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Ang Manluluwas mitudlo sa kamahinungdanon sa pagsunod ug sa pagtudlo sa
mga sugo sa diha nga siya miingon, “Bisan kinsa ang mobuhat ug motudlo kanila,
ang mao pagatawgon og halangdon diha sa gingharian sa langit” (Mateo 5:19).
Kamo gihatagan og usa ka sagrado nga pagsalig sa pagtabang sa mga bata nga
makakat-on unsaon sa paghupot sa ilang mga pakigsaad sa bunyag ug sa
paghatag og pag-alagad. Samtang ang matag bata nga babaye nag-andam nga
mahimong usa ka batan-on nga babaye ug matag batang lalaki nag-andam nga
mahimo nga usa ka batan-on nga lalaki ug modawat sa pagkapari, kamo mahimo
nga usa ka mahinungdanon nga impluwensya diha sa ilang mga kinabuhi.

Sa 1831, sa wala madugay human ang Simbahan matukod, ang Manluluwas
mitudlo nga ang mga magtutudlo “motudlo sa mga baruganan sa akong
ebanghelyo, diin anaa sa Bibliya ug sa Basahon ni Mormon” (D&P 42:12), diin
mao lamang ang balaan nga mga kasulatan nga diha kaniadto. Karon ang mga
magtutudlo adunay kapangakohan sa pagtudlo sa sagrado nga mga kamatuoran
gikan sa tanan nga sumbanan nga mga basahon, lakip ang Doktrina ug mga
Pakigsaad ug Perlas nga Labing Bililhon, nga nagtabang sa mga bata sa pagpalambo
og hugot nga pagtuo diha sa Dios ug diha sa iyang Anak nga si Jesukristo.

Mga Paagi sa 
Pagtuon Ang tanan nga mga bata kinsa nanag-edad og walo ngadto sa napulog usa 

sa 1 sa Enero kinahanglan nga pagatudloan gikan sa usa sa tamdanan nga
mga basahon sa Primarya 4, 5, 6, ug 7. Usa lamang ka paagi sa pagtuon ang
gigamit matag tuig alang sa tanan nga mga bata niining pundoka sa edad.
Matag paagi sa pagtuon gipasikad diha sa usa ka piho nga basahon sa balaan
nga kasulatan: Primarya 4 diha sa Basahon ni Mormon, Primarya 5 diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad, Primarya 6 diha sa Daang Tugon, ug Primarya 
7 diha sa Bag-ong Tugon. Sulod sa panahon sa upat ka tuig ang mga bata
makahuman sa pagtuon sa matag sumbanan nga mga basahon.

Nag-agad sa lokal nga mga panginahanglan ug sa gidaghanon sa mga bata
nga nag-edad og walo ngadto sa napulog usa, ang mga klase mahimo nga
pundukon pinaagi sa tagsa-tagsa nga mga pundok sa edad, giipon nga mga
pundok sa edad, o gibulag nga mga klase alang sa mga batang lalaki ug mga
batang babaye. Bisan giunsa paghan-ay ang inyong klase, kamo nagkinahanglan
nga mosiguro nga ang matag bata nagdawat og igo nga pagtagad.

Sa panahon nga ang mga bata mahimong napulog duha ka tuig ang edad, sila
magsugod sa pagtambong sa Batan-on nga mga Babaye o Aaronic nga
Pagkapari. Bisan pa niana, sila magpadayon sa pagtambong sa ilang klase sa
Primarya sa panahon sa Pan-Domingo nga Tulunghaan hangtud sa unang
semana sa Enero, ang panahon nga sila magsugod sa pagtambong sa Pan-
Domingo nga Tulunghaan.

Usa ka espesyal nga pagtulon-an, “Ang Pagkapari Makapanalangin sa Atong
mga Kinabuhi”, nakalakip niini nga manwal. Kini nga pagtulon-an pagagamiton
sa mga magtutudlo sa mga kabataan nga nagpangidad sa napug-usa, sa

Mga Tabang alang sa Magtutudlo
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dihang ang mga batang lalaki nangandam nga mamahimong deakono ug ang
mga batang babaye moabante ngadto sa Batan-on nga mga Babaye. Itudlo
kini nga pagtulon-an sa dili pa mag-edad ug napug-duha ang unang bata sa
klase. Sa imong pag-andam, iampo ang giya sa Ginoo ug itudlo kini nga
pagtutulon-an para ang mga kabataan makasabot kon unsa ang pagkapari,
unsaon niini pagpanalangin sa ilang mga kinabuhi, ug unsaon nila pagpatuman
sa ilang mga kaakohan sa pagtahud sa pagkapari.

Pagtudlo uban 
niining Tamdanan 
nga Basahon Kining paagi sa pagtuon nagpunting sa mga pagtudlo gikan sa Basahon ni

Mormon. Samtang kamo makigbahin ug maghisgot niining mga pagtulun-an,
ang mga bata gikinahanglan nga makasabut sa misyon ug pag-ula ni
Jesukristo ug magpalambo og labaw ka dako nga hugot nga pagtuo diha 
niana ug usa ka pagpamatuod kaniya. Sila kinahanglan makakat-on unsaon 
sa paggamit sa mga pagtulun-an ni Jesukristo ngadto sa ilang kaugalingon
nga mga kinabuhi ug makaangkon og usa ka labaw nga malig-on nga tinguha
sa paghupot sa iyang mga sugo.

Awhaga ang mga bata sa pagbasa gikan sa Basahon ni Mormon diha sa
panimalay aron makakat-on mahitungod sa mga propeta kinsa nangalagad sa
mga America ug sa pangalagad sa Manluluwas taliwala sa mga Nephite.
Samtang ang mga bata nagkat-on mahitungod niini nga mga propeta ug sa
Manluluwas, sila buot nga mosunod sa ilang dinasig nga mga panig-ingnan ug
mga pagtulun-an ug buot nga labaw nga mahisama kanila. Ang mahinungdanon
nga mga kamatuoran nga nakat-unan sa mga bata gikan sa mga pagtulun-an
sa Manluluwas ug sa iyang mga propeta motabang sa pag-andam kanila sa
paghupot sa ilang mga pakigsaad ug sa paghatag og pag-alagad diha sa
Simbahan sa tibuok nilang mga kinabuhi. Kini nga mga kamatuoran mohatag
usab kanila og kalig-on sa pagbatok sa mga pagtintal karon sa kalibutan.

Aron sa pagtuman sa inyong sagrado nga balaan nga tawag sa pagtudlo sa mga
bata, kamo kinahanglan nga andam sa salabutan ug sa espirituhanon nga paagi.
Kabahin niini nga pagpangandam mao ang pagsabut ug pagbaton og usa ka
pagpamatuod sa mga baruganan nga inyong gitudlo. Ang Manluluwas, ang labing
gamhanan nga magtutudlo sa tanan, mitudlo kanato og daghan nga atong magamit
samtang kita nag-andam sa pagtudlo sa iyang ebanghelyo ngadto sa uban:

• Sa mapainubsanon nga paagi tinguhaa ang Espiritu pinaagi sa pag-ampo.
Ang Ginoo nag-ingon, “Kamo magpaubos; ug ang Ginoo nga inyong Dios
mogiya kaninyo pinaagi sa kamot, ug mohatag kaninyo og tubag sa inyong
mga pag-ampo” (D&P 112:10). Kon kita mapainubsanon kita adunay katungod
sa pagkahibalo sa unsa nga paagi ang Ginoo buot kanato nga motudlo sa
iyang mga anak.

• Pagtuon sa balaan nga mga kasulatan ug sa mga pulong sa buhing mga
propeta. Adunay dako nga gahum sa pagkat-on ug pagpalandong sa mga
pulong sa Ginoo. Siya nagsugo kanato, “Tinguhaa og una ang pagbaton sa
akong pulong, ug unya ang inyong dila pagaluagan; unya, kon kamo magtinguha,
kamo makabaton sa akong espiritu ug sa akong pulong, oo ang gahum sa
Dios ngadto sa pagdani sa mga tawo” (D&P 11:21).

Usa ka ulahing adlaw nga propeta, si Presidente Ezra Taft Benson,
nagpamatuod og usab sa atong panginahanglan sa pagkat-on sa mga
pulong sa Ginoo: “Ako nag-awhag kaninyo sa pagbalik sa inyong mga

Pagpangandam 
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kaugalingon ngadto sa usa ka pagtuon sa balaan nga mga kasulatan.
Ipatuhop ang inyong mga kaugalingon diha kanila adlaw-adlaw aron kamo
makabaton sa gahum sa Espiritu nga motabang kaninyo sa inyong balaan
nga mga tawag” (Ensign, Mayo 1986, p. 82).

• Paghupot sa inyong mga pakigsaad. Ang inyong kasarang aron magiyahan
sa Espiritu nag-agad sa inyong pagkamaunungon diha sa paghupot sa mga
pakigsaad nga inyong gihimo uban sa Langitnong Amahan. Kamo usab
mohatag og maayo nga panig-ingan kon kamo “mohupot sa mga pakigsaad.
. . sa pagbuhat kanila” (D&P 42:13). Kon ang mga bata makakita sa inyong
paghigugma alang sa Manluluwas ug pasalig sa pagsunod sa ebanghelyo,
sila labaw nga madasig sa pagsunod kaniya.

• Siksika ang mga paagi sa pagtabang sa mga bata nga mobati sa paghigugma
sa Manluluwas. Sultihi sila kanunay giunsa ninyo sila sa paghigugma, ug ilha
ang ilang bili ug kalagmitan. Ang inyong gugma ug pagkamabination
motabang sa mga bata sa pagsabut sa gugma nga ang Langitnong Amahan
ug si Jesukristo aduna alang kanila. Kini usab motabang kanila sa pagkat-on
sa paghigugma sa uban.

Kining tamdanan nga basahon motabang kaninyo sa paghan-ay sa mga leksyon
nga mopunting diha sa balaan nga mga kasulatan. Ang mga leksyon naggamit og
mga asoy ug mga pakisayran gikan sa Basahon ni Mormon aron sa pagtabang sa
mga bata sa pagsabut sa mga baruganan sa ebanghelyo. Ang mga leksyon wala
maghatag sa untop nga paagi nga ang mga asoy diha sa balaan nga kasulatan
kinahanglan itudlo. Samtang kamo nag-andam ug nagtudlo pinaagi sa Espiritu,
kamo nagtabang sa mga bata nga labaw nga makasabut sa mga asoy sa balaan
nga kasulatan, sa mga baruganan nga ilang gilangkob ug sa unsa nga paagi ang
mga bata makagamit niini nga mga baruganan diha sa ilang mga kinabuhi. Kon
ang inyong mga leksyon maayo nga pagkaandam ug makaikag, ang mga bata
labaw nga maawhag sa pagpaminaw ug sa pagkat-on.

Ang mosunod nga mga lakang motabang kaninyo nga labaw nga maandam sa
masangputon nga pagtudlo sa mga bata diha sa inyong klase:

1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa katuyoan sa leksyon ug sa mga
bersikulo sa balaan nga kasulatan nga gilista diha sa “Pagpangandam” nga
bahin sa usa ka semana o duha sa dili pa ang leksyon itudlo. Basaha og balik
ang katuyoan sa leksyon ug ang mga bersikulo sa balaan nga kasulatan, ug
hunahunaa sa unsa nga paagi sila mahimo nga magamit sa mga bata sa inyong
klase. Pangutan-a ang inyong kaugalingon: “Unsa ang buot sa Langitnong
Amahan nga makat-unan ug buhaton sa matag bata agi og sangputanan niini
nga leksyon? Sa unsa nga paagi kini nga leksyon makatabang sa mga bata sa
pagpalambo og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, paglig-on sa ilang mga
pagpamatuod, ug paghimo kanila nga makasugakod sa dautan nga mga
pagtintal nga ilang atubangon? Isulat ang mga ideya nga moabut nganha kaninyo.

Ang basahon Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110) giandam aron mahimo
nga kinaugalingon nga giya mahitungod sa punoang mga baruganan ug
mga doktrina sa ebanghelyo. Piho nga mga kapitulo gikan sa Mga
Baruganan sa Ebanghelyo gilista diha sa “Pagpangandam” nga bahin sa
pipila ka mga leksyon. Kini nga mga kapitulo makatabang kaninyo sa pag-
andam sa pagtudlo sa unang baruganan o doktrina nga gilangkob diha sa
leksyon. Usa ka kopya niini nga basahon tingali anaa sa inyong lawak sa
mga basahon sa balay tigumanan o mahimo nga paliton gikan sa inyong
sentro sa lokal nga tig-apud-apod.

Pagpangandam sa 
Inyong mga 
Leksyon
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2. Paghukom kon mogamit ba sa gisugyot nga pang-atensyon nga kalihokan
aron sa pagpaila sa leksyon o mohimo ba og usa sa inyong kaugalingon,
nasiguro nga kini angay ug may labut ngadto sa pagtudlo sa asoy sa balaan
nga kasulatan.

3. Ang mga leksyon wala magsulti kaninyo unsaon sa pagtudlo sa asoy sa
kasulatan; kamo kinahanglan nga mangayo sa Espiritu sa pagtabang
kaninyo sa pagpiho unsa ug unsaon sa pagtudlo. Gamit og nagkalain-lain
nga mga paagi sa pagtudlo matag semana (tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa
Balaan nga Kasulatan” niini nga pahina). Paglaraw sa pagpaapil sa mga
sakop sa klase kutob sa mahimo sa mga kalihokan sa pagkat-on, ug itudlo
ang inyong leksyon aron ang mga bata makahimo sa pagsaysay og balik sa
asoy sa balaan nga kasulatan ngadto sa uban.

4. Pagpili gikan sa “Panaghisgutan ug Paggamit nga mga Pangutana” niadto
nga labing makatabang sa mga bata sa pagsabut sa balaan nga mga
kasulatan ug paggamit kanila diha sa ilang mga kinabuhi. Kamo mahimo 
nga mogamit sa mga pangutana sa bisan unsa nga higayon sa panahon 
sa leksyon. Kamo dili kinahanglan nga mogamit kanilang tanan.

5. Basaha ang “Pagpalambo nga mga Kalihokan” ug paglaraw kanus-a ug
unsaon sa paggamit ang inyong gituohan nga labing makatabang sa mga
bata diha sa inyong klase sa pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa
katuyoan sa leksyon. Ang matag klase mahimo nga lahi, ug pipila sa mga
kalihokan nga moayon sa usa ka pundok dili moayon sa lain nga pundok.

6. Paglaraw sa pagpakigbahin sa angay nga kinaugalingon nga mga kasinatian
nga moabag sa katuyoan sa leksyon. Tugoti ang Espiritu sa paggiya kaninyo
samtang kamo makigbahin og mga kasinatian uban sa klase ug samtang ang
mga sakop sa klase makigbahin og mga kasinatian uban kaniyo ug sa usag
usa. Pipila ka banay ug kinaugalingon nga mga kasinatian mga sagrado kaayo
o mga gitipigan pag-ayo ug kinahanglan nga dili hisgutan diha sa publiko.

Kamo kinahanglan mangayo kanunay sa Espiritu samtang kamo nag-andam 
ug nagtudlo sa inyong mga leksyon (tan-awa sa Alma 17:2–4; D&P 42:12–14;
50:17–22). Ang Espiritu motabang kaninyo sa pagkahibalo unsaon sa paghimo
sa inyong mga leksyon nga makaikag ug makahuluganon alang sa mga bata.

Ang pipila sa mga bata diha sa inyong klase tingali dili sinati sa balaan nga
mga kasulatan. Samtang kamo magbasa og dungan, pagmabination ngadto
niadtong mga sakop sa klase kinsa tingali nagkinahanglan og tabang sa
pagkat-on unsaon pagpangita og balaan nga mga kasulatan. Kamo mahimo
nga manginahanglan og pipila ka panahon sa sinugdanan sa tuig, ilabi na kon
kamo nagtudlo og labaw ka gagmay nga mga bata, aron sa pagpakita sa mga
bata unsaon sa pagpangita og mga pakisayran nga balaan nga kasulatan.

Pagsulay og lain-lain nga mga paagi sa pagpakita og kagamitan aron sa paghupot
sa kaikag sa mga bata. Ang mosunod nga mga sugyot makatabang kaninyo 
sa pagpalahi unsaon ninyo sa pagtudlo gikan sa balaan nga mga kasulatan.

1. Isaysay ang asoy sa balaan nga kasulatan sa inyong kaugalingon nga mga
pulong. Paninguha sa pagtabang sa mga bata sa paghunahuna sa mga
hitabo ug sa mga tawo diha niini. Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga
ang mga tawo nga inyong gihisgutan sa tinuod buhi ug ang mga hitabo
tinuod nga nahitabo.

2. Ipabasa sa mga bata ang asoy o pinili nga mga bersikulo gikan gayud sa
balaan nga mga kasulatan. Ibutang sa hunahuna nga dili tanan nga mga bata

Pagtudlo gikan sa 
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makahimo sa pagbasa og maayo ug nga ang kahanas sa pagbasa wala mag-
agad sa edad. Kon ang tanan nga mga bata makabasa, kamo mahimo nga
mohatag kanila og pipila ka mga gutlo sa pagbasa sa hilum. Sa pagkahuman,
kamo mahimo nga maghisgot unsa ang ilang nabasa. Gamita ang panahon sa
panaghisgutan human ang mga bata makahuman sa pagbasa aron sa pagtabang
kanila sa pagsabut sa malisud nga mga pulong ug mga bersikulo.

3. Gamita ang gisugyot nga mga hulagway sa mga asoy sa balaan nga kasulatan
aron sa pagtabang sa mga bata sa paghunahuna unsa ang nahitabo. Kasagaran
sa mga leksyon naglangkob og gisugyot nga mga hulagway diha sa seksyon
sa “Mga kagamitan nga gikinahanglan “. Kini nga mga hulagway gibutangan
og numero ug gilakip uban sa tamdanan nga basahon. Ang pipila sa mga
hulagway anaa usab sa Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo ug tingali anaa
sa lawak sa mga basahon sa balay-tigumanan (mga numero sa kagamitan
gilista diha sa seksyon sa “Mga kagamitan nga gikinahanglan”). Kini nga mga
hulagway adunay katingbanan sa mga asoy nga gisulat diha sa luyo. Kamo
mahimo usab nga mogamit sa uban nga mga hulagway ingon nga angay.

4. Ipadula sa mga bata ang asoy sa balaan nga kasulatan. (Siguroha nga ang
mga pagdula dili makakuha sa ka sagrado sa balaan nga mga kasulatan.)
Kamo mahimo nga magdala og yano nga mga gamit, sama sa usa ka bata,
bandana, ug uban pa, ug ipadula sa mga bata ang tanan o mga bahin 
sa asoy. Pangutan-a sila unsa ang ilang bation kon sila mao ang tawo nga
ilang gibarugan.

5. Pagdibuho og yano nga mga hulagway diha sa pisara, o gamit og mga
hulagway o mga ginunting, samtang inyong isaysay o basahon ang asoy sa
balaan nga kasulatan.

6. Pagpahigayon og usa ka teatro sa mga mambabasa diin ang pipila ka mga
bata modala sa mga papel sa mga tawo diha sa asoy. Diin angay, ipabasa
sa mga bata ang dialogo gikan gayud sa balaan nga mga kasulatan.

7. Pagdapit og usa ka ginikanan, sakop sa purok o sanga, o sakop sa klase 
sa pagsaysay sa sugilanon. Tugoti ang tawo og usa ka semana o duha sa
pag-andam, ug siguroha sa paghatag kaniya og kinutuban nga panahon
alang sa pasundayag.

8. Paghatag sa mga bata og yano nga eksamen, sama sa tinuod-bakak 
o mubo og tubag nga pangutana, sa dili pa itudlo ang asoy sa balaan nga
kasulatan. Ipasabut ngadto sa klase nga kamo buot nga masayud unsa ang
ilang nahibaloan mahitungod sa asoy. Unya ihatag kanila ang mao gihapon
nga eksamen inig ka human aron masayran unsa ang ilang nakat-unan.

9. Paglista diha sa pisara og mahinungdanon nga mga pulong o mga ngalan
sa mga tawo gikan sa asoy sa balaan nga kasulatan. Papaminawa ang mga
bata niini nga mga pulong o mga ngalan samtang inyong gisaysay ang asoy.
Tabangi ang mga bata sa pagdugang sa ilang mga bokabularyo aron sila
labaw nga makasabut ug malingaw sa pagbasa kanila sa panimalay.

10. Sa dili pa ihatag ang leksyon, pagsulat og mga pangutana mahitungod sa
asoy diha sa pisara. Samtang ang mga bata nakadungog sa mga tubag sa
panahon sa pag-asoy, hunong aron sa paghisgot kanila.

11. Isaysay ang asoy, unya ipaasoy og balik sa mga bata nga buot moasoy sa
ilang kinaham nga mga bahin. Kamo mahimo nga mohangyo og usa ka
sakop sa klase sa pagsugod sa asoy ug unya tawga ang uban nga mga
bata sa pagpadayon niini.
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12. Patingoga ang usa ka tape nga adunay pinili nga mga bersikulo gikan sa
balaan nga mga kasulatan.

13. Pagdula og pares-pares nga dula. Pag-andam og gikan sa upat ngadto 
sa walo ka mga pundok sa pares-pares nga 3”x 5” nga mga kard o mga
papel. Sa mosunod nga panig-ingnan, inyong ibutang ang bahin sa damgo
ni Lehi sa usa ka kard ug ang iyang hubad sa lain nga pundok sa kard.
Sagula ang mga kard o mga papel ug ibutang nga gikulob diha sa usa ka
lamesa o sawog. Paduola ang mga bata og tagsa-tagsa ug pahayanga og
duha ka mga kard. Basaha og kusog unsay gisulti sa matag kard. Kon ang
mga kard nagkapares, sila ibilin nga naghayang. Kon ang mga kard wala
magkapares, sila ibalik og kulob pag-usab ug lain nga bata mopuli.
Padayon hangtud ang tanan nga mga kard napares na og husto.

Sama pananglit, kamo makahimo og lima ka pundok nga parisonon
pinasikad sa damgo ni Lehi (1 Nephi 8;11). Gamita ang tulo ka lain nga mga
pundok aron sa pagdugang og kaikag alang sa mga bata.

Pundok 1: Kahoy—Gugma sa Dios
Pundok 2: Gunitanan nga puthaw—Pulong sa Dios
Pundok 3: Bunga sa kahoy—Kinabuhing dayon
Pundok 4: Mga gabon sa kangitngit—Mga pagtintal
Pundok 5: Dako ug lapad nga gambalay—Garbo sa kalibutan
Pundok 6: Bitoon—Bitoon
Pundok 7: Buwan—Buwan
Pundok 8: Adlaw—Adlaw

14. Pagdula og usa ka dula nga mangutana og mga pangutana. Pagbutang og
daghan nga mga pangutana sa usa ka garapon o kahon, ug papuli-puliha
ang mga sakop sa klase sa pagkuha og usa niini nga pangutana ug sa
pagtubag niini.

Ang pag-apil sa mga panaghisgutan ug uban nga mga kalihokan sa pagkat-on
makatabang sa mga bata pagkat-on sa mga baruganan sa ebanghelyo. Ang
mosunod nga mga sumbanan makatabang kaninyo sa pagpangutana og
makahuluganon nga mga pangutana ug makaawhag og mga panaghisgutan
sa klase.

1. Pangutana og mga pangutana ug paghatag og mga pakisayran sa balaan
nga kasulatan aron ang mga sakop sa klase makakita sa mga tubag diha sa
balaan nga mga kasulatan.

2. Pangutana og mga pangutana nga dili matubag og “oo” o “dili” apan
nagkinahanglan og paghunahuna ug paghisgot. Mga pangutana nga
nagsugod og ngano, sa unsa nga paagi, kinsa, unsa, kanus-a ug diin sa
kasagaran mga masangputon.

3. Paapila ang mga sakop sa klase kinsa sa kasagaran dili moapil pinaagi sa
pagtawag kanila sa ngalan ug pagpangutana kanila og usa ka pangutana
nga kamo nagtuo nga ilang matubag. Hatagi sila og panahon sa pagtubag.
Tabangi sila kon sila nagkinahanglan niini, apan human lamang nga sila
adunay panahon sa paghunahuna ug sa pagtubag.

4. Awhaga ang mga bata sa pagpakigbahin sa ilang mga pagbati mahitungod
sa unsay ilang nakat-unan gikan sa balaan nga mga kasulatan. Paghimo og
maayo nga mga komentaryo mahitungod sa ilang mga pagtampo.

Pagpahigayon og 
Panaghisgutan sa 
Klase
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5. Dayega ang mga bata sa kinasingkasing kon sila motubag sa mga
pangutana. Tabangi sila sa pag-ila nga ang ilang mga hunahuna ug mga
pagbati mga mahinungdanon. Pagmabination ngadto sa mga bata kinsa
tingali nag-ukon-ukon sa pag-apil.

Tabangi ang mga bata sa paggamit unsay ilang nakat-unan diha sa ilang mga
kinabuhi. Si Nephi mitambag nga kita kinahanglan nga “mopahisama sa tanan
nga kasulatan ngari kanato, nga kini unta mahimo alang sa atong kaayohan ug
pagkat-on” (1 Nephi 19:23). Ang mosunod nga mga ideya mahimo nga
makatabang kaninyo sa paghuman niini nga buluhaton:

1. Kon kamo giaghat sa Espiritu, pagpamatuod sa mga kamatuoran nga inyong
gitudlo. Ang inyong mga leksyon mahimo nga labaw nga gamhanan sa panahon
nga kamo magtudlo sa kinasingkasing ug sa lig-on nga pagtuo.

2. Awhaga ang mga bata sa pagbasa sa balaan nga mga kasulatan diha sa
panimalay pinaagi sa ilang mga kaugalingon ug uban sa ilang mga banay.
Awhaga ang mga bata sa pagdala sa ilang kaugalingon nga mga kopya 
sa balaan nga mga kasulatan ngadto sa klase. Kon ang mga bata walay
kaugalingon nga mga kopya sa balaan nga mga kasulatan o nakalimot 
sa pagdala kanila, pagbaton og sobra nga mga kopya alang sa paggamit 
sa mga bata diha sa klase. Kon kamo adunay lawak sa mga basahon diha
sa purok o sanga, kamo mahimo nga mokuha sa mga kopya sa balaan nga
mga kasulatan didto.

3. Hangyoa ang mga bata sa pagpakigbahin unsa ang ilang nakat-unan.
Pangutana kanila sa unsa nga paagi sila makagamit sa mga baruganan 
sa ebanghelyo nga gitudlo diha sa leksyon nganha sa ilang kaugalingon 
nga mga kinabuhi.

4. Pagpakaaron-ingnon nga usa ka tigtaho, ug pakighinabi sa mga bata ingon
og sila mga tawo nga atong mabasa diha sa balaan nga mga kasulatan.
Hangyoa sila sa pagsulti kaninyo sa mga detalya sa asoy diha sa balaan 
nga kasulatan ug unsay ilang pagbati mahitungod sa unsay nahitabo.

5. Bahina ang klase ngadto sa duha o labaw pa ka gamay nga mga pundok.
Human makigbahin sa asoy sa balaan nga kasulatan, ipasulat sa matag
pundok ang mahinungdanon nga mga baruganan. Unya papuli-puliha ang
mga pundok sa paghisgot sa unsa nga paagi kini nga mga baruganan
magamit sa ilang mga kinabuhi.

6. Paghimo og pagsiksik sa balaan nga kasulatan: Sa tibuok tuig awhaga ang
mga sakop sa klase sa pagbutang og timaan sa piho nga mga bersikulo sa
balaan nga kasulatan nga magamit sa makahuluganon nga paagi nganha 
sa ilang mga kinabuhi. Sama pananglit, sila mahimo nga mobutang og
timaan sa 1 Nephi 2:16, 1 Nephi 3:7, o 1 Nephi 4:6. Hatagi sila og ilhanan,
sama sa usa ka hitabo, sitwasyon, o suliran; unya awhaga sila sa pagpangita
og usa ka balaan nga kasulatan nga magamit. Patabanga ang mga bata
kinsa unang nakakita sa balaan nga kasulatan sa uban nga sakop sa klase
sa pagpangita niini. Unya ipasulti kanila nganong kini nga balaan nga
kasulatan mohaom sa ilhanan.

7. Pakigbahin og piho nga mga higayon sa diha nga kamo nakakita sa mga
bata nga nagsunod sa baruganan nga gihisgutan. Sama pananglit, kon
kamo nagtudlo og usa ka leksyon mahitungod sa pagkamabination, kamo
makatudlo og mga higayon sa diha nga kamo nakakita sa mga bata nga
nagmabination ngadto sa uban.

Pagtabang sa mga 
Bata Paggamit sa 
Balaan nga mga 
Kasulatan sa Ilang 
mga Kinabuhi
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8. Tinoa ang gihatag nga mga buluhaton. Bisan kanus-a nga kamo mohatag 
og buluhaton o awhag, siguroha ang pagpangutana sa mga bata mahitungod
sa ilang kasinatian diha sa sinugdanan sa klase sa sunod nga Domingo.

Ang pagsag-ulo og balaan nga mga kasulatan mahimo nga usa ka
masangputon nga paagi sa pagtudlo og mga kamatuoran sa ebanghelyo.
Kasagaran sa mga bata malingaw sa pagsag-ulo kon kamo mogamit og
makalingaw ug mamugnaon nga mga paagi. Ang mosunod nga mga sugyot
makalingaw nga mga paagi sa pagtabang sa mga bata sa pagsag-ulo:

1. Isulat sa pisara o paghimo og usa ka tsart sa unang titik sa matag pulong
nga sag-ulohon. Sama pananglit, kamo mahimo nga mohimo sa mosunod
nga tsart alang sa mga pulong sa unang artikulo sa hugot nga pagtuo:

K n s D a A s K u s I A n s J u s E S
Itudlo ang mga titik samtang inyong isulti og balik ang matag magkatukma 
nga pulong. Isulti kini og balik sa pipila ka mga higayon ug ipasulti og balik 
sa mga bata kutob nga sila makahimo. Sa dili madugay sila dili na
magkinahanglan sa tsart.

2. Bahina ang balaan nga kasulatan ngadto sa mugbo nga hugpong sa mga
pulong. Isulti og balik ang matag hugpong sa mga pulong og kusog magsugod
sa katapusan ug magsibug paingon sa sinugdanan aron nga ang mga bata
mouna pagsulti og balik sa dili kaayo sinati nga bahin. Sama pananglit, sa Alma
37:35 ang mga bata mahimo nga mosulti og balik sa “ Aron sa paghupot sa mga
sugo sa Dios” sa makadaghan nga mga higayon. Unya sila mahimo nga
modugang sa sunod nga hugpong sa pulong, “oo, pagkat-on diha sa inyong
pagkabatan-on.” Unya sila mahimo nga mosulti og balik sa tibuok bersikulo.

3. Kon ang mga bata makabasa og maayo, pag-andam og usa ka sinulat nga
kopya sa balaan nga kasulatan alang sa matag bata. Guntinga ang matag
kopya ngadto sa mga gilis sa pulong o hugpong sa mga pulong. Human
isulti og dungan sulod sa pipila ka mga higayon, hatagi ang mga bata og
gisagul-sagol nga pundok sa mga gilis sa pulong ug ipatarung kanila sa
tinagsa-tagsa o sa tibuok klase ang ilang mga gilis sa pulong sa husto nga
pagkasunod-sunod.

4. Isulti og balik ang balaan nga kasulatan sa makadaghan nga higayon
mohunong aron sa pagsulti sa usa ka bata sa sunod nga pulong o hugpong
sa mga pulong. Unya pagtawag og lain nga bata sa pagdugang og pipila pa
ka mga pulong. Padayon hangtud ang tanan nga mga bata makapuli sa dili
mokubos og kausa.

5. Paggamit og musika aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsag-ulo. Sama
pananglit, kamo mahimo nga motudlo sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo
gikan sa Children’s Songbook (pp. 122–32).

6. Bahina ang mga bata ngadto sa duha ka mga pundok. Papuli-puliha ang
matag grupo sa pagsulti og balik sa mga pulong o hugpong sa mga pulong
sa hustong pagkasunod-sunod. Kamo makahimo sa usa ka pundok sa
pagsulti og una sa unang pulong, ang lain nga pundok sa ikaduha, ug
magpadayon ngadto sa tibuok bersikulo.

7. Pagpili og bersikulo sa balaan nga kasulatan nga inyong buot ipasag-ulo sa
mga bata. Isulat ang bersikulo diha sa pisara o sa usa ka karatula. Isulti

Pagtabang sa mga 
Bata Pagsag-ulo 
sa Balaan nga 
mga Kasulatan
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pagbalik ang bersikulo sa makadaghan nga higayon, sa anam-anam tabuni
o papasa ang daghan nga mga pulong hangtud ang mga bata makasag-ulo
sa tibuok bersikulo.

Kon inyong mahuman ang inyong giandam nga leksyon sa wala pa matapos
ang klase, kamo makahimo og kalihokan aron sa pagpalabay sa nahibilin nga
panahon. Ang mosunod nga mga sugyot makatabang kaninyo sa paggamit
niini nga panahon sa masangputon nga paagi:

1. Pasultiha ang pipila sa mga bata mahitungod sa ilang kinaham nga mga
sugilanon sa balaan nga kasulatan.

2. Pagpahigayon og pagsiksik sa balaan nga kasulatan pinaagi sa paghatag sa
mga bata og mga ilhanan sa mahinungdanon nga mga pakisayran diha sa
balaan nga kasulatan nga ila nang gibutangan og timaan. Pabuhata sila nga
magpares o sa gagmay nga mga pundok aron sa pagpangita sa tukma o
husto nga bersikulo diha sa balaan nga kasulatan.

3. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa balaan nga kasulatan gikan sa leksyon
o sa usa ka artikulo sa hugot nga pagtuo nga kalabut ngadto sa leksyon.

4. Himoa nga ang mga bata makigbahin og mga ideya mahitungod sa unsa
nga paagi sila makagamit sa mga baruganan gikan sa leksyon diha sa
panimalay, sa eskwelahan, ug ngadto sa ilang mga higala.

5. Bahina ang klase ngadto sa mga pundok, ug himoa nga ang mga bata
magpuli-puli og pangutana sa usag usa sa mga pangutana kalabut sa leksyon.

6. Padibuhoa ang matag bata og usa ka hulagway nga kalabut ngadto sa
leksyon o pagsulat og usa ka kinutlo nga dad-on ngadto sa panimalay ug
ipakita agi og usa ka pahinumdom sa katuyoan sa leksyon.

7. Dapita ang mga bata sa pagbutang og timaan sa mga pakisayran sa balaan
nga kasulatan alang sa umaabut nga pagtuon. Kamo mahimo nga mohangyo
sa mga bata sa pagbutang og timaan sa mga bersikulo gikan sa leksyon nga
nagustuhan gayud nila, o kamo mahimo nga mosugyot og mga bersikulo nga
inyong gihunahuna nga mopahinumdom sa mga bata sa katuyoan sa leksyon.

8. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa husto nga pagkasunod-sunod sa
mga basahon diha sa balaan nga mga kasulatan. Inyong makit-an ang mga
basahon sa balaan nga mga kasulatan pares ang musika diha sa Children’s
Songbook (pp. 114, 116, 119).

9. Balika-pagtuon ang mga baruganan o mga sugilanon sa balaan nga kasulatan
gikan sa miaging mga leksyon.

Musika diha sa 
Lawak-Klasehanan Ang pagkat-on sa ebanghelyo mahimo nga mapalambo ug mapalig-on pinaagi

sa musika. Sa kasagaran ang mga bata labaw nga makahimo sa paghinumdom
ug pagkat-on pinaagi sa musika.

Kamo dili kinahanglan nga mahimong usa ka batid sa awit aron makagamit og
tukma nga musika nga motabang sa mga bata sa pagbati sa Espiritu ug sa
pagkat-on sa ebanghelyo. Ang musika sa klase mahimo nga maglakip og mga
audiocassette o usa ka pundok sa mang-aawit sa panahon o sa sinugdanan sa
usa ka leksyon aron sa paghatag og gibug-aton sa usa ka baruganan. Kamo
usab mahimo nga moawit o mobasa sa mga pulong sa mga awit aron sa

Paggamit sa 
Sobra nga Panahon
sa Maalamon 
nga Paagi
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pagpaapil sa mga bata diha sa inyong leksyon. Kon ang mga audiocassette sa
Children’s Songbook (musika lamang, 52505; musika ug mga pulong,52428) o
mga compact disc (musika lamang, 50505; musika ug mga pulong, 50428)
anaa, kamo mahimo nga makagamit kanila aron sa pagtabang kaninyo sa
pagkat-on sa mga awit o sa pagduyog sa pag-awit diha sa lawak-klasehanan.

Panahon sa 
Pakigbahin Usahay ang klase hangyoon sa paghatag og usa ka yano nga mga pasundayag

sa ebanghelyo sulod sa Panahon sa Pakigbahin sa Primarya. Kini nga mga
pasundayag mahimo nga kuhaon gikan sa mga leksyon, nagkinahanglan og
gamay nga pagbansay, ug motabang sa paglig-on sa mga baruganan nga
inyong gitudlo. Kamo mahimo nga mogamit sa mosunod nga mga sugyot
alang sa panahon sa pakigbahin:

1. Idula ang usa ka sugilanon sa balaan nga kasulatan.

2. Isulti ang gisag-ulo nga balaan nga mga kasulatan og dungan.

3. Isulti og balik o awita ang usa ka artikulo sa hugot nga pagtuo ug ipasabut
ang iyang kahulugan.

4. Idula ang usa ka moderno nga paggamit sa usa ka baruganan sa ebanghelyo.

Mga Artikulo sa 
Hugot nga Pagtuo Kamo kinahanglan nga molakip sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo diha 

sa inyong mga leksyon ug moawhag sa matag bata sa pagsag-ulo sa mga
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo sa dili pa iuswag gikan sa Primarya. Gamit sa
tanan nga kahigayunan aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsag-ulo ug 
sa pagsabut sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo.

Pagsabut sa 
mga Bata nga 
Walo ngadto sa 
Napulog Usa ka 
Tuig ang Edad Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagkat-on ug pagbaton og kaugalingon

nga pagsalig, kamo kinahanglan nga mosabut sa ilang mga panginahanglan
ug mga kinaiyahan ug maglaraw og tukma nga mga kalihokan sa mga klase.
Alang sa dugang nga kasayuran mahitungod sa mga kinaiyahan sa mga bata
niini nga edad, tan-awa Teaching—No Greater Call (33043), mga pahina 37–38.

Mga Kinaiyahan

Pisikal

Adunay mga panahon nga hinay ug kusog ang pagtubo
Mahimo nga usahay bakikaw
Malingaw nga makigdula uban sa mga pundok

Mental

Madasigon nga makakat-on
Maghunahuna sa nangagi nga mga kasinatian
Magsugod sa pagpasikad sa mga paghukom diha sa katarungan
Buot makahibalo og ngano
Mahukmanon
Mopakabathala og mga bayani
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Mahimo nga labaw nga may tulubagon
Gusto og memorya nga kalihokan

Sosyal

Magsugod sa pagbalhin gikan sa pagkadili gusto sa kaatbang nga sekso 
ngadto sa usa ka tinguha alang sa dugang pa nga interaksyon tali sa 
batang mga lalaki ug batang mga babaye

Malingaw sa panahon nga mag-inusara o kauban ang pundok
Mobati og hugot nga panginahanglan alang sa kagawasan
Mopalambo og dako nga pagbati sa kahimuot
Mobaton og kaikag sa uban

Emosyonal

Dili buot og pagsaway
Mahimo nga magpakita og dili angay nga pamatasan kon adunay mga 

suliran sa isig kaingon
Mahimo nga labaw nga kapiyalan ug kasaligan
May pag-amgo mahitungod sa katarung
Magsugod sa pagbaton og mga pagduda mahitungod sa iyang 

kaugalingon nga bili
Mahimo nga dili na kaayo mohawod-hawod ug dili na kaayo matinguhaon 

nga matuman ang iyang gusto

Espiritwal

Malingaw sa pagkat-on ug pagbansay sa mga baruganan sa ebanghelyo
Maimpluwensya pinaagi sa mga pagpamatuod sa uban
Magtubo sa pagkaandam sa pagsabut sa mga baruganan sa ebanghelyo
Adunay lig-on nga pagbati sa katarung ug sa kadautan

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

pagpakita og kalooy alang niadto nga may mga 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 makalihok, o kadto nga mga bungol, o kadto nga gitakbuyan sa tanan nga
mga matang sa sakit? Dad-a sila ngari ug Ako moayo kanila, kay Ako adunay
kalooy diha kaninyo; ang akong kasingkasing napuno sa kalooy” (3 Nephi 17:7).

Ingon nga usa ka magtutudlo sa Primarya kamo anaa sa usa ka labing maayo
nga pagkabutang nga makapakita og kalooy. Bisan tuod og tingali kamo wala
mabansay sa paghatag og propesyonal nga pagtabang, kamo makasabut ug
makaamuma og mga bata kinsa adunay mga kakulangan. Kabalaka, pagsabut,
ug usa ka tinguha sa paglakip sa matag sakop sa klase diha sa mga kalihokan
sa pagkat-on ang mga gikinahanglan.

Mga bata nga may kakulangan mahimo nga matandog sa Espiritu dili igsapayan
unsa ang ilang kahimtang sa pagsabut. Bisan tuod pipila sa mga bata dili
makahimo sa pagtambong sa tibuok panahon sa Primarya, sila nagkinahanglan
nga makabaton sa kahigayunan sa pagtambong bisan sa makadiyut aron sa
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pagbati sa Espiritu. Kini mahimo nga gikinahanglan ang usa ka kauban kinsa
mabination ngadto sa panginahanglan sa usa ka bata sa panahon sa Primarya
kon pananglit ang bata nanginahanglan og panahon nga magpalayo gikan sa
tibuok nga pundok.

Pipila sa mga sakop sa klase mahimo nga maawhag sa pagkat-on mahitungod
sa mga kakulangan, mga kadautan sa pang-utok, pinulongan, o mga suliran sa
pagsulti, pagkawagtang sa panan-aw o pandungog, mga kinaiya ug sosyal nga
mga suliran, mental nga sakit, linihokan ug paglihok nga mga suliran, o nagbalik-
balik nga kadaot sa kahimsog. Ang uban mahimo nga makakita sa pinulongan
o kahimtang sa kultura nga dili sinati ug malisud. Sa walay pagtagad sa tagsa-
tagsa nga mga kahimtang, ang matag bata nagsawo sa sama nga 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.

Kini nga mga sumbanan makatabang kaninyo sa pagtudlo sa usa ka bata 
nga may mga kakulangan:

Tan-aw lapas sa kakulangan ug paninguha sa pag-ila sa bata. Pagpakayano,
mahigalaon, ug mabination.

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

Himoa ang tanan nga paningkamot sa pagtudlo, ug pahinumdumi ang mga
sakop sa klase sa ilang kapangakohan sa pagtahud sa matag sakop sa klase.
Ang pagtabang sa usa ka sakop sa klase nga may kakulangan mahimo nga
usa ka kasinatian sa Kristohanon nga pagkat-on alang sa tibuok klase.

Pangita sa labing maayo nga paagi sa pagtudlo sa bata pinaagi sa pagkonsulta
sa mga ginikanan, uban nga mga sakop sa banay, ug, kon angay, uban sa bata.

Sa dili pa tawgon ang usa ka bata nga may kakulangan sa pagbasa, pag-
ampo, o kon dili ba sa pag-apil, pangutana unsay iyang bation mahitungod
sa pag-apil sa klase. Hatagi og gibug-aton ang mga kahanas ug mga talento
sa matag bata ug pangita og mga paagi nga ang matag usa makaapil sa
masayon ug malampuson nga paagi.

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

Dugang nga mga materyal alang sa pagtudlo sa mga bata nga may kakulangan
anaa sa sentro sa tig-apud-apod sa Simbahan (tan-awa “Materials for those
with Disabilities” sa Salt Lake Distribution Center Catalog).

Pag-atiman sa 
mga Suliran sa 
Pang-abuso Ingon nga usa ka magtutudlo kamo mahimo nga makamatikud mahitungod sa

mga bata diha sa inyong klase kinsa nag-antus og emosyonal o pisikal nga
pag-abuso. Kon ikaw mabalaka mahitungod sa usa ka bata diha sa inyong
klase, palihug pagpakitambag sa inyong obispo. Samtang kamo nag-andam
ug nagtudlo sa mga leksyon, pag-ampo alang sa paggiya ug sa pagtultol sa
Ginoo. Tabangi ang matag bata diha sa inyong 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
magmalipayon ug luwas sa kadaot.
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Ang Basahon ni Mormon, 
usa ka Gasa sa usa ka
Mapinanggaon 
nga Langitnong Amahan

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa paghigugma ug sa paghatag og bili sa
Basahon ni Mormon.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Pasiuna ug sa Pagpamatuod ni
Propeta Joseph Smith, makita diha sa unahan sa Basahon ni Mormon (o
Joseph Smith—Kasaysayan 1:29–35, 42–54, 59–60). Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom sa unsa nga paagi kamo buot motudlo sa mga bata
sa asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan, “ p. viii.)

2. Dugang nga basahonon: Ulohan nga pahina sa Basahon ni Mormon, Ang
Pagpamatuod sa Tulo ka mga Saksi, Ang Pagpamatuod sa Walo ka mga
Saksi, Mormon 6–7.

3. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Usa ka giputos nga regalo sa Basahon ni Mormon.
c. Usa ka timaan sa basahon alang sa matag bata, kon mahimo (tan-awa

ang panig-ingan diha sa katapusan sa leksyon).
d. Mga hulagway 4-1, Mormon Nagmubo sa mga Palid (Sudlanan sa

Hulagway sa Ebanghelyo 306; 62520); 4-2, Moroni Nagtago sa mga Palid
diha sa Bungtod sa Cumorah (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 320;
62462); ug 4-3, Joseph Smith Nagdawat sa Bulawan nga mga Palid
(Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 406; 62012).

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

Ipakita sa mga bata ang giputos nga regalo sa Basahon ni Mormon.

• Ngano nga kita mohatag og mga regalo?

• Unsay inyong bation kon ang usa ka tawo nahimuot sa gasa nga inyong
gihatag?

Ipasabut nga tungod sa dakong gugma sa Langitnong Amahan alang kanato
siya naghatag kanato og gasa aron sa pagtabang kanato nga makabaton og

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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kinabuhi nga dayon. Kini nga gasa adunay mahinungdanon nga mensahe
alang sa matag usa kanato. Kini nagtudlo kanato mahitungod sa Manluluwas,
si Jesukristo, ug unsaon sa pagpuyo aron kita makabalik ngadto sa Langitnong
Amahan. Si Ezra Taft Benson, ang ikanapulog tulo nga Presidente sa
Simbahan, miingon: “Kini usa ka gasa nga may labaw ka dako nga bili ngadto
sa mga katawhan kay sa daghan nga katingalahan nga mga pag-uswag nga
atong nakita diha sa moderno nga medisina. Kini labaw ka dako ang bili
ngadto sa mga katawhan kay sa pagpalambo sa pagpalupad o pagbiyahe sa
kawanangan” (sa Conference Report, Oct. 1986, p. 3; o Ensign, Nov. 1986, 
p. 4).

• Unsa sa inyong hunahuna kini nga gasa?

Paablihi sa mga bata ang gasa. Pagpamatuod mahitungod sa unsa nga paagi
nga ang pagtuon sa Basahon ni Mormon nakapanalangin sa inyong kinabuhi
ug nakatabang kaninyo nga labaw nga mahimong sama sa Manluluwas.

Itudlo ang asoy sa pagtungha sa Basahon ni Mormon gikan sa Pagpamatuod
ni Propeta Joseph Smith. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa
asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa Balaan nga
mga Kasulatan,” p. viii.) Gamita ang pasiuna sa Basahon ni Mormon aron sa
pagtabang sa mga bata sa pagsabut sa bili nga kining basahon sa balaan nga
kasulatan aduna alang kanato karon. Gamita ang mga hulagway sa tukma nga
mga higayon.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran nga balaan
nga mga kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang
mga pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata
sa pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Unsa ang Basahon ni Mormon? Kinsa ang nagsulat niini? (Pasiuna, mga
parapo 1–2. Karaan nga mga propeta sa America.)

• Ngano nga kini gitawag og Basahon ni Mormon ug dili Basahon ni Moroni o
Basahon ni Joseph Smith? (Pasiuna, parapo 2. Ang propeta nga si Mormon
misulat sa labing daghan sa unsay anaa sa bulawan nga mga palid, nagkutlo
ug nagtingub unsa ang gisulat sa uban nga mga propeta.)

• Unsa ang labing mahinungdanon nga hitabo diha sa Basahon ni Mormon?
Ngano? (Pasiuna, parapo 3. Ang pagduaw ni Jesukristo ngadto sa mga
Nephite.)

• Unsa ang gipamulong ni Joseph Smith mahitungod sa Basahon ni Mormon?
(Pasiuna, parapo 6.) (Tan-awa ang pagpalambo nga kalihokan 3.) Sa inyong
hunahuna sa unsa nga paagi nga ang pagbasa ug pagtuon sa Basahon ni
Mormon makatabang kaninyo?

• Daghan nga mga propeta (Nephi, Mormon, Moroni, Joseph Smith) nakaagi
og dagko nga pag-antus ug mga kalisud aron kita makabaton sa Basahon ni
Mormon. Unsa ang tulo ka mga butang nga inyong gikinahanglan nga
buhaton aron makahibalo nga ang Basahon ni Mormon tinuod? (Pasiuna,
parapo 8. Basahon kini, palandonga ang iyang mensahe, pangutana sa Dios
kon kini tinuod ba.)

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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• Unsa pa ang atong mahibaloan kon kita makabaton og usa ka pagpamatuod
sa Basahon ni Mormon? (Pasiuna, parapo 9. Nga si Jesukristo mao ang
Manluluwas, si Joseph Smith usa ka propeta, ug ang Simbahan tinuod.)

• Nag-unsa si Joseph Smith sa diha nga si anghel Moroni nagpakita kaniya sa
unang higayon? (Pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith, mga parapo 2–3;
Joseph Smith—Kasaysayan 1:29–30.)

• Unsa ang gisulti ni anghel Moroni ngadto ni Joseph Smith? (Pagpamatuod ni
Propeta Joseph Smith, mga parapo 6–9; Joseph Smith—Kasaysayan
1:34–35,42.)

• Unsa ang nahitabo ni Joseph sa pagkasunod adlaw samtang siya
nagtrabaho uban sa iyang amahan? (Pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith,
mga parapo 15–16; Joseph Smith—Kasaysayan 1:48–49.)

• Ang anghel Moroni mitawag ni Joseph Smith pinaagi sa ngalan sa diha nga
siya miduaw kaniya. Unsa ang inyong bation sa pagkahibalo nga ang
Langitnong Amahan nakaila sa inyong ngalan?

• Ang anghel Moroni misugo ni Joseph sa pagsulti sa iyang amahan
mahitungod sa panan-awon. Kinsa ang inyong sultihan kon kamo adunay
kasinatian sama kang Joseph? Ngano?

• Unsa ang gibuhat ni Joseph human niya sultihi ang iyang amahan?
(Pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith, mga parapo 17–19; Joseph
Smith—Kasaysayan 1:50–52.)

• Ngano nga miabut og upat ka tuig sa wala pa si Joseph makahimo sa
pagkuha sa bulawan nga mga palid? (Pagpamatuod ni Propeta Joseph
Smith, parapo 20; Joseph Smith—Kasaysayan 1:54.)

• Unsa nga pahimangno ang nadawat ni Joseph human siya hatagi sa
bulawan nga mga palid? (Pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith, parapo
22; Joseph Smith—Kasaysayan 1:59.)

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Pagdapit og mga bata sa pagbasa sa ulohan nga pahina sa Basahon ni
Mormon. Pagsugyot nga ilang butangan og timaan diha sa ilang kaugalingon
nga mga kopya sa Basahon ni Mormon ang mga katuyoan sa basahon nga
gipahayag diha sa ulohan nga pahina ug diha sa Pasiuna.

2. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa Moroni 10:4.

3. Paghisgot ug tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa mosunod nga
pahayag gikan ni Propeta Joseph Smith:

“Ako misulti sa mga kaigsoonan nga ang Basahon ni Mormon mao ang labing
husto sa bisan unsa nga basahon dinhi sa yuta, ug mao ang sukaranang bato
sa atong relihiyon, ug ang usa ka tawo labaw nga maduol ngadto sa Dios
pinaagi sa pagsunod sa iyang mga sugo, kay sa bisan unsa nga lain nga
basahon” (Pasiuna, parapo 6).

Leksyon 1
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4. Tabangi ang mga bata sa pagsabut ug pagsag-ulo sa ikawalong artikulo sa
hugot nga pagtuo.

5. Idula ang pipila sa mga hitabo nga midala sa pagtungha sa Basahon ni
Mormon.

6. Awita o basaha ang mga pulong sa “Ang mga Basahon diha sa Basahon ni
Mormon [The Books in the Book of Mormon]” (Children’s Songbook, p. 119),
“Mga Sugilanon sa Basahon ni Mormon [Book of Mormon Stories]” (Primarya
3 o Children’s Songbook, p. 118), “Ang Bulawanong mga Palid [The Golden
Plates]” (PAM B o Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata), o “Search, Ponder,
and Pray” (Children’s Songbook, p. 109).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga si Joseph Smith usa ka tinuod nga propeta ug nga ang
Basahon ni Mormon tinuod.

(Mahimo nga dili ilabut.) Kon mahimo, hatagi ang matag bata og usa ka timaan
sa basahon uban sa pagpamatuod ni Presidente Ezra Taft Benson nga gisulat
diha niini (tan-awa ang panig-ingnan diha sa katapusan sa leksyon).

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith
diha sa panimalay ingon og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon. Ipakita
kanila asa nila makita kini nga asoy sa sinugdanan sa Basahon ni Mormon o sa
Joseph Smith—Kasaysayan 1:29–35, 42–54, 59–60.

Awhaga ang matag bata sa pagdala og usa ka kopya sa Basahon ni Mormon
nganha sa klase matag Domingo.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa paglig-on sa tinguha sa matag bata sa pagsunod sa buhing propeta..

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 1 Nephi 1–2. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom sa unsa nga paagi kamo buot motudlo sa mga bata
sa asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong
mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p.
viii.)

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga mga
kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Tsart sa ikaunom nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo (65006). Tabuni ang

pulong mga propeta sa usa ka pinilo nga pirasong papel. Sa sulod sa
papel isulat “Ang propeta usa ka tawo nga gitawag sa Dios aron sa
pagpamulong alang kaniya. Kon ang usa ka propeta mamulong alang sa
Dios, kini ingon og ang Dios ang namulong. “Kon walay makuha nga tsart
sa ikaunom nga artikulo sa hugot nga pagtuo, paghimo og inyong
kaugalingon o isulat kini diha sa pisara.

c. Mga hulagway 4-4, Lehi Nanagna ngadto sa nga Katawhan sa Jerusalem
(Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 300; 62517), ug 4-5, Banay ni Lehi
Mibiya sa Jesrusalem (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 301; 62238),
ug usa ka hulagway sa buhing propeta o usa ni Joseph Smith (Sudlanan
sa Hulagway sa Ebanghelyo 401; 62002).

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

Ipakita ang ikaunom nga artikulo sa hugot nga pagtuo nga may pulong mga
propeta nga gitabunan. Dapita ang mga bata sa pagpataas sa ilang mga
kamot kon sila nakahibalo ba sa pulong nga gitabunan. Hangyoa ang usa ka
bata sa pagkuha sa papel ug ihatag kini kaninyo. Dapita ang mga bata sa
pagsulti og balik sa ikaunom nga artikulo sa hugot nga pagtuo og dungan.

Ipakita ang hulagway sa buhing propeta o ni Propeta Joseph Smith, ug
pangutana sa mga bata kinsa kini nga tawo.

•Unsa ang propeta?

Human sa panaghisgutan, hangyoa ang usa sa mga bata sa pagbasa unsa
ang gisulat sulod sa gipilo nga papel (tan-awa “Pagpangandam”).

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Nephi Nagsunod sa Iyang
Amahan, ang Propeta

Leksyon

2
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Pagpamatuod nga ang mga propeta sa kanunay nagsulti sa mga katawhan
unsay buot sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga ilang buhaton.
Ipasabut nga kita pagapanalanginan kon kita mosunod sa propeta.

Itudlo ang asoy mahitungod ni propeta Lehi ug sa iyang banay nga nagbiya sa
Jerusalem gikan sa 1 Nephi 1–2. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa
pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa
Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.) Gamita ang mga hulagway sa angay nga
mga higayon. Hatagi og gibug-aton nga kitang tanan kinahanglan maninguha
nga mahisama ni Nephi ug mosunod sa buhing propeta.

Pagtuon sa mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa balaan
nga kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing motabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa balaan
nga mga kasulatan.

• Unsa ang gibuhat ni Lehi alang sa iyang mga katawhan? (1 Nephi 1:5.) Unsa
ang gipakita sa Ginoo ni Lehi diha sa iyang panan-awon? (1 Nephi 1:6–13.)

• Unsa ang gibuhat ni Lehi human niya madawat ang panan-awon? (1 Nephi
1:18.)

• Mahitungod kang kinsa si Lehi nanagna? (1 Nephi 1, 9, 19. Ipasabut nga ang
Mesiyas mao si Jesukristo.) Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga ang
mga propeta sa kanunay magpamatuod mahitungod ni Jesukristo. Sa unsa
nga paagi kamo makabaton og pagpamatuod mahitungod ni Jesukristo?
Pagpamatuod nga ang matag bata makahibalo nga si Jesus mao ang
Manluluwas pinaagi sa mainampuon nga pagtuon sa Basahon ni Mormon ug
pinaagi sa pagunod sa mga sugo.

• Unsa ang gibuhat sa mga tawo sa diha nga sila nakadungog sa mga pulong
ni propeta Lehi? (1 Nephi 1:19–20.) Unsa ang inyong buhaton kon kamo
gibugal-bugalan o gikataw-an tungod kay kamo nagtuo ni Jesukristo ug sa
iyang simbahan?

• Human ang mga katawhan misulay sa pagpatay ni Lehi, unsa ang gisugo sa
Ginoo nga iyang buhaton? (1 Nephi 2:1–3.)

• Unsa ang gidala sa banay ni Lehi uban kanila sa diha nga sila mibiya sa
Jerusalem? (1 Nephi 2:4.) Unsa ang mga tagana? (Pagkaon, panaput, mga
tolda, mga himan, ug uban pa.) Unsa ang gibiyaan sa banay ni Lehi?

• Unsa ang gibuhat ni Laman ug ni Lemuel sa diha nga sila kinahanglan nga
mobiya sa ilang panimalay ug sa ilang bulawan ug plata? (1 Nephi 2:11–13.)
Unsa ang gipasabut sa bagulbol? (Ang pagmulo.) Unsa ang gipasabut sa
tikig og liog? (Gahi og ulo, garbo.) Kon kamo gisugo sa pagbiya sa inyong
panimalay ug mga kabtangan, unsay inyong bation?

• Ngano nga si Nephi wala mosukol batok sa inyong amahan? (1 Nephi 2:16.)
Ipasabut nga ang pangamuyo ngadto sa Ginoo nagpasabut sa pag-ampo sa
kinasingkasing ug humoka ang inyong kasingkasing nagpasabut sa

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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pagpamati ug pagsunod. Sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo
makahumok sa inyong kasingkasing aron pagtabang kaninyo sa pagsunod
sa propeta?

• Sa unsa nga paagi si Nephi nagpakita og gugma alang ni Laman ug Lemuel
sa diha nga sila dili motuo kaniya? (1 Nephi 2:18.) Kamo sukad nakaampo
ba alang sa usa ka tawo kinsa wala magsunod sa mga sugo?

• Unsa ang gisaad sa Ginoo ni Nephi tungod sa iyang hugot nga pagtuo? (1
Nephi 2:19–22.) Unsa ang inyong pagsabut sa hugot nga pagtuo?

• Unsa ang nahitabo sa Jerusalem human mibiya ang banay ni Lehi? (2 Nephi
1:4.) Ang mga butang ba nga gipanagna sa nga propeta kanunay mahitabo?
(D&P 1: 37–38.)

• Kanus-a mibiya ang banay ni Lehi sa Jerusalem? (Ang mga petsa diha sa
mga bracket sa ubos sa mga pahina sa Basahon ni Mormon nagsaysay
kanato kanus-a ang mga panghitabo.) Unsay gipasabut sa B.C.? (Sa wala pa
si Kristo.)

• Kinsa ang propeta karon? (Pagpakita og iyang hulagway kon kini anaa.)
Unsa ang iyang gihangyo nga atong buhaton? Kamo mahimo nga buot
makigbahin uban sa mga bata og pipila ka mga kinutlo gikan sa bag-o nga
mga mensahe. Sa unsa nga mga paagi kita mapanalanginan kon kita
mosunod sa buhing propeta?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Pagdala og pipila ka mga butang o mga hulagway sa mga butang nga ang
banay ni Lehi tingali midala uban kanila nagdto sa kamingawan, sama sa
tolda, mga habol, mga kulon, mga kutsilyo, mga gapasan ug mga pana,
mga pisi, o mga liso. Awhaga ang mga bata sa paghunahuna ug
paghingalan og uban nga mga butang nga ang banay ni Lehi tingali midala.

• Ngano sa inyong hunahuna ang banay ni Lehi nanginahanglan niining
mga butanga? Unsa pa ang inyong kinahanglan nga dad-on kon kamo
mopanaw sama ni Lehi?

• Unsa nga mga butang kamo maglisud sa pagbiya?

2. Pagpakita og mga hulagway sa mga Presidente sa Simbahan (Sudlanan sa
Hulagway sa Ebanghelyo 506; 62575), ug ipasag-ulo sa mga bata ang ilang
mga ngalan ug ang pagkasunod-sunod sa ilang pag-alagad.

Pakigbahin sa mosunod nga pahayag gikan ni Ezra Taft Benson, ang
ikanapulog tulo nga Presidente sa Simbahan:

“Ako karon buot nga mosulti ngadto sa mga bata sa simbahan. . . . 

“Giunsa ko kamo sa paghigugma! Giunsa kamo sa paghigugma sa
Langitnong Amahan!
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“Karong adlawa ako nagtinguha sa pagtudlo kaninyo unsay buot sa atong
Langitnong Amahan nga inyong mahibaloan aron nga kamo makakat-on sa
pagbuhat sa Iyang kabubut-on ug makapahimulos og tinuod nga kalipay.
Kini motabang kaninyo karon ug sa inyong tibuok kinabuhi.

“Unsa ako kahimuot sa pagkadungog sa inyong gugma alang sa Basahon ni
Mormon. Ako nahigugma usab niini, ug ang Langitnong Amahan buot
kaninyo nga mopadayon sa pagkat-on gikan sa Basahon ni Mormon matag
adlaw. Kini usa ka talagsaon nga gasa sa Langitnong Amahan nganha
kaninyo. Pinaagi sa pagsunod sa iyang mga pagtulun-an kamo makakat-on
sa pagbuhat sa kabubut-on sa atong Amahan sa Langit” (sa Conference
Report, Apr. 1989, p. 102; o Ensign, May 1989, pp. 81–82).

4. Pagkopya diha sa lain nga mga piraso sa papel og mubo nga mga sinulat
gikan sa bag-o pa nga mga pakigpulong sa komperensya sa usa ka buhing
propeta (tan-awa ang mga gula sa mga magasin sa Simbahan). Ibutang ang
usa ka pahayag sa usa ka kahon o sa usa ka bulsita, ug dapita ang mga
bata sa pagpuli-puli og kuha og usa ka kinutlo. Human ang usa ka bata
magbasa sa kinutlo, ipasulti kaniya unsaon sa pagsunod sa tambag sa
propeta.

5. Paghisgot sa ikaunom nga artikulo sa hugot nga pagtuo, ug tabangi ang
mga bata sa pagsag-ulo niini.

6. Awita o basaha ang mga pulong sa “Kami Nagpasalamat Kanimo, O Dios,
Alang sa Propeta [We Thank Thee, O God, for a Prophet]” (Mga Himno ug
mga Awit sa mga Bata o Hymns, no. 19), “Sunod sa mga Sugo [Keep the
Commandments]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 146), o “Sunod sa
Propeta [Follow the Prophet]” (Children’s Songbook, p. 110).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga tungod kay ang Langitnong Amahan naghigugma kanato
siya naghatag kanato og usa ka buhing propeta. Ipamatuod nga ang mga bata
mapanalanginan kon sila mosunod sa buhing propeta.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa 1 Nephi 2 sa panimalay ingon nga usa
ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay

Leksyon 2



10

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut nga ang Langitnong Amahan
nagtabang niadto kinsa may pagsalig kaniya ug nagsunod sa iyang mga sugo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 1 Nephi 3–5. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom sa unsa nga paagi kamo motudlo sa mga bata sa
asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga mga
kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Kon mahimo, pag-andam og kopya sa pahayag “Ako moadto ug mobuhat sa
mga butang diin ang Ginoo nagsugo” (1 Nephi 3:7) alang sa matag bata nga
adunay iyang ngalan diha niini (tan-awa ang panig-ingan diha sa katapusan
sa leksyon).

4.Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahan ni Mormon alang sa matag bata.
b. Ang may timaan nga palid sa mensahe diha sa katapusan sa leksyon (nga

ang timaan gitabunan). Kini mahimo nga isulat sa usa ka palid nga papel
o diha sa pisara.

c. Mga hulagway 4-6, Anak nga mga Lalaki ni Lehi Nagtanyag og mga
Bahandi ngadto ni Laban; 4-7 Anghel nagpugong ni Laman ug Lemuel; ug
4-8, Nephi Mibalik ngadto ni Lehi uban sa Tumbaga nga mga Palid.

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

Ipakita ang tinago nga mensahe (nga ang timaan gitabunan), ug pangutana
kon aduna bay usa nga makabasa niini. Ipasabut nga ang pipila sa mga sugo
sa Langitnong Amahan ingon og malisud ang pagsunod, sama lamang nga
ang mensahe malisud nga basahon. Uban sa panabang kita makahimo sa
pagbasa sa mensahe. Sa sama nga paagi, uban sa panabang sa Langitnong
Amahan kita makahimo sa pagsunod sa tanan nga mga sugo.

• Unsa ang pipila sa mga butang nga ang Langitnong Amahan misugo kanato
sa pagbuhat?

• Sa inyong hunahuna sa unsa nga paagi ang Langitnong Amahan mahimong
motabang kanato sa paghupot sa iyang mga sugo?

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan motabang kanato kon kita adunay hugot
nga pagtuo diha kaniya ug may pagsalig kaniya. Ipasabut nga niini nga leksyon
ang mga bata makakat-on giunsa sa Langitnong Amahan sa pagtabang ang
anak nga mga lalaki ni Lehi sa pagsunod sa usa ka sugo nga sa sinugdanan
ingon og dili mahimo alang kanila sa pagtuman.

Ginamit ang gisugyot nga mga hulagway, itudlo ang asoy gikan sa 1 Nephi 3–6
sa mahitungod ni Nephi ug sa iyang igsoon nga mga lalaki nga mibalik ngadto
sa Jerusalem aron sa pagkuha sa tumbaga nga mga palid. (Alang sa gisugyot

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Pagkuha sa Tumbaga 
nga mga Palid

Leksyon

3
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nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang
“Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga kasulatan,” p. viii.) Tabangi ang mga bata
sa pagsabut nga, sama ni Nephi sila makadawad og panabang sa paghupot
sa mga sugo kon sila adunay hugot nga pagtuo. 

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug paggamit sa mga baruganan diha
sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata
diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa balaan
nga mga kasulatan.

• Unsa ang gisugo sa Langitnong Amahan ngadto ni Lehi diha sa usa ka
damgo? (1 Nephi 3: 2–4.) Ngano nga ang banay ni Lehi nanginahanglan sa
tumbaga nga mga palid? (1 Nephi 3:19–21.) Sa unsa nga paagi nga ang
tumbaga nga mga palid mahimo nga usa ka panalangin ngadto sa mga
kaliwat ni Lehi? (1 Nephi 5:21–22.)

• Unsa ang gibuhat ni Laman ug ni Lemeul sa diha nga sila gisugo sa
pagpabalik ngadto sa Jerusalem aron sa pagkuha sa tumbaga nga mga
palid? (1 Nephi 3:5, 28, 31.)

• Unsa ang gibuhat ni Nephi sa diha nga siya gisugo sa pagkuha sa mga
palid? (1 Nephi 3:5–7, 15, 21.) Ngano nga si Nephi andam sa pagbuhat
bisan unsay isugo sa Ginoo nga iyang buhaton? Giunsa niya pagkahibalo
nga ang Ginoo motabang kaniya sa pagkuha sa mga palid?

Tan-awa ang timaan, ug hatagi ang klase ug kahigayunan sa paghubad og
dungan sa mensahe. Paghisgot sa kahulugan sa 1 Nephi 3:7.

• Kinsa ang mitabang ni Nephi sa pagkuha sa mga palid nga tumbaga? (1
Nephi 4:6.) Sa unsa nga paagi kita mahimong takus sa pagdawat sa
panabang ug pagtutol sa Espiritu Santo?

• Ngano nga usahay kini malisud sa pagsunod sa mga sugo? Sa unsa nga
paagi nga ang panig-ingnan ni Nephi makatabang kanato sa pagsunod sa
mga sugo? (1 Nephi 7:12.)

• Sa unsa nga paagi kita makakat-on sa pagsunod ni Jesus, sama sa gibuhat
Nephi?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan

sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon, katingbanan, o awhag.

1. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa 1 Nephi 3:7. Isugyot nga ilang
butangan og timaan kini nga bersikulo diha sa ilang kaugalingon nga mga
kopya sa Basahon ni Mormon.

2. Sag-uloha ug paghisgot sa ikatulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo uban sa
klase. Hatagi og gibug-aton nga kita kinahanglan kanunay nga mosunod sa
mga sugo sa Langitnong Amahan ug nga siya mopanalangin kanato kon kita
mobuhat sa mao.

3. Pagdapit og daghan nga mga bata sa pagtapos sa pahayag, “Ako 
nagpakita og hugot nga pagtuo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo kon
ako  —————————.”

4. Awita o basaha ang mga pulong sa “Kaisug ni Nephi [Nephi’s Courage]”

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit
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(Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 120) o “Sunod sa mga Sugo [Keep the
Commandments]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 146).

5. Pagpakita og pipila ka mga kulagway o mga butang, ingon sa mosunod, nga
nagpahinumdom kanato og mga butang nga ang Langitnong Amahan
nagsugo kanato sa pagbuhat (mga numero sa mga hulagway diha sa lawak
sa mga basahon sa balay-tigumanan gilista sulod sa parentesis). Paghisgot
sa mga sugo ug sa ilang nag-uban nga mga panalangin.

Pag-ampo (62217)
Pag-alagad og misyon (62611)
Pagtagad sa tanan uban ang pagkamabination ug pagtahud (62316)
Pagtambong sa templo (62559)
Pag-ambit sa sakramento (62021)
Pagbayad sa ikapulo (pagpakita og usa ka sobre sa ikapulo)
Pagbasa sa balaan nga mga kasulatan (62376)
Pagpuyo sa pulong sa kaalam (pagpakita og mga hulagway sa husto nga
mga pagkaon ug pagpaugnat sa kusog)
Paghimo og gabii sa banay (62521)

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga ang Langitnong Amahan motabang kanato sa pagsunod sa
iyang mga sugo. Kamo mahimo nga mopaambit og usa ka kasinatian sa diha
nga kamo mibaton og hugot nga pagtuo sa paghupot og usa ka sugo, sama sa
pagbalaan sa Igpapahulay nga adlaw o sa pagkamabination ngadto sa uban,
ug sa unsa nga paagi kamo gipanalanginan.

Kon mahimo, hatagi ang mga bata og mga kopya sa mensahe “Ako moadto ug
mobuhat sa mga butang diin ang Ginoo nagsugo” (1 Nephi 3:7). Isulat ang
mga ngalan sa mga bata diha sa ilang mga kopya, ug awhaga sila paghimo
niini nga ilang saad, usab.

Isugyot nga ang mga bata motuon sa 1 Nephi 3:1–8; 4 diha sa panimalay
ingon og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

— — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 12 7 88 7 19 42 5 7 44 3 88 7 33 44 75 19 5

— — — — — — — — — — — — — — —
82 19 88 3 19 33 44 5 19 2 3 42 35 35 2

— — — — — — — —    — — — — — — —
19 2 3 3 35 2 7 7 2 19 3 82 44 3 7

TIMAAN: 35=I   3=G   7=O   19=A   2=N   42=D   12=K   44=U 

33=B   5=T   75=H   82=S   88=M

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa paglig-on sa tinguha sa matag bata sa pagsunod sa pulong sa Dios ug
mahimo nga takus sa kinabuhi nga dayon.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 1 Nephi 8,11, ug 15:21–36. Unya
pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa
asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Kon mahimo, pag-andam og adunay ngalan nga kopya sa talan-awon nga
kinabuhi sa kahoy alang sa matag bata (tan-awa ang panig-ingnan diha sa
katapusan sa leksyon).

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka kopya sa Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Pisi, lubid, o gamay nga higot mga napulog lima ka tiil (lima ka metros)

ang gitas-on; usa ka taptap; ug duha ka pulong nga mga kard, usa
gibutangan og ngalan nga Pagkatawo ug ang lain gibutangan og ngalan
nga Kinabuhi nga Dayon.

c. Ang tsart sa mga simbolo ug mga kahulugan sa kahoy sa kinabuhi, nga
ang kahulugan gitabunan sa mga gilis sa papel.

d. Mga hulagway 4-9, Jesus ang Kristo (Sudlanan sa Hulagway sa
Ebanghelyo 240; 62572); 4-10, Ang Pagkatawo ni Jesus (Sudlanan sa
Hulagway sa Ebanghelyo 200; 62116); 4-11, Ang Paglansang (Sudlanan
sa Hulagway sa Ebanghelyo 230; 62505); 4-12 Damgo ni Lehi sa Kahoy sa
Kinabuhi (62620); 4-13, Ang Kahoy sa Kinabuhi ug ang Gunitanan nga
Puthaw; ug 4-14; Si Lehi Nagkab-ut sa Bunga sa Kahoy.

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

Pabaruga ang duha ka mga bata sa atubangan sa klase, ang usa sa usa ka
bahin sa lawak ug ang usa sa lain. Paguniti sa unang bata ang kard nga
gibutangan og ngalan nga Pagkatawo, ug ang ikaduhang bata pagunita sa
kard nga gibutangan og ngalan nga Kinabuhi nga Dayon. Taptapi ang ikatulo
nga bata. Human tuyoka ang bata sa pipila ka mga higayon, tan-awa kon siya
makalakaw ba gikan sa unang bata ngadto sa ikaduhang bata nga walay
tabang. Unya ipalugway sa duha ka mga bata ang pisi o higot tali kanila,
matag usa naggunit sa tumoy. Pasulayi pag-usab ang gitaptapan nga bata sa

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Ang Kahoy sa KinabuhiLeksyon

4
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pag-adto sa unang bata ngadto sa ikaduhang bata, niini nga higayon naggunit
sa pisi. Paghisgot ngano nga ang ikaduha nga higayon labaw ka sayon kay sa
una. Ipasabut nga samtang kita nagpuyo pa dinhi sa yuta kitang tanan
naninguha sa pagbalik ngadto sa Langitnong Amahan. Siya naghatag kanato
og usa ka butang nga kagunitan aron kita makatultol sa atong agianan balik
ngadto kaniya.

• Unsa ang gihatag sa Langitnong Amahan kanato aron paggiya kanato og
balik ngadto sa iyang atubangan? (Balaan nga mga Kasulatan, mga Propeta,
ug ang Espiritu Santo.)

Ipakita ang hulagway ni Jesukristo, ug sultihi ang mga bata nga kini nga
leksyon mopasabut sa unsa nga paagi nga ang pagsunod sa mga pagtulun-an
ni Kristo makatabang kanato sa pagbalik ngadto sa atubangan sa Langitnong
Amahan.

Ginamit ang gisugyot nga mga hulagway ug ang Basahon ni Mormon, itudlo
ang asoy sa damgo ni Lehi gikan sa 1 Nephi 8 ug ang hubad sa damgo gikan
sa 1 Nephi 11 ug 15:21–36. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa
asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa Balaan nga
mga Kasulatan,” p. viii.) Ipasabut nga ang balaan nga mga kasulatan sa
kasagaran naggamit og mga simbolo. Ang simbolo kasagaran usa ka sinati
nga butang ang gigamit aron sa pagpasabut sa usa ka baruganan o pagtulun-
an. Sama pananglit, ang usa ka karnero mahimo nga usa ka simbolo sa
kaputli, busa si Jesukristo gitawag og Kordero sa Dios. Ipasabut nga niini nga
leksyon ang mga bata makakat-on mahitungod sa mga simbolo nga nakita ni
Lehi diha sa usa ka damgo og ang ilang mga kahulugan.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa balaan nga
mga kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Ngano nga si Lehi buot nga ang iyang banay mokaon sa bunga sa kahoy sa
kinabuhi? (1 Nephi 8:10–12.) Unsa ang buot sa Langitnong Amahan alang sa
iyang tanan nga mga anak?

• Ngano sa inyong hunahuna ang uban nga anak nga mga lalaki ni Lehi
mikaon sa bunga sa kahoy ug ang uban wala? (1 Nephi 8:13–17.) Unsa ang
pipila ka mga katarungan ngano nga kita dili kanunay nga mosunod sa mga
sugo sa Langitnong Amahan?

• Unsa ang kahulugan sa mga simbolo sa damgo ni Lehi? Ipakita ang tsart sa
mga simbolo ug mga kahulugan sa kahoy sa kinabuhi, kuhaan sa tabon ang
matag kahulugan samtang kini gihisgutan.

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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• Sa diha nga si Nephi mihangyo sa anghel sa pagpakita kaniya sa kahulugan
sa kahoy, siya nakakita og usa ka panan-awon sa pagkatawo ug sa
pangalagad sa Manluluwas. Sa unsa nga paagi nga ang pagkatawo ug ang
pangalagad ni Jesukristo nagpakita sa dako nga gugma sa Dios alang
kanato?

• Unsa ang gipasabut sa bunga sa kahoy? (Ang gasa sa kinabuhi nga dayon.)
Si Nephi nakakita nga si Jesukristo, tungod sa iyang gugma alang kanato,
ilansang sa krus alang sa atong mga sala aron nga kita unta maghinulsol ug
makaangkon og kinabuhi nga dayon. Ipasabut nga ang kinabuhi nga dayon
nagpasabut nga magpuyo uban sa Langitnong Amahan ingon nga mga
banay didto sa celestial nga gingharian. Unsa ang kinahanglan gayud nga
atong buhaton sa pag-angkon og kinabuhi nga dayon?

• Unsa ang gipasabut sa gunitanan nga puthaw? (Ang pulong sa Dios.) Sa
unsa nga paagi nga ang pagbasa sa Basahon ni Mormon matag adlaw
nagtabang kanato sa pagpabilin diha sa dalan balik ngadto sa atong
Amahan sa Langit? (1 Nephi 15:24.) Sa unsa nga paagi nga ang pagbasa sa
Basahon ni Mormon mipanalangin kaninyo?

• Unsa ang gipasabut sa gabon sa kangitngit? (Ang mga pagtintal sa yawa,
diin makahimo sa paglibug kanato ug paggiya kanato nga mahisalaag.) Sa
unsa nga mga paagi si Satanas motintal kanato sa pagbiya sa higpit og pig-
ot nga dalan? Unsa ang atong mabuhat aron sa pagbatok sa iyang mga
pagtintal? Ngano nga kita labaw nga malipayon kon kita magpabilin diha sa
higpit og pig-ot nga dalan?

• Unsa ang gipasabut sa dako ug lapad nga gambalay? (Ang garbo sa
kalibutan.) Sa unsa nga mga paagi kamo gihimo nga kataw-anan tungod kay
kamo naninguha sa pagbuhat sa matarung? Kinsa ang nag-impluwensya sa
mga tawo kinsa naghimo kanato nga kataw-anan?

Kon mahimo, paghatag og hulagway sa damgo ni Lehi nga gibutangan og
ngalan ngadto sa matag bata aron dad-on sa panimalay. Pasugyot og mga
pagpili sa mga bata nga mahimo nga ilang buhaton sulod sa umaabut nga
semana nga motabang kanila sa paggunit ngadto sa gunitanan nga puthaw.

Mga simbolo:

1. Ang kahoy (1 Nephi 8:10)

2. Ang bunga (1 Nephi 8:11)

3. Ang gunitanan nga puthaw 
(1 Nephi 8:19)

4. Gabon sa kangitngit 
(1 Nephi 8:23)

5. Dako ug lapad nga gambalay (1
Nephi 8:26–27)

Mga kahulugan:

1. Ang gugma sa Dios sa paghatag sa
kalibutan sa iyang Bugtong Anak
(1Nephi 11:21–22; Juan 3:16))

2. Kinabuhi nga dayon (1 Nephi 15:36;
D&P 14:7)

3. Ang pulong sa Dios (1 Nephi
15:23–24)

4. Mga pagtintal sa yawa 
(1 Nephi 12:17)

5. Garbo sa kalibutan 
(1 Nephi 11:36)
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Ang kahoy.
(1 Nephi 8:10)

Ang gugma sa
Dios sa paghatag
sa kalibutan sa
iyang Bugtong
Anak.
(1 Nephi 11:21–22;
Juan 3:16)

Ang bunga.
(1 Nephi 8:11)

Kinabuhi 
nga dayon.
(1 Nephi 15:36;
Doktrina ug 
mga Pakigsaad
14:7)

Ang gunitanan
nga puthaw.
(1 Nephi 8:19)

Ang pulong 
sa Dios.
(1 Nephi 15:23–24)

Gabon sa
kangitngit.
(1 Nephi 8:23)

Mga pagtintal 
sa yawa.
(1 Nephi 12:17)

Dako og lapad
nga gambalay.
(1 Nephi 8:26–27)

Garbo sa
kalibutan.
(1 Nephi 11:36)
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(Mga tubag mahimo nga maglakip sa inadlaw nga pagbasa sa Basahon ni
Mormon, sa pagsunod sa mga ginikanan, pag-ampo, pagkamatinud-anon,
pagpili og maayo nga mga higala, pagpili og maayo nga kalingawan, ug uban
pa.)

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Pagdula og usa ka pares-pares nga dula. Ginamit ang kasayuran gikan sa
tsart sa mga simbolo ug mga kahulugan, isulat ang matag simbolo gikan sa
damgo ni Lehi ug ang kahulugan sa matag simbolo sa lain nga 3” x 5” nga
kard. Gamit og lain nga unom ka 3” x 5” nga mga kard aron makahimo og
tulo ka mga pundok sa pares-pareson nga mga hulagway o mga simbolo,
ingon sa nagpahiyom nga mga nawong, mga bitoon, ug mga kasingkasing.
Sagula ang mga kard nga maghayang, ug ibutang sila nga magkulob sa
upat ka mga linya diha sa sawog o lamesa. Paduola ang mga bata sa
tinagsa-tagsa ug hayanga ang duha ka mga kard. Basaha og kusog unsa
ang gisulti sa matag usa. Kon ang mga kard magkapares, ibilin sila nga
maghayang. Ang dula matapos kon ang tanan nga mga kard nahayang.

2. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa 1 Nephi 15:23–24.

3. Awita o basaha ang mga pulong sa “He Sent His Son” (Children’s Songbook,
p. 34), “I Will Follow God’s Plan” (Children’s Songbook, p. 164), “Ako Anak sa
Dios” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata o Children’s Songbook, p. 2), o
“The Iron Rod” (Hymns, no. 274).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga pinaagi sa pagsunod sa mga sugo kita makabalik sa
pagpuyo uban sa Langitnong Amahan.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa 1 Nephi 8:5–34 sa panimalay ingon og
usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay



19

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makasabut nga kon sila mobuhat sa
tanan nga ilang mahimo ug mosalig sa Langitnong Amahan, Siya mogiya
kanila.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 1 Nephi 16, Alma 37:38–46, ug Mga
Proberbios 3:5–6. Unya pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo sa
pagtudlo ang mga bata sa asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa
“Pagpangandam sa Inyong mga Leksyon,” p. vii ug “Pagtudlo gikan sa
Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Sa dili pa itudlo ang leksyon, sulayi ang pang-atensyon nga kalihokan aron
kamo makahibalo niini.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Usa ka Bibliya alang sa matag bata.
c. Usa ka 20-pulgada (50-sentimetro) nga piraso sa pisi alang sa matag

bata.
d. Mga hulagway 4-15, Ang Liahona (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo

302; 62041), ug 4-16, Nephi ug ang Iyang Nabali nga Gapasan.

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

Hatagi ang matag mga bata og piraso sa pisi nga 20 ka pulgada (50
sentimetro) ang gitas-on. Paguniti kanila ang usa ka tumoy sa pisi sa ilang tuo
nga kamot ug ang pikas tumoy sa ilang wala nga kamot. Hangyoa sila sa
paghimo og balighot nga dili buhian ang mga tumoy. Kon kamo walay igo nga
gidaghanon sa mga pisi, ipahimo sa usa ka bata ang kalihokan diha sa
atubangan sa klase.

• Kini ingon ba og malisud o dili mahimo nga buhaton?

Pasulaya pag-usab ang mga bata sa paghimo og balighot, niini nga higayon
pakyugposa una sila ug samtang nagkyugpos ipapunit kanila ang usa ka
tumoy sa pisi sa ilang tuo nga kamot ug ang pikas tumoy sa ilang wala nga
kamot. Hangyoa sila sa paggunit ngadto sa mga tumoy samtang ilang
bukharon ang ilang mga bukton. Ang ilang pisi mabubod. Kuhaa ang mga pisi
gikan sa mga bata. Itudlo nga ang mga bata makahimo sa pagbalighot kon

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Lehi ug ang Iyang Banay
Gigiyahan ngadto sa
Kamingawan

Leksyon
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kamo mopakita kanila unsaon sa paghimo niini. Sultihi ang mga bata nga sa
atong mga kinabuhi adunay mga butang nga tingali ingon og dili mahimo nga
sulbaron. Kon kita mohimo sa tanan nga atong mahimo ug mobutang sa atong
mga pagsalig diha sa Langitnong Amahan, siya motabang kanato sa
pagpangita sa mga tubag.

Ginamit ang mga hulagway sa tukma nga mga higayon, itudlo ang asoy
mahitungod sa banay ni Lehi ingon nga gigiyahan sa Liahona ug ang nabali
nga gapasan ni Nephi gikan sa 1 Nephi 16:17–32. (Alang sa gisugyot nga mga
paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo
gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.) Awhaga ang mga bata sa
pagbuhat sa ilang labing mahimo ug sa pagsalig diha sa Manluluwas bisan
unsa ang mahitabo.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Sa unsa nga paagi si Lehi napanalanginan tungod sa iyang hugot nga
pagtuo ug pagkamasulundon samtang siya nagpanaw ngadto sa
kamingawan? (1 Nephi 16:10.)

• Unsa ang gibuhat sa amahan ug sa igsoon nga mga lalaki ni Nephi sa diha
nga nabali ni Nephi ang iyang puthaw nga gapasan, (1 Nephi 16:17–21.)
Ngano nga kini masayon sa pagbagulbol kon ang mga butang dili mahimo
sa paagi nga inyong gusto?

• Bisan tuod si Nephi gikapoy ug gigutom, siya wala mobagulbol. Unsa ang
iyang gibuhat aron sa pagtabang sa pagsulbad sa suliran? (1 Nephi
16:22–32.)

• Ngano nga si Nephi nangayo og panabang sa iyang amahan? (1 Nephi
16:23–24.) Sa unsa nga paagi ang inyong mga ginikanan mitabang kaninyo
sa diha nga kamo adunay usa ka suliran?

• Sa unsa nga paagi kamo, sama ni Nephi, mahimo nga usa ka maayo nga
panig-ingan ngadto sa inyong mga ginikanan ug ngadto sa inyong igsoon
nga mga lalaki ug ngadto sa inyong igsoon nga mga babaye?

• Sa unsa nga paagi ang Liahona (ang tumbaga nga bola) naglihok? (1 Nephi
16:26–30.)

• Unsa ang gihatag sa Langitnong Amahan ngari kanato nga motudlo sa
agianan balik ngadto kaniya? (Alma 37:44–45.) Asa nato makita ang mga
pulong ni Kristo? (Sa balaan nga mga kasulatan.) Unsa ang kinahanglan
gayud nga atong buhaton aron makahimo sa pagbaton sa mga pulong ni
Kristo nga mogiya kanato? (Alma 37:46.)

• Unsa ang kinahanglan gayud nga atong buhaton kon kita buot og panabang
gikan sa Langitnong Amahan?

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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• Unsa ang buhaton sa Langitnong Amahan kon kita adunay hugot nga pagtuo
ug pagsalig diha kaniya? (Mga Proberbios 3:5–6.) Sa unsa nga paagi kita
makapakita og pagsalig diha sa Langitnong Amahan? Ngano sa inyong
hunahuna ang Langitnong Amahan buot kanato nga mosalig kaniya ug
mobuhat sa tanan nga atong mahimo?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Ipasaysay og balik sa mga bata ang sugilanon mahitungod sa nabali nga
gapasan ni Nephi. Ipahisgot kanila hain sa mga sakop sa banay ni Lehi sila
buot nga mahimo nga susama kon sila adunay mga suliran.

2. Ipadula sa mga bata ang sugilanon sa nabali nga gapasan. Unya ipadula
kanila unsa unta kaha ang mahitabo kon si Laman ug Lemuel misalig pa sa
Ginoo.

3. Pangutana sa mga bata unsa ang unang baruganan sa ebanghelyo. Hatagi
og gibug-aton nga sila kinahanglan gayud nga magbaton og hugot nga
pagtuo diha ni Jesukristo. Tabangi sila sa pagsag-ulo sa ikaupat nga artikulo
sa hugot nga pagtuo.

4. Balika pagtuon ang sugilanon ni Nephi nga nagkuha sa tumbaga nga mga
palid ingon nga gitala diha sa 1 Nephi 3–5. Itandi unsa ang gibuhat ni Nephi
kaniadto ngadto sa unsay iyang gibuhat sa diha nga nabali niya ang iyang
gapasan. Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga sa duha ka mga higayon
siya mihimo sa tanan nga iyang mahimo ug misalig sa Langitnong Amahan
sa pagtabang kaniya.

5. Awita o basaha ang mga pulong sa “Hugot nga Pagtuo [Faith]” (Primarya 3 o
Children’s Songbook, p. 96) o “Seek the Lord Early” (Children’s Songbook, p.
108).

Panapos

Pakigbahin uban sa mga bata sa usa ka higayon sa diha nga kamo misalig sa
Langitnong Amahan sa pagtabang kaninyo sa pagtuman sa usa ka butang nga
malisud. Pagpamatuod sa kamahinungdanon sa paghimo sa tanan nga atong
mahimo ug unya mobutang sa atong pagsalig diha sa Langitnong Amahan.
Awhaga ang mga bata sa paghunahuna mahitungod ni Nephi sulod sa
umaabut nga semana ug sa pagpaninguha nga labaw nga mahisama kaniya
kon ang mga suliran moabut.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa 1 Nephi 16:18–32 diha sa panimalay
ingon nga usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay

Pagpamatuod 
ug Awhag

Leksyon 5



22

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga magtinguha nga mahimong maayo nga
mga panig-ingnan ug magbaton og usa ka espirituhanon nga impluwensya
diha sa ilang mga banay pinaagi sa pagsunod sa mga sugo sa Langitnong
Amahan.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 1 Nephi 17. Unya pagtuon sa leksyon
ug paghukom kon unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa balaan
nga kasulatan. (Tan-awa “Pagpangandam sa Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug
“Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Usa ka lapis ug usa ka pirasong papel alang sa matag bata.
c. Mga hulagway 4-17, Nephi Nagtunaw og mga Oro ug Naghimo og mga

Himan, ug 4-18 Nephi Nagbuntog sa Iyang Masinupakon nga Igsoong
mga lalaki (Sudlanan sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 303; 62044).

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

Pagdapit og usa ka sakop sa klase sa pagbalik-pagtuon sa sugilanon gikan sa
leksyon sa miagi nga semana mahitungod sa nabali nga gapasan ug giunsa ni
Nephi sa pagkuha og pagkaon alang sa iyang banay (tan-awa 1 Nephi
16:17–32).

Pagpakita og usa ka hulagway sa usa ka barko, o paghatag sa matag bata og
usa ka piraso sa papel ug usa ka lapis ug ipadibuho og dali ang hulagway sa
usa ka barko. Unya ipangutana kanila ang pipila sa mosunod nga mga
pangutana:

• Unsa nga mga kagamitan sa inyong hunahuna ang inyong kinahanglanon
aron sa pagtukod sa usa ka dako nga barko ug igo ang kalig-on sa pagdala
kaninyo ug sa inyong banay tabok sa lawod?

• Unsa nga matang sa tabang ang inyong kinahanglan?

• Asa ikaw makaadto aron sa pagkat-on sa pagtukod og usa ka barko?

Ipasabut ngadto sa mga bata nga sila magkat-on giunsa sa Langitnong
Amahan pagtabang si Nephi sa pagtukod og usa ka barko.

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Langitnong Amahan Nagsugo 
ni Nephi sa Pagtukod 

og usa ka Barko
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Itudlo ang asoy gikan sa 1 Nephi 17 mahitungod ni Nephi ug sa iyang igsoon
nga mga lalaki nga nag-andam sa pagtukod og usa ka barko. (Alang sa
gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga mga kasulatan,
tan-awa sa “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga kasulatan,” p. viii.) Gamita ang
mga hulagway sa tukma nga mga panahon. (Kamo mahimo nga mopaila sa
mga bata sa mga tawo diha sa matag hulagway ug mopasulti unsa ang ilang
gibuhat.)

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa balaan nga
mga kasulatan samtang kamo mag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa inyong mga
bata nga makasabut sa balaan nga mga kasulatan ug makagamit sa mga
baruganan diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban
sa mga bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og panan-aw ngadto
sa balaan nga mga kasulatan.

• Unsa ang gisaad sa Ginoo kon kita mosunod sa iyang mga sugo? (1 Nephi
17:3.) Sa unsa nga paagi kamo ug ang inyong banay gipanalanginan tungod
sa inyong pakamasulundon?

• Ngano nga ang Ginoo nagsugo ni Nephi sa pagtukod og usa ka barko? 
(1 Nephi 17:8) Sa unsa nga paagi si Nephi mitubag ngadto niini nga sugo?
(1 Nephi 17:9.) Unsa ang naghatag ni Nephi og ingon nga dakong pagsalig?
(1 Nephi 17:14–15.)

• Ngano sa inyong hunahuna ang Ginoo wala lamang mohatag kanila og usa
ka barko?

• Ngano nga si Laman ug si Lemuel dili buot motabang ni Nephi sa pagtukod
og usa ka barko? (1 Nephi 17:17–19, 45–46.) Sa unsa nga paagi nga ang
pagtrabaho nga magtinabangay naghimo sa pagtukod sa barko nga labaw
nga masayon?

• Unsa ang iyong bation kon ang inyong magulang nga igsoon nga mga lalaki
mobugal-bugal kaninyo tungod kay kamo maghupot sa mga sugo sa
Langitnong Amahan? Sa unsa nga paagi kamo nakatabang sa inyong
banay? Unsa ang inyong gibati sa panahon nga kamo nakatabang sa inyong
banay o wala makatabang sa inyong banay?

• Unsa nga gahum ang gihatag sa Langitnong Amahan ni Nephi sa pagbuhat
sa diha nga ang iyang igsoon nga mga lalaki misulay sa pagpatay kaniya? (1
Nephi 17:48, 54.)

• Sa unsa nga paagi si Nephi nagpakita sa iyang hugot nga pagtuo diha ni
Jesukrsito? (1 Nephi 17:50–51.) Sa unsa nga paagi kamo mahisama ni Nephi
ug magpakita og kaisug ug hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo makahimo sa paggamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa bisan unsa nga panahon sulod sa leksyon o ingon og usa ka balik
pagtuon, katingbanan, o awhag.

1. Bahina ang klase ngadto sa duha ka mga pundok. Hangyoa sila sa
pagpaminaw alang sa unsay gisaad sa Ginoo kon kita magmasulundon
samtang ang usa ka pundok nagbasa sa 1 Nephi 17:3 og dungan ug unya
ang lain nga pundok nagbasa sa 1 Nephi 3:7 og dungan. Tabangi ang mga

Mga Pangutana
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nga Kasulatan
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bata sa pagsabut nga sila pagapanalanginan kon sila mohupot sa mga sugo
ug mohangyo sa Langitnong Amahan alang sa paggiya.

2. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa 1 Nephi 17:3, magsugod sa “Ug
kon kini mao” ug magtapos sa “siya nagsugo kanila.” Sila mahimo usab nga
mosag-ulo sa 1 Nephi 17:50: “Kon ang Dios misugo kanako sa pagbuhat sa
tanan nga mga butang ako makabuhat kanila.”

3. Pagbutang og usa ka garapon nga ang ba-ba niini gikulob sa ibabaw sa
lamesa, ug hangyoa ang usa ka bata sa pagsulay sa pag-abli sa garapon
ginamit ang usa lamang ka kamot. (Ipabutang sa bata ang usa ka kamot
diha sa iyang luyo.) Human sa pipila ka mga pagsulay, paghangyo og lain
nga bata sa pagtabang ginamit ang usa lamang ka kamot. Ipasabut nga ang
mga buhat kasagaran labaw nga masayon nga buhaton kon kita
magtinabangay. Paghisgot og mga tumong sa banay, sama sa paghimo og
mga gabii sa banay kanunay, pag-ampo sa banay, ug banay nga pagtuon sa
balaan nga kasulatan, ug pangutana sa unsa nga paagi ang mga bata
makatabang sa banay sa paglampos niini nga mga tumong.

4. Panghatag og papel ug mga lapis, ug hangyoa ang mga bata sa paglista og
mga butang nga ilang mahimo aron sa pagtabang sa ilang mga banay sa
pagkat-on sa ebanghelyo ug paghupot sa mga sugo, sama sa pag-awhag
og inadlaw nga pagtuon sa balaan nga kasulatan, pag-andam sa pag-apil sa
pag-ampo sa banay, pagtabang sa paghimo sa ilang mga panimalay nga
husay ug limpyo, pag-ampo alang sa mga sakop sa banay, pagpakita og
gugma ug pagkamabination ngadto sa usag usa, pakigbahin unsa ang ilang
nakat-unan diha sa Primarya, ug uban pa. Papilia sila og usa ka butang nga
sila buot mobuhat sa pag-uswag sulod sa umaabut nga semana.

5. Isulat diha sa pisara ang mga pagkasusama tali ni Lehi ug ang panaw sa
iyang banay ug ang paglibut-libut sa mga Israelite diha sa kamingawan (tan-
awa sa 1 Nephi 17:22–46). Pangutana sa mga bata unsa ang atong makat-
unan gikan niini nga mga kasinatian.

6. Awita o basaha ang mga pulong sa “Kaisug ni Nephi [Nephi’s Courage]”
(Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 120), “Sunod sa mga Sugo [Keep the
Commandments]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 146), o “Pilia ang
Matarung nga Paagi [Choose the Right Way]” (PAM B o Children’s Songbook,
p. 160).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga ang matag bata makahimo og usa ka maayo nga panig-
ingnan diha sa iyang panimalay. Itudlo nga kita ug ang atong mga banay
mapanalanginan kon kita mohupot sa mga sugo.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa 1 Nephi 17:3–22, 45–55 diha sa
panimalay ingon nga usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga motinguha nga mahimong takus sa
kanunay nga pakig-uban sa Espiritu Santo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 1 Nephi 18. Unya pagtuon sa leksyon
ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa balaan nga
kasulatan, (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug
“Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Dugang basahon: Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 7.

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga mga
kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Usa ka piraso nga panapton aron gamiton nga usa ka taptap.
c. Mga hulagway 4-15, Ang Liahona (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo

302; 62041); 4-19, Nephi Gigapos; ug 4-20, Lehi ug Iyang Katawhan
Miabut sa Gisaad nga Yuta (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 304;
62045).

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

Gamit og mga lingkuranan o uban nga mga butang aron sa paghimo og gamay
nga may babag nga agianan diha sa atubangan sa klase. Paghangyo og usa
nga buot mopataptap sa iyang mata. Tuyoka ang bata og makadaghan; dayon
ipasabut ngadto sa gitaptapan nga bata nga lain nga bata mogiya kaniya diha
sa lisud nga agianan pinaagi sa paghagawhaw o sa hinay mosulti sa mga
padulnganan. Balika ang kalihokan, niini nga panahon magsugo sa uban nga
mga bata sa paghatag og sayop nga mga padulnganan sa labaw ka dako nga
mga tingog aron ang gitaptapan nga bata maminaw og maayo sa hinay nga
tingog.

Pasultiha ang bata kinsa gitaptapan mahitungod sa kalainan tali sa duha ka
mga kasinatian.

• Kinsa ang Espiritu Santo? Sa unsa nga paagi siya nagtabang kanato? (Tan-
awa Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 7.)

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkaginiyahan diha sa malisud nga dalan
sama sa pagpaminaw sa Espiritu Santo?

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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• Unsa nga dautan nga mga impluwensya, o “dako nga mga tingog,” nga
naglibut kanato ang makahimo kanato nga malibug o mosulay sa paggiya
kanato ngadto sa sayop nga mga dalan?

Itudlo ang sugilanon mahitungod sa banay ni Lehi nga nagtabok sa dagat
gikan sa 1 Nephi 18. Gamita ang mga hulagway sa tukma nga mga higayon.
(Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga
kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan, “ p.
viii.)

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Sa unsa nga paagi si Nephi nakahimo sa pagtukod og usa ka barko nga
makahimo sa pagdala sa iyang banay nga walay kadaot tabok sa lawod? (1
Nephi 18:1–3.)

• Unsa ang gibuhat ni Laman, Lemuel, ug sa anak nga mga lalaki ni Ishmael,
ug sa ilang mga asawa nga nakapahimo sa Liahona sa paghunong og lihok?
(1 Nephi 18:9–12.) Unsa ang nahatag sa Langitnong Amahan kanato aron sa
paggiya kanato nga sama sa Liahona? (Ang Espiritu Santo.) Unsa ang pipila
ka mga butang nga makapahimo kanato o sa atong mga banay nga mawad-
an sa paggiya sa Espiritu Santo?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkadili masulundon ni Laman ug ni Lemuel
nakaapekto sa ilang mga ginikanan ug sa uban nga sakop sa banay? (1
Nephi 18:12–19.) Sa unsa nga paagi nga ang atong pagkamasulundon o
pagkadili masulundon nakaapekto sa atong mga ginikanan ug sa uban nga
mga sakop sa banay?

• Sa unsa nga paagi si Nephi misumbalik sa diha nga siya gidagmalan sa
iyang igsoon nga mga lalaki? (1 Nephi 18:16.) Ngano sa inyong hunahuna si
Nephi midayeg sa Ginoo kay sa magbagulbol samtang siya nag-antus?

• Sa unsa nga mga paagi kamo labaw nga mahisama ni Nephi?

• Sa unsa nga mga paagi nga ang pagdasig sa Espiritu Santo makaduol
kanato? (kini mahimo nga moabut ingon og usa ka pagbati sa kalinaw o
kaharuhay, usa ka hunahuna nga nagdasig kanato sa paghimo og usa ka
matarung nga pagpili, usa ka hinay nga tingog sa panudlo, usa ka pagbati
nga nagpahimatngon og kakuyaw, ug uban pa.)

• Pagdapit og mga sakop sa klase sa pagpakigbahin og mga kasinatian sa
diha nga sila mibati sa impluwensya sa Espiritu Santo. Unsa ang atong
mabuhat sa pag-andam sa atong mga kaugalingon aron kita makaila sa
impluwensya sa Espiritu Santo?

Mga Pangutana
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• Unsa nga mga pagpili ang gihimo ni Nephi nga aron siya mahimo nga takus
sa pakig-uban sa Espiritu Santo? (1 Nephi 18:3, 10, 16.) Unsa nga mga
pagpili ang inyong gihimo matag adlaw nga aron mahimo nga takus sa
pakig-uban sa Espiritu Santo?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Isulat ang mga pulong o hugpong sa mga pulong sama sa pag-ampo,
pagpili og mga higala, mga pulong nga atong gigamit, mga salida sa
telebisyon, mga tape sa video, musika, mga sine, pagkamasulundon sa mga
ginikanan, paghupot sa mga sugo, pagkamabination ngadto sa igsoon nga
mga lalaki ug ngadto sa igsoon nga mga babaye, pagtahud alang sa uban
nga mga tawo, pag-alagad, o uban nga angay nga mga kalihokan diha sa
lain nga mga palid sa papel. Ibutang ang mga papel diha sa usa ka
sudlanan. Samtang ang usa ka bata mokuha og usa ka piraso sa papel,
ipabasa kini kaniya ngadto sa klase ug ipasulti sa unsa nga paagi nga ang
nahisulat makaapekto sa atong kahanas sa pagbaton sa Espiritu Santo sa
atong mga kinabuhi.

2. Isulti og balik o awita ang una ug ang ikaupat nga mga artikulo sa hugot nga
pagtuo.

3. Paghisgot uban sa mga bata sa unsa nga mga paagi nga ang pagsunod sa
mga pagtulun-an ni Jesukristo nagtabang kanato sa pagbaton sa
impluwensya sa Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi. Papilia ang mga bata
og usa sa mga pagtulun-an ni Jesukristo nga sila buot nga mopuyo labaw sa
ka hingpit sulod sa umaabut nga semana ug isulat kini sa usa ka piraso nga
papel aron dad-on sa panimalay ingon og usa ka pahinumdom.

4. Awita o basaha ang mga pulong sa “Ang Espiritu Santo [The Holy Ghost]”
(Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 105), “Ang Ligdong nga Hinagawhaw
[The Still Small Voice]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 106), o “Listen,
Listen” (Children’s Songbook, p. 107).

Panapos

Pagpamatuod Kamo mahimo nga makigbahin og usa ka kasinatian nga ikaw aduna sa diha
nga kamo na-impluwensya pinaagi sa Espiritu Santo. Pagpamatuod sa
kamahinungdanon sa impluwensya sa Espiritu Santo diha sa inyong kinabuhi
ug sa panginahanglan sa pagbaton sa iyang kanunay nga pakig-uban.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa 1 Nephi 18:5–25 sa panimalay ingon og
usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa paglig-on sa mga pagpamatuod sa mga bata mahitungod ni Jesukristo
aron sila makabaton og gahum sa pagsagubang sa dautan nga mga
impluwensya.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Jacob 7:1–23. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa
balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Dugang basahon: 1 Nephi 18:7, 2 Nephi 2:1–4, 11:2–3, Jacob 1:17–19, ug
Basahon ni Mormon Indeks: Jacob—anak nga lalaki ni Lehi.

3. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Usa ka putol nga piraso sa pisi nga gamay nga mga duha ka tiil (60 sm)

ang gitas-on ug usa ka duha-ka-tiil nga piraso sa lig-on ug dako nga pisi.
c. Usa ka piraso nga papel ug lapis alang sa matag bata.
d. Hulagway 4-9, Jesus ang Kristo (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo

240; 62572).

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

Ihatag sa usa ka bata ang duha-ka-tiil nga piraso sa gagmay nga pisi. Sultihi
siya sa pagpabugto sa gagmay nga pisi unya pasulaya ang bata sa
pagpabugto sa dako nga pisi. Pasulaya ang pipila sa uban nga mga bata sa
pagpabugto sa pisi nga dako. Ipasabut nga ang atong pagpamatuod
nagsugod sama sa tinagsa nga mga piraso sa gagmay nga pisi apan mahimo
nga malig-on hangtud sila mahimo nga dili mabugto. Kitang tanan makahimo
sa pagpalambo og lig-on nga mga pagpamatuod nga motabang kanato kon
ang uban mosulay sa paghagit kanato ug sa atong mga pagtuo o mosulay sa
palingla kanato. Sultihi ang mga bata nga kini nga leksyon mahitungod ni
Jacob, kansang pagpamatuod dili mabugto.

Isaysay ang sugilanon ni Jacob ug Sherem gikan sa Jacob 7:1–23. Gamita ang
hulagway sa tukma nga panahon. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa
pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Padtudlo gikan sa
Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga kasulatan.

• Kinsa si Jacob? (Usa sa manghud nga mga lalaki ni Nephi.) Mga pipila ka
mga tuig sa wala pa matawo si Kristo si Jacob ug si Sherem nagpuyo? (Tan-
awa sa ubos sa pahina diha sa Jacob 7.)

• Sa unsa nga paagi si Jacob nakahibalo mahitungod ni Jesukristo, kinsa wala
pa matawo? (Jacob 7:5, 10–12.)

• Unsa ang gibuhat ni Sherem aron sa pagsulay sa pagdani sa mga katawhan
nga si Jesukristo dili moabut? (Jacob 7:2–4.) Unsa ang gipasabut sa
paggamit og pag-ulog-ulog? (Ang paghatag og dili kinasingkasing o sobra
nga pagdayeg, usa ka matang sa pagkadili matinuoron.)

• Kinsa ang nag-impluwensya ni Sherem? (Jacob 7:4,18.) Sa unsa nga paagi
si Satanas nag-impluwensya kanato?

• Unsa ang pipila sa mga bakak ni Sherem? (Jacob 7:7, 9–10, 19.)

• Ngano nga si Jacob nakahimo sa pagsugakod sa dautan nga impluwensya
ni Sherem? (Jacob 7:5, 8, 10–12.) Bisan tuod og kita dili makakita og mga
anghel o makadungog sa tingog sa Dios, unsa ang atong mahimo nga
buhaton aron malig-on kon ang mga tawo motintal kanato sa pagbuhat og
sayop? Pakigbahin og usa ka kasinatian, o pagdapit og usa ka bata sa
pagpakigbahin og usa ka kasinatian sa diha nga siya nakasugakod sa
dautan nga impluwensya sa usa ka tawo.

• Ngano nga si Jacob dili buot nga mopakita ni Sherem og usa ka timailhan?
(Jacob 7:13–14.) Ngano nga ang pagpangita og mga timailhan dili maayo
nga paagi sa pagbaton og usa ka pagpamatuod mahitungod ni Kristo? (D&P
63:7–12.) Ipasabut nga ang mga timailhan mahimo nga moabut human kita
magpakita og hugot nga pagtuo ug pagkamasulundon, apan kita
kinahanglan dili mangita kanila. Balika pagtuon gikan sa nangagi nga mga
leksyon ang kang Laman ug Lemuel nga kakulang sa hugot nga pagtuo
bisan pa sila nakakita og mga timailhan. (Balik-pagtuon sa magtutudlo: 1
Nephi 3:29–31; 16:39; 17:45; 18:20.)

• Unsa ang epekto sa pagkumpisal ug pagkamatay ni Sherem diha sa mga
katawhan? (Jacob 7:21–23.)

• Ngano nga gikinahanglan nga kita magbaton og lig-on nga mga
pagpamatuod mahitungod ni Jesukristo? Sa unsa nga paagi kita makabaton
ug makalig-on sa atong mga pagpamatuod mahitungod sa Manluluwas?
(Tan-awa ang Pagpalambo nga Kalihokan 2.) Sa unsa nga paagi kita
makahimo sa pagpakigbahin sa atong mga pagpamatuod ngadto sa uban?
Ngano nga ang atong mga pagpamatuod magtubo nga labaw ka lig-on kon
kita mopamatuod kanila ngadto sa uban?

Mga Pangutana
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Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Pagsulat diha sa gagmay nga mga papel og mga sitwasyon diin ang usa ka
tawo nagsulay sa pagdani sa usa ka bata sa pagbuhat og usa ka butang
nga sayop ug usa ka pakisayran ngadto sa usa ka nahiangay nga sugo
gikan sa balaan nga mga kasulatan. Sama pananglit, ang inyong higala
mikuyog kaninyo ngadto sa usa ka tindahan ug naningkamot sa paghimo
kaninyo sa pagpangawat og pipila ka mga karmelitos (Exodo 20:15 o Mosiah
13:22), usa ka tawo mitanyag kaninyo sa pag-inom og ilimnon nga alkohol
(D&P 89:7), o kamo natintal sa pagpabilin sa panimalay ug sa dili pagsimba
(D&P 59:9). Ipapangita sa mga bata ug ipabasa ang matag balaan nga
kasulatan. Paghisgot sa unsa nga paagi nga ang pagkahibalo unsa ang
gitudlo sa balaan nga mga kasulatan naglig-on sa atong mga pagpamatuod
ni Jesukristo ug nagtabang kanato sa pagsugakod sa dautan nga mga
impluwensya.

Kamo mahimo nga mopadula nga walay tingog niini nga mga sitwasyon ug
ipatagna sa uban nga mga bata unsa ang gidula nga walay tingog.

2. Bahina ang klase ngadto sa duha ka mga pundok. Ihatag ang Alma 5:46
ngadto sa usa ka pundok ug Alma 37:35 ngadto sa lain nga pundok.
Ipapangita sa mga bata niini nga balaan nga mga kasulatan ang mga paagi
nga sila makahimo sa paglig-on sa ilang mga pagpamatuod mahitungod ni
Jesukristo. Paghimo og katingbanan sa ilang mga tubag diha sa pisara.

3. Awita o isulti ang mga pulong sa “I will Be Valiant” (Children’s Songbook, p.
162) o “Pangahas sa Pagbuhat sa Matarung [Dare to Do Right]” (Mga Himno
ug mga Awit sa mga Bata o Children’s Songbook, p. 158).

Panapos

Pagpamatuod Sultihi ang mga bata unsa ka mahinungdanon kini ang pag-angkon ug paglig-
on sa atong mga pagpamatuod mahitungod ni Jesukristo aron kita
makasagubang sa dautan nga mga impluwensya nga naglibut kanato.
Pagpamatuod mahitungod sa pagkabalaan sa Manluluwas. Awhaga ang mga
bata sa pagpili og usa ka paagi sa paglig-on sa ilang mga pagpamatuod ug
pagsulat niini diha sa usa ka piraso nga papel ingon nga usa ka pahinumdom
nga dad-on sa panimalay ug buhaton sulod sa semana.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Jacob 7:1–23 sa panimalay ingon og
usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa pag-awhag sa mga bata sa pagpaninguha sa mga panalangin nga
moabut pinaagi sa kinasingkasing nga pag-ampo ngadto sa Langitnong
Amahan.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa basahon ni Enos. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa
balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Iyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Dugang basahonon: Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 8.

3. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan: usa ka Basahon ni Mormon alang sa
matag bata.

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

Isulti ang mosunod nga tigmo, ug hangyoa ang mga bata sa pagpataas sa
ilang mga kamot kon sila nakahibalo sa tubag.

Ako dili usa ka tawo, dapit, o butang.

Ako makahimo sa paghilom kaayo nga walay usa nga makabati, o dako kaayo
og tingog nga ang tanan diha sa lawak makabati.

Ako mahimo nga gamiton kon kamo mag-inusara o anaa sa usa ka pundok.

Ako gigamit sa bisan unsa nga higayon, sa bisan diin nga dapit, ubos sa bisan
unsa nga kahigayunan.

Ako gigamit alang sa pagpasalamat, paggiya, paghupay, pagpasaylo,
pagpanalipod, pagtabang, maayong panglawas, o alang sa bisan unsa nga
panalangin nga kamo nagkinahanglan alang sa inyong kaugalingon o alang sa
uban nga tawo.

Ako gigamit kaninyo sa pagpakigsulti ngadto sa Langitnong Amahan.

Kinsa ako?

Isulat ang mga tubag sa mga bata diha sa pisara. Kon sila makaila nga ang
hustong tubag mao ang pag-ampo, pangutan-a kon sila aduna bay mga
pangutana mahitungod sa pag-ampo. Paghimo og katingbanan sa ilang mga
pangutana diha sa pisara, ug hangyoa ang mga bata sa pagpamati alang sa

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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mga tubag samtang kamo nakigbahin sa sugilanon mahitungod ni Enos. Sa
katapusan sa sugilanon, balik ngadto sa mga pangutana ug paghisgot kanila.

Itudlo ang asoy diha sa basahon ni Enos. Ipasabut nga si Enos mao ang anak
nga lalaki ni Jacob nga inyong nakat-unan diha sa leksyon 8. (Alang sa
gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa
“Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan diha sa
ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha
sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa balaan nga
mga kasulatan.

•Ngano nga si Enos nag-ampo? (Enos 1:1–4.) Kinsa ang nagtudlo kaniya
mahitungod ni Jesukristo? Sa unsa nga paagi ang inyong mga ginikanan
nagtabang kaninyo sa pagkat-on mahitungod sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo?

•Unsa ang “gamhanan nga pag-ampo ug pangamuyo”? Sa inyong hunahuna
unsa ang kalainan niining matang nga pag-ampo gikan sa uban nga mga pag-
ampo? Sa unsa nga paagi ang Langitnong Amahan mitubag sa pag-ampo ni
Enos? (Enos 1:5.)

•Sa unsa nga paagi si Enos nakahibalo nga ang iyang mga sala gipasaylo?
(Enos 1:5–6.)

•Ngano nga ang Langitnong Amahan namulong nga si Enos napasaylo sa
iyang mga sala? (Enos 1:8.) Ipasabut nga tungod kay si Jesukristo nag-antus
alang sa atong mga sala, kita mapasaylo kon kita maghinulsol.

•Kinsa ang giampo ni Enos human ang iyang mga sala mapasaylo? (Enos 1:9.)
Unsa nga tubag ang Ginoo mihatag ni Enos mahitungod sa mga Nephite?
(Enos 1:10.)

•Ngano sa inyong hunahuna si Enos nag-ampo alang sa mga Lamanite nga
sila mga kaaway man sa mga Nephite? (Enos 1:11.) Unsa nga mga panalangin
inyong mahimo nga pangayoon sa Langitnong Amahan nga ihatag ngadto sa
usa ka tawo kinsa dili mabination nganha kaninyo? Unsa ang gitinguha ni Enos
alang sa mga Lamanite? (Enos 1:13.)

•Si Enos nag-ampo alang sa walay kadautan sa mga talaan sa iyang
katawhan. Ngano nga kining mga talaan hilabihan kamahinungdanon? Unsa
ang gisaad sa Ginoo ni Enos? (Enos 1:15–18.) Unsa ang ipasabut sa
pagpangayo diha sa hugot nga pagtuo?

•Unsa nga mga saad ang gihatag ngadto ni Enos? (Enos 1:8, 12, 15.) Sa unsa
nga paagi kita makadawat sa sama nga mga saad.

•Unsa ang epekto sa mga pagtulun-an ug mga paningkamot sa mga Nephite
ngadto sa mga Lamanite? (Enos 1:20.)

•Unsa ang inyong nakat-unan mahitungod sa pag-ampo gikan sa sugilanon ni
Enos?•Kon kamo mag-ampo, sa unsa nga paagi kamo makigsulti ngadto sa
Langitnong Amahan? Sa unsa nga paagi kita makahimo sa atong mga pag-
ampo nga labaw nga kinasingkasing?
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sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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•Si Enos nakadungog sa tingog sa Ginoo diha sa iyang hunahuna agi og tubag
sa iyang pag-ampo. Unsa ang uban nga mga paagi nga kita mahimo nga
makadawat og mga tubag sa atong mga pag-ampo? (Usa ka pagbati sa
kalinaw; usa ka pagbati nga adunay dili maayo; kahupay; mga ideya nga
moabut nganhi sa atong mga hunahuna; balaan nga mga kasulatan nga
magdala og pagsabut ngadto sa usa ka piho nga sitwasyon; tambag gikan sa
mga pangulo sa Simbahan, mga ginikanan, ug uban nga gipadala sa Ginoo;
mga damgo o mga panan-awon.) Pagdapit og mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin og mga kasinatian nga sila aduna sa pagdawat og mga tubag
sa pag-ampo.

•Ngano nga ang Langitnong Amahan tingali motubag og “dili” sa atong mga
pag-ampo? Sa unsa nga paagi kita makahibalo kon ang tubag sa Langitnong
Amahan “dili”?

•Ngano nga kita mangita og higayon sa pagpamati human kita mag-ampo,
sama lamang sa gibuhat ni Enos?

•Unsa ang nakat-unan ni Enos mahitungod sa kinabuhi human ang
kamatayon? (Enos 1:27.) Kamo mahimo nga mobasa niini nga bersikulo o
ipabasa og dungan sa klase.

Tinoa ang lista diha sa pisara aron sa pagsiguro nga ang tanan nga mga
pangutana sa mga bata natubag.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Hatagi ang matag bata og usa ka piraso nga papel ug usa ka lapis, ug
ipasulat kanila ang mga pangutana kanus-a kita makahimo sa pag-ampo?,
Asa kita makahimo sa pag-ampo?, ug mahitungod sa unsa kita makahimo sa
pag-ampo?, magbiya og luna tali sa mga pangutana aron kasulatan sa ilang
mga tubag. Ipasulat kanila ang mga tubag samtang kamo naghisgot sa mga
pangutana.

2. Balika pagtuon ang paagi sa pag-ampo:
a.Pagsugod pinaagi sa pagtawag sa atong Amahan sa Langit.
b.Sultihi siya alang sa unsa kamo mapasalamaton.
c.Hangyoa siya sa inyong mga tinguha.
d.Taposa pinaagi sa pagsulti, “Diha sa ngalan ni Jesukristo, amen.”

3. Balika pagtuon ang pinulongan sa pag-ampo. Tabangi sila sa pagpasabut
nga kita kinahanglan mogamit og mga pulong nga nagpakita og pagtahud.
(Tan-awa Dallin H. Oaks, sa Conference Report, Apr. 1993, pp. 16–20; o
Ensign, May 1993, pp. 15–18).

4. Kopyaha ang mosunod nga pahayag ni Elder Boyd K. Packer (sa Conference
Report, Oct. 1979, p. 30; o Ensign, Nov. 1979, p. 20) diha sa pisara, biyaan
ang mga blangko nga walay sulat. Sultihi ang mga bata nga sila makakat-on
og pipila ka mga paagi nga makadawat og mga tubag samtang sila
magbutang og tubag diha sa mga blangko sa pahayag ni Elder Packer.

Leksyon 9
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“Pipila sa mga        (b)       magagikan sa pagabasa sa
       (a)       , ang uban gikan sa pagpamati sa mga 
       (e)       . Ug usahay, kon kini mahinungdanon, ang uban moabut pinaagi
sa lahus gayud ug        (d)             (f)      . Ang mga pag-aghat mahimo nga
       (c)      ug dili kasaypan.” 

Gamita ang mosunod nga mga pulong sa pagbutang og tubag sa mga
blangko:
a. balaan nga mga kasulatan
b. tubag
c. tin-aw
d. gamhanan
e. mamumulong
f. mga pagdasig

5. Ipasabut sa unsa nga paagi ang pag-ampo ni Enos mahitungod sa pagtipig
sa mga talaan (Enos 1:14–16) gitubag gatusan ka mga tuig sa kadugayan
uban sa pagtungha sa Basahon ni Mormon. Ingon gayud nga ang Ginoo
misaad ni Enos, ang mga katawhan karon makaangkon og usa ka
pagpamatuod ni Jesukristo pinaagi sa Basahon ni Mormon. Kamo makahimo
sa pagdapit og usa ka nahibalik na nga misyonaryo sa pag-anha sa klase ug
makigbahin og kasinatian mahitungod sa pag-angkon og usa ka
pagpamatuod sa usa ka tawo mahitungod ni Jesukristo pinaagi sa pag-
ampo ug sa Basahon ni Mormon. O kamo makahangyo og usa ka ginikanan
o lain nga sakop sa sanga sa pagpakigbahin sa unsa nga paagi ang pag-
ampo mitabang kaniya sa pag-angkon og pagpamatuod mahitungod sa
Basahon ni Mormon.

6. Balika pagtuon ang unang panan-awon ni Joseph Smith, sa diha nga siya
mihalad og usa ka kinasingkasing nga pag-ampo sa hugot nga pagtuo
(Joseph Smith—Kasaysayan 1:14–16). Kamo mahimo nga mogamit sa
hulagway sa Unang Panan-awon (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo
403; 62470).

7. Balika pagtuon ang ikapito ug ikasiyam nga mga artikulo sa hugot nga
pagtuo. Awhaga ang mga bata sa pagpili og usa nga sag-ulohan diha sa
klase o sa panimalay sulod sa semana.

8. Awita o basaha ang mga pulong sa awit “A Child’s Prayer” (Children’s
Songbook, p. 12), “Tell Me Dear Lord” (Children’s Songbook, p. 176), “I Pray
in Faith” (Children’s Songbook, p. 14), o “If With All Your Hearts” (Children’s
Songbook, p. 15).

Panapos

Pagpamatuod Pakigbahin sa inyong pagpamatuod mahitungod sa gahum sa pag-ampo diha
sa inyong kinabuhi. Kamo mahimo nga mosaysay og usa ka kasinatian nga
nakapalig-on sa inyong hugot nga pagtuo ug sa pagpamatuod sa pag-ampo.
Pagdapit og mga bata sa pagpakigbahin og mga kasinatian nga sila aduna
mahitungod sa pag-ampo.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Enos 1:1–8, 21–27 sa panimalay ingon
og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa paglig-on sa pasalig sa mga bata sa paghupot sa ilang mga
pakigsaad sa bunyag ug pagsunod ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 2 Nephi 31:5–12 ug Mosiah 2:1–22;
3:2–19; 4:11–16; 5:5–8, 13–16. Unya pagtuon sa leksyon ug paghukom
unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-
awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo
gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2 .Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Hulagway 4-21, Hari Benjamin Namulong ngadto sa Iyang mga Katawhan

(Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 307; 62298).

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

Isulat ang mga apelyido sa mga bata sa inyong klase diha sa pisara. Hangyoa
ang mga bata sa pagpasabut ngano nga sila aduna niini nga mga ngalan.

• Unsa ang kahulugan sa pagka (gamita ang apelyido) nganha kaninyo?

Ipasabut nga kon kita matawo ngadto sa usa ka banay, kita nagdala diha sa
atong mga kaugalingon og usa ka apelyido. Kini nga ngalan mahimo nga
magtimaan sa daghan nga mahinungdanon nga mga butang, sama sa atong
kabilin, atong mga pagtuo, sa paagi nga kita mobuhat sa mga butang, ug uban
pa. Kon kita bunyagan, kita mahimo nga mga sakop sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw ug nagdala diha sa atong mga
kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo. Kon kita modala sa ngalan ni Jesukristo
diha kanato, kita nagpahayag sa atong pagtuo diha kaniya ug sa atong
kinabubut-on nga pagsunod sa iyang mga pagtulun-an. Ipasabut nga si Hari
Benjamin usa ka propeta kinsa mitudlo sa kamahinungdanon sa pagdala diha
sa atong mga kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo.

Tudloi ang mga bata sa asoy ni Hari Benjamin nga nagtudlo sa iyang mga
katawhan gikan sa Mosiah 2:1–22; 3:2–19; 4:11–16; 5:5–8, 13–16. Gamita ang
hulagway sa tukma nga higayon. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa
pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa
Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Hari Benjamin Nagtudlo 
sa Iyang mga Katawhan

Leksyon
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Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Ngano nga gitawag ni Hari Benjamin sa pagpundok ang iyang mga
katawhan? (Mosiah 1:10.) Sa unsa nga paagi mitubag ang mga tawo ngadto
sa tawag nga magpundok diha sa templo aron sa pagpamati sa ilang
propeta ug hari? (Mosiah 2:1–6.) Sa unsa nga paagi kita mamati o modawat
sa mga pulong sa buhi nga mga propeta? (kinatibuk-ang komperensya, mga
pamantalaan sa Simbahan, mga tigum sa Simbahan, ug uban pa.) Sa unsa
nga paagi kita makaandam sa atong mga kaugalingon sa pagpamati ngadto
sa mga pulong sa atong mga pangulo? (Mosiah 2:9.)

• Sa unsa nga paagi si Hari Benjamin nag-alagad sa iyang mga katawhan?
(Mosiah 2:12–15.) Sa unsa nga paagi si Hari Benjamin misulti nga kita
makaalagad sa Langitnong Amahan? (Mosiah 2:16–19.) Sa inyong hunahuna
sa unsa nga paagi nga ang pag-alagad sa uban nagpakita sa atong
pagpasalamat ug gugma alang sa Langitnong Amahan?

• Unsa ang gisaad kanato kon kita mosunod sa mga sugo sa Langitnong
Amahan (Mosiah 2:22.)

• Unsa ang gitudlo ni Hari Benjamin sa mga katawhan mahitungod ni
Jesukristo? (Mosiah 3:5–7, 9–10.) Unsa nga mahinungdanon nga buhat sa
pag-alagad ang gihimo ni Jesukristo alang sa matag usa kanato? (Mosiah
3:11–13.) Ipasabut nga si Jesukristo nag-antus ug namatay nga kita unta
maghinulsol sa atong mga sala, magpabunyag, mabanhaw, ug magpuyo
uban sa Langitnong Amahan sa kahangturan. Ang iyang sakripisyo alang
kanato gitawag og Pag-ula.

• Ngano nga kini mahinungdanon alang kanato sa pagdala diha sa atong mga
kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo? (Mosiah 3:17.) Unsa ang gihangyo ni
Jesukristo nga atong buhaton aron sa pagdala diha sa atong mga
kaugalingon sa iyang ngalan? (2 Nephi 31:5–12; Mosiah 2:22.) Pagpabunyag
ug pagsunod sa iyang mga sugo. Mosiah 3:19 (Motugyan sa atong kabubut-
on ngadto sa kabubut-on sa Manluluwas.)

• Unsa nga mga sugo ang gisulti ni Hari Benjamin sa iyang mga katawhan nga
ilang kinahanglan nga sundon? (Mosiah 3:21; 4:11–15; 5:5. Kamo mahimo
nga mogamit sa mga gilis sa pulong sa pagpalambo nga kalihokan 1 ingon
nga bahin sa inyong panaghisgutan.) Unsa ang gisulti ni Hari Benjamin nga
mahitabo kon kita mohupot sa mga sugo? (Mosiah 2:41).

• Sa unsa nga paagi mitubag ang mga katawhan ngadto sa mga pagtulun-an
ni Hari Benjamin? (Mosiah 5:2.) Unsa ang atong mabuhat aron makasinati
niining gamhanan nga pagkausab? (Mosiah 3:19.)

• Unsa ang gipakigsaad sa mga katawhan ni Hari Benjamin nga buhaton?
(Mosiah 5:5–9.)

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit
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Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Paghimo ug ipakita ang mosunod nga mga gilis sa pulong. Pagdibuho og
usa ka tore nga gigamit ni Hari Benjamin aron sa pagtudlo sa iyang mga
katawhan. Ipahimutang ang mga gilis sa pulong diha sa dibuho samtang
kamo naghisgot sa mga paagi nga kita makadala diha sa atong mga
kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo. Pahunahunaa ang mga bata og mga
paagi nga sila makasunod sa mga sugo nga gipakita diha sa mga gilis sa
pulong.

Pagbaton og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo (Mosiah 3:21)
Paghinulsol (Mosiah 3:21)
Paghimo ug paghupot sa mga pakigsaad sa bunyag (Mosiah 5:5)
Pag-ampo matag adlaw (Mosiah 4:11)
Pagmabination ngadto sa uban (Mosiah 4:13)
Ayaw pakig-away (Mosiah 4:14)
Pag-alagad sa uban (Mosiah 4:15)
Tabang sa kabus (Mosiah 4:16)
Pagpuyo subay sa ebanghelyo (Mosiah 4:15)

2. Ginamit ang yano nga mga saput o mga butang, idula ang pagpamulong ni
Hari Benjamin ngadto sa iyang mga katawhan. Ang mga bata mahimo nga
mopahimutang sa ilang mga lingkuranan sa latid sa usa ka tolda nga may
ablihanan paingon sa atubangan sa lawak. Ang mga bata mahimo nga
molingkod diha sa sawog sulod sa “tolda” nag-atubang sa atubangan. Ang
tawo nga nagdala sa papel ni Hari Benjamin mahimo nga makigsulti kanila
samtang nagbarug sa usa ka lingkuran diha sa atubangan sa lawak. Ipabasa
niini nga bata ang mga pulong gikan sa Mosiah 2:9.

3. Sultihi ang mga bata mahitungod sa kinaulahian nga kinatibuk-an nga
komperensya sa Simbahan. Kon mahimo, ipakita kanila ang usa ka kopya sa
komperensya nga namantala sa Ensign o internasyonal nga magasin. Itandi
kini nga komperensya ngadto sa tigum nga gihimo ni Hari Benjamin uban sa
iyang mga katawhan. Ipasabut giunsa sa Simbahan pagtabang ang iyang
tanan nga mga sakop sa pagdawat sa mga mensahe gikan sa Presidente sa
Simbahan ug uban nga kinatibuk-an nga mga kadagkoan pinaagi sa radyo,
telebisyon, ug satellite nga mga pagsibya ug pinaagi sa giimprinta nga mga
kagamitan. Paghisgot og pipila ka mga hilisgutan gikan sa katapusan nga
komperensya. Awhaga ang mga bata sa pagbasa o pagpamati ngadto sa
mga mensahe gikan sa sunod nga kinatibuk-an nga komperensya ug
pagsunod sa tambag sa atong mga propeta ug mga pangulo.

4. Tabangi ang mga bata sa pagsabut ug pagsag-ulo sa katapusan nga
hugpong sa mga pulong sa Mosiah 2:17: “Kon kamo anaa sa pag-alagad sa
inyong mga isigkatawo kamo anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Dios.”
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5. Paghisgot sa unsa nga paagi ang ikanapulog tulo nga artikulo sa hugot nga
pagtuo may kalabutan ngadto sa pakigpulong ni Hari Benjamin. Tabangi ang
mga bata sa pagsag-ulo niining artikulo sa hugot nga pagtuo.

6. Awita o basaha ang mga pulong sa “Maghigugmaay [Love One Another]”
(Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata o Hymns, no. 308; o Children’s
Songbook, p. 136) o “I’m Trying to Be like Jesus” (Children’s Songbook, 
p. 78).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod mahitungod sa pag-ula ni Jesukristo ug sa unsa nga paagi kini
nagpanalangin sa atong mga kinabuhi. Hatagi og gibug-aton ang
kamahinungdanon sa paghupot sa mga sugo samtang kita nagdala diha sa
atong mga kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mosiah 2:1–18 sa panimalay ingon og
usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa pag-awhag sa mga bata sa pagmabinantayon diha sa pagbarug ingon
nga saksi ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Mosiah 11–13; 15:1, 6–8; 16:14–15;
17; ug 19:4–20. Unya pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo
pagtudlo ang mga bata sa asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang
“Pagpangandam sa Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa
Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Dugang basahonon: Mosiah 14–16.

3. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a.Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b.Alang sa pangpuli-puli nga pang-atensyon nga kalihokan, ibutang ang

mosunod nga mga butang sa usa ka sako o bag:
IUsa ka bigote hinimo sa papel (tan-awa ang hulagway diha sa 

katapusan sa leksyon)
Usa ka flashlight o bombelya
Usa ka papel nga hulad sa Napulo ka mga Sugo

(tan-awa ang hulagway diha sa katapusan sa leksyon)
Usa ka hulagway ni Kristo
Usa ka piraso nga pisi o lubid
Usa ka posporo

c. Hulagway 4-22, Abinadi diha sa atubangan ni Hari Noah (Sudlanan sa
Hulagway sa Ebanghelyo 308; 62042).

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

Hatagi ang matag bata og usa ka kopya sa may siyam-ka tulbok nga dayagram,
o pagdibuho niini diha sa pisara. Sultihi ang mga bata nga sila kinahanglan nga
mosumpay sa tanan nga mga tulbok pinaagi sa pagdibuho og upat ka walay
pagkaputol nga tul-id nga mga linya nga dili alsahon ang lapis gikan sa papel o
tisas gikan sa pisara. Human sila misulay og daghan nga mga solusyon, ipakita
ngadto sa usa ka bata ang husto nga solusyon nga dili sultihan ang uban.
Ipapakita niana nga bata ngadto sa lain nga bata, ug ngadto sa lain hangtud
ang tanan nga mga bata makasumpay sa mga tulbok. Ipasabut nga kon kita
nagkat-on og usa ka butang, kita makahimo sa pagtabang sa uban nga mga
tawo kon kita motudlo kanila unsa ang atong nahibaloan. Kon kita nagkat-on
mahitungod sa Langitnong Amahan, kita makahimo sa pagtabang sa uban nga
mga tawo pinaagi sa pagsulti kanila mahitungod niini.

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Abinadi ug Hari Noah Leksyon

11
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Papuli-puliha ang mga bata sa pagkuha sa mga butang gikan sa sako.
Hangyoa ang matag bata sa pagsulti og usa o duha ka mga pulong
mahitungod sa iyang butang. Ipasabut nga samtang ang mga bata magkat-on
mahitungod sa usa ka matarung ug mabinantayon nga propeta nga ginganlan
og Abinadi, sila makakita sa unsa nga paagi ang matag butang may kalabutan
ngadto sa iyang kinabuhi.

Ipakita ang hulagway ni Abinadi diha sa atubangan ni Hari Noah, ug itudlo ang
asoy ni Abinadi gikan sa Mosiah 11–13; 15:1, 6–8; 16:14–15; 17; ug 19:4–20.
(Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga
kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa mga Balaan nga mga kasulatan,” p.
viii.) Hatagi og gibug-aton nga si Abinadi usa ka maisug nga saksi ni
Jesukristo, bisan tuod og kini nakaingon nga siya patyon. Kon kamo mogamit
sa pangpuli-puli nga pang-atensyon nga kalihokan, ipasabut sa unsa nga
paagi ang matag butang may kalabutan ngadto sa kinabuhi ni Abinadi.

Bigote: Si Abinadi mibalik nga nagtakuban (Mosiah
12:1).

Bombelya o flashlight: Ang nawong ni Abinadi misanag (Mosiah 13:5).
Napulo ka mga Sugo: Abinadi mitudlo sa Napulo ka mga Sugo 

(Mosiah 13:11–24).
Hulagway ni Kristo:  Abinadi sa makausa misaksi mahitungod ni

Jesukristo (Mosiah 15; 16; 17:8).
Pisi o Lubid: Abinadi gigapos (Mosiah 17:13).
Posporo: Abinadi gipatay pinaagi sa kalayo (Mosiah

17:20).

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan

Pangpuli-puli nga
Pang-atensyon
nga Kalihokan

Pangrisut

Mangrugi
ditoy

Sulbad

Pagsugod dinhi
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• Unsa ang una nga gisugo sa Ginoo ni Abinadi nga isulti ngadto ni Hari Noah
ug sa iyang mga katawhan? (Mosiah 11:20–21.)

• Unsa nga matang sa mga kinabuhi si Hari Noah ug ang iyang mga katawhan
nagpuyo? (Mosiah 11:1–7, 14–15, 19.)

• Sa unsa nga paagi si Hari Noah ug ang iyang mga katawhan mitubag ngadto
sa mga pulong ni Abinadi? (Mosiah 11:26–29.) Ngano sa inyong hunahuna
ang mga katawhan masuko niadto kinsa motawag kanila ngadto sa
paghinulsol?

• Unsa ang gipamatuod ni Abinadi sa inisug nga paagi ngadto sa dautan nga
Hari Noah ug sa iyang mga pari mahitungod sa mga sugo? (Mosiah
12:33–36; 13:11–24.) Ngano nga kini mahinungdanon alang kanato sa
pagsunod sa mga sugo sa Langitnong Amahan?

Ngano nga ang mga katawhan ni Hari Noah nahadlok nga modapat sa ilang
mga kamot diha ni Abinadi? (Mosiah 13:3–5.)

Unsa ang gipamatuod ni Abinadi mahitungod ni Jesukristo? (Mosiah 15:1, 6–8;
16:14–15.)

• Sa unsa nga paagi si Abinadi nagpakita sa iyang kaisug? (Mosiah 17:7–10.)
Ngano nga kini usahay malisud nga mobarug alang sa unsay matarung? Sa
unsa nga paagi kita mobarug alang sa matarung?

• Ngano nga si Abinadi gisunog ngadto sa kamatayon? (Mosiah 17:20.) Ngano
sa inyong hunahuna ang Ginoo nagtugot niini nga mahitabo? (Alma 60:13.)

• Unsa ang mahinungdanon ngadto ni Hari Noah? (Mosiah 11:14; 19:7–8.)
Unsa ang mahinungdanon ngadto ni Abinadi? (Mosiah 13:4; 17:7–10.)
Kinahanglan unsa ang mahinungdanon ngari kanato?

• Kang kinsa nakatandog ang pagpamatuod ni Abinadi sa wala pa ang iyang
kamatayon? (Mosiah 17:1–4.)

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpanagna ni Abinadi sa Mosiah 12:3
natuman? (Mosiah 19:19–20.)

• Kinsa ang inyong mahunahuna kinsa ang mabinantayon karon sa pagbarug
ingon nga usa ka saksi ni Jesukristo?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Ipadala sa mga bata ang mga papel sa mga tawo diha sa sugilanon
mahitungod ni Abinadi ug Hari Noah, ug himoa nga usa ka tigtaho
makighinabi kanila. Paghimo og lista sa mga pangutana alang sa tigtaho nga
ipangutana sa mga tawo, ingon sa:

Tigtaho ngadto ni Noah: Sa unsa nga paagi nga imong
nabayran ang dagko nga mga
gambalay?

Tigtaho ngadto sa mga pari: Ngano nga gihuptan ninyo si Abinadi
nga binilanggo?

Leksyon 11
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Tigtaho ngadto ni Alma: Unsa ang imong hunahuna
mahitungod sa mga pagtulun-an ni
Abinadi?

Tigtaho ngadto ni Abinadi: Ngano nga kining mga katawhan
buot mopatay kanimo? Ngano nga
dili nimo ilimud unsa ang imong
gisulti ngadto niini nga mga
katawhan?

2. Pagbu-bu og pipila ka pinulbos nga sili diha sa usa ka panaksan nga tubig.
Ibutang ang panaksan diin ang tanan nga mga bata makakita. Sultihi sila nga
ang pinulbos nga sili nagpaila niadto kinsa nagpili nga magmabinantayon.
Hangyoa sila sa pagbantay unsa ang mahitabo kon ang pagkadautan
ibutang sunod niadto kinsa mabinantayon. Pagbutang og usa ka tulo sa
ighuhugas nga likido, nga nagpaila sa pagkadautan, diha sa taliwala sa
panaksan. Ang pinulbos nga sili dali nga mopalayo. Sa diha nga si Alma
mituo sa pagpamatuod ni Abinadi, siya mipili sa pagkamabinantayon sa
pagsunod sa propeta ug mibiya gikan sa dautan nga mga paagi ni Hari
Noah. Pangutana sa mga bata unsa nga mga butang sila kinahanglan nga
mobiya aron sila mahimo nga mabinantayon.

3. Paghisgot sa Napulo ka mga Sugo sa Mosiah 12:34–36, 13:12–24.

4. Itandi ang mabinantayon nga mga kinaiya sa matarung nga Hari Benjamin
ngadto sa mga kinaiya ni Hari Noah.

Hari Benjamin: Mosiah 2:10–14, 4:9–10.
Hari Noah: Mosiah 11:2, 6–7, 27; 19:8.

5. Paghisgot sa mga pagkasusama tali sa unsa nga paagi si Abinadi gitagad sa
dautan nga Hari Noah ug sa iyang mga katawhan ug sa unsa nga paagi si
Kristo gitagad.

Kristo: Mosiah 15:5, Mateo 26:66, Lucas 24:20.
Abinadi: Mosiah 13:1; 17:7, 10, 13.

6. Awita o basaha ang mga pulong sa “I Will Be Valiant” (Children’s Songbook,
p. 162), “Pangahas sa Pagbuhat sa Matarung [Dare to Do Right]” (Mga
Himno ug mga Awit sa mga Bata o Children’s Songbook, p. 158), o “The
Church of Jesus Christ” (Children’s Songbook, p. 77).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga bisan tuod ang pagkamatarung dili molingkawas kanato
gikan sa mga kasakit ug mga pagsulay, kon kita mabinantayon sa atong mga
pagpamatuod mahitungod ni Jesukristo, ang Langitnong Amahan
mopanalangin kanato uban sa kalinaw niini nga kinabuhi ug sa tanan nga siya
aduna sa kinabuhi nga umaabut.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mosiah 11:1–2, 20–21, 26–29; 12:1–9;
ug 17 sa panimalay ingon og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata sa kahulugan sa ilang mga pakigsaad sa
bunyag ug ang kamahinungdanon sa paghupot kanila.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Mosiah 17:2–4; 18. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa
balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan” p. viii.)

2.Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Mahimo nga dili iapil: Usa ka trangka ug yawe alang sa pang-atensyon

nga kalihokan (sama pananglit, usa ka kandado, tala-adlawan, kahon sa
alahas, o maleta).

c. Usa ka ginunting nga kopya sa usa ka yawe nga papel nga may pulong
Pakigsaad nga gisulat niini (tan-awa ang katapusan sa leksyon).

d. Usa ka kopya sa ighahatag nga basahon “Ang Akong mga Pakigsaad sa
Bunyag” alang sa matag bata (tan-awa ang katapusan sa leksyon).

e. Hulagway 4-23, Alma Nagbunyag diha sa mga Katubigan sa Mormon
(Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 309; 62332).

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

Ipakita ang usa ka yawe. Pangutan-a ang mga bata alang sa unsa ang yawe
gigamit. Kamo mahimo nga mopagamit sa yawe sa usa ka bata aron sa pag-
abli og usa ka trangka. Guniti ang yawe nga papel aron ang mga bata dili
makakita sa pulong nga Pakigsaad, ug tungaa kini paggisi. Ipasabut nga ang
yawe dili molihok kon kamo adunay tunga lamang niini. Baliha ang mga piraso
sa yawe aron ipakita ang pulong Pakigsaad. Pangutan-a ang mga bata kon sila
nakahibalo ba kon unsa ang kahulugan sa pulong. Ipasabut nga diha sa
ebanghelyo ang usa ka pakigsaad mao ang usa ka sagrado nga pakigsabut o
saad tali sa Langitnong Amahan ug sa iyang mga anak. Kon kita mohupot sa
atong mga pakigsaad ngadto sa Langitnong Amahan, siya sa kanunay
motuman sa iyang bahin. Apan kon kita dili mohupot sa atong pakigsaad nga
mga saad, ang pakigsaad mahanaw. Ang paghupot sa atong mga pakigsaad
maoy usa ka yawe ngadto sa mga panalangin ug kinabuhing dayon. Ipasabut
nga ang kinabuhing dayon mao ang paghimo sama sa Langitnong Amahan ug
pagpuyo uban kaniya sa kahangturan. Ipasabut nga samtang ang mga bata

Pang-atensyon
nga kalihokan

Alma Nagbunyag diha sa 
mga Katubigan sa Mormon
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magkat-on mahitungod ni Alma ug sa iyang mga katawhan sila
mapahinumduman sa ilang mga pakigsaad sa bunyag ug sa unsa nga paagi
sila labaw nga makahupot kanila.

Tudloi ang mga bata sa asoy mahitungod ni Alma nga nagbunyag diha sa mga
Katubigan sa Mormon gikan sa Mosiah 17:2–4; 18. (Alang sa gisugyot nga
mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang
“Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.) Hatagi og gibug-aton
ang mga pakigsaad nga atong gihimo ug ang kamahinungdanon sa paghupot
kanila. Gamita ang hulagway sa tukma nga higayon.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga barunganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

•Unsa ang gibuhat ni Alma aron sa pag-andam sa iyang kaugalingon alang sa
bunyag? (Mosiah 17:2–4; 18:1.) Sa unsa nga paagi kamo nag-andam alang sa
inyong bunyag?

•Unsa ang nakahimo sa dapit nga gitawag og Mormon nga usa ka maayo nga
tagoanan nga dapit alang kang Alma sa pagtudlo sa mga katawhan? (Mosiah
18:4–5.) Ngano nga sila kinahanglan nga motago?

Unsa ang gibati sa mga katawhan ni Alma sa diha nga sila nasayud nga sila
mahimo nga bunyagan? (Mosiah 18:11.) Unsa ang inyong gibati sa diha nga
kamo gibunyagan? Unsa ang inyong mahinumduman mahitungod nianang
adlawa?

Unsa nga mga saad ang gihimo sa matag usa kanato sa diha nga kita
gibunyagan? Unsa ang gisaad sa Langitnong Amahan kanato? (Mosiah
18:8–10.) Ipakita ang ighahatag nga basahonon “Ang Akong mga Pakigsaad sa
Bunyag,” ug paghisgot sa matag saad. Ipasabut nga walay usa kanato nga
hingpit apan kita kinahanglan gayud nga mobuhat kutob sa atong mahimo sa
paghupot sa atong mga pakigsaad sa bunyag.

•Sa unsa nga paagi kita makapakita nga kita nagdala sa ngalan ni Jesukristo
diha kanato ug nga kita nagbarug ingon nga iyang mga saksi?

•Unsa ang ipasabut sa pagpas-an sa usag usa nga mga palas-anon ug sa
pagsubo duyog sa uban. Sa unsa nga mga paagi si Kristo nag-alagad kanato
ug sa uban samtang siya mipuyo pa dinhi sa yuta? Sa unsa nga paagi kita
makasunod sa panig-ingan ni Jesukristo ug makaalagad sa uban?

•Unsa nga mga sugo ang gihatag ni Alma ngadto sa iyang mga katawhan aron
sa pagtabang kanila sa paghupot sa ilang mga pakigsaad sa bunyag? (Mosiah
18:21–23, 27–29.) Sa unsa nga paagi kita labaw nga mahisama sa mga
katawhan ni Alma?

•Pinaagi sa unsa nga ordinansa kita makahimo sa pagbag-o sa atong mga
pakigsaad sa bunyag matag Domingo? Kamo mahimo nga mopasabut nga
ang pagbag-o nagpasabut sa paghimo og sama sa bag-o o pagsugod og

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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usab. Balika pagtuon ang mga pag-ampo sa sakramento uban sa mga bata ug
tabangi sila sa pagpangita sa mga pakigsaad nga anaa diha kanila (tan-awa sa
Moroni 4:3; 5:2). Hatagi ang matag bata og kopya sa ighahatag nga
basahonon, ug balika pagtuon ang ilang mga pakigsaad sa bunyag.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Hangyoa ang usa ka bata sa paggunit sa usa ka kamot og igo-igo nga
gibug-aton nga basahon nga ang iyang bukton gituy-od samtang kamo
nagsulti ngadto sa klase mahitungod sa mga pakigsaad sa bunyag.
Pangutan-a ang bata nga naggunit sa basahon kon ang iyang bukton
gikapoy ba? Patabanga ang lain nga bata sa paggunit sa basahon. Ipasabut
nga usa sa mga saad nga atong gihimo sa panahon nga kita gibunyagan
mao ang “pagpas-an sa usag usa nga mga palas-anon, nga sila mahimo
nga magaan.” Paghisgot og pipila sa mga palas-anon nga ang mga bata sa
ilang edad mobati, sama pananglit bugal-bugalan, magdaot, adunay mga
suliran sa mga sakop sa banay, buot nga masakop sa pundok o adunay mga
kalisud sa tulunghaan. Hangyoa ang mga bata sa unsa nga mga paagi sila
makatabang sa pagpagaan sa usag usa nga palas-anon.

2. Sa wala pa ang klase hangyoa ang mga ginikanan sa mga bata sa pagsulti
kaninyo mahitungod sa usa ka higayon sa diha nga ang ilang anak mialagad
sa usa ka tawo. Ipakigbahin kini nga mga kasinatian ngadto sa klase, ug
dayga ang mga bata sa ilang pag-alagad. Itudlo nga kini nga mga buhat sa
pag-alagad nakahimo sa palas-anon nga labaw kagaan alang niadto nga
ilang gialagaran.

3. Ipasabut ngadto sa mga bata nga kabahin sa pakigsaad nga atong gihimo
sa diha nga kita gibunyagan mao ang pagkaandam sa pagdala sa ngalan ni
Jesukristo diha kanato ug paghimo nga usa ka tinuod nga Kristiyano, o
sumusunod ni Kristo. Kita kinahanglan gayud nga magpuyo nga takus sa
iyang ngalan. Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna mahitungod sa unsa
ka maayo sila nagtahud sa ngalan ni Jesukristo samtang kamo makigbahin
sa mosunod nga sugilanon gikan ni Presidente George Alber Smith, ang
ikawalo nga Presidente sa Simbahan:

“Pipila ka mga tuig ang nanglabay ako nagdaot og grabe . . . Ako nahimo
nga hilabihan ka luya nga dili gani hapit makalihok.

Usa ka adlaw . . . Ako nawad-an og panimuot sa akong palibut ug ako
nagtuo nga ako milabang ngadto sa pikas nga bahin . . . 

“Ako misugod sa pagpanaw . . . ug human ako makalakaw sulod sa pipila ka
gidugayon . . . ngadto sa lasang, ako nakakita og usa ka tawo nga miduol
ngari kanako. Ako nakaamgo nga siya usa ka dako kaayo nga tawo, ug ako
mikusog sa akong mga lakang aron sa pag-apas kaniya, tungod kay ako
nakaila kaniya nga mao ang akong apohan nga lalaki . . . Ako
nakahinumdom unsa ako kalipay nga nakakita kaniya nga nagsingabut. Ako
gipasunod sa iyang ngalan ug sa kanunay mapasigarbuhon niini.
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“Sa diha nga si Lolo pipila na lamang ka mga tiil gikan kanako, siya
mihunong . . . Siya mitan-aw kanako sa hilabihan ka ligdong ug miingon:

“ ‘Ako buot makahibalo unsa ang imong gibuhat sa akong ngalan.’

“Ang tanan nga akong nabuhat milabay sa akong atubangan ingon og kini
usa ka hulagway diha sa telon. . . . Ang akong tibuok nga kinabuhi milabay
sa akong atubangan. Ako mipahiyom sa akong apohan nga lalaki ug
miingon:

“ ‘Ako gayud walay gibuhat bisan unsa sa imong ngalan nga imong ikaulaw.’

“Siya milakang paduol ug migakos kanako sa iyang mga bukton, ug
samtang siya mibuhat sa mao, ako nabalikan na usab sa panimuot sa akong
kalibutanon nga mga palibut. Ang akong unlan basa ingon og gibu-buan kini
og tubig—nabasa sa mga luha sa pasalamat nga ako makatubag sa walay
kaulaw” (Your Good Name, “Improvement Era,” Mar. 1947, p. 139).

Ipasabut ngadto sa mga bata nga samtang sila andam sa paghupot sa mga
sugo ug sa pag-alagad ngadto sa uban, sila nagtahud sa ngalan ni
Jesukristo.

4. Awita o basaha ang mga pulong sa “Bunyag [Baptism]” (Primarya 3 o
Children’s Songbook, p. 100) o “Ang Ikaupat nga Artikulo sa Hugot nga
Pagtuo [The Fourth Article of Faith]” (PAM B o Children’s Songbook, p. 124).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga samtang kita naghupot sa atong mga pakigsaad sa bunyag,
kita makakat-on sa pag-alagad sa usag usa sa labaw ka maayo nga paagi ug
labaw nga mahimo sama ni Jesukristo.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mosiah 18:1–11, 30–35 sa panimalay
ingon og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Pahinumdom: Kon kamo mohukom sa paggamit sa pagpalambo nga kalihokan
1 diha sa sunod nga leksyon, himoa ang buluhaton og una sa dili mokubos
sulod sa usa ka semana.

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Akong mga Pakigsaad 
sa Bunyag

(Gibag-o Matag Panahon Ako Moambit sa Sakramento)

Sa Bunyag Ako Nakigsaad uban sa Ginoo sa:

1. Pagduol ngadto sa panon sa Dios (mahimo nga usa ka sakop sa
Simbahan ni Jesukristo).

2. Pagpatawag nga iyang anak nga lalaki o anak nga babaye (pagdala
ngari kanako sa ngalan ni Kristo).

3. Pagpas-an sa palas-anon sa usag usa, nga sila mahimo nga magaan;
pagsubo duyog niadto nga nagsubo; ug paghupay niadto nga
nagkinahanglan sa paghupay (pagtabang sa uban).

4. Pagbarug ingon nga usa ka saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon
ug diha sa tanan nga mga dapit (pagpamatuod mahitungod ni Kristo ug
pagpasunod og usa ka maayo nga panig-ingnan sa tanan nga mga
panahon).

5. Pag-alagad sa Dios ug paghupot sa iyang mga sugo.

Kon Ako Maghupot sa Akong mga Pakigsaad 
sa Bunyag, ang Ginoo Nagpakigsaad sa:

1. Pagpasaylo sa akong mga sala.

2. Pagbu-bu sa iyang Espiritu sa labaw kabuhong ngari kanako (paghatag
kanako sa pakig-uban sa Espiritu Santo).

3. Pagtubos kanako nga ako unta maihap uban niadto nga madala sa
unang pagkabanhaw ug makabaton og kinabuhing dayon (pagtugot
kanako sa pagsulod sa celestial nga gingharian uban sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo).
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Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata nga ang pagpaubos ug hugot nga pagtuo diha
ni Jesukristo makahatag kanato og kalig-on sa pagsagubang sa kalisdanan.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Mosiah 21:1–16; 22; 23:1–6, 29–39;
ug 24 ug balika pagtuon ang Mosiah 12:2, 4–5. Unya pagtuon sa leksyon ug
paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa balaan nga
kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug
“Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Dugang basahonon: Mosiah 20–25 (alang sa tibuok asoy).

3. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

4. Kon kamo naglaraw sa paggamit sa pagpalambo nga kalihokan 1, kamo
gikinahanglan nga mohimo sa buluhaton og una sa dili mokubos sulod sa
usa ka semana.

5. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Mga hulagway 4-24, Mga Nephite ubos sa Pagbantay sa mga Lamanite,

ug 4–25, Mga Katawhan ni Hari Limhi Nanglayas.

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

Isulat ang mosunod nga mga pulong ug mga pagpasabut diha sa pisara og sa
usa ka karatula. Ipasabut nga ang mga bata magkat-on og pipila ka
mahinungdanon nga mga pulong gikan sa asoy sa balaan nga kasulatan.
Pasultiha ang mga bata nga buot mosulti og usa ka pulong ug papilia sa
gipasabut niini.

Kalisdanan a. Usa ka bug-at o kasubo nga
malisud pas-anon

Pagkaulipon b. Andam sa pagkat-on; kulang sa
garbo

Pagkamapainubsanon c. Kadautan, pag-antus, o kalisud

Pangdaugdaug d. Kulang sa kagawasan

Hugot nga Pagtuo e. Panggukod, pagsakit, o
pangataki

Palas-anon f. Pagtuo bisan wala makakita

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Ang mga Katawhan ni Hari Limhi
ug ang mga Katawhan ni Alma

Leksyon
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Mga tubag: kalisdanan: c; pagkaulipon: d; pagkamapainubsanon: b;
pangdaugdaug: e; hugot nga pagtuo: f; palas-anon: a

Balika pagtuon ang mga panagna ni Abinadi mahitungod sa mga Nephite
gikan sa Mosiah 12:2, 4–5. Kini nga mga panagna sa tininuod natuman bisan
tuod ang mga Nephite nabahin ngadto sa duha ka nagkalain-lain nga mga
pundok. Itudlo ang mga asoy sa mga katawhan ni Hari Limhi ug ang mga
katawhan ni Alma gikan sa Mosiah 21:1–16; 22; 23:1–6, 29–39; ug 24. Gamita
ang mga hulagway sa angay nga mga panahon. (alang sa gisugyot nga mga
paagi sa pagtudlo sa mga asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang
“Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

Ang mga katawhan ni Limhi

• Sa unsa nga mga paagi ang mga Lamanite nagdaugdaug sa mga katawhan
ni Limhi? (Mosiah 21:3.) Ngano nga kini nahitabo? (Mosiah 21:4; 12:2, 4–5.)

• Unsa ang epekto diha sa mga katawhan ni Hari Limhi ang pagkapildi og
katulo ka mga higayon sa mga Lamanite? (Mosiah 21:13–14.) Unsa ang
gipasabut sa pagmapainubsanon? Ngano sa inyong hunahuna ang mga
Nephite sa katapusan mipaubos sa ilang mga kaugalingon?

• Ngano nga ang Langitnong Amahan dugay sa pagtubag sa mga pag-ampo
sa mga katawhan ni Limhi? (Mosiah 21:15.) Sa unsa nga paagi siya sa
katapusan mitubag sa ilang mga pangamuyo alang sa panabang? (Mosiah
21:15–16.) Unsa ang makat-unan sa mga katawhan ni Limhi gikan sa
pagpuyo nga ulipon? Sa unsa nga paagi nga ang mga kasakit diha sa atong
mga kinabuhi nagtabang kanato nga mahimong labaw nga mapainubsanon,
masulundon, ug mainampuon?

• Human si Hari Limhi ug ang iyang mga katawhan makahimo og usa ka
pakigsaad, o saad, ngadto sa Dios, unsa ang ilang buot buhaton aron sa
pagpakita nga sila nagtahud sa ilang pakigsaad ngadto kaniya? (Mosiah
21:35.) Sa unsa nga paagi kita makapakita sa Langitnong Amahan nga kita
nagtahud sa atong mga pakigsaad sa bunyag?

Ang mga katawhan ni Alma

• Unsa ang pipila ka mga katarungan nga ang hugot nga pagtuo ug pagpailub
sa mga katawhan ni Alma gisulayan? (Mosiah 23: 21.) Unsa nga saad ang
gihimo sa Ginoo ngadto kanila ug ngari kanato kon kita mobutang sa atong
pagsalig diha kaniya sa panahon nga ang atong pagpailub ug hugot nga
pagtuo gisulayan? (Mosiah 23:22.) Sa unsa nga paagi kamo gipanalanginan
pinaagi sa pagsalig diha sa Ginoo?

• Ngano nga si Alma nag-ingon nga ang iyang mga katawhan kinahanglan dili
mahadlok? (Mosiah 23:27.) Sa unsa nga paagi ang mga katawhan mitubag
ngadto sa iyang tambag? (Mosiah 23:28.) Sa unsa nga paagi ang Ginoo
mitabang kanila? (Mosiah 23:29.) Sa unsa nga paagi ang Ginoo nakatabang
kaninyo sa pagbaton og kaisug?

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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• Unsa ang inyong mabuhat aron mahimo kamo nga labaw ka lig-on pinaagi
sa kalisdanan? Sa unsa nga paagi ang Langitnong Amahan nakapanalangin
kaninyo o sa inyong banay diha sa kalisdanan?

• Sa unsa nga paagi si Alma ug ang iyang mga katawhan misulti sa
Langitnong Amahan unsa ang ilang gikinahanglan sa diha nga ang dautan
nga magmamando nga si Amulon dili motugot kanila sa pag-ampo og
kusog? (Mosiah 24:12.) Sa unsa nga paagi ang Langitnong Amahan mitubag
sa ilang mga pag-ampo ug mituman sa iyang saad ngadto kanila? (Mosiah
24:13–16.) Sa unsa nga paagi ang Langitnong Amahan mituman sa iyang
mga saad nganha kaniyo?

• Unsa ang nahinumduman ni Alma ug sa iyang mga katawhan nga buhaton
human sila maluwas gikan sa mga Lamanite? (Mosiah 24:21–22.) Ngano nga
mahinungdanon ang pagpakita og pasalamat, bisan diha sa kalisdanan? Sa
unsa nga paagi kita makapakita og pasalamat ngadto sa Langitnong
Amahan alang sa atong mga panalangin?

• Sa unsa nga paagi ang mga katawhan napanalanginan sa espirituhanon nga
paagi pinaagi sa ilang kalisdanan?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagbaton og hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo ug ang pagkamapainubsanon naglig-on kaniyo sulod sa mga
panahon sa kalisdanan?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa masunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Pagdapit og duha ka hingkod nga mga tawo sa pagsul-ob og sinina sama ni
Hari Limhi ug Alma. Si Hari Limhi makahimo sa pagsaysay sa asoy
mahitungod sa iyang mga katawhan gikan sa Mosiah 21 ug 22. Si Alma
makahimo sa pagsaysay sa asoy mahitungod sa iyang mga katawhan gikan
sa Mosiah 23 ug 24. Papangutan-a ang mga bata og mga pangutana
mahitungod sa mga hitabo diha sa mga asoy. Ang mga pangutana sa
panaghisgutan ug paggamit mahimo nga gamiton sa panahon sa mga asoy
o diha sa panapos sa mga asoy.

2. Bahina ang klase sa duha ngadto sa upat ka mga pundok sa magdudula,
mag-agad sa gidak-on sa klase. Papuli-puliha ang  matag pundok sa
magdudula sa pagdula nga walay tingog sa ilang kinaham nga bahin sa
sugilanon samtang ang lain nga pundok sa magdudula motagna unsa ang
ilang gidula nga walay tingog.

3. Sag-uloha ang ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo.

4. Awita o basaha ang mga pulong sa “Ang Ikaupat nga Artikulo sa Hugot nga
Pagtuo [The Fourth Article of Faith]” (PAM B o Children’s Songbook, p. 124) o
“Hugot nga Pagtuo [Faith]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 96).
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5. Pagdapit og mga bata sa pagbasa og pipila sa mosunod nga balaan nga
mga kasulatan sa hilum nga paagi ug pagbutang og timaan niadto nga
adunay mahinungdanon nga kahulugan ngadto kanila.

Mosiah 23:7, 15, 21–22
Mosiah 24:12–16, 21–22
Mosiah 25:10, 15–16, 22–24

Panapos

Pagpamatuod Ipahayag ang inyong pasalamat alang sa ug sa pagpamatuod mahitungod sa
mga panalangin nganha kaninyo sulod sa mga panahon sa kalisdanan.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mosiah 21:6–16 ug sa 24:10–15 sa
panimalay ingon og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay

Leksyon 13 
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Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata nga ang paghinulsol gikinahanglan alang sa
yutan-on nga kalipay ug kinabuhi nga dayon.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Mosiah 27, 28:1–9 ug alma 36:11-24.
Unya pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga
bata sa asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa
Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga
Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata:
b. Usa ka backpack o bag ug upat o lima ka bug-at nga mga butang sama

sa mga basahon, dagko nga mga bato, o mga bika. Butangi og mga
ngalan sa sala ang matag butang sama sa pagpamakak, pagbugal-bugal
sa uban, panigarilyo, ug uban pa.

c. Hulagway 4-26, Usa ka Anghel Nagpakita ngadto ni Alma ug sa Anak nga
mga Lalaki ni Mosiah.

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

Pagdala og backpack o bag nga puno sa daghan nga bug-at nga mga butang
ngadto sa klase. (Kamo mahimo nga makahibalo mahitungod sa piho nga mga
butang nga ang mga bata niini nga edad matintal. Gamita kini nga mga ngalan.
Papuli-puliha ang mga bata sa paggunit sa bug-at nga bag. Unya ipakuha sa
usa ka bata ang matag butang sa tinagsa-tagsa.

Kon ang tanan nga mga “sala” nakuha na, ang “palas-anon” sa bata, o ang
bug-at nga gidala, mahimo nga magaan. (Kamo mahimo nga buot motipig sa
mga butang nga gipakita sa tibuok nga leksyon aron kamo makahimo sa
pagtan-aw og balik kanila.) Itandi ang gibug-aton sa bug-at nga bag ug sa gaan
nga bag. Si Jesus misulti kanato nga kon kita moduol ngadto kanila pinaagi sa
hugot nga pagtuo, paghinulsol, ug bunyag, ang mga palas-anon mahimo nga
magaan. Ang paghinulsol mao ang pagbasol alang sa pagpakasala, ang dili
pagbuhat og usab niini, ug unya maningkamot nga labaw nga magpuyo sama
sa Manluluwas. Niini nga leksyon ang mga bata makakita sa unsa nga paagi si
Alma nga Batan-on ug ang anak nga mga lalaki ni Mosiah nakakaplag sa
pagkapalas-anon sa sala ug sa kalipay nga moabut kon kana nga palas-anon
makuha pinaagi sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug sa paghinulsol.

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Alma nga Batan-on ug ang 
Anak nga mga Lalaki 

ni Mosiah Naghinulsol

Leksyon

14
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Ginamit ang hulagway sa tukma nga panahon, itudlo ang sugilanon sa dakong
kausaban nga nahitabo diha sa mga kinabuhi ni Alma nga Batan-on ug sa anak
nga mga lalaki ni Mosiah ingon nga gitala diha sa Mosiah 27 ug 28:1–9. (alang
sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-
awa ang “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.) Tabangi ang
mga bata sa pagsabut niini nga leksyon mahitungod ni Alma nga Batan-on
(iyang amahan, Alma nga Tigulang, mao ang Alma kinsa nakabig pinaagi sa
pagsangyaw ni Abinadi). Paghisgot sa paagi sa paghinulsol nga giagian ni
Alma nga Batan-on, diin mao ang sama nga paagi nga kita kinahanglan gayud
moagi samtang kita maghinulsol. (tan-awa sa Alma 36:16–21):

1. Pag-ila sa sala.
2. Pagkumpisal sa sala ug pag-ampo alang sa kapasayloan.
3. Paghimo sa labing maayo aron sa pagbayad alang sa kasaypanan.
4. Pagbiya sa sala.
5. Pagsunod sa mga sugo ug pagpuyo nga labaw ka sama sa Manluluwas.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Unsa ang gihimo sa dili matuohon ngadto sa mga sakop sa Simbahan?
Unsa ang gipasabut sa pagkadinaug-daug? Ngano sa inyong hunahuna kini
nga mga katawhan midaugdaug sa mga sakop sa Simbahan? (Mosiah 27:1,
8–10.) Sa unsa nga mga paagi tingali nga ang mga sakop sa Simbahan
karon madaug-daug?

• Kinsa ang nag-ampo alang ni Alma nga Batan-on ug sa anak nga mga lalaki
ni Mosiah? Alang sa unsa sila nag-ampo? (Mosiah 27:14.) Sa inyong
hunahuna mahitungod sa unsa ang giampo sa inyong mga ginikanan kon
sila nag-ampo alang kaninyo?

• Kinahanglan sa unsa gayud nga paagi kita mag-ampo aron makadawat og
mga tubag? (Mosiah 27:14.) Pagdapit og mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin og mga kasinatian sa diha nga sila nakadawat og mga tubag
sa ilang mga pag-ampo? Kamo mahimo usab nga makigbahin sa ingon nga
kasinatian.

• Sa unsa nga paagi si Alma ug ang iyang upat ka mga higala nakasinati sa
gahum sa Langitnong Amahan? (Mosiah 27:11, 15, 18.)

• Unsa ang nahitabo ni Alma tungod niining espirituhanon nga kasinatian?
(Mosiah 27:19.) Sa unsa nga paagi kini nahimo nga dakong panalangin sa
kinabuhi ni Alma?

• Unsa ang gibuhat ni Alma nga Tigulang sa diha nga siya nakadungog unsa
ang nahitabo sa iyang anak nga lalaki? (Mosiah 27:20–23.) Ngano nga ang
atong mga ginikanan buot kanato nga mosunod sa mga sugo sa Langitnong
Amahan?

• Unsa ang gibati ni Alma human ang anghel misulti ngadto kaniya? (Alma
36:11–17.) Ngano nga mahinungdanon kini alang kanato nga maghinulsol
alang sa atong mga sala?

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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• Sa unsa nga paagi nga ang kahibalo ni Alma mahitungod sa pag-ula ni
Jesukristo nakatabang kaniya sa paghinulsol? (Alma 36:17–18.) Unsa ang
gibuhat ni Alma sa diha nga siya nakahinumdom sa Manluluwas? (Alma
36:18.) Ngano nga mahinungdanon kini nga atong ikumpisal ang atong mga
sala ug mag-ampo alang sa kapasayloan kon kita maghinulsol?

• Sa unsa nga paagi si Alma misulay sa pagtul-id sa sayop nga iyang
nabuhat? (Alma 36:24.) Ingon nga bahin sa paghinulsol, ngano nga
mahinungdanon kini alang kanato sa pagbag-o ug pagpaningkamot sa
pagtul-id alang sa sayop nga mga butang nga atong nabuhat?

• Sa diha nga si Alma nga Batan-on ug ang anak nga mga lalaki ni Mosiah
naghinulsol ug nagbag-o gikan sa ilang dautan nga mga paagi, unsa ang
ilang buot buhaton aron sa pagtabang sa uban? (Mosiah 27:32, 35; 28:1.) Sa
unsa nga mga paagi kita mahimo nga mga panig-ingnan taliwala sa atong
mga banay ug mga higala?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Paggamit og hulagway sa usa ka bata, o pagdapit og usa ka tawo nga may
masuso sa pagdala sa ilang bata nganha sa klase. Itandi ang kaputli sa usa
ka bata ngadto sa kaputli sa usa ka tawo kinsa nakahinulsol.

2. Pagdapit og usa ka bag-o nga nakabig sa pagpakig-ambit og pipila nga mga
paagi nga ang paghinulsol ug bunyag nakaapekto sa iyang kinabuhi ug
kalipay.

3. Paggamit og usa ka botelya sa tin-aw nga tubig ingon nga usa ka timailhan
sa usa ka tawo nga luwas gikan sa sala. Pagpatulo og usa ka gamay nga
gidaghanon sa pangkolor og pagkaon ngadto sa tubig, ug itudlo giunsa sa
kolor pagkatag sa tibuok tubig. Itandi kini ngadto sa sala. Unya pagdugang
og diyutay nga mga tulo sa likido nga paputi aron sa paglimpyo sa kolor, ug
itandi kini ngadto sa paagi nga ang paghinulsol naglimpyo kanato gikan sa
sala. (Kamo tingali buot mosulay og una niini nga eksperimento aron
makahibalo unsa ang gidaghanon sa pangkolor sa pagkaon ug paputi ang
gamiton.)

4. Awita o basaha ang mga pulong sa “Tabangi Ako, Mahal nga Amahan [Help
Me, Dear Father]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 99).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga pinaagi lamang sa paghinulsol ug pag-ula ni Jesukristo nga
ang atong mga palas-anon nga sala mahimo nga magaan ug kita makadawat
og kapasayloan ug kahingpitan sa kalipay.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mosiah 27:10–24 diha sa panimalay
ingon og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata sa kamahinungdanon sa kinasingkasing nga
pagsunod sa mga sugo sa Langitnong Amahan.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 8:8–9:34 ug 11:21–12:19. Unya
pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa
asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong
mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p.
viii.)

2. Dugang Basahonon: Alma 10.

3. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Hulagaway 4-27, Alma Nagtudlo sa mga Katawhan sa Ammonihah.

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

Idibuho ang mosunod nga hulagway diha sa pisara:

Ipabutang sa usa ka bata ang tisas diha sa tulbok ug pagguhit og usa ka linya
nagsunod niini nga mga panudlo:

1. Paingon sa tuo og tulo ka mga kuwadrado.
2. Paingon sa ubos og duha ka mga kuwadrado.
3. Paingon sa wala og usa ka kuwadrado.
4. Paingon sa itaas og usa ka kuwadrado.

�

�

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Kang Alma ug Amulek nga
Misyon ngadto sa Ammonihah

Leksyon

15
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5. Paingon sa wala og duha ka mga kuwadrado.
6. Paingon sa ubos og usa ka kuwadrado.
7. Paingon sa tuo og usa ka kuwadrado.
8. Paingon sa ubos og usa ka kuwadrado.
9. Paingon sa tuo og duha ka mga kuwadrado.

• Kon (ngalan sa bata) wala pa mosunod sa mga panudlo, ang linya ba
motapos diha sa bitoon?

Pasalamati ang bata alang sa pagkamasulundon sa pagsunod sa matag
panudlo. Sultihi ang mga bata nga niini nga leksyon sila makakat-on
mahitungod sa duha ka mga misyonaryo kinsa mga masulundon sa tanan nga
sila gisugo sa pagpabuhat.

Itudlo ang sugilanon ni Alma ug Amulek ug ang ilang misyon ngadto sa
Ammonihah gikan sa Alma 8:8–9:34 ug 11:21–12:19. (Alang sa gisugyot nga
mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga mga kasulatan, tan-awa ang
“Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.) Gamita ang hulagway
diha sa tukma nga higayon.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Ngano nga ang mga katawhan sa Ammonihah dili maminaw ngadto ni Alma?
(Alma 8:9.) Unsa ang gibuhat ni Alma aron sa pagsulay sa pagpahumok sa
mga kasingkasing sa mga katawhan? (Alma 8:10.)

• Unsa sa inyong hunahuna ang inyo untang buhaton kon kamo nakasinati
unsa ang gibuhat ni Alma sa diha nga siya miadto una ngadto sa
Ammonihah? (Alma 8:13–14.) Ngano nga ang anghel misulti ni Alma sa
pagmaya? (Alma 8:15.) Unsa ang inyong gibati sa diha nga kamo
nakatuman sa mga sugo sa Langitnong Amahan?

• Kanus-a ang unang higayon kining anghel gisugo nga adunay usa ka
mensahe alang ni Alma? (Itudlo ang mga sulat diha sa ubos sa pahina alang
sa pulong mipadala diha sa Alma 8:15, ug unya ipabasa sa usa ka bata ang
Mosiah 27:11–16.) Sa lakbit balika pagtuon sa unsa nga paagi si Alma
mihinulsol ug nahimo nga usa ka masulundon nga sulugoon sa Langitnong
Amahan (tan-awa sa leksyon 14).

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa paagi sa pagtubag ni Alma ngadto sa
sugo sa anghel? (Alma 8:18.)

• Ngano nga si Amulek andam kaayo sa pagtabang ni Alma? (Alma 8:20.) Sa
unsa si Alma ug si Amulek gisugo sa pagbuhat? (Alma 8:29.)

• Giunsa sa Langitnong Amahan pagtabang si Alma ug Amulek sa pag-
atubang sa dautan nga mga tawo sa Ammonihah? (Alma 8:30–32.) Unsa ang
atong mahimo aron kita mahimong takus sa panabang sa Langitnong
Amahan sa malisud nga mga kahimtang?

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit
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nga Kasulatan



59

• Unsa ang gipanagna ni Alma nga mahitabo ngadto sa mga tawo sa
Ammonihah kon sila dili mohinulsol ug mosunod sa mga sugo? (Alma 9:18.)

• Unsa ang gipanagna ni Alma ug Amulek mahitungod ni Jesukristo? (Alma
9:26–28.)

• Unsa ang gipasabut sa pagpuasa? Ngano nga si Alma mipuasa alang sa
mga katawhan sa Ammonihah? (Alma 10:7.) Sa unsa nga paagi nga ang
pagpuasa mahimo nga usa ka panalangin nganha kaninyo?

• Sa unsa nga paagi si Zeezrom misulay sa pagtintal ni Amulek? (Alma 11:22.)
Sa unsa nga paagi si Amulek milihok ngadto niini nga pagtintal? (Alma
11:23–25.) Aduna bay usa ka tawo nga misulay sa paglimbong o pagtintal
kaninyo sa pagbuhat og usa ka butang nga sayop? Sa unsa nga paagi kamo
nakasugakod sa ingon nga mga pagtintal?

• Sa unsa nga paagi si Zeezrom napanalanginan pinaagi sa
pagkamasulundon ni Alma ug Amulek? Unsa ang hinungdan nga si Zeezrom
naghinulsol? (Alma 12:7–8.) Sa unsa nga paagi nga ang pagpakigbahin sa
inyong pagpamatuod nagtabang sa uban nga makabaton og usa ka
pagpamatuod? Unsa ang gitudlo ni Alma ni Zeezrom mahitungod sa paagi
nga ang Ginoo mohukom kanato? (Alma 12:12–15.)

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Pagdapit og usa nga nahiuli na nga misyonaryo sa pagduaw sa klase aron
sa pagpakigbahin unsa ka mahinungdanon kini alang kaniya sa pagsunod
sa mga balaod sa misyon ug sa mga pagtulun-an ni Jesukristo. Ipasabut
nga matag buntag ang mga misyonaryo naglig-on sa ilang mga kaugalingon
pinaagi sa pagtuon sa balaan nga kasulatan ug sa pag-ampo sa dili pa
mogula aron sa pagtudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo. Tudloi ang mga bata
nga ang pagsunod sa mga sugo motabang kanila sa pagbaton og hugot
nga pagtuo, kaisug ug panalipod gikan ni Satanas.

2. Pagdala og usa o daghan pa nga mga butang aron ang usa ka bata
makasul-ob og sinina ingon og si Alma. Ipadula sa pipila ka mga bata ang
misyon ni Alma ngadto sa Ammonihah. Hatagi ang bata nga nagdala sa
papel ni Alma og usa ka kard nga aduna sa mosunod nga mensahe nga
gisulat diha niini: “Ako si Alma. Ako ania aron sa pagtudlo kaninyo
mahitungod sa atong Manluluwas, si Jesukristo, ug unsaon sa pagsunod sa
iyang mga sugo. Mahimo ba nga ako modayon?” Hatagi ang uban nga mga
bata og mga kard nga aduna sa mosunod nga mga mensahe.

Kami dili na mga sakop sa Simbahan, Alma. Kami dili motuo sa bisan unsay
imong gisulti.
Ikaw dili makadayon, Alma. Biya sa among balay ug sa among dakbayan.
Dayon. Ako buot nga maminaw sa imong mensahe.
Dili! Kami nakahinumdom unsa ikaw ka masukulon, Alma. Kami dili maminaw
sa usa ka nagpakaaron-ingnon.

Leksyon 15
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Pagsulti mahitungod sa kaisug nga tingali ang mga misyonaryo aduna ug sa
unsa nga paagi nga ang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug ang
pagkamasulundon ngadto sa iyang mga sugo naghatag kanato og kaisug.

3. Paghangyo og usa ka bata sa pagdala sa papel ni Amulek. Paghangyo og
lain nga bata sa pagdala sa papel ni Zeezrom ug sa pagpakaaron-ingnon
nga siya adunay unom ka mga onti nga pilak diha sa iyang kamot. Hatagi
kini nga bata og usa ka kard nga aduna sa mosunod nga mensahe nga
gisulat diha niini: “Tan-awa, ania ang unom ka mga onti nga pilak, ug tanan
niini akong ihatag kaninyo kon ikaw molimud sa pagkaanaa sa usa ka Labing
Gamhanan.”

Hunonga ang pagdula ug pangutan-a ang mga bata unsa sa ilang hunahuna
ang kinahanglan isulti ni Amulek mahitungod niini nga suborno. Hatagi og
gibug-aton ang kaisug ni Amulek sa pagbuhat og unsa ang matarung.
Pakigsulti mahitungod sa kaisug nga ang Langitnong Amahan ug si
Jesukristo buot nga atong maangkon aron mahimo nga masulundon.

4. Pangutan-a ang mga bata unsa nga sugo ang ilang nasunod o ilang sundon
karon, sama sa mga pag-ampo, pagsimba, pag-awit, pagpamatuod, pag-
ambit sa sakramento, paghunahuna ni Jesukristo sa panahon sa
sakramento, paghimo og maayo nga mga buhat sa pag-alagad, ug
pagbayad sa ikapulo. Awhaga ang mga bata sa pagmatngon sa ilang mga
lihok, ilang mga pulong, ug ilang mga hunahuna sa umaabot nga semana ug
sa pagbaton og kaisug sa pagsunod sa mga sugo sa Langitnong Amahan.

5. 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), “Stand For the Right” (Children’s Songbook, p. 159), o “Pilia ang
Matarung nga Paagi [Choose the Right Way]” (PAM B o Children’s Songbook,
p. 160).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga ang Langitnong Amahan buot kanato nga mosunod sa
iyang mga sugo aron kita mahimong takus sa iyang Espiritu, nga mag-uban
kanato ug magtabang kanato sa pagbalik ngadto kaniya.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Alma 8:14–20 sa panimalay ingon og
usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagpalambo og hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo aron sila mobarug alang sa matarung.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 14:1–16:10. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa
balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Dugang Basahonon: Alma 60:13.

3. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Usa ka payong.
c. Mga hulagway 4-28, Alma ug Amulek didto sa Ammonihah, ug 4-29, Alma

ug Amulek Migula gikan sa Nalumpag nga Bilanggoan.

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

Pagpakita sa mga bata og usa ka payong (o pagpakaaron-ingon nga adunay
usa ka payong) ug usa ka Basahon ni Mormon. Pangutana sa unsa nga paagi
ang duha ka mga butang mahimo nga magkasusama. Tabangi ang mga bata
sa pagsabut nga ang usa ka payong dili mopanalipod kanato gikan sa ulan
gawas kon ato kining bukharon ug motindog ilawom niini. Sa sama nga paagi,
ang Basahon ni Mormon dili makadugang sa atong hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo hangtud kita moukab niini, sa mainampuon nga paagi magtuon niini,
ug magpuyo sa iyang mga pagtulun-an.

Dapita ang mga bata sa pag-ukab sa ilang mga kopya sa Basahon ni Mormon
ug pagkat-on sa unsa nga paagi ang duha ka mga misyonaryo nga adunay igo
nga hugot nga pagtuo nakahimo sa mga paril sa usa ka bilanggoan nga
malumpag ngadto sa yuta.

Itudlo ang asoy ni Alma ug Amulek nga diha sa bilanggoan gikan sa Alma
14:1–16:10. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan
nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p.
viii.) Gamita ang mga hulagway diha sa tukma nga mga higayon.

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Alma ug Amulek 
sa Bilanggoan

Leksyon

16
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Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Sa lakbit balika pagtuon ang sugilanon ni Zeezrom gikan sa miagi nga
leksyon. Unsa ang gibati ni Zeezrom sa diha nga siya nakaamgo nga siya
mibuta sa mga hunahuna sa mga katawhan? (Alma 14:6.)

• Sa unsa nga paagi si Zeezrom nagpakita nga siya nagbasol alang sa iyang
mga sala? (Alma 14:7) Giunsa siya pagtagad sa mga katawhan? Ngano nga
ang mga katawhan usahay modaugdaug niadtong kinsa nagtuo sa
Langitnong Amahan?

• Unsa ang gibuhat sa mga katawhan sa Ammonihah ngadto ni Zeezrom ug
niadtong kinsa mituo ni Alma ug Amulek? (Alma 14:7, 9.) Unsa ang inyong
bation kon kini mahitabo nganha kaninyo?

• Samtang ang nagsubo nga Alma ug Amulek nagtan-aw sa balaan nga mga
kasulatan ug sa walay sala nga mga asawa ug mga bata nga nasunog, unsa
ang gisulti sa Espiritu Santo ni Alma? (Alma 14:11.) Ngano nga ang
Langitnong Amahan wala motugot ni Alma sa pagluwas sa mga katawhan
gikan sa kalayo?

• Unsa ang nahitabo sa matarung nga mga katawhan kinsa namatay diha sa
pagpanalipod sa kamatuoran? (Alma 60:13.) Tabangi ang mga bata sa
pagsabut nga usahay ang matarung nga mga katawhan mamatay tungod sa
pagpanalipod sa kamatuoran.

• Ngano sa inyong hunahuna si Alma ug si Amulek nakahimo sa paglahutay sa
makalilisang nga mga pagpangdaugdaug kanila? Unsa ang inyong mabuhat
aron sa pagpaningkamot sa pagbaton og hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo ingon nga si Alma ug si Amulek aduna? Sa unsa nga paagi nga
ang pagbarug alang sa matarung nanginahanglan og kaisug?

• Samtang si Alma ug Amulek diha sa bilanggoan, unsa nga gahum sa
pagbuhat ang gihatag ngadto kanila? (Alma 14:25–28.) Kinsa ang mihatag
kanila niini nga gahum? Ngano sa inyong hunahuna ang mga katawhan sa
dakbayan mipalayo gikan ni Alma ug Amulek? (Alma 14:29.)

• Ngano nga si Zeezrom nasakit sa usa ka taas kaayo nga hilanat? (Alma
15:3.) Unsa ang nakahimo niini nga si Zeezrom mahimo nga mamaayo sa
lawasnon ug sa espirituhanon nga paagi? (Alma 15:6–8.) Unsa ang inyong
gibati sa diha nga kamo nakahimo og usa ka butang nga sayop? Unsa ang
inyong gibati sa diha nga kamo naghinulsol? (Pagmatngon nga dili
maghisgot sa mga butang nga mahimong makaulaw sa mga bata.)

• Human siya mamaayo ug mabunyagi, unsa ang gibuhat ni Zeezrom? (Alma
15:12.) Unsa ang inyong gibuhat karon aron sa pagpakigbahin sa
ebanghelyo ngadto sa uban? Sa unsa nga paagi kamo makaandam sa pag-
alagad og usa ka misyon nga igahin ang inyong tibuok nga panahon? Unsa
ang nahitabo ni Amulek tungod kay siya usa ka misyonaryo? (Alma 15:16.)
Unsa nga mga sakripisyo ang gihimo sa mga misyonaryo karon aron
makaadto sa misyon?

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit
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Leksyon 16

• Unsa ang gipanagna ni Alma nga mahitabo ngadto sa mga katawhan sa
Ammonihah kon sila modumili sa paghinulsol ? (Alma 9:18.) Sa unsa nga
paagi kini nga panagna natuman? (Alma 15:15, 16:2–3, 9–10.)

• Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa sugilanon ni Alma ug ni Amulek nga
motabang kaninyo sa pagbaton og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug
sa pagbarug alang sa matarung?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Paghimo og mga kopya sa Barug alang sa Matarung nga tsart diha sa
katapusan sa leksyon, ug paghatag og usa ngadto sa matag bata. Paguhita
ang mga bata og mga linya nga mosumpay sa matag pulong sa wala nga
dapit ngadto sa usa ka pulong diha sa tuo nga dapit aron sa paghimo og
usa ka pahayag nga nagkinahanglan og kaisug sa pagbuhat. Hangyoa ang
mga bata sa pagpatindog kon sila nahuman na. Kon ang tanan nagtindog
na, hangyoa sila sa pagpalingkod ug sa pagpili og usa ka pahayag nga sila
andam sa pagbarug. Hatagi ang matag bata sa higayon sa pagduol sa
atubangan sa lawak ug sa pagbalik og sulti og kusog sa ilang tumong
samtang nagbukhad sa payong ug nagbarug ilawom niini. Pananglit: “Ako
mobarug nga dili na gayud manikas!” (Kini mahimo ra alang sa daghan nga
mga bata sa pagpili sa sama nga tumong. Ipasabut nga ang payong
nagtimaan sa mga pagtulun-an ni Jesukristo, diin mopanalipod kanato gikan
ni Satanas kon kita motindog ilawom kanila.

2. Uban sa mga bata, paghimo og usa ka lista diha sa pisara sa mga butang
nga ang mga bata makahimo aron sa paglig-on sa ilang hugot nga pagtuo
diha ni Jesukristo. Hangyoa ang matag bata sa pagpili gikan sa lista og usa
ka butang nga buhaton sulod sa umaabut nga semana. Papiyonga ang mga

BARUG ALANG SA MATARUNG

Pilia Mga Pag-ampo

Sultihi Kabtangan

Dili Gayud Mabination

Sunod Manikas

Tahura Tinuod

Paghimo nga Manumpa

Paglikay Matarung

Litok Mga Sugo

Sunda Balaan nga mga Kasulatan

Pagtuon Jesus
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bata sa ilang mga mata ug sa paghunahuna sa ilang mga kaugalingon nga
nakalampos sa ilang mga tumong. Dapita ang mga bata sa pagsulti kaninyo
sa sunod semana unsa sila ka malampuson.

3. Basaha ang ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo, ug hangyoa ang mga
bata sa pag-ila giunsa ni Zeezrom paghimo sa matag mga lakang nga
gilista.

4. Awita o basaha ang mga pulong sa “Stand for the Right” (Children’s
Songbook, p. 159). Patindoga ang mga bata kon sila moawit sa katapusan
nga hugpong sa mga pulong, “Ug barug alang sa matarung.”

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga samtang kita nagsunod sa mga sugo ingon nga si Alma ug
si Amulek mihimo, ang atong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo
magkadugang ug kita makabaton og kaisug sa pagbarug alang sa matarung.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Alma 14:23–29 ug 15:1–13 sa
panimalay ingon og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa pag-awhag sa matag bata sa pagpakigbahin sa ebanghelyo pinaagi sa
pagpasunod og usa ka maayo nga panig-ingnan ug sa pagpamatuod
mahitungod ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 17–19. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa
balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Hulagway 4-30, Ammon Nagpanalipod sa mga Panon ni Hari Lamoni

(Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 310; 62535).

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

Ipadula sa usa ka bata ang papel sa usa ka dili sakop sa Simbahan. Pagkuha
og tinagurha ka mga bata nga himoong mga misyonaryo. (Kamo mahimo nga
mohimo og mga tag sa ngalan nga kamo buot.) Patubaga ang matag pares sa
mga misyonaryo og usa o duha ka mga pangutana sa tigsusi, nga mahimo nga
susama sa mosunod:

Giunsa ninyo pagkahibalo nga ang Langitnong Amahan buhi?
Sama sa unsa ang inyong Langitnong Amahan?
Kinsa si Jesukristo?
Unsa ang gibuhat ni Jesukristo alang kanato?
Kinsa ang Espiritu Santo?
Sa unsa nga paagi ang Espiritu Santo nagtabang kanato?

Pangutan-a ang mga bata unsa ang ilang bation kon sila mosulti ngadto sa usa
ka tawo mahitungod sa Langitnong Amahan, ni Jesukristo ug sa Espiritu Santo.
Tabangi ang mga bata sa pag-ampo nga sila nakigbahin sa ilang mga
pagpamatuod kon sila nagpasabut unsa ang ilang nahibaloan mahitungod sa
Langitnong Amahan, ni Jesukristo, ug sa Espiritu Santo.

Pagpalambo nga kalihokan 1 mahimo nga gamiton ingon og usa ka pangpuli
nga pang-atensyon nga kalihokan.

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Ammon, usa ka Halangdon 
nga Sulugoon

Leksyon

17
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Ipasabut nga kini nga leksyon mahitungod sa usa ka gamhanan nga
misyonaryo kinsa adunay usa ka lig-on nga pagpamatuod.

Ginamit ang hulagway sa tukma nga panahon, tudloi ang mga bata sa asoy
mahitungod ni Ammon ug Hari Lamoni gikan sa Alma 17–19. Ipasabut nga si
Ammon mipamatuod ngadto ni Hari Lamoni sa iyang kahibalo mahitungod sa
Langitnong Amahan. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy
sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga
Kasulatan,” p. viii.)

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut sa balaan
nga mga kasulatan.

• Unsa ang gipasabut sa mahimo nga “usa ka himan diha sa mga kamot sa
Ginoo”? (Alma 17:9.) Ipasabut nga ang himan usa ka kagamitan. Human ang
anak nga mga lalaki ni Mosiah mihinulsol, sa unsa nga paagi sila nag-andam
sa ilang mga misyon (Alma 17:2–3.) Unsa ang inyong gibuhat karon aron sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa uban? Unsa ang inyong mabuhat
aron sa pag-andam nga mahimong usa ka matinud-anon nga misyonaryo?

• Ngano nga ang anak nga mga lalaki ni Mosiah buot nga mo-misyon ngadto
sa mga Lamanite? (Alma 17:16.) Ngano nga kini mahinungdanon nga ang
tanan nga mga anak sa Langitnong Amahan makabati ug makasabut sa
ebanghelyo ni Jesukristo?

• Unsa ang gilauman ni Ammon sa diha nga siya nakig-away sa dautan nga
mga Lamanite? (Alma 17:29.)

• Unsa ang gisaad sa Ginoo ni Mosiah mahitungod sa iyang anak nga mga
lalaki? (Alma 17:35.) Sa unsa nga paagi ang Ginoo nagtuman sa iyang saad
niini nga higayon? (Alma 19:22–23.)

• Unsa ang nahimo nga epekto sa panig-ingnan ni Ammon diha ni Hari
Lamoni? (Alma 18:9–11.) Kinsa ang nakapasunod og maayo nga panig-
ingnan kaninyo? Alang kang kinsa kamo makapasunod og maayo nga panig-
ingnan?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpamatuod ni Ammon ug sa Espiritu sa
Ginoo nakaapekto ni Hari Lamoni? (Alma 18:40–43.) Sa unsa nga paagi nga
ang pagpamatuod sa uban nakatabang kaninyo? Sa unsa nga mga paagi
kamo mahimo nga makigbahin sa inyong pagpamatuod ngadto sa uban?

• Sa unsa nga paagi nga ang reyna ug ang iyang sulugoon nga si Abish
nagpakita sa ilang dako nga hugot nga pagtuo? (Alma 19:8–12, 17.)

• Mahitungod sa unsa ang pagpamatuod ni Hari Lamoni ug sa reyna? (Alma
19:12–13, 29–30.) Sa inyong hunahuna unsa ang gibati ni Hari Lamoni
human siya makakita ni Jesukristo? (Alma 19:12–13.)

• Ngano nga mahinungdanon kini nga motabang sa uban nga makakat-on
mahitungod ni Jesukristo ingon sa gihimo ni Ammon ug Hari Lamoni?

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Pagpakita ngadto sa mga bata og pipila ka mga kagamitan o mga himan
nga gigamit sa mga panday, mga doktor, mga hardinero, mga pintor, ug
uban pa. Hangyoa ang mga bata sa pagsulti unsa ang ilang nahibaloan
mahitungod sa matag usa, kinsa ang naggamit niini, ug sa unsa nga paagi
kini gigamit.

Paghisgot sa kamahinungdanon sa mga kagamitan. Ipasabut sa unsa nga
paagi ang matag mga bata mahimo nga sama sa usa ka kagamitan diha sa
mga kamot sa Dios.

2. Paghatag sa matag mga bata og usa ka piraso nga papel ug usa ka lapis ug
ipasulat kanila ang ilang mga pagpamatuod o mga pagbati mahitungod sa
Simbahan ug sa ebanghelyo ni Jesukristo. Sila mahimo nga moapil sa mga
hunahuna ug mga pagbati nga naghimo kanila nga mobati og kasuod
ngadto sa Langitnong Amahan. Ipahunahuna kanila ang usa ka tawo nga sila
mahimo nga makigbahin sa ilang mga pagpamatuod.

3. Pahimoa ang matag bata sa mosunod nga kard nga dad-on sa panimalay:

Ako makahimo nga mahimong usa ka misyonaryo karon pinaagi 
sa ——————. (Pabutangi kanila og tubag ang blangko.)

4. Awita o basaha ang mga pulong sa “I Will Be Valiant” (Children’s Songbook,
p. 162), “I Want to Be A Missionary Now” (Children’s Songbook, p. 168), o
“Mga Istorya sa Basahon ni Mormon [Book of Mormon Stories],” bersikulo 5
(PAM B o Children’s Songbook, p. 118).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga ang Ginoo nagpanalangin kanato samtang kita
nagpamatuod mahitungod kaniya ug sa iyang ebanghelyo. Kita makahimo sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa uban pinaagi sa atong panig-ingnan
samtang kita magpuyo sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Alma 17:19–25, 18:8–40 sa panimalay
ingon og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga makasabut nga pinaagi sa laraw sa
katubsanan kita mapasaylo sa atong mga sala.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 20:1–22:26 ug 23:1, 4–5. Unya
pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa
asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong
mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga kasulatan,” p.
viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Pag-andam sa mosunod nga walo ka mga gilis sa pulong (o kamo mahimo
nga maglaraw sa pagsulat sa mga pulong diha sa pisara):

Paglalang
Adan ug Eva–Pagkapukan
Sala
Lawasnong Kamatayon
Jesukristo–Pag-ula
Pagkabanhaw
Paghinulsol
Laraw sa katubsanan

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Mga hulagway 4-9, Jesus ang Kristo (Sudlanan sa Hulagway sa

Ebanghelyo 240:62572); 4-31, Ammon ug Lamoni Nagkakita og ang
Amahan ni Lamoni; ug 4-32, Aaron Nagbasa sa Balaan nga mga
Kasulatan ngadto sa Amahan ni Lamoni.

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

Hangyoa ang mga bata sa paghinumdom unsa ang ilang gibati sa diha nga
sila adunay usa ka makalilisang nga damgo. Pagdapit og usa ka bata o duha
sa pagpakigbahin unsa ang ilang gibati. Unya hangyoa sila sa paghinumdom
unsa nga pagbati sa kahupay ang pagmata ug pag-amgo nga kini dili tinuod
apan usa lamang ka damgo.

Ipasabut nga ang pagkamasinupakon sa mga sugo sa Langitnong Amahan
makahimo og kaguol, kasakit, ug kasubo. Kadto kinsa mibati sa
pagkanakasala tungod sa pagkamasinupakon tingali nangandoy nga sila
“mahigmata” ug makakita nga ang ilang mga sala nawala na. Ang kapasayloan
alang sa mga sala dili ingon niana ka yano, apan ang Langitnong Amahan

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Kang Hari Lamoni 
nga Amahan Nakabig
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naghatag og usa ka agianan alang kanato nga mapasaylo sa atong mga sala.

Ipakita ang mosunod nga upat ka mga gilis sa pulong: “Paglalang,” “Adan ug
Eva–Pagkapukan,” “Sala,” ug “Lawasnong Kamatayon.” Sa lakbit ipasabut
(paglaraw og mga duha ka mga gutlo) nga sa wala pa malalang ang yuta
kitang tanan mipuyo ingon nga espiritung mga anak sa atong Langitnong
Amahan. Si Jesukristo ubos sa pagmando sa Langitnong Amahan, milalang
niini nga kalibutan ug ang tanan nga ania niini. Si Adan ug si Eva gibutang diha
sa Tanaman sa Eden, diin sila mipili sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga ang
Langitnong Amahan midili kanila sa pagkaon. Ang pagkamasinupakon ni Adan
ug ni Eva sa pagkaon sa bunga sa kahoy mao ang gitawag og Pagkapukan.
Ipasabut nga kita mapasalamaton ngadto ni Adan ug ni Eva tungod kay sila
mihimo niini nga mahimo alang kanato nga matawo nganhi sa yuta. Ang
Pagkapukan gikinahanglan, apan kini adunay duha ka bug-at nga mga
sangputanan alang kanatong tanan:

Kitang tanan makasala, maghimo og dili maayo nga mga pagpili tali sa
maayo ug sa dautan.
Kitang tanan mag-antus og lawasnon nga kamatayon.

Ipasabut nga sa wala pa malalang ang yuta, ang Langitnong Amahan adunay
usa ka laraw nga makatubos, o makaluwas kanato kon kita maghinulsol. (Alma
12:22–25.) Ipasabut nga niini nga leksyon ang mga bata makakat-on
mahitungod sa usa ka Lamanite nga hari kinsa nakaamgo nga siya nakahimo
og bug-at nga mga sala ug sa unsa nga paagi siya nakaangkon og
kapasayloan alang sa iyang mga sala.

Itudlo ang asoy sa pagkakabig sa amahan ni Hari Lamoni nga gitala diha sa
Alma 20:1–22:26. Ilakip diha sa inyong panaghisgutan unsa ang nakat-unan sa
amahan ni Hari Lamoni mahitungod sa laraw sa katubsanan. (Alang sa
gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa
ang “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.) Gamita ang mga
hulagway diha sa tukma nga mga higayon.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Ngano nga si Hari Lamoni miuban ni Ammon ngadto sa yuta sa Middoni?
(Alma 20:1–5.) Ipasabut nga si Aaron usa ka gibilanggo nga misyonaryong
igsoon nga lalaki ni Ammon.

• Giunsa nato pagkahibalo nga ang amahan ni Lamoni dili andam sa
pagdawat sa ebanghelyo sa una niya nga pakigkita ni Ammon? (Alma 20:10,
13–14.)

• Unsa ang mitabang sa pagpahumok sa kasingkasing sa amahan ni Lamoni
aron sa kadugayan siya modawat sa mensahe sa ebanghelyo? (Alma
20:26–27.) Unsa ang inyong bation mahitungod sa mga katawhan kinsa
nagpakita og gugma nganha kaninyo? Sa unsa nga paagi kamo makapakita
sa inyong gugma ngadto sa uban?

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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• Sa unsa nga paagi si Aaron nakahibalo nga siya gikinahanglan nga moduaw
sa amahan ni Lamoni? (Alma 22:1.)

• Unsa ang nakaingon sa kasamok sa amahan ni Lamoni? (Alma 22:4–6.)

• Ngano sa inyong hunahuna ang amahan ni Lamoni naikag sa ebanghelyo sa
diha nga si Ammon miingon: “Kon kamo maghinulsol kamo maluwas, ug kon
kamo dili maghinulsol, kamo isalikway diha sa katapusan nga adlaw”? (Alma
22:6).

• Unsa ang gigamit ni Aaron samtang siya mitudlo sa amahan ni Hari Lamoni?
(Alma 22:12.) Sa unsa nga paagi nga ang pagbasa sa balaan nga mga
kasulatan nagtabang kanato?

• Unsa ang unang butang nga gihisgutan ni Aaron uban sa amahan ni Hari
Lamoni? (Alma 22:7–8.) Ngano nga kini mahinungdanon kaayo ang pagtuo
diha sa Langitnong Amahan?

• Unsa ang gitudlo ni Aaron sa amahan ni Hari Lamoni mahitungod sa
Paglalang? (Alma 22:10.)

• Diha kang kinsa nga panagway kita gilalang? (Alma 22:12.) Ngano nga kini
mahinungdanon alang kaninyo nga mahibalo nga kamo gilalang diha sa
panagway sa inyong Langitnong Amahan?

• Unsa ang gitudlo ni Aaron sa amahan ni Hari Lamoni mahitungod sa
Pagkapukan ug Pag-ula? (Alma 22:12–14.)

Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga pinaagi sa pag-antus alang sa atong
mga sala, paghatag sa iyang kinabuhi alang kanato, ug pagkabanhaw,
nabuntog ni Jesukristo ang mga sangputanan sa Pagkapukan. Ibutang ang
gilis sa pulong “Jesukristo—Pag-ula” ibabaw sa gilis sa pulong nga “Adan ug
Eva—Pagkapukan.”

Tungod sa pagkabanhaw ni Jesus ang tanan kanato mabanhaw. Ibutang ang
gilis sa pulong “Pagkabanhaw” ibabaw sa gilis sa pulong “Lawasnong
Kamatayon”

Si Jesus nag-antus alang sa atong mga sala, naghimo niini nga mahimo alang
kanato sa paghinulsol ug mapasaylo. Ibutang ang gilis sa pulong “Paghinulsol”
ibabaw sa gilis sa pulong “Sala.”

Ibutang ang gilis sa pulong “Laraw sa Katubsanan” ibabaw sa uban nga mga
gilis sa pulong, ug ipasabut nga kini mao ang laraw sa Langitnong Amahan
aron sa pagtabang kanato nga mahisama kaniya.

• Human si Aaron mipasabut sa laraw sa katubsanan, unsa ang buot
mahibaloan sa amahan ni Lamoni? (Alma 22:15.)

• Unsa ang gisulti ni Aaron sa amahan ni Lamoni nga buhaton? (Alma 22:16.)
Unsa ang kinahanglan gayud nga buhaton aron makadawat og kapasayloan
alang sa atong mga sala ug mahimo nga takus sa pagdawat og kinabuhi
nga dayon?

• Unsa ang gibuhat sa amahan ni Lamoni nga mipakita nga siya buot
maghinulsol? (Alma 22:17–18.) Unsa ang nahitabo ingon og usa ka
sangputanan sa pagkakabig sa hari? (Alma 22:22–23, 25–26; 23:1, 4–5.)
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Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Dapita ang mga bata sa pagbutang og timaan diha sa ilang mga kopya sa
balaan nga mga kasulatan bisan unsa nga mga bersikulo nga ilang nabasa,
ingon sa mosunod, nga ilang gihunahuna nga talagsaon kamahinungdanon:

“Kon kamo maghinulsol kamo maluwas, ug kon kamo dili maghinulsol, kamo
isalikway diha sa katapusan nga adlaw” (Alma 22:6).

“Ako ang mosalikway sa akong tanan nga mga sala aron makaila kanimo”
(Alma 22:18).

2. Balika pagtuon ang ikaduha ug ikatulo nga mga artikulo sa hugot nga
pagtuo, ug tabangi ang mga bata sa pagsabut ug pagsag-ulo kanila.

3. Pagdibuho og usa ka dako nga kuwadrado diha sa pisara o papel, ug bahina
kini ngadto sa siyam ka managsama nga mga kuwadrado. Butangi og
numero ang mga kuwadrado gikan sa usa hangtud sa siyam ingon sa
gipakita:

Bahina ang klase ngadto sa duha ka pundok sa mga magdudula. Hatagi ang
matag pundok sa magdudula og usa ka timaan, ingon sa X ug O. Hangyoa
ang usa ka bata gikan sa unang pundok sa magdudula sa pagpili og usa ka
mumero gikan sa usa hangtud sa siyam; unya sa pagpabasa sa tukma nga
pangutana diha sa ubos. Bisan kinsa nga sakop sa pundok sa magdudula
mahimo nga motubag sa pangutana. Kon ang mga sakop sa pundok sa
magdudula makatubag og husto sa pangutana, sila makahimo sa pagbutang
og timaan sa pundok sa magdudula diha sa kuwadrado nga adunay sama
nga numero sa pangutana nga ilang natubag. Kon sila dili makatubag og
husto sa pangutana, biyai ang kuwadrado nga blangko. Papulipuliha ang
duha ka mga pundok sa mga magdudula. Ang dula mahuman kon bisan
hain sa pundok sa magdudula makakuha og tulo ka mga timaan nga
nagsunod, nagbabag, nagtindog, o diyagonal nga posisyon.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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1) Unsa ang mahinungdanon nga laraw sa Langitnong Amahan alang
kanato? (Ang laraw sa kaluwasan, ang laraw sa katubsanan, o ang laraw
sa kalipay.)

2) Unsa ang gipasabut sa pagtubos (Pagluwas kanato gikan sa pagkaulipon
sa sala.)

3) Kinsa ang naglalang sa yuta? (Jesukristo, ubos sa pagmando sa
Langitnong Amahan.)

4) Kinsa ang unang mga tawo dinhi sa yuta? (Adan ug Eva.)
5) Unsa ang nahitabo tungod kay si Adan ug si Eva mikaon sa gidili nga

bunga sa kahoy? (Sila gisalikway gikan sa Tanaman sa Eden, sila
makabaton og mga anak, sila mahimo nga mortal, ug sila makahimo sa
pagpili tali sa matarung ug sa sayop [tan-awa sa Moses 5:11].)

6) Si Aaron mitudlo sa hari gikan sa balaan nga mga kasulatan o sa tumbaga
nga mga palid. Unsa ang upat ka mga basahon sa balaan nga kasulatan
nga atong gigamit sa pagtudlo sa ebanghelyo, o sa laraw sa katubsanan?
(Ang Bibliya, Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, ug Perlas
nga Labing Bililhon.)

7) Unsa ang unang butang nga gitudlo ni Aaron sa amahan ni Hari Lamoni?
(Adunay usa ka Dios.)

8) Sa unsa nga paagi si Jesus mihimo niini nga mahimo alang kanato sa
pagbalik og puyo uban kaniya pag-usab? (Siya nag-antus ug namatay
alang sa atong mga sala.)

9) Unsa ang kinahanglan gayud nga atong buhaton aron makahimo sa
pagbalik ngadto sa Langitnong Amahan? (Maghinulsol sa atong mga sala,
maghupot sa atong mga pakigsaad, magbuhat og maayo nga mga
buhat.)

Aron sa pagdula sa dula og usab, paghimo og mga pangutana gikan sa
leksyon.

4. Awita o basaha ang mga pulong sa “Mga Banay Mahimo nga Mag-uban sa
Kahangturan [Families Can Be Together Forever]” (Primarya 3 o Children’s
Songbook, p. 188), “He Sent His Son” (Children’s Songbook, p. 34), o “Ako
Anak sa Dios [I Am a Child of God]” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata o
Children’s Songbook, p. 2).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga ang atong Langitnong Amahan naghigugma kanato ug
naghatag og usa ka laraw sa katubsanan aron kita makahinulsol sa atong nga
sala ug mahimo sama kaniya.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Alma 22:1–16 sa panimalay ingon og
usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Pahibalo: Kon kamo mopili sa paggamit sa pagpalambo nga kalihokan 1 sa
leksyon sa sunod semana, kamo nagkinahanglan nga mohimo sa buluhaton
usa o duha ka mga semana pag-una.

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa paglig-on sa tinguha sa matag bata sa paghupot sa sagrado nga mga
pakigsaad.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 23–24; 26:23–33; ug 27. Unya
pagtuon sa leksyon ug paghukon unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa
asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong
mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” 
p. viii.)

2. Dugang basahonon: Alma 25:1–26:22.

3. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Alang sa pangpuli nga pang-atensyon nga kalihokan: usa ka mabaw nga

kahon o kalaha, igo nga gidaghanon sa asin o balas nga ikabu-bu og
gagmay diha sa kahon, usa ka igtitimaan o krayola, ug usa ka dako nga
bato.

c. Hulagway 4-33, “Ang mga Anti-Nephi-Lehi Naglubong sa Ilang mga
Espada” (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 311; 62565).

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

Ipakita ang hulagway sa mga Anti-Nephi-Lehi nga naglubong sa ilang mga
espada. Pangutan-a ang mga bata kon sila buot ba nga molubong sa ilang
mga hinagiban kon sila nakahibalo nga sila namiligro sa pagsulong. Ang mga
katawhan sa Anti-Nephi-Lehi nakahibalo nga ang ilang mga kaaway naglaraw
sa pagpatay kanila, apan sila naghimo og usa ka maligdong nga pakigsaad
uban sa Langitnong Amahan nga sila dili makig-away. Ipasabut nga ang usa ka
ebanghelyo nga pakigsaad mao ang usa ka hugot nga panag-uyon o saad tali
sa Langitnong Amahan ug sa iyang mga anak. Hangyoa ang mga bata sa
pagpaminaw samtang inyong isaysay ang sugilanon sa mga Anti-Nephi-Lehi
aron masayud ngano nga sila mihimo niini nga pakigsaad ug sa unsa nga
paagi sila mituman sa ilang saad.

IIbu-bu ang asin o balas diha sa ilawom sulod sa kahon. Pinaagi sa inyong
tudlo isulat ang pulong Saad diha sa asin o balas. Pangutan-a ang mga bata
sa mosunod nga mga pangutana:

• Kamo sukad nakahimo na ba og usa ka kauyunan o saad uban sa usa ka
tawo kinsa wala motuman sa ilang bahin sa saad? (Pasultiha ang mga bata
unsa ang ilang gibati sa diha nga ang saad wala matuman samtang kamo sa
hinay naghuyop sa asin o balas aron mapapas ang pulong.)

Pangpuli nga
Pag-atensyon nga
Kalihokan

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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• Unsa ang atong itawag sa saad nga atong gihimo uban sa Langitnong
Amahan? (Pakigsaad.)

• Kanus-a kita naghimo og mga saad ngadto sa Langitnong Amahan (Sa diha
nga kita gibunyagan.)

Pahinumdumi ang mga bata nga ang saad kinahanglan dili himoon nga tiaw-
tiaw. Hatagi og gibug-aton ang kamahinungdanon sa pagtuman sa inyong
pulong. Isulat ang pulong Pakigsaad diha sa usa ka dako nga bato ginamit ang
igtitimaan o krayola. Ipasabut nga ang ebanghelyo nga pakigsaad mao ang
usa ka saad tali sa Langitnong Amahan ug sa iyang mga anak. Huyop diha sa
dako nga bato aron sa pagpakita nga ang pulong dili dali nga makuha.
Samtang kita naghimo og mga pakigsaad kita kinahanglan nga mahinumdom
nga sila mga sagrado, ug kita kinahanglan matinguhaon sa pagtuman kanila.

Itudlo ang asoy mahitungod sa unsa nga paagi nga ang mga Anti-Nephi-Lehi
mitahud sa ilang mga pakigsaad gikan sa Alma 23–24; 26:23–33; ug 27. (Alang
sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-
awa ang “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.) Gamita ang
hulagway diha sa tukma nga higayon.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Kinsa ang mga ngalan sa upat ka anak nga mga lalaki ni Mosiah? (Mosiah
23:1.)

• Ngano nga ang anak nga mga lalaki ni Mosiah buot mosangyaw sa
ebanghelyo taliwala sa mga Lamanite? (Mosiah 28:3.) Ngano nga ang mga
Nephite diha sa Zarahemla nagkatawa sa diha nga ang anak nga mga lalaki
ni Mosiah misulti kanila sa ilang mga laraw? (Alma 26:23–25.)

• Sa unsa nga paagi nga ang mga Lamanite nakabig ngadto ni Jesukristo?
(Alma 23:5–6.) Pipila niini nga mga kinabig ang mipabilin nga lig-on sa ilang
hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo? Unsa ang atong mabuhat aron sa
paghupot sa atong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo nga malig-on?

• Ngano nga ang mga kinabig nga Lamanite nag-usab sa ilang ngalan? (Alma
23:16–17.) Sa wala madugay, sa diha nga kining mga kinabig mibalhin
ngadto sa yuta sa Jershon, sa unsa nga ngalan sila nailhan? (Alma 27:26.)
Sa unsa nga ngalan kamo nakahimo og usa ka pakigsaad sa pagdala diha
sa inyong kaugalingon? (Mosiah 5:7–8.)

• Ngano nga ang mga Anti-Nephi-Lehi matinguhaon nga dili na gayud makig-
away og usab sa ilang mga kaaway? (Alma 24:10–13, 16.)

• Unsa nga pakigsaad ang gihimo sa mga Anti-Nephi-Lehi ngadto sa Ginoo
samtang ilang gilubong ang ilang mga hinagiban? (Alma 24:17–18.) Unsa ka
mapasaligon ang mga Anti-Nephi-Lehi sa paghupot niini nga pakigsaad?
(Alma 24:19–22.) Unsa nga mga sugo kita mipakigsaad sa pagsunod? (Ang
Pulong sa Kaalam, ikapulo, pagbalaan sa IGpapahulay nga adlaw, ug
pagbaton o limpyo nga mga hunahuna ug mga lihok.)
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• Unsa ang nahitabo sa kadaghanan sa mga Lamanite nga manggugubat sa
diha nga sila nakakita nga ang mga katawhan sa Dios dili makig-away apan
andam sa pagpakamatay? (Alma 24:24–27.) Sa unsa nga mga paagi nga
ang atong panig-ingnan motabang sa uban aron mopasakop sa Simbahan?
Sa unsa nga paagi nga ang atong panig-ingnan sa paghupot sa mga
pakigsaad motabang sa uban sa pagtinguha sa paghupot sa ilang mga
pakigsaad?

• Unsa nga kinaiya ang gipakita sa mga Anti-Nephi-Lehi ngadto sa ilang mga
kaaway pinaagi sa paglubong sa ilang mga hinagiban? (Alma 26:32–33.)
Ngano sa inyong hunahuna ang mga tawo kinsa sa tininuod nakabig ngadto
sa ebanghelyo ni Jesukristo adunay gugma ug kabalaka alang sa tanan,
lakip ang ilang mga kaaway?

• Ngano nga ang mga Anti-Nephi-Lehi wala mahadlok nga mamatay? (Alma
27:28.)

• Ngano nga ang hari sa mga Anti-Nephi-Lehi nag-ingon nga siya ug ang
iyang mga katawhan mahimo nga mga ulipon ngadto sa mga Nephite?
(Alma 27:4–8.)

• Unsa ang atong mabuhat aron labaw nga mahisama sa mga Anti-Nephi-Lehi
sa pagtahud sa ilang mga pakigsaad?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon, katingbanan
o awhag.

1. Ipadula sa usa ka hamtong ang papel sa hari sa mga Lamanite samtang siya
nagsulti ngano nga ang iyang mga katawhan dili mogamit sa ilang mga
espada aron sa pagpakig-away sa ilang mga kaigsoonan. Balika pagtuon
ang pakigsaad nga iyang gihimo samtang siya milubong sa iyang espada.
(Tan-awa ang Alma 24:6–13, 16–18.)

2. Balika pagtuon ang ikanapulog tulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo.
Pangutan-a ang mga bata kon ang mga katawhan ni Ammon misunod niini
nga mga baruganan. Pangutana kanila sa unsa nga paagi nga ang
pagsunod niini nga mga baruganan makatabang kanato sa paghupot sa
atong mga pakigsaad.

3. Awita o basaha ang mga pulong sa “Ako Mibati sa Gugma sa Akong
Manluluwas [I Feel My Savior’s Love]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 74)
o “Maghigugmaay [Love One Another]” (PAM B o Children’s Songbook, p. 136).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga ingon nga mga sakop sa simbahan ni Kristo, kita naghimo
og sagrado nga mga pakigsaad. Kita kinahanglan gayud nga motahud sa
atong mga pakigsaad kon kita buot nga makadawat sa gisaad nga mga
panalangin.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Alma 24:6–27 sa panimalay ingon og
usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut nga pinaagi sa pagsunod ni
Jesukristo sila makahimo sa paglikay nga malingla ni Satanas.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 30 ug Moroni 7:15–17. Unya
pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa
asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong
mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p.
viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Gagmay nga papel nga adunay maayo nga mga pulong nga nakasulat

diha kanila ug papilit.
c. Mga hulagway 4-9, Jesus ang Kristo (Sudlanan sa Hulagway sa

Ebanghelyo 240; 62572); 4-34, Alma Nagsaksi ngadto ni Korihor Nga
Adunay usa ka Dios; ug 4-35, Korihor Nagsulat Nga Siya Nakahibalo nga
Adunay usa ka Dios.

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

Sa dili pa ang klase, pagsulat og maayo nga mga pulong (sama pananglit, ang
unang pulong sa matag pares sa ubos) diha sa mga gagmay nga papel, ug
ipapilit ang usa ka pulong diha sa ilawom sa lingkuranan sa matag bata (o
mahimo nga inyong ihatag sila ngadto sa mga bata samtang sila mosulod sa
lawak klasehanan). Dapita ang mga bata sa pagpangita sa mga pulong diha sa
ilawom sa ilang mga lingkuranan. Hangyoa ang matag bata sa paghunahuna
og usa ka pulong nga kaatbang sa pulong nga anaa sa iyang papel. Pasultiha
ang matag bata sa kaatbang nga pulong nga iyang nahunahunaan samtang
ang uban diha sa klase mosulay sa pagtagna sa maayo nga pulong nga anaa
sa papel sa bata.

Mga Panig-ingnan nga Pulong:
hayag/ngitngit husto/sayop limpyo/hugaw
kinabuhi/kamatayon tinuod/bakak malipayon/masulub-on
maayo/ngil-ad kalinaw/gubat himsog/masakiton
gugma/kasilag kamatuoran/bakak mabination/walay kalooy
kalampusan/kapakyasan putli/makasasala hingpit nga kalipay/kasubo

Kon ang tanan nakapuli-puli na, ipasabut nga ingon nga ang matag pulong
dinhi niini nga kalihokan adunay kaatbang, si Satanas adunay dili mao o

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Korihor, 
Ang Anti-Kristo
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kaatbang nga pagtulun-an alang sa matag pagtulun-an ni Jesukristo. Ang
pagsunod sa Langitnong Amahan nagdala kanato og kalipay; ang pagsunod ni
Satanas nagdala kanato og kasakit. Pangutan-a ang mga bata sa kalainan tali
sa unsa ang gibati sa mga tawo kon sila nagsulti og bakak ug unsa ang ilang
gibati kon sila nagsulti sa kamatuoran.

Itudlo sa mga bata nga kon labaw ka daghan ang atong makat-unan
mahitungod sa usa ka butang, labaw kita nga makasulti sa kalainan tali niana
nga butang ug sa iyang kaatbang. Labaw kita makakat-on mahitungod ni
Jesus, labaw kita makahimo sa pagsagubang sa mga pagtintal ug panglingla
ni Satanas.

Ipasabut nga ang mga bata makakat-on mahitungod sa usa ka kaatbang ni
Jesukristo–usa ka anti-Kristo. Bisan kinsa o bisan unsa nga malimbasugon nga
mosupak ni Jesukristo (sa dayag o sa hilum) usa ka anti-Kristo.

Itudlo ang asoy ni Korihor gikan sa Alma 30. (Alang sa gisugyot nga mga paagi
sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa
Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.) Kamo mahimo nga mokuha og usa ka
bata aron sa pagdala sa papel ni Alma ug sa lain nga bahin sa papel ni Korihor
samtang ilang basahon ang mga pangutana ug mga tubag diha sa Alma
30:37–45. Gamita ang mga hulagway sa tukma nga mga higayon

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Ngano nga si Korihor miingon nga ang mga katawhan mga buang? (Alma
30:12–16.) Sa unsa nga paagi nga kita makahibalo alang sa atong mga
kaugalingon nga si Jesus buhi? (Pinaagi sa pag-angkon og pagpamatuod
mahitungod ni Jesukristo.) Sa unsa nga paagi nga kita makaangkon og
pagpamatuod? (Pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan, pag-ampo,
pagpaminaw ngadto sa mga propeta, ug uban pa.)

• Unsa ang gisulti ni Korihor mahitungod sa panginahanglan alang sa pag-ula
ni Jesukristo? (Alma 30:17.) Ngano nga kita dili makabuntog sa sala pinaagi
sa atong kaugalingon? Sa unsa nga paagi si Jesukristo mihimo niini nga
mahimo alang kanato sa pagbuntog sa atong mga sala?

• Unsa ang nakapadani kaninyo mahitungod sa pagpamatuod ni Alma
mahitungod Kristo? (Alma 30:39–41.) Kon kamo pa si Alma, unsa kaha ang
inyong isulti ni Korihor mahitungod ni Jesukristo?

• Sa diha nga si Korihor nangayo ni Alma og usa ka timailhan aron sa
pagpakita kaniya sa kamatuoran nga adunay usa ka Dios, unsa nga mga
panig-ingnan ang gihatag ni Alma kaniya? (Alma 30:44.) Unsa ang inyong
makita sa inyong palibut matag adlaw nga nagtabang kaninyo nga
makahibalo nga buhi ang Langitnong Amahan? Unsa nga mga kasinatian
kamo aduna nga nagtabang kaninyo nga makahibalo nga ang Langitnong
Amahan buhi?

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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• Unsa ang timailhan ang nadawat ni Korihor? (Alma 30:48–50.) Unsa ang
gisulat ni Korihor mahitungod sa Dios ug ni Satanas human siya maamang?
(Alma 30:52–53.)

• Sa unsa nga paagi si Satanas nag-abag niadto kinsa nag-alagad kaniya?
(Alma 30:60.) Sa unsa nga paagi ang Langitnong Amahan nagganti niadto
kinsa nag-alagad kaniya? (Mosiah 2:41.) Dapita ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin og mga kasinatian sa diha nga sila napanalanginan tungod
sa paghupot sa mga sugo.

• Kamo nakamatikud ba og mga impluwensya nga mibatok sa mga pagtulun-
an ni Jesukristo? Unsa nga mga butang inyong gilikayan tungod kay kamo
nakahibalo nga sila dili Kristohanon? Unsa nga mga butang nag-awhag o
nagdani kaninyo sa pagtuo diha ni Kristo? (Moroni 7:15–17.)

• Sa unsa nga paagi kamo mapanalipdan gikan sa pagpanglingla ni Satanas?
(Pinaagi sa paghupot sa mga sugo, pagpaminaw sa Espiritu Santo, pagtuon
sa balaan nga mga kasulatan, ug pagsunod sa buhi nga propeta.)

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Hatagi ang mga bata og mga kopya sa ighahatag nga basahonon “kini ba
nagdani kanato sa pagtuo ni Jesukristo?” diha sa katapusan sa leksyon?
Ipasabut nga ang pagdani nagpasabut sa pagpakita og kamatuoran ngadto
sa usa ka tawo aron motuo o mobuhat og usa ka butang? Sultihi sila nga kini
usa ka giya nga gihatag ngari kanato pinaagi ni propeta Moroni alang sa
paghukom tali sa maayo og sa dautan? (tan-awa sa Moroni 7:15–17).
Siguroha nga ang mga bata nakasabut nga kon ang usa ka butang nagdani
kanila sa pagbuhat og maayo ug sa pagtuo diha ni Kristo, kini maayo; kon
kini dili magdani kanila sa pagbuhat og maayo, kini dautan. Ang mga bata
mahimo nga modala sa ilang papel ngadto sa panimalay ingon og usa ka
pahinumdom.

2. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa ikanapulog tulo nga artikulo sa
hugot nga pagtuo ug paghisgot sa unsa nga paagi kini usab mahimo og usa
ka giya alang sa pagpili sa matarung.

3. Pagpakita og mga hulagway sa mga butang nga kinaiyahan nga mosaksi
nga ang Langitnong Amahan buhi. Kamo mahimo nga mangita og mga
hulagway ingon sa mosulod diha sa lawak sa mga basahon sa balay-
tigumanan: Paglalang—Buhing mga Linalang (62483), Ang Kalibutan
(62196), Mga Bata Nagtan-aw sa mga Bulak sa Tingpamulak (62270), Banay
nga may usa ka Batang Gamay (62307), ug uban pa. Dapita ang mga bata
sa pagpahayag unsa ang ilang gibati sa diha nga sila nagtan-aw niini nga
mga hulagway nga nagpamatuod sa Dios.

4. Basaha og paghisgot sa mosunod nga pahayag ni Presidente Ezra Taft
Benson, ang ikanapulog tulo nga Presidente sa Simbahan. Hatagi og gibug-
aton sa unsa nga paagi ang Basahon ni Mormon usa ka gamhanan nga
himan diha sa paglikay sa panglingla:

Leksyon 20
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“Adunay gahum diha sa [Basahon ni Mormon] nga mosugod sa pagdagaya
ngadto sa inyong mga kinabuhi sa higayon nga kamo magsugod og usa ka
ligdong nga pagtuon sa basahon. Kamo makakaplag og labaw ka dako nga
gahum sa pagsugakod sa pagtintal. Kamo makakaplag og gahum sa
paglikay sa panglingla. Kamo makakaplag og gahum sa pagpabilin diha sa
pig-ot ug higpit nga dalaan” (A Witness and a Warning, pp. 21–22).

5. Awita o basaha ang mga pulong sa “Ang Ligdong nga Hinagawhaw nga
Tingog [The Still Small Voice]” (PAM B o Children’s Songbook, p. 106) o
“Akong Langitnong Amahan Naghigugma Kanako [My Heavenly Father Loves
Me]” (Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Bahin A o Children’s
Songbook, p. 228).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga kita dili malingla kon kita mohupot sa mga sugo, mosunod
sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo, magtuon sa balaan nga mga kasulatan,
ug mosunod sa buhing propeta.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Alma 30:12–18, 37–56, 60 diha sa
panimalay ingon og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay



Kini ba nagdani kanako 
sa pagtuo diha ni Jesukristo?

tan-awa sa Moroni 7:15–17.

Kini ba nagdani kanako 
sa pagtuo diha ni Jesukristo?

tan-awa sa Moroni 7:15–17.

Kini ba nagdani kanako 
sa pagtuo diha ni Jesukristo?

tan-awa sa Moroni 7:15–17.

Kini ba nagdani kanako 
sa pagtuo diha ni Jesukristo?

tan-awa sa Moroni 7:15–17.

Kini ba nagdani kanako 
sa pagtuo diha ni Jesukristo?

tan-awa sa Moroni 7:15–17.
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Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata sa pagsimba sa Langitnong Amahan diha sa
pagpaubos ug sa kinasingkasing.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 31; 34:1–30, 38–41; ug 35:1–9.
Unya pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga
bata sa asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa
Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga
Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Duha ka mga pundok sa mga galamiton sa pagkaon.
c. Hulagway 4-36, Ang mga Zoramite ug ang Rameumptom.

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

Paghimo og usa ka pagpakaaron-ingnon nga panihapon. Pagbutang og duha
ka mga plato, duha ka mga baso, ug duha ka mga pundok sa mga galamiton
sa pagkaon, apan walay pagkaon. Pagpakaaron-ingnon nga nagkaon, ug lihok
nga madasigon mahitungod sa lamian nga pagkaon. Pagdapit og usa ka bata
sa pagpakigsalo kaninyo. Ang pagkaon sa walay sulod nga mga plato mahimo
nga ikatandi ngadto sa pagkawalay sulod sa dili tinuod ug dili kinasingkasing
nga pagsimba sa mga Zoramite nga gihulagway dinhi niini nga leksyon. Ang
ingon nga walay kapuslanan nga pag-ampo dili makadugang og kaayo alang
sa atong espirituhanon nga kahimsog kay sa dili pagkaon alang sa atong
lawasnon nga kalig-on. Niini nga leksyon ang mga bata makakat-on
mahitungod sa tukma ug kinasingkasing nga mga paagi sa pagsimba sa Dios.

Pakigbahin sa asoy mahitungod sa mga Zoramite ug sa ilang dili tinuod nga
mga tinuohan nga gitala diha sa Alma 31. (Alang sa gisugyot nga mga paagi
sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa
Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.) Gamita ang hulagway diha sa tukma nga
higayon.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut sa balaan
nga mga kasulatan.

• Kinsa ang mga Zoramite? (Alma 31:1–3,8.) Sa unsa nga paagi sila nahimulag
gikan sa mga pagtulun-an sa Simbahan? (Alma 31:8–11.)

• Giunsa, kanus-a ug diin magsimba ang mga Zoramite? (Alma 31:13–18,
21–23.) Sa unsa nga paagi kita magsimba sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo?

• Unsa ang uban nga mga sayop nga butang nga gituohan sa mga Zoramite?
(Alma 31:15–17, 20.) Ngano nga kini mahinungdanon nga makahibalo kinsa
gayud ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo ug sama sila sa unsa?

• Sa unsa nga paagi kita nakahibalo nga ang mga pag-ampo sa mga Zoramite
dili kinasingkasing? (Alma 31:23, 27.) Sa unsa nga paagi kita makahimo sa
atong mga pag-ampo nga labaw ka kinasingkasing?

• Ngano nga ang mga Zoramite naghunahuna nga sila labaw ka maayo kay sa
uban? (Alma 31:24–25, 27–28.) Sa unsa nga mga paagi kita usahay mobati
nga kita labaw ka maayo kay sa uban? Ngano nga ang garbo usa ka bug-at
nga sala? (kini naggiya kanato palayo gikan sa Dios.)

• Unsa ang gibati ni Alma ug sa uban nga mga pangulo sa diha nga sila
nakakita sa mga katawhan kinsa nahimulag gikan sa kamatuoran? (Alma
31:19, 24, 30–31.) Sa unsa nga paagi kita makatabang niadto nga kinsa wala
makahibalo sa kamatuoran? Sa unsa nga paagi kita makatabang sa dili
aktibo nga mga sakop?

• Sa unsa ang mga kasingkasing sa mga Zoramite nakapahimutang? (Alma
31:28.) Unsa ang pipila ka kalibutanon nga mga butang nga pipila sa mga
bata sa inyong edad gipahimutang ang ilang mga kasingkasing karon?
Ngano nga kini sayop sa pagpahimutang sa atong mga kasingkasing diha
sa kalibutanon nga mga butang?

• Unsa nga mga butang ang giampo ni Alma alang sa iyang kaugalingon ug
alang sa iyang mga kauban? (Alma 31:31–35.) Sa unsa nga paagi nga ang
pag-ampo alang sa piho nga mga butang nagtabang paghimo sa atong mga
pag-ampo nga labaw ka kinasingkasing? Sa unsa nga paagi nga ang pag-
ampo mitabang kaninyo sa pagsulbad og suliran?

• Sa unsa si Amulek mipamatuod mahitungod ni Jesukristo? (Alma 34:8.) Sa
unsa nga paagi ang mga Zoramite nakaangkon og usa ka pagpamatuod
mahitungod ni Jesukristo? (Alma 34:17.)

• Sa unsa nga paagi ug kanus-a kita kinahanglan nga mag-ampo? Alang sa
unsa kita mag-ampo? (Alma 34:18–27.) Sa unsa nga paagi kita magsimba sa
Langitnong Amahan matag adlaw sa semana?

• Unsa ang kinahanglan nga atong buhaton aron ang atong mga pag-ampo
masangputon? (Alma 34:28.)

• Sa unsa nga paagi gitagad sa mga katawhan ni Ammon (ang mga Anti-
Nephi-Lehi) ang mga Zoramite kinsa mipasakop kanila? (Alma 35:9.) Sa unsa
nga paagi kita motagad og usa ka langyaw o kadto kinsa kabus taliwala
kanato? Sa unsa nga paagi kini nagpakita og paghigugma alang sa
Langitnong Amahan? (Mateo 25:40; Mosiah 2:17.)
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Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanon, o awhag.

1. Isulat ang mosunod nga mga pakisayran sa balaan nga kasulatan diha sa
pisara. Hangyoa ang mga bata sa pagpares sa mga bersikulo nga
naghulagway sa sayop nga mga tinuohan sa mga Zoramite ngadto sa mga
bersikulo nga naglangkub sa husto nga pagtulun-an ni Alma ug Amulek:

Alma 31:16 (Ang mga Zoramite mituo nga walay Kristo.)
Alma 31:20–23 (Ang tanan nga mga Zoramite mihatag og sama nga pag-
ampo ug unya dili na gayud mosimba pag-usab sa tibuok semana.)
Alma 31:24 (Ang mga kasingkasing sa mga Zoramite napahimutang diha sa
mga katigayunan.)
Alma 34:8 (Amulek mipamatuod mahitungod ni Kristo.)
Alma 34:19–27 (Amulek nagtudlo nga kita kinahanglan mag-ampo sa kanunay
ug mahitungod sa tanan nga butang.)
Alma 34:28–29 (Amulek nagtudlo nga kita kinahanglan mohatag sa atong
katigayunan ngadto sa kabus.)

2. Pangutan-a ang mga bata unsay ilang bation kon sila gihimo nga kataw-
anan. Paghisgot og mga paagi nga ang mga katawhan mapagarbuhon?
Pahinumdumi ang mga bata nga ang dako ug lapad nga gambalay diha sa
damgo ni Lehi nagtimaan sa garbo sa kalibutan. Ipasabut nga ang
pagpaubos mao ang kaatbang sa pagpagarbo? Pasulata ang mga bata diha
sa usa ka papel og usa ka paagi nga sila mahimo nga labaw ka
mapainubsanon.

3. Dapita ang mga bata sa pagbasa ug sa pagbutang og timaan sa mosunod
nga mga bersikulo o bisan hain nga uban nga mahinungdanon nga mga
bersikulo gikan sa leksyon (ang mga bata mahimo nga buot nga mosag-ulo
sa tanan o bahin sa usa ka bersikulo nga mahinungdanon nganha kanila):

Alma 31:34–35
Alma 34:8
Alma 34:26–28
Alma 34:38

4. Awita o basaha ang mga pulong sa “A Child’s Prayer” (Children’s Songbook,
p. 12), “Ako Nasayud Akong Amahan Buhi [I Know My Father Lives]” (Mga
Himno ug mga Awit sa mga Bata, o Children’s Songbook, p. 5), o “The
Eleventh Article of Faith” (Children’s Songbook, p. 130).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga kon kita sa mapainubsanon o sa kinasingkasing magsimba
sa Langitnong Amahan, siya mopanalangin kanato, ug kita makadawat og mga
tubag sa atong mga pag-ampo.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Alma 31:8–25 ug 34:17–29 diha sa
panimalay ingon og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata nga ang pulong sa Dios, kon giamuma pinaagi
sa hugot nga pagtuo, motubo diha sa atong mga kasingkasing ngadto sa usa
ka pagpamatuod mahitungod ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 32–33. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa
balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Susiha ang mga tabang nga talan-awon diha sa katapusan sa leksyon ug
paghukom sa unsa nga paagi kamo buot mopakita kanila sa panahon sa
leksyon. Kamo makahimo og kopya diha sa papel sa matag hulagway sa
pagpasubay sa mga hulagway diha sa construction paper, o pagpangandam
sa pagdibuho sa mga hulagway diha sa pisara.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Usa ka liso alang sa matag bata, kon mahimo.
c. Usa ka papel nga kopya sa mga tabang nga talan-awon diha sa

katapusan sa leksyon (liso, misibol nga liso, kahoy nga linghod, kahoy,
ulan, adlaw, yuta, ug abuno).

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

Hatagi ang matag bata og usa ka liso, ipakita ang hulagway sa usa ka liso, o
pagdibuho og usa ka liso diha sa pisara.

• Mahimo ngadto sa unsa ang liso? (Usa ka tanom o kahoy, nag-alagad sa
matag liso.)

• Unsa ang kinahanglan gayud nga mahitabo sa dili pa ang liso makasugod
sa pagtubo? (Ipakita ang hulagway sa misibol nga liso o pagdibuho og usa
diha sa pisara.)

• Unsa ang hitsura sa usa ka kahoy kon kini gamay pa? (Ipakita ang hulagway
sa usa ka kahoy nga linghod o pagdibuho og usa diha sa pisara.) Unsa ang
hitsura niini kon kini hingkod na? (Ipakita ang hulagway sa usa ka kahoy o
pagdibuho og usa diha sa pisara.)

• Unsa nga pagkaon ang gikinahanglan sa liso aron sa pagtabang niini nga
motubo ngadto sa usa ka tanom o kahoy? (Ipasabut nga ang pagkaon
nagpasabut og usa ka butang nga nagtabang sa mga tanom nga motubo o

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Alma Nagtudlo mahitungod 
sa Hugot nga Pagtuo
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naghimo kanila nga mabuhi ug himsog, sama sa tubig, abuno, hayag sa
adlaw, ug yuta. Ibutang ang mga hulagway sa adlaw, ulan, yuta, ug abuno
duol sa hulagway sa liso.

Ipasabut ngadto sa mga bata nga niini nga leksyon sila makakat-on sa unsa
nga paagi sila makaangkon og usa ka lig-on nga pagpamatuod. Kamo
makagamit sa mga gilis sa pulong gikan sa pagpalambo nga kalihokan 1
samtang kamo maghisgot sa matag baruganan nga anaa sa leksyon.

Itudlo ang asoy gikan sa Alma 32–33 mahitungod ni Alma nga nagtudlo sa mga
Zoramite. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan
nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p.
viii.) Hatagi og gibug-aton nga sama nga ang usa ka maayo nga liso nga may
husto nga pag-atiman ug pagkaon sa kadugayan mahimo nga usa ka
mamunga nga kahoy, ang pulong sa Dios, nga gitanom diha sa atong mga
kasingkasing ug sa husto nga paagi giamuma, molambo ngadto sa usa ka lig-
on nga pagpamatuod.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

Ipasabut nga sa miagi nga leksyon ang mga bata nakakat-on mahitungod sa
adunahan ug mapagarbuhon nga mga Zoramite.

• Ngano nga ang kabus nga mga Zoramite mapainubsanon? (Alma 32:2–3.)
Unsa ang pipila ka mga kasakit nga makahimo sa mga katawhan sa
pagpaubos igo sa pagpaminaw ngadto sa ebanghelyo?

• Unsa ang gipasabut sa “kabus sa kasingkasing?” (Mapainubsanon,
matudloan, sa tinuod mahinulsulon, ug walay garbo.)

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkakabus usa ka panalangin alang niini nga
mga katawhan? (Alma 32:12–13.) Ipasabut nga ang mga katawhan mahimo
nga mapainubsanon bisan sila wala mag-antus og mga kasakit o kakabus,
apan usahay ang mga katawhan nga may katigayunan mahimo nga
mapagarbuhon. Ngano nga kini gikinahanglan alang kanato nga magpaubos
kon kita gitudloan sa ebanghelyo?

• Unsa ang hugot nga pagtuo? (Alma 32:21.) Ngano nga kita kinahanglan
gayud nga magbaton og hugot nga pagtuo sa pagpalambo og usa ka
pagpamatuod sa ebanghelyo? (Alma 32:26.) Ipasabut nga kini madugay ang
pag-angkon og usa ka pagpamatuod. Ang paghupot sa mga sugo
makatabang kanato sa pag-angkon og usa ka pagpamatuod nga sila mga
tinuod.

• Unsa ang gisulti ni Alma nga atong buhaton aron makapalambo og hugot
nga pagtuo? (Alma 32:27.) Unsa ang atong mabuhat aron pagdugang sa
atong tinguha sa pagtuo?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagsunod sa mga sugo usa ka “eksperimento”
sa pulong sa Dios? (Ipasabut nga ang eksperimento nagpasabut og
pagsulay sa usa ka butang nga kamo dili siguro. Kon kita mag-

Mga Pangutana
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eksperimento, o maghupot sa mga sugo, ingon sa Pulong sa Kaalam, kita
makadawat og mga panalangin alang sa atong pagkamasulundon ug ang
atong mga pagpamatuod mahimo nga labaw ka lig-on.) Sa unsa nga paagi
ang inyong hugot nga pagtuo nagkadugang pinaagi sa inyong
pagkamasulundon ngadto sa mga sugo?

• Sa unsa nga paagi kita makatanom sa pulong sa Dios diha sa atong mga
kasingkasing aron ang atong mga pagpamatuod motubo? (Pinaagi sa
kanunay nga pagtuon sa balaan nga mga kasulatan; pagpaminaw sa
Primarya, tigum sa sakramento, ug gabii sa banay; pag-ampo; ug sa
kanunay naggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo diha sa atong mga
kinabuhi.)

• Sa unsa nga paagi kita makahibalo kon ang maayo nga liso, o usa ka
pagpamatuod sa ebanghelyo, nagsugod sa pagtubo sulod kanato? (Alma
32:28, 34.) Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin sa ilang mga
pagpamatuod ug ihulagway giunsa ang pag-angkon kanila. Awhaga ang
mga bata sa pag-angkon ug paglig-on sa ilang mga pagpamatuod. Pasalig
kanila nga kon sila adunay hugot nga pagtuo sila makaangkon og lig-on nga
mga pagpamatuod sa ebanghelyo.

• Unsa ang gipasabut sa pag-amuma sa liso? (Ipasabut nga ang pag-amuma
nagpasabut sa pagpakaon o pag-atiman. Unsa nga mga hiyas ang gisulti ni
Alma kanato nga kinahanglan gayud nga kita aduna aron sa pag-amuma sa
atong mga pagpamatuod sa ebanghelyo? (Alma 32:41–42.) Ngano sa inyong
hunahuna ang pagkamapailubon ug ang kakugi mga kinahanglan sa
pagpalambo sa atong hugot nga pagtuo ug sa usa ka pagpamatuod?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagtuon sa balaan nga mga kasulatan naglig-on
sa atong hugot nga pagtuo ug pagpamatuod? (Alma 33:14.)

• Unsa nga mahinungdanon nga pagtulun-an kinahanglan nga kabahin sa
atong pagpamatuod? (Alma 33:22.)

• Sa unsa nga paagi nga ang usa ka lig-on nga pagpamatuod sama sa usa ka
kahoy? (Alma 33:23.) Sa unsa nga paagi nga ang pagbaton og usa ka
pagpamatuod nagtabang kaninyo sa pag-angkon og kinabuhi nga dayon?
Kamo mahimo nga mosaysay sa unsa nga paagi ang inyong pagpamatuod
naghimo sa inyong mga suliran nga labaw ka sayon nga sagubangon ug
nagdala kaninyo og hingpit nga kalipay.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Himoa ang mosunod nga mga gilis sa pulong:
Pulong sa Dios
Pagpamatuod mahitungod ni Jesukristo
Pag-ampo
Pagtuon sa balaan nga mga kasulatan
Sunod sa mga sugo
Hatag og pag-alagad

Samtang kamo nagtudlo sa mga bata sa asoy sa balaan nga kasulatan,
ipasabut nga sa Alma 32 ang pulong sa Dios gitandi ngadto sa usa ka liso.
Ibutang ang gilis sa pulong “Pulong sa Dios” diha sa hulagway sa liso.

Leksyon 22
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(Ipasabut nga niini nga balaan nga kasulatan ang pulong sa Dios
nagpasabut sa ebanghelyo, o ang mga pagtulun-an ni Jesukristo.) Sama
nga ang usa ka liso motubo ngadto sa usa ka kahoy, kon kita nagkat-on ug
nagsunod sa pulong sa Dios, kita makaangkon og usa ka lig-on nga
pagpamatuod sa ebanghelyo.

Ibutang ang gilis sa pulong “Pagpamatuod ni Jesukristo” diha sa hulagway
sa kahoy. Sama nga ang usa ka liso nagkinahanglan og pag-atiman ug
pagkaon aron motubo ngadto sa usa ka kahoy, ang atong pagpamatuod sa
ebanghelyo nagkinahanglan og hugot nga pagtuo ug pag-atiman aron
motubo nga lig-on. Pangutan-a ang mga bata unsa ang ilang mahimo aron
sa paglig-on sa ilang mga pagpamatuod. Samtang sila nagtubag, ibutang
ang mga gilis sa pulong “Pag-ampo,” “Pagtuon sa balaan nga mga
kasulatan,” “Sunod sa mga sugo,” ug “Hatag og pag-alagad” diha sa mga
hulagway sa mga butang nga nag-amuma sa usa ka kahoy.

2. Paghimo og tinagsa nga mga tanghaga gikan sa pipila ka mga pulong nga
magamit sa leksyon pinaagi sa pagsulat sa mga pulong diha sa mga
gagmay nga papel ug paggunting sa mga papel ngadto sa mga piraso. Ang
mga pulong mahimo nga maglakip sa pagkamapainubsanon, tinguha, nag-
amuma, pagkamasulundon, ug uban pa. Bahina ang klase ngadto sa daghan
nga mga pundok kutob sa inyong mga pulong. Kon ang usa ka pundok
nakaporma na og tingub sa pulong, ipabalik-pagtuon sa usa ka bata gikan
niana nga pundok unsa ang gitudlo sa leksyon mahitungod niana nga
pulong.

3. Pag-andam og mga piraso sa papel nga adunay usa ka baruganan sa
ebanghelyo, ingon sa Pagpuasa, Ikapulo, o Pulong sa Kaalam, nga gisulat
diha sa matag usa. Ialpiril o ipapilit ang usa ka piraso sa papel diha sa buko-
buko sa matag bata, nga ang bata dili makakita niini. Papangutan-a og mga
pangutana ang mga bata ngadto sa ubang mga bata sa pagsulay sa
pagtagna unsa nga baruganan kini, o pahataga ang tibuok klase og mga
timailhan. Human ang bata makatagna sa husto, pangutan-a siya sa unsa
nga paagi ang usa ka tawo makaangkon og usa ka pagpamatuod
mahitungod niana nga baruganan. Sa matag hilisgutan ang tubag
kinahanglan maglakip sa pag-ampo ug sa pagpuyo sa baruganan.

4. Awita o basaha ang mga pulong sa “Hugot nga Pagtuo [Faith]” (Children’s
Songbook, p. 96) o “Ang Ikaupat nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo [The
Fourth Article of Faith]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 124).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga kon ang mga bata makakat-on sa pulong sa Dios ug
magsunod as mga sugo samtang sila gamay pa, sila makaangkon og lig-on
nga mga pagpamatuod mahitungod sa pagkatinuod sa ebanghelyo ni
Jesukristo. Pakigbahin sa inyong mga pagbati mahitungod sa inyong hugot
nga pagtuo diha sa Manluluwas ug sa iyang ebanghelyo.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Alma 32:21–22, 26–28, 40–43; ug
33:14–23 diha sa panimalay ingon og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata nga ang balaan nga mga kasulatan gihatag
ngari kanato ingon nga usa ka kapanguhaan sa hingpit nga kalipay dinhi niini
nga kinabuhi ug ingon nga usa ka giya alang kanato sa pagbalik ngadto sa
Langitnong Amahan ug sa pag-angkon og kinabuhing dayon.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 37–38. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa
balaan nga kasulatan. (Tan-awa “Pagpangandam sa Inyong mga Leksyon,”
p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
tanan nga katuyuan sa leksyon.

3. Pag-andam og usa ka kopya sa ighahatag nga basahonon “Ang Balaan nga
mga Kasulatan” sa katapusan sa leksyon alang sa matag bata. (mahimong
gamiton o dili)

4. Pag-andam sa gilis nga pulong “Kinabuhing Dayon.”

5. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Usa ka gamay nga hulagway ni Jesukristo o ang gilis nga pulong

“Jesukristo.”
c. Mga hulagway 4-9, Jesus ang Kristo (Sudlanan sa Hulagway sa

Ebanghelyo 240; 62572), ug 4-15, Ang Liahona (Sudlanan sa Hulagway sa
Ebanghelyo 302; 62041).

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

Sa dili pa magsugod ang klase pagtago og usa ka gamay nga hulagway ni
Jesukristo o ang gilis nga pulong nga “Jesukristo” diha sa lawak klasehanan.
Ipakita ang gilis nga pulong nga “Kinabuhing Dayon.” Ipasabut nga ingon nga
mga sakop sa Simbahan kita buot nga makabaton og hingpit nga kalipay dinhi
niini nga kinabuhi, makabalik ngadto sa atong Langitnong Amahan, ug
makaangkon og kinabuhing dayon, nga mao ang pagpuyo sa kahangturan
ingon nga mga banay sa atubangan sa Dios. Tabangi ang mga bata nga
makasabut nga ang kinabuhing dayon mao ang labing mahinungdanon nga
gasa sa Dios ngadto sa iyang mga anak. Ang Langitnong Amahan buot
kanatong tanan nga mahimong takus sa pagpuyo uban kaniya sa kahangturan.

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Alma Nagtambag sa Iyang 
Anak nga mga Lalaki nga si

Helaman ug Shiblon
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Sultihi ang mga bata nga gitago sa usa ka dapit diha sa lawak klasehanan ang
usa ka gamay nga hulagway (o gilis nga pulong) sa usa ka tawo kinsa buot
motabang kanila nga makaangkon og kinabuhing dayon. Hatagi ang mga bata
og mga katloan ka mga gutling sa pagpangita sa hulagway (o gilis nga
pulong). Pahinumdumi sila nga ang Langitnong Amahan mihatag kanato og
usa ka giya aron sa pagdala kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Hatag og
mga timaan kon gikinahanglan.

Human makita sa mga bata ang gitago nga hulagway ni Jesus (o ang gilis nga
pulong), ipakita kanila ang dako nga hulagway ni Kristo ug ang inyong balaan
nga mga kasulatan. Ipasabut nga kita gihatagan sa balaan nga mga kasulatan
isip usa ka giya sa pagtabang kanato nga makakat-on mahitungod ni
Jesukristo ug mahimong sama kaniya aron kita unta makabalik ngadto sa
atong Langitnong Amahan.

Pinaagi sa paggamit sa gisugyot nga hulagway, itudlo ang tambag ni Alma
ngadto sa iyang anak nga mga lalaki nga si Alma ug Shiblon nga makita diha
sa Alma 37–38. Hatagi og gibug-aton ang pagtulun-an ni Alma mahitungod sa
balaan nga mga kasulatan ug sa unsa nga paagi sila mahimong giya sa atong
mga kinabuhi. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa
balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga
Kasulatan,” p. viii.)

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gibati nga labing makatabang sa mga bata sa pagsabut
sa balaan nga mga kasulatan ug paggamit sa mga baruganan diha sa ilang
mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa
klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut sa balaan nga mga
kasulatan.

• Ngano nga mahinungdanon sa mga propeta sa Basahon ni Mormon ang
pagtipig ug pagpatunhay sa tumbaga nga mga palid? (Alma 37:4, 8; tan-awa
sa leksyon 3.)

• Ngano nga ang Liahona gihatag ngadto kang Lehi? Sa unsa nga paagi kini
molihok? (1 Nephi 16:10, 28.)

• Sa unsa nga paagi nga ang balaan nga mga kasulatan sama sa Liahona?
(Alma 37:44–55.) Sa unsa nga paagi nga ang balaan nga mga kasulatan
makatabang kanato nga makabalik sa pagpuyo uban sa Langitnong
Amahan?

• Unsa ang gitudlo sa balaan nga mga kasulatan sa mga Lamanite nga
nakapahinulsol kanila? (Alma 37:9.)

• Unsa ang gihangyo ni Alma sa iyang anak nga lalaki nga si Helaman nga
itudlo sa mga katawhan? (Alma 37:32–34.) Sa unsa nga paagi kita
makabuntog sa pagtintal?

• Unsa ang gipasabut ni Alma sa diha nga siya mitambag ni Helaman sa
“pagkat-on og kaalam diha sa imong kabatan-on”? (Alma 37:35.) Ngano nga
ang pagpuyo sa ebanghelyo sa atong kabatan-on mahinungdanon kaayo?

• Unsa ang gitudlo ni Alma mahitungod sa pag-ampo? (Alma 37:36–37.)

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit
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Unsaon ug kanus-a kamo kinahanglan nga mag-ampo? Unsa ang buot
ipasabut nga “mabayaw sa katapusan nga adlaw”? Tabangi ang mga bata
nga makasabut nga kini nagpasabut ngadto sa katapusan nga paghukom
nga ang tanan kinsa nakatuman sa mga sugo makasulod ngadto sa
atubangan sa Langitnong Amahan ug mopuyo uban kaniya sa kahangturan.

• Sa unsa nga paagi nga ang anak nga lalaki ni Alma nga si Shiblon
nakahatag kaniya og hingpit nga kalipay? (Alma 38:2–4.) Sa unsa nga paagi
nga ang inyong pagsunod sa mga sugo nakahatag og hingpit nga kalipay
ngadto sa inyong mga ginikanan?

• Unsa ang garbo? (Alma 38:11. Dili mapainubsanon o matudloan.
Mapagarbuhon nga mga tawo nagtuo nga sila labaw nga mahinungdanon
kay sa uban. Mapargarbuhon nga mga tawo mosunod sa ilang kaugalingon
nga kabubut-on kay sa kabubut-on sa Langitnong Amahan.) Sa unsa nga
paagi nga ang pagkat-on sa pagdawat ug pagtarung sa atong mga sayop
makapaduol kanato ngadto sa Langitnong Amahan? Unsa ang buot ipasabut
sa pagpanghambog?

• Giunsa ni Alma pagkasayud sa mga butang nga iyang gitudlo sa iyang anak
nga lalaki? (Alma 38:6–8.) Unsa gayud ang kinahanglan nga atong buhaton
aron ang Espiritu Santo makatudlo ug makatabang kanato sama sa iyang
gihimo ni Alma? Sa unsa nga paagi nga ang Espiritu Santo mitudlo o
mitabang kaninyo sa pagbuhat unsa ang matarung?

• Unsa ang gipamatuod ni Alma ngadto ni Shiblon mahitungod kang
Jesukristo? (Alma 38:9.) Unsaon nato paggamit ang balaan nga mga
kasulatan aron sa pagtabang kanato nga makaangkon og usa ka susama
nga pagpamatuod? (Basaha ug palandonga sila matag adlaw, pangitaa ang
tabang sa Espiritu aron makasabut kanila, ug mogamit kanila ngadto sa
atong kaugalingon nga mga kasinatian ug mga kahimtang.)

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Ipasabut nga usa sa mga katarungan nga kita gihatagan sa balaan nga mga
kasulatan mao ang pagtabang kanato sa pagbuntog ug pagsulbad sa atong
mga suliran. Hatagi ang matag sakop sa klase sa kopya sa upat nga gisulat
nga mga kahimtang. Hangyoa ang matag bata sa paghisgot uban sa usa ka
kauban aron sa paghukom sa unsa nga paagi nga ang balaan nga mga
kasulatan nga gilista makatabang sa matag kahimtang. Ang upat ka mga
kahimtang nga gihatag sa ubos mga sanglitanan lamang. Kamo mahimo nga
mogamit og lain nga makatabang pag-ayo sa mga bata sa inyong klase.
(Daghan nga balaan nga mga kasulatan mahimo nga mogamit sa matag
kahimtang.)

Sa diha nga si Jim gibunyagan, ang iyang banay nasuko kaniya. Sa diha nga
ang obispo mihangyo kang Jim sa pagdawat og usa ka tawag sa misyon, si
Jim walay igo nga salapi.
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Si Shelly adunay usa ka mahinungdanon nga paghukom nga pagahimoon,
apan bisan og human makigsulti ngadto sa daghan nga mga tawo siya dili
makahukom unsa ang buhaton.

Ang mga higala ni Heather kanunay nga modani kaniya sa pagpangawat og
baligya sa tindahan uban kanila. Kon siya magdumili, sila magbugal-bugal
kaniya.

Si Doug gihatagan og usa ka buluhaton sa tulunghaan nga lisud nga
mahuman sa gitakda nga panahon.

Alma 26:12; 1 Nephi 3:7; Alma 37:37; 1 Nephi 17:3

2. Kopyaha ang mosunod nga mga pulong gikan sa Alma 37 diha sa duha ka
lain-lain nga mga piraso sa papel.

“Pagkat-on og kaalam sa imong kabatan-on; oo, pagkat-on diha sa imong
kabatan-on sa paghupot sa mga sugo sa Dios” (Alma 37:35).

“Pakigtambag uban sa Ginoo sa imong tanan nga buhaton, ug siya mogiya
kanimo alang sa kaayohan” (Alma 37:37).

Guntinga ang matag balaan nga kasulatan ngadto sa tagsa-tagsa ka mga
pulong. Ibutang ang unang balaan nga kasulatan sa usa ka sudlanan ug ang
ikaduha sa lain nga sudlanan, ug ibutang kini sa atubangan sa klase. Bahina
ang klase ngadto sa duha ka mga pundok. Hatagi ang matag pundok og usa
ka piraso sa papel ug usa ka lapis. Patagsa-tagsaha pagduol ang matag
pundok ngadto sa sudlanan, mokuha og usa ka pulong, ug modala niini og
balik ngadto sa pundok. Ang sunod nga tawo mohimo sa mao, hangtud sa
katapusan. Ang matag pundok mopahimutang sa mga pulong sa tukma nga
han-ay. Kon ang mga bata nagkinahanglan og tabang, ihatag kanila ang
balaan nga kasulatan nga pakisayran. Kon ang mga pundok nakaporma na
sa ilang balaan nga mga kasulatan, sila mahimo nga mosulat kanila ug
mosag-ulo kanila. Sa katapusan, ang matag pundok makasulti sa ilang
balaan nga kasulatan pagdungan.

3. Basaha ang 1 Nephi 16:28 uban sa klase: “Ug nahinabo nga ako, si Nephi,
nakakita sa mga igpupunting diin diha sa bola, nga sila molihok sumala sa
hugot nga pagtuo ug kakugi ug pagpatalinghug diin kami mihatag ngadto
kanila.” Paghisgot sa unsa nga paagi nga ang Liahona milihok alang kang
Lehi ug sa iyang banay. Bahina ang mga sakop sa klase ngadto sa tulo ka
mga pundok, ug hatagi ang matag pundok sa usa sa tulo ka mga pulong
(hugot nga pagtuo, kakugi, o patalinghug) uban sa iyang kahulugan.

Hugot nga pagtuo: usa ka pagtuo niana diin dili makita ug kini tinuod.
Kakugi: matinuoron nga paningkamot sa paghimo og usa ka butang.
Patalinghug: pagtagad; pagtamud.

Ipasabut sa matag pundok ang kahulugan sa ilang pulong ug sa unsa nga
paagi nga ang baruganan makatabang kanila sa paggamit sa balaan nga
mga kasulatan ingon nga usa ka giya sa pagbalik ngadto sa Langitnong
Amahan. Pahunahunaa sila og usa ka sanglitanan sa paghulagway. Human
sa duha o tulo ka mga gutlo papilia ang matag pundok og usa ka bata sa
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pagpasabut ngadto sa klase sa unsa nga paagi kana nga baruganan makatabang
kanila sa paggamit sa balaan nga mga kasulatan ingon nga usa ka Liahona.

4. Pagdapit og usa ka sakop sa purok sa pag-anha sa inyong klase ug sa
pagpakigbahin og mga kasinatian sa diha nga ang balaan nga mga kasulatan
nakahatag kaniya og paggiya ug mga tubag ngadto sa mga pag-ampo.

5. Basaha ug hisguti ang ikawalo nga artikulo sa hugot nga pagtuo. Hatagi og gibug-
aton kon sa unsa nga paagi nga ang balaan nga mga kasulatan makatabang
kanato sa pagbalik ngadto sa atong Amahan sa Langit. Kamo mahimo nga
mogamit sa tsart sa Ikawalo nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo (65008).

6. Awita o basaha ang mga pulong sa “Search, Ponder, and Pray” (Children’s
Songbook, p. 109), “Seek the Lord Early” (Children’s Songbook, p. 108), o “As I
Search the Holy Scriptures” (Hymns, no. 277).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga ang pagtuon sa balaan nga mga kasulatan matag adlaw
makatabang kanato sa pagsulbad sa atong mga suliran, pagbuntog sa pagtintal, ug
pagpadayon diha sa higpit ug pig-ot nga dalan aron makabalik ngadto sa atong
Amahan sa Langit ug makaangkon og kinabuhing dayon.

Hatagi ang mga bata og usa ka kopya sa ighahatag nga basahonon. Isugyot nga sila
mobutang niini sulod sa ilang balaan nga mga kasulatan ingon nga usa ka igtitimaan
sa basahon.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Alma 37:33–47 ug 38:1–12 sa panimalay
ingon nga usa ka pagbalik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makasabut nga adunay maayo ug dautan
nga mga sangputanan nag-agad sa atong mga pagpili.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 39. Unya pagtuon sa leksyon
ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo sa mga bata sa asoy sa balaan nga
kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug
“Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
pagkab-ut sa katuyoan sa leksyon.

3. Paghimo og usa ka tsart sa mga butang nga gilista diha sa pang-atensyon
nga kalihokan, o isulat sila diha sa pisara.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan: usa ka Basahon ni Mormon alang sa
matag bata.

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

Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna nga sila nag-inusara sa usa ka balsa
sa taliwala sa lawod. Sila nakamatikod nga sila kinahanglan gayud nga
mopagaan sa ilang karga tungod kay ang balsa nagkaunlod diha sa tubig. Sila
kinahanglan gayud nga molabay sa tanan gawas sa duha ka mga butang sa
ilang mga kasangkapan. Gikan sa mosunod nga lista, hangyoa sila sa pagpili
sa duha ka mga butang nga ilang tipigan.

Dyakit sa kinabuhi
Sudlanan sa unang tabang
Kaban nga puno sa bulawan
Tukon sa pangisda, kahimanan sa pamasol, ug paon
Usa ka dosena nga mga botelya sa lab-as nga tubig
Radyo
Kahon sa mga kahimanan sa kalit nga pagpasiga
Dako nga lata sa ig-aabug sa iho

Ilista ang mga gipili diha sa pisara, ug hangyoa ang mga bata sa pagpasabut
sa mga katarungan sa ilang mga pagpili. Ang mga pagpili niini nga kalihokan
kinahanglan makahatag og usa ka kalisud. Itudlo nga ang pagpili malisud
tungod kay sila wala masayud unsa ang mahitabo sa umaabut: sila tingali
malunod ug magkinahanglan sa dyakit sa kinabuhi, mahimong uhawon ug
magkinahanglan sa tubig aron makainom, mahimong gutumon ug
magkinahanglan sa tukon sa pangisda, makasugat og mga iho ug
magkinahanglan sa ig-aabug sa iho, magkinahanglan og radyo aron mangayo
og tabang, masamad ug magkinahanglan sa sudlanan sa unang tabang,
magkinahanglan sa kahimanan sa pagpasiga alang sa panahon sa kagabhion

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Alma Nagtambag sa Iyang Anak
nga Lalaki nga si Corianton

Leksyon
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nga pagluwas, o maluwas sa sunod nga pipila ka mga takna ug mangandoy
nga natipigan ang bahandi.

Ipasabut nga sa kinabuhi kita adunay daghan nga malisud nga mga pagpili
nga pagahimoon, apan ang Langitnong Amahan mihatag kanato og mga sugo
aron sa pagtabang kanato. Kini nga leksyon mao ang mahitungod sa paghimo
og mga pagpili.

Tudloi ang mga bata sa asoy ni Alma nga nagtambag sa iyang anak nga lalaki
nga si Corianton gikan sa Alma 39. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa
pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa
Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.) Pahibalo: Ayaw itudlo ang tukma nga mga
sulod sa Alma 39:3–6. Itingub sa yano pinaagi sa pagpasabut nga si Corianton
nakahimo og usa ka grabe kaayo nga sala samtang nagmisyon didto sa mga
Zoramite. Kon ang mga bata mangutana mahitungod sa matang sa sala ni
Corianton, isugyot nga sila mohisgot niini uban sa ilang mga ginikanan.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug paggamit sa mga baruganan diha
sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata
diha sa klase makatabang kanila nga makaangkon og mga panabut sa balaan
nga mga kasulatan.

• Unsa nga matang sa panig-ingnan ang gipakita sa igsoon nga lalaki ni Corianton
alang kaniya? (Alma 39:1) Kang kinsa kamo motan-aw sa usa ka matarung nga
panig-ingnan? Unsa nga matarung nga mga pagpili ang ilang gibuhat?

• Ngano nga si Alma miingon nga siya dili malipayon ni Corianton? (Alma
39:2.) Unsa ang gipasabut nga si Corianton wala mopatalinghug sa mga
pulong sa iyang amahan? (Si Corianton wala mosunod ni Alma.) Ngano nga
kita kinahanglan nga mosunod sa atong mga ginikanan? Unsa ang buot
ipasabut sa pagpanghambug? (Sa pagpagarbo o pagpaibabaw sa atong
kaugalingon sa uban.) Ngano nga sayop ang pagpanghambog?

• Ngano nga si Alma miingon nga siya nagpahinumdom kang Corianton sa
iyang mga sala? (Alma 39:7–9. Ipasabut nga ang “paglapas sa imong
kaugalingon niining tanan nga mga butang” [bersikulo 9] nagpasabut sa
pagbiya gikan niini mga dautan.) Kinsa ang nasayud sa atong tanan nga
mga sala? (Alma 39:8.) Sa unsa nga paagi nga ang mga pagbati nga
nakasala makaaghat sa usa ka tawo sa paghinulsol?

• Kinsa ang gisulti ni Alma ang makahatag og maayo nga tambag sa paghimo
og mga pagpili? (Alma 39:10.) Sa unsa nga paagi nga ang inyong mga
ginikanan ug banay nakatabang kaninyo paghimo og matarung nga mga
paghukom? Gikan sa unsa nga lain nga tinubdan kamo makadawat og
matarung nga tambag?

• Sa unsa nga paagi nga ang dili matarung nga mga lihok ni Corianton
nakaapekto sa mga Zoramite? (Alma 39:11.) Sa unsa nga mga paagi tingali
ang atong mga pagpili makaapekto sa uban?

• Unsa ang uban nga mga pagpili nga kinahanglan nga inyong buhaton? Sa
unsa kaha nga paagi nga ang Espiritu Santo makatabang kaninyo nga
masayud kon kamo naghimo og usa ka butang nga sayop? Sa unsa kaha
nga paagi nga ang Espiritu Santo makatabang kaninyo nga masayud nga

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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kamo naghimo og usa ka maayo nga paghukom? Pagdapit og mga sakop sa
klase nga mopakigbahin og mga kasinatian sa diha nga ang Espiritu Santo
mitabang paghimo og maayo nga mga paghukom.

• Unsa ang gitudlo ni Alma ni Corianton mahitungod sa paghinulsol? (Alma
39:13.) Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa “pagbalik ngadto sa
Ginoo uban sa tanan ninyong hunahuna, gahum, ug kusog”? Ngano nga kita
kinahanglan mangayo og pasaylo ngadto niadtong kinsa atong napasakitan
pinaagi sa atong sayop nga mga pagpili?

• Unsa ang tambag ni Alma mahitungod sa pagpangita og katigayunan? (Alma
39:14.) Unsa ang mahitabo ngadto sa mga tawo kon ang mga katigayunan
mahimong labing mahinungdanon nga mga butang sa ilang mga kinabuhi?

• Unsa ang gitudlo ni Alma kang Corianton mahitungod sa misyon ni
Jesukristo? (Alma 39:15.) Unsa unta ang angay itudlo ni Corianton? (Alma
39:16). Unsa ang atong mahimo sa pagpakigbahin sa ebanghelyo niadtong
mga tawo sa atong palibut?

Kamo mahimo nga mogamit sa pagpalambo nga mga kalihokan 2 ug 3 aron sa
pagtabang sa mga bata nga makasabut sa mga sangputanan sa mga pagpili
nga ilang pagahimoon diha sa ilang mga kinabuhi.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa klase o ingon nga usa ka pagbalik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Balika pagtuon ug hisguti ang ikaduhang artikulo sa hugot nga pagtuo, ug
ipasag-ulo kini sa mga bata. Itudlo nga ang matag tawo may kapangakohan
alang sa unsay iyang gihimo.

2. Hisguti uban sa mga bata ang mga pagpili nga ilang mahimo sa mosunod o
susama nga mga kahimtang. Gamita ang mga ideya nga kalagmitan mga
suliran sa mga bata sa inyong klase. Pangutan-a sila unsa nga mga matang
sa mga pagpili ang buot ni Jesus nga ilang buhaton. Tabangi sila sa
paghunahuna sa mga sangputanan sa nagkalain-lain nga mga pagpili nga
ilang mahimo.

Ang pinulongan nga ilang gigamit
Pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay
Ang sinina nga ilang gisul-ob
Pagsunod sa ilang mga ginikanan
Ang musika nga ilang gipaminaw
Pagpangawat
Ang mga salida sa sine, mga video, ug telebisyon nga ilang gitan-aw
Pagsulti sa kamatuoran
Ang mga basahon ug mga magasin nga ilang gibasa

3. Ipadula sa mga bata ang mga sitwasyon nga naglakip og mga pagpili, sama
sa mosunod:

Usa ka higala nagsulti og usa ka bakak mahitungod sa usa ka tawo.
Usa ka higala buot nga kamo motan-aw og dili angay nga sine o video.
Usa ka higala nagsulti kaninyo og dili angay nga sugilanon.
Usa ka higala buot nga kamo manikas sa tulunghaan.
Usa ka higala buot nga kamo mosupak sa Pulong sa Kaalam.
Usa ka tawo mihatag kaninyo og dili subay sa balaod nga mga drugas.
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4. Hisguti uban sa mga bata ang mga sangputanan sa mosunod nga
paghukom nga gihimo ni Presidente Spencer W. Kimball:

“Ako mihukom samtang usa pa ako ka gamay nga bata nga ako dili gayud
mosupak sa Pulong sa Kaalam. . . . Ako nahibalo nga sa diha nga ang Ginoo
miingon niini, kadto makapahimuot kaniya nga ang mga tawo dili mogamit
niining tanan nga makadaut nga mga butang ug nga ang butang nga akong
buot buhaton mao ang pagpahimuot sa akong Langitnong Amahan. Ug busa
ako mihukom sa matarung ug lig-on nga paagi nga ako dili gayud mohikap
niadtong makadaut nga mga butang. Ingon nga nakahukom sa hingpit ug
tataw, ako nakamatikod niini nga dili lisud ang pagtuman sa saad sa akong
kaugalingon ug ngadto sa akong Langitnong Amahan” (diha sa Conference
Report, Abril 1974, p. 127; o Ensign, Mayo 1974, p. 88).

5. Paghimo og usa ka gamay nga ighahatag nga basahonon alang sa matag
bata sa inyong klase sa mga pulong nga Ako mohimo og matarung nga mga
pagpili. Ibutang ang ighahatag nga basahonon nga nagkulob diha sa
lamesa, ug paduola ang mga bata tagsatagsa sa atubangan ug papilia og
usa. Hangyoa ang mga bata sa pagtubag sa mosunod nga mga pangutana:

• Unsa ang inyong gamiton sa paggiya kaninyo sa paghimo og matarung
nga mga pagpili niini nga semana?

• Unsa ang mahimo nga sangputanan (resulta) sa paghimo og sayop nga
mga pagpili?

• Unsa ang mahimo nga sangputanan sa paghimo og matarung nga mga
pagpili?

Sa katapusan sa kalihokan, hatagi og gibug-aton ang kamahinungdanon sa
paghunahuna sa mga sangputanan sa dili pa kita mohimo og mga pagpili.

6. Hisguti ang ikanapulog usa nga artikulo sa hugot nga pagtuo ug sa unsa nga
paagi nga ang matag tawo adunay kapangakohan alang sa iyang mga
pagpili.

• Ngano nga kita dili mopugos sa usa ka tawo sa pagtuo sa ebanghelyo?

• Ngano nga kita buot sa uban nga motugot kanato nga mosimba sa Dios
ingon sa atong gitinguha?

Tabangi ang mga bata nga mosag-ulo sa ikapito nga artikulo sa hugot nga
pagtuo.

7. Awita o basaha ang mga pulong sa “Pilia ang Matarung nga Paagi [Choose
the Right Way]” (PAM B o Children’s Songbook, p. 160) o “Pangahas sa
Pagbuhat sa Matarung [Dare to Do Right]” (Mga Himno ug mga Awit sa mga
Bata o Children’s Songbook, p. 158).

Panapos

Pagpamatuod Ipamatuod nga ang paghukom sa pagsunod ni Jesukristo makapaaghat sa
paghimo og matarung nga mga pagpili ug mga kini mao lamang ang paagi sa
pagpangita og tinuod nga kalipay.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Alma 39:12–19 sa panimalay ingon nga
usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay

Leksyon 24
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Katuyoan Aron sa pag-awhag sa mga bata sa pagsul-ob sa kalasag sa Dios ingon nga
usa ka panalipod batok sa dautan.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 43–44 ug mga Taga-Efeso 6:11,
13–18. Unya pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo sa
mga bata sa asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam
sa Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga
Kasulatan,” p. viii.)

2. Dugang nga basahonon: Doktrina ug mga Pakigsaad 27:15–18.

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga mga
kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
pagtuman sa katuyoan sa leksyon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Usa ka Bibliya.
c. Pag-agad kon unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata mahitungod sa

kalasag sa Dios, paghimo og gilis sa mga pulong, gagmay nga mga
ginunting sa kalasag ug hulagway sa tawo alang sa matag bata, usa ka
dagko nga kalasag nga ibutang sa usa ka hulagway nga gidibuho diha sa
pisara, o usa ka kalasag nga hinimo sa karton nga isul-ob sa usa ka bata.
(Tan-awa ang gihulagway diha sa katapusan sa leksyon.)

d. Mga hulagway 4-37, Ang mga Sundalo ni Kapitan Moroni Nakig-away sa
mga Lamanite, ug 4-38, Ang mga Sundalo ni Zerehemnah Milabay sa Ilang
mga Hinagiban.

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

• Sa karaan nga mga panahon kon ang mga tawo moadto sa panggubatan
uban sa mga espada ug mga bangkaw, giunsa nila pagpanalipod ang ilang
mga ulo, mga kasingkasing, mga tiyan, mga bukton, mga bitiis, ug mga tiil?
(Sa Kalasag.)

Ipasabut nga kitang tanan ania sa usa ka gubat batok sa dautan. Ang mga
pagtintal ug ang mga gahum ni Satanas tinuod gayud. Ang Langitnong
Amahan dili buot nga kita makig-away batok sa dautan nga walay panalipod.
Ipabasa sa usa ka bata ang Mga Taga-Efeso 6:11, 13–18. Hisguti ang matag
piraso sa kalasag ginamit ang gilis sa mga pulong o mga ginunting. Isulti ang
matag piraso sa kalasag ngadto sa unsa nga paagi kita kinahanglan nga
magpuyo aron mapanalipdan gikan sa mga dautan nga naglibut kanato.

Pang-atensyon
nga kalihokan

Kapitan Moroni Mibuntog 
ni Zerahemnah
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Itudlo sa mga bata ang asoy ni Kapitan Moroni nga mipildi ni Zerahemnah diha
sa Alma 43–44. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa
balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga
Kasulatan,” p. viii.) Hatagi og gibug-aton nga ang mga sundalo ni Moroni wala
lamang mosul-ob sa hinimo sa tawo nga kalasag apan usab adunay lig-on nga
panalipod sa kalasag sa Dios. Gamita ang mga hulagway sa tukma nga mga
panahon.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase makatabang kanila sa pagbaton og mga panabut sa balaan
nga mga kasulatan.

• Ngano nga si Zerahemnah, ang kumandante nga Lamanite, mitudlo sa mga
Amalekite ug mga Zoramite ingon nga labaw nga mga kapitan sa mga
Lamanite? (Alma 43:6–7.) Ngano nga ang mga Lamanite buot makig-away
sa mga Nephite? (Alma 43:8, 29.)

• Ngano nga ang mga Nephite andam sa pagpakig-away (Alma 43:45, 47.)
Ngano nga ang atong mga panimalay, mga banay, mga kalingkawasan, ug
Simbahan takus pakamatyan? Unsa ang inyong gipakabililhon aron
pakamatyan?

• Sa unsa nga paagi nga si Moroni miandam sa iyang mga sundalo aron
ikasangka ang mga Lamanite sa Jershon? (Alma 43:18–19.) Ngano nga kini
nga pagpangandam nakapahadlok sa mga Lamanite? (Alma 43:20–21.) Sa
unsa nga paagi kamo makasul-ob sa espirituhanon nga kalasag sa Dios ug
andam sa pagbarug alang sa unsa ang matarung?

• Sa unsa nga paagi si Kapitan Moroni nakahibalo asa niya ipadala ang iyang
mga sundalo? (Alma 43:23–24.) Sa unsa nga paagi nga ang mga propeta
makatabang kanato karon?

• Bisan tuod og ang mga sundalo nga Nephite nagsul-ob sa kalasag, ngano
nga sila nahadlok ug buot mopahilayo gikan sa mga Lamanite? (Alma
43:48.) Giunsa sila pagdasig ni Moroni?

• Unsa ang gibuhat sa mga sundalo ni Kapitan Moroni aron makadawat og
kalig-on ug kaisug sa pagpakig-away? (Alma 43:39–50.) Sa unsa nga paagi
nga ang pag-ampo makatabang kaninyo sa pagsul-ob sa kalasag sa Dios?
(Mga Taga-Efeso 6:18.)

• Human maliyoki ni Moroni ang mga Lamanite, unsa ang iyang gibuhat nga
nagpakita nga siya dili usa ka tawo nga nahimuot sa pagpaagas og dugo?
(Alma 43:54; 44:1–2, 6.)

• Ngano nga ang Ginoo mitugyan sa mga Lamanite ngadto sa mga kamot sa
mga sundalo ni Moroni? (Alma 44:3.) Unsa nga saad ang gihimo sa Ginoo
ngadto sa mga Nephite ug ngari kanato kon kita magmatinuod-anon? (Alma
44:4) Unsa sa hunahuna ni Zerahemnah ang mipanalipod sa mga Nephite?
(Alma 44:9.)

Mga Pangutana
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• Unsa ang nahitabo sa diha nga ang nasuko nga Zerahemnah dili mohimo og
panumpa sa kalinaw? (Alma 44:12.) Unsa ang nahitabo ngadto sa mga
Lamanite kinsa mipakigsaad nga dili makig-away? (Alma 44:15.) Ngano nga
mahinungdanon alang kanato sa pagtuman sa mga saad ug mga
pakigsaad?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Pagdula og usa ka pagpares-pares nga dula (tan-awa ang “Pagtudlo gikan
sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii). Isulat ang mga ngalan sa mosunod
nga mga piraso sa kalasag diha sa unom ka mga kard ug unsa ang ilang
gisimbolo sa lain nga unom ka mga kard. Ipatukma sa mga bata ang ngalan
sa piraso sa kalasag ngadto sa unsa kini nagsimbolo sa atong kalasag sa
Dios.

Bakus — Kamatuoran (Mga Taga-Efeso 6:14)
Panagang sa dughan — Pagkamatarung (Mga Taga-Efeso 6:14)
Mga sapatos — Pagpangandam sa ebanghelyo sa kalinaw (Mga Taga-Efeso
6:15)
Taming — Hugot nga Pagtuo (Mga Taga-Efeso 6:16)
Panagang sa ulo — Kaluwasan (Mga Taga-Efeso 6:17)
Espada — Espiritu sa Dios, o pulong sa Dios (Mga Taga-Efeso 6:17; D&P 6:2)

2. Pinaagi sa paggamit sa Mga Taga-Efeso 6:13–18, tabangi ang mga bata sa
pagsag-ulo unsa ang gisimbolo sa matag piraso sa kalasag sa Dios.
Paghingalan og usa ka piraso sa kalasag samtang kamo moitsa og usa ka
sudlanan sa liso o bola ngadto sa usa ka bata. Ipahatag sa bata ang
kahulugan niana nga piraso sa kalasag ug dayon paghingalan og lain nga
piraso sa kalasag samtang moitsa sa bola ngadto sa lain nga bata, kinsa
mohatag sa kahulugan ug mopili og usa ka bag-o nga piraso sa kalasag, ug
hangtud mahuman.

3. Pangutan-a ang mga bata unsa nga mga matang sa mga butang ang
gigamit ni Satanas karon aron sa pagsamad o pagpatay kanato sa
espirituhanon nga paagi. Sila tingali mohisgot sa mga butang sama sa mga
sine, mga programa sa telebisyon, mga video, mga basahon, o mga
magasin; mga pagtintal sa pagsupak sa Pulong sa Kaalam; mga pagtintal sa
dili pagtambong sa Simbahan; ug uban pa. Hisguti unsa ang gibuhat sa mga
bata aron sa paglig-on sa ilang espirituhanon nga kalasag, sama sa
paghimo og kinaugalingon ug banay nga mga pag-ampo, paghimo og
kinaugalingon ug banay nga pagtuon sa balaan nga kasulatan, paghimo og
mga gabii sa banay, pagtambong sa simbahan, ug uban pa.

4. Hisguti giunsa ni Kapitan Moroni paglipat ang mga sundalo sa Lamanite,
ingon nga gisaysay diha sa Alma 43:31–42. Gamita ang pisara aron sa
paghulagway sa nahimutangan sa mga sundalo sa mga Nephite ug mga
Lamanite.
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5. Awita o basaha 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) o “Pilia ang Matarung nga Paagi [Choose the Right Way]”
(PAM B o Children’s Songbook, p. 160).

Panapos

Pagpamatuod Ipamatuod ang kamahinungdanon sa pagsul-ob sa kalasag sa Dios aron sa
pagpanalipod kanato batok sa dautan.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Alma 43:41–54 ug 44:1–4 diha sa
panimalay ingon nga usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Kapitan Moroni ug ang Bandila 
sa Kalingkawasan

Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata nga ang tinuod nga kagawasan moabut pinaagi
sa pagbatok sa dautan ug paghupot sa mga sugo sa Langitnong Amahan.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 46, 48, ug 49:21–30. Unya
pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga asoy sa
balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Dugang mga basahonon: Alma 47, 49:1–20.

3. Pilia sa panaghisgutan ang mga pangutana ug ang pagpalambo nga mga
kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
pagtuman sa katuyoan sa leksyon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Usa ka dako nga puti nga panapton (o kamo mahimo nga mogamit og

usa ka dako nga piraso sa papel o sa pisara), usa ka tukon o kahoy nga
taas, ug tape.

c. Hulagway 4-39, Kapitan Moroni Mipataas sa Bandila sa Kalingkawasan
(Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 312; 62051).

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

Ipakita ang hulagway ni Kapitan Moroni. Hangyoa ang mga bata sa pag-abli sa
ilang balaan nga mga kasulatan ngadto sa Alma 46. Ipasabut nga ang mga
bata makakat-on mahitungod sa duha ka mga tawo kinsa mga kumander sa
kasundaluhan—Kapitan Moroni ug Amalickiah. Si Amalickiah usa ka Nephite sa
pagkatawo, apan siya sa hingpit nakalimot sa Ginoo. Pinaagi sa pamakak,
panlimbong, ug pagbuno siya nahimong hari sa mga Lamanite. Si Amalickiah
buot mopildi sa mga Nephite sa gubat aron siya mahimong hari sa mga
Nephite ug mga Lamanite.

Si Kapitan Moroni mao ang labaw nga kumander sa mga sundalo nga Nephite.
Siya usa ka kusgan ug lig-on nga tawo kinsa nahigugma sa Ginoo ug
nahigugma sa iyang mga katawhan. Siya nanumpa sa usa ka panumpa sa
pagpanalipod sa iyang mga katawhan gikan kang Amalickiah ug sa iyang mga
sundalo nga Lamanite.

Samtang si Amalickiah ug ang iyang mga sundalo nangandam sa paglaglag sa
mga Nephite, si Kapitan Moroni nag-andam sa iyang mga katawhan sa
pagpanalipod sa ilang mga kaugalingon.

Naggunit sa panapton (o papel), paggisi og usa ka dako nga piraso, o
pagdibuho og usa ka nagisi nga panapton diha sa pisara. Sultihi ang mga bata

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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nga si Kapitan Moroni migisi og usa ka piraso gikan sa iyang kupo ug gihimo
kini nga usa ka bandila o bandera nga iyang gitawag og bandila sa
kalingkawasan. Dapita ang mga bata sa pagbasa og dungan sa Alma 46:12.
Isulat ang mosunod nga mga pulong diha sa usa sa nagisi nga panapton o
papel: “Agi og handuman an sa atong Dios, sa atong relihiyon, ug sa kagawasan,
ug sa atong kalinaw, sa atong mga asawa, ug sa atong mga anak.” Kon kamo
migamit og panapton o papel, ipataod sa mga bata ang bandila ngadto sa usa
ka tukon. Hangyoa ang usa ka bata sa pagpatindog sa bandila sa atubangan
sa lawak klasehanan.

Itudlo sa mga bata ang asoy sa Alma 46–49 mahitungod ni Kapitan Moroni, usa
ka gamhanan nga tawo sa Dios kinsa miandam sa iyang mga katawhan aron
sa pagpanalipod sa ilang kalingkawasan ug kagawasan. (Alang sa gisugyot
nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa sa
“Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing motabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug paggamit sa mga baruganan diha
sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata
diha sa klase makatabang kanila nga makaangkon og panabut sa balaan nga
mga kasulatan.

• Unsa ang nakahulga sa kalinaw taliwala sa mga Nephite? (Alma 45:24; 46:1-
2.) Ngano nga daghan kaayong mga tawo ang misunod kang Amalickiah?
(Alma 46;5.)

• Unsa ang gibuhat ni Kapitan Moroni sa diha nga siya nakadungog niini nga
panagbangi? (Alma 46:11–12.) Human si Kapitan Moroni makahimo sa
bandila sa kalingkawan, unsa ang iyang gibuhat? (Alma 46:13, 16.)

• Unsa ang gihangyo ni Kapitan Moroni nga buhaton sa mga katawhan nga
Nephite? (Alma 46:19–20.) Ngano sa inyong hunahuna ang mga pulong nga
nasulat diha sa bandila sa kalingkawasan nakapadasig sa mga Nephite?

• Unsa nga pakigsaad ang gihimo sa mga tawo kinsa misunod kang Moroni?
(Alma 46:21–22.) Ngano sa inyong hunahuna nga ang paghimo niini nga
pakigsaad nakatabang sa mga katawhan sa pagpanalipod sa ilang
kalingkawasan ug sa ilang relihiyon? Unsa ang pipila sa mga pakigsaad nga
atong gihimo?

• Unsa ang buot ni Kapitan Moroni nga hinumduman sa iyang mga katawhan?
(Alma 46:23–24. Itudlo nga kini nga mga bersikulo nagpasabut ni Joseph ug
sa iyang kupo nga daghan og mga kolor, sa Daang Tugon.)

• Sa unsa nga paagi nga ang mga pagpangandam sa mga Nephite lahi gikan
sa mga pagpangandam sa mga Lamanite? (Alma 48:7.) Giunsa sa mga
Nephite sa pagpaningkamot sa pagpanalipod sa ilang mga dakbayan? (Alma
49:2,4.) Sa unsa nga paagi kita makaandam sa atong mga kaugalingon sa
pagbuntog sa mga impluwensya ni Satanas?

• Unsa ang gitudlo ngadto sa mga Nephite mahitungod sa gubat? (Alma
48:14.) Unsa ang ilang gituohan nga buhaton sa Langitnong Amahan alang
kanila? (Alma 48:15–16.)

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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• Unsa ang gibati ni Propeta Mormon, kinsa mitala niini nga asoy, mahitungod
ni Kapitan Moroni? (Alma 48:11–13, 17–18.) Sa unsa nga paagi kamo buot
mahisama kang Kapitan Moroni?

• Bisan tuod og ang mga Nephite dili buot makiggubat, ngano nga sila nakig-
away sa mga Lamanite? (Alma 48:23–24.)

• Unsa ang nahitabo ngadto sa mga Lamanite sa ilang katapusan nga gubat
batok sa Dakbayan sa Noah? (Alma 49:21–25.) Unsa sa inyong hunahuna
ang nakahatag og kaisug sa mga Nephite sa pagpakig-away niini nga
gubat? Unsa ang naghatag kaninyo og kaisug sa pagpanalipod sa
pagkamatarung ug kagawasan?

• Human mibiya ang mga Lamanite ug ang mga Nephite ug naluwas gikan sa
ilang mga kaaway, unsa ang gibuhat sa mga Nephite? (Alma 49:28.) Sa unsa
nga paagi kita makapakita og utang kabubut-on alang sa mga kagawasan
nga atong natagamtaman?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Ipatan-aw sa mga bata ang hulagway ni Kapitan Moroni. Balika pagtuon ang
kamahinungdanon sa pagsul-ob sa kalasag sa Dios aron sa pagpanalipod
sa atong mga kaugalingon gikan sa dautan. Isugyot nga ang matag bata
gipadala nganhi sa yuta sa Langitnong Amahan niining panahona sa
pagpanalipod sa pagkamatarung ug kamatuoran. Hangyoa ang mga bata sa
pag-ila sa matag piraso sa iggugubat nga kalasag ni Moroni (Alma 46:13) ug
isulti unsa ang gibarugan niini ingon nga espirituhanon nga kalasag (tan-awa
sa leksyon 25 ug Mga Taga-Efeso 6:11, 13–18).

Kalasag sa bat-ang: Kamatuoran. Kini nagpasabut nga masayud sa husto
gikan sa sayop, sa paghigugma sa kamatuoran, sa pagpanalipod sa inyong
hiyas, ug sa pagkalimpyo sa kadungganan.

Panalipod sa dughan: Pagkamatarung. Kini nagpasabut sa pagpili sa
matarung ug pagsunod ni Jesukristo.

Taming: Hugot nga Pagtuo. Kini nagpasabut sa pagbaton og hugot nga
pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo.

Panagang sa ulo: Kaluwasan. Kini nagpasabut nga pagahukman nga takus
aron sa pagpuyo uban sa Langitnong Amahan sa kahangturan.

Espada: Ang Espiritu, o ang Epiritu Santo. Kini nagpasabut nga magiyahan
pinaagi sa Espiritu Santo ug sa gipadayag nga pulong ni Jesukristo.

Mga Sapatos: Ang pagpangandam sa ebanghelyo sa kalinaw. Kini
nagpasabut sa pagsabut sa ebanghelyo aron kita makalakaw sa higpit ug
pig-ot nga dalan.

Ihatag sa matag bata ang usa ka kopya sa ighahatag nga basahonon nga
gilakip niini nga leksyon, ug tabang sa mga bata sa pagsulat sa mga
blangko diha sa ilang mga papel. Papirmahi sa matag bata ang papel diha
sa ubos. Pagdapit og duha ka mga bata sa pagduol sa atubangan ug sa
pagpataas sa bandila sa kalingkawasan nga gigamit sa panahon sa pang-
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atensyon nga kalihokan. Ipabasa pagkusog sa tanan ang katapusan nga
pahayag diha sa ilang papel, “Ako andam sa pagbarug batok sa nagdilaab
nga pana sa dautan,” ug hisguti unsa ng gipasabut niini nga pahayag.
Ipadala sa mga bata ang ilang mga papel sa “Kalasag sa Dios” ngadto sa
ilang panimalay aron ipakita ngadto sa ilang banay.

2. Ipakita ang bandila sa inyong nasud. Ipasabut nga ang bandila adunay usa
ka talagsaon nga pahinumdom. Ang matag nasud adunay bandila nga mao
ang simbolo ngadto sa mga tawo kon kinsa sila ug unsa ang gibarugan sa
ilang nasud. Hatagi ang matag bata og usa ka piraso sa papel o panapton
ug pipila ka mga kagamitan sa arte ug hangyoa sila sa paghimo og usa ka
kinaugalingon nga bandila nga makapakita og butang nga mahinungdanon
ngadto kanila, sama sa kon kinsa sila, unsa ang makalingaw kanila, unsa
ang gilauman nga mahimong sama sa unsa ang ilang baruganan. Kamo
mahimo nga mopakita og pipila ka mga simbolo nga nagpaila niini nga mga
butang.

3. Hisguti ang ikanapulog duha nga artikulo sa hugot nga pagtuo uban sa mga
bata, ug tabangi sila sa pagsag-ulo niini.

4. Awita o basaha ang mga pulong sa “Sunod sa mga Sugo [Keep the
Commandments]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 146).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga ang kagawasan usa ka dako nga panalangin. Ipamatuod
nga kita makaangkon og tinuod nga kagawasan kon kita mobatok sa dautan ug
mosunod sa sugo sa Langitnong Amahan.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Alma 48:11–13, 17–18 diha sa
panimalay ingon nga usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay

Leksyon 26



AKO MOSUL-OB SA TIBUOK
KALASAG SA DIOS

Ako mobarug nga ang akong bat-ang binaksan uban sa ———————— .

Ako motabon sa akong kasingkasing sa panagang sa dughan sa —————— .

Ako mobarug uban sa akong mga tiil nga sinapatusan sa —————————— .

Ako modala diha sa akong mga kamot sa taming sa ———————————— .

Ako motabon sa akong ulo sa panagang sa ulo sa ————————————— .

Ako modala diha sa akong mga kamot sa espada sa ———————————— .

Ako andam sa pagbarug batok sa nagdilaab nga mga pana sa dautan.

(Tan-awa sa Mga Taga-Efeso 6:11–17; Doktrina ug mga Pakigsaad 27:15–18.)



Helaman ug ang Duha Ka Libo 
nga mga Manggugubat

Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata nga ang pagsunod sa mga panig-ingnan ug
mga pagtulun-an sa matarung nga mga ginikanan makahatag kanato og
gahum sa pagpanalipod sa kamatuoran ug katarung.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 53:10–23 ug 56:1–58:27. Unya
pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa
asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong
mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” 
p. viii.)

2. Dugang nga basahonon: Alma 24.

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga mga
kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Mga hulagway 4–33, Ang mga Anti-Nephi-Lehi Naglubong sa Ilang mga

Espada (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 311; 62565), ug 4-40,
Duha ka Libo nga Batan-on nga mga Manggugubat (Sudlanan sa
Hulagway sa Ebanghelyo 313; 62050).

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

Ipakita ang hulagway sa Ang mga Anti-Nephi-Lehi Naglubong sa Ilang mga
Espada. Pahinumdumi ang mga bata nga sila nakakat-on mahitungod niining
bantugan nga mga tawo pipila na ka semana ang milabay (tan-awa sa leksyon
19). Pangutan-a ang mga bata sa mosunod nga mga pangutana:

• Kinsa ang mga Anti-Nephi-Lehi? Ngano nga ilang gilubong ang ilang mga
espada?

Ipabasa sa usa ka bata ang Alma 24:19. Ipasabut nga ang mga Anti-Nephi-
Lehi mipakita og usa ka talagsaon nga panig-ingnan alang sa ilang mga anak.

Dapita ang mga bata sa pagpaambit og mga panig-ingnan sa mahinungdanon
nga mga baruganan, sama sa pagkamatinuoron, pagkamabination, pagbayad
sa ikapulo, pagbalaan sa Igpapahulay nga adlaw, ug uban pa, nga ilang nakat-
unan gikan sa ilang mga ginikanan ug sa unsa nga paagi nga ang
pagkamasulundon niadtong mga baruganan nakapanalangin kanila.

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mihatag kanato og mga ginikanan aron
sa paghigugma, pagtudlo, ug paggiya kanato sa atong tibuok nga mga

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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kinabuhi. Ipasabut nga sa panahon niining leksyon ang mga bata makakat-on
giunsa sa duha ka libo nga batan-on nga mga manggugubat, kinsa anak nga
mga lalaki sa mga Anti-Nephi-Lehi, paggamit ang mga pagtulun-an ug mga
panig-ingnan sa ilang matarung nga mga ginikanan sa pagtuman sa ilang
pakigsaad sa pagpanalipod sa ilang kagawasan.

(Pahinumdom: Kon adunay mga bata nga gipadako sa mga apohan, mga
paryente, o sa uban, ipahaum ang leksyon aron malakip ang ilang
mahinungdanon nga impluwensya.)

Pinaagi sa paggamit sa mga hulagway sa tukma nga mga higayon, itudlo sa
mga bata ang asoy ni Helaman ug sa duha ka libo nga batan-on nga mga
manggugubat gikan sa Alma 53, 56–58. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa
pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa
Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.) Hatagi og gibug-aton sa unsa nga paagi
kining batan-on nga mga lalaki misunod sa mga pagtulun-an sa ilang mga
ginikanan ug napanalipdan diha sa gubat.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing motabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase makatabang kanila nga makaangkon og panabut sa balaan
nga mga kasulatan.

• Unsa nga pakigsaad ang gihimo sa mga ginikanan diha sa duha ka libo nga
batan-on nga mga manggugubat? (Alma 53:10–12.) Ngano nga sila
naghunahuna sa paglapas niini nga pakigsaad? (Alma 53:13.) Ngano nga si
Helaman dili buot sa mga Anti-Nephi-Lehi nga motabang sa pagpakig-away
sa mga Lamanite? (Alma 53:14–15.) Ngano nga mahinungdanon kaayo nga
mohupot sa atong mga pakigsaad?

• Ngano nga ang duha ka libo nga batan-on nga mga lalaki mihukom sa
pagpakig-away? (Alma 53:16.) Alang sa unsa ang gipakigsaad niining batan-
on nga mga manggugubat aron makig-away? (Alma 53:17.)

• Sama sa unsa nga matang kining batan-on nga mga lalaki? (Alma 53:20–21.)
Unsa ang gipasabut sa “nga magmatinud-anon sa tanang panahon sa bisan
unsang butang nga gisalig [kanimo]”? Unsa ang pipila ka mga paagi nga
kamo mahimong matinud-anon ug maglakaw nga matarung sa atubangan sa
Ginoo?

• Sa unsa nga paagi nga ang mga amahan mitabang sa ilang anak nga mga
lalaki nga wala makalapas sa ilang pakigsaad nga dili makig-away? (Alma
56:27.) Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang inyong mga ginikanan
mihatag kaninyo og pag-abag?

• Unsa ang gisulti ni Helaman kang Moroni mahitungod sa kalig-on ug kaisug
niining batan-on nga mga manggugubat? (Alma 56:45.) Unsa ang gitudlo sa
ilang mga inahan kanila? (Alma 56:46–48.) Ngano nga sila wala mahadlok sa
kamatayon? Sa unsa nga paagi nga ang inyong mga ginikanan naningkamot
sa pag-andam kaninyo nga makabaton sa kaisug ug hugot nga pagtuo aron
moatubang sa mga hagad sa kinabuhi.

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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• Unsa ang nakahatag sa duha ka libo nga batan-on nga mga manggugubat
og kalig-on ug kaisug sa pagpakig-away? (Alma 57:26–27; 58:39–40.)

• Sa unsa nga paagi kini nga mga manggugubat misunod kang Helaman?
(Alma 57:21.) Unsa ang gipasabut sa pagsunod uban sa “pagkatukma”?
Ngano nga mahinungdanon nga mosunod sa tambag sa inyong mga
pangulo ug mga ginikanan uban sa pagkatukma?

• Unsa ang gibuhat sa duha ka libo nga batan-on nga mga manggugubat sa
diha nga sila nagkinahanglan og kalig-on? (Alma 58:10.) Sa unsa nga paagi
nga ang ilang mga pag-ampo gitubag? (Alma 58:11.) Pagdapit og mga
sakop sa klase sa pagpakigbahin og mga kasinatian sa diha nga sila o mga
sakop sa banay giaghat sa Espiritu Santo.

• Sa unsa nga paagi nga ang hugot nga pagtuo ug kaisug niining batan-on
nga mga lalaki gigantihan? (Alma 56:56; 57:25; 58:39.) Unsa nga gahum ang
nakaluwas kanila gikan sa kamatayon? (Alma 57:26–27; 58:40.)

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Paghimo og usa ka kopya sa ighahatag nga basahonon sa katapusan sa
leksyon alang sa matag bata aron dad-on sa balay.

2. Himoa nga ang mga bata moboluntaryo sa paghuman sa mosunod nga mga
pahayag:

Ako mahimo nga sama sa batan-on nga mga manggugubat pinaagi sa
akong pag ————————— .

Ako mahimo nga sama sa batan-on nga mga manggugubat pinaagi sa
paghinumdom nga ang akong mga ginikanan mitudlo kanako sa 
————————— .

Ako labing midayeg sa —————————— mahitungod sa batan-on
nga mga manggugubat.

Ang akong kinaham nga bahin sa asoy sa duha ka libo nga batan-on nga
mga manggugubat mao ang —————————— .

3. Awhaga ang mga bata sa pagbutang og timaan diha sa ilang balaan nga
mga kasulatan sa pipila sa ilang kinaham nga mga bersikulo mahitungod sa
duha ka libo nga batan-on nga mga manggugubat. Sila mahimo nga mopili
gikan sa pipila sa mosunod nga mga panig-ingnan:

Alma 53:20–21
Alma 56:45–48
Alma 57:21, 25–27
Alma 58:10–11
Alma 58:39–40

4. Tabangi ang mga bata sa pag-sag-ulo sa ikalima nga sugo (tan-awa sa
Mosiah 13:20).

5. Awita o basaha ang mga pulong sa “Atong Dad-on sa Kalibutan ang Iyang
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Kamatuoran (Primarya 4) [We’ll Bring the World His Truth]” (Children’s
Songbook, p. 172), “Pangahas sa Pagbuhat og Matarung [Dare to Do Right]”
(Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata o Children’s Songbook, p. 158), o
“Mga Istorya sa Basahon ni Mormon [Book of Mormon Stories]” (PAM B o
Children’s Songbook, p. 118), bersikulo 6.

Panapos

Pagpamatuod Ipakigbahin ang inyong pagpamatuod sa mga panalangin nga miabut pinaagi
sa pagsunod sa matarung nga mga pagtulun-an ug mga panig-ingnan sa
atong mga ginikanan.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Alma 53:16–21, 56:45–48, ug 57:25–27
sa panimalay ingon nga usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Leksyon

28
Nephi ug Lehi 
sa Bilanggoan

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa mga bata sa paghimo sa Manluluwas nga tukuranan sa
ilang mga kinabuhi pinaagi sa pagpili sa pagsunod sa iyang mga pagtulun-an.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Helaman 5. Unya pagtuon sa leksyon
ug paghukom unsaon ninyo sa pagtudlo ang mga bata sa asoy sa balaan
nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga Leksyon,” p. vii
ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga mga
kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Usa ka bato, balas o asin, ug kahon o mabaw nga kaserola.
c. Hulagway 4-41, Nephi ug Lehi diha sa Bilanggoan.

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

Ipasabut nga sa dili pa ang usa ka gambalay tukuron, ang mga trabahante
maghimo og usa ka tukuranan alang sa pagsangga sa gambalay. Ipatandi sa
mga bata ang kalig-on sa usa ka bato ug balas ingon nga mga tukuranan sa
pagtukod. Ibutang ang usa ka bato nga kasarangan ang gidak-on ug usa ka
kahon o mabaw nga kaserola nga may balas o asin diha niini ibabaw sa
lamesa. Huypa ang bato ug unya huypa ang balas o asin.

Pangutan-a ang mga bata nga kon sila magtukod og usa ka balay ngano nga
sila mopili sa bato kay sa balas alang sa tukuranan. Ipasabut nga ang balaan
nga mga kasulatan nagtandi kang Jesukristo ngadto sa bato ingon nga usa ka
lig-on nga tukuranan diin mao ang tukuran sa atong mga kinabuhi. Kita
nagtukod sa atong mga kinabuhi diha sa bato nga tukuranan ni Kristo sa
panahon nga kita mopili sa pagsunod sa iyang mga pagtulun-an.

Awita ang “The Wise Man and the Foolish Man” (Children’s Songbook, p. 281).
Kamo mahimo nga mohangyo sa tigpangulo sa pag-awit sa Primarya sa pag-
anha sa inyong klase aron sa pagtabang sa mga bata sa pag-awit. Kamo
mahimo usab nga mopatugtog sa awit sa usa ka tape recorder o ipasulti sa
mga sakop sa klase ang mga pulong pagdungan.

Niini nga asoy si Nephi ug Lehi nagtukod sa ilang mga kinabuhi diha sa lig-on
nga tukuranan sa Manluluwas, nga nagpasabut nga sila adunay lig-on nga mga
pagpamatuod ni Jesukristo. Sila mitabang sa daghan nga mga Lamanite nga
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makaangkon og mga pagpamatuod mahitungod usab kaniya. Kita, usab,
makatukod sa atong mga kinabuhi diha lamang sa lig-on nga tukuranan, nga si
Jesukristo.

Itudlo sa mga bata ang asoy n Nephi ug Lehi nga makita diha sa Helaman 5.
(Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga
kasulatan, tan-awa sa “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)
Hatagi og gibug-aton sa unsa nga paagi nga kining duha ka matinud-anon nga
mga tawo mihimo ni Jesukristo nga tukuranan sa ilang mga kinabuhi.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran nga balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing motabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase makatabang kanila nga makabaton og panabut sa balaan
nga mga kasulatan.

• Kinsa si Helaman? (Helaman 2:2.) Ngano nga si Helaman mingalan sa iyang
anak nga mga lalaki nga Nephi ug Lehi (Helaman 5:6.)

• Kang kinsang ngalan ang atong gidala sa diha nga kita gibunyagan? (2
Nephi 31:13.) Sa unsa nga paagi kita labaw nga mahimong sama ni
Jesukristo?

• Ngano nga si Nephi miluwat sa pagkalabaw nga maghuhukom? (Helaman
5:2–4.)

• Giunsa ni Jesukristo paghimo alang kanato nga maluwas gikan sa atong
mga sala? (Helaman 5:9–10.) Unsa gayud ang atong angay nga buhaton
aron si Jesukristo makatubos kanato gikan sa atong mga sala? (Helaman
5:11.)

• Unsa ang buot ipasabut sa “diha sa lig-on nga sukaranan sa atong
Manunubos, kinsa mao si Kristo, ang Anak sa Dios, nga kamo kinahanglan
gayud motukod sa inyong tukuranan”? (Helaman 5:12.) Ngano nga si
Jesukristo mao lamang ang atong lig-on nga tukuranan? Sa unsa nga paagi
kamo makahimo ni Jesus nga tukuranan sa inyong kinabuhi?

• Sa unsa nga paagi nga si Satanas “mipadala sa iyang mapintas nga mga
hangin, . . .  mga pana, [ug] . . . ulan nga yelo” sa matag usa ug sa mga
banay karon? Unsa ka kusog ang gahum sa yawa ibabaw niadto kinsa
nagtukod sa ilang mga kinabuhi diha sa tukuranan ni Kristo? (Helaman 5:12.)

• Sa unsa nga paagi nga ang pagtulun-an ni Helaman nakaapekto kang Nephi
ug Lehi? (Helaman 5:13–14.) Unsa ang gitudlo sa inyong mga ginikanan
kaninyo nga nakatabang kaninyo sa inyong kinabuhi?

• Ipakita ang hulagway ni Nephi ug Lehi nga diha sa bilanggoan. Sa unsa nga
paagi nga si Nephi ug Lehi napanalipdan diha sa bilanggoan? (Helaman
5:22–23.) Sa unsa kaha nga paagi kita mapanalipdan kon kita mga takus?

• Sa unsa nga paagi si Jesus nakigsulti sa mga Lamanite diha sa bilanggoan?
(Helaman 5:29–30.) Sama sa unsa ang tingog? Unsa ang gisulti sa Ginoo
ngadto sa mga Lamanite? (Helaman 5:29, 32.)
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• Unsa ang gisulti ni Aminadab nga buhaton sa mga Lamanite aron ang
panganod sa kangitngit makuha? (Helaman 5:41.) Unsa ang nahitabo
ngadto sa mga Lamanite human ang kangitngit makuha? (Helaman
5:43–47.) Unsa sa inyong hunahuna ang inyo untang bation kon kamo didto
pa? Unsa ang paga bation nga makabaton sa Espiritu sa atong mga
kinabuhi? Tuguti ang mga bata sa pagpakigbahin og mga kasinatian sa diha
nga sila mibati sa Espiritu diha sa ilang mga kinabuhi.

• Kinsa ang nagpakita ngadto sa mga Lamanite? (Helaman 5:48.) Unsa ang
gibuhat sa mga Lamanite human makita ang mga anghel? (Helaman 5:50.)

• Giunsa niadto kinsa nakabig pag-usab ang ilang mga lihok? (Helaman
5:51–52.) Unsa ang pipila ka mga paagi nga kita makapuyo aron sa
pagpakita nga si Jesukristo mao ang tukuranan sa atong mga
pagpamatuod?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa mosunod nga mga pulong gikan sa
Helaman 5:12; “Hinumdumi, hinumdumi nga diha sa lig-on nga sukaranan sa
atong Manunubos, kinsa mao si Kristo, ang Anak sa Dios, nga kamo
kinahanglan motukod sa inyong tukuranan.” Awhaga ang mga bata sa pag-
sag-ulo sa tibuok bersikulo niana nga semana.

2. Balika pagtuon ang ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo, ug tabangi
ang mga bata sa pagsag-ulo niini. Tabangi sila nga makasabut sa unsa nga
paagi nga ang mga baruganan ug mga ordinansa sa ebanghelyo
makatabang kanato sa pagtukod sa atong mga kinabuhi diha sa tukuranan
ni Jesukristo.

3. Awita o basaha ang mga pulong sa “Sunod sa Propeta [Follow the Prophet]”
(Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 110), “Hupot sa mga Sugo [Keep the
Commandments]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 146), o “Seek the
Lord Early” (Children’s Songbook, p. 108).

Panapos

Pagpamatuod Ipamatuod ang Manluluwas ug ang iyang impluwensya diha sa inyong
kinabuhi. Ipakigbahin sa unsa nga paagi ang inyong pagpamatuod nakahatag
kaninyo og kalig-on ug gahum sa pagbuntog sa mga pagtintal ni Satanas.
Hagda ang mga bata sa paghimo ni Jesukristo nga tukuranan sa ilang mga
kinabuhi pinaagi sa pagpuyo sa iyang mga pagtulun-an ug pagpaningkamot
kanunay nga labaw nga mahimong sama kaniya.

Isugyot nga ang mga bata mosag-ulo sa Helaman 5:12 sa panimalay ingon
nga usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Nephi Nanagna

Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata nga ang Langitnong Amahan mipadala og mga
propeta aron sa pagtudlo kanato mahitungod sa Manluluwas, pagtabang
kanato sa paghinulsol, ug pagpahimangno kanato sa mga butang nga moabut.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Helaman 6:18–23 ug 7–9. Unya
pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa
asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong
mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p.
viii.)

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga mga
kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Pito ka mga kopya sa tunob sa mga tiil nga anaa sa katapusan sa

leksyon. Isulat ang usa sa mosunod nga mga pulong diha sa matag tunob
sa tiil: Sunda, ang, propeta, siya, nasayud, sa, agianan.

c. Usa ka kopya sa usa ka pakigpulong nga gihatag sa buhi nga propeta
(gikan sa usa ka gimantala nga komperensya sa Ensign o usa sa mga
magasin nga internasyonal).

d. Usa ka hulagway sa buhi nga propeta.

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

Sa wala pa ang klase, ipapilit ang papel nga tunob sa mga tiil, ipaibabaw ang
blangko nga bahin sa bisan unsang pagkahan-ay, diha sa sawog sa lawak
klasehanan. Himoa nga ang tunob sa mga tiil magpaingon ngadto sa hulagway
sa buhi nga propeta. Hangyoa ang mga bata sa pagsunod sa giagian sa tunob
sa mga tiil; unya ipapundok ang mga tunob sa mga tiil ug ibutang sa hustong
pagkahan-ay. Ipabasa pagkusog sa klase ang mga pulong nga nahisulat diha
niini. Ipasabut nga kon kita mosunod niini nga mga pulong, kita masayud sa
kamatuoran ug makalikay nga mailad. Ipasabut nga kini nga leksyon mao ang
mahitungod ni propeta Nephi, ang anak nga lalaki ni Helaman. Si Nephi
nasayud sa usa ka pagbuno nga gihimo ug kinsa ang mamumuno nga wala
gani didto sa nahitaboan sa salaod. Sultihi ang mga bata samtang sila
makakat-on og dugang mahitungod ni propeta Nephi, sila makalig-on sa ilang
pagsalig diha sa mga pulong sa buhi nga propeta.

Pang-atensyon
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Itudlo sa mga bata ang asoy sa pagpahimangno ug mga kasinatian gikan sa
Helaman 7–9. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa mga asoy sa
balaan nga kasulatan, tan-awa sa “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga
Kasulatan,” p. viii.) Hatagi og gibug-aton nga ang Langitnong Amahan
mipadala sa mga propeta sa pagtudlo kanato mahitungod sa Manluluwas,
pagtabang kanato nga makakaplag og kalipay, pagtabang kanato sa
paghinulsol, ug pagpahimangno kanato sa mga butang nga umaabut.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing motabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase makatabang kanila nga makaangkon og panabut sa balaan
nga mga kasulatan.

• Kinsa ang mga tulisan ni Gadianton? (Helaman 6:18.) Unsa nga mga
panumpa ang gihimo niini nga pundok? (Helaman 6:21–22.) Unsa nga
dautan nga mga butang ang nahimo sa mga tulisan ni Gadianton? (Helaman
6:23.)

• Unsa ang gibuhat ni Nephi tungod sa pagkadautan sa mga katawhan?
(Helaman 7:6–7, 10.) Unsa ang gibuhat sa mga katawhan sa diha nga sila
nakakita kaniya diha sa tore? (Helaman 7:11–12.)

• Unsa ang gisulti ni Nephi ngadto sa mga katawhan? (Helaman 7:13–18.)
Ngano sa inyong pagtuo nga siya naghisgot mahitungod sa paghinulsol?
Unsa ang kinahanglan gayud nga atong buhaton aron sa paghinulsol?

• Unsa ang gisulti ni Nephi nga mahitabo ngadto sa mga katawhan kon sila dili
maghinulsol? (Helaman 7:19, 22.) Giunsa pagkahibalo ni Nephi nga kining
mga butanga mahitabo? (Helaman 7:29.) Unsa ang gisulti sa uban nga mga
propeta nga mahitabo kanato kon kita dili maghinulsol? Sa unsa nga paagi
nga ang pagpaminaw ngadto sa buhi nga propeta makatabang kanato sa
atong mga kinabuhi? (D&P 21:4–6.)

• Sa unsa nga paagi nga ang mga maghuhukom mitubag sa mga pagtulun-an
ni Nephi? (Helaman 8:1.) Giunsa pagpanalipod sa uban nga mga tawo si
Nephi? (Helaman 8:7–9.) Ngano nga nagkinahanglan usahay og kaisug sa
pagbarug alang sa kamatuoran? Unsa ang atong mahimo sa pagpaluyo sa
buhi nga propeta?

• Unsa ang gipamatuod sa tanan nga buhi nga mga propeta? (Helaman
8:14–16.) Unsa ang gitudlo sa buhi nga propeta kanato mahitungod ni
Jesukristo? (Kamo mahimo nga makigbahin og usa ka mubo nga
pakigpulong nga gihatag sa buhi nga propeta ni Jesus.)

• Unsa ang gisulti ni Nephi sa mga katawhan mahitungod sa ilang labaw nga
maghuhukom? (Helaman 27–28.) Giunsa ni Nephi pagkahibalo unsa ang
nahitabo?

• Unsa ang gihunahuna sa lima ka mga lalaki samtang sila midagan ngadto sa
hukmanan? (Helaman 9:2.) Unsaon nato pagkasayud nga ang lima ka mga
tawo sa katapusan mituo sa mga pulong ni Nephi? (Helaman 9:4–5, 39.)
Unsa ang atong mahimo sa paglig-on sa atong mga pagpamatuod sa buhi
nga propeta?

• Sa unsa nga paagi nga ang uban nga mga maghuhukom misulay sa

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan



121

Leksyon 29

pagdani sa mga katawhan nga si Nephi usa ka mini nga propeta? (Helaman
9:16.) Unsa ang tubag ni Nephi sa ilang pasangil? (Helaman 9:25–35.)

• Unsa ang epekto sa pagpadayag ni Nephi sa pipila ka mga tawo? (Helaman
9:39–41.) Sa unsa nga paagi kamo napanalanginan pinaagi sa pagsunod sa
mga propeta? Kamo mahimo nga mogamit sa pagpalambo nga kalihokan 3
aron sa pagtabang sa mga bata nga makasabut sa tahas sa usa ka propeta.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Ipadula sa mga bata ang asoy sa Helaman 8–9.

2. Basaha ug hisguti ang mosunod nga pamahayag ni Elder James E. Faust:

“Kita gisaaran nga ang Presidente sa Simbahan makadawat og paggiya
alang kanatong tanan ingon nga tigpadayag sa Simbahan. Ang atong
kaluwasan mag-agad sa pagpatalinghug niana nga iyang gisulti ug
pagsunod sa iyang tambag” (sa Conference Report, Oct. 1989, p. 11; o
Ensign, Nov. 1989, p. 10; tan-awa usab D&P 21:4–6).

3. Hisguti sa unsa nga paagi nga ang mga propeta sa ulahing adlaw
nagpadayon sa pagpadayag sa kahibalo nga gikan sa Langitnong Amahan.
Paghatag og pipila ka mga panig-ingnan sa ulahing adlaw nga mga
pagpadayag, sama sa Pulong sa Kaalam (tan-awa sa D&P 89), ug sa unsa
nga paagi nga sila nakapanalangin sa mga kinabuhi niadto kinsa misunod
kanila. Ipakigbahin ang mga pulong sa buhi nga propeta gikan sa usa ka
bag-o nga pakigpulong sa komperensya (tan-awa ang Ensign o usa sa
internasyonal nga mga magasin). Pangutan-a ang mga bata sa unsa nga
paagi sila mapanalanginan pinaagi sa pagsunod sa tambag sa propeta.

4. Balika-pagtuon ang ikasiyam nga artikulo sa hugot nga pagtuo ug tabangi
ang mga bata sa pagsag-ulo niini.

5. Awita o basaha ang mga pulong sa “Ang Ligdong nga Hinagawhaw nga
Tingog [The Still Small Voice]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 106) o
“Sunod sa Propeta [Follow The Prophet]” (Primarya 3 o Children’s Songbook,
p. 110).

Panapos

Pagpamatuod Ipaambit ang inyong pagpamatuod mahitungod sa buhi nga propeta ug sa
kamatuoran mahitungod sa unsa ang iyang gitudlo. Isulti sa mga bata sa unsa
nga paagi kamo napanalanginan pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulun-an sa
propeta.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Helaman 8:25–28, 29 sa panimalay
ingon nga usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
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Nephi Nakadawat og Dako 
nga Gahum

Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata nga pinaagi sa gahum ug pagtugot sa
pagkapari si Jesukristo naggiya ug nagpanglangin sa iyang mga sumusunod
ug sa iyang simbahan.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Helaman 10. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa
balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa inyong mga
Leksyon”, p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Dugang nga basahonon: Helaman 11:1–18.

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga mga
kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan: usa ka Basahon ni Mormon alang sa
matag bata.

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

Sugdi ang inyong klase nga gipawong ang mga suga. Pangutan-a ang mga
bata kon sila nakamatikod ba og dili kasagaran nga butang. Paghangyo og usa
ka bata sa pagpasiga sa mga suga. Paghisgot mahitungod sa gahum sa
elektrisidad nga naghatag og kahayag. Hisguti unsa nga mga butang sa
panimalay sa mga bata ang gipadagan og elektrisidad (stove, refrigerator, fans,
mga hiramenta, ug uban pa). Ipasabut nga kini nga leksyon mao ang
mahitungod sa nagkalain-lain nga matang sa gahum, usa ka gahum nga labaw
pa ka kusgan kay sa elektrisidad: ang gahum sa pagkapari sa Dios.

Alang sa mga lawak nga klasehanan nga walay elektrisidad, tan-awa ang
pagpalambo nga kalihokan 1.

Tudloi ang mga bata sa asoy gikan sa Helaman 10 mahitungod ni Nephi nga
nakadawat sa gahum sa pagbugkos ug sa pagtugot sa pagkapari sa pagbuhat
sa buhat sa Langitnong Amahan. (Alang sa gisugyot nga paagi sa pagtudlo sa
mga bata sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa
Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran nga balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing motabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan sa
ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha
sa klase makatabang kanila nga makaangkon og panabut sa balaan nga mga
kasulatan.
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• Samtang si Nephi mipaingon ngadto sa iyang kaugalingon nga balay, unsa
ang iyang gibuhat? (Helaman 10:2–3.) Unsa ang gipasabut sa
pagpamalandong? (Paghinuktok o lawom nga paghunahuna.) Unsa ang
atong angay nga ipamalandong o hunahunaon?

• Ngano nga si Nephi nawad-an og paglaum samtang naningkamot sa
pagpahayag sa ebanghelyo ngadto sa mga Nephite? (Helaman 10:3.)

• Unsa ang anaa ni Nephi nga nakapahimuot sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo? (Helaman 10:4.) Sa unsa nga paagi kita makapahimuot kanila?

• Unsa nga mga panalangin ang gisaad ni Jesukristo kang Nephi? (Helaman
10:5.) Unsa ang buot ipasabut nga si Nephi dili mag-ampo alang sa bisan
unsa nga “supak sa kabubut-on ni Kristo”? Sa unsa nga paagi kita makakat-
on sa pagsunod sa kabubut-on ni Jesukristo?

• Unsa nga gahum sa pagbuhat ang gihatag ngadto ni Nephi? (Helaman
10:6–10.)

• Unsa nga gahum sa pagbugkos ang gihatag ngadto ni Nephi? (Helaman
10:7; tan-awa usab D&P 132:7.) Sa unsa nga paagi nga ang gahum sa
pagkapari sa pagbugkos mopanalangin kanato karon? (Sa templo ang atong
mga banay mahimo nga mabugkos sa kahangturan.) Unsa ang inyong gibati
nga nasayud nga ang inyong banay magkahiusa sa pagpuyo sa
kahangturan? (kon adunay kinsa sa mga bata nga nakaadto sa templo aron
mabugkos, kamo mahimo nga mohangyo kanila sa pagsulti kon unsa ang
ilang gibati sa diha nga gibugkos ngadto sa ilang mga banay.)

• Unsa ang gisugo sa Ginoo ngadto ni Nephi nga isulti ngadto sa mga
katawhan? (Helaman 10:11.) Sa unsa nga paagi nga si Nephi mipakita sa
iyang pagkamasulundon sa diha nga ang Ginoo nahuman sa pagpakigsulti
kaniya? (Helaman 10:12.) Sa unsa nga paagi ang Ginoo namulong kanato?
Sa unsa nga paagi kita makapakita sa atong pagkamasulundon?

• Ngano nga ang pagpadayag ni Nephi sa pagbuno sa labaw nga
maghuhukom wala makapausab sa mga kinabuhi sa mga Nephite?
(Helaman 10:13.)

• Sa unsa nga paagi si Nephi napanalipdan samtang siya mipahayag sa
pulong sa Dios ngadto niini nga mga katawhan? (Helaman 10:15–17.) Unsa
sa inyong hunahuna ang gipasabut nga “ang gahum sa Dios anaa uban”
kang Nephi? Sa unsa nga paagi nga ang pagkapari makapanalangin ug
makapanalipod kanato karon?

• Unsa ang epekto sa mga pagtulun-an ni Nephi niini nga mga katawhan?
(Helaman 10:18.)

• Sa unsa nga paagi nga kamo ug ang inyong banay napanalanginan pinaagi
sa gahum sa pagkapari?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.
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1. Sultihi ang mga bata nga kamo naghunahuna og usa ka pulong. Hangyoa
sila sa pagpaminaw ngadto sa mosunod nga mga paghulagway ug
pagpataas sa ilang kamot kon sila nakahibalo sa pulong.

Kini mao ang gahum sa Dios.
Pinaagi niini nga gahum ang Ginoo nagpanalangin sa iyang mga anak ug sa
iyang simbahan.
Kadtong kinsa naghupot niini nga gahum nagbarug sa Ginoong Jesukristo.
Kadtong kinsa naghupot niini nga gahum gitudlo sa pagbuhat sa mga butang
nga buot sa Manluluwas nga buhaton.

• Unsa ang gitawag niini nga gahum? (Ang pagkapari.)

2. Ipakita ang mosunod nga gilis sa mga pulong: “Deakono,” “Magtutudlo,”
“Pari,” “Anciano,” “Napulog Duha,” “Napulog Upat,” “Napulog Unom,”
“Napulog Walo.”

Basaha ang mosunod nga mga paghulagway ngadto sa mga bata, tagsa-
tagsa, ug dapita sila sa pagpangita sa duha ka gilis sa mga pulong nga
mitukma sa paghulagway ug ipapilit kini diha sa pisara. Labaw pa kini ka
mahagaron alang sa dagko nga mga bata kon ang mga paghulagway
basahon nga wala sa husto nga han-ay. (Kini nga mga paghulagway sa mga
katungdanan sa Aaronic nga Pagkapari gikuha gikan sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 20:46–59. Ang paghulagway alang sa buhaton sa usa ka anciano
diha sa Melchizedek nga Pagkapari gikuha gikan sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 20:38–45; 107:11-12.)

a. Gikumpirma ngari kanako ang Aaronic nga Pagkapari. Ako mopaambit sa
sakramento. Ako mahimo nga moalagad ingon nga usa ka mensahero
alang sa mga pangulo sa pagkapari. Ako mokolekta og mga halad sa
puasa. Ako motabang sa pag-amuma alang sa mga gambalay ug nataran
sa Simbahan. Unsa ako? Pila ang akong edad sa higayon nga ako
mahimo nga i-orden sa pagkapari? (Gilis sa mga pulong: “Deakono”,
“Napulog Duha”)

b. Ako naghupot sa Aaronic nga Pagkapari. Ako aduna sa tanan nga mga
katungdanan ug mga gahum sa usa ka deakono, ug ako mag-andam sa
pan ug tubig alang sa sakramento. Ako mahimo nga itudlo nga
magtutudlo sa banay. Unsa ako? Pila ang akong edad sa higayon nga ako
mahimo nga i-orden sa pagkapari? (Gilis sa mga pulong: “Magtutudlo”,
“Napulog Upat”)

c. Ako naghupot sa Aaronic nga Pagkapari. Ako aduna sa tanan nga mga
katungdanan ug mga gahum sa usa ka deakono ug magtutudlo, ug ako
makahimo sa pagpangalagad (pagpanalangin) sa sakramento. Ako
adunay pagtugot sa pagbunyag, pagtabang sa pag-orden sa uban nga
mga naghupot sa Aaronic nga Pagkapari, ug mopahigayon sa mga tigum
kon walay mga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari nga mitambong.
Ako motabang sa mga sakop nga magpuyo sa mga sugo. Unsa ako? Pila
ang akong edad sa higayon nga ako mahimo nga i-orden sa pagkapari?
(Gilis sa mga pulong: “Pari,” “Napulog Unom”)

d. Ako naghupot sa Melchizedek nga Pagkapri. Ako mahimo nga moalagad
og misyon nga maggahin sa tibuok panahon, Ako gitawag sa pagtudlo,
pagpasabut, pag-awhag, pagbunyag, ug pagbantay sa Simbahan. Ako
mahimo nga mohatag sa gasa sa Espiritu Santo, modumala sa mga
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tigum, mopanalangin sa gagmay nga mga bata, mopangalagad ngadto
sa masakiton, ug mopanalangin sa mga sakop sa banay. Unsa ako? Pila
ang akong edad sa higayon nga ako mahimo nga i-orden sa pagkapari?
(Gilis sa mga pulog: “Anciano,” “Napulog Walo”)

Hangyoa ang mga bata sa pagngalan og usa ka butang nga ilang nakat-
unan mahitungod sa mga katungdanan niining upat ka mga buluhaton sa
pagkapari.

3. Isaysay ang mosunod nga sugilanon mahitungod sa gahum sa pagkapari:

Si Elder Hugh B. Brown usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles. Sa diha nga si Elder Brown batan-on pa, usa siya ka opisyal sa
kasundalohan sa Canada ug gipadala ngadto sa Inglateria aron sa
pagpakig-away alang sa Hari sa Inglatera sa Unang Gubat sa Kalibutan.

Si Elder Brown nakagusto nga nahimong usa ka opisyal alang sa hari, kay
siya adunay gahum sa pagbuhat og daghan nga mga butang alang sa hari.

Usa ka buntag niana si Elder Brown nakadawat og usa ka tawag sa
telepono. Usa ka sundalo kinsa atua sa ospital buot nga si Elder Brown
moduaw ug makigkita kaniya. Daghan nga mga sundalo sa ospital mihangyo
kang Elder Brown sa pagduaw kanila. Sila nasayud nga isip usa ka opisyal
siya adunay gahum gikan sa hari sa pagpapauli kanila. Samtang si Elder
Brown nagpaingon ngadto sa ospital, siya naghunahuna sa gahum nga
iyang gihuptan isip usa ka opisyal. Siya nalipay nga siya makasulti alang sa
hari ug makahukom kon ang mga sundalo magpabilin ba o makapauli.

Sa diha nga si Elder Brown misulod sa lawak sa usa ka sundalo, ang
sundalo wala mohangyo nga papaulion. Hinoon siya miingon, “Igsoong
Brown, mahimo ba nga imo akong hatagan og panalangin? Ako nahadlok
nga ako mamatay, ug ako buot nga ikaw mohangyo sa Dios nga ako tugutan
nga mabuhi.”

Nahinganha si Elder Brown. Ang sundalo wala magpaduaw kaniya tungod sa
iyang pagkaopisyal ug makahimo sa buhat sa hari. Ang sundalo nagpaduaw
kaniya tungod kay siya aduna sa pagkapari ug makahimo sa buhat sa
Langitnong Amahan. Si Elder Brown nasayud nga ang gahum sa hari dili
makaluwas sa kinabuhi sa sundalo. Kini nagkinahanglan sa gahum sa
Langitnong Amahan sa pagluwas sa sundalo. Samtang siya nagpandong sa
iyang mga kamot diha sa ulo sa sundalo ug mihatag kaniya og usa ka
panalangin, siya mibati sa tumang kamapainubsanon.

Sa diha nga si Elder Brown mibiya sa ospital, siya wala maghunahuna sa
iyang gahum ingon nga usa ka opisyal. Siya naghunahuna sa iyang gahum
sa pagkapari. Siya nasayud nga ang mga lalaki kinahanglan gayud
makabaton sa pagkapari aron sa paghimo sa buhat sa Langitnong Amahan
dinhi sa yuta. Siya nalipay nga siya aduna sa pagkapari ug makahimo sa
buhat sa Dios. (Gikuha gikan ni Hugh B. Brown, Continuing the Quest, pp.
26–27.)

4. Ihatag sa mga bata ang matag usa sa mosunod o susama nga mga
hulagway sa mga naghupot sa pagkapari nga naggamit sa pagkapari.
(Kamo mahimo nga mokuha sa mga hulagway gikan sa inyong lawak sa
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mga basahon sa balay tigumanan.) Dapita ang mga bata sa pagpakita sa
ilang mga hulagway ug ipahulagway unsa nga ordinansa ang gipahigayon sa
matag hulagway ug unsa nga buhaton sa pagkapari ang gihuptan sa batan-
on o hamtong nga lalaki.

Batang Lalaki Gibunyagan (62018)
Batang Babaye Gikumpirmahan (62020)
Pagpaambit sa Sakramento (62021)
Pag-orden ngadto sa Pagkapari (62341)
Pagpangalagad ngadto sa Masakiton (62342)
Pagpanalangin sa Sakramento (62343)

5. Basaha ug hisguti ang Moroni 3, nga nagpasabut sa unsa nga paagi nga
ang mga pari ug mga magtutudlo i-orden sa mga anciano.

6. Basaha ug hisguti ang ikalima ug ikaunom nga mga artikulo sa hugot nga
pagtuo. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo niining mga artikulo sa hugot
nga pagtuo.

7. Awita o basaha ang mga pulong sa “Ang Pagkapari Gipahiuli [The Priesthood
is Restored]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 89).

Panapos

Pagpamatuod Ipamatuod ang panalangin sa gahum sa pagkapari sa inyong kinabuhi. Dapita
ang mga bata sa pagpakigbahin og mga kasinatian sa diha nga ang pagkapari
nakapanalangin sa ilang mga kinabuhi.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Helaman 10:1–2 diha sa panimalahy
ingon nga usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Pahibalo: Kon kamo mihukom sa paggamit sa pang-atensyon nga kalihokan
alang sa leksyon sa sunod semana, pagtudlo og tulo ka mga sakop sa klase sa
sayo aron mohimo sa dula.

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay



Samuel ang Lamanite

Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata nga ang mga propeta nanagna sa kinabuhi ug
misyon ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Helaman 13–14, 16, ug 3 Nephi
23:9–13. Unya pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang
mga bata sa asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam
sa Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga
Kasulatan,” p. viii.)

2. Dugang basahonon: Helaman 15.

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga mga
kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Tulo ka mga kard nga adunay mga kinutlo sa mga panagna gikan kang

Nephi, Abinadi, ug Alma (tan-awa sa pang-atensyon nga kalihokan).
c. Gagmay nga mga gamit, sama sa mga igbabaliog, mga kupo, o mga tag

sa ngalan, nga magamit sa mga bata sa pagdula sa papel ni Nephi,
Abinadi, ug Alma.

d. Mga hulagway 4-42, Samuel ang Lamanite diha Ibabaw sa Paril (Sudlanan
sa Hulagway sa Ebanghelyo 314; 62370).

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

Pagpili og tulo ka mga bata sa inyong klase kinsa maayong mobasa sa
pagdula sa papel ni Nephi, Abinadi, ug Alma. Sila mahimong magbutang og
tag sa ngalan o magsul-ob og kupo. Sila mahimo nga magpakaaron-ingnon
nga gikan sa usa ka time machine aron sa pagduaw sa klase ug mosulti pag-
usab sa ilang mga panagna mahitungod sa kinabuhi ug misyon ni Jesukristo:

“Ako miabut sa gisaad nga yuta hapit mounom ka gatos ka mga tuig sa wala
pa si Kristo matawo. Ako misulti sa akong mga katawhan mahitungod sa usa
ka panan-awon nga akong nasinati nga mitudlo kanako mahitungod sa
pagkatawo ug kamatayon ni Kristo: ‘Ako mitan-aw ug nakakita pag-usab sa
birhen, nagkugos og usa ka bata diha sa iyang mga bukton. Ug ang anghel
miingon ngari kanako: Tan-awa ang Kordero sa Dios.’ Unya ako ‘nakakita nga
siya gituboy diha sa krus ug gipatay alang sa mga sala sa kalibutan’ (1 Nephi
11: 20–21, 33). Kinsa ako?” (Nephi.)

“Ako nagpuyo og usa ka gatus ug kalim-an ka mga tuig sa wala pa si
Jesukristo. Ang mga katawhan wala makagusto kanako, ug wala motuo sa mga
butang nga akong gisulti kanila. Ako nanagna nga si Jesukristo manaog

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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taliwala sa mga katawhan, ug . . .  motubos sa iyang mga katawhan pinaagi sa
‘pagpalansang, ug pagpakamatay ug pagdala diha sa iyang kaugalingon sa
ilang kadautan’ (Mosiah 15:1, 7, 9). Ako gisunog tungod sa akong
pagpamatuod. Kinsa Ako?” (Abinadi.)

“Human sa akong usa ka talagsaon nga panan-awon mga usa ka gatus sa
wala pa si Jesukristo matawo, ako nasayud nga ako maluwas lamang pinaagi
sa atong Manunubos, kinsa moabut. Mipanaw ako bisan asa aron sa pagsulti
sa mga katawhan unsa ang akong nakat-unan, nga ang ‘Anak sa Dios . . .
moabut, mag-antus sa mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa tanang
matang. . . .  Ug siya modala diha kaniya sa kamatayon, aron siya
makabadbad sa mga gapos sa kamatayon [ug] motabang sa iyang mga
katawhan sumala sa ilang mga kakulangan’ (Alma 7:10–12). Kinsa Ako?”
(Alma.)

Ipasabut nga dili lamang kining tulo ka mga propeta ang nanagna mahitungod
ni Jesukristo, mao usab ang tanang mga propeta. Basaha ang Mosiah 13:33:
“Wala ba si Moses managna ngadto kanila mahitungod sa pag-anhi sa
Mesiyas, ug nga ang Dios motubos sa iyang mga katawhan? Oo, ug gani ang
tanan nga mga propeta kinsa nanagna sukad magsugod ang kalibutan—wala
ba sila mamulong kapin kon kulang mahitungod niining mga butanga?
“Ipasabut nga niini nga lekyson sila makakat-on og lain nga mahinungdanon
nga propeta, nga si Samuel ang Lamanite, kinsa nagtudlo uban sa kaisug ug
gahum sa pagkatawo, kamatayon, ug misyon ni Jesukristo.

Itudlo sa mga bata ang asoy sa Samuel ang Lamanite gikan sa Helaman
13–14, 16. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan
nga kasulatan, tan-awa sa “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p.
viii.) Hatagi og gibug-aton nga si Samuel mitudlo sa mga katawhan sa
maisugon nga paagi mahitungod ni Jesus ug sa Pag-ula.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata motabang kanila sa pagbaton og panabut ngadto sa balaan nga mga
kasulatan.

• Unsa nga mensahe ang gidala ni Samuel ang Lamanite nga ipadayag
ngadto sa mga Nephite? (Helaman 13:6–7.) Unsa nga maayong mga balita
ang gidala ni Samuel aron itudlo? (Helaman 14:9, 11–13. Ipasabut nga ang
“maayong mga balita” nagpasabut nga “ebanghelyo”.) Ngano nga ang
ebanghelyo ni Jesukristo maayong mga balita alang kanato? (Kita
makahinulsol ug mapasaylo sa atong mga sala.)

• Unsa ang gisulti ni Samuel nga mahitabo ngadto sa mga Nephite kon sila dili
maghinulsol? (Helaman 13:6, 8–10.) Ngano nga mahinungdanon ang
pagbaton sa Espiritu uban kanato? Ngano nga mahinungdanon nga dili
maglangay-langay sa paghinulsol? (Helaman 13:38.)

• Si kinsa ang gisunod sa mga Nephite kay sa mga propeta? (Helaman
13:27–29.) Unsa nga “binuang og buta nga mga giya ang naggiya sa mga
katawhan karon? Sa unsa nga paagi nga ang uban usahay naninguha nga
kita makahimo og sayop nga mga butang?

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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• Ngano nga ang mga tawo misalikway sa mga pagtulun-an ni Samuel?
(Helaman 14:10.)

• Ipakita ang hulagway ni Samuel nga Lamanite nga diha sa ibabaw sa Paril.
Ngano nga si Samuel mitungtong sa paril sa dakbayan? (Helaman
14:11–12.) Unsa ang gipanagna ni Samuel nga mahitabo human sa lima ka
mga tuig, ug unsa ang mga timailhan? (Helaman 14:2–6.) Unsa ang mga
timailhan sa panahon sa kamatayon ni Kristo? (Helaman 14:20–28.) Ngano
nga ang Ginoo mipadayag niini nga mga timailhan ngadto sa mga Nephite?
(Helaman 14:12–13, 28.)

• Unsa ang gitudlo ni Samuel mahitungod sa Pag-ula? (Helaman 14:15–18.)
Unsa ang atong kapangakohan sa panahon nga kita makasabut sa Pag-ula?
(Helaman 14:19.) Unsa ang atong kapangakohan sa atong mga lihok?
(Helaman 14:30–31.)

• Unsa ang gibuhat sa mga Nephite kinsa mituo kang Samuel human siya
makasangyaw? (Helaman 16:1.) Unsa ang gibuhat niadtong wala motuo
kaniya? (Helaman 16:6.) Ngano sa inyong hunahuna nga ang mga katawhan
mipili sa dili pagtuo sa mga propeta? Unsa ang atong mahimo sa paglig-on
sa atong mga pagpamatuod sa mga propeta?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Pangita og bag-o nga mga pakigpulong nga gihatag sa buhi nga propeta
(tan-awa ilabi na ang mga gimantala sa komperensya diha sa Ensign o diha
sa usa sa internasyonal nga mga magasin). Pagbasa og pipila ka mga
kinutlo gikan sa mga pakigpulong, ug himoa nga ang mga bata makakaplag
unsa ang gitudlo sa propeta nga ilang buhaton karon. Isulat ang mga tubag
sa mga bata diha sa pisara. Papilia ang matag mga bata og usa ka
baruganan nga ilang buot sundon, ug ipasulat kini nila diha sa usa ka kard.

2. Paghimo og duha ka kolum nga mga ulohan diha sa pisara: “Mga Timailhan
sa Pagkatawo ni Kristo” ug “Mga Timailhan sa Kamatayon ni Kristo”. Isulat
ang tanan nga mga timailhan sa pagkatawo ug kamatayon ni Jesukristo nga
nahisgutan niini nga leksyon sa lain nga mga piraso sa papel, ug sagola sila
diha sa usa ka gamay nga sudlanan. Papuli-hapuliha ang mga bata sa
pagkuha og usa, pagbasa niini, ug pagbutang niini ubos sa usa sa mga
kolum.
Mga Timailhan sa Pagkatawo ni Kristo (Helaman 14:2–6)

Dagko nga mga kahayag sa langit
Usa ka adlaw ug usa ka gabii ug usa ka adlaw ingon og walay gabii
Usa ka bag-o nga bitoon
Daghan nga mga timailhan ug mga katingalahan sa langit

Mga Timailhan sa Kamatayon ni Kristo (Helaman 14:20–28)
Adlaw, buwan, ug mga bitoon mongitngit
Walay kahayag sulod sa tulo ka mga adlaw
Pagpangdugdog ug pagpangilat sulod sa daghan nga mga oras
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Ang yuta mauyog ug mangurog
Tibuok bugon sa mga bato mangabuak
Makalilisang nga mga bagyo
Mga bukid patagon
Mga walog mahimong mga bukid
Dagko nga mga dalan mangabuak
Mga dakbayan mahimong awaaw
Mga lubnganan mobukas ug mobanhaw sa ilang mga patay

3. Pagsag-ulo sa ikaunom, ikapito, o ikasiyam nga artikulo sa hugot nga
pagtuo.

4. Awita o basaha ang mga pulong sa “Mga Estorya sa Basahon ni Mormon
[Book of Mormon Stories]” (PAM B o Children’s Songbook, p. 118), garay 7;
“Samuel Tells of the Baby Jesus” (Children’s Songbook, p. 36); o “Sunod sa
Propeta [Follow the Prophet]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 110).

Panapos

Pagpamatuod Ipamatuod ang pagkatinuod sa mga butang nga gisulti sa mga propeta kanato,
sa panahon sa karaan ug karon.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Helaman 14:1–14, 20–31 sa panimalay
ingon og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay



Mga Timailhan sa America sa
Pagkatawo ni Jesukristo

Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata nga kon kita adunay hugot nga pagtuo, mga
timailhan makalig-on sa atong mga pagpamatuod ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 3 Nephi 1–2. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa
balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug pagpalambo nga mga
kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Ang mga tabang sa panan-aw sa katapusan niini nga leksyon (o kamo

mahomo nga mohimo og yano nga mga dibuho diha sa pisara).

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

Sultihi ang mga bata nga kamo mohatag kanila og mga timailhan mahitungod
sa usa ka hitabo nga nahitabo daghan na nga mga tuig ang milabay. Hangyoa
sila sa pagpataas sa ilang mga kamot kon sila nahibalo unsa nga hitabo ang
gihulagway sa mga timaan. Pagdapit og mga bata sa pagduol sa atubangan
sa klase ug paggunita sa mga hulagway (Tan-awa ang mga tabang sa panan-
aw sa katapusan sa leksyon) sa mosunod nga mga butang samtang inyo
kining ihatag ngadto kanila:

Anghel
Sungkod sa magbalantay sa karnero
Asno
Bitoon
Pasungan
Batang masuso

Kon ang mga bata makatag-an nga ang hitabo mao ang pagkatawo ni
Jesukristo, ipabilin pagpakita ang bitoon. Ipasabut nga kini nga leksyon
nagtudlo mahitungod sa usa ka dapit halayo gikan sa Jerusalem diin ang mga
katawhan nagbantay sa mga timailhan sa pagkatawo sa Manluluwas ug
nakakita og usa ka bitoon.

Itudlo sa mga bata ang asoy sa 3 Nephi 1–2 mahitungod sa mga katawhan sa
Zarahemla sa panahon sa pagkatawo ni Kristo. (Alang sa gisugyot nga mga
paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo
gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.) Ipasabut nga si Nephi niini nga
asoy mao ang anak nga lalaki ni Nephi kinsa mao ang anak ni Heleman.

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan

Pang-atensyon
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Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug paggamit sa mga baruganan diha
sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata
diha sa klase makatabang kanila sa pagbaton og panabut ngadto sa balaan
nga mga kasulatan.

• Unsa ang gisulti sa pipila ka mga tawo mahitungod sa mga panagna ni
Samuel nga Lamanite? (3 Nephi 1:5–6.) Sa unsa nga paagi nga ang mga
tumutuo mitubag ngadto sa dili mga tumutuo? (3 Nephi 1:7.)

• Unsa nga mga timailhan ang ilang gipangita? (3 Nephi 1:8.) Unsa ang
gitudlo sa ilang pagkamakanunayon mahitungod sa ilang hugot nga pagtuo?

• Unsa nga mga panghulga ang gihimo sa dili mga tumutuo ngadto niadto
kinsa mituo? (3 Nephi 1:9.) Ngano sa inyong hunahuna nga ang pipila ka
mga tawo masuko niadto kinsa motuo sa Dios?

• Unsa ang gibuhat ni Nephi sa diha nga siya nakakita sa pagkadautan sa
mga katawhan? (3 Nephi 1:12.) Unsa ang tubag sa pag-ampo ni Nephi? (3
Nephi 1:13–14.) Ngano nga si Jesukristo miingon nga siya moanhi nganhi sa
kalibutan?

• Sa unsa nga paagi nga ang panagna natuman? (3 Nephi 1:15, 19.) Ngano
nga ang dili mga tumutuo nahadlok pag-ayo sa diha nga sila nakakita sa
mga timailhan nga ang panagna natuman? (3 Nephi 1:18.) Unsa kaha ang
inyong bation kon didto pa kamo?

• Unsa nga timailhan ang nakita sa mga Nephite nga nakita usab didto sa
Bethlehem? (3 Nephi 1:21.)

• Unsa ang gibuhat ni Satanas aron ang mga katawhan dili motuo sa mga
timailhan? (3 Nephi 1:22.) Sa unsa nga paagi nga ang mga katawhan
nagpakita sa ilang pagtuo diha sa Ginoo? (3 Nephi 1:22–23.)

• Unsa ang nahitabo nga nakapakunhod sa hugot nga pagtuo ug
pagkamatarung sa mga katawhan? (3 Nephi 1:29–30.) Ngano nga
mahinungdanon ang pagsunod sa matarung nga panig-ingnan ug mga
pagtulun-an sa atong mga ginikanan? Sa unsa nga paagi kamo
napanalanginan pinaagi sa pagsunod sa inyong mga ginikanan?

• Unsa ang mga reaksyon sa mga katawhan ngadto sa daghan nga mga
timailhan nga ilang nakita? (3 Nephi 2:1–2.) Unsa ang atong makat-unan
mahitungod sa kalig-on sa mga pagpamatuod nga gipasikad diha sa mga
timailhan? Unsa ang atong mahimo sa paglig-on sa atong mga
pagpamatuod?

• Unsa ang mga sangputanan sa pagkawalay pagtuo sa mga Nephite? (3
Nephi 2:3, 11.) Unsa ang gibuhat sa matarung nga mga Nephite ug mga
Lamanite sa pagpanalipod sa ilang mga kaugalingon? (3 Nephi 2:12.) Sa
unsa nga paagi nga ang pagpakig-uban sa uban nga mga sakop sa
Simbahan ug pagsimba sa Langitnong Amahan makatabang kanato nga
malig-on?

• Unsa ang nahitabo sa katapusan ngadto sa mga katawhan tungod sa ilang
pagkadautan? (3 Nephi 2:17–19.)

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit
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• Unsaon ninyo pagkahibalo nga ang mga panagna sa ikaduhang pag-anhi ni
Jesukristo matuman? (3 Nephi 1:20.)

• Sa inyong hunahuna mahisama sa unsa ang kalibutan kon si Jesukristo
moanhi pag-usab? Unsa nga matang sa pagkatawo kamo buot mahimo sa
panahon nga siya moabut? Unsa ang atong mahimo karon aron makaandam
alang sa Ikaduhang Pag-anhi?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Hangyoa ang mga bata sa paghingalan og dili matinud-anon nga mga tawo
nga ilang nakat-unan sa miaging mga leksyon kinsa nangayo o nakakita og
mga timailhan ug hisguti ang epekto sa mga timailhan diha sa ilang mga
pagpamatuod. Gamita ang mosunod nga mga panig-ingnan kon ang mga
bata nagkinahanglan og panabang:

Laman ug Lemuel (1 Nephi 3:28–31; 17:45)
Sherem (Jacob 7:13–20)
Korihor (Alma 30:43–56)

2. Hangyoa ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga sila mga magtutudlo
sa banay ug mga magtutudlo sa pagduaw. Paboluntaryoha sila sa
pagpakigbahin unsa ang ilang itudlo sa mga tawo aron sa pagtabang kanila
nga magpabilin nga malig-on diha sa ilang mga pagpamatuod ni Jeskristo.

3. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa 3 Nephi 1:20, ug hisguti unsaon sa
paggamit niini sa atong mga kinabuhi.

4. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa ikanapulo nga artikulo sa hugot nga
pagtuo.

5. Awita o basaha ang mga pulong sa “He Sent His Son” (Children’s Songbook,
p. 34), “Samuel Tells of the Baby Jesus” (Children’s Songbook, p. 36), o
“When He Comes Again” (Children’s Songbook, p. 82).

Panapos

Pagpamatuod Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan motuman sa tanang mga panagna
nga gipanagna. Hatagi og gibug-aton ang pagkakinahanglan sa pagpuyo og
matarung nga mga kinabuhi ug sa pagpangandam sa pagpakigkita sa
Manluluwas sa higayon nga siya moanhi pag-usab.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa 3 Nephi 1:4–15, 19–22 sa panimalay
ingon og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay





Ang Manluluwas Nagpakita 
ngadto sa mga Nephite

Katuyoan Aron sa paglig-on sa pagpamatuod sa matag bata nga si Jesukristo mao ang
Anak sa Dios, nga siya mao ang atong Manluluwas, ug nga siya buhi karon.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 3 Nephi 8–11. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa
balaan nga kasulatan, (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Dugang nga basahonon: 3 Nephi 7.

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga mga
kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

4. Mga Kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Mga hulagway 4-43, Kristo Nagpakita ngadto sa mga Nephite (Sudlanan

sa Hulagway sa Ebanghelyo 315; 62047); 4-44, Mapa sa Kalibutan; ug 4-
45, Jesus Nagtudlo didto sa Kasadpan nga Bahin sa Katunga nga Bahin
sa Kalibutan (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 316; 62380).

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

Pangutan-a ang mga bata kon aduna ba kanila ang nakasinati og usa ka
makahahadlok, mapintas nga unos. Pagdapit og usa o duha ka mga bata sa
pagpakigbahin sa mao nga kasinatian, o kamo mahimo nga mopakigbahin og
usa ka kasinatian nga inyong nasinati. Ipasabut nga sa panahon nga si
Jesukristo gilansang didto sa Jerusalem, dihay usa ka mangilngig nga unos
ug dako nga kalaglagan sa America. Pinaagi sa paggamit sa mapa, ipakita
diin siya nagpuyo ug namatay nga sa karon gitawag og Israel. Ipasabut nga
kini nga leksyon mao ang mahitungod kon unsa ang nahitabo didto sa
America sa panahon sa kamatayon ni Kristo.

Pinaagi sa paggamit sa mga hulagway sa tukma nga mga panahon, tudloi ang
mga bata sa asoy sa mga timailhan sa kamatayon sa Manluluwas ug sa iyang
pagduaw ngadto sa mga Nephite gikan sa 3 Nephi 8:5–11:41. (Alang sa
gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-
awa sa “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
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pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug paggamit sa mga baruganan diha
sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata
diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut sa balaan nga
mga kasulatan.

• Unsa ang gipanagna ni Samuel nga Lamanite ngadto sa mga Nephite
mahitungod sa kamatayon sa Manluluwas (Helaman 14:20–27.) Ngano nga
siya naninguha sa pag-andam kanila? (Helaman 14:28–29.) Sa unsa nga
paagi kini nga mga panagna natuman? (3 Nephi 8:5–25.)

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas nga mao ang katarungan nga ang mga tawo
gipamatay? (3 Nephi 9:2, 12.) Unsa ang iyang gisulti ngadto sa mga tawo
kinsa wala mapatay? (3 Nephi 9:13–14.) Unsa ang gipasabut sa pagduol
ngadto kang Kristo? Unsa nga mga panalangin ang atong madawat samtang
kita labaw nga mahimong sama sa Manluluwas?

• Unsa ang gitudlo ni Jesus mahitungod sa iyang misyon? (3 Nephi 9:15–17.)
Ngano nga mahinungdanon alang kanato nga mahibalo nga si Jesukristo
mao ang Anak sa Dios?

• Unsa ang gisulti ni Jesus nga mao ang katarungan nga siya mianhi ngani sa
kalibutan? (3 Nephi 9:21.) Unsa gayud ang atong kinahanglan nga buhaton
aron maluwas gikan sa atong mga sala? (3 Nephi 9:22.) Unsa ang gibati sa
mga katawhan nga nakasabut sa Pag-ula? (3 Nephi 10:10.)

• Kapila makadungog ang mga katawhan sa tingog nga gikan sa langit ug
wala makasabut niini? (3 Nephi 11:3–4.) Unsa ang gibuhat sa mga katawhan
aron sila makasabut sa tingog? (3 Nephi 11:5–6.) Unsa ang gipasabut sa
“pag-abli sa ilang mga dunggan aron makadungog niini?” (Kita kinahanglan
gayud nga maminaw ug mangandam sa pagdawat unsa ang buot sa
Langitnong Amahan nga atong madunggan.)

• Unsa ang nadungog sa mga katawhan nga gisulti sa Langitnong Amahan
kanila sa ikatulo nga higayon? (3 Nephi 11:6–7.) Unsang mahinungdanon
nga mga butang ang atong makat-unan niini nga pasiuna? (Kita nakakat-on
nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios, sila duha ka lain-lain nga tawo, ang
Amahan naghigugma sa Anak, ug nga kita kinahanglan nga maminaw, o
mamati ngadto sa Anak.) Unsa ang atong mahimo aron labaw nga
makadungog ug makasabut sa mga pulong ni Jesukristo?

• Unsa ang nakita sa mga katawhan sa diha nga sila mitan-aw ngadto sa
langit? (3 Nephi 11:8.) Sa diha nga ang Manluluwas misulti kanila kinsa siya,
ngano sa inyong hunahuna ang mga katawhan mihapa ngadto sa yuta? (3
Nephi 11:10–12.) Unsa kaha ang inyong bation kon didto pa kamo? Ngano
nga si Kristo mipahikap sa mga katawhan sa mga samad sa iyang lawas? (3
Nephi 11:14–15.)

• Sa unsa nga paagi ang mga Nephite mibati ug mipakita og utang kabubut-
on ug paghigugma alang sa Manluluwas? (3 Nephi 11:16–17.) Sa unsa nga
paagi kita makapakita og gugma ug utang kabubut-on alang kaniya ug sa
unsa ang iyang nabuhat alang kanato?



• Unsa nga mahinungdanon nga ordinansa ang gihatag ni Jesukristo kang
Nephi nga gahum sa pagpahigayon? (3 Nephi 11:19–21.) Sa unsa nga
paagi nga ang mga bunyag ipahigayon? (3 Nephi 11:22–27.)

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas mahitungod sa mga panaglalis ug
panagbingkil? (3 Nephi 11:28–30.)

• Unsa ang iyang gisulti nga kinahanglan nga buhaton natong tanan aron
makaangkon og kinabuhing dayon? (3 Nephi 11:33–38.)

• Ipasabut nga ang labing mahinungdanon nga mga balita sa kalibutan karon
mao nga si Jesukristo buhi. Kadaghanan sa mga tawo naghunahuna kaniya
ingon nga nagpuyo sa dugay na nga panahon ug namatay diha sa krus.
Unsa nga kahibalo nga kita ingon nga mga sakop sa iyang simbahan
nakahimo kanato nga mobati nga duol ngadto sa Manluluwas? (Kita
nahibalo nga siya nag-antus alang sa atong mga sala ug mihatag sa iyang
kinabuhi alang kanato ug nga siya buhi ug naggiya sa iyang simbahan
karon.)

Dapita ang mga bata sa pagulti sa ilang mga pagbati mahitungod ni
Jesukristo.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Basaha ug hisguti ang una, ikaduha, o ikaupat nga artikulo sa hugot nga
pagtuo. Tabangi ang mga bata sa pasag-ulo sa usa kanila.

2. Hisguti ang kahulugan sa pagbaton og usa ka pagpamatuod. Usa sa labing
mahinungdanon nga mga butang nga maangkon sa usa ka tawo niini nga
kinabuhi mao ang usa ka pagpamatuod nga si Jesukristo usa ka tinuod nga
tawo ug Anak sa Dios, nga nakapahimo kaniya nga balaan. Ang usa ka
pagpamatuod mao ang usa ka espirituhanon nga pagbati ug usa ka lig-on
nga pagtuo nga mahimong kahibalo. Kon kamo nagsugod sa pag-angkon
og usa ka pagpamatuod, kamo mobati sa inyong kasingkasing nga ang
ebanghelyo tinuod. Kini nga pagbati motubo ug magkalig-on kon kamo
moamuma niini pinaagi sa pagtuon, pag-ampo, ug pagsunod. Kamo
mosugod sa paghimo og husto nga mga pagpili tungod sa inyong hugot
nga pagtuo ug sa inyong gugma alang sa Langitnong Amahan ug sa iyang
Anak, nga si Jesukristo. Sa panahon nga kita mopamatuod, kita misulti
ngadto sa uban sa atong mga pagbati ug pasalig ngadto sa Langitnong
Amahan ug Jesukristo. Kita usab magpamatuod pinaagi sa paagi sa atong
pagpuyo, pagsinina, ug paglihok. Kon kita mopili sa matarung, kita
nagpakita sa uban nga kita adunay usa ka pagpamatuod ni Jesukristo ug sa
iyang ebanghelyo.

3. Hisguti ngano nga mahinungdanon alang kanato sa pagpadayon sa pagkat-
on mahitungod ni Jesukristo. Ipasabut nga kita mahilig nga mahimong sama
niadtong atong nailhan, gidayeg, ug gitahud. Kita makapaduol ngadto kang
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Jesukristo ug labaw nga mahimong sama kaniya samtang kita magkat-on
mahitungod kaniya ug maningkamot sa pagsunod sa iyang panig-ingnan.

4. Awita o basaha ang mga pulong sa “He Sent His Son” (Children’s Songbook,
p. 34), “This Is My Beloved Son” (Children’s Songbook, p. 76), o “Had I Been
A Child” (Children’s Songbook, p. 80).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod sa pagkatinuod ug pagkabalaan ni Jesukristo.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa 3 Nephi 11 sa panimalay ingon nga usa
ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay



Jesukristo Nagtudlo sa mga 
Nephite sa mga Kabulahanan

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga ang mga Kabulahanan ug ang uban nga
mga kamatuoran nga gitudlo ni Jesukristo sa mga Nephite makatabang kanato
nga labaw nga mahimong sama sa atong Langitnong Amahan ug sa iyang
Anak.

Pagpangandam 1. Sa mainapuon nga paagi pagtuon sa 3 Nephi 12 ug 13. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa
balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga mga
kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Hulagway 4-45, Jesus Nagtudlo sa Kasadpan nga Bahin sa Katunga nga

Bahin sa Kalibutan (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 316; 62380).

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

Paris-parisa ang mga bata. Kon adunay sobra sa mga bata, kamo mao ang
moparis sa usa ka bata. Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw una sa tanan
sa mga pahimangno ug dayon sa pagpaningkamot sa paghinumdom kanila ug
pagbuhat kanila sa sunod-sunod sumala sa pagkahatag.

1. Pakiglamano sa inyong paris, ug sultihi siya sa imong tibuok ngalan.

2. Tindog ug sultihi ang inyong paris og usa ka butang nga inyong nagustuhan
kaniya.

3. Tuyok og kausa ug sultihi ang inyong paris og usa ka butang nga inyong
nagustuhan sa inyong kaugalingon.

4. Susiha ang kinaham nga propeta sa Basahon ni Mormon sa inyong paris.

5. Lingkod, ug ikyugpos ang inyong mga bukton.

Hangyoa ang mga bata sa pagsugod. Kon ang mga bata naglisud sa
paghinumdom sa tanan, balika ang mga panudlo ug pasulaya sila pag-usab.
Ipasabut nga kon ang kalihokan balik-balikon sa makadaghan ang tanan
makahinumdom ug makabuhat unsa ang gisugo kanila nga buhaton. Samtang
kita mopili sa pagsunod sa mga pagtulun-an ni Jesukristo sa atong tibuok mga
kinabuhi, kita sa hinay-hinay makakat-on nga mahimong sama sa atong
Langitnong Amahan ug sa iyang Anak.

Pang-atensyon
nga Kalihokan

140

Leksyon

34



141

Ipasabut nga si Jesukristo miduaw sa America human siya mabanhaw. Siya
mipili og napulog duha ka mga tinun-an ug mitudlo sa mga Nephite sa sama
nga mga baruganan nga iyang gitudlo sa Wali sa Bukid didto sa Jerusalem (tan-
awa sa Mateo 5–7). Kini nga mga pagtulun-an, nailhan ingon nga mga
Kabulahanan, mahinungdanon alang kanato nga sundon. Ang pulong nga
Kabulahanan nagpasabut nga kalipay o panalangin.

Ipakita ang hulagway ni Jesus nga Nagtudlo diha sa Kasadpan nga Bahin sa
Katunga nga Bahin sa Kalibutan, ug tudloi ang mga bata sa asoy gikan sa 3
Nephi 12 ug 13 mahitungod sa pagtudlo ni Jesukristo sa mga kabulahanan.
(Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga
kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)
Hatagi og gibug-aton nga ang Manluluwas nagtudlo kanato unsaon nga
mahimong sama kaniya ug sa iyang Amahan.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing motabang sa mga bata nga
makasabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata
diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut sa balaan nga
mga kasulatan.

• Kinsa ang gisulti ni Jesukristo nga kinahanglan nga paminawon ug sundon sa
mga Nephite? (3 Nephi 12:1.) Ngano nga mahinungdanon nga kita maminaw
ug mosunod sa atong mga pangulo sa Simbahan karon?

• Unsa nga mga panalangin ang atong madawat kon kita bunyagan? (3 Nephi
12:2.) Unsa ang kinahanglan gayud nga atong buhaton kon kita buot nga ang
Espiritu Santo motabang kanato?

• Unsa ang buot ipasabut sa “Kabus sa Espiritu”? (3 Nephi 12:3. Matudloan,
dili mapahitas-on o mapagarbuhon.) Sa unsa nga paagi kita makapakita sa
Langitnong Amahan nga kita matudloan? Itudlo nga ang mga pulong “kinsa
moduol ngari kanako” sa bersikulo 3 wala sa asoy sa Bibliya apan
makatabang kanato nga labaw nga makasabut sa mga Kabulahanan. Ang
“pagkakabus sa espiritu” dili igo gawas kon kita moduol ngadto sa
Manluluwas. Kini mao usab ang uban sa matag usa sa mga Kabulahanan.

Ang Manluluwas mitudlo nga kita kinahanglan maghinulsol ug moduol ngadto
kaniya “ingon sa usa ka gamay nga bata” (3 Nephi 9:22). Isulti ang mga hiyas
sa panig-ingnan nga inyong nakita diha sa matag bata. Hatagi og gibug-aton
ang pagpakita og balaan nga pagtahud diha sa klase, pagpaningkamot sa
pagkat-on, ug pagtabang sa uban nga makakat-on.

Basaha ang 3 Nephi 12:4. Pakigbahin og usa ka higayon sa diha nga kamo
gihupay sa Espiritu. Pagdapit og mga bata sa pagpakigbahin og mga kasinatian
nga ilang nasinati sa diha nga sila nahupay.

• Unsay buot ipasabut sa pagkamaaghup? (3 Nephi 12:5. Ang pagkamalumo
ug pagkamabination ug ang pagpakita og pagpugong sa kaugalingon.) Sa
unsa nga paagi kita ug ang uban gipanalanginan sa panahon nga kita
maaghup?
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• Unsay buot ipasabut sa pagkagutom ug pagkauhaw sa pagkamatarung?
(Kita kinahanglan maningkamot sa pagbinuotan sama nga kita nagtinguha
sa pagkaon ug sa tubig.) Unsa ang gisaad ngari kanato mahitungod niadto
kinsa gutumon ug uhawon sa pagkamatarung? (3 Nephi 12:6.)

• Unsay buot ipasabut sa pagpakita og kalooy? (3 Nephi 12:7. Andam sa
pagpasaylo, mabination ug mahigugmaon.) Kon kita magpakita og kalooy,
unsa ang gisaad kanato? Kamo mahimo nga mopakigbahin og usa ka
kasinatian sa diha nga kamo mipili sa pagpasaylo sa usa ka tawo ug unsa
ang inyong gibati sa diha nga kamo mibuhat sa ingon.

• Unsay buot ipasabut sa pagkaputli diha sa kasingkasing? (3 Nephi 12:8. Ang
pagkamadinayganon ug pagkamatinud-anon, sa pagbaton og limpyo nga
mga hunahuna ug mga kasingkasing, mahimuot sa maayo nga mga butang,
sa pagsalikway sa dautan o pagkadautan nga hunahuna ug lihok.) Unsa ang
pipila ka mga panig-ingnan sa pagpili og maayo nga mga kalihokan kay sa
dautan nga mga kalihokan? Sa unsa nga paagi nga ang pagsunod sa mga
pagtulun-an sa ebanghelyo makatabang kanato nga mahimong putli og
kasingkasing?

• Unsay buot ipasabut nga mahimong maghuhusay? (3 Nephi 12:9.) Unsa ang
pipila ka mga sitwasyon nga inyong mausab pinaagi sa pagkamaghuhusay?
Unsa ang inyong bation kon kamo usa ka maghuhusay?

• Unsa ang gisaad sa Manluluwas ngadto niadto kinsa gigukod (gisungog,
gibugalbugalan, gisakit tungod sa ilang pagpamatuod tungod kaniya? (3
Nephi 12:10–12.) Nakaila ba kamo og usa ka tawo kinsa milahutay og
pagpanggukod tungod sa Maluluwas? Kamo mahimo nga mopakigbahin og
usa ka higayon sa diha nga kamo o usa ka tawo nga inyong nailhan mibarug
tungod sa unsay matarung bisan pa og gisaway.

• Unsay buot ipasabut nga mahimong asin sa yuta? (3 Nephi 12:13. Tan-awa
ang pagpalambo nga kalihokan 4.) Sa unsa nga paagi nga ang inyong
matarung nga panig-ingnan ngadto sa uban ikatandi ngadto sa asin?

• Unsa kahayag ang ikahatag sa nagsiga nga kandila kon kini anaa sa sulod
sa balde o lata? (3 Nephi 12:14–16.) Sa unsa nga paagi kamo makapadan-
ag (o panig-ingnan) sa inyong kahayag? Sa unsa nga paagi nga ang panig-
ingnan sa lain sama sa usa ka hayag sa inyong kinabuhi?

• Sa unsa nga paagi nga ang paghupot sa mga sugo makatabang kanato nga
labaw nga mahimong sama sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo? (3
Nephi 12:48.)

• Unsa ka mahinungdanon alang kanato ang pagpasaylo sa uban? (3 Nephi
13:14–15.)

• Unsa ang atong makat-unan mahitungod sa pagpuasa gikan sa 3 Nephi
13:16–18?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa “Ayaw pagtigum og bahandi
alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta . . . apan pagtigum alang sa
inyong kaugalingon og mga bahandi didto sa langit? (3 Nephi 13:19–20.)
Unsa nga mga bahandi ang atong madala uban kanato gikan niini nga
kinabuhi ngadto sa sunod nga kinabuhi? Unsa nga mga bahandi nga ingon
og mahinungdanon ngari kanato karon nga dili nato madala?
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• Ngano nga si Jesukristo mihatag kanato og mga sugo? (3 Nephi 12:20.)
Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa mga Kabulahanan ug uban nga mga
kamatuoran nga makatabang kaninyo niini nga semana aron labaw nga
mahimong sama sa Manluluwas?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1.Isulat ang mga ulohan nga Bulahan ang ug Saad diha sa pisara. Isulat ang 3
Nephi 12:3, 3 Nephi 12:4, ug hangtud sa bersikulo 10 sa lain nga mga piraso
sa papel ug iapud-apod kini ngadto sa mga sakop sa klase. Ipabasa sa mga
bata ang mga bersikulo diha sa ilang mga piraso sa papel ug ipasulti
nganha kaninyo unsa ang gisaad diha sa matag Kabulahanan. Isulat ang
mga tubag sa tukma nga kolum. (Hatagi og gibug-aton ang
kamahinungdanon sa “pagduol ngadto kang Kristo” sa diha nga kamo
mosulti sa matag Kabulahanan.) Kon kamo nahuman na, ang pisara
kinahanglan aduna sa mosunod nga mga lista diha niini.

2. Hisguti ug tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa ikanapulog usa nga
artikulo sa hugot nga pagtuo.

3. Pangutan-a ang mga bata sa unsa nga paagi sila labaw nga makasunod sa
usa sa mga Kabulahanan, ug isulat ang ilang mga sugyot diha sa pisara.
Awhaga ang matag bata sa pagpili og usa sa mga Kabulahanan nga ilang
sundon niini nga semana. Kamo mahimo nga mohatag sa mga bata og usa
ka papel uban sa hugpong sa mga pulong “Niini nga semana ako labaw nga
mahimong ————————” nga gisulat diha niini. Pasulati nila ang
blangko ug ipadala sa panimalay.

4. Ipakita sa mga bata ang diyutay nga asin. Ipasabut nga ang asin gigamit
sulod sa gatusan ka mga tuig sa pagpalami sa mga pagkaon ug pagpugong
kanila gikan sa pagkadaot. Sama nga ang asin mopalami sa pagkaon, ang

BULAHAN ANG

kabus sa espiritu kinsa moduol
ngadto kang Jesukristo

kadto kinsa magbangutan

ang maaghup

kadto kinsa gigutom ug giuhaw 
sa pagkamatarung

ang maloloy-on

ang putli og kasingkasing

maghuhusay

kadto kinsa gigukod tungod sa
Manluluwas

SAAD

makadawat sa gingharian 
sa langit

pagahupayon

makapanunod sa yuta

mapuno sa Espiritu Santo

makabaton og kalooy

makakita sa Dios

pagatawgon nga mga anak sa dios

makadawat sa gingharian sa langit



atong relasyon uban sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas mapatunhay
kon kita mosunod sa ilang mga pagtulun-an ug maghupot sa atong mga
pakigsaad. Sama nga ang asin nagdugang og kalami ngadto sa pagkaon,
kita makadugang og kaayo ngadto sa kalibutan pinaagi sa pagpuyo sa
matarung nga paagi. Pangutan-a ang mga bata sa mosunod nga mga
pangutana:

• Unsa ang pipila ka dili putli (dili limpyo) nga mga impluwensya sa kalibutan
nga makaapekto sa atong relasyon uban sa Manluluwas?

• Sama nga ang asin mawad-an sa lami kon kini nasagolan og mga hugaw,
unsa ang mahitabo kanato kon kita motugot og mga kahugawan (dili limpyo
nga mga hunahuna, mga impluwensya, ug mga lihok) ngadto sa atong mga
kinabuhi?

5. Kon kamo wala magtudlo niini nga leksyon sa Domingo nga tingpuasa, pag-
andam og pagkaon sama sa popcorn nga adunay asin ug walay asin (susiha
ang mga ginikanan kon aduna ba sa mga bata ang allergic), ug patilawa ang
mga bata sa kalainan. Ipasabut kon unsa ka mahinungdanon ang asin
ngadto sa mga pagkaon. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga aron
mahimong asin sa yuta kita kinahanglan gayud nga mopalambo og
Kristohanon nga mga hiyas ug mohatag og pag-alagad ngadto sa uban.

6. Basaha ang mosunod nga balaan nga kasulatan. Himoa nga ang mga bata
mopataas sa ilang mga kamot matag higayon nga sila makadungog sa
pulong buhat.

“Kini mao ang akong ebanghelyo; ug kamo nasayud sa mga butang nga
kinahanglan gayud nga kamo mobuhat diha sa akong simbahan; kay ang
mga buhat diin kamo nakakita kanako nga nagbuhat kana usab kamo
mobuhat; kay kana diin kamo nakakita kanako nga nagbuhat gani niana
kamo mobuhat;

“Busa, kon kamo mobuhat niini nga mga butang bulahan kamo, kay kamo
pagabayawon sa katapusan nga adlaw” (3 Nephi 27:21–22; italiko
gidugang).

Ipasabut nga kon kita mobuhat sa mga butang nga gisugo sa Manluluwas
kanato nga buhaton, siya mopanalangin kanato. Kini usa ka walay katapusan
nga balaod nga ang pagkamasulundon nagdala og mga panalangin. Kamo
mahimo nga mobasa ug mohisgot sa D&P 130:20–21.

7. Ipakita ang usa ka hulagway ni Spencer W. Kimball, ikanapulog duha nga
Presidente sa Simbahan, ug sultihi ang mga bata sa usa sa iyang kinaham
nga mga sanglitanan: “Buhata kini.” Si Presidente Kimball nakahibalo nga
mahinungdanon dili lamang ang pagkahibalo sa mga pagtulun-an ni Jesus
apan sa pagbuhat gayud kanila. Isaysay kini nga sugilanon mahitungod ni
Presidente Kimball ug ang awit nga “Ako Anak sa Dios.”

“Sa tuig 1957 ang kinatibuk-an nga Pangulo sa Primarya . . . mihangyo kang
Noami W. Randall ug Mildred T. Pettit . . . sa pagsulat og usa ka [awit
mahitungod sa panginahanglan nga matudloan ang mga bata sa
ebanghelyo]. Si Naomi Randall mitaho: ‘Nianang gahiona, ako miluhod ug
nag-ampo og kusog, nangamuyo nga ang atong Langitnong Amahan
motabang kanako nga mahibalo sa husto nga mga pulong. Mga 2:00 sa
kaadlawon ako nahigmata ug misugod sa paghunahuna mahitungod sa awit.
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Mga pulong miabut sa akong hunahuna. . . . Ako mibangon dayon ug
misugod sa pagsulat sa mga pulong samtang sila miabut ngari kanako. Tulo
ka mga garay ug usa ka koro naporma. Ako mapasalamaton nga misusi sa
awit, mituhop sa mensahe sa mga pulong, ug mibalik ngadto sa akong lawak
katulganan diin ako nagluhod sa atubangan sa akong Amahan sa Langit
aron sa pagsulti “Salamat kanimo!” ’

“Ang mga pulong sa koro sa sinugdanan mabasa, ‘Tudloi ko sa tanan nga
akong mahibaloan/Nga makabalik ko sa Amahang Langitnon.’ (Mga italiko
gidugang.) Pipila ka mga tuig human mamantala ang awit, si Spencer W.
Kimball, nga usa ka sakop sa Kurom sa Napulog Duha, mitambong og usa
ka komperensya . . . diin ang koro sa mga bata sa Primarya miawit sa awit.
Si Naomi Randall miingon: ‘Sa among pagpauli siya nakigsulti uban sa usa
ka sakop sa Kinatibuk-an nga Pangulo sa Primarya [ug] mipahayag sa iyang
gugma sa awit, dayon miingon nga adunay usa ka pulong sa koro nga iyang
gihunahuna. Siya naghunahuna kon si Sister Randall motugot ba nga usbon
ang linya nga nag-ingon “tudloi ko sa tanan nga akong mahibaloan” ngadto
sa “Tudloi ko unsay buhaton.” Dayag lamang nga ako malipayon nga
midawat sa iyang sugyot.

“ ‘Ako naghunahuna ngano nga ako wala molakip niana nga hunahuna sa
diha nga unang gisulat ang mga pulong. Apan sa pagpanglabay sa panahon
ako mibati sa kinasingkasing gayud nga kini mao ang paagi nga gusto sa
Ginoo nga ang awit molambo, tungod kay kini nahimong usa ka higayon sa
pagtudlo alang sa mga sakop sa tibuok Simbahan ug sa pagtanum diha sa
ilang mga hunahuna nga ang pagkahibalo sa ebanghelyo dili lamang mao
ang tanan nga gikinahanglan; kini mao ang adlaw-adlaw nga pagbuhat sa
kabubut-on sa Ginoo ug sa paghupot sa mga sugo nga makatabang kanato
sa pagkab-ut sa atong walay katapusan nga tumong’ “ (sa Karen Lynn
Davidson, Our Latter-day Hymns, pp. 303-4).

Ipasulat sa matag bata ang “Buhata karon” diha sa usa ka kard aron dad-on
sa panimalay.

8. Awita o basaha ang mga pulong sa “I Want To Live the Gospel” (Children’s
Songbook, p. 148); “Maghigugmay [Love One Another]” (PAM B o Children’s
Songbook, p. 136); “The Things I Do” (Children’s Songbook, p. 170); “Ang
Kaisug ni Nephi [Nephi’s Courage]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p.
120), garay 3; “Ako Anak sa Dios [I Am a Child of God]” (Mga Himno ug mga
Awit sa mga Bata o Children’s Songbook, p. 2) “Buhata Unsa ang Matarung
[Do What Is Right]” (Hymns, no. 237).

Panapos

Pagpamatuod Ipamatuod nga ang pagpuyo sa mga Kabulahanan ug sa uban nga mga sugo
kita mapanalanginan ug labaw nga mahimong sama sa Langitnong Amahan.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa 3 Nephi 12:3–24, 39–48 sa panimalay
ingon nga usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay



Jesukristo Nang-ayo 
sa Masakiton ug 

Nagpanalangin sa mga Bata
Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata nga si Jesukristo naghigugma sa matag usa

kanato ug aron sa pag-awhag kanila sa pagsinati og hingpit nga kalipay
pinaagi sa pagbaton og hugot nga pagtuo diha kaniya.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 3 Nephi 17. Unya pagtuon sa leksyon
ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa balaan nga
kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug
“Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug sa pagpalambo nga mga
kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Asin
c. Mga hulagway 4-46, Jesus Nang-ayo sa mga Nephite (Sudlanan sa

Hulagway sa Ebanghelyo 317; 62541); 4-47, Jesus Nag-ampo uban sa
mga Nephite (62542); ug 4-48, Jesus Nagpanalangin sa Nephite nga mga
Bata.

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

Patilawa ang matag bata sa asin, ug pangutan-a sila unsaon nila pagpasabut
sa lami ngadto sa usa ka tawo kinsa wala pa makatilaw niini kaniadto. Kamo
tingali kinahanglan nga mopahinumdom kanila nga sila dili makahulagway sa
lami nga “Parat” tungod kay ang usa ka tawo kinsa wala gayud makatilaw og
asin dili mahibalo unsa ang gipasabut niana nga pulong. Ipasabut nga lisud
usahay ang paghulagway og mga butang nga inyong nasinati pinaagi sa mga
pulong nga masabtan sa uban. Ang mga Nephite adunay hingpit nga kalipay
sa diha nga si Jesukristo nagpakita ngadto kanila nga sila miingon: Walay dila
nga makasulti, ni adunay masulat ni bisan kinsang tawo, ni ang mga
kasingkasing makasabut sa hilabihan ka mahinungdanon ug katingalahan nga
mga butang nga among nakita ug nadungog” (3 Nephi 17:17). Sultihi ang mga
bata nga kon sila mohulagway diha sa ilang mga hunahuna sa mga hitabo nga
ilang madungog dinhi niini nga leksyon, sila tingali mobati ug makasabut
pinaagi sa ilang mga espiritu sa mga kamatuoran nga dili ikahulagway sa mga
pulong.

Pinaagi sa paggamit sa mga hulagway sa tukma nga mga panahon, tudloi ang
mga bata sa asoy mahitungod ni Jesukristo nga nag-ayo sa masakiton ug
nagpanalangin sa mga bata gikan sa 3 Nephi 17. (Alang sa gisugyot nga mga

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa sa “Pagtudlo
gikan sa mga Kasulatan,” p. viii.) Hatagi og gibug-aton nga ang gugma sa
Manluluwas alang sa mga katawhan hilabihan ka maayo nga ang mga pulong
dili makapahayag niini.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran nga balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang sa pagbaton og mga panabut ngadto sa balaan
nga kasulatan.

• Unsa ang gisulti ni Jesukristo sa mga katawhan nga kinahanglan nga ilang
buhaton aron sa pagtabang kanila nga makasabut sa mga butang nga iyang
gitudlo kanila? (3 Nephi 17:3.) Unsay buot ipasabut sa pagpalandong? (Sa
paghunahuna og lawom mahitungod sa usa ka butang.) Ngano nga
mahinungdanon ang pagpalandong ug pag-ampo mahitungod sa unsay
gitudlo sa atong mga pangulo ug sa mga magtutudlo sa Simbahan?

• Asa ang gisulti sa Manluluwas nga iyang adtoan human sa iyang pagduaw
sa mga Nephite? (3 Nephi 17:4.) Sa unsa nga paagi kini nagpakita nga si
Jesus naghigugma sa tanang mga anak sa Langitnong Amahan?

• Unsa ang gibuhat sa mga katawhan sa diha nga ang Manluluwas miingon
nga siya mobiya? (3 Nephi 17:5.) Unsa ang iyang gibuhat aron sa pagpakita
mga siya naghigugma kanila? (3 Nephi 17:6–8.)

• Unsa ang gisulti ni Jesukristo nga mao ang katarungan nga ang mga tawo
mahimo nga mamaayo? (3 Nephi 17:8.) Unsa ang usa ka katarungan nga
ang mga milagro usahay dili mahitabo? (Ether 12:12, 18.)

• Sa unsa nga paagi nga ang mga Nephite mipakita sa ilang mga pasalamat
sa diha nga si Jesukristo miayo sa masakiton? (3 Nephi 17:10.) Kanus-a
kamo kinahanglan mopasalamat sa Langitnong Amahan ug ni Jesus? Sa
unsa nga paagi kamo makapakita sa inyong mga pasalamat alang sa mga
panalangin nga inyong nadawat?

• Human giayo ni Jesukristo ang masakiton, unsa ang iyang gisugo sa mga
tawo nga buhaton? (3 Nephi 17:11.) Unsa ang iyang gibuhat sa diha nga ang
mga bata gidala ngadto kaniya? (3 Nephi 17:13–15.) Ngano nga ang pulong
nga iyang giampo ngadto sa Langitnong Amahan wala masulat? (3 Nephi
17;16–17.)

• Ngano nga si Jesukristo nagbakho? (3 Nephi 17:20–21.) Sa unsa nga paagi
nga ang ebanghelyo nakahatag kaninyo og hingpit nga kalipay? Giunsa niya
pagpakita ang iyang gugma alang sa mga bata? (3 Nephi 17:21.) Unsa ang
inyong bation kon si Jesukristo mohikap sa inyong mga bukton,
mopanalangin kaninyo, ug mag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan alang
kaninyo?

• Sa diha nga ang Manluluwas misulti sa mga ginikanan sa pagtan-aw sa ilang
gagmay nga mga anak, unsa ang nakita sa mga ginikanan? (3 Nephi
17:23–24.) Unsay buot ipasabut sa pangalagad? (Sa paghatag og panabang
o pag-alagad.) Unsa ang atong buhaton aron sa pag-alagad sa uban?

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit
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Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw sa mosunod nga mga kalihokan

sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon, katingbanan, o
awhag.

1. Basaha ug hisguti ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente Ezra
Taft Benson, ikanapulog tulo nga Presindente sa Simbahan:

“Ako mosaad kaninyo, pinalangga nga mga bata, nga ang mga anghel
mangalagad usab nganha kaninyo. Kamo dili makakita kanila, apan sila
anaa aron sa pagtabang kaninyo, ug kamo makamatikod sa ilang
pagkaanaa. . . . 

“Pinalangga nga mga bata, ang atong Langitnong Amahan mipadala
kaninyo nganhi sa yuta niini nga panahon tungod kay kamo mao ang pipila
sa Iyang labing maisug nga mga anak. Siya nahibalo nga adunay hilabihan
nga pagkadautan sa kalibutan karon, ug Siya nahibalo nga kamo
magmatinud-anon ug magmasulundon” (sa Conference Report, Apr. 1989,
p. 105; o Ensign, May 1989, p. 83).

2. Basaha pagdungan ang 3 Nephi 17:20–21. Hangyoa ang mga bata sa
pagpili og usa ka pulong o pundok sa mga pulong gikan niini nga mga
bersikulo nga sa ilang hunahuna mahinungdanon, ug unya himoa nga sila
mopakigbahin sa ilang mga pagbati mahitungod sa mga pulong nga ilang
gipili.

3. Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna mahitungod sa mga panahon sa
ilang mga kinabuhi nga mao ang ilang labing malipayon nga panahon.
Ipangutana kanila ang mosunod nga mga pangutana mahitungod niadtong
mga panahona:

• Unsa ang inyong gibuhat?

• Unsa ang nakapalipay kaninyo?

• Ngano nga kita labing malipayon kon kita magpuyo ingon sa gitudlo ni
Jesus?

• Ngano nga kamo labing malipayon uban sa pipila ka mga higala ug mga
sakop sa banay?

• Ipasabut nga kita sa naandan buot makig-uban niadtong atong gihigugma
ug kinsa naghigugma kanato. Kon kita mosunod sa mga sugo, kita
makapuyo uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesus ug sa atong mga
banay sa kahangturan, kini makahatag kanato og hilabihan nga hingpit
nga kalipay nga atong masinati.

4. Tungod kay ang Nephite nga mga katawhan kinsa nagpundok sa Bountiful
dili kaayo andam, ang Manluluwas dili makasulti kanila sa tanan nga buot sa
Langitnong Amahan nga ilang mahibaloan. Unsa ang gihangyo ni Jesus sa
mga katawhan nga buhaton? (Pasulati sa mga bata ang mga blangko gikan
sa 3 Nephi 17:3.)

Busa,   pamauli    kamo    ngadto    sa    inyong    mga    panimalay,
ug palandonga    ang    mga    butang    diin    ako    miingon,  ug
pangutana    sa    Amahan,    diha    sa    akong    ngalan,   aron
kamo    makasabut, (3 Nephi 17:3.)
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Human sa usa ka komperensya, tigum sa sakramento, o Primarya, unsa ang
inyong kinahanglan buhaton aron makatabang kaninyo nga makasabut unsa
ang inyong nadungog?

5. Awita o basaha ang mga pulong sa “Had I Been A Child” (Children’s
Songbook, p. 80) o “When He Comes Again” (Children’s Songbook, p. 82).

Panapos

Pagpamatuod Ipamatuod nga si Jesukristo ug ang Langitnong Amahan naghigugma sa tanan
nga mga bata ug nga kon kita magbaton og hugot nga pagtuo ni Jesukristo ug
mosunod sa mga sugo, kita makahibalo sa hingpit nga kalipay diha sa
pagpuyo uban kanila pag-usab.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa 3 Nephi 17 sa panimalay ingon nga usa
ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay



Jesukristo Naghatag 
sa Sakramento ngadto sa 

mga Nephite.

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa mga bata sa paghinumdom kanunay kang Jesukristo
aron sila makabaton sa iyang Espiritu uban kanila.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 3 Nephi 18:1–14. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa
balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila nga
molampus sa katuyoan sa leksyon.

3. Isulat ang mosunod nga mga pulong diha sa mga piraso sa papel (o kamo
mahimo nga mosulat kanila diha sa pisara):

Kangitngit
Kalaglagan
Tingog
Mga timaan sa iyang mga samad
Mga anghel

4. Mga Kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Mga hulagway 4-43, Kristo Nagpakita ngadto sa mga Nephite (Sudlanan

sa Hulagway sa Ebanghelyo 315; 62047); 4-46, Jesus Nang-ayo sa mga
Nephite (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 317; 62541); 4-47, Jesus
Nag-ampo uban sa mga Nephite (62542); ug 4-49, Ang Nabanhaw nga
Jesukristo (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 239; 62187).

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

Pangutan-a ang mga bata unsa nga mahinungdanon nga mga hitabo ang ilang
mahinumduman sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a sila unsa ang nakatabang
kanila sa paghinumdom niini nga mga hitabo.

Ipakita ang mga hulagway nga gilista diha sa seksyon sa “Pagpangandam” ug
ang mga pulong nga inyong giandam ipakita usab og tagsatagsa. Pangutan-a
ang mga bata unsa ang ikatabang kanila sa matag hulagway o pulong o
hugpong sa mga pulong nga ilang mahinumduman mahitungod sa pagduaw ni
Jesus. Ipasabut nga kini nga leksyon mao ang mahitungod sa unsay gibuhat ni
Jesus aron sa pagtabang kanato nga mahinumdom kaniya kanunay.

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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Tudloi ang mga bata sa asoy gikan sa 3 Nephi 18:1–14. (Alang sa gisugyot nga
mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang
“Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran nga balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga kasulatan ug paggamit sa mga baruganan diha sa
ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha
sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa balaan nga
mga kasulatan.

• Unsa ang gihangyo ni Jesukristo sa iyang mga tinun-an nga dad-on? (3
Nephi 18:1.) Unsa ang gibuhat ni Jesus sa pan? (3 Nephi 18:3–4.) Unsa ang
iyang gibuhat sa bino? (3 Nephi 18:8–9.)

• Unsa ang kinahanglan gayud nga huptan sa usa ka batan-on sa dili pa siya
makaandam og makapanalangin o makapaambit sa sakramento ngadto sa
mga sakop sa Simbahan? (3 Nephi 18:5.) Kinsa ang mag-andam,
magpaambit, ug mopanalangin sa sakramento diha sa atong purok?

• Unsa ang ikatabang sa pan sa sakramento nga mahinumduman? (3 Nephi
18:7.) Unsa ang ikatabang sa tubig sa sakramento kanato nga
mahinumduman? (3 Nephi 18:11.)

• Kinsa ang atong gipakigsaaran sa higayon nga kita mopaambit sa
sakramento? (3 Nephi 18:7.)

• Unsa ang gisaad ni Jesukristo kanato kon kita mahinumdom kaniya
kanunay? (3 Nephi 18:7.) Unsa ang buot ipasabut sa pagbaton sa iyang
Espiritu uban kanato? (Kita giyahan ug tabangan pinaagi sa Espiritu Santo.)
Unsa ang atong mabuhat niini nga semana sa paghinumdom kanunay sa
Manluluwas aron kita makabaton sa iyang Espiritu uban kanato?

• Sa panahon nga ang mga sakop sa Simbahan moambit sa sakramento,
unsa ang ilang gisaksihan ngadto sa Langitnong Amahan? (3 Nephi 18:10.)
Unsa ang buot ipasabut nga andam sa paghupot sa iyang mga sugo? Unsa
ang uban nga mga sugo nga buot sa Langitnong Amahan nga kita andam sa
paghupot? Kamo mahimo nga mohangyo sa mga bata sa pagpili sa hilom
nga paagi og usa ka sugo nga ilang buot sundon sa labaw nga hingpit.

• Sa panahon nga kita moambit sa sakramento, unsa nga mga pakigsaad ang
atong hinumduman ug bag-ohon? (3 Nephi 18:11.) Sa unsa nga paagi nga
ang paghunahuna kanunay mahitungod sa mga pakigsaad nga atong gihimo
sa bunyag makatabang kanato sa pagpuyo sa labaw ka maayo? (Mosiah
18:10.) Awhaga ang mga bata sa pagpaminaw pag-ayo sa mga pag-ampo
sa sakramento ug sa paghunahuna og mga paagi sa paghupot sa ilang mga
pakigsaad sa bunyag sa umaabut nga semana.

• Sa unsa nga paagi kita mapanalanginan kon kita moambit sa sakramento sa
takus nga paagi? (3 Nephi 18:12–14.)

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Ipabasa sa mga bata ang mga pag-ampo sa sakramento gikan sa Moroni
4:3 ug 5:2. Hangyoa ang mga bata sa pagsugyot og mga paagi nga sila
makaandam sa pag-ambit sa sakramento. Kamo mahimo nga mogamit sa
mosunod nga mga sugyot kon ang mga bata nagkinahanglan og tabang:

Awita ang mga pulong sa himno sa sakramento.
Paminaw ngadto sa mga pulong sa mga pag-ampo sa sakramento.
Paghunahuna sa gugma, pag-antus, kamatayon, pagkabanhaw, ug pagtulun-
an sa Manluluwas.
Paghunahuna sa atong mga pakigsaad uban sa Langitnong Amahan.

2. Pakigbahin og usa ka angay nga kasinatian kon kamo mibati sa Espiritu. Kon
aduna sa mga bata ang adunay usa ka kasinatian uban sa Espiritu nga ilang
buot ipakigbahin, dapita sila sa pagbuhat sa ingon. Tabangi ang mga bata
nga makasabut nga si Jesukristo buot kanila nga makakaplag ug mobati
kanunay sa iyang Espiritu sa ilang mga kinabuhi. Hisguti ang mosunod nga
pamahayag ni Presidente Ezra Taft Benson, ang ikanapulog tulo nga
Presidente sa Simbahan: “Kita makadungog sa mga pulong sa Ginoo sa
kasagaran pinaagi sa usa ka pagbati. Kon kita mapainubsanon ug
mabination, ang Ginoo moaghat kanato kanunay pinaagi sa atong mga
pagbati. Kana mao ang espirituhanon nga mga pag-aghat nga mopalihok
kanato usahay ngadto sa hilabihan nga hingpit nga kalipay, usahay sa
paghilak” (The Teachings of Ezra Taft Benson, p. 77).

3. Pagpili og sinati nga himno o awit sa Primarya aron ihagunghong samtang
ang mga bata magdibuho og usa ka butang nga makatabang kanila sa
paghinumdom sa Manluluwas sa panahon sa sakramento. Ang uban nga
mga kapilian tingali mao ang mahitungod ni Jesukristo diha sa Tanaman sa
Gethsemane, Jesukristo uban sa mga Nephite, usa ka panalangin nga
mapasalamatan sa mga bata alang sa ilang mga kinabuhi, ug uban pa.
Awhaga sila sa pagtumong sa ilang mga hunahuna ngadto sa Manluluwas
sa panahon sa tigum sa Sakramento.

4. Awita o basaha ang mga pulong sa “Reverently, Quietly” (Children’s
Songbook, p. 26), “He Sent His Son” (Children’s Songbook, p. 34), “To Think
About Jesus” (Children’s Songbook, p. 71), o “The Sacrament” (Children’s
Songbook, p. 72).

Panapos

Pagpamatuod Ipakita ang hulagway sa Ang Nabanhaw nga Jesukristo. Ipakigbahin ang
inyong pagpamatuod nga kon kita mahinumdom kang Jesus ug maghupot sa
iyang mga sugo, kita makabaton sa Espiritu Santo uban kanato.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa 3 Nephi 8:1–14 sa panimalay ingon nga
usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay



153

Jesukristo Nagtudlo sa 
mga Nephite sa Pag-ampo

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa mga bata sa pag-ampo aron sila dili matintal.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 3 Nephi 18:15–25; 19; 20:1. Unya
pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa
asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong
mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p.
viii.)

2. Dugang basahonon: Alma 13:28–29, Mateo 26:41, ug Doktrina ug mga
Pakigsaad 31:12, 61:39.

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga mga
kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila nga
molampos sa katuyoan sa leksyon.

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Mga hulagway 4–47, Jesus Nag-ampo uban sa mga Nephite (62542), ug

4–50, Pag-ampo sa Banay (62275).

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

Ipakigbahin ang mosunod nga sugilanon gikan ni Elder Rex D. Pinegar
mahitungod sa usa ka talagsaon nga pag-ampo sa banay:

“Usa ka buntag niana daghan nang mga tuig ang milabay ako nagmaneho
uban sa akong banay [sa usa ka pagbakasyon]. Ang among upat ka mga anak
nga batan-on nga mga babaye nalipay samtang kami nagpaingon sa likoanan
paingon ngadto sa [usa ka] inila nga parke. Ang katawa ug malipayon nga
panagsultihanay nahunong sa kalit, bisan pa niana, ang among nagpitipiti ug
nagpagutpot nga inabangan nga station wagon sa wala damha mihunong diha
sa guwaanan nga dulhuganan. Daghan nga mga sakyanan ang miagi kanamo
diha sa nagkapuliki nga takna sa trapiko samtang ako naninguha sa
pagpadagan sa sakyanan pag-usab. Sa katapusan, nga nakaamgo nga kami
wala nay mahimo, kami migula sa nadaot nga sakyanan ug nagpundok sa
daplin sa dalan alang sa usa ka pag-ampo.

“Sa diha nga kami nahuman na sa among pag-ampo, among nakita ang usa ka
nagpahiyom, guwapo nga tawo ug ang iyang anak nga naninguha sa paglusot
sa ilang . . . sakyanan diha sa agianan sa trapiko ug mipadaplin tupad kanamo.
Sa nahibilin nga oras sa kabuntagon ug ngadto sa hapon kini nga mga tawo
miatiman sa among mga panginahanglan sa daghan nga mabination ug
matinabangon nga mga paagi. Sila midala kanamo ug sa among mga butang

Pang-atensyon
nga Kalihokan

Leksyon
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ngadto sa . . . parke. . . .  Sila mitabang kanako sa pagpangita og moguyod
nga trak alang sa nadaot nga sakyanan; sila mihatud kanako ngadto sa
abangan nga ahensya aron makakuha og ilis nga sakyanan. . . .  Sila midala og
mga pabugnaw alang sa akong banay ug mihulat uban kanila hangtud ako
mibalik human milabay ang daghan nga mga takna.

“Kami mibati nga kining mga tawhana mao gayud ang tubag sa among pag-
ampo, ug kami misulti kanila sa diha nga kami nanamilit ug nagpasalamat
kanila. Ang amahan mitubag, ‘Matag buntag ako misulti sa Ginoo nga kon
adunay bisan kinsa nga nagkinahanglan of tabang karong adlawa, palihug
giyahi ako ngadto kanila’ “ (sa Conference Report, Oct. 1991, pp. 54–55; o
Ensign, Nob. 1991, p. 39).

Dapita ang mga bata sa pagpakigbahin og mga kasinatian nga ilang nasinati
sa kinaugalingon ug banay nga pag-ampo.

Pinaagi sa paggamit sa mga hulagway sa tukma nga mga higayon, itudlo sa
mga bata ang asoy sa pagtudlo ni Jesukristo sa pundok sa mga katawhan nga
Nephite gikan sa 3 Nephi 18:15–25; 19; 20:1. (Alang sa gisugyot nga mga
paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo
gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata nga
makasabut sa balaan nga mga kasulatan ug makagamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase makatabang kanila nga makabaton og mga panabut sa
balaan nga mga kasulatan.

• Ngano nga si Jesus buot nga kita mag-ampo kanunay? (3 Nephi 18:15, 18.)

• Ngadto kang kinsa kita mag-ampo? Pinaagi sa kang kinsa nga ngalan kita
mag-ampo? (3 Nephi 18:19; 19:6–8.)

• Samtang kita mag-ampo pinaagi sa hugot nga pagtuo alang sa unsa ang
labing maayo alang kanato, unsa nga saad ang gisaad ngari kanato? (3
Nephi 18:20.) Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang Langitnong
Amahan kanunay nga nasayud unsa ang labing maayo alang kanato. Usahay
lahi kini sa unsay atong gusto.

• Ngano nga mahinungdanon ang pag-ampo sa banay? (3 Nephi 18:21.) Sa
unsa nga paagi kamo makatabang sa inyong banay sa paghimo og pag-
ampo sa banay kanunay?

• Unsa ang gisulti ni Jesukristo nga kinahanglan nga atong buhaton alang
niadto kinsa dili mga sakop sa Simbahan? (3 Nephi: 18:22–23.)

• Unsa ang buot ipasabut sa “Pagpataas sa inyong kahayag aron kini
mohayag ngadto sa kalibutan”? (3 Nephi 18:24.) Sa unsa nga paagi kita
makatabang sa uban sa kamahinungdanon sa pag-ampo?

• Unsa ang gitudlo sa napulog duha ka mga tinun-an ni Jesukristo sa mga
Nephite kinsa nagkapundok? (3 Nephi 19:6.) Kanus-a kamo moluhod ug
mag-ampo? Sa unsa nga paagi nga ang pagluhod nagpakita og pagtahud

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit
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nga Kasulatan
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Leksyon 37

alang sa Langitnong Amahan? Unsa ang uban nga mga paagi nga kita
makapakita og balaan nga pagtahud samtang nag-ampo diha sa atong mga
panimalay ug mga lawak-klasehanan?

• Samtang ang mga tinun-an nag-ampo, unsa ang ilang labing gitinguha? (3
Nephi 19:9.) Sa unsa nga paagi kini nga gasa gihatag ngadto kanila? (3
Nephi 19:13–14.)

• Unsa ang gisulti ni Jesus sa diha nga siya nag-ampo ngadto sa Langitnong
Amahan? (3 Nephi 19:20, 28.) Ngano sa inyong hunahuna nga ang
pagpahayag og pasalamat mao ang usa ka mahinungdanon nga bahin sa
atong mga pag-ampo? Unsa ang uban nga mga butang kamo
mapasalamaton?

• Sa unsa nga paagi kita makaampo sa walay hunong? (3 Nephi 20:1.) Ngano
nga kinahanglan kita kanunay adunay pag-ampo diha sa atong mga
kasingkasing? (3 Nephi 18:15, 18.) Sa unsa nga paagi ang pag-ampo
makatabang kanato sa paglikay sa pagtintal?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Isulat ang mosunod nga mga pakisayran nga balaan nga kasulatan sa mga
piraso sa papel, ug ihatag kini ngadto sa mga bata sa tagsatagsa o sa
gagmay nga mga pundok. Ipabasa sa mga bata ang balaan nga mga
kasulatan, mangita sa mga butang nga gitudlo ni Jesukristo mahitungod sa
mga panalangin nga moabut kanato pinaagi sa pag-ampo. Unya ipataho sa
mga bata unsa ang ilang nakat-unan ngadto sa klase.

3 Nephi 18:15, 18 (Kita makahimo sa paglikay sa pagtintal.)
3 Nephi 18:20 (Ang atong matarung nga tinguha ihatag.)
3 Nephi 18:24 (Kita mahimong mga panig-ingnan ngadto sa uban.)
3 Nephi 19:30 ug 27:30 (Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo mahimuot
kanato.)

2. Pangita og mga sugilanon gikan sa mga magasin sa Simbahan o mga
pakigpulong sa komperensya mahitungod sa pag-ampo, ug ipakigbahin kini
uban sa mga bata.

3. Basaha ug hisguti ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente Ezra
Taft Benson, ikanapulog tulo nga Presidente sa Simbahan:

“Adunay dako nga kalagmitan alang kanato diha sa atong mga pag-ampo ug
diha sa atong mga pangalyupo ngadto sa Ginoo sa pagpangayo alang sa
dugang nga mga panalangin. Apan usahay ako mobati nga kita kinahanglan
mopahinungod og labaw nga panahon sa atong mga pag-ampo sa
pagpahayag sa utang kabubut-on ug pagpasalamat sa mga panalangin nga
nadawat na” (God, Family, Country, p. 199).

Dapita ang mga bata sa paghatag sulod sa usa ka gutlo sa daghan nga mga
butang nga ilang mahunahuna diin sila mapasalamaton. Itingub ang ilang
mga tubag diha sa pisara.
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4. Hisguti ug tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa bahin sa Alma 13:28:
“Ipaubos ang inyong mga kaugalingon atubangan sa Ginoo, ug tawag sa
iyang balaan nga ngalan, ug pagbantay ug pag-ampo kanunay, nga kamo
dili matintal labaw niana nga kamo makasugakod, ug sa ingon magiyahan
pinaagi sa Espiritu Santo.”

5. Hisguti ang sukaranan nga mga bahin sa pag-ampo:
a.Tawag sa atong Langitnong Amahan . . . 
b.Pasalamati siya alang sa . . . 
c.Pangayo kaniya alang sa . . . 
d.Tapusa pinaagi sa ngalan ni Jesukristo, amen.

Isulat diha sa pisara “Ako nagpasalamat kanimo alang sa . . . “ Dapita ang
mga bata sa pagsulti unsa ang ilang ipasalamat ngadto sa Langitnong
Amahan ug itingub ang ilang mga sugyot diha sa pisara. Himoa kini usab
alang sa “Ako mangayo kanimo alang sa . . . “

6. Awita o basaha ang mga pulong sa “A Child’s Prayer” (Children’s Songbook,
p. 12), “Mga Bata sa Tibuok Kalibutan [Children All Over the World]” (PAM B
o Children’s Songbook, p. 16), “Pag-ampo sa Banay [Family Prayer]” (Mga
Himno ug mga Awit sa mga Bata o Children’s Songbook, p. 189), o “Love Is
Spoken Here” (Children’s Songbook, p. 190).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod sa kamahinungdanon sa adlaw-adlaw nga pag-ampo ug nga
kon kita mag-ampo ingon sa gitudlo ni Jesus, kita mapanalipdan gikan sa mga
impluwensya ni Satanas.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa 3 Nephi 18:18–25 ug Alma 13:28–29 sa
panimalay ingon og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Kalinaw Taliwala 
sa mga Nephite

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa matag bata sa pagpangita og kalinaw ug kalipay nga
moabut gikan sa pagpuyo sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa 3 Nephi 28:1–16, 23–40 ug 4 Nephi.
Unya pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga
bata sa asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa
Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga
Kasulatan,” p. viii.)

2. Pila ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan: usa ka Basahon ni Mormon alang sa
matag bata.

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

Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna sama sa unsa kini kon ang
Manluluwas magpuyo uban sa ilang banay sulod sa usa ka semana. Pangutan-
a sila unsa sa ilang hunahuna kini sama nga mopuyo sa ilang panimalay niana
nga semana. Ipabasa sa usa ka bata ang 4 Nephi 1:15–16. Ipasabut nga kini
nga mga bersikulo naghulagway sa unsa nga paagi nga ang mga tawo sa
America mitagad sa usag usa human sa pagduaw ni Jesukristo. Tabangi ang
mga bata sa paghisgut sama unsa ang magpuyo ubos niini nga mga
kahimtang.

• Sa unsa kaha nga paagi ang atong mga kinabuhi lahi kon ang matag usa
nagsunod sa mga sugo? (Kita dili na magkinahanglan og mga kandado,
mga yawe, mga opisyal sa pulis, ug uban pa.) Tabangi ang mga bata nga
makasabut nga usa sa labing mahinungdanon nga mga yawe sa kalipay
mao ang unsaon nato pagtagad ang uban nga mga tawo. Pinaagi sa
pagpuyo sa mga pagtulun-an ni Jesukristo, kita motagad sa atong mga
banay ug mga higala uban sa labaw nga pagkamabination ug dili
maghinakog, ug kita makakaplag og dako nga kalinaw ug kalipay.

Tudloi ang mga bata sa asoy diha sa 3 Nephi 28:1–16, 23–40 ug 4 Nephi
mahitungod sa Nephite nga mga tinun-an ug sa kalinaw ug kalipay nga
nakaplagan sa mga Nephite sa paghupot sa mga sugo. (Alang sa gisugyot nga
mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang
“Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan

Pang-atensyon
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Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Unsa ang gitinguha sa mga tinun-an ni Jesukristo kaniya? (3 Nephi 28:2,
4–7.) Ngano nga ang tulo ka mga tinun-an gitugutan sa pagpabilin sa yuta
hangtud sa katapusan? (3 Nephi 28:6, 9.) Unsa nga mga kausaban ang
gihimo diha sa ilang mga lawas nga nakapahimo kanila nga magpabilin? (3
Nephi 28:33–39.)

• Sa unsa nga paagi nga ang tulo ka mga tinun-an gipanalipdan samtang sila
nagtudlo sa mga katawhan? (3 Nephi 28:18–22.) Unsa ang gitala ni Mormon
mahitungod niining tulo ka mga tinun-an? (3 Nephi 28:24–26. Itudlo nga si
Mormon nagpuyo og mga 350 ka mga tuig human ni Jesukristo.)

• Unsa ang gibuhat sa mga tinun-an human mobiya ang Manluluwas kanila? (3
Nephi 28:18.) Unsa ang gibuhat sa mga katawhan sa diha nga sila
nakadungog sa mga pulong sa mga tinun-an? (4 Nephi 1:1–2.) Pila sa mga
katawhan ang nakabig? Itudlo nga ang mga katawhan wala na mabahin
ngadto sa mga Nephite ug mga Lamanite apan nagkahiusa.

• Unsa ang gipasabut sa panagbingkil ug panagbangi? (4 Nephi 1:2. Panag-
away o panaglalis.) Sa unsa nga paagi kamo ug ang inyong banay
mapanalanginan kon kamo walay panagbingkil? Sa unsa nga paagi kamo
mahimong usa ka maghuhusay ug makatabang sa inyong banay sa paglikay
sa panagbingkil?

• Unsa ang buot ipasabut nga ang mga katawhan aduna “sa tanan nga mga
butang taliwala kanila”? (4 Nephi 1:3.) Unsa ang inyong gusto mahitungod
sa pagpuyo pinaagi niini nga paagi? Ngano sa inyong hunahuna tingali kini
malisud?

• Unsa nga mga milagro ang gihimo sa mga tinun-an ni Jesukristo? (4 Nephi
1:5.)

• Sa unsa nga paagi ang mga katawhan napanalanginan? (Tan-awa ang
pagpalambo nga kalihokan 1.)

• Ngano nga walay panagbingkil diha sa yuta? (4 Nephi 1:15.) Unsa ang buot
ipasabut sa pagbaton sa “gugma sa Dios” diha sa atong mga kasingkasing?
Kanus-a kamo mibati sa gugma sa Dios diha sa inyong kinabuhi? Sa unsa
nga paagi kita makabahin niini nga gugma ngadto sa uban?

• Unsa ang nakaingon sa usa ka kausaban niining malipayon nga katilingban?
(4 Nephi 1:23–29.) Sa unsa nga paagi nga ang mga katawhan mitagad sa
mga tinun-an? (4 Nephi 1:30–34.) Unsa ang garbo? Sa unsa nga paagi kita
makabuntog sa garbo diha sa atong mga kinabuhi?

• Unsa ang buot ipasabut sa “kinabubut-on misukol batok sa ebanghelyo ni
Jesukristo” sama sa gibuhat niini nga mga katawhan? (4 Nephi 1:38.)

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit
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• Unsa ang kahimtang sa mga katawhan tulo ka gatus human sa pagduaw ni
Kristo (4 Nephi 1:45–46.)

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Pag-andam og gilis sa mga pulong niining hugpong sa mga pulong gikan sa
4 Nephi 1:2–3, 5, 15–17:

“Matag tawo miatiman sa usag usa sa makiangayon nga paagi.”
“Sila aduna sa tanan nga mga butang nga giangay.”
“Tanang matang sa mga milagro ilang gibuhat.”
“Walay panagbingkil diha sa yuta.”
“Ang gugma sa Dios . . . mipuyo diha sa mga kasingkasing sa mga
katawhan.”
“Walay mga kasina.”
“Walay . . . mga kasaba [kaguliyang].”
“Walay . . .  mga pagpamakak.”
“Walay mga kawatan.”
“Walay . . . mga mamumuno.”
“Sila nagkahiusa, mga anak ni Kristo.”

Ibutang ang mga gilis sa usa ka sudlanan, ug pakuhaa ang matag bata og
usa ug ipakita kini. Kini nga hugpong sa mga pulong sa 4 Nephi nagpasabut
ngano nga ang mga katawhan nagpuyo sa kalinaw ug kalipay.

2. Basaha ug hisguti ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Ezra Taft
Benson, ang ikanapulog tulo nga Presidente sa Simbahan:

“Ang Ginoo nagpasidaan kanato sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ‘Pagbantay
sa garbo, basin pa unya kamo mahisama sa mga Nephite sa karaan’ (D&P
38:39)” (sa Conference Report, Apr. 1989, p. 3; o Ensign, May 1989, p. 4). Si
Presidente Benson mitudlo kanato nga kita makabuntog sa garbo sa atong
mga kinabuhi ug magmapainubsanon, magmaaghup, ug magmanunuton
pinaagi sa—

Paghigugma sa Langitnong Amahan ug pagbutang Kaniya og una sa atong
mga kinabuhi.
Dili pagkabalaka unsa ang gihunahuna sa uban kanato apan unsa lamang
ang gihunahuna sa Langitnong Amahan kanato.
Dili paglibak o pagpanaway.
Dili pagkasina ug pagpuyo labaw sa atong kinitaan.
Dili pagpakiglalis o pagpakig-away sa atong mga banay.
Pagtabang sa uban nga mobati og maayo sa ilang mga kaugalingon.
Pagdawat og tambag gikan sa atong mga pangulo.
Pagpasaylo niadto kinsa nakapasakit kanato.
Dili paghinakog.
Pag-alagad sa uban.
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Kini nga mga pamahayag mahimo nga andamon ingon nga gilis sa mga
pulong ug ibutang sa usa ka sako. Ang mga bata mahimo nga mokuha og
usa ka gilis sa pulong ug mohisgot sa unsa nga paagi kana nga baruganan
makatabang kanato sa pagbuntog sa garbo diha sa atong mga banay.

3. Basaha, hisguti, ug tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa bahin o sa
tanan sa 4 Nephi 1:15–16.

4. Ipadula sa mga bata ang tinuod nga kahimtang sa kinabuhi diin adunay
panagbingkil. Ipadula sa mga bata unsa nga matang sa kahimtang kon sila
nagpuyo sa katilingban nga Nephite nga “walay panagbingkil.” (Mga sugyot:
duha ka mga bata buot nga mag-una sa linya, duha ka mga babaye buot
magdula sa usa ka dulaan, ug uban pa.)

5. Basaha ug hisguti ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Marvin J.
Ashton:

“ ‘Unsaon ninyo pagkahibalo kon ang usa ka tawo nakabig ba ngadto kang
Jesukristo?’ . . .  ‘Ang labing maayo ug labing tin-aw nga timailhan nga kita
nag-uswag sa espirituhanon nga paagi ug nagpaduol ngadto kang Kristo
mao ang paagi nga kita mitagad sa uban nga mga tawo’ “ (sa Conference
Report, Apr. 1992, p. 25; o Ensign, May 1992, p. 20).

6. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa ikanapulog tulo nga artikulo sa
hugot nga pagtuo. Hisguti sa unsa nga paagi kini magamit ngadto sa paagi
sa pagpuyo sa mga Nephite human sa pagduaw ni Jesukristo kanila ug sa
unsa nga paagi kita makapuyo karon.

7. Basaha ug hisguti ang Doktrina ug mga Pakigsaad 19:23.

8. Awita o basaha ang mga pulong sa “Ako Mibati sa Gugma sa Akong
Manluluwas [I Feel My Savior’s Love]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p.
74) o “Hupot sa mga Sugo [Keep The Commandments]” (Primarya 3 o
Children’s Songbook, p. 146).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga kita makasinati og kalinaw ug kalipay kon kita magpuyo nga
mapainubsanon ingon sa gitudlo sa Manluluwas kanato.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa 4 Nephi 1:1–18 sa panimalay ingon og
usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Mormon Nakasaksi sa 
Pagkalaglag sa mga Nephite

Katuyoan Aron sa paglig-on sa tinguha sa matag bata sa pagpabilin nga matinud-anon
ngadto sa mga pagtulun-an ni Jesukristo bisan pa sa mga impluwensya sa
dautan libut kanato.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Mormon 1–6. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom unsaon ninyo sa pagtudlo ang mga bata sa asoy sa
balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Unom ka gisulat nga mga paghulagway ingon nga gihulagway diha sa

pang-atensyon nga kalihokan.
c. Mga hulagway 4-1, Mormon Nagmubo sa mga Palid (Sudlanan sa

Hulagway sa Ebanghelyo, 306; 62520), ug 4-51, Mormon Nanamilit
ngadto sa Kanhi Gamhanan nga Nasud (Sudlanan sa Hulagway sa
Ebanghelyo 319; 62043).

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

Isulat ang pulong Mormon diha sa pisara.

• Unsa ang inyong mahunahuna kon kamo makadungog niini nga pulong?

Human ang mga bata makahisgot unsa ang ilang gihunahuna, ipasabut nga
karon sila makakat-on mahitungod sa propeta Mormon. Hatagi ang unom ka
mga bata sa matag usa sa mosunod nga mga paghulagway ni Mormon ingon
nga usa ka batan-on aron basahon ngadto sa klase:

Ako natawo sa mga 321 A.D.

Sa diha nga ako nag-edad og napulo ka mga tuig, ang propeta nga si
Ammaron miingon kanako nga ihatag ngari kanako ang dagko nga mga
palid ni Nephi kon ako mag-edad na og kawhaan og upat. (Mormon 1:2–4.)

Sa diha nga ako nag-edad og napulog-usa, ako mibalhin ngadto sa
Zarahemla, usa ka dako nga dakbayan nga adunay daghan nga mga tawo,
uban sa akong amahan. Nianang mao nga tuig ang mga gubat nagsugod.
(Mormon 1:6–8.)

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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Sa diha nga ako nag-edad og napulog lima ka mga tuig, ako giduaw ni
Jesukristo ug mibati sa iyang gugma ug kaayo. (Mormon 1:15.)

Sa diha nga ako nag-edad og napulog unom ka mga tuig, ako natudlo sa
pagpangulo sa tanan nga mga kasundalohan nga Nephite. (Mormon 2:1–2.)

Tungod sa pagkadautan sa akong mga katawhan, ako kinahanglan nga
magmalig-on sa paghupot sa mga sugo ug pagsalig diha sa Langitnong
Amahan.

Ipasabut ngadto sa mga bata nga kon kita magtuon sa kinabuhi ni Mormon,
atong makita nga mahimo ang pagpuyo og usa ka matarung nga kinabuhi
bisan pa sa dautan nga mga impluwensya nga naglibut kanato.

Itudlo ang mga asoy ni Mormon nga nagmubo sa dagko nga mga palid ni
Nephi ug sa kalaglagan sa mga Nephite gikan sa Mormon 1–6. Gamita ang
mga hulagway sa tukma nga mga panahon. (Alang sa gisugyot nga mga paagi
sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa
Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Sa unsa nga paagi ug ngano nga si Mormon gipili sa paghupot sa mga
talaan? (Mormon 1:2–4.) Unsa sa inyong hunahuna ang inyong bation kon
kamo hatagan sa sama nga mga kapangakohan nga gihatag ngadto ni
Mormon sayo sa inyong kinabuhi? Sa unsa nga paagi kamo nag-andam sa
inyong kaugalingon alang sa usa ka sagrado nga kapangakohan?

• Unsa ang nahitabo taliwala sa mga Nephite ug mga Lamanite niini nga
panahon? (Mormon 1:13.) Unsa nga espirituhanon nga mga panalangin ang
gisalikway sa mga Nephite tungod sa ilang pagkadautan? (Mormon
1:13–14.) Ngano nga mahinungdanon ang pagpuyo aron kita makabaton sa
Espiritu Santo uban kanato?

• Ngano nga si Mormon wala tuguti sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa
mga Nephite? (Mormon 1:16–17.) Sa unsa nga mga paagi nga malisud ang
pagpuyo diha sa usa ka dautan nga kalibutan?

• Unsa ang hinungdan nga ang mga Nephite misugod sa paghinulsol?
(Mormon 2:10–11. Kamo mahimo nga mopahinumdom sa panagna ni
Samuel diha sa Helaman 13:18.) Ngano nga ang kalipay ni Mormon sa
paghinulsol sa mga katawhan sa wala madugay nahimo nga kasubo?
(Mormon 2:12–15.) Sa unsa nga paagi kita sa kinasingkasing makahinulsol?

• Sa panahon sa mga gubat, unsa ang gibuhat ni Mormon sa dagko nga mga
palid ni Nephi? (Mormon 2:16–18.) Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga
ang Basahon ni Mormon gingalan sunod sa ngalan ni Mormon tungod kay
siya mao ang propeta kinsa mimubo o mitingub sa dagko nga mga palid ni
Nephi. Ipakita ang hulagway ni Mormon nga nagmubo sa dagko nga mga
palid ni Nephi. Kini nga pagmubo gihimo ni Mormon; ang mga butang nga

Mga Pangutana
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gidugang sa iyang anak nga lalaki, nga si Moroni; ug ang gagmay nga mga
palid ni Nephi mao ang bulawan nga mga palid nga nakuha ni Joseph Smith
gikan kang Moroni sa Bungtod sa Cumorah.

• Ngano nga ang mga Nephite wala kaayo magmalampuson sa gubat ingon
nga sila gidahum nga magmalampuson unta (Mormon 2:26–27.) Unsa ang
atong mabuhat aron makabaton sa “kusog sa Ginoo” sa atong mga
kinabuhi?

• Unsa ang nahitabo sa diha nga si Mormon mitudlo sa mga Nephite
mahitungod sa paghinulsol? (Mormon 3:2–3.) Ngano nga daghan nga mga
tawo dili maminaw ngadto sa Langitnong Amahan ug sa iyang mga propeta?

• Unsa ang gibuhat ni Mormon sa katapusan tungod sa pagkadautan sa mga
katawhan? (Mormon 3:11.) Unsa ang iyang gibuhat aron sa pagpakita kon
unsa ang iyang pagpakabana kanila? (Mormon 3:12.) Ngano nga kita mag-
ampo alang sa mga tawo kinsa wala maghupot sa mga sugo sa Langitnong
Amahan?

• Hain sa mga propeta ang nanagna sa kalaglagan sa mga Nephite? (Mormon
1:19, 2:10.) Unsa ang pipila ka mga kalisdanan ang giantus sa mga
katawhan, tungod sa ilang pagkadautan, agi og katumanan niini nga mga
panagna? (Mormon 2:8, 20; 4:11, 21; 5:16, 18; 6:7–9.) Kon kamo nakakita
niini nga mga kalisud nga nahitabo sa inyong mga higala ug mga silingan,
unsa ang inyong gusto nga buhaton alang kanila? Unsa ang atong mahimo
sa pagtabang sa uban nga makakat-on sa paghupot sa mga sugo sa
Langitnong Amahan? (Tan-awa ang pagpalambo nga kalihokan 2.)

• Pila ka mga tawo ang napatay na niini nga gubat? (Mormon 6:10–15. Tan-
awa ang pagpalambo nga kalihokan 3.) Unsa ang gisulti ni Mormon
mahitungod sa kalaglagan sa iyang mga katawhan? (Mormon 6:16–22.)

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Hisguti ang katuyoan ni Mormon sa paghupot sa mga talaan (Mormon
3:20–22; 5:14–15). Itudlo sa matag bata ang usa ka bersikulo nga basahon
aron makita ang mga tubag.

2. Hangyoa ang matag bata sa pagngalan og usa ka sugo ug pagsulti kon
unsa ka lahi ang Zarahemla o sa ilang dakbayan kon ang tanan nagpuyo
lamang niana nga sugo.

3. Hisguti ang hilabihan ka daghan nga mga katawhan kinsa nalaglag. Itandi
kini ngadto sa usa ka dakbayan nga adunay 230,000 ka mga tawo diin ang
tanan napatay gawas sa kawhaan ug upat ka mga tawo.

4. Balika pagtuon uban sa mga bata ang mga panalangin nga atong naangkon
tungod sa ka dako sa hugot nga pagtuo ug kaisug ni Mormon sa
pagmatinud-anon ngadto sa iyang kapangakohan. Ilakip ang mosunod:

Siya mipakita og usa ka panig-ingnan pinaagi sa pagpakita kanato unsaon sa
pagpabilin nga matinud-anon bisan kon gilibutan sa dautan.
Siya mitala sa kasaysayan sa iyang mga katawhan.
Siya mimubo sa kasaysayan sa mga Nephite.
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Siya misulat ngadto sa iyang anak, nga si Moroni, diin naghatag kanato og
maalamon nga tambag ug doktrina.

• Sa unsa nga paagi kita makapakita sa atong utang kabubut-on alang niini
nga sagrado nga mga talaan?

5. Awita o basaha ang mga pulong sa “Ako Gibati sa Gugma sa Akong
Manluluwas [I Feel My Savior’s Love]” (PAM B o Children’s Songbook, p. 74),
“I Will Follw God’s Plan” (Children’s Songbook, p. 164), o “Pilia ang Matarung
[Choose The Right]” (Hymns, no. 239).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod mahitungod sa Basahon ni Mormon ug sa unsa nga paagi kini
makatabang kanato sa pagpabilin nga matinud-anon ngadto ni Jesukristo
bisan pa sa mga impluwensya sa dautan libut kanato.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mormon 1:1–7, 13–19 sa panimalay
ingon og usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Ang mga Jaredite Gigiyahan 
ngadto sa Gisaad nga Yuta

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa mga bata sa pagpangita sa paggiya sa Espiritu Santo
sa tibuok nilang mga kinabuhi.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Ether 1:1–4, 33–43; 2; 3; 6:1–13; ug
Genesis 11:1–9. Unya pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo sa
pagtudlo ang mga bata sa asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang
“Pagpangandam sa Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa
Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Isulat ang hugpong sa mga pulong “Barug, tuyok, ug lingkod sa hilom nga
paagi” sa usa ka piraso nga papel. Unya pinaagi sa paggamit sa lain nga
mga pinulongan sa ubos, paghimo og igo nga mga kopya sa hugpong sa
mga pulong sa mga pinulongan sa lain nga mga nasud aron ang uban nga
mga bata adunay kopya.

Aleman: Steh auf, dreh dich um, und sitz still.
Italyan: Alzati, girati, siediti, e stai tranquillo.
Danish: Rejs dig op, vend dig omkring, saet dig stille ned.
Swedish: Stalla upp, vend dig omkring, satt dig stilla ned.
Pranses: Leve-toi, tuorne-toi, et assieds-toi tranquillement.
Portuguese: Levante-se, vire-se, e sente-se silenciosamente!
Kiratsila: Ponte de pie, date una vuelta, y sientate en silencio.

4. Mga Kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Usa ka Bibliya.
c. Mga hulagway 4-44, Mapa sa Kalibutan; 4-52, Ang Igsoon nga lalaki ni

Jared Nakakita sa Tudlo sa Ginoo (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo
318; 62478); 4-53, Ang mga Kasko sa Jaredite; ug 4-9, Jesus ang Kristo
(Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 240; 62572).

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

Hatagi ang matag bata sa usa sa mga papel uban sa hugpong nga mga
pulong “Barug, tuyok, ug lingkod sa hilom nga paagi” nga gisulat diha niini sa
usa sa nagkalain-lain nga mga pinulongan. Hangyoa ang mga sakop sa klase
sa pagsunod sa mga panudlo diha sa ilang mga papel.

• Ngano nga kamong tanan dili makahimo sa pagsunod sa mga panudlo?

Sa laktud nga paagi isaysay ang sugilanon sa Tore sa Babel gikan sa Genesis
11:1–9.

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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• Sama kini sa unsa kon kamo dili makahimo sa pagsabut sa mga tawo libut
kaninyo? Ipasabut nga karon ang mga bata makakat-on mahitungod sa usa
ka banay kinsa nagpuyo sa panahon sa Tore sa Babel.

Pinaagi sa paggamit sa mga hulagway sa tukma nga mga panahon, itudlo sa
mga bata ang asoy gikan sa Ether 1–3 ug 6:1–13 mahitungod sa mga Jaredite
nga gigiyahan ngadto sa gisaad nga yuta. (Alang sa gisugyot nga mga paagi
sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa sa “Pagtudlo gikan sa
Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Kinsa ang mga Jaredite? (Ether 1:33.) Ngano nga ang Ginoo wala molibug
(mousab, molibug) sa ilang mga pinulongan? (Ether 1:34–37.)

• Unsa ang gihangyo sa igsoon nga lalaki ni Jared sa Langitnong Amahan?
(Ether 1:38.)

• Unsa nga mga pagpangandam ang gihimo sa mga Jaredite alang sa ilang
panaw? (Ether 1:41; 2:2–3; 6:4.)

• Unsa ang buot ipasabut sa pulong deseret? (Ether 2:3.)

• Sa unsa nga paagi nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo migiya sa
mga Jaredite sa ilang panaw diha sa dagat? (Ether 2:4–6.) Sa unsa nga
paagi kita makadawat og balaan nga paggiya sa atong mga kinabuhi? (Mga
tubag ngadto sa pag-ampo, pinaagi sa Espiritu Santo, pinaagi sa mga
propeta ug uban nga mga pangulo, pinaagi sa balaan nga mga kasulatan.)

• Ngano nga ang mga Jaredite gigiyahan ngadto sa usa ka pinili nga yuta?
(Ether 1:42–43.)

• Ngano nga ang Ginoo wala malipay sa igsoon nga lalaki ni Jared? (Ether
2:14.) Unsa ang gibuhat sa igsoon nga lalaki ni Jared human ang Ginoo
mopanton kaniya? (Ether 2:15.) Ipasabut nga ang pulong panton nagpasabut
nga gisultihan nga kamo nagbuhat og butang nga sayop aron kamo
mahibalo unsa ang matarung nga butang ang buhaton.

• Sa hapit na mahuman ang mga kasko, usa ang duha ka mga suliran nga ang
igsoon nga lalaki ni Jared nagkinahanglan og panabang? (Ether 2:19.) Unsa
ang gipaabut sa Ginoo nga buhaton sa igsoon nga lalaki ni Jared aron sa
pagsulbad sa suliran sa paghatag og kahayag sa mga kasko sa dili pa siya
hatagan og paggiya? (Ether 2:23, 25; 3:1.) Unsa ang atong makat-unan
gikan sa mga kasinatian sa igsoon nga lalaki ni Jared mahitungod sa
pagsulbad sa atong kaugalingon nga mga suliran?

• Tungod sa inyong dako nga hugot nga pagtuo ni Jesukristo, unsa ang
gibuhat sa igsoon nga lalaki ni Jared sa pagsangkap og kahayag alang sa
mga kasko? (Ether 3:1, 4–5.) Sa unsa nga paagi siya gitabangan ni
Jesukristo? (Ether 3:6.) Sa unsa nga paagi kita makapakita sa atong hugot
nga pagtuo ni Jesukristo? 

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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• Unsa ang nakita sa igsoon nga lalaki ni Jared sa diha nga gipasigaan ang
mga bato? (Ether 3:6–8.) Ngano nga ang igsoon nga lalaki ni Jared
nakahimo sa pagkakita kang Jesukristo? (Ether 3:9–15.) Unsa ang nakat-
unan sa igsoon nga lalaki ni Jared mahitungod sa lawas ni Jesukristo? (Ether
3:6, 15–17.) Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang igsoon nga
lalaki ni Jared nakakita sa espiritu nga lawas ni Jesukristo, nga susama
kaayo sa yutan-on nga lawas nga nadawat ni Jesus sa diha nga siya mianhi
sa yuta.

• Unsa nga mga suliran ang giatubang sa mga Jaredite samtang sila mitabok
sa dagat? Giunsa sila sa pagtabang sa Ginoo? Unsa ang gibuhat sa mga
Jaredite? (Ether 6:5–9.)

• Unsa ang gibuhat sa mga Jaredite sa diha nga sila midunggo sa baybayon
sa gisaad nga yuta? (Ether 6:12–13.) Unsa nga mga panalangin nga kamo
mapasalamaton? Sa unsa nga paagi kita makapakita sa Langitnong Amahan
nga kita mapasalamaton alang sa atong mga panalangin?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Ipakita ang daghan nga mga butang o mga hulagway sa mga butang sama
sa usa ka mapa, kompas, flashlight, ug uban pa. Pahisguta ang mga bata sa
unsa nga paagi ang matag butang nagtabang sa paggiya kanato. Ipakita
ang hulagway ni Jesukristo ug hisguti sa unsa nga paagi kita makadawat sa
espirituhanon nga paggiya sa atong mga kinabuhi.

2. Balika pagtuon ug hisguti ang ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo.
Ipakita ang hulagway ni Jesukristo, ug pangutan-a ang mga bata ngano sa
ilang hunahuna ang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo mao ang unang
baruganan sa ebanghelyo. Hisguti ngano nga kita kinahanglan gayud
magbaton og hugot nga pagtuo sa dili pa kita makahinulsol, magpabunyag,
ug makadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Pahataga ang mga bata og pipila
ka mga panig-ingnan kon sa unsa nga paagi nga ang hugot nga pagtuo ni
Jesukristo makapauswag sa atong mga lihok ug kinaiya. Hatagi og gibug-
aton nga ang dako nga gahum atong maangkon ko kita mopalambo og
hugot nga pagtuo diha kaniya.

3. Pinaagi sa paggamit sa pisara o sa usa ka karatula, paghimo og diagrama
sa tic-tac-toe. Bahina ang klase ngadto sa duha ka mga pundok, ang usa
mogamit sa X ug ang lain mogamit sa O. Kon ang pangutana nga inyong
gipangutana natubag sa husto, kana nga pundok makapili asa ibutang ang X
o O. Ang tumong mao ang paghimo og tulo ka mga X o O nga
nagsunodsunod. Kon adunay pangutana nga dili matubag, ang kaatbang
nga pundok adunay kahigayunan sa pagtubag sa mao nga pangutana.
(Basaha ang leksyon 18 alang sa mga panudlo.) Ang mosunod mao ang
balik-pagtuon nga mga pangutana mahitungod sa mga Jaredite (kamo
kinahanglan modugang og uban):

Pila ka mga bato ang gibutang sa matag kasko? (Duha.)

Unsa ka dugay alang ni Jared, sa iyang igsoon nga lalaki, ug sa ilang mga
banay ug mga higala sa pagtabok sa lawod? (Hapit mausa ka tuig.)
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Unsa ang ngalan sa taas nga tore nga gitukod sa dautan nga mga tawo?
(Tore sa Babel.)

Ngano nga ang igsoon nga lalaki ni Jared nag-andam og napulog unom
ka mga bato? (Aron adunay mahimo nga kakuhaan og kahayag alang sa
ilang panaw.)

Giunsa ni Jesukristo paghimo sa matag bato nga mohayag? (Pinaagi sa
iyang gahum sa paghikap kanila sa iyang tudlo.) 

4. Awita o basaha ang mga pulong sa “I Need My Heavenly Father” (Children’s
Songbook, p. 18) o “Ako Anak sa Dios [I Am a Child of God]” (Mga Himno ug
mga Awit sa mga Bata o Children’s Songbook, p. 2).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga ang matag bata makadawat og paggiya gikan sa Espiritu
Santo kon sila magpuyo nga takus sa pagbaton sa Espiritu diha sa ilang mga
kinabuhi.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Ether 3:6–16 sa panimalay ingon nga
usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Ang mga Jaredite Midumili 
sa mga Propeta

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga buot mobuntog sa dautan diha sa iyang
kinaugalingon nga kinabuhi pinaagi sa pagpaminaw ug pagsunod sa mga
propeta.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Ether 2:10–12; 11:1–5; 12:1–5;
13:13–22; 14:1–2, 21; 15:1–6, 18–34; ug Omni 1:20–21. Unya pagtuon sa
leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa
balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Hulagway 4-54, Ether Mitala sa Kasaysayan sa mga Jardite.

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

Pangutana og mga pangutana nga susama sa mosunod:

• Unsa ang mahitabo kon kamo mopili sa pagtuslok sa usa ka dagum ngadto
sa usa ka gipaburot nga balon?

• Unsa ang mahitabo kon ang inyong banay mopili sa paghunong sa
pagpamu-bo sa tanom sa inyong panimalay?

• Unsa ang mahitabo kon kamo mopili sa pagkatulog og dugay ug dili
makatulog og igo?

Ipasabut ngadto sa mga bata nga ang tanan nilang mga pagpili adunay mga
sangputanan. Ang mga sangputanan mao ang unsa ang mahitabo ingon nga
usa ka resulta sa mga pagpili nga atong gihimo. Ang balaan nga mga
kasulatan ug ang atong mga propeta nagtudlo kanato sa mga sangputanan sa
atong mga pagpili tungod kay ang Langitnong Amahan buot nga kita mohimo
og maayo nga mga pagpili. Kini nga leksyon mao ang mahitungod sa mga
Jaredite ug sa propeta Ether. Si Ether misulti sa mga Jaredite nga kon sila
mopili sa dili paghinulsol, ang sangputanan mao nga ang tanan nga mga
katawhan malaglag.

Tudloi ang mga bata sa asoy sa kalaglagan sa mga Jaredite gikan sa balaan
nga mga kasulatan nga gilista diha sa seksyon nga “Pagpangandam”. (Alang
sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-
awa ang “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.) Itudlo nga ang
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mga propeta mitudlo sa mga katawhan sa pagbaton og hugot nga pagtuo diha
ni Jesukristo ug sa paghinulsol, apan tungod kay ang mga tawo misalikway ug
mipatay sa mga propeta, sa katapusan ang tibuok sibilisasyon sa Jaredite
nalaglag. Gamita ang hulagway sa tukma nga panahon.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Unsa ang kabubut-on? (Ang kahanas sa pagpili.) Ngano nga ang Langitnong
Amahan mihatag kanato og kabubut-on? Tabangi ang mga bata nga
makasabut nga kita motubo ug makakat-on kon kita mohimo og mga
pagpili? Ang Langitnong Amahan nakahibalo nga ang pagpugos kanato sa
pagbuhat og mga butang dili makatabang kanato nga makakat-on nga
mahimong sama kaniya?

• Unsa ang gibuhat sa mga Jaredite ngadto sa mga propeta kinsa nanagna sa
ilang kalaglagan? (Ether 11:1–5.) Unsa unta ang mahimo sa mga Jaredite sa
pagsanta sa ilang kalaglagan? Ipasabut nga kita sa kanunay makapili sa
paghinulsol ug makalikay sa mga sangputanan sa pagpadayon diha sa sala.

• Kinsa si Coriantumr? (Ether 12:1.) Kinsa si Ether? (Ether 12:2. ) Unsa ang
gisulti ni Ether ngadto sa mga Jaredite? (Ether 12:3–4.)

• Sa unsa nga paagi nga ang mga katawhan misupak sa mga pagtulun-an ni
Ether? (Ether 13:13.) Diin si Ether mitago? (Ether 13:14.) Unsa ang iyang
gibuhat samtang siya didto sa langub? Ngano sa inyong hunahuna nga ang
uban nga mga tawo magdumili sa pagpaminaw ngadto sa mga propeta?

• Unsa ang gisugo ni Jesukristo kang Ether nga isulti ngadto kang
Coriantumr? (Ether 13:20–21.) Sa unsa nga paagi si Coriantumr ug ang mga
Jaredite mitubag ngadto kang Ether? (Ether 13:22.)

• Unsa ang dako nga tunglo ang miabut sa yuta tungod sa pagkadautan sa
mga katawhan? (Ether 14:1–2, 21; 15:2.) Unsa sa inyong hunahuna kini
mahisama sa pagpuyo uban niini nga mga suliran?

• Unsa ang mga sangputanan sa paggamit sa atong kabubut-on sa paghimo
og matarung nga mga pagpili? Hangyoa ang mga bata sa paghatag og mga
panig-ingnan sa matarung nga mga pagpili ug sa mga sangputanan. Unsa
ang mga sangputanan kon kita mohimo og sayop nga mga pagpili?
Paghatag og mga panig-ingnan sa sayop nga mga pagpili ug sa ilang mga
sangputanan.

• Unsa ang gisulat ni Coriantumr sa usa ka sulat ngadto ni Shiz, ang kaatbang
nga pangulo sa militar? (Ether 15:4.) Unsa ang gitubag ni Shiz? (Ether 15:5.)
Sa unsa nga paagi nga si Coriantumr ug ang iyang mga katawhan misupak
ngadto sa mga katawhan ni Shiz? (Ether 15:6.)

• Ngano nga ang mga katawhan nagpadayon sa pagpakig-away? (Ether
15:18–19.) Unsa unta ang mahitabo kon ang mga Jaredite misunod ni
propeta Ether? (Ether 13:20.)

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit
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• Kinsa ang katapusang duha ka mga manggugubat nga Jaredite? (Ether
15:29.) Kinsa ang buhi? (Ether 15:30–32.) Kinsa ang nakakita kang
Coriantumr? (Omni 1:20–21.) Unsa ang gibuhat ni propeta Ether sa mga
talaan nga iyang gisulat mahitungod sa mga Jaredite? (Ether 15:33.) Unsa
ang katapusan nga pagpamatuod ni Ether? (Ether 15:34.) Unsa ang labing
mahinungdanon nga tumong sa atong mga kinabuhi?

• Unsa sa inyong hunahuna ang inyong bation kon kamo pa si Ether ug
nakakita nga nalaglag ang mga katawhan tungod sa ilang
pagkamasinupakon?

• Unsa unta ang mabuhat sa mga Jaredite sa paglikay niining dako nga
katalagman? Sa unsa nga paagi nga ang pagpili sa pagsunod sa buhi nga
mga propeta makatabang kanato karon? Unsa ang uban nga mga pagtulun-
an sa buhi nga mga propeta karon? Unsa nga panalangin ang moabut kon
kita mosunod sa ilang tambag?

Kamo mahimo nga mogamit sa pagpalambo nga kalihokan 3 ingon nga usa ka
balik-pagtuon niini nga leksyon.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Pakigbahin og bag-o nga mga mensahe sa komperensya sa unang
kapangulohan ug sa Kurom sa Napulog Duha ka mga Apostoles nga
magamit sa mga bata sa inyong klase. Pangutan-a ang mga bata sa unsa
nga paagi sila makasunod sa buhi nga mga propeta, ug ilista ang ilang mga
sugyot diha sa pisara. Papilia ang mga bata og usa ka paagi nga sila
makasunod sa mga propeta sa umaabut nga semana.

2. Sa wala pa ang klase, isulat ang mga letra sa pulong nga pagkamasulundon
diha sa lain nga mga piraso sa papel, ug tagoi kini libut sa lawak-
klasehanan. Ipasabut ngadto sa mga bata nga kamo adunay gitago nga
pipila ka mga letra. Paghatag og piho nga mga panudlo alang sa
pagpangita sa matag letra. Kon nakit-an na ang tanan nga mga letra, ihan-ay
kini sa salog o sa pisara aron maporma ang pulong pagkamasulundon.
Pangutan-a kon giunsa nila sa pagkakita sa tanang mga letra. Tudloi ang
mga bata nga ang Langitnong Amahan buot nga kita mopili sa pagsunod.
Ang pagkat-on sa pagsunod mao ang usa sa mahinungdanon nga mga
katarungan nga kita ania sa yuta. Ang Langitnong Amahan buot nga kita
mogamit sa atong kabubut-on ug mopili sa pagsunod sa tambag sa mga
pangulo sa Simbahan. Pangutan-a ang mga bata unsa sa ilang hunahuna
ang labing mahinungdanon nga butang nga ilang mahimo aron
magmalipayon. Balik pag-usab ngadto sa mga letra nga mabasa nga
pagkamasulundon. Itudlo nga ang Langitnong Amahan nagsulti kanato diha
sa balaan nga mga kasulatan ug pinaagi sa iyang mga pangulo sa
Simbahan unsa ang iyang buot nga atong buhaton. Kon kita mogamit sa
atong kabubut-on sa pagkamasulundon ug mobuhat unsa ang iyang gisulti,
siya motabang kanato sa pagpangita og kalipay.



3. Paghimo sa mosunod nga mga gilis sa pulong:
Pagkamatarung
Mga Panalangin
Kauswagan
Garbo
Pagkadautan
Pag-antus o kalaglagan
Pagpaubos
Paghinulsol

Ipasabut nga sa tibuok kasaysayan sa diha nga ang mga katawhan mga
matarung, ang Langitnong Amahan mipanalangin kanila uban sa kauswagan.
Apan wala damha kini nga kauswagan maggiya ngadto sa garbo ug
pagkadautan ug usahay sa hingpit nga kalaglagan.

Ipasabut nga kini mao ang nahitabo sa mga Jaredite. Sa sinugdanan sila usa
ka matarung nga mga katawhan ug napanalanginan ug nagmauswagon.
(Pagdibuho og usa ka dako nga lingin sa pisara, ug ipapilit sa mga bata diha
sa tukma nga mga dapit sa lingin ang gilis sa mga pulong nga
“Pagkamatarung,” “Mga Panalangin,” ug “Kauswagan” [tan-awa ang mosunod
nga paghulagway]). Unya ang mga Jaredite nagmapagarbuhon ug misalikway
sa mga propeta. Ang mga katawhan nahimong hilabihan ka dautan nga sila sa
hingpit nalaglag. (Ipapilit sa mga bata diha sa tukma nga mga dapit sa lingin
ang gilis sa mga pulong “Garbo”, “Pagkadautan”, ug “Pag-antus o kalaglagan”
Ipasabut nga kon ang mga Jaredite nagpaubos sa ilang mga kaugalingon ug
naghinulsol sa wala pa sila malaglag, sila unta makatagamtam pag-usab sa
mga panalangin sa matarung nga pagpuyo. (Ipapilit sa mga bata diha sa
tukma nga mga dapit sa lingin ang gilis sa mga pulong “Pagpaubos” ug
“Paghinulsol”.) Tabangi ang mga bata nga makasabut nga kini nga pagliyok
kanunay mahitabo sa atong kinaugalingon nga mga kinabuhi ingon man usab
diha sa kasaysayan sa mga nasud.
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4. Pahimoa ang mga bata sa ilang kaugalingon nga mga kopya sa liyok sa
panahon nga kasaysayan aron dad-on sa panimalay ug ipakigbahin uban sa
ilang mga banay. Ang mga bata mahimo nga mohimo sa ilang mga liyok sa
panahon nga kasaysayan nga kinaugalingon pinaagi sa pagdugang og mga
butang sama sa “pagpaminaw ngadto sa mga propeta,” “pagsunod sa
akong mga ginikanan,” “pag-ampo matag adlaw,” “pahayag og utang
kabubut-on,” “pag-alagad sa uban,” ug uban pa.

5. Awita o basaha ang mga pulong sa “Sunod sa Propeta [Follow the Prophet]”
(Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 110), “Sunod sa mga Sugo [Keep the
Commandments]” (Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 146), o “Atong Dad-
on sa Kalibutan ang Iyang Kamatuoran [We’ll Bring the World His Truth]”
(Primarya 3 o Children’s Songbook, p. 172).

Panapos

Pagpamatuod Ipamatuod nga kon kita mopili sa pagpaminaw ug pagsunod sa mga propeta
sa Langitnong Amahan kita mapanalanginan ug makabuntog sa dautan.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Ether 13:13–22 ug 15:33–34 sa
panimalay ingon nga usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay



Moroni ug ang 
Iyang mga Sinulat

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagpili sa maayo ibabaw sa dautan aron
sila mapanalanginan uban sa gugma nga putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Mormon 8:2–6 ug Moroni 1, 7–8.
Unya pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga
bata sa asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa
Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga
Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Hulagway 4-51, Mormon Nanamilit ngadto sa Kanhi nga Usa ka

Gamhanan nga Nasud (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 319;
62043).

Gisugyot 
nga Pagpalambo 
sa Leksyon

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

Ipakita ang hulagway ni Mormon Nanamilit ngadto sa Kanhi nga Usa ka
Gamhanan nga Nasud ug pangutan-a ang mga bata kinsa ang mga tawo nga
anaa sa hulagway.

Ipasabut nga si Mormon mihatag sa uban nga bahin sa sagrado nga mga
talaan ngadto sa iyang anak nga lalaki nga si Moroni aron sa pagpanalipod
kanila niini gikan sa mga Lamanite ug nga aron si Moroni mohuman sa talaan.
Ipabasa sa mga bata ang mga pulong ni Moroni sa Mormon 8:2–5.

Tabangi ang mga bata sa pagbanabana unsa ka dugay si Moroni nga nag-
inusara pinaagi sa pagpangita sa tuig sa katapusan nga gubat sa Nephite diha
sa ubos sa pahina sa Mormon 6. Unya ipakuha sa mga bata kana nga petsa
gikan sa tuig nga gilista sa ubos sa katapusang pahina sa Moroni 10. (421 -
385 = 36 ka mga tuig.)

Pangutan-a ang mga bata unsa ka dugay sila nga nag-inusara. Tabangi sila sa
paghanduraw kon unsa ang kahimtang sa mag-inusara sulod sa katloan ug
unom ka mga tuig.

Ipasabut nga si Moroni nagpuyo uban sa daghan nga mga kalisdanan sa
paghuman sa bulawan nga mga palid aron sila magamit sa umaabut nga mga
kaliwatan ingon nga Basahon ni Mormon ug motabang kanato nga mahimong
sama ni Jesukristo.

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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Kamo mahimo usab mogamit sa pagpalambo nga kalihokan 1 ingon nga usa
ka pang-atensyon nga kalihokan.

Tudloi ang mga bata sa asoy sa pagpuyo ni Moroni nga nag-inusara sa
kamingawan ug pagsulat sa mga pulong sa iyang amahan diha sa mga palid,
ingon nga gisulti diha sa Mormon 8:2–6 ug Moroni 1, 7–8. (Alang sa gisugyot
nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang
“Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Agi og dugang sa paghuman sa talaan sa mga Nephite, si Moroni misulat
usab og usa ka mubo nga kasaysayan sa lain nga sibilisasyon. Kinsa kining
mga tawhana? (Moroni 1:1.)

• Unsa ang gibati ni Moroni mahitungod kang Jesukristo? (Moroni 1:2–3.)
(Kamo mahimo nga magpamatuod mahitungod ni Jesukristo.) Sa unsa nga
paagi nga ang pagbaton og usa ka pagpamatuod ni Jesukristo makatabang
kanato sa pagpili sa matarung?

• Unsa ang gisulat ni Moroni mahitungod sa pagbuhat og maayo? (Moroni
7:6–8.) Ngano nga mahinungdanon ang paghimo og mga lihok sa
pagkamabination uban sa matarung nga kinaiya? Unsa ang pipila ka mga
gasa nga kita gisugo sa paghatag ingon nga mga sakop sa Simbahan ni
Jesukristo? (Pag-alagad, gugma, pagkamasulundon, ikapulo, mga halad sa
puasa.)

• Unsa ang gisulat ni Moroni mahitungod sa unsa nga paagi kita mag-ampo?
(Moroni 7:9.) Unsa ang atong mahimo aron paghimo sa atong mga pag-
ampo nga labaw nga kinasingkasing?

• Unsa nga espiritu ang gihatag kanatong tanan aron sa pagtabang kanato sa
paghukom tali sa maayo ug dautan? (Moroni 7:15–18. Ipasabut nga ang
kahayag ni Kristo sa kanunay gitawag og tanlag.) Unsa nga dugang
panabang ang gipadala sa Langitnong Amahan sa diha nga kita
gibunyagan? (Ang gasa sa Espiritu Santo.) Sa unsa nga paagi kita
makagamit niini nga kahibalo sa paghimo og mga paghukom? (Tan-awa ang
pagpalambo nga kalihokan 2.)

• Unsa ang gisulat ni Mormon mahitungod sa gugma nga putli? (Moroni 7:45,
47. Tan-awa ang pagpalambo nga mga kalihokan 3 ug 4.) Ngano nga
mahinungdanon alang kanato ang pagbaton og gugma nga putli? (Moroni
10:21.)

• Unsa ang atong mahimo aron makaangkon sa tiunay nga gugma ni Kristo
(gugma nga putli)? (Moroni 7:48.) Unsa nga mga panalangin ang gisaad
kanato kon kita aduna sa putli nga gugma ni Kristo?

• Unsa ang gisulat ni Moroni mahitungod sa pagbunyag sa gagmay nga mga
bata? (Moroni 8:8–10.) Unsa ang buot ipasabut sa may tulubagon?

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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(Makahimo sa pag-ila sa maayo ug dautan ug nga may tulubagon alang sa
atong mga pagpili.) Sa unsa nga edad kita may tulubagon alang sa atong
mga lihok? (Walo ka mga tuig ang edad; tan-awa sa D&P 68:25, 27.)

• Unsa sa inyong hunahuna nga lahi unta ang mga kasaysayan sa mga
Nephite ug mga Jaredite kon sila migamit pa unta sa mga baruganan sa
gugma nga putli diha sa ilang mga kinabuhi?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Alang niini nga kalihokan kamo magkinahanglan og usa ka piraso sa sin ug
usa ka lansang. (Dako nga ngilit gikan sa usa ka lata mahimo nga gamiton
alang sa piraso sa sin. Tabuni ang tanan nga hait nga mga kilid sa tape.)
Papulipuliha ang mga bata ginamit ang lansang sa pagkiskis og usa ka letra
o duha sa mosunod nga mga pulong: Karon ako, Moroni . . .  diha sa piraso
sa metal o sin. Ipahayag ang inyong pagtamud alang sa mga tighupot sa
talaan sa Basahon ni Mormon, kinsa mikulit sa mga pulong sa Dios diha sa
metal nga mga palid.

2. Gamita ang mosunod o susama nga mga panig-ingnan nga magamit ngadto
sa inyong klase. Ipagamit sa mga bata ang Moroni 7:16 aron sa pagtabang
kanila sa pagpili sa maayo ug dautan.

Kamo nagdula og bola uban sa inyong mga higala sa diha nga usa ka
bata kinsa dili maayo nga modula buot moapil sa inyong pundok. Ang
inyong mga higala misulti kaninyo nga kon kining bataa modula sa inyong
pundok kamo mapildi sa dula. Kamo naghunahuna sa pagsulti sa bata sa
dili pagdula uban kaninyo. Pangutan-a ang inyong kaugalingon, kini ba
nga pagpili nagdapit kanako sa pagbuhat og maayo ug sa pagtuo ni
Jesukristo?

Kamo nagtan-aw og usa ka sine nga adunay malaw-ay nga talan-awon
nga molungtad lamang og pipila ka mga takna. Kamo maulaw nga mobiya
sa sine. Pangutan-a ang inyong kaugalingon, “Ang pagtan-aw ba niini nga
sine nagdapit kanako sa pagbuhat og maayo ug sa pagtuo ni Jesukristo?”

Kamo diha sa usa ka tindahan sa diha nga ang klerk nakahimo og sayop
ug wala makapabayad kaninyo sa husto nga kantidad sa butang nga
inyong gipalit. Kamo nahibalo nga ang bili sa butang labaw kay sa unsa
ang inyong gipabayad , apan ang klerk nakahimo sa sayop. Pangutan-a
ang inyong kaugalingon, “Ang pagbayad ba sa sayop nga kantidad
nagdapit kanako sa pagbuhat og maayo ug sa pagtuo ni Jesukristo?”

Ang inyong obispo mihangyo kaninyo sa pagbasa sa Basahon ni Mormon
matag adlaw. Usahay ang mga pulong sa balaan nga kasulatan lisud
alang kaninyo sa pagsabut. Pangutan-a ang inyong kaugalingon, “Ang
pagbasa ba sa balaan nga mga kasulatan matag adlaw makatabang
kanako sa pagbuhat og maayo ug pagdani kanako sa pagtuo ni Kristo?”
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3. Ipasabut ang mga hiyas sa gugma nga putli nga makita diha sa Moroni 7:45
maggamit sa mga pinulongan nga masabtan sa mga bata. Kamo mahimo
nga mopatakdo diha sa mga bata sa mga paghulagway ni Moroni uban sa
inyong mga pagpasabut.

Taas og pag-antus: Mapailubon
Mabination: Dili dagmalan o isug, mahigugmaon
Dili masina: Dili igihan
Dili garbuso: Mapainubsanon, dili mapaggarbuhon
Dili magtinguha sa iyang kaugalingon: Dili hakog
Dili dali masuko: Dugay maglagot, dali mopasaylo
Dili maghunahuna og dautan: Masaligon, nagtan-aw alang sa kaayohan
Nagmaya diha sa kamatuoran: Matinuoron
Nagtuman sa tanang mga butang: Masulundon
Nagtuo sa tanang mga butang: Matinud-anon
Naglaum sa tanang mga butang: Malaumon, masaligon
Naglahutay sa tanang mga butang: Mapailubon, Magmakanunayon

4. Si Moroni adunay putli nga gugma ni Kristo. Tabangi ang mga bata sa
pagpangita sa uban sa mosunod nga mga panig-ingnan sa gugma nga pulti
ni Moroni, o gamita ang uban nga mosunod nga mga panig-ingnan samtang
kamo mosaysay sa sugilanon ni Moroni.

Taas og pag-antus: Si Moroni nag-inusara sa pagpuyo sulod sa kapin sa
katloan ug unom ka mga tuig sa mapailubon nga paagi nga naghupot sa
mga talaan. (Mormon 8:5.)

Mabination: Si Moroni nag-ampo alang kanato, ug siya naghigugma sa
iyang mga kaigsoonan. (Ether 12:36, 38.)

Dili masina: Si Moroni nakakita sa atong adlaw ug mitambag kanato nga
dili magmasinahon o mapagarbuhon. (Mormon 8:35–37.)

Dili garbuso: Si Moroni mapainubsanon tungod sa iyang kahuyang sa
pagsulat. (Ether 12:23–25.)

Dili magtinguha sa iyang kaugalingon: Si Moroni mitrabaho sa walay
paghinakog ug nag-ampo alang kanato nga kita makabaton og kahibalo ni
Jesukristo. (Mormon 9:36; Ether 12:41.)

Dili dali masuko: Si Moroni mipasaylo sa iyang mga kaaway ug
naningkamot pag-ayo sa pagsulat sa mga butang nga iyang gilauman nga
mahimong bililhon ngadto kanila. (Mormoni 1:4.)

Dili maghunahuna og dautan: Si Moroni miawhag kanato sa pagpadayon
ngadto sa maayo ug sa dili pagbuhat og dautan. (Moroni 10:30.)

Nagmaya diha sa kamatuoran: Si Moroni matinuoron. (Moroni 10:27.)

Nagtuman sa tanang mga butang: Tungod kay si Moroni dili molimud ni
Jesukristo, siya kinahanglan nga maglatagaw nga mag-inusara alang sa
iyang kaluwasan. (Moroni 1:2–3.)

Leksyon 42
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Nagtuo sa tanang mga butang: Si Moroni nag-awhag kanato sa pagtuo
diha ni Jesukristo. (Mormon 9:21.) Dako kaayo ang pagtuo ni Moroni nga
siya nakakita ni Kristo nawong sa nawong. (Ether 12:39.)

Naglaum sa tanang mga butang: Si Moroni nakasabut sa
kamahinungdanon sa paglaum. (Ether 12:32.)

Naglahutay sa tanang mga butang: Si Moroni matinud-anon hangtud sa
katapusan. (Moroni 10:34.)

5. Si Moroni nakadawat og usa ka sulat gikan sa iyang amahan sa diha nga si
Moroni unang gitawag ngadto sa pangalagad. Ingon nga kabahin sa sulat si
Mormon mipahayag sa iyang gugma, pagtamud, pagpakabana alang sa
iyang anak (tan-awa sa Moroni 8:2–3). Sa atubangan sa klase pasulata ang
usa ka ginikanan, o usa ka hamtong nga kabanay o higala, sa matag usa sa
mga bata sa inyong klase og usa ka sulat sa gugma ug pagtamud. Ihatag
kini nga mga sulat ngadto sa mga bata samtang kamo mopasabut sa
gugma ni Mormon alang sa iyang anak, nga si Moroni. Itudlo nga gihatagan
og bili ni Moroni kini nga sulat; iyang gidala kini nga sulat sa iyang paglayas
gikan sa iyang mga kaaway. Isugyot nga tagoan sa mga bata ang ilang mga
sulat ingon nga usa ka pahinumdom sa pagpadayon sa pagbuhat og maayo
nga mga butang nga makapahimuot sa ilang mga ginikanan ug sa Ginoo.

6. Balika pagtuon ang ikanapulog tulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo.

7. Awita o basaha ang mga pulong sa “I’m Trying to Be like Jesus” (Children’s
Songbook, p. 78).

Panapos

Pagpamatuod Ipahayag ang inyong utang kabubut-on kang Moroni ug pagpamatuod sa
kamatuoran sa iyang mga sinulat. Ipamatuod nga sa hinay-hinay kita
mahimong labaw nga sama ni Kristo.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Moroni 1; 7:5–19, 43–48 sa panimalay
ingon nga usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Moroni Nagtudlo og Hugot nga
Pagtuo diha ni Jesukristo

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa mga bata sa pagbansay og hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Ether 12:6–41 ug Moroni 7:21–28,
33–34. Unya pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang
mga bata sa asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam
sa Inyong mga Leksyon ,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga
Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Pag-andam sa mosunod nga pito nga gilis sa mga pulong (gikan sa Ether
12:6) alang sa pang-atensyon nga kalihokan:

Ang hugot nga pagtuo mao
ang mga butang
nga
gilauman
ug
dili
makita

4. Mga Kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Hulagway 4-9, Jesus ang Kristo (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo

240; 62572).

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

Sa wala pa ang klase, ibutang ang gilis sa pulong “Ang hugot nga pagtuo mao”
ug ang hulagway ni Jesukristo diha sa pisara o bongbong. Ibutang ang tagsa-
tagsa sa laing unom ka gilis sa mga pulong sa kahulugan sa hugot nga pagtuo
ilawon sa mga lingkuranan sa mga bata.

Ipapangita sa mga bata ang gilis sa mga pulong ug ipadala kini nila ngadto sa
atubangan sa klase ug ipahan-ay kini.

Basaha ug hisguti ang nahuman nga balaan nga kasulatan (Ether 12:6).

• Unsa nga mga butang ang wala ninyo makita nga buot ninyo nga makita? Sa
unsa nga paagi kamo makahibalo nga siya anaa?

• Bisan og kita wala makakita ni Jesukristo sa atong kaugalingon nga mga
mata, sa unsa nga paagi kita makahibalo nga siya buhi?

• Unsa ang buot ipasabut sa pagbaton og hugot nga pagtuo diha ni

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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Jesukristo? (Sa pagbaton og usa ka igo nga ka lig-on sa hugot nga pagtuo
ni Jesukristo nga kita mosunod kaniya ug maninguha nga mahimong sama
kaniya.)

• Unsa ang uban nga mga paagi nga si Jesukristo makatabang kaninyo kon
kamo adunay hugot nga pagtuo diha kaniya? (Siya makahatag kaninyo og
kahupayan, panudlo, kalinaw, kalig-on, pang-ayo.)

• Ipasabut nga ang Basahon ni Mormon nagtudlo sa daghan nga mga
katawhan kinsa nakadawat og daghan nga mga panalangin ug nakahimo og
mga milagro tungod sa ilang hugot nga pagtuo ni Jesukristo.

Tudloi ang mga bata mahitungod sa mga pagtulun-an ni Mormon ug Moroni
bahin sa hugot nga pagtuo gikan sa Moroni 7:21–28, 33–34 ug Ether 12:6–41.
(Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa balaan nga
kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)
Ipasabut nga si Mormon ug Moroni misulat mahitungod sa daghan nga mga
katawhan kinsa napanalanginan pinaagi sa ilang hugot nga pagtuo (tan-awa sa
pagpalambo nga kalihokan 2).

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Unsa ang gisulti ni Jesukristo nga atong madawat kon kita magbaton og
hugot nga pagtuo diha kaniya? (Moroni 7:33.) (Tan-awa ang pagpalambo
nga kalihokan 1.)

• Unsa ang gitudlo ni Moroni mahitungod kon unsaon sa pagdawat og usa ka
saksi, o pagpamatuod, sa ebanghelyo? (Ether 12:6.) Unsa ang buot ipasabut
sa pagbaton og usa ka “pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo”? (Sa
pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo sa pipila ka mga paagi.)

• Ipasabut nga ang matag usa adunay mga kahuyang. Sa unsa nga paagi nga
ang pagbaton og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo makatabang kanato
sa pagbuntog sa atong mga kahuyang? (Ether 12:27.)

• Unsa ang uban nga mga butang nga ikatabang diha sa hugot nga pagtuo ni
Jesukristo ngari kanato? (Pag-ampo, pagdawat og mga tubag sa mga pag-
ampo, paghinulsol, pagpabunyag, pagsunod sa mga pag-aghat sa Espiritu
Santo, pag-alagad sa uban, pagbatok sa pagtintal, pagbayad sa ikapulo,
pagsugakod og mga hagit, “pag-ingon nga gikasubo ko,” pagtambong sa
simbahan, pagsunod sa Pulong sa Kaalam, ug uban pa.)

• Unsa nga saad ang ihatag sa Langitnong Amahan ngadto sa mga katawhan
mahitungod sa pag-ampo kinsa adunay hugot nga pagtuo? (Moroni 7:26.)
Sa unsa nga paagi ang inyong mga pag-ampo natubag?

Hatagi og panahon ang mga bata sa pagpahayag sa ilang mga pagbati
mahitungod ni Jesukristo. Ipasabut nga kini nga mga pagbati nagpakita nga
sila adunay hugot nga pagtuo diha kaniya.

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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Leksyon 43

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Ibutang ang mga ngalan sa matag usa sa mosunod nga mga tawo sa lain
nga mga piraso nga papel sa usa ka sudlanan. Papulipuliha ang mga bata
sa pagpili og usa ka piraso nga papel ug, ginamit ang husto nga hulagway,
sa lakbit isaysay pag-usab ang sugilanon kon sa unsa nga paagi nga ang
tawo nga ginganlan diha sa papel napanalanginan uban sa gahum tungod
sa ilang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo.

Si Alma ug Amulek mihimo nga matumpag ang bongbong sa bilanggoan.
(Alma 14:26–28.) Ipakita ang hulagway 4-29, Alma ug Amulek Migawas
gikan sa Natumpag nga Bilanggoan.

Si Nephi ug Lehi gibilanggo ug giliyokan sa kalayo. (Helaman 5:44–52.)
Ipakita ang hulagway 4-41, Nephi ug Lehi sa Bilanggoan.

Si Ammon miluwas sa mga kahayupan ni Hari Lamoni. (Alma 17:29–18:3;
26:12.) Ipakita ang hulagway 4-30, Ammon Nanalipod sa mga Kahayupan
ni Hari Lamoni (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 310; 62535).

Ang igsoon nga lalaki ni Jared nakakita sa espiritu nga lawas ni Jesukristo
ug mipabalhin sa usa ka bukid (Ether 3; 12:30.) Ipakita ang hulagway 4-
52, Ang Igsoon nga Lalaki ni Jared Nakakita sa Tudlo sa Ginoo (Sudlanan
sa Hulagway sa Ebanghelyo 318; 62478).

Ang mga kinabuhi sa 2,000 ka mga manggugubat naluwas sa pagpakig-
away. (Alma 56:44–56.) Ipakita ang hulagway 4-40, Duha ka Libo ka Batan-
on nga mga Manggugubat (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 313;
62050).

Si Nephi nakabaton sa tumbaga nga mga palid. (1 Nephi 4:1–31.) Ipakita
ang hulagway 4-8, Nephi Mibalik ngadto ni Lehi uban sa Tumbaga nga
mga Palid.

Si Lehi ug ang iyang banay gigiyahan pinaagi sa Liahona ngadto sa
gisaad nga yuta. (1 Nephi 16:28–29; 18:23.) Ipakita ang hulagway 4-20,
Lehi ug ang Iyang mga Katawhan Miabut sa Gisaad nga Yuta (Sudlanan sa
Hulagway sa Ebanghelyo 304; 62045).

Si Jesukristo nagpakita ngadto sa iyang mga tinun-an diha sa dako nga
gahum. (Ether 12:31.) Ipakita ang hulagway 4-45, Jesus Nagtudlo ngadto
sa Kasadpan nga Bahin sa Katunga sa Kalibutan (Sudlanan sa hulagway
sa Ebanghelyo 316; 62380).

Si Abinadi andam sa pagpakamatay tungod sa iyang pagmatuod ni
Jesukristo. (Mosiah 17:7–20.) Ipakita ang hulagway 4-22, Abinadi sa
atubangan ni Hari Noah (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 308;
62042).

2. Dulaa ang Kinsa Ako? uban sa mga bata. Ihatag kanila ang mosunod nga
mga timaan, ug ipatagna kanila ang tawo nga imong gihisgutan.

Ako nag-ampo sa tibuok adlaw ug tibuok gabii, ginamit ang akong hugot



nga pagtuo diha ni Jesukristo. (Enos.)

Tungod sa hugot nga pagtuo, usa ka anghel nagpakita ngadto sa akong
anak nga lalaki ug sa upat ka mga anak ni Mosiah aron awhagon sila sa
paghinulsol. (Alma.)

Ako migamit og usa ka talagsaon nga bandila aron sa pag-awhag sa
akong mga katawhan sa pagbaton og hugot nga pagtuo kang Jesukristo
ug aron sa pagpakig-away alang sa ilang kalingkawasan ug sa ilang mga
banay. (Kapitan Moroni.)

Tungod sa akong hugot nga pagtuo, ako mipili sa pagdala sa akong
banay ug miuban kang Lehi ug sa iyang banay ngadto sa kamingawan.
(Ishmael.)

Ako adunay hugot nga pagtuo sa pagbalik ngadto sa Jerusalem aron sa
pagkuha sa tumbaga nga mga palid. (Nephi.)

Ang akong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo nakapakita kanako sa
iyang tudlo ug dayon sa iyang tibuok pagkatawo. (Igsoon nga lalaki ni
Jared.)

Ang among hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, nga gitudlo sa among
mga inahan, nakaluwas sa among mga kinabuhi diha sa pagpakig-away.
(2,000 ka batan-on nga mga manggugubat.)

Ang akong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug ang akong tinguha sa
pagsangyaw sa iyang ebanghelyo nakatabang kanako sa pagpakig-away
sa pundok sa mga katawhan kinsa buot mopatay sa karnero ni Hari
Lamoni. (Ammon.)

Ang among hugot nga pagtuo nakapaltumpag sa bilanggoan. (Alma ug
Amulek.)

Samtang gibilanggo, kami giliyokan sa kalayo tungod sa among hugot nga
pagtuo. (Nephi ug Lehi.)

Tungod sa among hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, kami dili makatilaw
og kamatayon. (Tulo ka mga Nephite.)

Kami gigiyahan pinaagi sa Liahona ngadto sa gisaad nga yuta sumala sa
among hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo. (Lehi ug ang iyang banay.)

3. Hisguti sa unsa nga paagi nga ang mosunod nga mga kalihokan
makatabang kanato sa paglig-on sa atong hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo:

Pagtuon sa balaan nga mga kasulatan: Samtang kamo magkat-on
mahitungod ni Jesukristo ug unsa ang iyang nabuhat, kamo makapalambo
og dako nga gugma ug hugot nga pagtuo diha kaniya.

Pag-ampo: Kita makahangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang sa
paglig-on sa atong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo.

Pagsunod sa mga pagtulun-an ni Jesukristo: Ang pagkamasulundon
ngadto sa iyang mga sugo makahatag og kalipay ug kalinaw.
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4. Hisguti ug sag-uloha ang ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo,
maghatag og gibug-aton sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ingon nga
unang baruganan sa ebanghelyo.

5. Ipasabut nga ang hugot nga pagtuo moabut gikan sa pagkahibalo ug
pagsalig. Aron makapalambo og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo kita
kinahanglan gayud nga makahibalo kaniya. Pasultiha ang mga bata sa mga
butang nga ilang nahibaloan mahitungod ni Jesukristo ug sa unsa nga paagi
nga ang pagkahibalo sa matag usa makatabang kanila sa pagbaton og
hugot nga pagtuo diha kaniya. Isulat kini diha sa pisara. Ang pipila ka mga
tubag tingali mao nga siya Anak sa Dios, siya buhi, siya naghigugma kanato,
siya nagpakamatay alang kanato, siya mao ang atong Manluluwas, siya
mapasayloon, siya adunay gahum ibabaw sa mga elemento sa yuta, siya
nasayud unsa ang labing maayo alang kanato, siya buot motabang kanato
nga makabalik ngadto sa iyang atubangan, siya ug ang Langitnong Amahan
nagpakita ngadto ni Joseph Smith.

6. Andama ang gilis sa pulong “Kita makapalambo sa atong hugot nga pagtuo
pinaagi sa pagsunod sa mga sugo sa Ginoo “ug ibutang kini sa pisara o sa
bongbong.

Dapita ang mga bata sa pagsulti sa mga panahon sa diha nga sila misunod
sa mga sugo. Tabangi sila sa pagsabut nga ang mao nga mga pagpili
nagpakita og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo. Pagbutang og blangko
nga mga papel diha sa pisara o bongbong ibabaw sa matag usa ingon og
kamo nagtukod og usa ka bongbong (o pagdibuho diha sa pisara.)
Pabutangi og ngalan sa matag bata ang matag piraso sa usa ka butang nga
ilang buhaton nga makapalambo sa ilang hugot nga pagtuo kang Jesukristo,
sama sa pag-ampo, pagbasa sa balaan nga mga kasulatan, pagbayad sa
ikapulo, mahimong usa ka panig-ingnan sa matarung nga mga pagpili,
pagsunod sa ilang mga ginikanan, pag-ambit sa sakramento, pagsunod sa
mga sugo sa Langitnong Amahan, ug uban pa.

7. Awita o basaha ang mga pulong sa “Hugot nga Pagtuo [Faith]” (Primarya 3 o
Children’s Songbook, p. 96), “The Church of Jesus Christ” (Children’s
Songbook, p. 77), “Ang Ikaupat nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo [The
Fourth Article of Faith]” (PAM B o Children’s Songbook, p. 124), o “Ako
Nahibalo nga ang Akong Manunubos Buhi [I Know That My Redeemer
Lives]” (Mga Himno ng Mga Awit sa mga Bata o Hymns, no. 136).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod sa pagkatinuod ni Jesukristo ug nga pinaagi sa hugot nga
pagtuo diha kaniya kita makaangkon og gahum nga mahimong sama kaniya.
Samtang kita magtuon, mag-ampo, ug magsunod sa iyang mga sugo, ang
atong hugot nga pagtuo malig-on.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Ehter 12:6–22, 41 sa panimalay ingon
nga usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay



Moroni ug ang Saad sa 
Basahon ni Mormon

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa mga bata sa pag-angkon og usa ka kinaugalingon nga
pagpamatuod sa Basahon ni Mormon ug sa pagtuon niini ug sa pagpuyo sa
mga pagtulun-an sa tibuok nilang mga kinabuhi.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Moroni 10 ug sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:30–35, 59–60. Unya pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon
ninyo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa
ang “Pagpangandam sa Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa
Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.)

2. Dugang basahonon: Mormon 8:1–4, 16 ug ang ulohan nga pahina sa
Basahon ni Mormon. Pahibalo: Ang ulohan nga pahina mao ang usa ka
hubad gikan sa katapusan nga pahina sa bulawan nga mga palid (tan-awa
ang History of the Church, 1:71).

3. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing makatabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

4. Paghimo og usa ka gilis sa pulong nga Pagpamatuod.

5. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Mga hulagway 4-2, Moroni Nagtago sa mga Palid diha sa Bungtod

Cumorah (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 320; 62462); 4–55,
Moroni Nagpakita ngadto ni Joseph Smith diha sa Iyang Lawak Katulganan
(Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 404; 62492); 4-3, Joseph Smith
Nagdawat sa Bulawan nga mga Palid (Sudlanan sa Hulagway sa
Ebanghelyo 406; 62012); ug 4-56, Anghel Moroni diha sa Templo.

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

Ipakita ang hulagway ni Moroni Nagtago sa mga Palid diha sa Bungtod sa
Cumorah. Ipasabut nga kini nga hulagway naglarawan ni Moroni sa hapit na
ang katapusan sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta. Sultihi ang mga bata nga ang
ilang klase sa pagtuon sa Basahon ni Mormon hapit na usab mahuman.

Balika pagtuon ang mosunod nga mga butang mahitungod sa kinabuhi ni
Moroni:

Si Moroni mihuman sa sagrado nga talaan. Ang iyang amahan, nga si Mormon,
napatay, ang iyang mga kabanay nangamatay; siya walay mga higala. Ang
mga pana, mga espada, mga taming sa pagpakig-away gibiyaan diha sa natad
sa panggubatan. Dihay kalaglagan bisan asa. Sulod sa mga katuigan si Moroni
nagpuyo nga nag-inusara, nagtago gikan sa mga Lamanite ug nanalipod sa
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sagrado nga mga talaan. Siya mimubo (mitingub) sa kawhaan ug upat nga
bulawan nga mga palid (basahon ni Ether) ug mihuman sa iyang kaugalingon
nga sinulat diha sa mga palid nga gihatag sa iyang amahan kaniya.

Magtan-aw ngadto sa hulagway, ipasabut nga si Moroni mobutang na sa
bulawan nga mga palid diha sa usa ka kahon nga bato sa Bungtod sa
Cumurah. Si Moroni mihimo og usa ka linain nga saad ngadto sa tanan kinsa
mobasa sa Basahon ni Mormon. Kini nga saad mao ang usa sa katapusang
mga butang nga gisulat ni Moroni diha sa bulawan nga mga palid. Kini mao
ang usa ka saad mahitungod sa pag-angkon og usa ka pagpamatuod sa
Basahon ni Mormon.

Ipakita ang gilis sa pulong “Pagpamatuod.” Sultihi ang mga bata nga sa
panahon niini nga leksyon sila makakaplag sa mga lakang nga sundon aron
makaangkon og usa ka pagpamatuod sa Basahon ni Mormon (tan-awa sa
pagpalambo nga kalihokan 1). Sila usab makakat-on mahitungod sa saad nga
gihatag ni Moroni.

Itudlo ang asoy sa pagtuman ni Mormon sa sugo sa iyang amahan sa
paghuman sa sagrado nga talaan, sa iyang saad ngadto sa matinud-anon ug
sa panamilit nga makita diha sa Moroni 10, sa iyang pagtago sa talaan sa
ilawon sa yuta, ug sa iyang pagpakita sa paglabay sa 1,400 ka mga tuig
ngadto ni Joseph Smith, nga makita diha sa Joseph Smith—Kasaysayan
1:30–35, 59–60. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa mga asoy
sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga
Kasulatan,” sa p. viii.) Gamita ang mga hulagway sa tukma nga mga panahon.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug paggamit sa mga baruganan diha
sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata
diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa balaan
nga mga kasulatan.

• Unsa ang buot ni Moroni nga atong mahinumduman? (Moroni 10:3.)

• Unsa ang gisulti ni Moroni nga kinahanglan nga atong buhaton aron
mahibaloan kon ang Basahon ni Mormon tinuod ba? (Moroni 10:4.)

• Kinsa ang motabang kanato nga makahibalo nga ang Basahon ni Mormon
tinuod? (Moroni 10:5.)

• Unsa ang gisaad ni Moroni ngari kanato? (Tan-awa ang pagpalambo nga
kalihokan 4.)

• Sa unsa nga paagi kita makaila sa gahum sa Espiritu Santo sa panahon nga
siya nagpamatuod ngari kanato nga ang Basahon ni Mormon tinuod?
(Ipasabut nga ang Ginoo sa kasagaran magaghat kanato pinaagi sa atong
mga pagbati. Ang Espiritu Santo sa kasagaran mohatag kanato og usa ka
pagbati sa kalinaw sa usa ka butang nga matarung og maayo. Kini mahimo
nga usa ka mainit nga pagbati sa atong dughan.)

• Unsa ang labing mahinungdanon nga butang nga inyong makat-unan gikan
sa pagtuon sa Basahon ni Mormon? (Nga si Jesus mao ang Kristo. [Tan-awa
ang ulohan nga pahina sa Basahon ni Mormon.])

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan



• Unsa ang gisulti ni Moroni mahitungod sa pagtungha sa Basahon ni
Mormon? (Mormon 8:16.) Pinaagi sa unsa nga gahum ang Basahon ni
Mormon motungha?

• Kinsa ang nakadawat sa bulawan nga mga palid ug mihubad kanila ngadto
sa Basahon ni Mormon?

• Karon nga ang buhat sa mga propeta sa Basahon ni Mormon ug sa Propeta
Joseph Smith nahuman na, unsa ang atong kapangakohan ngadto sa
Basahon ni Mormon? (Sa pagtuon niini, pag-angkon og pagpamatuod
mahitungod niini, pagsunod sa iyang mga pagtulun-an, ug pagpakigbahin sa
atong pagpamatuod ngadto sa uban.

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Paghimo sa mosunod nga gilis sa mga pulong: “Pagbasa,” “Paghinumdom,”
“Pagpalandong,” “Pag-ampo.” Tuguti ang mga bata sa pagpuli-puli sa
pagbali sa gilis sa mga pulong ug pagbalik-pagtuon sa mga lakang nga
gihatag ni Moroni kanato sa pag-angkon og usa ka pagpamatuod. Hisguti sa
unsa nga paagi ang mga bata makagamit niini nga mga lakang aron maka-
angkon sa ilang kaugalingon nga pagpamatuod:

Pag-angkon og usa ka Pagpamatuod sa Basahon ni Mormon

Pagbasa (Ipasabut nga ang unang lakang sa pag-angkon og usa ka
pagpamatuod sa Basahon ni Mormon mao ang pagbasa ug pagtuon niini.)

Paghinumdom (Si Moroni miingon nga kita kinahanglan nga mahinumdom
kon unsa ka mabination ug maloloy-on si Jesukristo ug nga kita kinahanglan
mopuno sa atong mga kasingkasing sa utang kabubut-on alang kaniya. Kini
nga gugma ug utang kabubut-on mag-andam kanato alang sa espiritu sa
pagpadayag.)

Pagpalandong (Kita kinahanglan gayud magpalandong o maghunahuna diha
sa atong mga kasingkasing ug mga hunahuna sa mga butang nga atong
nakat-unan mahitungod ni Jesukristo ug sa iyang mga pagtulun-an diha sa
Basahon ni Mormon.)

Pag-ampo (Kita kinahanglan gayud nga mag-ampo sa kinasingkasing,
mangutana sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, pinaagi sa ngalan ni
Jesukristo, kon ang Basahon ni Mormon tinuod ba.)

2. Ipakigbahin uban sa mga bata ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Presidente Ezra Taft Benson, ang ikanapulog tulo nga Presidente sa
Simbahan:

“Adunay tulo ka mahinungdanon nga mga katarungan ngano nga ang mga
Santos sa Ulahing Adlaw kinahanglan nga maghimo og pagtuon sa Basahon
ni Mormon nga usa ka tibuok kinabuhi nga pagpaningkamot.

“Ang una mao nga ang Basahon ni Mormon mao ang tukurang bato sa atong
relihiyon. . . . Ang usa ka tukurang bato mao ang tunga-tunga nga bato sa
usa ka arko. Kini mao ang naggunit sa laing tanan nga mga bato, ug kon
kuhaon, ang arko mabungkag.
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“Adunay tulo ka mga paagi diin ang Basahon ni Mormon mao ang tukurang
bato sa atong relihiyon. Kini mao ang tukurang bato sa atong pagsaksi ni
Kristo. Kini mao ang tukurang bato sa atong doktrina. Kini mao ang tukurang
bato sa atong pagpamatuod. . . . 

“Ang ikaduha nga mahinungdanon nga katarungan. . . . mao nga kini gisulat
alang sa atong panahon. . . . 

“Ang ikatulo nga katarungan. . . . mao [nga] kini makatabang kanato nga
mahiduol ngadto sa Dios. . . . 

“Adunay usa ka gahum diha sa basahon nga mosugod sa pagdagayday sa
inyong mga kinabuhi sa panahon nga kamo magsugod sa usa ka tininuod nga
pagtuon sa basahon. Kamo makakaplag og dako nga gahum sa pagbatok sa
pagtintal. Kamo makakaplag og gahum sa paglikay sa mga pag-ilad. Kamo
makakaplag og gahum sa pagpabilin diha sa pig-ot ug higpit nga dalan” (sa
Conference Report, Okt. 1986, pp. 4–6; o Ensign, Nob. 1986, pp. 5–7).

Ipakita ang hulagway ni Anghel Moroni diha sa Templo. Ipasabut nga kita
nakakat-on sa Pagpadayag 14:6 ug Doktrina ug mga Pakigsaad 133:36 nga
usa ka anghel (Moroni) miuli sa “walay katapusan nga ebanghelyo” nganhi
sa yuta. Dapita ang mga bata sa pagtan-aw sa bulawan nga estatuwa ni
Moroni sa ibabaw sa pipila sa atong mga templo ug mahinumdom ni Moroni,
kinsa wala gayud maluya sa iyang pagpamatuod ni Jesukristo: “Ug Ako, si
Moroni dili molimud ni Kristo” (Moroni 1:3).

4. Dapita ang mga bata sa pagbasa ug pagsag-ulo sa bahin o sa tanan nga
saad sa Basahon ni Mormon (Moroni 10:4–5) o ang ikawalo nga artikulo sa
hugot nga pagtuo.

5. Ipasabut nga kon kita makaangkon og usa ka pagpamatuod sa Basahon ni
Mormon, kita usab nakaangkon og usa ka pagpamatuod nga—

Si Jesus mao ang Kristo.
Si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios.
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw mao ang tinuod
nga Simbahan sa Dios.

6. Dapita ang mga bata sa pagpakigbahin sa ilang kinaham nga mga asoy
gikan sa Basahon ni Mormon. (Sila mahimo nga modula niini nga mga asoy.)
Pangutan-a sila unsa nga mahinungdanon nga mga leksyon ang ilang nakat-
unan gikan sa matag asoy.

7. Awita o basaha ang mga pulong sa “Search, Ponder, and Pray” (Children’s
Songbook, p. 109).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod sa pagkatinuod sa saad ni Moroni diha sa Moroni 10:3–5 ug nga
ang matag bata sa inyong klase makaangkon sa iyang kaugalingon nga
pagpamatuod nga ang Basahon ni Mormon tinuod.

Dapita ang mga bata sa pagpamatuod sa Basahon ni Mormon.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Moroni 10:1–5 sa panimalay ingon nga
usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay



Ang Basahon ni Mormon 
Mao ang Usa ka Saksi sa

Pagkabanhaw ni Jesukristo 
(Pasko sa Pagkabanhaw)

Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata nga ang Basahon ni Mormon mao ang lain nga
balaan nga kasulatan nga saksi sa pagkabanhaw ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi pagtuon sa Alma 11:40–45; 40; ug 3 Nephi
11:1–17. Unya pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang
mga bata sa asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam
sa Inyong mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga
Kasulatan,” p. viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Usa ka Bibliya.
c. Usa ka gwantis o medyas.
d. Mga hulagway 4-49, Ang Nabanhaw nga Jesukristo (Sudlanan sa

Hulagway sa Ebanghelyo 239; 62187), ug 4-45, Jesus Nagtudlo didto sa
Kasadpan nga Bahin sa Katunga sa Kalibutan (Sudlanan sa Hulagway sa
Ebanghelyo 316; 62380).

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

(Kon walay gwantis o medyas, kamo mahimo nga mogamit sa pagpalambo
nga kalihokan 2 ingon nga pang-atensyon nga kalihokan.)

Ipataas ang inyong kamot, ug ipasabut nga kini nagpaila sa espiritu nga anaa sa
sulod sa atong mga lawas. Ang kamot makalihok. Ipataas ang gwantis (medyas),
ug ipasabut nga kini nagpaila sa yutan-on nga lawas. Sa diha nga kita natawo,
ang espiritu ug ang lawas temporaryo nga nagkahiusa, ug ang espiritu naghatag
sa lawas og kinabuhi. Ang lawas dili makalihok sa iyang kaugalingon. Apan sama
lamang sa diha nga ang gwantis isul-ob diha sa kamot, ang lawas nabuhi ug
makalihok kon ang espiritu mosulod niini. (Isul-ob ang gwantis sa inyong kamot.)
Kitang tanan adunay usa ka espiritu ug usa ka lawas. Ipasabut nga kon kita
mamatay, ang espiritu mobiya gikan sa lawas. (Kuhaa ang gwantis gikan sa
inyong kamot.) Makalihok ba ang lawas o mabuhi kon wala ang espiritu? Human
kita mamatay, ang espiritu ba buhi ug makalihok? (Lihoka ang inyong kamot ug
mga tudlo aron sa paghulagway.) Sa panahon sa Pagkabanhaw ang lawas ug
ang espiritu magkahiusa pag-usab. (Isul-ob pagbalik ang gwantis sa inyong
kamot.) Ang tanan kinsa buhi dinhi sa yuta mabanhaw human sa kamatayon. Si
Jesukristo mao lamang ang tawo kinsa makahimo alang kanato sa
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pagkabanhaw. (Gipahiangay gikan sa Conference Report ni Boyd K. Packer, Abril
1973, pp. 79–80; o Ensign, May 1973, pp. 51–53.)
Unsa ang buot ipasabut nga mahimong usa ka saksi? (Ang usa ka saksi mao
ang usa ka tawo o butang nga naghatag og kalig-unan o nagpamatuod sa mga
kamatuoran.) Ang Bag-ong Tugon diha sa Bibliya mao ang usa ka gisulat nga
saksi nga si Jesukristo nabanhaw ug midala sa pagkabanhaw ngadto sa tanan
nga mga katawhan. Unsa nga basahon nga mao ang ikaduha nga gisulat nga
saksi sa Pagkabanhaw?

Itudlo ang mga asoy sa Basahon ni Mormon gikan sa Alma 11:40–45; 40; ug 3
Nephi 11:1–17 mahitungod sa Pagkabanhaw. (Alang sa gisugyot nga mga paagi
sa pagtudlo sa mga asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan
sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.) Hatagi og gibug-aton nga ang Basahon
ni Mormon mao ang usa ka gisulat nga saksi sa pagkabanhaw ni Jesukristo.
Gamita ang mga hulagway sa tukma nga mga panahon.

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug paggamit sa mga baruganan diha
sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata
diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa balaan
nga mga kasulatan.
• Sa unsa nga paagi si Jesukristo namatay? (Lucas 23:33; 2 Nephi 10:3.)

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga tungod sa iyang dako nga
gugma alang kanato, si Jesukristo miboluntaryo didto sa kinabuhi sa wala pa
dinhi sa yuta nga mahimo nga atong Manluluwas. Siya nakahibalo nga siya
kinahanglan nga mamatay aron ang laraw sa Langitnong Amahan alang
kanato matuman.

• Unsa ang nahitabo ni Jesukristo sa ikatulo nga adlaw human siya mamatay?
(1 Mga Taga-Corinto 15:4; Mosiah 3:10.) Diin ang iyang Espiritu sulod
niadtong tulo ka mga adlaw? (1 Pedro 3:18–19; D & P 138:11–12, 18.) Asa
paingon ang atong mga espiritu human kita mamatay? (Alma 40:12.)

• Unsa ang buot ipasabut sa pagkabanhaw? (Alma 11:43; 40:18.) Pakisayud
pagbalik ngadto sa pang-atensyon nga kalihokan, ug ipasabut nga ang
pagkabanhaw mao ang pagkahiusa pag-usab sa espiritu uban sa lawas ug
dili na gayud mobiya pag-usab sa lawas.

• Sa unsa nga paagi nga ang mga katawhan sa Jerusalem nasayud nga si
Jesukristo nabanhaw? (1 Mga Taga-Corinto 15:5–7.) Sa unsa nga paagi nga
ang mga Nephite, kinsa nagpuyo didto sa America, nasayud nga si Jesukristo
nabanhaw? (3 Nephi 11:8–10.) Sa diha nga unang nakita sa mga Nephite si
Jesukristo, unsa sa ilang hunahuna kinsa siya? (3 Nephi 11:8.) Ngano nga si
Jesus buot sa mga Nephite nga mohikap sa inagian sa mga lansang nga diha
sa iyang mga kamot ug mga tiil? (3 Nephi 11:14–15.) Unsa kaha ang inyong
bation kon kamo kauban pa niadtong kinsa nakakita sa nabanhaw nga Kristo?

• Sa unsa nga paagi kamo makahibalo nga si Jesukristo nabanhaw? (Pinaagi
sa pagpaninguha ug pag-angkon og usa ka pagpamatuod.)

• Sama sa unsa ang nabanhaw nga lawas sa Manluluwas sa diha nga siya
miduaw sa mga Nephite? (3 Nephi 11:15.)

• Kinsa pa ang mabanhaw? (1 Mga Taga-Corinto 15:20–22; Alma 40:4.) Sama
sa unsa ang atong mga lawas kon kita mabanhaw? (Alma 11:43–45; 40:23.)
Kamo mahimo nga mohisgot nga ang bisan unsa nga kakulangan o sakit

Mga Pangutana
sa Panaghisgutan
ug Paggamit

Asoy sa Balaan
nga Kasulatan
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nga ania kanato kutob lamang dinhi nga kinabuhi. Kita mahimo nga lubos ug
mahingpit diha sa Pagkabanhaw.

• Sa unsa nga paagi nga ang Basahon ni Mormon usa ka balaan nga
kasulatan nga saksi sa pagkabanhaw ni Jesukristo? Ngano nga ang
Langitnong Amahan buot nga kita makabaton sa Bibliya ug sa Basahon ni
Mormon? (2 Nephi 29:8.)

• Tungod kay ang kadaghanan kanato wala makakita sa nabanhaw nga
Jesukristo ingon sa mga Apostoles ug sa mga Nephite, sa unsa nga paagi
kita makaangkon og usa ka kahibalo sa Pagkabanhaw? (Gikan sa balaan
nga mga kasulatan ug sa Espiritu Santo. [Tan-awa ang Moroni 10:4–5.])

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.
1. Ipasabut nga si Jesukristo buot nga ang matag usa kanato mahibalo nga

siya nabanhaw ug buhi pa gihapon karon. Pangutan-a ang mga bata ngano
sa ilang hunahuna si Jesus buot nga kita mahibalo niini. Ang ilang mga
tubag mahimong sama sa mosunod:
Aron sa paghatag kanato og kalinaw nga mahibalo nga human sa
kamatayon kita magpadayon sa pagpakabuhi ug nga moabut ang adlaw
nga ang atong mga lawas mohiusa uban sa atong mga espiritu.
Aron sa pagdasig kanato sa pagsunod sa mga sugo aron kita tinuod nga
magmalipayon ug makapuyo uban sa Langitnong Amahan sa sunod kinabuhi.
Aron sa paghupay kanato uban sa kahibalo nga kon ang usa ka tawo nga
atong gihigugma mamatay, siya sa umaabut nga adlaw mabuhi pag-usab.

2. Isulat diha sa pisara ang usa ka pulong nga makapahinumdom sa usa ka
bag-o nga mga balita o usa ka ulohan nga balita sa pamantalaan. Ipasabut
ang inyong kaikag sa sugilanon. Pangutan-a ang mga bata unsa sa ilang
hunahuna ang labing mahinungdanon nga mga balita nga gipahibalo sukad
sa kalibutan. Isulat ang mga tubag sa mga bata diha sa pisara. Hisguti kon
unsa ang kalahi kon kini nga mga hitabo wala mahitabo. Ngano nga ang
balita nga si Jesukristo nabanhaw mao ang labing mahinungdanon nga
balita sukad? Unsa ang mahitabo kon ang Pagkabanhaw wala mahitabo?
Basaha ug hisguti ang 2 Nephi 9:19–22.

3. Awita o basaha ang mga pulong sa “He Sent His Son” (Children’s Songbook,
p. 34), “Did Jesus Really Live Again” (Children’s Songbook, p. 64), o “Si
Jesus Nabanhaw [Jesus Has Risen]” (PAM B o Children’s Songbook, p. 70).

Panapos

Pagpamatuod Pagpamatuod nga ang Basahon ni Mormon usa ka balaan nga kasulatan nga
saksi sa pagkabanhaw ni Jesukristo. Ipamatuod nga tungod sa gugma sa
Manluluwas alang kanato, siya sa iyang kabubut-on nag-antus ug
nagpakamatay alang sa matag usa kanato. Ang iyang pagkabanhaw
nakapahimo alang sa tanan nga mga katawhan nga mabuhi pag-usab.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa 3 Nephi 11:8–17 sa panimalay ingon
nga usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Ang Basahon ni Mormon: 
Lain nga Tugon 
ni Jesukristo (Pasko)

Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata nga ang Basahon ni Mormon mao ang ikaduha
nga saksi ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon nga paagi balika pagtuon ang 1 Nephi 10:4; 11:13, 15, 18;
2 Nephi 25:19; 29:8; Mosiah 3:5; Alma 7:10; Helaman 14:2–5; Isaias 7:14;
Mateo 1:21; 2:1–2, 9–10; 20:19; Lucas 1:35; 2:8, 10–12; ug Juan 3:16. Unya
pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon ninyo pagtudlo ang mga bata sa
asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa ang “Pagpangandam sa Inyong
mga Leksyon,” p. vii, ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” p.
viii.)

2. Pilia ang mga pangutana alang sa panaghisgutan ug ang pagpalambo nga
mga kalihokan nga mopaapil sa mga bata ug labing motabang kanila sa
paglampos sa katuyoan sa leksyon.

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata.
b. Usa ka Bibliya.
c. Mga tag sa ngalan o igbabaliog nga panyo ug dako nga panyo alang sa

mga bata nga isul-ob sa panahon sa pang-atensyon nga kalihokan.
d. Mga hulagway 4-9, Jesus ang Kristo (Sudlanan sa Hulagway sa

Ebanghelyo 240; 62572); 4-10, Ang Pagkatawo ni Jesus (Sudlanan sa
Hulagway sa Ebanghelyo 200; 62116); 4-21, Hari Benjamin Mipakigpulong
sa Iyang mga Katawhan (Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 307;
62298); 4-42, Samuel nga Lamanite diha sa Paril (Sudlanan sa Hulagway
sa Ebanghelyo 314; 62370); 4-44, Mapa sa Kalibutan; ug 4-45; Jesus
Nagtudlo didto sa Kasadpan nga Bahin sa Katunga sa Kalibutan
(Sudlanan sa Hulagway sa Ebanghelyo 316; 62380).

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

Ipakita ang hulagway sa Ang Pagkatawo ni Jesus. Ipasabut nga ang Bag-ong
Tugon nagtala sa pagkatawo ni Jesus sa Jerusalem. Ang Basahon ni Mormon
mao ang ikaduha nga gisulat nga saksi ni Jesukristo ug nagsulti unsa ang
nahitabo sa America sa diha nga siya natawo.

Himoa nga upat ka mga bata modala sa papel ni Lehi (600 B.C.), Hari
Benjamen (124 B.C.), Alma (83 B.C.), ug Samuel nga Lamanite (6 B.C.).
Ipabasa sa matag mga bata ang panagna sa propeta mahitungod sa
pagkatawo ni Jesukristo gikan sa mosunod nga mga pakisayran: Lehi, 1 Nephi
10:4; Hari Benjamin, Mosiah 3:5; Alma, Alma 7:10; ug Samuel nga Lamanite,
Helaman 14:2.

Pang-atensyon
nga Kalihokan
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Ingon nga ang matag propeta nailhan, paguniti sa usa ka bata ang hulagway
sa usa ka propeta samtang lain nga bata mobasa sa balaan nga kasulatan.

• Unsa nga mga timailhan ang gihatag sa pagkatawo ni Kristo didto sa
Bethlehem? (Lucas 2:6–14; Mateo 2:1–2.) Unsa nga timailhan ang nakita
didto sa Bethlehem ug didto sa America? (3 Nephi 1:21.) Unsa ang uban nga
mga timailhan ang gihatag didto sa America? (3 Nephi 1:15, 19.)

Pinaagi sa paggamit sa mga hulagway sa tukma nga mga panahon, itudlo ang
mga asoy sa pagkatawo ug misyon ni Jesukristo ingon nga gisulti diha sa
Bibliya ug sa Basahon ni Mormon. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa
pagtudlo sa mga asoy sa balaan nga kasulatan, tan-awa ang “Pagtudlo gikan
sa Balaan nga mga Kasulatan,” p. viii.) Hatagi og gibug-aton nga ang Bibliya
gisulat didto ug palibut sa Jerusalem ug nga ang Basahon ni Mormon gisulat
liboan ka mga milya gikan sa Jerusalem didto sa America.

Ipasabut nga ang Bibliya ug ang Basahon ni Mormon gisulat sa nagkalainlain
nga mga propeta. Samtang ang mga bersikulo pagabasahon o isulti, sultihi
ang mga bata kon sila ba gisulat sa mga propeta didto sa Balaan nga Yuta
ingon nga gitala diha sa Bibliya o sa mga propeta sa Basahon ni Mormon gikan
sa America.

Tun-i ang mosunod nga mga panagutana ug ang pakisayran sa balaan nga
kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga inyong gihunahuna nga labing makatabang sa mga bata sa
pagsabut sa balaan nga mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan
diha sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga
bata diha sa klase motabang kanila sa pagbaton og mga panabut ngadto sa
balaan nga mga kasulatan.

• Unom ka gatus ka mga tuig sa wala pa ang pagkatawo sa Manluluwas, unsa
ang gisulti ni Nephi nga mao ang ngalan sa Anak sa Dios? (2 Nephi 25:19.)
Unsa ang gipanagna ni Nephi ug Isaias mahitungod sa Inahan sa
Manluluwas? (1 Nephi 11:13, 18; Isaias 7:14.) Unsa ang gipanagna ni Alma
nga mao ang ngalan sa inahan sa Anak sa Dios? (Alma 7:10.)

• Kinsa ang Amahan ni Jesus? (Lucas 1:35. Langitnong Amahan.) Kinsa si
Joseph? (Si Joseph mao ang bana ni Maria. Ipasabut nga bisan tuod ang
Langitnong Amahan mao ang Amahan sa lawas ug espiritu ni Jesukristo, si
Joseph miatiman ni Jesus ug mipadako kaniya ingon sa usa ka amahan nga
mopadako sa usa ka anak nga lalaki.) Sa wala pa ang pagkatawo ni Jesus,
unsa ang gisulti sa anghel ni Joseph nga i-ngalan sa bata? (Mateo 1:21.)

• Unsa nga mga timailhan ang gihatag ni Samuel nga Lamanite mahitungod sa
pagkatawo ni Jesus? (Helaman 14:2–5.) Unsa nga mga timailhan ang
gihatag didto sa Jerusalem? (Lucas 2:8, 10–12; Mateo 2:1–2, 9–10.)

• Ngano nga mahinungdanon nga kita adunay duha ka balaan nga kasulatan
nga saksi sa pagkatawo ug misyon ni Jesukristo? (2 Nephi 29:8.)

• Ngano nga ang Langitnong Amahan mipadala sa Iyang Anak, nga si
Jesukristo, nganhi sa yuta? (2 Nephi 9:21–22; 3 Nephi 27:13–14; Juan 3:16.)

• Sa unsa nga paagi nga ang Langitnong Amahan buot nga kita mopakita og
utang kabubut-on alang ni Jesukristo? (Alma 7:23–24.)

Mga Pangutana
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Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga

kalihokan sa panahon sa leksyon, o ingon nga usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o awhag.

1. Himoa nga ang mga bata mosunod sa panig-ingnan ni Jesukristo pinaagi sa
pagpili og usa ka gasa sa pag-alagad nga ihatag ngadto sa usa ka tawo sa
Pasko. Hatagi ang matag bata og usa ka lapis ug usa ka piraso sa papel nga
ilang kasulatan mahitungod sa ilang gasa ug unsa ang ilang laraw sa
paghimo sa pag-alagad.

2. Hangyoa ang mga bata sa pagpakigbahin og mga tradisyon sa banay nga
makapahinumdom kanila sa pagkatawo ug sa kinabuhi ni Jesukristo.
Gagmay nga mga bata tingali gusto nga modibuho og usa ka hulagway sa
ilang banay nga nag-apil sa tradisyon.

3. Ipakita ang hulagway sa 4-9, Jesus ang Kristo (Sudlanan sa Hulagway sa
Ebanghelyo 240; 62572). Pasultiha ang matag bata og usa ka kasinatian sa
Pasko nga nagtabang kaniya sa paghinumdom ni Jesukristo sa tibuok tuig.

4. Itandi ang pipila ka mga pagtulun-an sa Manluluwas diha sa Bibliya uban
niadtong anaa sa Basahon ni Mormon, sama sa mosunod: Mateo 5:16 ug 3
Nephi 12:16; Mateo 7:12 ug 3 Nephi 14:12; ug Mateo 5:44 ug 3 Nephi 12:44.

5. Ang kalendaryo nga gilakip sa katapusan sa leksyon mahimo nga magamit
sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga paagi:

Paghimo og usa ka kopya sa kalendaryo alang sa matag bata sa pagkolor
ug dad-on sa panimalay isip usa ka gasa alang sa banay. Kini nga
kalendaryo mahimo nga gamiton sulod sa tuig ingon nga usa ka
pagpahinumdom sa pagsunod ni Jesukristo.

Basaha ang mga ideya ngadto sa mga bata ug papilia sila og pipila nga
ilang gusto nga buhaton.

Paghimo og usa ka kopya sa kalendaryo ug guntinga ang matag seksyon.
Ang mga bata makapili niadtong mga ideya nga ilang gusto aron dad-on
sa panimalay ingon nga pahinumdom.

Gigamit ang kalendaryo ingon nga usa ka sumbanan, pahimoa ang mga
bata sa ilang kaugalingon nga mga kalendaryo.

Pagdibuho og kalendaryo diha sa usa ka karatula aron ipakita diha sa
lawak-klasehanan.

6. Awita o basaha ang mga pulong sa “Away in a Manger” (Children’s
Songbook, p. 42) o “He Sent His Son” (Children’s Songbook, p. 34).

Panapos

Pagpamatuod Ipakigbahin ang inyong pagpamatuod nga si Jesukristo mao ang anak sa Dios.
Ipahayag ang utang kabubut-on nga nakabaton sa Bibliya ug Basahon ni
Mormon ingon nga mga saksi sa kinabuhi ug misyon ni Jesukristo.

Leksyon 46
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Hatagi ang mga bata og kahigayunan sa pagpahayag sa ilang mga pagbati
mahitungod sa Manluluwas ug unsa siya ka mahinungdanon nganha kanila.
Awhaga ang mga bata sa paggahin og higayon sa panahon sa pasko sa
paghunahuna mahitungod ni Jesukristo ug sa tanan nga iyang nabuhat alang
kanato.

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa 1 Nephi 11:12–24 ug 2 Nephi 29:8 sa
panimalay ingon nga usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot 
nga Basahon 
sa Panimalay
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Ang Pagkapari Makapanalangin 
sa Atong mga Kinabuhi

(Leksyon sa Pagpangandam sa Pagkapari)

Katuyoan Kini nga leksyon gisulat aron sa pagtabang sa 11 ka tuig ang panuigon nga mga
bata sa pagsabut sa mga panalangin ug mga kapangakohan sa pagkapari. Kini
kinahanglan itudlo sa dili pa ang unang bata mopanuigon og 12.

Pagpangandam 1. Sa mainampuon pagtuon sa "Pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith" diha sa
pasiuna sa Basahon ni Mormon o diha sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:29–54,
59, 66–72; Doktrina ug mga Pakigsaad 13, lakip ang ulohan sa seksyon;
Doktrina ug mga Pakigsaad 121:34–46.

2. Pagtuon sa leksyon ug hukmi unsaon ninyo sa pagtudlo ang mga bata sa
balaan nga kasulatan (tan-awa sa “Pagpangandam sa Inyong mga
Leksyon”), p. vii ug “Pagtudlo gikan sa Balaan nga mga Kasulatan,” (p. viii).

3. Mga kagamitan nga gikinahanglan:
a. Usa ka Basahon ni Mormon sa matag bata.
b. Usa ka Doktrina ug mga Pakigsaad.
c. Usa ka kakuhaan og hayag sama sa flashlight, bombelya, o lamparilya.
d. Ang mga hulagway: 4–9, Si Jesus ang Cristo (Sudlanan sa Hulagway sa

Ebanghelio; 240; 62572); Pag-orden ngadto sa Pagkapari (62341); ug
Juan Bautista Nagtugyan sa Aaronic nga Pagkapari (Sudlanan sa
Hulagway sa Ebanghelyo 407; 62013).

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

Pagpakita og butang nga naghatag og hayag.

• Unsa ang gikinahanglan niinis nga butang aron makahatag og hayag? Kon kamo
adunay flashlight, ipakita nga kini nagkinahanglan og mga bateriya, usa ka
bombelya, ug usa ka  switch nga tanan maayo aron kini mohatag og hayag. Usa
ka bombelya nagkinahanglan og maayo nga mga gagmay nga alambre ug
kinahanglan gayud nga itornilyo ngadto sa suksukanan nga gisumpay ngadto sa
gigikanan sa siga. Ang switch nagkinahanglan usab nga i-switch aron
pagpasulod sa koryente.

Patindoga ang mga batang lalaki sa inyong klase. Kini nga mga lalaki adunay
kahimoan sa pagdawat sa pagkapari, nga usa ka labaw ka dako nga gahum kay
sa elektrisidad tungod kay kini mao ang gahum ug pagtugot sa pagbuhat diha
sa ngalan sa Dios. Pinaagi niini nga gahum ang mga anak sa Langitnong
Amahan mahimo nga mabunyagan ug makadawat og ubang mga ordinansa sa
Simbahan. Apan aron makadawat niini nga gahum ug makagamit niini ingon sa
tumong sa Dios, ang usa ka batang lalaki kinahanglan gayud magpakatakus ug
maayong pagkaandam.

Pang-atensyon nga
Kalihokan
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Ginamit ang mga hulagway sa hustong mga higayon, itudlo ang asoy ni Joseph
Smith nga nakadawat sa bulawang mga palid ug ingon nga gi-orden ngadto sa
Aaronic nga Pagkapari gikan sa "Pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith" o Joseph
Smith—Kasaysayan 1:29–54, 59, 66–72. Kamo mahimong nanginahanglan og dali
nga balik-pagtuon uban sa klase sa mga hitabo nga nagpadulong ngadto sa
pagdawat ni Joseph sa bulawang mga palid.

Mga Pangutana 
sa Hilisgutan 
ug Paggamit Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa balaan nga

kasulatan samtang kamo nag-andam sa inyong leksyon. Gamita ang mga
pangutana nga sa inyong paminaw labing motabang sa mga bata sa pagsabut sa
mga balaan nga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan diha sa ilang mga
kinabuhi. Pagbasa ug paghisgot sa mga balaan nga kasulatan uban sa mga bata
diha sa klase motabang kanila og pagbaton og kaugalingong mga pagsabut.

• Ngano nga wala si Joseph Smith mohubab sa bulawang mga palid, modawat sa
pagkapari, og motukod sa Simbahan diha-diha dayon human sa Unang Panan-
awon? (Siya dili andam; siya kinahanglan nga motubo sa kaalam ug kahibalo.)

• Unsa ang unang labing dako nga buluhaton ang gipabuhat sa Ginoo ni Joseph
Smith? (Paghubad sa bulawang mga palid aron kita makabaton sa Basahon ni
Mormon.)

• Unsa ang gibuhat ni Joseph sa gabii nga ang anghel Moroni unang mipakita
ngadto kaniya? (Joseph Smith—Kasaysayan 1:29–30.) Kapila nga higayon si
Moroni mipakita ngadto ni Joseph Smith sa wala pa si Joseph makakita sa
bulawang mga palid sa unang higayon? (Joseph Smith—Kasaysayan 1:30,
44–49; upat ka higayon.) Ngano sa inyong hunahuna si Moroni mibalik og sulti
sa iyang unang mensahe sa tulo pa ka higayon?

• Unsa pay laing panudlo nga nadawat ni Joseph sa wala pa siya makasugod sa
paghubad sa bulawang mga palid? (Joseph Smith—Kasaysayan 1:53–54.) Sa
unsa nga paagi nga kini nga panudlo nagtabang sa pag-andam ni Joseph Smith
alang sa ubang dagkong mga butang nga iyang pagabuhaton? Unsay inyong
gibuhat sa pag-andam alang sa inyong kaugmaon?

• Unsay talagsaon nga mga katungdanan sa kadaghanan sa batan-ong mga lalaki
nga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagdala diha sa ilang mga kaugalingon sa
panuigon nga 12? (Sila modawat sa Aaronic nga pagkapari ug gi-orden nga
mga deakono.)

• Giunsa pagdawat ni Joseph Smith ang Aaronic nga Pagkapari? (Joseph Smith—
Kasaysayan 1:68–70.) Sa unsa nga paagi nga ang usa ka batan-on nga lalaki
makadawat sa Aaronic nga Pagkapari karon? (Si interbyuhon alang sa
pagkatakus ug i-orden pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa usa ka tawo
kinsa adunay pagtugot sa pag-orden kaniya.)

• Unsaon sa batan-ong mga lalaki pag-andam sa ilang mga kaugalingon sa pagdawat
sa pagkapari? Unsaon sa batan-ong mga babaye pag-andam sa ilang mga
kaugalingon sa pagdawat sa mga panalangin sa pagkapari? (Ang batan-ong mga lalaki
ug babaye mag-andam sa sama nga paagi. Sila mag-ampo, magbaton og hugot nga
pagtuo, magkat-on sa ebanghelyo gikan sa mga ginikanan ug mga magtutudlo,
magpuyo sa katakus, mosunod sa mga sugo, moalagad sa uban, motahud sa usag
usa ug mga matinuoron.) (Tan awa ang pagpalambo nga kalihokan 4.)

Asoy sa Balaan nga
Kasulatan
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• Unsa nga mga kapangakohan aduna ang mga deakono diha sa Simbahan?
(Doktrina ug mga Pakigsaad 20:59.) Unsaon nila pagtuman kini nga mga
kapangakohan? (Pagpaambit sa sakramento, pagkolekta sa mga halad sa
puasa, mobuhat ingon nga mensahero alang sa obispo diha sa tigum sa
sakramento, ug mopakita og mayong panig-ingnan.)

• Kinsa ang unang tawo nga nagpaambit sa sakramento? (Jesukristo.) Ngano nga
ang sakramento sagrado kaayo? (Kini usa ka ordinansa nga nagbarug sa
sakripisyo nga gihimo ni Jesukristo alang sa matag usa kanato.)

Basaha o ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga kinutlo gikan ni
Elder Jeffrey R. Holland: "Kami naghangyo kaninyo mga batan-ong lalaki sa
Aaronic nga Pagkapari sa pag-andam ug pagpanalangin ug pagpaambit niining
mga simbolo sa sakripisyo sa Manluluwas sa takus ug sa balaang pagtahud nga
paagi. Unsa ka talagsaon nga higayon ug sagrado nga pagsalig nga gihatag sa
ingon ka batan-ong panuigon! Ako dili makahunahuna og labaw pa nga
pagdayeg nga ikahatag sa Dios kaninyo. Kami nahigugma kaninyo. Pagkinabuhi
kamo og labing maayo ug ipakita ang inyong labing kaligdong kon kamo moapil
sa sakramento sa Panihapon sa Ginoo" (sa Conference Report, Oct. 1995, p. 85;
o Ensign, Nov. 1995, p. 68).

• Sa unsa nga paagi nga kitang tanan mopasidungog ug mopaluyo sa pagkapari?
(Modawat og mga balaang tawag gikan sa mga pangulo sa pagkapari;
moalagad sa uban; mosulti sa matinahurong paagi mahitungod sa mga pangulo
sa Simbahan; ug mag-ampo alang sa mga amahan, igsoong mga lalaki, mga
sakop sa banay, ug sa uban nga naghupot sa pagkapari.) (Tan awa ang
pagpalambo nga kalihokan 3.) Sa unsa nga paagi nga sa inyong pagbuhat
niining mga butang makatabang sa inyong amahan o igsoong lalaki
pagpasidungog sa iyang pagkapari? Unsaon nila pagtabang kaninyo sa pag
andam sa pagdawat sa pagkapari o sa mga panalangin sa pagkapari?

Pagpalambo nga 
mga Kalihokan Kamo mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan sa

bisan unsang higayon sulod sa leksyon o ingon og usa ka balik-pagtuon,
katingbanan, o hagad.

1. Isulat sa lain nga mga kard o mga pirasong papel ang mosunod nga mga
panalangin nga madawat pinaagi sa pagkapari:

Pagdawat og ngalan ug panalangin
Mabunyagan
Pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo
Pagdawat og panalangin kon magdaot
Pag-ambit sa sakramento
Pag-alagad og misyon
Pagminyo diha sa templo

Bahina ang klase ngadto sa mga pundok ug hatagi ang matag pundok og usa
sa mga kard. Dapita ang mga bata sa matag pundok sa pagpakigbahin og
angay nga kasinatian sa kaugalingon o sa banay kalabut ngadto sa panalangin
nga gisulat diha sa ilang kard.

2. Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna mahitungod sa usa ka panahon nga sila
diha sa usa ka dapit diin hilabihan kaayo kangitngit. Unya isaysay kanila ang
sugilanon mahitungod sa usa ka pundok sa mga turista kinsa miadto ngadto sa
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lawom, ngitngit nga langub. Sa diha nga sa sulod na sa langub ang giya
mipalong sa mga suga, mihulat og pipila ka mga gutlo, ug unya gipangutana ang
matag tawo sa pagtudlo sa direksyon sa guwaanan. Sa dihang gipasiga og balik
ang suga, ang mga tawo nagtudlo sa tanang nagkalain-laing mga direksyon.

Pakigbahin sa mosunod nga kinutlo gikan ni Elder Robert D. Hales: "Kon ang
gahum sa pagkapari wala pa sa yuta, ang kaaway makabaton unta og
kagawasan sa paglibut-libot ug pagmando nga walay pagpugong. Walay gasa
sa Espiritu Santo sa paggiya ug pagpahibalo kanato; walay mga propeta nga
mosulti diha sa ngalan sa Ginoo; walay mga templo diin kita makahimo og
sagrado, walay katapusang mga pakigsaad; walay pagtugot sa pagpanalangin o
pagbunyag, sa pagpang-ayo o paghupay. . . . . Mawalay kahayag, walay
paglaum—kangitngit lamang" (sa Conference Report, Oct. 1995, p. 49; o Ensign,
Nov. 1995, p. 32).

3. Basaha o isaysay ang mosunod nga sugilanon mahitungod sa unsay gibuhat sa
usa ka banay sa pag-abag sa ilang amahan diha sa iyang balaan nga tawag sa
pagkapari:

"Ako naglingkod [sa usa ka Kinatibuk-ang Komperensya daghang tuig na nga
milabay] uban sa unom ka mga anak ni Elder Ezra Taft Benson, ang usa kinsa
akong kauban sa kwarto sa kolehiyo. Ang akong kaikag misamot sa dihang si
Presidente McKay mibarug ug mipahibalo sa sunod nga mamumulong. Ako
matinahuron nga nagbantay samtang si Elder Benson, kinsa ako wala pa
makakita, mipadulong sa mikropono. Siya usa ka dakong tawo, labaw sa unom
ka tiil ang gitas-on. Siya usa ka tawo nga may master's degree, usa ka tawo nga
nailhan sa tibuok kalibutan ingon nga Sekretaryo sa Agrikultura sa Tinipong
Bansa sa Amerika ug usa ka linain nga saksi sa Ginoo, usa ka lalaki kinsa ingon
og malinawon ug siguro, usa kinsa nakapamulong ngadto sa mga pundok sa
tigpaminaw sa tibuok kalibutan. Sa kalit usa ka kamot mihikap sa akong bukton.
Usa ka gamay nga bata mitakilid ngari kanako ug mihagawhaw, ‘Pag-ampo
alang ni Papa.’

"Ingon og nakugangan ug nahibulong, ako nagtuo, ‘Kini nga mensahe gipasa
ngadto sa nanaglingkod, ug ako mopasa niini. Ingnon ko ba, "Pag-ampo alang
ni Elder Benson"? Ingnon ko ba, "Kamo gikinahanglan nga mag-ampo alang sa
inyong amahan"?’ Nakasabut sa diha-diha nga panginahanglan sa paglihok, ako
mitakilid ug sa yano mihagawhaw, ‘Pag-ampo alang ni Papa.’

"Akong gibantayan kanang hagawhaw nga gipasa ngadto sa linya diin si Sister
Benson naglingkod, ang iyang ulo nagduko na.

"Makadaghan sukad nianang adlawa ako nakahinumdom niana nga mensahe—
Pag-ampo alang ni Papa, ang patriyarka sa panimalay. Pag-ampo alang kaniya
samtang siya nag-alagad ingon nga presidente sa distrito o magtutudlo sa
banay. Pag-ampo alang kaniya kon siya mahimo nga sekretaryo sa pangulo sa
usa ka pundok nga sibiko, kon ang iyang patigayon mounlad, o kon siya
gikinahanglan nga modawat og gamay nga suweldo. Pag-ampo samtang siya
naghatag og tambag diha sa gabii sa banay. Pag ampo alang ni Papa kinsa
nagtrabaho sa dugay nga mga takna aron si Jerold makamisyon ug si Diana
makatungha sa kolehiyo. Pag-ampo alang kaniya samtang siya namulong diha
sa tigum sa sakramento o naghatag og panalangin ni mama nga siya mamaayo
pag-usab. Uga sa gabii, kon siya mopauli sa panimalay nga gikapoy o walay
paglaum, pag-ampo alang kaniya. Pag-ampo alang ni Papa sa tanang butang
nga iyang pagabuhaton—sa gagmay nga mga butang ug sa dagko.

Leksyon 47
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"Samtang ang mga tuig nanglabay, kinatibuk-ang mga komperensiya moabut ug
molabay, ug sa matag higayon si Presidente Benson mobarug sa pagpamulong,
ako makahunahuna, ‘Iyang mga anak, kinsa nagpuyo sa lain-laing mga dapit sa
Tinipong Bansa sa Amerika, sa karon nagkahiusa sa pag ampo alang sa ilang
amahan.’

"Ug ako miabut sa pagtuo nga ang mubo nga mensahe nga gipasa diha sa laray
sa nanaglingkod [daghang] mga tuig nga nanglabay mao ang labing
mahinungdanong mensahe nga ang usa ka banay mahimo nga makigbahin.
Unsa ka talagsaong gahum ug hugot nga pagtuo ang maangkon sa usa ka tawo
sa pag-atubang sa inadlaw-adlaw nga hagit sa iyang kinabuhi kon bisan diing
dapit sa kalibutan ang iyang anak nga babaye o lalaki naghagawhaw, ‘Pag-
ampo alang ni Papa’ " (Elaine McKay, "Pray for Dad," New Era, June 1975, p. 33).

4. Kon kita maghupot sa ebanghelyo kita maandam sa pagdawat sa mga
kapangakohan ug malipay sa mga panalangin sa pagkapari. Basaha ang "My
Gospel Standards" (My Achievement Days nga gamay nga basahon [35317],
luyo nga tabon), mohunong og kadiyut human sa matag usa aron sa
pagpahunahuna sa mga bata mahitungod sa unsa ka takus sila nagpuyo sa
sumbanan. Kon kamo mahuman sa pagbasa sa lista kamo mahimo nga
mobalik-pagtuon sa leksyon pinaagi sa paggamit og mga dibuho o hubad nga
mga pulong.

Akong mga Sumbanan sa Ebanghelyo

1. Ako mohinumdom sa akong mga pakigsaad sa bunyag ug mamati sa
Espiritu Santo.

2. Ako magmatinuoron ngadto sa Langitnong Amahan, sa uban, ug sa akong
kaugalingon.

3. Ako mangita og maayong mga higala ug motagad sa uban sa madination
nga paagi.

4. Ako maninina sa kasarangan nga paagi aron sa pagpakita og pagtahud sa
Langitnong Amahan ug sa akong kaugalingon.

5. Ako mobasa lamang ug motan-aw sa mga butang nga makapahimuot sa
Langitnong Amahan.

6. Ako mamati lamang og musika nga makapahimuot sa Langitnong Amahan.

7. Ako mogamit sa ngalan sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo sa paagi
nga may balaang pagtahud. Ako dili manumpa o mogamit og malaw-ay nga
mga pulong.

8. Ako moamping sa akong hunahuna ug lawas nga sagrado ug putli.

9. Ako dili moambit og mga butang nga makadaot sa lawas.

10. Ako mobuhat niadto nga mga butang sa panahon sa Adlaw nga Igpapahulay
nga motabang kanako sa pagbati nga maduol ngadto sa Langitnong
Amahan.

11. Ako mopili sa matarung. Ako nakahibalo nga ako makahinulsol kon ako
makahimo og usa ka sayop.

12. Ako magpuyo karon nga takus moadto sa templo ug moalagad sa misyon.

13. Ako mosunod sa laraw sa Langitnong Amahan alang kanako.
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5. Pakigbahin sa mosunod nga kinutlo gikan ni Presidente Gordon B. Hinckley,
ikanapulog lima nga Presidente sa Simbahan: "Kini nga simbahan dili iya sa
Presidente. Ang iyang pangulo mao si Ginoong Jesukristo kansang ngalan ang
matag usa kanato nagdala diha sa atong mga kaugalingon [sa bunyag]. Kitang
tanan kabahin niining dako nga buluhaton. Kita ania dinhi aron sa pagtabang sa
atong Amahan sa Iyang buhat ug Iyang himaya, ‘sa pagpahinabo sa pagka-
imortal ug kinabuhing dayon sa tawo’ (Moses 1:39). Ang inyong katungdanan
sama ka bug-at sa hut-ong sa inyong kapangakohan ingon man sa akong hut-
ong sa akong katungdanan. Walay balaan nga tawag niining simbahan nga
gamay o walay hinungdan. Ang tanan kanato sa pagpaninguha sa atong
katungdanan nakaimpluwensya sa mga kinabuhi sa uban" (sa Conference
Report, Apr. 1995, p. 94; o Ensign, May 1995, p. 71).

6. Awita o basaha ang mga pulong sa "Love Is Spoken Here" (Children's Songbook,
p. 190).

Panapos

Pagpamatuod Tingali kamo buot mopatuod nga ang pagkapari gipahiuli ug nga kini mao ang
pagtugot sa pagbuhat alang sa Dios. Awhaga ang mga batang lalaki sa pagpuyo
karon nga aron mahimong takus sa paghupot sa Aaronic nga Pagkapari ug ang
tanang mga sakop sa klase sa pagpuyo nga takus sa pagdawat sa tanan nga mga
panalangin sa pagkapari. Awhaga ang mga bata sa pagpasidungog ug pag-abag
sa mga pangulo sa pagkapari.

Awhaga ang mga bata sa pagpakigbahin uban sa ilang mga banay og usa ka piho
nga bahin sa leksyon, sama sa usa ka sugilanon, pangutana, o kalihokan, o sa
pagbasa uban sa ilang mga banay sa "Gisugyot nga Basahonan sa Panimalay."

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 121:34–46 diha
sa panimalay ingon nga usa ka balik-pagtuon niini nga leksyon.

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

Gisugyot nga
Basahonon sa
Panimalay

Gisugyot nga
Pakigbahin sa 
Banay
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