahitungod sa panahon nga sila igo na sa kahingkod nga bunyagan.

Ipasabut ngadto sa mga bata nga dili mokubos sa usa ka Domingo matag
bulan ang mga sakop sa Simbahan gihangyo sa pagpuasa sulod sa duha 
ka panahon sa tingkaon. Sulod niini nga panahon, kita dili mokaon o moinom.
Kita nagtawag niini nga linain nga adlaw matag bulan og Domingo sa puasa.

Ipasabut nga ang atong mga propeta sa ulahing adlaw mihangyo usab kanato 
sa paghatag niadto kinsa nanginahanglan. Sila mihangyo kanato sa paghatag
ngadto sa Simbahan sa labing kubos nga kantidad sa salapi nga atong natigum
pinaagi sa dili pagkaon o pag-inom samtang kita nagpuasa. Ang salapi nga
atong gihatag maoy gitawag og halad sa puasa, ug kini gigamit sa pagtabang 
sa pagpalit og pagkaon ug panaput alang sa mga kabus ug timawa.

Pang-atensyon
nga kalihokan



240

• Unsa ang mga halad sa puasa? (Salapi nga gihatag ngadto sa Simbahan
aron sa pagtabang sa mga kabus.)

• Alang sa unsa kini nga salapi gigamit? (Aron sa pagpalit og pagkaon,
panaput, ug uban nga mga panginahanglan alang sa kabus ug timawa.)

Ipasabut nga kita makapuasa ug makaampo alang sa panabang bisan kanus-a,
sama lamang sa gibuhat ni Phillip ug sa iyang banay alang sa amahan ni 
Phillip. Kita ug kadto kinsa atong gihigugma nagkinahanglan sa panabang sa
Langitnong Amahan sa tanan nga panahon, apan adunay mga higayon nga kita
adunay usa ka tino nga malisud nga suliran nga sulbaron, o kon ang usa ka
tawo diha sa atong banay nasakit pag-ayo. Kana ang panahon nga kita
mopuasa gawas sa Domingo sa puasa.

Itudlo nga si Jesukristo nakahibalo unsa gayud ka matinabangon ang
pagpuasa ug pag-ampo. Isaysay ang mosunod nga sugilanon gikan sa 
Marcos 9:17–29 sa imong kaugalingon nga mga pulong. Human sa 
pagsaysay sa sugilanon, ikaw tingali buot nga ipadula kini sa mga bata.

Usa ka adlaw si Jesukristo ug ang iyang mga tinun-an nagkuyog, ug usa ka
dako nga pundok sa mga katawhan naglibut kanila. Usa ka tawo misuot 
sa pundok sa mga katawhan ngadto ni Jesus. Kini nga tawo misulti ni Jesus 
sa usa ka subo nga sugilanon mahitungod sa iyang anak nga lalaki kinsa
dugay na nga nasakit pag-ayo sulod sa daghan nga mga tuig. Kini nga tawo
mihangyo sa mga tinun-an ni Kristo sa pagpanalangin sa batang lalaki, apan
ang ilang mga panalangin wala moayo kaniya. Uban sa mga luha diha sa iyang
mga mata, ang amahan mihangyo ni Jesus sa pag-ayo sa iyang anak nga
lalaki. Siya nakahibalo nga ang iyang anak nga lalaki mamaayo. Si Jesus
mipanalangin sa masakiton nga batang lalaki, migunit sa iyang kamot, 
ug mipabarug kaniya. Ang batang lalaki naayo.

Ang mga tinun-an nahingangha. Human ang tawo mikuha sa iyang anak nga
lalaki, ang mga tinun-an nangutana ni Jesus ngano nga ang ilang panalangin
wala moayo sa batang lalaki. Siya mitubag kanila nga aron sa pag-ayo niining
bata nga lalaki, sila nanginahanglan pa og labaw kay sa pag-ampo. Sila usab
nagkinahanglan sa pagpuasa.

Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan sa kanunay maminaw sa
atong mga pag-ampo, apan kon kita andam sa pagpuasa, kita nagpakita sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga kita sa tinuod nagbaton og hugot 
nga pagtuo diha kanila.

Pagpuasa Makatabang Kanato nga Mobati og Labaw ka Duol ngadto 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo

Itudlo nga kon kita andam sa pag-ampo ug pagpuasa, kita nagpakita sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga kita nahigugma kanila ug nga kita
naninguha sa pagpaduol ngadto kanila aron kita makadawat sa ilang panabang.

Aron sa pagtabang sa mga bata sa pag-ampo sa unsa nga paagi ang
pagpuasa ug pag-ampo makadala kanila nga labaw nga maduol ngadto 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, hangyoa sila sa pagpaminaw ngadto
sa mosunod nga mga sugilanon.

Isulti ang mosunod nga sugilanon sa imong kaugalingon nga mga pulong:

Kini tingpamulak ug ang mga mag-uuma diha sa walog naguol. Ang tingtugnaw
walay ulan, ug sila nagkinahanglan og ulan aron sila makatanom sa ilang mga
tanom.

Mga sugilanon ug
panaghisgutan

Pagtudlo sa
magtutudlo

Sugilanon sa 
balaan nga
kasulatan
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Ang presidente sa istaka mihukom sa paghimo og usa ka linain nga puasa, 
ug siya mihangyo sa obispo sa pagpahibalo niini ngadto sa mga sakop diha 
sa ilang purok. Siya nakahibalo nga ang mga tawo kinahanglan labaw nga
mopaduol ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus sa dili pa sila makadawat
sa talagsaon nga panabang nga ilang gikinahanglan. Mga katawhan gikan sa
bisan diin nga dapit sa istaka mitambong sa tigum aron sa pagduyog sa pag-
ampo ug pagpuasa. Sila nag-ampo alang sa ulan o yelo aron sila makatanom
sa ilang mga tanom ug sila motubo. Sila mihulat ug mihulat, apan ang kaumog
nga ilang gikinahanglan wala moabut.

Mga bulan milabay. Ang mga katawhan mipadayon sa pagpuasa ug sa pag-
ampo. Sa katapusan, ang presidente sa istaka mitawag og lain nga tigum.
“Itanom ang inyong mga tanom,” siya misugo sa mga katawhan. “Ang
Langitnong Amahan mitubag sa atong mga pag-ampo.”

Bisan tuod og ang mga mag-uuma wala makakita og mga timaan sa ulan, sila
mibuhat ingon nga sila gisugo. Sulod sa pipila ka mga semana, ang tubag sa
Langitnong Amahan miabut. Matag adlaw miulan, naghatag sa mga tanom sa
kaumog nga ilang gikinahanglan. Niana nga tuig ang mga mag-uuma nakabaton
og usa ka labing maayo nga mga tanom nga sila sukad nakakita. (Tan-awa David
Carl Danielson, “Rain in Due Season,” Ensign, July 1978, pp. 68–69.)

• Ngano nga ang lokal nga mga pangulo sa Simbahan mihangyo sa mga
katawhan sa pagpuasa sa pag-ampo?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpuasa ug pag-ampo nagtabang kanila? 
(Kini nagdala kanila nga labaw nga maduol ngadto sa Langitnong Amahan
ug ni Jesukristo. Sila nakadawat sa ulan nga ilang gikinahanglan alang sa
ilang mga tanom nga motubo.)

Karon isaysay ang ikaduha nga sugilanon:

Si Rhonda, usa ka batang babaye, nadaot sa usa ka aksidente sa sakyanan.
Sa diha nga ang iyang banay nakadungog sa ngil-ad nga balita, sila midali 
og adto kaniya sa ospital. Siya walay panimuot, diin nagpasabut nga siya dili
makasulti o makalihok.

Matag adlaw ang iyang banay nagpaabut diha sa ospital, naglaum ug 
nag-ampo nga siya mamaayo pag-usab. Apan bisan pa niana, ang ilang 
mga pag-ampo ingon og dili igo. Sila buot pa nga maduol ngadto sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, aron sa pagpakita kanila sa ilang 
gugma ug paghangyo kanila sa pag-ayo sa ilang anak nga babaye.

Ang banay mihukom sa pagpuasa ug sa pag-ampo. Ang ilang tanan nga 
mga kabanay, mga silingan, ug mga hilaga buot moapil kanila sa pagpuasa.
Ang obispo mipahibalo sa puasa diha sa Simbahan ug daghan diha sa purok
mipuasa uban kanila. Sila mibati og ka duol ngadto sa Langitnong Amahan ug
ni Jesukristo ug nakahibalo nga ang Langitnong Amahan motabang kanila kon
kini labing maayo alang ni Rhonda.

Wala madugay, samtang nagluhod diha sa pag-ampo, ang mga ginikanan ni
Rhonda adunay usa ka pagbati nga ang ilang anak nga babaye mamaayo.
Samtang sila misulod sa lawak sa ospital niana nga buntag, siya mihangad ug
misulti ngadto kanila. Sa wala madugay siya nakahimo na sa paglingkod diha
sa higdaanan ug sa pagkaon. Si Rhonda namaayo. Ang obipo usab misulti sa
banay nga tungod sa puasa, ang mga tawo sa purok labaw nga nagkasuod ug
nagpakita og labaw nga gugma alang sa usag usa kay sa kaniadto.
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• Unsa ang nahitabo agi og sangputanan niining talagsaon nga puasa? 
(Ang batang babaye napanalanginan ug namaayo. Ang mga tawo sa 
purok labaw nga nagkasuod ug nagpakita og labaw nga paghigugma 
alang sa usa’g usa.)

Pahinumdumi ang mga bata nga usahay ang Langitnong Amahan adunay 
lain nga mga laraw alang niadto kinsa mga masakiton o may kadaot. Kon sila
dili mamaayo human sa pagpuasa ug sa pag-ampo, kita kinahanglan nga
modawat sa kabubut-on sa Langitnong Amahan, nakahibalo nga ang iyang
kahibalo labaw kaayo kay sa atong kaugalingon.

Pagpamatuod sa ka mahinungdanon sa pagpuasa pinaagi sa pagpakigbahin
og usa ka kasinatian nga moawhag sa mga bata nga motinguha sa
pagpuasa. Kini mahimo nga usa ka kinaugalingon nga kasinatian o usa 
ka butang nga nahitabo ngadto sa usa ka tawo nga imong kaila. Ipasabut 
nga ang pagpuasa ug pag-ampo sa kinabubut-on mao ang usa sa labing
mahinungdanon nga mga paagi sa pagpakita sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo nga kita buot nga mobati og labaw ka duol ngadto kanila ug
modawat sa ilang panabang.

Pasultiha ang mga bata sa bisan unsa nga mga kasinatian nga ilang
nahibaloan mahitungod sa pagpuasa.

Katingbanan

Panaghisgutan Tabangi ang mga bata sa pagbalik-pagtuon unsa ang ilang nakat-unan
mahitungod sa pagpuasa ug pag-ampo. Pakuhaa ang matag bata og
pangutana gikan sa sudlanan nga imong giandam ug pasulayi ang
pagpatubag niini.

• Unsa ang gipasabut sa pagpuasa? (Ang dili pagkaon o pag-inom alang sa
usa ka matarung nga katuyoan.)

• Kinsa ang kinahanglan nga mopuasa? (Ang tanan kinsa makahimo.)

• Kon kita mopuasa ug mohatag sa atong salapi ngadto sa obispo o
presidente sa sanga, unsa ang itawag sa salapi? (Mga halad sa puasa.)

• Unsa ang buhaton sa obispo sa atong mga halad sa puasa? (Siya naggamit
kanila aron sa pagtabang sa mga kabus ug timawa.)

• Unsa ang pipila sa mga katarungan ngano nga magpuasa? (Aron labaw nga
maduol ngadto sa Langitnong Amahan. Aron makadawat og panabang gikan
sa Langitnong Amahan. Aron sa pagtabang sa uban. Kini usa ka sugo.)

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpuasa nagtabang kanato? (Kini nagtabang
kanato nga mobati og labaw ka duol ngadto sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo.)

• Kanus-a ang Domingo sa puasa? (Kini sa kasagaran ang unang Domingo 
sa buwan.)

• Unsa ang gipakita sa pagpuasa ngadto sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo? (Nga ang atong mga pag-ampo kinasingkasing ug nga kita
adunay hugot nga pagtuo diha kanila.)

• Kamo andam ba sa pagpuasa kon kamo o ang usa ka tawo nga inyong
gihigugma nagkinahanglan og panabang?

Pagpamatuod sa
magtutudlo
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Pagdapit og mga bata sa pagsulti ngadto sa ilang mga ginikanan mahitungod
sa pagpuasa ug sa paghukom kanus-a ug unsa ang gidugayon sila
kinahanglan nga mag puasa.

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

Pagpalambo nga
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan nga labing moangay alang sa

imong mga bata. Kamo makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon og
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Alang sa labaw ka gagmay nga mga bata, ang mosunod nga sugilanon ug
panaghisgutan tingali mapuslanon:

Ang amahan ni JoAnn gikan sa layo nga biyahe. Sa diha nga siya mibalik, 
si JoAnn nalipay nga nakakita kaniya. Siya migakus ug mihalok kaniya, ug
ang amahan mitunol kaniya og gamay nga bag sa talagsaon nga karmelitos
gikan sa dakbayan diin siya gikan.

Si JoAnn midawat sa bag ug midagan ngadto sa luyo nga nataran, diin ang
iyang gamay nga silingan nga si Danny nagdula. Ang iyang inahan nag-
amuma ni Danny samtang ang inahan ni Danny nagdaot.

“Tan-awa!” misinggit si JoAnn. “Tan-awa unsay gidala ni daddy kanako.”

Si Danny mitan-aw sulod sa bag.

• Unsa sa inyong hunahuna ang sunod nga gibuhat ni JoAnn?

Sa inyong hunahuna siya miingon ba “Dili ko ikaw hatagan bisan usa,” o sa
inyong hunahuna siya miingon ba, “Ako mohatag kanimo og pipila ka
karmelitos”?

Unsa ang bation ni Danny kon siya miingon, “Ikaw dili ko hatagan bisan
usa”? Unsa ang hunahunaon sa iyang daddy kon siya miingon niana? Siya
ba malipay o maguol?

Kon siya miingon, “Ako mohatag kanimo og pipila ka karmelitos,” si Danny
malipay ba? Ang iyang amahan malipay ba? Ang atong Langitnong Amahan
malipay ba? Si JoAnn malipay ba?

Si JoAnn miingon, “Ako mohatag kanimo og pipila ka karmelitos,” ug ang
tanan nalipay.

Sa Domingo sa puasa ikaw mahimo nga makigbahin sama lamang sa
gibuhat ni JoAnn. Kamo makahimo nga walay pamahaw, ug ang dili pagkaon
(paghingalan og mga pagkaon nga kasagaran gikan sa mga bata), kamo
makadaginot og salapi alang sa inyong mga ginikanan. Unya sila makahatag
niini nga kantidad ngadto sa obispo, ug siya mohatag niini ngadto sa usa ka
tawo kinsa gigutom.

• Kini makahimo ba sa mga tawo kinsa nanginahanglan og pagkaon nga
malipay?

• Kini makahimo ba kaninyo nga malipay?

2. Padibuhoa ang mga bata og usa ka tawo nga tingali ilang buot pahinungdan
sa puasa.

Leksyon 41
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Ikapulo

Katuyoan Aron sa paglig-on sa tinguha sa mga bata sa pagbayad og ikapulo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 119:3–4
ug Malaquias 3:10.

2. Pangandam sa pagtabang sa mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga
pulong sa “Buot Ko’ng Mohatag sa Dios sa Ako’ng Ikapulo [I Want to Give
the Lord My Tenth]” (Children’s Songbook, p. 150).

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug usa ka Doktrina ug mga Pakigsaad.
b. Pagkuha og usa ka hulagway sa templo diha sa inyong dapit.
c. Usa ka resibo ug sobre sa ikapulo ug uban nga mga halad alang kaninyo

ug sa matag bata.
d. Usa ka lapis alang sa matag bata.
e. Napulo ka mga sensilyo nga managsama ang kantidad.
f. Usa ka botelya.
g. Napulo ka mga mansanas (o uban nga mga prutas) o mga butang.
h. Hulagway 3-26, Bata nga Nagbayad sa Ikapulo; hulagway 3-62, Templo 

sa Portland Oregon (62617); hulagway 3-68, Mga Tawo Nagbuhat sa
Kasaysayan sa Banay; ug hulagway 3-69, Mga Misyonaryo Nangita og
Katudloan (62611).

4. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Ang Balaod sa Ikapulo

Ipakita ang napulo ka mga mansanas (o uban nga mga butang) diin ang tanan
makakita.

• Kon ako mohatag kaninyo niining napulo ka mga mansanas ug unya
mangayo kaninyo og balik sa usa lamang kanila, kamo andam ba sa
paghatag niini ngari kanako? Ipataas ang inyong kamot kon kamo mobuot.

• Kinsa ang naghimo niini nga ang mga mansanas motubo?

• Kinsa ang naghimo sa kalibutan?

Hatagi og gibug-aton nga kining kalibutan ug ang tanang butang niini nga
maayo gihatag ngari kanato sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Sila

Pagtudlo sa
magtutudlo

Pang-atensyon 
nga kalihokan
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naghigugma ug nag-amuma sa matag usa kanato. Kita makapakita sa atong
pagpasalamat alang sa ilang gugma ug kaayo pinaagi sa pagsunod sa ilang
mga sugo ug pagbuhat sa atong bahin aron sa pagtabang sa paglig-on sa
Simbahan.

Ipasabut nga kini nga leksyon mahitungod sa usa ka mahinungdanon nga
sugo. Kon kita mosunod niini nga sugo, kita nagtabang sa Simbahan nga
motubo.

Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw samtang ikaw mobasa sa Doktrina 
ug mga Pakigsaad 119:3–4.

• Unsa nga sugo ang atong pagahisgutan? (Ikapulo.)

• Unsa ang ikapulo?

Balika pagtuon ang konsepto nga ang ikapulo nagpasabut og ikanapulo 
nga bahin. Pagpakita sa mga bata og napulo ka mga sinsilyo.

• Kon ang usa ka tawo nakapangita og ingon niini ka daghan nga salapi,
kinahanglan pila ka ikapulo ang ibayad niining tawhana?

Paduola ug pakuhaa og usa ka sinsilyo ang bata alang sa ikapulo.

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo naghangyo sa mga
sakop sa Simbahan sa paghatag sa ikanapulong bahin sa salapi nga ilang
napangitaan ngadto sa Simbahan alang sa ikapulo. Tungod kay ang tanang
butang nga kita aduna nagagikan sa usa ka paagi o sa lain gikan sa
Langitnong Amahan, ang pagbayad sa ikapulo sa tinuod mao lamang ang
paghatag og ikanapulong bahin balik ngadto kaniya. Ang ikapulo iya sa
Langitnong Amahan, ug kita kinahanglan dili mohikaw niini ngadto kaniya.

Unsaon Pagbayad sa Ikapulo

Kalihokan Pagpakita og sobre sa ikapulo ug uban nga mga halad. Ipasabut asa ang mga
sobre ug mga resibo sa ikapulo ug uban nga mga halad makita diha sa inyong
balay-tiguman sa purok. Kini nga mga sobre sa kasagaran makita duol sa
opisina sa obispo. Sila gigamit sa pagbayad og ikapulo.

Panghatag og sobre ug resibo sa ikapulo og uban nga mga halad ug lapis
ngadto sa matag bata. Ipakita sa mga bata asa isulat ang ilang mga ngalan 
ug isulat ang kantidad sa ikapulo nga ibayad.

Ipasabut nga kon sila mobayad sa ilang ikapulo, kinahanglan nga ilang sulatan
ang resibo, ibutang ang salapi diha sa sobre, itak-op kini, isulat ang ilang
ngalan diha sa atubangan, ug ihatag kini ngadto sa obispo o sa usa sa iyang
mga tigtambag.

Ipasulat sa mga bata ang ilang mga ngalan diha sa atubangan sa mga sobre.

Hatagi og gibug-aton unsa kamahinungdanon kini ang pagbayad sa ikapulo 
sa bisan unsa nga salapi nga atong pinangitaan o nadawat ngadto sa obispo
alang sa ikapulo.

• Kadaghanan kaninyo nakabayad na og ikapulo. Buot ba kamo mosaysay sa
inyong kasinatian?

Leksyon nga may
butang nga gamiton
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Ikapulo Gigamit sa Pagtabang sa Simbahan ni Jesukristo nga Motubo

Ipakita ang hulagway 3-26, Bata Nagbayad sa Ikapulo. Ipasabut unsa ang
mahitabo sa ikapulo human ang obispo modawat niini. Kini iphon, ug ang
ikapulo ipadala ngadto sa mga punoang buhatan sa Simbahan. Ang mga
pangulo sa Simbahan dayon mogamit niini sa lain-lain nga mga paagi aron sa
pagtabang sa Simbahan nga motubo, sama sa pagtukod og mga templo ug
mga balay-tigumanan, paghatag og mga kagamitan alang sa atong pagtuon,
ug alang sa mga seminary aron sa pagtabang kanato sa pagkat-on sa
ebanghelyo.

Sultihi ang mga bata nga kamo mopakita kanila unsa ang gibuhat sa mga
pangulo sa atong Simbahan sa ikapulo nga salapi, ang ikanapulo sa Ginoo.
Kuhaa ang usa sa mga mansanas ug putla kini ngadto sa igo nga mga piraso
alang sa matag bata nga makaangkon og usa ka piraso, ug ipakaon kanila.
Ipasabut nga, sa susama nga paagi, ang ikapulo nga atong gibayad
makatabang sa daghan nga mga tawo.

Ang atong ikapulo giipon uban sa ikapulo sa uban nga mga sakop aron sa
pagtabang sa Simbahan sa tibuok kalibutan. Kini mobalik ngari kanato sa
daghan nga mga paagi.

Ipagula ang mosunod nga mga punto, ug ipakita ang nabagay nga mga
hulagway:

1. Ang ikapulo nga salapi ibayad sa mga galastohan alang sa gambalay ug 
sa pag-atiman sa mga balay-tigumanan, mga templo, ug uban nga mga
gambalay sa Simbahan.

2. Ang uban nga ikapulo nga salapi ibayad sa mga buluhaton sa kasaysayan
sa banay ug sa templo.

3. Ang uban nga ikapulo gigamit sa pagtabang sa misyonaryo nga buhat.

Ipasabut nga ang ikapulo nagtabang usab sa pagbayad alang sa ubang
daghan nga mga butang, sama sa mga palakaw sa seminary ug sa institute.
Kini usa ka kahigayonan ug panalangin ang pagbayad sa ikapulo. Kita
kinahanglan mobati og kaayo ingon nga nakahibalo nga ang salapi nga 
atong gihatag alang sa ikapulo nagtabang sa Simbahan.

Sugilanon Papaminawa ang mga bata sa mosunod nga sugilanon aron makita sa unsa
nga paagi ang ikapulo sa usa ka tawo gigamit sa pagtabang sa Simbahan:

Si Brother Wilson usa ka unang lumulupyo niana nga dapit. Siya adunay
parisan sa maayong mga baka. Kini nga mga hayop mitabang ni Brother
Wilson sa pagdaro sa iyang uma.

Sa makausa sa diha nga panahon na sa pagbayad sa ikapulo, si Brother
Wilson nakahibalo nga walay igo nga salapi. Siya dili buot nga mobayad og
kabahin lamang sa iyang ikapulo. Siya buot mobayad sa tibuok nga kantidad.

Sa katapusan siya mihukom nga iyang ihatag ang iyang pinangga nga baka
alang sa ikapulo, bisan tuod og kini nagpasabut nga siya adunay usa na
lamang ka baka.

Si Brother Wilson mihatag sa baka ngadto sa obispo. Ang obispo mihatag 
ni Brother Wilson og usa ka resibo alang sa iyang ikapulo. Si Brother Wilson
mibati og kaguol sa paghatag sa iyang baka. Apan tungod kay siya mihigugma

Mga Hulagway
ug panaghisgutan
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sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, siya nalipay nga iyang nahatag ang
baka ngadto sa Simbahan ingon nga ikapulo.

Si Brother Wilson sa kanunay naghunahuna mahitungod sa baka nga iyang
nahatag ingon nga ikapulo. Siya nahibulong unsaon paggamit sa iyang baka
aron sa pagtabang sa Simbahan. Unya usa ka adlaw niana siya didto sa
Dakbayan sa Salt Lake diin ang templo gitukod. Siya nakamatikod og duha ka
maayo nga mga baka nga nagbitad og bug-at nga mga pinintol nga bato. Siya
hilabihan kaayo sa kaikag sa pagtan-aw sa nagtrabaho nga mga baka nga siya
mipaduol pa aron makakita og maayo. Sa iyang kahibulong ug kalipay iyang
nailhan nga ang usa kanila mao ang dugay na nga pinangga nga baka. Unsa
kalipay ang gibati ni Brother Wilson sa pagkahibalo nga ang baka nga iyang
gihatag ingon nga ikapulo nagtabang sa pagtukod sa templo!

Sukad niadto, ang pagbayad og ikapulo mihimo ni Brother Wilson og labaw ka
malipayon. Siya mihunahuna sa daghan nga mga paagi ang iyang ikapulo
gigamit aron sa pagtabang sa Simbahan.

Ipasabut nga bisan tuod kita sa kasagaran dili makakita giunsa paggamit ang
ikapulo,ingon ni Brother Wilson, kita nasayud nga ang atong ikapulo gigamit sa
pagtabang sa Simbahan.

Kita Kinahanglan Mobayad sa atong Ikapulo sa Kinabubut-on

Awit Itudlo sa mga bata ang mga pulong sa “Buot Ko’ng Mohatag sa Dios sa
Ako’ng Ikapulo.”

Buot ko’ng mohatag sa Dios
Sa ikapulo ko
Mahinumduman ko’ng tanan
Nga panalangin n’ya.

Kinabuhi, kalibutan
Kita gihatagan,
Ikapulo ko Ginoo
Gipasalamatan.

• Kinsa ang nahimuot kon kita mobayad sa ikapulo? (Langitnong Amahan ug
Jesukristo.)

• Unsa ang atong gipakita sa Langitnong Amahan kon kita mobayad sa atong
ikapulo? (Nga kita nahigugma kaniya ug mapasalamaton alang sa mga
butang nga iyang gihatag kanato.)

Ipasulti og balik sa mga bata ang unang garay sa awit. Itudlo nga kon kita
mobayad sa atong ikapulo, kita nagpakita sa Langitnong Amahan nga kita
nahigugma kaniya. Hatagi og gibug-aton unsa ka malipayon ang Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo kon kita mobayad sa atong ikapulo, ilabi na kon kita
mobayad niini sa kinabubut-on.

Kita Mapanalanginan Kon Kita Mobayad sa Atong Ikapulo

Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nagsaad sa
pagpanalangin kanato kon kita mobayad sa atong ikapulo.

Basaha ang Malaquias 3:10.

Pagbasa sa balaan
nga kasulatan

Leksyon 42
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• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa diha nga ang Langitnong Amahan
nagsaad sa pag-abli sa mga bintana sa langit ug mopanalangin kanato?

Ipasabut nga ang mga panalangin moabut ngadto niadto kinsa mobayad sa
ilang ikapulo. Si Presidente Heber J. Grant, usa sa atong mga propeta sa
ulahing adlaw, miingon nga kita mapanalanginan uban sa usa ka labaw nga
kahibalo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, usa ka labaw ka lig-on nga
pagpamatuod, ug usa ka nagdugang nga kahanas sa pagsunod sa mga sugo
(tan-awa ang Conference Report, Apr. 1925, p. 10). Ang uban nga mga propeta
nagsulti usab kanato nga kon kita mobayad sa atong ikapulo, kita mouswag.
Uswag nagpasabut nga kita mapanalanginan og materyal nga mga
panginahanglan sama sa pagkaon ug kapasilongan.

• Kamo buot ba niini nga mga panalangin?

Itudlo nga ang Langitnong Amahan nagpanalangin sa tanan nga mga 
tawo kinsa nagbayad sa ilang ikapulo. Sultihi ang mga bata nga ang ilang
Langitnong Amahan naghigugma kanila, ug bisan tuod siya dili mopanalangin
kanilang tanan sa sama nga paagi, sa panahon nga sila mobayad sa ilang
ikapulo siya mopanalangin kanila sa mga paagi nga labing maayo kanila.

Hatagi og gibug-aton nga kita kinahanglan magmatinud-anon, magbayad og
usa ka matinuoron ug hingpit nga ikapulo, ug mosalig sa Langitnong Amahan.

Katingbanan

Dula Tabangi ang mga bata sa pagpahimutang sa ilang mga siya sa usa ka lingin, 
o palingkura sila sa sawog nga magporma og lingin. Pagdula og patuyok sa
botelya. Pagbutang og botelya diha sa tunga sa lingin. Patuyoka ang botelya.
Ang bata diin motudlo ang botelya ninig hunong niini hatagan og higayon sa
pag-uyon o pagsupak. Dayon kana nga bata mopatuyok sa botelya.

Kon ang panahon motugot, kamo mahimo nga modula pag-usab sa dula.

Basaha ang mosunod nga mga pahayag. Kon ang tawo mosupak, ipahatag 
sa mga bata ang hustong kasayuran.

1. Usa ka sugo ang pagbayad og ikapulo. (Uyon.)

2. Ikapulo nagpasabut og ikalima nga bahin. (Supak. Ikapulo nagpasabut og
ikanapulo nga bahin.)

3. Kita nagbayad sa atong ikapulo ngadto sa Simbahan. (Uyon.)

4. Ang ikapulo gigamit sa pagtabang og tukod sa mga gambalay sa Simbahan.
(Uyon.)

5. Ang ikapulo gigamit sa pagtabang sa misyonaryo nga buhat, pag-imprinta
sa mga basahon, ug pagtabang sa buhat sa kasaysayan sa banay ug
templo. (Uyon.)

6. Kini dili igsapayan kon kita mobayad o dili sa ikapulo. (Supak.)

7. Ang Langitnong Amahan ug si Jesus nagpanalangin kanato kon kita
mobayad sa atong ikapulo. (Uyon.)
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Tapusa ang leksyon pinaagi sa imong pagpamatuod sa mga panalangin sa
pagbayad sa ikapulo. Awhaga ang mga bata sa pagpili kanunay sa matarung
ug sa pagbayad sa ilang ikapulo sa malipayon nga paagi.

I-uli ang mga sobre sa ikapulo ug uban nga mga halad ngadto sa mga bata
human sa klase sa Primarya.

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

Pagpalambo nga
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon og 
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang paggiya, tan-awa ang
“Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Tabangi ang mga bata sa pag-andam og usa ka linain nga dapit diin sila
makatipig sa ilang ikapulo nga salapi bulag sa ilang uban nga salapi. Kini
mahimo nga usa ka kahon, usa ka gamay nga botelya o lata, o usa ka sobre.
Sultihi sila nga matag panahon sila makapangita og salapi, sila kinahanglan
una mokuha sa kantidad nga gikinahanglan nga ibayad sa ikapulo ug
ibutang kini diha sa ilang linain nga sudlanan.

2. Dapita ang klerk sa panalapi sa purok nganha sa inyong klase aron sa
pagpasabut unsa ang mahitabo sa ikapulo human kini madawat sa obispo 
o sa presidente sa sanga.

3. Ipakita ang video nga salida sa “Windows of Heaven,” nga makaplagan sa
Beginning Course Videocassette 2 (53178).

4. Pag-andam og usa ka papel alang sa matag bata. Butangi og ngalan ang
usa ka bahin sa papel og “Sa Langitnong Amahan” ug ang pikas nga bahin
“Akoa.” Padibuhoa og siyam ka mga butang (mga sinsilyo, mga mansanas,
ubp.) sa ilang bahin sa papel ug usa ka butang diha sa bahin sa papel nga
gibutangan og ngalan nga “Sa Langitnong Amahan.”

Ighahatag nga
mga basahonon

Pagpamatuod sa
magtutudlo
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Pagtahud sa mga Ngalan
sa Langitnong Amahan

ug ni Jesukristo

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata sa pagpasidungog ug sa pagtahud sa mga
ngalan sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon ug pagpangandam sa pagbasa sa
Mosiah 13:15, nagtapos sa pulong nga kawang sa unang higayon nga kini
mogula, ug 1 Samuel 3:1–10, 19–20.

2. Pagdala og monyeka nga giputos sa usa ka gamay nga habol (o gamit og
linukot nga habol o tuwalya) nga aron ingnon og usa ka gamay nga bata.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon.
b. Tisas, pisara, ug papas.
c. Hulagway 3-47, Abinadi sa Atubangan ni Hari Noah (62042; Sudlanan sa

Hulagway sa Ebanghelyo 308); hulagway 3-67, Presidente Spencer W.
Kimball; hulagway 3-70, Batang Lalaki nga si Samuel Gitawag sa Ginoo
(62498; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 111).

4. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Mga Ngalan Mahinungdanon

Pagpakaaron-ingon nga nagpahiyom ug duyana ang usa ka gamay nga bata
(monyeka o habol) diha sa imong mga bukton. Tan-awa ug sultihi ang mga
bata: “Sa diha nga kamo gagmay pa nga bag-ong mga masuso, ang inyong
mga ginikanan mipili og usa ka ngalan alang kaninyo. Kini usa ka ngalan nga
ilang gihigugma ug buot kaninyo nga moangkon.”

• Kamo nasayud ba ngano nga ang inyong mga ginikanan mihatag kaninyo 
sa inyong piho nga ngalan? (Tugoti ang matag bata sa pagtubag. Ang uban
mahimo nga ginganlan tungod sa mga kabanay o mga katigulangan o tungod
sa pipila ka uban nga talagsaon nga katarungan. Tabangi ang tanan nga mga
bata sa pagbati og kamaayo mahitungod sa ilang mga ngalan, kon ang mga
bata nahibalo ba ngano sila nakadawat niadto nga mga ngalan o wala.)

• Unsay inyong bation kon ang tawo mosulti sa inyong ngalan sa kasuko nga
paagi, magbugal-bugal niini, o mosulti niini sa sayop nga paagi?

Pang-atensyon
nga kalihokan

Leksyon
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Ipasabut nga ang mga ngalan hilabihan ka mahinungdanon. Ang mga tawo
nakaila kanato pinaagi sa atong mga ngalan. Ang usa ka ngalan nagpaila sa
usa ka tawo.

Panaghisgutan Pahinumdumi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo
nakaila sa atong mga ngalan. Pahinumdumi sila nga ang pulong gayud nga
gisulti sa Langitnong Amahan ngadto sa batang lalaki nga si Joseph Smith
didto sa Sagrado nga Kakahoyan mao ang usa ka ngalan nga “Joseph.” Ang
Langitnong Amahan mitawag kaniya pinaagi sa ngalan. Kamo mahimo usab
nga mopakita og hulagway 3-70, Batang Lalaki nga si Samuel Gitawag sa
Ginoo, ug isaysay ang sugilanon sa Biblia mahitungod sa batang lalaki nga 
si Samuel (tan-awa sa 1 Samuel 3:1–10, 19–20), diha diin ang Ginoo mitawag
ni Samuel pinaagi sa ngalan.

Ipasabut nga ang usa ka ngalan nagpaila sa usa ka tawo. Diha-diha nga 
kamo makadungog sa ngalan sa usa ka tawo nga inyong nailhan, kamo
maghunahuna mahitungod niana nga tawo. Kini usa ka mahinungdanon 
nga hitabo sa panahon nga ang usa ka masuso gihatagan og usa ka ngalan.
Ang bata liyokan sa mga tighupot sa Melchizedek nga Pagkapari ug hatagan
og usa ka ngalan ug panalangin.

• Kon kamo makadungog sa ngalan sa atong obispo (isulti ang ngalan sa
inyong obispo o presidente sa sanga), unsa nga matang sa tawo ang inyong
mahunahuna? (Tugoti ang mga tubag, mag-awhag sa mga bata sa
paghunahuna og maayo nga mga butang.)

Ikaw mahimo nga mobalik niini nga kalihokan kaduha o katulo ka mga higayon,
naggamit sa mga ngalan sa maayo nga mga tawo kinsa ang mga bata nakaila.

Isulat ang ngalan nga Jesukristo diha sa pisara, o sultihi ang mga bata nga
ikaw mosulti og usa gayud ka linain nga ngalan. Isulti ang “Jesukristo” sa
balaan nga pagtahud ug matinahuron nga paagi. Unya pasultiha ang mga 
bata sa ngalan uban kanimo.

• Unsa nga matang sa tawo ang inyong mahunahuna kon kamo makadungog
o makakita niini nga ngalan?

Isulat ang ngalan Langitnong Amahan diha sa pisara, o isulti kini og kusog
sama sa imong gibuhat sa ngalan sa Manluluwas. Pasultiha ang mga bata niini
uban kanimo.

• Unsa nga matang sa tawo ang inyong mahunahuna kon kamo makadungog
o makakita niini nga ngalan? (Ang usa ka tawo kinsa mahigugmaon ug
naghatag kanato og daghan nga mga butang.)

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nakabuhat og daghan
nga mga butang alang kanato. Kita nahigugma kanila. Kon kita makadungog
sa ilang mga ngalan, kita sa kasagaran mohunahuna sa daghan nga maayo
nga mga butang nga ilang nabuhat. Kita mobati og gugma ug pasalamat kon
kita mohunahuna kanila.

Kita mopasidungog ug motahud niadto nga atong gihigugma. Kita nagpakita
og pagpasidungog ug pagtahud alang kanila pinaagi sa paggamit sa ilang
mga ngalan sa usa ka mabination ug mahigugmaon nga paagi.

Tabangi ang mga bata sa pagsulti og dungan sa unang artikulo sa hugot nga
pagtuo.

Artikulo sa hugot
nga pagtuo

Pang-pisara nga
panaghisgutan
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Kita Gisugo sa Pagtahud sa mga Ngalan sa Langitnong Amahan
ug ni Jesukristo

Ipakita ang hulagway 3-47, Abinadi sa atubangan ni Hari Noah.

• Unsa ang nahitabo dinhi niini nga hulagway?

Ipasabut nga sa diha nga si propeta Abinadi nagtudlo sa mga katawhan, siya
misulti kanila mahitungod sa Napulo ka mga Sugo, diin nagagikan sa Dios.

Ang Napulo ka mga Sugo mao ang mga giya aron sa pagtabang kanato sa
pagpuyo sa matarung nga paagi. Ang ikatulo nga sugo nagsulti kanato nga 
kita kinahanglan mopasidungog ug motahud sa mga ngalan sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo.

Papaminawa ang mga bata samtang imong basahon ang ikatulo nga sugo.
Basaha ang Mosiah 13:15, mohunong human sa pulong kawang sa unang
higayon niini nga mogula diha sa bersikulo.

Ipasabut nga “sa kawang” nagpasabut sa paggamit sa mga ngalan sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo sa paagi nga walay pagtahud o sa
panahon nga sila sa tinuod wala gayud maghunahuna sa Langitnong Amahan
ug ni Jesukristo.

Ipabalik og sulti sa mga bata ang pulong sa balaan nga kasulatan uban kanimo.

• Unsa ang pipila ka mga ngalan nga atong gamiton kon kita nagpasabut sa
Langitnong Amahan o ni Jesus? (Dios, Amahan sa Langit, Jehovah, ang
Ginoo, Kristo, ang Manluluwas.)

Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga bisan kanus-a kita mogamit sa bisan
hain niini nga mga ngalan, kinahanglan atong isulti sa matinahuron nga paagi.
Kini nga mga ngalan dili gayud isulti diha sa kasuko o sa tiaw-tiaw nga paagi.
Ang usa ka tawo kinsa naggamit niini nga ngalan sa niini nga paagi nanumpa.
Kini nga mga ngalan dili gayud pagagamiton ingon nga mga pulong sa
panumpa. Kita kinahanglan mogamit sa mga ngalan sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesukristo sa panahon lamang nga kita nag-ampo o nagsulti mahitungod
kanila diha sa usa ka matinahuron nga paagi.

Kon ang imong klase makabasa, pagdapit og usa ka bata sa pagduol ug
pagsulat sa mga pulong pasidungog ug pagtahud diha sa pisara. Dugangi
paglig-on ang ideya nga kon kita nahigugma sa Langitnong Amahan ug ni
Jesus, kita mopakita og pasidungog ug pagtahud alang sa ilang mga ngalan
pinaagi sa paggamit lamang kanila diha sa mabination ug mahigugmaon nga
paagi.

Paggamit sa mga Ngalan sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo
sa Matarung nga Paagi

• Kanus-a matarung ang paggamit sa ngalan sa Langitnong Amahan? 
(Kon kita mosulti nga may balaan nga pagtahud ug kon kita mag-ampo.)

Sugilanon Usa ka inahan misulti sa iyang anak nga lalaki niini nga sugilanon mahitungod
sa panahon nga siya gamay pa nga bata. Isaysay kini og balik sa inyong
kaugalingon nga mga pulong.

“ ‘Ingon nga usa ka bata nga babaye, ako naglakaw pauli sa panimalay gikan
sa eskwelahan kuyog sa akong igsoon nga lalaki. Kami sa kanunay manlaktud
pag-agi sa usa ka dako nga itum nga iro nga mogukod kanamo samtang 

Panaghisgutan sa
balaan nga
kasulatan

Hulagway nga
Panaghisgutan
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kami nagdagan agi sa iyang balay. Kon kami modagan lamang sa husto nga
panahon, kami mahimo nga makaabut ngadto sa usa ka koral ug ngadto sa
walay kuyaw. Ang akong igsoon nga lalaki mosulti kanako kanus-a modagan.

“ ‘Usa ka adlaw ako nag-inusara ug wala modagan sa husto nga panahon. 
Ang iro mihulga kanako, ug ako migahi diha sa daplin sa dalan sa kahadlok.
Samtang siya mihasmag ngari kanako (sa kahadlok) ako misinggit og kusog
kutob sa akong mahimo: “Langitnong Amahan tabangi ko!” ’

“Ang iyang anak nga lalaki mitaho: ‘Sa kalit, ang akong inahan nahinumdom,
ang iro nahunong ingon og ang iyang agianan gialihan, ug siya mikamang sa
koral ngadto sa walay kuyaw. Siya nasayud nga ang iyang pag-ampo gitubag’ ”
(S. Michael Wilcox, “No Other Gods before Me,” Ensign, Jan. 1994, pp. 22-23).

Hatagi og gibug-aton unsa ka mahinungdanon nga kita mogamit lamang sa
ngalan sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo kon kita nag-ampo o nagsulti
mahitungod kanila sa matinahuron nga paagi.

Ipakita ang hulagway 3-67, Presidente Spencer W. Kimball, ug sultihi ang mga
bata nga siya usa ka pinalangga nga propreta ug ikanapulog duha nga
Presidente sa Simbahan.

Isaysay ang mosunod nga sugilanon:

Usa ka adlaw human sa usa ka operasyon, Si Presidente Kimball gipagawas
gikan sa lawak-operahanan sa ospital sa diha nga ang tigtabang sa mga nars
natakilpo ug natumba. Ang tigtabang sa mga nars misugod sa pagpamalikas
ug sa paggamit sa ngalan sa Ginoo sa kawang. Bisan tuod si Presidente
Kimball may sakit, siya nangalyupo sa tigtabang sa mga nars, “Intawon!
Intawon! Kana mao ang akong Ginoo kansang mga ngalan imong (gigamit 
sa ngil-ad nga paagi).”

Ang tigtabang nahilum. Unya siya mihagawhaw, “Pasayloa ako” (tan-awa
“President Kimball Speaks Out on Profanity,” Ensign, Feb. 1981, p. 3).

Panaghisgutan • Unsa nga sugo ang wala masunod sa tigtabang sa nars?

• Ngano nga si Presidente Kimball dili buot nga makadungog niini?

• Kanus-a kita kinahanglan mogamit sa mga ngalan sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesukristo?

• Unsa ang inyong mabuhat kon diha sa tulunghaan o diha sa kasilinganan
kamo makadungog sa mga tawo nga maggamit sa mga ngalan sa
Langitnong Amahan ug ni Jesus sa kawang?

Katingbanan

Awhaga ang mga bata sa paggamit sa mga ngalan ni Jesukristo ug sa
Langitnong Amahan uban ang balaan nga pagtahud?

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

Pagpalambo nga
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon nga
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa
ang “Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

Hulagway nga
sugilanon
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1. Isulti ang mosunod nga garay nga may lihok uban sa mga bata:

Sa kaaghup pagsulti mahitungod ni Jesus;
Palihug hinaya ang inyong tingog. (ibutang ang igtutudlo nga tudlo ngadto 
sa mga ngabil)
Tahura ang iyang ngalan diha sa inyong matag matarung nga pagpili.
Ang ngalan sa atong Langitnong Amahan,
Sama sa usa ka pag-ampo (ikyugpos ang mga bukton ug iduko ang ulo)
Kinahanglan isulti uban ang dako nga gugma ug pag-amping.

2. Pagtawag og usa ka bata sa sayop nga ngalan, ug hangyoa siya sa pagbuhat 
og usa ka butang alang kanimo. Hangyoa siya sa pagpasabut sa nahibilin 
nga sakop sa klase unsa ang iyang gibati nga gitawag pinaagi sa sayop nga 
ngalan. Gamita kini nga kasinatian aron sa paghulagway giunsa niini paghasol 
kanimo kon ang usa ka tawo masayop sa paglitok, makalimot, o mogamit sa 
dili husto sa atong mga ngalan. Ipasabut nga kita dili buot nga makadungog 
sa atong ngalan nga gisinggit sa kasuko. Kini makapaguol kanato nga 
makadungog sa atong mga ngalan nga gigamit sa ngil-ad nga paagi. 
Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo dili usab buot niini. Sila nagtudlo 
kanato sa paggamit lamang sa ilang mga ngalan uban ang pagtahud, 
kon kita nag-ampo o nagsulti sa paagi nga may balaan nga pagtahud.

3. Kon ang mga bata makasulat sa ilang kaugalingon nga mga ngalan, ipasulat 
ang ilang unang ngalan diha sa taliwala sa usa ka blangko nga palid sa 
papel, unya pasubayi og liyok sa usa ka kolor unya sa lain usab nga kolor, 
ug lain na usab, hangtud makahimo og lingin nga “bangaw” liyok sa mga 
ngalan. Kon ang mga bata dili makasulat sa ilang kaugalingon nga unang 
mga ngalan, ikaw kinahanglan mosulat sa ilang mga ngalan diha sa taliwala 
sa mga papel ug pabutangi og dayandayan ang mga ngalan uban sa 
bangaw nga mga linatid o sa uban nga mga paagi.

4. Balika ang Abinadi nga dula gikan sa leksyon 20, ug ipabalik og sulti sa bata 
nga nagpakaaron ingnon nga si Abinadi misulti og balik sa sugo “Dili kamo 
magpasipala sa ngalan sa Ginoo nga inyong Dios sa kawang” ngadto sa 
dautan nga Hari Noah.

5. Uban sa mga bata, awita o isulti ang mga pulong sa “Unang Pag-ampo ni 
Joseph Smith [Joseph Smith’s First Prayer]” (Mga Himno ug mga Awit sa 
mga Bata o Hymns, no. 26); ang mga pulong gilakip diha sa luyo niining 
tamdanan nga basahon.

6. Pag-andam og usa ka dako nga gilis sa pulong nga tanghaga alang sa 
klase nga susama niini:

Isulti sa mga bata nga ikaw buot makahibalo kon sila nakahinumdom ba sa 
mahinungdanon nga sugo nga gihisgutan diha sa leksyon. Hatagi ang lima 
ka mga bata og tagsa-tagsa nga piraso sa dako nga gilis sa pulong nga 
tanghaga nga imong naandam. Tabangi sila sa paghan-ay sa mga pulong 
sa balaan nga kasulatan sa husto nga pagkasunod-sunod. Unya ipabasa 
sa klase og dungan ang sugo.

Pagdapit og bisan kinsa sa mga bata kinsa buot mosulti niini nga balaan 
nga kasulatan.

Dili kamo magpasipala sa ngalan  sa Ginoo nga inyong Dios sa kawang.
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Buhata ngadto 
sa Uban

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga motahud sa uban nga mga tawo ug sa
ilang mga kabtangan.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 3 Nephi 14:12 ug Exodus 20:15.

2. Paghimo og pasta nga asin. Sagula ang 2 ka tasa nga harina, 1 ka tasa 
nga asin, 1 ka kutsarita nga manteka, ug 3/4 nga tasa sa tubig (dugangi og 
4 ka tulo sa pangkolor sa pagkaon kon gusto). Masaha ang gisagol hangtud
mahumok og mahamis. Dugangi og 1 ka kutsara nga tubig o harina kon
gikinahanglan.

3. Pangandam sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Pilia ang Matarung
nga Paagi [Choose the Right Way]” (Children’s Songbook, p. 160); ang mga
pulong gilakip diha sa luyo niining tamdanan nga basahon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug usa ka Basahon ni Mormon.
b. Ang PAM nga taming (shield) o singsing.
c. Tisas, pisara, ug papas.

5. Paghimo sa gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsa nga
pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Buhata ngadto sa Uban

Ipasabut ngadto sa mga bata nga ang usa ka kabtangan mao ang usa ka
butang nga gipanag-iya kanila, ingon sa usa ka basahon, usa ka dulaan,
salapi, o butang alang sa panaput. Ang usa ka gimahal nga kabtangan mao
ang usa ka butang nga ila gayud nga nagustuhan o gihatagan og bili. Ang usa
ka gimahal nga kabtangan dili kinahanglan nga gibayran og dako nga salapi.
Kini mahimo nga gibayran og barato apan adunay talagsaon nga kahulugan
tungod sa dapit nga gigikanan o sa tawo kinsa naghatag niini.

Hatagi ang matag bata og liningin nga pasta sa asin ug hangyoa siya sa
paghulma sa pasta ngadto sa porma sa usa sa iyang gimahal nga mga
kabtangan. Tugoti og pipila ka mga gutlo ang mga bata sa paghimo og mga
binuhat sa ilang pasta nga asin.

Pakigbahin Pagdapit og mga bata sa pagpakita sa ilang mga binuhat sa pasta nga asin ug
pasultiha ngano nga ang kabtangan nga gisunod pagbuhat mahal kaayo
ngadto kanila. 

Pang-atensyon
nga kalihokan
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• Unsay inyong bation kon ang usa ka tawo, sa walay pagpananghid,
mohulam niini nga kabtangan, mokuha niini o moguba niini?

Ipakita ang ilang binuhat sa pasta nga asin diha sa lamesa o sa uban nga
talagsaon nga dapit hangtud unya sa leksyon.

Panaghisgutan • Kon ang usa ka tawo mohulam sa inyong gimahal nga kabtangan, sa unsa
nga paagi kamo buot mopagamit niana nga tawo niini?

• Kon kamo mawad-an sa inyong gimahal nga kabtangan, unsa ang inyong
gusto sa tawo kinsa nakakaplag niini nga iyang buhaton?

Ipasabut nga kitang tanan buot sa uban nga mogamit sa atong gimahal nga
mga kabtangan uban sa pag-amping ug pagtahud. Ang uban nga mga tawo
usab adunay mga kabtangan nga mahinungdanon ngadto kanila, ug sila buot
kanato nga mogamit sa ilang pinalabi nga mga kabtangan uban sa pag-
amping ug pagtahud.

Sultihi ang mga bata nga si Jesukristo mitudlo kanato sa unsa nga paagi kita
motagad sa uban nga mga tawo ug sa ilang nga kabtangan. Ipakita ang PAM
nga taming (shield) o singsing, ug ipasabut nga kita makakaplag sa mga
pagtulun-an ni Jesukristo mahitungod niini nga hilisgutan diha sa balaan nga
mga kasulatan. Papaminawa sila samtang ikaw nagbasa sa 3 Nephi 14:12,
magtapos sa hugpong sa mga pulong ngadto kanila.

Paghisgot niini nga bersikulo uban sa mga bata. Tabangi sila sa pagsabut 
nga kita kinahanglan nga motagad sa uban nga mga tawo sa paagi nga kita
buot kanila nga motagad kanato. Ipasabut nga usahay kini gitawag og ang
Bulawanon nga Lagda ug gipahayag sa yano nga paagi, “Buhata ngadto sa
uban ingon nga kamo buot kanila nga mobuhat nganha kaninyo.”

Ipasulti og balik ang Bulawanon nga Lagda og kusog sa makadaghan.
Ipasabut nga ang pagtagad sa uban nga mga tawo sa paagi nga kita buot 
nga tagdon naglakip sa pagtahud sa ilang mga kabtangan sa sama nga paagi
kita buot kanila nga motahud sa atong mga kabtangan.

Kita Nagtahud Sa mga Kabtangan sa Uban nga mga Tawo pinaagi 
sa Dili Pagkawat

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan nagsugo kanato sa pagtahud sa uban
nga mga tawo ug sa atong mga kabtangan.

Basaha ang Exodo 20:15. Hangyoa ang mga bata sa pagpasabut niini nga
balaan nga kasulatan.

Hatagi og gibug-aton nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nagsugo
kanato sa dili pagpangawat. Ang mga balaod sa atong nasud usab nagsulti
kanato nga kini dili matarung ang pagpangawat gikan sa lain. Ingon nga mga
sakop sa Simbahan ni Jesukristo, kita nagtuo sa pagsunod niini nga mga
balaod ingon man usab sa mga sugo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Ipasabut nga ang ikanapulog duha nga artikulo sa hugot nga pagtuo
nagpahayag sa atong pagtuo mahitungod sa mga balaod. Ipasulti og balik sa
mga bata ang pahayag “Kami nagtuo diha sa . . . pagsunod . . . sa balaod.”

Sultihi ang mga bata sa mosunod nga sugilanon mahitungod sa duha ka
batan-on nga mga babaye kinsa nag-atubang og usa ka malisud nga
paghukom:

Mga sugilanon ug
panaghisgutan

Artikulo sa hugot
nga pagtuo

Balaan nga
kasulatan nga
panaghisgutan

PAM nga taming
(shield) ug singsing
ug balaan nga
kasulatan nga
panaghisgutan
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Si Jan ug si Susan buot nga mopalit og pipila ka suwinggam gikan sa usa ka
suwinggam nga makina. Sila misulod og sinsilyo sa makina ug gituyok ang
kuptanan aron makakuha og suwinggam, apan sa ilang kahibulong, usa ka
kumkom sa suwinggam ang migula imbis usa ra ka buok. Gawas pa niana, 
ang ilang sensilyo miguwa usab og balik.

• Unsa ang inyong buhaton kon kini mahitabo diha kaninyo?

Sultihi ang mga bata nga susama nga butang ang nahitabo sa daghang mga
tuig nga milabay ngadto ni Elder Sterling W. Sill, usa ka kanhiay Kinatibuk-ang
Kadagkoan sa Simbahan, nga tingali motabang kanila sa pagtubag niana nga
pangutana. Unya isaysay ang mosunod nga sugilanon sa inyong kaugalingon
nga mga pulong:

“[Elder Sill] nagmaneho og sakyanan ubos sa dalan ug gibati og kauhaw, busa
siya mihunong aron sa pagpalit og pipila ka (softdrink) nga imnon. Siya mihulog
og diyes sintabos diha sa may gasolinahan ug mikuha og usa ka botelya nga
softdrink, apan ang iyang diyes sintabos migula og balik. Iyang gikuha ang diyes
sintabos, gitan-aw kini gibutang kini sa iyang bulsa, misugod pagbalik ngadto sa
iyang sakyanan, ug miingon, ‘Mahal bitaw ang ilang pagpabayad niini.’ Apan wala
siya magpaduol kaayo ngadto sa iyang sakyanan, tungod kay dihay ligdong,
hinay nga tingog nga misinggit sa iyang dunggan ug nangutana og usa ka
makapaikag nga pangutana. Ang pangutana mao ‘Sill, magpahimo ba ikaw nga
kawatan tungod lamang sa diyes sintabos?’ “ (Harman Rector, Jr., “Get Up ang
Glow, Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 5 Jan. 1971], p.6).

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibuhat ni Elder Sill?

Human motubag ang mga bata, sultihi sila nga siya mibalik ngadto sa makina
ug misugod sa pagpasulod og balik sa salapi. Apan karon si Elder Sill adunay
lain nga suliran.

• Kon iyang ibutang ang salapi og balik sa makina, unsa ang mahitabo? 
(Siya makakuha og lain nga botelya sa softdrink, ug siya mahimo gani nga
makakuha na usab og balik sa iyang salapi.)

Itudlo nga kini mohimo sa sulitran og labaw ka grabe.

• Unsa ang inyong buhaton?

Si Elder Sill nakaamgo nga ang diyes sintabos dili iya. Iya na kining giilis alang
sa usa ka botelya sa softdrink. Busa iyang gipangita ang tigtabang sa
gasolinahan ug gihatag kaniya ang salapi.

• Karon unsa sa inyong hunahuna ang gibuhat ni Jan ug Susan sa ilang
suwinggam ug salapi? (Ipasabut nga ang mga bata nangita sa tag-iya sa
tindahan ug mipasabut ngadto kaniya unsa ang mahitabo kaysa mokuha
lamang sa suwinggam ug sa salapi.)

Hatagi og gibug-aton nga si Jan, Susan, ug Elder Sill mipili sa matarung. Sila
mipili sa pagsunod sa sugo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug sa
balaod sa yuta—sila wala mangawat.

Itudlo nga kita kinahanglan dili gayud mokuha bisan unsa nga butang nga 
dili ato.
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Kita Makahimo sa Pagtahud sa mga Kabtangan sa Ubang mga Tawo
pinaagi sa Pag-uli Kanila

Panaghisgutan • Kon kamo mawad-an og usa ka kabtangan, unsa ang inyong buot ipabuhat
sa tawo nga nakakaplag niini? (Ipauli kini.)

Sugilanon Isaysay sa mga bata ang mosunod nga sugilanon sa imong kaugalingon nga
mga pulong:

Si Katy padulong sa tulunghaan sa diha nga siya nakakita og usa ka butang
nga sinaw diha sa sagbut sa may agianan. Siya miduko, ug didto sa sagbut
iyang nakita ang bulawan nga kwintas. Kini matahum. Samtang iya kining
gipunit siya mihinumdom, “Kini nga kwintas sama gayud sa kwintas nga
nadawat ni Maria sa iyang adlaw nga natawhan.” Gisulod ni Katy ang kwintas
ngadto sa iyang bulsa ug midali ngadto sa tulunghaan.

Sa diha nga misugod ang klase, si Maria wala diha. Sa kadugayan siya misulod
sa lawak-klasehanan. Ang iyang mga mata pula ug namurot. Siya gikan nga
naghilak.

Sa panahon sa paniudto siya misulti ni Katy sa katarungan nga siya naulahi sa
eskwelahan. Iyang nawala ang iyang kwintas, diha gayud sa dapit diin si Katy
nakakita niini, ug nagpangita niini. Si Katy wala mosulti bisan usa ka pulong.
Siya naghunahuna, “Ako dili mosulti kaniya nga ania kini kanako. Ako ang
nakakita niini, busa kini ako.”

Niana nga pagkahapon ang magtutudlo mipasabut ngadto sa klase unsa ang
nahitabo sa kwintas ni Maria. Siya mihangyo sa klase sa pagtabang ni Maria sa
pagpangita sa kwintas kon ang klase buhian na.

Si Katy ang katapusan nga tawo nga mibiya sa tulunghaan niana nga hapon.
Iyang gibati ang kangil-ad sa sulod kaniya. Siya nakahibalo unsa kaguol ni
Maria. Siya nakahibalo nga ang kwintas iya ni Maria bisan tuod siya ang
nakakita niini. Siya naghunahuna sa unsa nga paagi siya buot nga iuli ni Maria
ang kwintas ngadto kaniya kon kini iya pa. Sa dali siya midagan aron sa
pagpangita ni Maria ug giuli ang kwintas.

Panaghisgutan • Unsa ang nahukman ni Katy nga buhaton?

• Sa Inyong hunahuna unsa ang gibati ni Maria sa diha nga giuli ni Katy ang
kwintas?

• Unsa ang inyong buhaton kon kamo makakita og usa ka butang nga 
dili inyo?

Kita Kinahanglan Mogamit sa Butang sa Ubang mga Tawo
nga may Pagtahud

Panaghisgutan • Unsa ang inyong bation kon usa ka tawo miguba o midaot sa usa sa inyong
mga kabtangan sa tinuyo?

Ipasabut nga kita kinahanglan maninguha sa kanunay sa pag-uli ngadto 
sa tag-iya bisan unsa nga nawala nga butang o mga kabtangan nga atong
makit-an. Kita dili gayud sa tinuyo moguba o modaot o mogamit sa dili mao
nga paagi sa mga kabtangan sa ubang mga tawo. Pagkuha og usa sa mga
binuhat nga pasta sa asin ug pakit-a ang mga bata unsaon paggunit niini sa
mabinantayon nga paagi.
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Isaysay ang mosunod nga sugilanon sa imong kaugalingon nga mga pulong:

Si Troy ug si Alan nagdula diha sa usa ka bakante nga nataran sunod sa
kamalig ni G. Green. Si Troy misugod sa paglabay og dagko nga mga bato 
ug mihagit ni Alan sa usa ka lumba aron sa pagtan-aw kinsa ang makalabay 
og usa ka dakong bato nga labing layo. Human sila makalabay og pipila ka
dagko nga mga bato, si Troy milabay og usa ug miigo sa kilid sa kamalig ni 
G. Green. Iyang gitiawan si Alan ug miingon, “Ako mopusta, ikaw dili makaigo
sa kamalig.” Si Alan mipunit og usa ka dako nga bato ug hapit na unta 
molabay niini.

• Unsa nga paghukom sa inyong hunahuna si Alan kinahanglan mobuhat?

• Unsa ang mahimo nga isulti ni Alan ngadto ni Troy? (“Tana mangita kita og
lain nga ig-on.”)

Pahunahunaa ang mga bata og maayo nga katapusan alang sa sugilanon nga
mopakita unsa ang kinahanglan buhaton ni Alan. Ipasaysay sa usa o sa
daghan nga mga bata ang katapusan sa sugilanon.

Awit Ipasabut nga silang tanan si Brother Sill, Katy, ug Alan mipili sa matarung nga
paagi.

Patindoga ang mga bata ug paawita o pasultiha sa mga pulong sa “Pilia ang
Matarung nga Paagi.”

Panaghisgutan Hangyoa ang mga bata sa pagsulti sa ubang mga paagi nga sila makapakita
og pagtahud alang sa mga kabtangan o mga butang sa ubang mga tawo. 
Ang ilang mga sugyot mahimong maglakip sa mosunod:

1. Ang dili paglakaw sa mga nataran sa ubang tawo o pagdula sa ilang mga
nataran sa walay pagpananghid.

2. Ang dili pagbuhat sa mga butang nga moguba o modaot sa kabtangan,
sama sa pagsulat o pagdibuho diha sa mga bongbong o mga koral.

3. Mainampingon nga magdula sa mga dula o mga dulaan.

4. Ang dili paggamit og usa ka butang nga dili ato sa walay pagpananghid.

5. Ang dili pagtuyo sa pagbuak o pagdaot sa butang.

Katingbanan

Hatagi og gibug-aton nga si Jesukristo mitudlo nga kita kinahanglan motagad
sa uban sa paagi nga kita buot nga tagdon. Kon kita mosunod sa mga
pagtulun-an ni Jesukristo, kita dili mokuha og mga butang nga gipanag-iya 
sa uban. Kita mouli sa mga butang nga atong nakit-an ngadto sa mga tag-iya.
Kita mogamit sa mga hinulaman nga mga butang nga may pagtahud pinaagi
sa dili pagguba o pagdaot kanila. Pahinumdumi ang mga bata sa sugo nga
gihatag ni Jesukristo nga usahay gitawag og Bulawanon nga Lagda.

Pangutan-a ang mga bata kon sila makahinumdom ba sa mga pulong sa
Bulawanon nga Lagda. Isulat ang mga pulong diha sa pisara kon ang mga
bata makabasa, o sa yano isulti ang mga pulong sa hinay. Unya isulti sila og
dungan. Iuli sa mga bata ang mga binuhat nga pasta sa asin ngadto kanila.

Ighahatag nga
basahonon ug
pisara

Sugilanon ug
panaghisgutan

Leksyon 44
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Ipamatuod ngadto sa mga bata nga mahinungdanon nga kita motagad sa
uban sa paagi nga si Jesukristo buot kanato nga motagad. Ikaw mahimo nga
makigbahin og usa ka kasinatian sa usa ka higayon sa diha nga ang usa ka
tawo mitagad kanimo sa maayo nga paagi ug ipasabut ngadto sa mga bata
unsa ang inyong gibati. Awhaga ang mga bata sa pagtagad sa ilang mga
banay ug mga higala ingon nga sila buot nga tagdon sa ilang mga
kaugalingon.

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

Pagpalambo nga
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay alang

sa imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon og
usa ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga giya, tan-awa ang
“Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Ipadula sa mga bata ang mga sitwasyon ingon sa mosunod:

• Kamo nakakita og pitaka nga may dakong kantidad nga salapi sulod niini
diha sa atubangan sa inyong panimalay. Unsa ang inyong buhaton niini?
(Ipadula sa mga bata ang mga butang nga ilang mahimo aron sa
pagpangita sa tag-iya.)

• Sa diha nga kamo miabut sa inyong panimalay gikan sa panimalay sa
inyong silingan, inyong nakita nga anaa kaninyo ang usa sa iyang mga
dulaan diha sa inyong bulsa. Unsa ang inyong buhaton niini?

• Kamo nakigdula uban sa usa ka higala ug sa wala tuyoa nakabuak sa
bintana sa silingan. Unsa ang kinahanglan ninyong buhaton?

• Kamo namalit uban sa inyong inahan ug sa wala tuyoa nakapatid og usa
ka gipundok nga mga lata. Unsa ang kinahanglan ninyong buhaton?

• Kamo nagsige og dula sa gawas uban sa inyong higala ug ang inyong
sapatos napuno sa lapok. Sa diha nga kamo miadto sa iyang panimalay,
kamo nakabiya og lama sa lapok diha sa sawog. Unsa ang kinahanglan
nga inyong buhaton?

2. Pahimoa ang mga bata og PAM nga mga kwintas (tan-awa ang hulagway)
gikan sa hilo ug papel nga kinoloran. Sultihi sila nga ang mga kwintas
mopahinumdom kanila sa pagtagad sa uban ingon nga sila buot nga
tagdon.

Pagpamatuod sa
magtutudlo
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Ako Makahimo nga Mahimong
usa ka Maayo nga Panig-ingnan
sa Akong Banay

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut nga sila makahimo nga
mahimong maayo nga mga panig-ingnan sa ilang mga banay.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 1 Nephi 2:1–4; 3:4–5, 7: 
ug 3 Nephi 12:16.

2. Pag-andam og usa ka dakong karatula sa sidlak sa adlaw ingon sa mosunod:

3. Paghimo sa mosunod nga mga gilis sa pulong aron sa pagliyok sa karatula:

pagkamatinabangon

pagkamasulundon

pagkamabination ug
pagkamahigugmaon

pakamatinuoron

pagkamapasayloon

pagkadili hakog

pagkamaghuhusay

pagkamasinabtanon

Ako makahimo
nga mahimo

nga maayo nga
panig-ingnan

sa akong banay
pinaagi sa—

Leksyon

45



262

Alang sa labaw ka gagmay nga mga bata kinsa dili makabasa, ikaw tingali
buot nga mangita o mohimo og mga hulagway nga magpakita niini nga mga
hiyas o ipakita sa mga bata ang pagkamatinabangon, pagkamasulundon,
pagkamabination, ug uban pa.

4. Paghimo o pagsubay og mga kopya sa balay sa katapusan sa leksyon alang
sa matag bata.

5. Pag-andam sa pagtabang sa mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga
pulong sa “Kon Kita Motabang [when We’re Helping]” (Children’s Songbook,
p. 198); ang mga pulong gilakip diha sa luyo niining tamdanan nga basahon.

6. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon.
b. Mga krayola alang sa matag bata.
c. Ang PAM nga taming (shield) ug singsing.
d. Masking tape.
e. Hulagway 3-9, Jesus ang Kristo (62572; Sudlanan sa Hulagway sa

Ebanghelyo 240).

7. Paghimo sa gikinahanglan nga pagpangandam alang sa bisan unsa nga
pagpalambo nga mga kalihokan nga inyong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Ang usa ka Maayo nga Panig-ingnan Naghatag sa Uban sa Pagkat-on
mahitungod ug Pagsunod ni Jesukristo

Bisan diing dapit sa lawak, ipakita ang hulagway 3-9, Jesus ang Kristo.

Pantindoga ang mga bata, papiyonga sa ilang mga mata, ug pagunita sa 
ilang mga kamot. Guniti ang kamot sa unang bata diha sa linya. Giyahi ang
linya sa mga bata libut sa lawak, naggiya kanila pinaagi sa inyong tingog kon
gikinahanglan aron malikayan ang mahitabo nga kadautan ug kalibug. Human
sa daghan nga mga pagliyok sa lawak, giyahi sila ngadto sa hulagway ni
Jesukristo. Ipasabut nga pinaagi sa pagsunod kanimo, sila nakahimo sa
pagpangita sa ilang dalan sa walay kadaot padulong ngadto sa hulagway 
sa Manluluwas. Hangyoa ang mga bata sa pagpabalik ngadto sa ilang mga
lingkuranan.

• Ngano nga ang usa ka pangulo makatabang diha sa usa ka ngitngit nga dapit?

• Unsa ang usa ka maayo nga panig-ingnan?

Ipasabut nga ang usa ka maayo nga panig-ingnan mahimo nga sama sa usa
ka pangulo nga naggiya kanato ngadto sa walay kadaot. Sama lamang nga
ang pagsunod sa tingog sa ilang pangulo nagdala sa mga bata nga walay
kadaot ngadto sa hulagway ni Jesukristo, mao usab ang pagsunod sa mga
pulong sa propeta nagtugot kanila sa pagbalik ngadto sa Langitnong Amahan
ug ni Jesus pipila ka adlaw.

Pang-atensyon nga
kalihokan
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• Unsa nga maayo nga mga panig-ingnan ang nakatabang kaninyo nga labaw
nga maduol ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus?

Ipasabut nga si Jesukristo mitudlo nga kita kinahanglan nga mahimo nga
maayong panig-ingnan alang sa uban. Basaha ug paghisgot sa 3 Nephi 12:16.
Itudlo nga kon kita mopasunod og maayo nga mga panig-ingnan alang sa
uban, kita sama sa mga kahayag diha sa kangitngit ngadto sa mga tawo aron
sa pagpakita kanila sa pagpuyo sa matarung nga paagi.

Ipakita ang PAM nga taming (shield) ug singsing. Hangyoa ang mga bata sa
pagpaminaw sa unsa nga paagi sa Jayant mibuhat sa unsay buot sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo sa mosunod nga sugilanon:

“Si Jayant nahigugma sa Simbahan bisan siya wala pa mahimo nga sakop.
Siya buot nga maminaw ngadto sa iyang uyoan nga mosulti mahitungod sa
ebanghelyo ug mosulti giunsa nga siya ang nahimo nga unang tawo gikan sa
India nga nagpasakop diha sa Simbahan sa Fiji.

“Human maminaw sa mga misyonaryo, si Jayant mihangyo sa iyang mga
ginikanan kon siya mahimo ba nga magpasakop sa Simbahan. Sila mihatag 
sa ilang pagtugot, ug si Jayant naningkamot og maayo nga mahimo nga
misyonaryo ngadto sa iyang banay pinaagi sa pagpuyo sa mga baruganan 
sa ebanghelyo ug ingon nga usa ka maayo nga panig-ingnan.

“Sa wala madugay ang amahan ug igsoon ni Jayant gibunyagan apan ang
iyang inahan nagpanuko. Ang iyang apohan nga lalaki usa ka bantugan nga
Hindu nga pari sa India, ug siya naguol mahitungod sa unsay ikasulti sa iyang
banay kon siya mahimo nga usa ka [Santos sa Ulahing Adlaw]. Tungod sa
panig-ingnan sa iyang anak nga lalaki, bisan pa niana, siya usab sa katapusan
mipasakop sa Simbahan.

“Karon ang tanan nga banay ni Jayant mga aktibo diha sa ilang sanga sa Suva,
Fiji, ug sila nakahibalo sa gugma ug sa hingpit nga kalipay nga moabut gikan
sa pag-alagad sa atong Amahan sa Langit” (“A Good Example,” Friend, Mar.
1974, p. 48).

• Sa unsa nga paagi si Jayant mipasunod og usa ka maayo nga panig-ingnan
alang sa iyang banay?

• Unsay sangputanan sa maayo nga panig-ingnan ni Jayant diha sa iyang
banay?

Tudlo ngadto sa PAM nga taming (shield) ug singsing. Ipasabut nga kon kita
mobuhat unsay buot sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga ipabuhat
kanato, kita nagbuhat unsa ang matarung ug nagsunod sa mga sugo. Kon kita
mobuhat niini, kita nagtabang sa uban sa pagpuyo usab sa matarung nga
paagi.

Kita Makahimo og Maayo nga mga Panig-ingnan sa Atong mga Banay

Ipakita ang karatula sa sidlak sa adlaw diin ang tanan nga mga sakop sa klase
makakita niini. Basaha ang pundok sa mga pulong uban sa mga bata.

Ibutang ang mga gilis sa pulong o mga hulagway diha sa lamesa o sa sawog.
Ipasabut nga sila nagsulti og nagkalainlain nga mga paagi diin kita makahimo
nga mahimong maayo nga mga panig-ingnan sa atong mga banay.

Karatula nga
kalihokan

Taming, singsing,
ug sugilanon

Balaan nga
kasulatan nga
panaghisgutan
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Papuli-puliha ang mga bata sa pagpili sa mga gilis sa pulong ug sa pagbutang
o pagpapilit kanila diha sa karatula aron sa pagpaporma og mga bidlisiw sa
sidlak sa adlaw ingon sa gihulagway. Samtang ang mga bata nagpili sa matag
gilis sa pulong, isaysay ang nahiangay nga sugilanon.

Human ang matag gilis sa pulong mapahimutang ug ang sugilanon masaysay,
ipasulti sa mga bata ang “Ako makahimo nga mahimong usa ka maayo nga
panig-ingnan sa akong banay pinaagi sa ————————— ,” magbutang
diha sa blangko og pulong o hugpong sa mga pulong nga anaa sa gilis sa
pulong. Sama pananglit, “Ako makahimo nga mahimong usa ka maayo nga sa
akong banay panig-ingnan pinaagi sa pagkamaghuhusay.”

Pagkamasulundon

Iasoy ang sugilanon sa banay ni Lehi nga mibiya sa Jerusalem (tan-awa sa 
1 Nephi 2:1–4).

• Sa unsa nga paagi ang anak nga lalaki ni Lehi misumbalik sa diha nga 
siya mihangyo kanila sa pagbalik ngadto sa Jerusalem alang sa mga palid
(tan-awa sa 1 Nephi 3:4–5)?

Ipasabut nga human si Laman ug Lemuel mibagulbol ug miingon nga sila dili
buot moadto, si Nephi misulti unsa ang iyang gibati. Basaha og kusog ang 
1 Nephi 3:7.

• Sa unsa nga paagi si Nephi mipasunod og usa ka maayo nga panig-ingnan
alang sa iyang igsoon nga mga lalaki?

• Sa unsa nga paagi kamo makapasunod og usa ka maayo nga panig-ingnan
pinaagi sa pagkamasulundon?

Pagkamatinabangon

Si Bruce nakakita sa iyang inahan nga nagkapuliki sa pag-andam sa iyang
gamay nga igsoong babaye alang sa simbahan. Siya nakahibalo nga ang iyang
inahan kinahanglan mag-andam pa sa iyang kaugalingon ug moilis pa sa

Mga Sugilanon ug
panaghisgutan
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masuso. Si Bruce mihukom sa pagtabang sa iyang inahan. Siya miadto sa
lawak sa masuso ug giilisan siya. Ang inahan ni Bruce mapasalamaton alang
sa iyang tabang. Siya mipahiyom ug migakos ug mihalok ni Bruce.

• Unsa ang gibuhat ni Bruce nga mipasunod og usa ka maayo nga panig-
ingnan alang sa iyang banay?

• Sa unsa nga paagi kamo makapasunod og usa ka maayo nga panig-ingnan
pinaagi sa pagkamatinabangon?

Awit Tabangi ang mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Kon Kita
Motabang.”

Pagkamabination ug Pagkamahigugmaon

Si Katy hilabihan ka naghinam-hinam sa diha nga ang iyang inahan midala sa
panimalay sa iyang bag-o nga masuso nga igsoong lalaki, si Timothy. Siya dili
sama sa uban nga mga masuso. Siya anaa sa kahimtang nga may sakit sa
utok, nga mahimo kaniya sa pagkurog ug sa pag-ulpot sa dili kasagaran nga
paagi. Apan kana wala makahasol ni Katy. Siya nahigugma ni Timothy uban 
sa iyang tibuok nga kasingsing. Sa diha nga ang iyang inahan nagkapuliki, 
si Kathy miduyan ni Timothy ug miawit ngadto kaniya. Si Timothy mipahiyom
ngadto ni Katy sa bisan kanus-a nga siya mihimo og mga butang alang kaniya.
Sa diha nga si Timothy midako, siya mipasakay-sakay kaniya sa usa ka stroller
atubangan sa ilang panimalay. Si Katy sa kasagaran miilis og sinina ni Timothy
alang sa pagkatulog ug mibasa og mga sugilanon ngadto kaniya hangtud siya
makatulog.

• Sa unsa nga paagi si Katy mipasunod og usa ka maayo nga panig-ingnan?

• Sa unsa nga paagi kamo makahimo nga mahimong usa ka maayo nga
panig-ingnan sa mahigugmaon nga pagkamabination diha sa inyong
panimalay?

Usa ka Maghuhusay

Si Carrie nagdula sa duyan diha sa nataran sa diha nga ang iyang igsoon nga
lalaki migula sa balay, midagan ngadto sa duyan, ug misugod sa pagsinggit,
“Pahawa diha sa duyan, Carrie. Ako dili gayud makaduol sa duyan tungod kay
ikaw kanunay anaa diha.”

Kay sa makiglalis, si Carried miingon, “O sigi. Magpuli-puli kita og tabyog sa
usag usa. Ako ang motabyog nimo og una.”

Tungod kay si Carrie wala makiglalis, siya ug ang iyang igsoon nga lalaki
nalingaw nga nagdungan og duyan.

• Sa unsa nga paagi si Carrie usa ka maayo nga panig-ingnan alang sa iyang
igsoon nga lalaki?

• Sa unsa nga paagi kamo makahimo nga mahimong usa ka maayo nga
panig-ingnan sa inyong panimalay pinaagi sa pagkamaghuhusay?

Pagkamapasayloon

Samtang ni Spencer didto sa tulunghaan, ang iyang gamay nga igsoong lalaki
midula sa iyang dulaan nga mga sakyanan ug nawad-an og usa kanila. Sa diha
nga si Spencer nakahibalo unsa ang nahitabo, siya wala masuko. Hinoon, siya
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mitabang sa iyang igsoong lalaki sa pagpangita sa nawala nga sakyanan. Ilang
nakit-an kini ilawom sa katre.

• Unsa ang gibuhat ni Spencer aron sa pagsunod og usa ka maayo nga
panig-ingnan alang sa iyang banay?

• Sa unsa nga paagi kamo makahimo nga mahimong usa ka maayo nga
panig-ingnan alang sa inyong banay pinaagi sa pagkamapasayloon?

Pagkamasinabtanon

Si Roberta adunay hilanat ug dili makaadto sa salu-salo sa Pasko diha sa
tulunghaan. Ang iyang igsoon nga babaye, si Linda, nakahibalo unsa kaguol
ang gibati ni Roberta tungod kay siya dili makaadto busa siya midala sa
panimalay og usa ka bag sa karmelitos ug mga mani alang kaniya. Siya usab
misulti ngadto ni Roberta unsa ang nahitabo diha sa salu-salo.

• Sa unsa nga paagi si Linda usa ka maayo nga panig-ingnan ngadto sa iyang
banay?

• Sa unsa nga paagi kamo makahimo nga mahimong usa ka maayo nga
panig-ingnan ngadto sa inyong banay pinaagi sa pagkamasinabtanon?

Pagkadili hakog

Si Tony nakapangita og pipila ka mga salapi pinaagi sa pagtrabaho diha sa
tanaman sa iyang silingan. Siya naghunahuna sa iyang banay ug buot nga
mobuhat og usa ka butang alang kanila, busa siya mikuha og bahin sa salapi
ug mipalit og ikalipay sa iyang banay.

• Sa unsa nga paagi si Tony usa ka maayo nga panig-ingnan alang sa iyang
banay?

• Sa unsa nga paagi kamo makahimo nga mahimong usa ka maayo nga
panig-ingnan alang sa inyong banay pinaagi sa pagkadili hakog?

Pagkamatinuoron

Si Nelson ug si Jared diha sa trabahonan sa ilang amahan nagbuhat og dulaan
nga barko gikan sa mga salin sa kahoy sa diha nga si Jared sa wala tuyoa
nakapatid og usa ka lata sa pintal. Ang uban sa pintal nayabo diha sa sawog.
Ang batang mga lalaki milimpyo sa kadaghanan niini, apan ang uban mipilit
diha sa sawog. Sa pag-abut dayon sa ilang amahan sa panimalay, si Jared
miduol kaniya ug mipasabut unsa ang nahitabo.

Ang amahan ni Jared wala makagusto sa pintal diha sa sawog, apan siya
mapagarbuhon ni Jared tungod kay siya misulti sa kamatuoran. Siya mihatag ni
Jared og pipila ka thinner sa pintal ug mitabang kaniya sa paglimpyo sa sawog.

• Sa unsa nga paagi si Jared usa ka maayo nga panig-ingnan ngadto sa iyang
banay?

• Sa unsa nga paagi kamo makahimo nga mahimong usa ka maayo nga
panig-ingnan alang sa inyong banay pinaagi sa pagkamatinuoron?

• Unsa na ang hitsura sa karatula karon? (Usa ka nagsidlak nga adlaw.)

Ipasabut nga ang maayo nga mga panig-ingnan sama sa sidlak sa adlaw. 
Sila naghatag og kahayag ngadto sa uban ug nagpakita kanila sa matarung
nga paagi.
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Katingbanan

Pagpamatuod sa kamahinungdanon sa pagkamaayo nga panig-ingnan ngadto
sa imong banay. Ikaw tingali buot makigbahin og usa ka kinaugalingon nga
kasinatian sa panahon nga ang maayong panig-ingnan sa usa ka tawo
mitabang kaninyo.

Pabutangi og kolor ang ilang “Ako Makahimo nga usa ka Maayong Panig-
ingnan” nga mga balay ug ipadibuho ang ilang mga sakop sa banay diha 
sa mga balay. Hangyoa sila sa pagdibuho sa ilang mga kaugalingon nga
nagbuhat og usa ka butang nga sila makahimo niini nga semana nga
makapasunod og maayo nga panig-ingnan ngadto sa ilang mga banay.

Dapita ang mga bata sa pagpili og usa ka butang nga ilang mahimo alang 
sa ilang mga banay sa dili pa matulog karong gabii.

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

Pagpalambo nga
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon og usa
ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa ang
“Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Paghimo og yano nga medyas o bulsita nga mga tawo-tawo alang sa mga
bata. Ikaw mahimo nga mogamit sa lamesa sa lawak-klasehanan alang sa
usa ka entablado. Ang paggamit sa mga tawo-tawo, makatabang sa mga
bata sa pagdula sa maayo nga mga paagi nga mahimong mga panig-ingnan
ngadto sa ilang mga banay diha sa walo ka mga hilisgutan nga gilangkob sa
leksyon.

2. Awita o isulti ang mga pulong sa “Buhat Sama sa Akong Gibuhat [Do As I’m
Doing]” (Children’s Songbook, p. 276) samtang naghimo og mga lihok nga
mosugyot og maayo nga mga buhat, sama sa pagsilhig sa sawog, paglakaw
ngadto sa simbahan, o pakiglamano sa kaobispohan.

Buhat sama sa
Akong gibuhat!
Sunod kanako;
Sunod kanako!
Kon akong ipataas,
O akong ipaubos,
Hinay o kusog
Sunod kanako!
Buhat sama sa
Akong gibuhat.
(© 1963 ni D. C. Health ang Company
Gigamit pinaagi sa pagtugot.)

Sultihi ang mga bata nga sa panahon nga ang uban makakita sa atong 
maayong mga panig-ingnan, sila sa kasagaran buot mobuhat unsa ang
atong gibuhat.

Sining nga 
kalihokan

Pagpamatuod sa
magtutudlo
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3. Hangyoa ang mga bata sa pagpiyong sa ilang mga mata samtang ikaw
mobutang og usa ka butang sa ilang mga sabakan. Pagbutang og usa ka
hulagway diha sa sabakan sa matag bata; unya hangyoa sila sa pag-ukab 
sa ilang mga mata ug pagpuli-puli sa pagpakita sa ilang mga hulagway 
ug pagsulti sa unsa nga paagi ang mga katawhan diha sa hulagway
nagpasunod og maayo nga mga panig-ingnan. Ikaw mahimo nga buot 
nga mogamit sa mga hulagway 3-13, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, ug 3-59
gikan sa sudlanan sa hulagway sa klase.
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Ako Makahimo
nga Mahimong

usa ka Maayo nga
Panig-ingnan
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Jesukristo Mihimo Niini
nga Mahimo alang Kanato

nga Mabuhi sa Kahangturan
(Pasko sa Pagkabanhaw)

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makasabut nga tungod sa gugma ni
Jesukristo alang kanato, siya mihimo niini nga mahimo alang kanato nga
mabuhi sa kahangturan.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Marcos 10:13–16, ang mga asoy 
sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesukristo nga makita diha sa Lucas 23
ug 24, ug ang asoy sa pagduaw ni Jesukristo ngadto sa mga Nephite diha
sa 3 Nephi 11.

2. Pag-andam og gilis sa mga pulong nga may Imortal nga nakasulat diha niini.

3. Isulat ang mga ngalan sa matag bata sa lain nga piraso nga papel.

4. Pangandam sa pagtudlo sa mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong
sa “Si Jesus Nabanhaw [Jesus Has Risen]” (Children’s Songbook, p. 70).

5. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug usa ka Basahon ni Mormon.
b. Usa ka bola nga humok o bulsita.
c. Papilit.
d. Usa ka gwantis.
e. Hulagway 3-71, Ang Paglansang sa Krus (62505, Sudlanan sa Hulagway

sa Ebanghelyo 230); hulagway 3-15, Ang Nabanhaw nga Jesukristo
(62187; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 239); Hulagway 3-72,
Jesukristo Nagpakita ngadto sa mga Nephite (62047; Sudlanan sa
Hulagway sa Ebanghelyo 315); hulagway 3-56, Kristo ug ang mga Bata
(62467; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 216); hulagway 3-17, 
Jesus Nagtudlo sa Kasadpang Katunga nga Bahin sa Kalibutan (62380;
Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 316); hulagway 3-73, Samuel nga
Lamanite diha sa Paril (62370; Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo,
314); hulagway 3-74, Paglubong ni Jesus (62180; Sudlanan sa
Ebanghelyo 231); ug hulagway 3-75, Mga Babaye diha sa Lubnganan.

6. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga mga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang mga bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Leksyon

46
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Tungod kay si Jesukristo Naghigugma Kanato Siya Nagtabang Kanato

Sultihi ang mga bata nga si Jesukristo naghigugma kanato. Sultihi sila unsa ka
himuot ug kalipay kaha siya nga nakahibalo nga sila anaa sa Primarya niining
buntag sa Pasko sa Pagkabanhaw.

Ipakita ang hulagway 3-15, Ang Nabanhaw nga Jesukristo, diha sa bongbong,
pisara o uban nga dapit.

Ipasabut nga ikaw misulat sa ilang matag mga ngalan diha sa usa ka piraso nga
papel, ug ikaw buot kanila nga moduol sa tinagsa-tagsa ug mopapilit sa ilang
mga ngalan duol kaayo ngadto sa hulagway ni Jesus. Samtang ang matag bata
mopuli, sulti ngadto kaniya: “Jesukristo naghigugma ni (ngalan sa bata).”

Isaysay ang mosunod nga sugilanon gikan sa Marcos 10:13–16 sa imong
kaugalingon nga mga pulong:

Sa diha nga si Jesukristo nagpuyo dinhi sa yuta, pipila sa mga inahan midala
sa ilang mga anak ngadto kaniya. Sila milaum nga siya mohatag sa matag usa
og usa ka panalangin. Ang mga higala ni Jesus buot kaniya nga mopahulay, 
ug sila mihangyo sa mga inahan sa pagpalayo sa ilang mga anak ug sa dili
pagsamok kaniya.

Sa diha nga si Jesus nakadungog unsa ang gisulti sa iyang mga higala, siya
miingon, “Tugoti ang gagmay nga mga bata sa pagduol ngari kanako ug ayaw
pagdili kanila. Sa laing mga pulong, siya miingon, “Paduola ang gagmay nga
mga bata ngari kanako; ayaw sila papahawa. Ako nahigugma sa mga bata.”
Unya siya mikugos sa mga bata ug mipanalangin kanila.

Panaghisgutan Ipataas ang hulagway 3-56, Kristo ug ang mga Bata. Ipaduol kini ngadto sa
mga bata nga sila igo nga makakita niini og maayo ug mobati sa espiritu 
sa hulagway. Ipangutana ang mosunod nga mga matang sa pangutana aron 
sa pagtabang sa mga bata nga mobati sa dako nga gugma nga si Jesukristo
aduna alang kanila.

• Sa inyong hunahuna unsay gibati sa mga bata?

• Kon kamo didto pa, unsa unta ang inyong buot nga isulti ni Jesukristo
nganha kaninyo?

• Kon kamo kauban ni Jesus sama niini nga mga bata, unsa kaha ang inyong
isulti ngadto kaniya?

• Unsa ang gibati ninyo sa pagkahibalo nga si Jesus naghigugma kaninyo
ingon lamang nga siya naghigugma niini nga mga bata?

Jesukristo Namatay alang Kanato

Ipataas ang balaan nga mga kasulatan, ug ipasabut nga pinaagi sa pagbasa
sa Biblia ug Basahon ni Mormon kita makakat-on unsa ang gihimo ni Jesukristo
aron sa pagtabang kanato. Isaysay ang mosunod nga sugilanon sa imong
kaugalingon nga mga pulong:

Si Jesukristo mipuyo sa dugay na nga panahon ang milabay. Ang Langitnong
Amahan mipadala kaniya nganhi sa yuta aron sa pagtabang sa mga amahan
ug mga inahan ug batang mga lalaki ug batang mga babaye sa pagbuhat sa
matarung nga mga butang. Sa kadaghanan nga higayon siya mipuyo sa usa 
ka yuta nga karon gitawag og Israel.

Sugilanon ug mga
hulagway sa balaan
nga kasulatan

Sugilanon sa balaan
nga kasulatan

Pang-atensyon nga
kalihokan
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Si Jesus mihigugma sa tanang mga katawhan. Ang ubang mga katawhan mga
dautan ug wala makagusto kaniya. Sila milansang kaniya diha sa krus.

Ipakita ang hulagway 3-71, Ang Paglansang diha sa Krus.

Si Jesukristo nag-antus ug namatay. Ang mga katawhan kinsa mihigugma
kaniya hilabihan sa kaugol. Ilang gitangtang ang iyang lawas gikan sa krus ug
giputos kini sa usa ka matahum nga puting panapton. Ilang gidala ang iyang
lawas sulod sa usa ka lubnganan. Ang usa ka lubnganan sama sa usa ka
langob diin ang mga tawo gilubong. Sa dakong kaaghup ilang gilubong siya.

Ipakita ang hulagway 3-74, Paglubong ni Jesus.

Ang mga higala ni Jesukristo dayon misira sa agianan sa lubnganan pinaagi 
sa pagpaligid og usa ka dako nga bato diha sa atubangan sa pultahan.

Ang mga higala ni Jesukristo wala makasabut nga siya mabuhi pag-usab.
Pipila ka mga sundalo miabut ug mibantay sa lubnganan diin ang iyang lawas
gilubong. Sa ikatulo nga adlaw human siya mamatay, sa wala pa mosidlak ang
adlaw, mga anghel miabut ug miligid sa bato palayo sa pultahan. Ang iyang
lawas wala didto. Ang mga sundalo hilabihan sa kahadlok nga sa makadiyut
sila dili makalihok. Sa diha nga sila makalihok na, sila midagan sa layo.

Ipakita ang hulagway 3-75, Mga Babaye diha sa Lubnganan.

Nianang sama nga buntag pipila ka mga babaye miabut sa lubnganan. Sila
nahigugma ni Jesukristo ug mianha aron sa pagbutang og mga pahumot diha
sa iyang lawas ingon sa naandan sa mga tawo kaniadto. Ilang nakita ang bato
nga giligid layo sa pultahan. Sila misulod ngadto sa lubnganan ug nakakita og
usa ka anghel nga nagsul-ob og puti, ug sila nahadlok. Ang anghel miingon,
“Ayaw og kahadlok. Siya wala dinhi, kay siya nabanhaw.”

Tudlo ngadto sa hulagway sa nabanhaw nga Kristo.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa mga higala ni Jesukristo sa diha nga
ilang nakita nga siya nabanhaw?

Ipasabut nga sa diha nga si Jesukristo nabanhaw, iyang nadawat ang iyang
lawas pag-usab aron mahiusa uban sa iyang espiritu, apan ang iyang lawas
nausab.

Ibutang ang gilis sa pulong nga Imortal.

• Unsa ang gipasabut sa Imortal?

Ipasabut nga sa diha nga ang lawas sa Manluluwas nahimo nga imortal, kini
nausab aron kini dili na gayud mamatay pag-usab apan mabuhi sa kahangturan.

Sultihi ang mga bata nga sa diha nga si Jesus nabanhaw, siya nahimo nga
imortal, ug siya mihimo niini nga mahimo alang sa tanan kanato nga
mabanhaw ug mahimo nga imortal. Kini nagpasabut nga human kita
mabanhaw, kita dili na gayud mamatay pag-usab. Kita makapuyo uban 
sa atong mga banay sa kahanguturan.

Ipakita ang imong walay gwantis nga kamot ngadto sa mga bata ug sultihi sila
nga sa panahon nga kita mipuyo uban sa Langitnong Amahan kaniadto sa wala
pa kita matawo kita gitawag og mga espiritu. Kita makalihok (lihoka ang mga
tudlo sa imong walay gwantis nga kamot) ug makahunahuna ug makakat-on.

Pagpasundayag ug
panaghisgutan

Pang-pisara nga
panaghisgutan
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Sa diha nga ang mga espiritu mianhi sa pagpuyo sa yuta, kita gibutangan og
yutan-on nga mga lawas. (Isul-ob ang gwantis,) Kita sa gihapon makalihok
(lihoka ang imong mga tudlo sulod sa gwantis) ug makahunahuna ug makakat-
on, apan ang Langitnong Amahan mihatag kanato og maanindot nga mga
lawas nga maangkon ug maamuma.

Kon kita mamatay, ang lawas kinahanglan nga mobulag gikan sa espiritu
(kuhaa ang gwantis). Ang lawas dili makalihok pinaagi sa iyang kaugalingon
(itudlo ang gwantis) apan ang espiritu sa gihapon buhi.

Sa panahon nga kita mabanhaw, ang lawas mahimo nga hingpit ug sa
makausa pagahiusahon uban sa espiritu (ibalik og sul-ob ang gwantis diha sa
kamot). Human kita mabanhaw, kita dili na gayud mamatay pag-usab. Kana
nagpasabut nga ang espiritu ug ang lawas dili na gayud magkabulag.

Hatagi og gibug-aton nga tungod kay si Jesukristo naghigugma matag usa
kanato pag-ayo, siya namatay alang kanato. Si Jesus mao ang unang tawo nga
nabanhaw. Tungod sa unsay iyang gibuhat alang kanato, kita pagabanhawon
ug mahimo nga mabuhi pag-usab uban sa Langitnong Amahan. Kon kita
maghunahuna mahitungod sa Pasko sa Pagkabanhaw, kita kinahanglan nga
mohunahuna mahitungod sa unang Pasko sa Pagkabanhaw ug mohinumdom
sa gugma nga si Jesukristo aduna alang kanato. Siya mihatag sa iyang
kinabuhi alang kanato. Siya nabanhaw. Karon siya nagpuyo didto sa langit
uban sa iyang Langitnong Amahan.

Itudlo nga ang pagkabanhaw ni Jesukristo hilabihan ka bilihon nga matag tuig
kita magsaulog sa Pasko sa Pagkabanhaw aron sa pagpakita kaniya unsa ka
mapasalamaton kita alang sa unsay iyang gibuhat alang kanato.

Kalihokan Iitsa ang usa ka gamay nga humok nga bola o bulsita ngadto sa mga bata,
magpuli-puli aron ang matag bata makasulti og usa ka butang nga iyang
nahinumdoman mahitungod sa sugilanon sa Pasko sa Pagkabanhaw.

Jesukristo Miduaw sa mga Nephite human sa Iyang Pagkabanhaw

Sultihi ang mga bata nga kita nakahibalo nga si Jesukristo nabanhaw tungod
kay ang balaan nga mga kasulatan nagsulti kanato nga kadaghanan sa iyang
mga tinun-an ug mga sumusunod nakakita kaniya human siya mabanhaw.

Ipasabut nga ang matarung nga mga Nephite ug mga Lamanite kinsa mipuyo
sa America nakakita ni Jesukristo ug nga ang Basahon ni Mormon nagsaysay
kanato mahitungod sa iyang pagduaw. Human sa iyang pagkabanhaw sa
Jerusalem, si Jesus miduaw niini nga mga katawhan. Sila nakabaton sa
kahigayunan sa pagkakita, pagpaminaw, ug paghikap kaniya.

Ipasabut nga ang mga propeta misulti sa mga Nephite sulod sa daghan nga
mga tuig nga si Jesukristo moduaw kanila pipila ka adlaw.

Ipakita ang hulagway 3-73, Si Samuel nga Lamanite diha sa Paril.

Ipasabut nga usa ka propeta ginganlan og Samuel nga Lamanite, kinsa mipuyo
sa pipila ka tuig sa wala pa si Jesukristo matawo, misulti sa mga katawhan sa
unsa nga paagi sila makahibalo kanus-a si Jesus ilansang ug mabanhaw sa
Jerusalem. Siya mipasabut nga sa panahon nga si Jesus mamatay, usa ka
dako nga kangitngit motabon sa yuta; kini molungtad sulod sa tulo ka mga
adlaw hangtud siya mabanhaw.

Sugilanon ug mga
hulagway sa balaan
nga mga kasulatan
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Sultihi ang mga bata nga ang tanan nga panagna ni Samuel nga Lamanite
nahitabo nga tinuod. Sa diha nga si Jesukristo namatay sa Jerusalem, usa ka
dako nga kangitngit mitabon sa yuta sa America. Ang dautan nga mga tawo
gilaglag, ug daghan sa mga matarung nga tawo nagpundok aron sa paghisgot
unsa ang nahitabo ug unsa ang kinahanglan nga ilang buhaton. Samtang sila
nagsinultihay, sa kalit nakadungog og usa ka tingog nga ingon og nagagikan
sa langit. Kini usa ka maaghup, mahigugmaon nga tingog. Hangyoa ang mga
bata sa pagpaminaw ngadto sa unsay gisulti sa tingog. Tabangi ang usa ka
bata sa pagbasa sa 3 Nephi 11:7, o basaha kini sa inyong kaugalingon.

• Kinsa ang nagsulti? (Langitnong Amahan.)

Ipasabut nga ang mga tawo mihangad ug nakakita og usa ka tawo nga nagsul-
ob og usa ka puti nga saput gikan sa langit. Sila nakaingon og sila nakakita og
usa ka anghel.

Ipakita ang hulagway 3-72, Jesukristo Nagpkita ngadto sa mga Nephite.

• Kinsa sa tinuod ang mikunsad gikan sa langit? (Jesus.)

Basaha ang 3 Nephi 11:9–10. Ipasabut nga sa diha nga si Jesukristo misulti 
sa mga katawhan kinsa siya, sila nakahinumdom nga ang mga propeta
nakapamulong nga siya moduaw kanila. Sila nalipay. Siya midapit sa mga
katawhan sa pagpaduol ug sa paghikap sa mga agi sa mga lansang diha sa
iyang mga kamot ug mga tiil ug sa samad sa iyang kilid. Siya mibuhat niini
tungod kay siya buot kanila nga mosabut nga siya mao ang sama nga Jesus
kinsa gilansang sa krus ug nga siya nabanhaw.

Ipakita ang hulagway 3-17, Jesus Nagtudlo sa Kasadpang Katunga nga Bahin
sa Kalibutan.

• Sa inyong hunahuna unsa ang gibati sa mga tawo nga diha nakig-uban ni
Jesukristo?

Ipasabut nga ang mga tawo napuno sa hilabihan nga pagpasalamat og gugma
alang sa Manluluwas nga sila misinggit, “Hosanna! Himaya sa ngalan sa
Labing Halangdon nga Dios!” (3 Nephi 11:17). Sila miluhod ug misimba kaniya.

Ipasabut nga si Jesus mibati og hilabihan nga gugma alang niini nga mga 
tawo nga siya mipabilin taliwala kanila ug nang-ayo sa ilang masakiton,
mipanalangin sa ilang mga anak, ug mitudlo kanila. Ang Basahon ni Mormon
nagsulti kanato nga sukad wala pay labaw ka malipayon nga mga tawo dinhi 
sa yuta kay niini nga mga tawo.

Awit Tabangi ang mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong sa “Si Jesus
Nabanhaw.”

Jesus nabanhaw,
S’ya nabuhi,
Atong higala,
Maglipay ‘ta.
Himaya awita,
Ngadto kan’ya,
Ibayaw Siya,
Mag-awit ‘ta.
Nabanhaw Siya,
Nabuhi S’ya!
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Katingbanan

Pagpamatuod ug ipahayag ang imong gugma ug pasalamat ngadto ni
Jesukristo alang sa paghigugma kanato igo nga mohimo niini nga mahimo
alang kanato nga mabanhaw ug makahupot sa atong mga lawas sa
kahangturan.

Pagdapit og mga bata sa pagpauli ug pagsulti sa ilang mga banay unsa ang
gibuhat sa Manluluwas aron paghimo niini nga mahimo alang kanato sa
paghupot sa atong mga lawas sa kahangturan.

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

Pagpalambo nga
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan nga labing moangay sa imong

mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon og usa ka
balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang paggiya, tan-awa ang “Panahon
sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Pag-andam og kopya sa ighahatag nga basahon “Kang Jesukristo nga
Lingin sa Gugma,” nga anaa sa katapusan sa leksyon, alang sa matag bata.

Panghatag og usa ka kopya sa ighahatag nga basahonon, usa ka lapis, ug
pipila ka mga krayola ngadto sa matag bata. Tabangi sila sa pagsulat sa
ilang mga ngalan diha sa ilang mga papel diha sa taas, tuo nga dapit.

Basaha uban sa mga bata ang mga pulong liyok sa sulod sa lingin.
Ipadibuho ang hulagway sa ilang mga kaugalingon sulod sa lingin. Isulat
“Jesukristo naghigugma kanako” diha sa pisara, ug ipakopya sa mga bata
kini ngadto sa ilang mga papel ubos sa lingin.

2. Patindoga ang mga bata ug ipabuhat kini nga kalihokan uban kanimo.

Kini mao ang dapit diin si Jesus gipahimutang. (itudlo)
Tan-awa ang bato gipaligid sa luyo! (itudlo pag-usab)
Yuko. (yuko)
Tan-aw. (mga kamot naglandong sa mga mata)
Wala na dinhi siya! (tindog)
Si Jesus nabanhaw!
Magmalipayon kita! (sa husay ipakpak ang mga kamot)

Pagpamatuod sa
magtutudlo
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Jesukristo Natawo Dinhi
sa Yuta (Pasko)

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut sa kamahinungdanon sa
pagkatawo ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Helaman 14; 3 Nephi 1; 
ug Lucas 2. Pangandam sa pagbasa sa Helaman 14:5; 3 Nephi 1:13, 21; 
ug Lucas 2:9–15.

2. Pag-andam og kopya sa ighahatag nga bitoon nga tanghaga, nga anaa sa
katapusan sa leksyon, alang sa matag bata. Guntinga ngadto sa piraso ang
tanghaga, ug pundoka sila og tingub o ibutang sila sa usa ka sobre alang sa
matag bata.

3. Pangandam sa pagtudlo sa mga bata sa pag-awit o pagsulti sa mga pulong
sa “Mga Bitoon Nagdan-ag [Stars Were Gleaming]” (Children’s Songbook, 
p. 37) ug “Mahilum nga Gabii [Silent Night]” (Mga Himno ug mga Awit sa
mga Bata o Children’s Songbook, p. 37).

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Biblia ug usa ka Basahon ni Mormon.
b. Ang mosunod nga mga ginunting: ang pagkatawo ni Jesukristo (ginunting

3-11), ang mga magbalantay sa mga karnero (ginunting 3-12), ang anghel
(ginunting 3-5), ug ang mga Nephite ug ang bitoon (ginunting 3-13).

c. Usa ka palid nga papel nga may kolor alang sa matag bata.
d. Glue o papilit.
e. Hulagway 3-73, Samuel nga Lamanite diha sa Paril (62370; Sudlanan sa

Hulagway sa Ebanghelyo 314).

5. Paghimo sa gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa bisan unsa
nga pagpalambo nga mga kalihokan nga imong pagagamiton.

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

Tinoa ang bata kon ikaw nag-awhag kanila sa pagbuhat og usa ka butang
sulod sa semana.

Kang Jesukristo nga Pagkatawo Gipahibalo Pinaagi sa usa ka Anghel

• Kamo ba sukad nakahulat og usa ka talagsaon nga butang nga mahitabo?

• Unsa kini (Ang tubag sa mga bata mahimo nga maglakip sa pagkatawo sa
usa ka bag-o nga bata, usa ka pagduaw gikan sa mga apohan, usa ka
pagsaulog sa adlaw nga natawhan, ilang bunyag, ug uban pa.)

• Ingon ba kini og dugay kaayo ang paghulat?

• Unsa ang inyong gibati sa diha nga sa katapusan kini nahitabo?

Pang-atensyon nga
kalihokan

Leksyon
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Hatagi ang mga bata og kahigayunan sa pagpakigbahin og mga kasinatin 
ug sa pagpahayag sa mga pagbati sa ka kulbahinam nga sila aduna. Ikaw
mahimo nga makigbahin og hitabo nga imong gipaabut.

Ipasabut nga sukad sa panahon ni Adan, ang atong Amahan sa Langit misaad
nga usa ka mahinungdanon nga hitabo mahitabo. Siya misaad sa pagpadala
sa iyang Anak nganhi sa yuta, kinsa mahimo nga Manluluwas sa kalibutan.
Matarung nga mga tawo naglantaw nga matinguhaon ngadto niining
mahinungdanon nga hitabo. Sila nakahibalo nga ang Langitnong Amahan
motuman sa iyang saad. Sila mihulat sa pagkatawo ni Jesus.

Ipakita ang ginunting sa pagkatawo ni Jesus. Hangyoa ang mga bata sa pag-
asoy kon unsa ang ilang nahibaloan sa sugilanon sa pagkatawo ni Jesus.
Tabangi ang mga bata sa pagtampo og usa ka bahin ngadto sa sugilanon.

• Kinsa ang didto sa mga kapatagan duol sa Bethlehem niana nga gabii?
(Mga magbalantay kinsa nagbantay sa mga karnero.)

Ipakita ang ginunting nga mga magbalantay.

Ipasabut nga nianang gabii sa pagkatawo ni Jesus, usa ka anghel mipakita
niining mapainubsanon nga mga magbalantay sa pagsulti kanila sa
mahinungdanon nga balita sa pagkatawo ni Jesus.

Ipakita ang ginunting nga anghel.

• Unsa ang gibati sa mga magbalantay sa mga karnero sa diha nga sila
nakakita sa anghel? (Ang mga magbalantay sa mga karnero nahadlok sa
diha nga ang anghel mipakita.)

Sultihi ang mga bata nga ang mga magbalantay sa mga karnero wala makasabut
nga ang mga anghel adunay ingon ka mahinungdanon nga mensahe alang
kanila. Basaha ngadto sa klase unsa ang nahitabo diha sa Lucas 2:9–15.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa mga magbalantay sa mga karnero
sa diha nga sila nakabati sa balita mahitungod sa pagkatawo ni Jesus?

• Unsa ang gibuhat sa mga magbalantay sa mga karnero aron sa pagpakita
nga sila nalipay mahitungod sa pagkatawo ni Jesus? (Sila milakaw aron sa
pagpangita sa bata nga Jesus diha sa Bethlehem.)

Ipasabut nga tungod kay usa ka anghel mipakita ngadto sa mga magbalantay
sa mga karnero aron sa pagsulti kanila mahitungod sa pagkatawo ni
Jesukristo, sila nakahibalo nga si Jesus mao ang anak sa Langitnong 
Amahan ug nga ang iyang pagkatawo mahinungdanon.

Awit Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagbati sa hingpit nga kalipay ug ka
kulbahinam sa pagkatawo ni Jesus, tabangi sila sa pagsulti sa mga pulong 
sa “Mga Bitoon Nagdan-ag.”

Mga bitoon nagdan-ag,
Sa gabii’ng mangitngit.
Mga anghel nanag-awit
Magbalantay nangurog.
Ug unya sa tingog nga malanog,
Pasko atong saulogon!
Ang batang Diosnon.

Balaan nga 
kasulatan ug
ginunting nga
sugilanon
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Pagkaduol kon tan-awon;
Sa Pasko nga bitoon.
Maalamon gitultulan
Padulong sa pasungan.
Kanindot, kahayag,
Giya sa naglakaw,
Mao ang bitoon’g hayag sa Pasko!
(“Stars Were Gleaming” ni Nancy Byrd Turner
gikan sa Hymns for Primary Worship. Gigamit pinaagi
sa pagtugot sa John Knox Press.)

Human maawit o masulti ang mga pulong sa awit, ipasabut nga wala lamang
makadawat ang mga magbalantay sa mga karnero niining mahinungdanon nga
mensahe mahitungod sa pagkatawo ni Jesus, apan ang mga Nephite ug ang
mga Lamanite didto sa America nakadawat usab sa pulong.

Ang Pagkatawo ni Jesukristo Gipahibalo didto sa America

Ipasabut nga sa tibuok Basahon ni Mormon ang mga propeta nagsulti
mahitungod ug nagpaabut sa pagkatawo ni Jesukristo. Ang mga sakop sa
Simbahan nagpaabut sa pagkatawo sa Manluluwas ug nag-ampo mahitungod
niini sulod sa daghan nga mga tuig. Iasoy ang mosunod nga sugilanon sa
imong kaugalingon nga mga pulong:

Lima ka tuig sa wala pa ang pagkatawo ni Jesus, usa ka propeta nga ginganlan
og Samuel gitawag sa Dios aron sa pag-andam sa mga tawo alang sa
pagkatawo ni Jesus. Siya kinahanglan nga mopasidaan kanila sa paghinulsol
ug sa pagtuo sa Manluluwas. Si Samuel usa ka Lamanite. Ang mga Nephite
nahimo nga dautan ug dili maminaw. Sila nasuko kaayo ni Samuel nga sila
mipapahawa kaniya sa ilang dakbayan. Apan ang tingog sa Ginoo nadungog 
ni Samuel ug misulti kaniya sa pagbalik og usab. Siya maisugon nga mikatkat
diha sa paril sa dakbayan ug misugo sa mga tawo sa paghinulsol ug sa pag-
andam sa ilang mga kaugalingon alang sa umaabut nga pagkatawo ni
Jesukristo.

Ipakita ang hulagway 3-73, Samuel nga Lamanite diha sa Paril.

Ipasabut nga si Samuel misulti sa mga katawhan nga sulod sa lima ka tuig si
Jesukristo moanhi dinhi sa yuta. Ang hitabo nga gipanagna sa dugay na kaayo
sa tinuod hapit na gayud moabut. Si Samuel mipasabut nga pipila ka mga
butang ang mahitabo nga mosulti kanila nga si Jesus natawo sa Bethlehem. 
Sa gabii nga si Jesus dili pa matawo adunay dako nga mga kahayag diha 
sa langit. Sila hilabihan sa kahayag nga sa panahon sa gabii walay kangitngit.
Sa gabii kini ingon ka hayag sama nga kini panahon sa adlaw.

Basaha ang Helaman 14:5 ngadto sa klase.

• Unsa ang gisulti ni Samuel ngadto sa mga Nephite nga pangitaon? 
(Usa ka bag-o nga bitoon.)

Sultihi ang mga bata nga si Samuel nga Lamanite misulti ngadto sa mga
Nephite nga sila makakita og bag-o nga bitoon diha sa langit sa panahon nga
si Jesus matawo. Si Samuel nakahibalo niini tungod kay siya gisultihan pinaagi
sa usa ka anghel nga kini nga mga timailhan moabut.

Hulagway, balaan
nga kasulatan, ug
sugilanon
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• Ngano sa inyong hunahuna ang Langitnong Amahan mopadala sa anghel
aron sa pagsulti ni Samuel niining mga butanga? (Aron siya makasulti
ngadto sa mga katawhan.)

• Ngano sa inyong hunahuna ang Langitnong Amahan buot ni Samuel mosulti
ngadto sa mga Nephite mahitungod niini nga mga timailhan? (Aron sila
makahibalo kanus-a matawo si Jesus ug aron sa pagpaningkamot sa
pagkuha sa mga katawhan nga maghinulsol.)

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mipadala og anghel aron sa pagsulti ni
Samuel mahitungod sa umaabut nga mga hitabo. Siya buot sa mga katawhan
diha sa America nga magpaabut ngadto sa pagkatawo ni Jesukristo. Ang
Langitnong Amahan buot kanila nga makahibalo nga kini hapit na gayud
moabut.

Lima ka tuig human si Samuel misulti sa mga Nephite nga si Jesus matawo,
ang mga sakop sa Simbahan nagpaabut sa mga timailhan nga gisulti ni
Samuel kanila. Sila nagbantay sa gabii nga walay kangitngit nga motimaan sa
iyang pagkatawo. Ang dautan nga mga tawo, kinsa wala motuo sa mga pulong
ni Samuel, misulti sa matinud-anon nga mga sumusunod nga sila ilang
pamatyon kon ang mga timailhan dili mopakita sa usa ka piho nga adlaw.

Ang propeta niana nga panahon mao ang usa ka tawo nga ginganlan og
Nephi. Si Nephi naguol mahitungod sa unsay buhaton sa mga dili matuohon
ngadto sa matarung nga mga tawo kon ang mga timailhan dili moabut sa
adlaw nga gipili sa mga dili matuohon. Siya naguol kaayo nga siya nag-ampo
ngadto sa Langitnong Amahan tungod sa mga kagubot nga sila aduna. Si
Nephi nag-ampo sa tibuok adlaw. Unya ang tingog sa Ginoo miabut ngadto 
ni Nephi.

Basaha ang 3 Nephi 1:13 ngadto sa mga bata.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Nephi sa diha nga siya nakadungog
ni Jesukristo nga namulong niini nga mga pulong?

Ipasabut nga si Nephi nahupay ug nakahibalo nga si Jesus matawo sa sunod
nga adlaw. Niana gayud nga gabhiona ang unang timailhan miabut.

• Unsa ang nahitabo niana nga gabii?

Pasultiha ang mga bata unsa ang ilang nahibaloan. Tabangi sila sa pagsabut
nga ang gabii miabut, apan walay kangitngit. Ang mga tawo nahibulong nga
ingon og walay gabii. Sila nahibulong kaayo nga sila natumba ngadto sa yuta.
Ang matarung nga mga tawo nakahibalo nga ang panahon nga ilang gipaabut
sulod sa dugay nga mga tuig miabut na. Sila nakahibalo nga si Jesukristo
natawo. Unya lain nga butang nahitabo.

Basaha ang 3 Nephi 1:21 ngadto sa klase aron mahibaloan unsa kini.

Ipakita ang ginunting nga mga Nephite ug ang bitoon (kaatbang niadto nga
gigamit na).

Ipasabut nga ang Manluluwas natawo. Ang hugot nga pagtuo nga sila aduna
sulod sa daghan nga mga tuig karon nahimo nga dakong hingpit nga kalipay
samtang sila nagtan-aw sa bag-ong bitoon diha sa langit. Bisan tuod ang mga
Nephite wala makahimo sa pag-adto aron makakita sa bata, sila nakahibalo
nga ang iyang pagkatawo mahinungdanon ngadto kanila.

Balaan nga
kasulatan ug
ginunting

Balaan nga
kasulatan nga
panaghisgutan
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• Ngano nga ang Langitnong Amahan misiguro nga ang mga Nephite
makakita sa bitoon? (Aron sila makahibalo nga si Jesukristo natawo.)

• Sa inyong hunahuna unsa ang gibati sa mga Nephite sa diha nga sila
nakakita sa bitoon?

Ipasabut nga ang bitoon nakita usab sa Jerusalem. Ang pagkatawo ni
Jesukristo mahinungdanon ngadto sa tanan. Kini usa ka butang nga ang mga
tawo nagpaabut sulod sa daghan nga mga tuig, ug kini sa tinuod nahitabo.

Awit Awita o isulti ang mga pulong sa “Mahilum nga Gabii.”

Mahilum nga gabii!
Kamingaw niini
Tan-awa ang birhen ug bata,
Balaan, kaaghup nakita.
Natulog sa kalinaw,
Natulog sa kalinaw.

Malilum nga gabii!
Kahadlok tingali!
Himaya midan-ag sa langit,
Langitnong panon nag-awit!
Si Kristo natawo!
Si Kristo natawo!

Mahilum nga gabii!
Dios Anak mianhi
Kahayag sa nawong balaan,
Uban ang grasya’g kaluwasan,
Daygon nato si Jesus,
Siya ang Manunubos.

Katingbanan

Ipasabut nga kini dili kinahanglan alang kanato nga makakita og usa ka anghel
o usa ka bitoon matag Pasko aron sa pagsulti kanato nga si Jesukristo natawo.
Kita nakahibalo nga kini tinuod. Kita nakahibalo nga kini mahinungdanon 
alang kanato. Kita mobati sa sama nga hingpit nga kalipay nga ang mga
magbalantay sa karnero ug ang mga Nephite mibati sa diha nga sila
nakahibalo nga siya natawo. Kita mobati niini pinaagi sa pagsabwag sa 
gugma ug hinpit nga kalipay sa iyang pagkatawo ngadto sa uban.

• Unsa sa mga paagi kamo makahimo nga makigbahin sa hingpit nga kalipay
sa pagkatawo ni Jesukristo ngadto sa uban?

Pagpamatuod mahitungod sa kamahinungdanon sa pagkatawo ni Jesukristo
ug sa unsa nga paagi kita makahimo sa pagpakigbahin sa gugma ug hingpit
nga kalipay ngadto sa uban.

Kalihokan Paghatag og usa ka pundok sa mga piraso sa tanghaga ngadto sa matag bata.
Ipaporma kanila ang tanghaga ug ipapilit sila diha sa usa ka piraso nga papel
nga may kolor. Human ang tanan nga mga bata makahuman sa ilang buhat,
basaha ang mensahe diha sa bitoon: “Kay nganha kanimo natawo niining
adlawa diha sa dakbayan ni David ang usa ka Manluluwas, nga mao si Kristo
ang Ginoo” (Lucas 2:11).

Pagpamatuod sa
magtutudlo

Pagtudlo sa
magtutudlo

Leksyon 47
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Panaghisgutan • Kinsa ang midawat niini nga mensahe gikan sa anghel (Ang mga
magbalantay sa mga karnero diha sa uma.)

• Kinsa ang nakadawat sa bitoon ingon nga usa ka timailhan sa pagkatawo 
ni Jesukristo? (Ang mga Nephite ug ang mga katawhan sa Jerusalem.)

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

Pagpalambo nga
mga Kalihokan Pagpili gikan sa mosunod nga mga kalihokan kadto nga labing moangay sa

imong mga bata. Ikaw makagamit kanila diha sa leksyon gayud o ingon og usa
ka balik-pagtuon o katingbanan. Alang sa dugang nga paggiya, tan-awa ang
“Panahon sa Klase” diha sa “Mga Tabang alang sa Magtutudlo.”

1. Paggamit og yano nga mga kagamitan sa pagdula sa sugilanon sa
pagkatawo ni Jesukristo.

2. Hatagi ang matag bata og usa ka papel ug mga krayola. Tabangi ang mga
bata sa pagpilo sa papel sama sa usa ka kard. Isulat ang pulong nga Pasko
diha sa atubangan. Hangyoa ang klase sa paghimo og mga kard sa Pasko
alang sa ilang mga banay pinaagi sa pagdibuho og mga hulagway
mahitungod sa unsay ilang nakat-unan gikan sa leksyon. 



283

Kay nganha kaninyo
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nga mao si Kristo

ang Ginoo”
(Lucas 2:11)
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Mga Pulong sa mga Awit

Pilia ang Matarung nga Paagi
Pilia’ng matarung nga paagi;
Nga malipay nga 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.

Pangahas Pagbuhat sa Matarung
Pangahas sa pagbuhat sa matarung!
Ikaw ‘dunay buhaton;
Nga walay lain nga makaangkon.
Buhat sa kaisug, sa kaayo.

Koro:
Pangahas, pangahas;
Buhat sa matarung,
Pagbuhat sa tinuod.

Mga Banay Mahimo’ng Mag-uban
sa Kahangturan
Duna ko’y banay sa yuta.
Sila nako maayo.
Pakig-uban nila’s kahangturan tinguha ko.

Koro:
Pinaagi’s laraw sa Amahan
Banay magkauban.
Ako buot makig-uban sa ‘kong banay,
Ug ang Ginoo nagpakita
Kanako unsaon kini.

Samtang batan-on pa ako,
Mangandam ko pag-ayo,
Nga sa templo’s Dios sa kahangturan 

maminyo ‘ko.

Koro

Malipayong Banay
Amo nga gihigugma
Si Nanay ug si Tatay.
Gihigugma ‘mi nila,
Malipayon among banay.

Igsoon gihigugma,
Lalaki ug babaye.
Gihigugma ‘mi nila,
Malipayon among banay.
(Mga pulong ni Moiselle Renstrom. © 1948, 1975
sa Pioneer Music Press, Inc. Gigamit pinaagi sa
pagtugot sa Jackman Music Corp.)

Tabangi ‘Ko, Mahal nga Amahan
Tabangi ‘ko mahal nga Amahan
Sa pagpasaylo sa tanan.
Matag adlaw, nag-ampo ‘ko;
Nga ako maduol kanimo.

Sa paghinulsol tabangi ako,
Akong kinaiya usbon ko.
Matag adlaw, nag-ampo ‘ko;
Nga ako maduol kanimo.

Ang Espiritu Santo
Misaad si Kristo,
Nga s’ya mopadala
Sa paghupay kanato
Sa Espiritu Santo.
Naghagawgaw ang
Balaang Espiritu,
S’ya nagpamatuod may Dios
Ug nagmaya ako.

Sa ‘tong pagkompirma
Kita gihatagan Kaniya
sa Espiritu Santo nga ‘tong giya.
O, sa ligdong nga tingog
Maminaw ako,
Sa iyang kahayag
Katarung akong mahimo.
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Gibati Ko ang Gugma sa Akong Manluluwas
Gibati ko’ng gugma
Sa akong Manluluwas.
Espiritu niya
Nagdan-ag sa kalag.
Koro:
Mosunod ‘ko kaniya,
Ihalad ko’ng tanan,
Gibati ko’ng gugma,
Sa akong Manluluwas.
(Mga pulong ni Ralph Rodgers. ©1978, 1979 ni
K. Newell Dayley. Tanang mga katungod gigahin.
Gigamit pinaagi sa pagtugot.)

Ako Hinaut Matawag sa Misyon
Hinaut matawag ‘ko sa misyon
Inig kadako ko pohon.
Hinaut ako naandam na
Pagsangyaw sama’s usa ka misyonaryo.

Ebanghelyo g’yud ipaambit
Nila nga buot motuo.
Ako buot magmisyonaryo
Nga sa bata pa makaalagad ko.

Ang Unang Pag-ampo ni Joseph Smith
Kanindot sa kabuntagon!
Sidlak sa adlaw katahum.
Awit sa langgam katam-is,
Tam-is gyud nga paminawon
Takna nga si Joseph
Nangamuyo sa gugma sa Dios.

Maghigugmaay
Maghigugmaay sa usag usa,
Bag-o nga sugo: Maghigugmaay.
Mahimo kamo nga akong tinun-an,
Kon kamo maghinigugmaay.
(Mga pulong ni Luacine Clark Fox. 
© 1961 gibag-o pag-usab sa 1989 
ni Luacine C. Fox pinaagi sa pagtugot.)

Kaisug ni Nephi
Dios misugo ni Nephi pagkuha sa palid
Gikan ni Laban sulod sa dakbayan.
Hadlok mosulay si Lemuel ug Laman.
Si Nephi nga isug, Kini ‘yang tubag:
“Ako moadto; Mobuhat sa sugo.
Ako nasayud ang Dios nag-andam og paagi;
Siya buot kanako nga mosunod.
Dios nag-andam og agianan; ako mosunod.”
Dios misugo ni Nephi paghimo’g sakayan.
Nga molutaw dili motuo ang tanan.
‘Yang manga igsoon s’ya gikataw-an.
Si Nephi nga isug, kini ‘yang tubag:
“Ako moadto; Mobuhat sa sugo.
Ako nasayud ang Dios nag-andam og paagi;
Siya buot kanako nga mosunod.
Dios nag-andam og agianan; ako mosunod.”
(Mga pulong ni Bill N. Hansen, Jr., ug Lisa T.
Hansen. © 1986 ni Wilford N. Hansen, Jr., 
ug Lisa Tensmeyer Hansen. Gigamit pinaagi 
sa pagtugot.)

Ang Pagkapari Gipahiuli
Ang ‘yang pagkapari,
Gipahiuli na,
Sa tawo Dios nakigsulti,
‘Yang gahum gibalik.

Kon Kita Motabang
O kon kita motabang,
Motabang sa tanan;
Labi na sa inahan*,
Kay atong gimahal.

* Ipuli nga mga pulong: amahan, apohan
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