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Mga Tabang alang sa Magtutudlo 

Ang Manluluwas nagtudio sa kamahinungdanon sa pagsunod ug sa pagtudlo sa 
mga sugo sa dihang siya miingon, "Kinsa nga magatuman ug magapanudlo niini, 
kini siya pagaisipon nga dako didto sa gingharian sa langit" (Mateo 5:19). Ikaw 
gihatagan sa usa ka sagrado nga pagsalig aron sa pagtabang sa mga bata nga 
makakat-on unsaon pagtuman sa ilang mga pakigsaad sa bunyag ug paghatag og 
pag-aiagad. Samtang ang matag bata nga babaye mangandam nga mahimong 
usa ka batan-ong babaye ug ang matag batang lalaki mangandam nga mahimong 
batan-ong lalaki ug modawat sa pagkapari, ikaw mahimong usa ka mahinungda-
non nga impluwensya sa ilang mga kinabuhi. 

Niadtong 1831, human matukod ang Simbahan, ang Manluluwas mitudlo nga ang 
mga magtutudlo "kinahanglan magtudlo sa mga baruganan sa akong ebanghelyo, 
nga anaa diha sa Biblia ug sa Basahon ni Mormon" (D&P 42:12), diin mao lamang 
ang mga kasulatan nga anaa kaniadto. Sa pagkakaron ang mga magtutudlo adu-
nay responsibilidad sa pagtudlo sa sagrado nga mga kamatuoran gikan sa tanang 
sumbanan nga mga kasulatan, lakip na ang Doktrina ug mga Pakigsaad ug ang 
Perlas nga Labing Bililhon, nga makatabang sa mga bata sa pagpalambo og hugot 
nga pagtuo sa Dios ug sa iyang Anak nga si Jesukristo. 

Mga Pamaagi 
sa Pagtuon Ang tanang mga bata kinsa nagpanuigon og waio hangtud napulog usa sa Enero 1 

pagatudloan gikan sa usa sa mga manwal nga Primarya 4, 5, 6, ug 7. Usa lamang 
ka pamaagi sa pagtuon ang gamiton matag tuig alang sa tanang mga bata sulod 
niini nga pundok sa edad. Ang matag pamaagi sa pagtuon gibase diha sa linain 
nga libro sa 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 upat ka mga tuig nga panahon ang mga bata 
makatuon sa matag usa sa sumbanan nga mga kasulatan. 

Mag-agad sa lokal nga mga panginahanglan ug sa gidaghanon sa mga bata nga 
nagpanuigon og walo hangtud sa napulog usa, ang mga klase mahimong pundo-
kon pinaagi sa kaedad, tiningub nga pundok sa kaedad, o lain-laing mga klase 
alang sa mga batang lalaki ug mga batang babaye. Bisan giunsa pa paghan-ay 
ang imong klase, ikaw kinahanglan gayud nga mosiguro nga ang matag bata 
makadawat og igong pagtagad. 

Sa panahon nga ang mga bata moabut na sa dose anyos, sila magsugod na sa 
pagtambong sa Young Women o Aaronic Priesthood. Bisan pa niana, sila magpa-
dayon sa pagtambong sa ilang klase sa Primarya sa panahon sa Sunday School 
hangtud sa unang semana sa Enero, diin sila magsugod na sa pagtambong sa 
Sunday School. 

Leksyon sa 
Pagpangandam 
sa Pagkapari Usa ka linain nga leksyon, 'Ang Pagkapari Makapanalangin sa Atong mga Kinabuhi," 

gilakip niini nga manwal. Kini nga leksyon gamiton sa mga magtutudlo sa mga bata 
nga nag-edad og 11 anyos samtang ang mga batang lalaki mag-andam nga 
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Mga Leksyon alang 
sa Pasko sa 
Pagkabanhaw ug 
sa Pasko 

mahimong mga deacon ug ang mga batang babaye moadto sa Young Women. 
Itudlo kini nga leksyon sa dili pa ang unang bata sa imong klase mag-edad og 12. 
Pag-ampo alang sa giya sa Ginoo samtang ikaw mag-andam ug motudlo sa leksyon 
aron ang mga bata makasabut kon unsa ang pagkapari, sa unsa nga paagi nga kini 
makapanalangin sa ilang mga kinabuhi, ug kon unsaon nila pagtuman ang ilang mga 
responsibilidad alang sa pagtahud sa pagkapari. 

Kini nga manwal wala maglakip og mga pihong leksyon alang sa Pasko sa 
Pagkabanhaw ug sa Pasko. Tungod kay ang manwal nagpokus sa kinabuhi ug 
misyon ni Jesukristo, ikaw mahimong dili na mobati nga magkinahanglan og 
dugang mga leksyon alang sa Pasko sa Pagkabanhaw ug sa Pasko. Kon ikaw buot 
nga motudlo og usa ka linain nga leksyon, ikaw mahimong mag-andam og usa ka 
leksyon ginamit ang mga pakisayran gikan sa Basahon ni Mormon ug Bag-ong 
Tugon ug uban pang mga kapanguhaan sama sa Pakete sa mga Hulagway sa 
Ebanghelyo ug angay nga mga isyu sa Liahona. Pagplano og mga leksyon nga 
makatabang sa mga bata nga mobati nga mahiduol kang Jesukristo ug makasabut 
sa iyang misyon. 

Kini nga pamaagi sa pagtuon nakasentro sa mga pagtulun-an gikan sa Bag-ong 
Tugon, naghatag og gibug-aton sa kinabuhi ug pagpangalagad ni Jesukristo. 
Samtang ikaw makigbahin ug maghisgot niining mga pagtulun-an, ang mga bata 
kinahanglan nga makasabut pag-ayo sa misyon ug pag-ula ni Jesukristo ug 
makapalambo og mas dako nga hugot nga pagtuo ug usa ka pagpamatuod bahin 
kaniya. Sila kinahanglan gayud nga makakat-on unsaon paggamit sa mga 
pagtulun-an ni Jesukristo ngadto sa ilang kaugalingong mga kinabuhi ug 
makaangkon og mas lig-ong tinguha sa pagtuman sa iyang mga sugo. 

Awhaga ang mga bata sa pagbasa sa Bag-ong Tugon sa panimalay. Pinaagi sa 
pagkat-on sa gugma ni Jesus ug sa labaw nga pagsabut sa iyang mga pagtulun-
an, ang mga bata modako diha sa gugma alang sa Manluluwas ug buot mahimong 
sama kaniya. Ang mahinungdanong mga kamatuoran nga makat-unan sa mga bata 
gikan sa kinabuhi ni Jesus ug mga pagtulun-an makatabang sa pag-andam kanila 
sa pagtuman sa ilang mga pakigsaad ug sa paghatag og pag-alagad diha sa 
Simbahan sa tibuok nilang mga kinabuhi. Kini nga mga kamatuoran usab makaha-
tag kanila og kalig-on sa pagbatok sa mga tintasyon niini nga kalibutan. 

Pag-andam sa Aron sa pagtuman sa imong sagradong balaan nga tawag sa pagtudlo sa mga 
Imong Kaugalingon bata, ikaw kinahanglan gayud nga andam sa mental ug sa espirituhanon nga 
sa Pagtudlo paagi. Kabahin niini nga pagpangandam mao ang pagsabut ug pag-angkon og 

usa ka pagpamatuod sa mga baruganan nga imong gitudlo. Ang Manluluwas, ang 
labing maayo nga magtutudlo sa tanan, mitudlo kanato unsaon sa pagpangandam 
sa pagtudlo sa iyang ebanghelyo ngadto sa uban: 

• Sa mapainubsanon nga paagi pangitaa ang espiritu pinaagi sa pag-ampo. 
Ang Ginoo miingon, "Magpaubos ka; ug ang Ginoo nga imong Dios moagak 
kanimo pinaagi sa kamot, ug mohatag kanimo og tubag sa imong mga pag-
ampo" (D&P 112:10). Kon kita mapainubsanon kita adunay katungod nga 
makahibalo kon unsa ang buot sa Ginoo nga atong itudlo sa iyang mga anak. 

• Pagtuon sa mga kasuiatan ug sa mga pulong sa buhi nga mga propeta. 
Adunay dako nga gahum diha sa pagkat-on ug sa pagpalandong sa mga 
pulong sa Ginoo. Siya mimando kanato, "Ayaw pagtinguha sa pagpahayag 
sa akong pulong, apan unaha ang pagbaton sa akong pulong, ug unya ang 
imong dila makasulti; unya, kon ikaw magtinguha, ikaw makabaton sa akong 

Pagtudlo pinaagi 
Niini nga 
Manwal 
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Espiritu ug sa akong pulong, oo, ang gahum sa Dios ngadto sa pagkabig sa 
mga tawo" (D&P 11:21). 

Usa ka propeta sa ulahing mga adlaw, si Presidente Ezra Taft Benson, mimatuod 
pag-usab sa atong panginahanglan sa pagkat-on sa mga pulong sa Ginoo: "Ako 
nag-awhag kaninyo sa pagpasalig pag-usab sa inyong kaugalingon sa pagtuon 
sa mga kasulatan. Isubsob ang inyong kaugalingon diha kanila matag adlaw 
aron kamo makaangkon sa gahum sa Espiritu aron sa pagtabang kaninyo sa 
inyong balaan nga mga tawag" (Ensign, Mayo 1986, p. 82). 

• Pagtuman sa imong mga pakigsaad. Ang imong abilidad nga magiyahan 
sa Espiritu nag-agad sa imong pagkamatinud-anon sa pagsunod sa mga 
pakigsaad nga imong gihimo uban sa Langitnong Amahan. Ikaw usab 
magahatag og maayo nga panig-ingnan kon ikaw "magsunod sa mga 
pakigsaad...sa pagbuhat kanila" (D&P 42:13). Sa higayon nga ang mga bata 
makakita sa imong gugma alang sa Manluluwas ug pasalig sa pagtuman sa 
ebanghelyo, sila mahimong labaw nga maaghat aron mosunod kaniya. 

• Pangita og mga paagi alang sa pagtabang sa mga bata nga mobati sa 
gugma sa Manluluwas. Sultihi sila kanunay kon unsa ka dako ang imong 
gugma kanila, ug ilha ang ilang pagkabililhon ug potensyal. Ang imong 
gugma ug pagkamabination makatabang sa mga bata nga makasabut sa 
gugma sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo alang kanila. Kini usab 
makatabang kanila nga makat-on sa paghigugma sa uban. 

Pagpangandam sa Kining manwal makatabang kanimo sa pag-organisar og mga leksyon nga nagpokus 
Imong mga sa mga kasulatan. Ang mga leksyon naggamit og mga asoy ug mga pakisayran 
Leksyon gikan sa Bag-ong Tugon aron sa pagtabang sa mga bata nga makasabut sa mga 

baruganan sa ebanghelyo. Ang mga leksyon wala magsulti sa husto nga paagi 
unsaon pagtudlo sa mga asoy sa kasulatan. Samtang ikaw nag-andam ug nagtudlo 
pinaagi sa Espiritu, ikaw makatabang sa mga bata aron labaw nga makasabut sa 
mga asoy sa kasulatan, sa mga baruganan nga ilang gilangkob, ug unsaon sa mga 
bata sa paggamit niining mga baruganan sa ilang mga kinabuhi. Kon ang imong 
mga leksyon maayong pagkaandam ug makalingaw, ang mga bata labaw nga 
madasig nga maminaw ug makat-on. 

Ang mosunod nga mga lakang makatabang kanimo nga mahimong labaw nga 
andam sa pagtudlo sa mga bata sa imong klase sa epektibo nga paagi: 

1. Sa mainampoon nga paagi tun-i ang katuyoan sa leksyon ug sa mga 
pamaagi sa kasulatan nga nalista diha sa seksyon sa "Pagpangandam" 
usa ka semana o duha sa dili pa ang leksyon itudlo. Basaha pag-usab ang 
katuyoan sa leksyon ug ang mga tudling sa kasulatan, ug hunahunaa kon 
sa unsa nga paagi sila magamit ngadto sa mga bata sa imong klase. 
Pangutana sa imong kaugalingon: "Unsa ang buot sa Langitnong Amahan 
nga makat-unan ug buhaton sa matag bata ingon nga resulta niini nga 
leksyon? Sa unsang paagi nga kini nga leksyon makatabang sa mga bata sa 
pagpalambo og hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo, makapalig-on sa 
ilang mga pagpamatuod, ug makahimo kanila nga makabatok sa dautang 
mga tintasyon nga ilang giatubang?" Isulat ang mga ideya nga moabut 
nganha kanimo. 

Ang basahon nga Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110) giandam nga 
mahimong kinaugalingon nga giya sa pagtuon sa sukaranan nga mga 
baruganan ug mga doktrina sa ebanghelyo. Linain nga mga kapitulo gikan 
sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo gilista diha sa seksyon sa 
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"Pagpangandam" sa ubang mga leksyon. Kini nga mga kapitulo makatabang 
kanimo sa pag-andam sa pagtudlo sa labing mahinungdanon nga 
baruganan o doktrina nga gilangkob diha sa leksyon. Ang kopya mahimong 
anaa sa inyong librarya sa balay-tigumanan o mapalit gikan sa inyong lokal 
nga sentro sa pag-apud-apod. 

2. Paghukom kon mogamit ba sa gisugyot nga pang-atensyon nga kalihokan 
diha sa sinugdanan sa leksyon o maghimo ba og imong kaugalingon, 
mosiguro nga kini angay ug mahinungdanon sa pagtudlo sa asoy sa 
kasulatan. 

3. Ang mga leksyon wala maghisgot unsaon sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, 
busa ikaw kinahanglan nga mangita sa Espiritu aron motabang kanimo sa 
pag-ifa unsa ug unsaon sa pagtudlo. Gamit og lainlaing mga pamaagi sa 
pagtudlo matag semana (tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan" 
dinhi niini nga pahina). Pagplano sa pagpaapil sa mga sakop sa klase kutob 
sa mahimo sa pagkat-ton sa mga kalihokan, ug itudlo ang imong leksyon 
aron ang mga bata mahimong makaistorya usab sa asoy sa kasulatan 
ngadto sa uban. 

4. Pagpili gikan sa "Mga Pangutana sa Panaghisgutan ug Paggamit" niadtong 
labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa mga kasulatan ug 
makagamit niini diha ilang mga kinabuhi. Ikaw mahimong mogamit sa mga 
pangutana bisan unsang higayona atol sa leksyon. Ikaw dili kinahanglan nga 
mogamit sa tanan. 

5. Basaha ang "Mga Kalihokan sa Pagpalambo" ug pagplano kanus-a ug 
unsaon sa paggamit niini nga sa imong pagtuo labing makatabang sa mga 
bata sa imong klase nga makasabut sa mga kasulatan ug sa katuyoan sa 
leksyon. Ang matag klase managlahi, ug ang uban nga mga kalihokan nga 
moayon alang sa usa ka pundok dili moayon sa laing pundok. 

6. Pagplano sa pagpaambit og angay nga personal nga mga kasinatian nga 
makaabag sa katuyoan sa leksyon. Tuguti ang Espiritu nga mogiya kanimo 
samtang ikaw magpaambit sa mga kasinatian uban sa klase ug samtang 
ang mga sakop sa klase nagpaambit og mga kasinatian uban kanimo ug sa 
usag-usa. Ang pipila ka mga kasinatian sa banay ug sa personal sagrado o 
pribado kaayo ug dili angay nga hisgutan sa tanan. 

Pagtudlo gikan sa Ikaw kinahanglan magtinguha kanunay sa Espiritu samtang ikaw mag-andam ug 
mga Kasulatan magtudlo sa imong mga leksyon (tan-awa sa Alma 17:2-4; D&P 42:12-14; 

50:17-22). Ang Espiritu motabang kanimo unsaon sa paghimo sa imong mga 
leksyon nga makalingaw ug makahuluganon alang sa mga bata. 

Ang ubang mga bata sa imong klase mahimong dili sinati sa mga kasulatan. 
Samtang kamo magdungan pagbasa, bantayi ang mga sakop sa klase kinsa mag-
kinahanglan og tabang sa pagkat-on unsaon pagpangita sa mga kasulatan. Ikaw 
mahimong mogahin og panahon sa sinugdanan satuig, ilabi na kon ikaw nagtudlo 
sa gagmayng mga bata, aron sa pagpakita sa mga bata unsaon pagpangita sa 
mga pakisayran sa kasulatan. 

Sulayi ang paggamit sa nagkalainlaing mga paagi sa pagtudlo sa mga materyal 
aron magpadayon ang kaikag sa mga bata. Ang mosunod nga mga awhag mahi-
mong makatabang nimo sa pag-usab-usab kon unsaon nimo sa pagtudlo sa mga 
kasulatan. 
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1. lasoy ang kasulatan sa imong kaugalingong mga pulong. Tabangi ang mga 
bata nga makita ang mga panghitabo ug ang mga tawo diha kanila. 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang mga katawhan nga imong 
gipasabut tinud-anay nga nabuhi ug ang mga panghitabo tinud-anay nga 
nahitabo. 

2. Ipabasa sa mga bata ang kinatibuk-ang asoy o sa pinili nga mga tudling 
direkta gikan sa mga kasulatan. Hinumdumi nga dili tanan nga mga bata 
maayong mobasa ug nga ang kahanas sa pagbasa dili gipasikad pinaagi 
sa edad. Kon ang tanang mga bata makabasa, ikaw mahimong mohatag 
kanila og pipila ka minuto sa pagbasa sa hilom. Pagkahuman, ikaw 
mahimong mohisgot unsa ang ilang gibasa. Gamita ang panahon sa 
panaghisgut human ang mga bata makabasa aron sa pagtabang niia nga 
makasabut sa lisud nga mga pulong ug mga tudling. 

3. Gamita ang gisugyot nga mga huiagway sa mga asoy sa kasulatan aron sa 
pagtabang sa mga bata nga makita unsa ang nanghitabo. Kadaghanan sa 
mga leksyon naglangkob sa gisugyot nga mga huiagway diha sa seksyon 
sa "Mga Materyal nga Gikinahanglan." Ang mga huiagway gibutangan og 
numero ug gilakip sa manwal. Ang ubang mga huiagway anaa sa Pakete 
sa mga Huiagway sa Ebanghelyo ug mahimong naa sa librarya sa balay-
tigumanan (mga numero sa librarya sa balay-tigumanan nalista sa seksyon 
sa "Mga Materyal nga Gikinahanglan"). Kadaghanan sa mga huiagway 
adunay mga katingbanan nga giimprinta sa likod. Ikaw mahimo usab nga 
mogamit og laing mga huiagway ingon nga angay. 

4. Ipadrama sa mga bata ang asoy sa kasulatan. (Siguroha nga ang 
pagdrama dili makapawala sa kasagrado sa mga kasulatan.) Ikaw 
mahimong magdala og yano nga mga props, sama sa usa ka kupo, panyo, 
ug uban pa, ug tugoti ang mga bata nga mobuhat sa tanan o mga tipik sa 
asoy. Pangutan-a sila unsay ilang bation kon siia mao ang mga tawo nga 
ilang gipaila. Ang Manluluwas dili angay nga ihulagway gawas lamang sa 
talan-awon sa pagkahimugso. Ang Langitnong Amahan ug ang Espiritu 
Santo dili gayud ipahulagway. 

5. Pagdibuho og yano nga mga larawan o mga huiagway diha sa pisara, o 
paggamit og mga huiagway o mga ginunting, samtang ikaw maghisgot o 
magbasa sa asoy sa kasulatan. 

6. Paghimo og usa ka teyatro sa mga magbabasa diin daghang mga bata 
ang modala sa mga papel sa mga tawo diha sa asoy sa kasulatan. Kon 
angay, ipabasa sa mga bata ang mga panagsultihay gikan gayud sa mga 
kasulatan. 

7. Pagdapit og usa ka ginikanan, sakop sa ward o branch, o sakop sa klase 
sa pagsaysay sa asoy. Hatagi ang tawo og usa o duha ka semana nga 
panahon sa pag-andam, ug siguroa ang paghatag kaniya og limit sa takna 
alang sa pasundayag. 

8. Hatagi ang mga bata og usa ka yano nga eksamen, sama sa tinuod-sayop 
o mubo og tubag nga pangutana, sa dili pa magtudlo sa asoy sa 
kasulatan. Ipahayag ngadto sa klase nga ikaw buot masayud unsa ang 
ilang nahibaloan mahitungod sa asoy. Hatagi dayon sila sa susama nga 
eksamin pagkahuman aron ilang makita unsa ang ilang nakat-unan. 

9. Isulat diha sa pisara ang mahinungdanong mga pulong o mga ngalan sa 
mga tawo gikan sa asoy sa kasulatan. Papaminawa ang mga bata niini nga 
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mga pulong o mga ngalan samtang ikaw magsaysay sa asoy. Tabangi ang 
mga bata nga madugangan ang ilang mga bokabularyo aron sila labaw 
nga makasabut sa mga kasulatan ug malingaw nga mobasa niini sa 
panimalay. 

10. Sa dili pa itudlo ang leksyon, isulat ang mga pangutana mahitungod sa 
asoy diha sa pisara. Sa panahon nga ang mga bata makadungog sa mga 
tubag sa panahon sa asoy, hunong aron sa paghisgot niini. 

11. Isaysay ang asoy, ug unya tuguti ang mga bata nga moboluntaryo sa 
pagsaysay sa ilang kinaham nga mga bahin. Ikaw mahimong mohangyo 
sa usa ka sakop sa klase sa pagsugod sa asoy ug unya pagtawag sa lain 
nga bata sa pagpadayon. 

12. Pagpatukar og usa ka narekord nga pinili nga mga bersikulo gikan sa mga 
kasulatan. 

13. Pagdula og usa ka parisparis nga dula. Pag-andam og upat ngadto sa 
walo ka hugpong sa nagkaparihas nga 3" x 5" nga mga kard o mga papel. 
Sa mosunod nga mga sanglitanan, ikaw mobutang sa unang katunga sa 
matag kabulahanan sa usa ka kard ug ang ikaduhang tunga, o panalangin, 
sa laing kard sa hugpong. Isagol ang mga kard o mga papel ug ibutang 
sila nga nagkulob diha sa lamesa o sa salog. Paduola sa atubangan ang 
mga bata sa tagsa-tagsa ug ipapakli ang duha ka mga kard. Basaha og 
kusog unsa ang giingon sa matag kard. Kon ang mga kard magkatukma 
(niini nga hitabo kon sila nakahuman sa kabulahanan), kini ibilin nga 
naghayang. Kon ang mga kard wala magkatukma, kini ikulob pag-usab ug 
lain na usab nga bata ang mosulay. Padayon hangtud ang tanang mga 
kard magkatukma. 

Kini ang walo ka mga hugpong nga imong magamit alang sa parisparis 
nga dula sa Mga Kabulahanan: 

Hugpong 1: Bulahan ang mga kabus sa espiritu—kay ila ang gingharian 
sa langit. 

Hugpong 2: Bulahan ang nagamasulub-on—kay sila pagalipayon. 
Hugpong 3: Bulahan sila nga maaghup—kay sila makapanunod sa yuta. 
Hugpong 4: Bulahan sila nga gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung—kay 

sila pagabusgon. 
Hugpong 5: Bulahan ang mga maloloy-on—kay sila makadawat og kalooy. 
Hugpong 6: Bulahan sila nga maputli og mga kasingkasing—kay sila 

makakita sa Dios. 
Hugpong 7: Bulahan sila nga tigpasiugda sa kalinaw—kay sila 

pagatawgon nga mga anak sa Dios. 

Hugpong 8: Bulahan sila nga ginalutos tungod sa pagkamatarung—kay ila 
ang gingharian sa langit. 

14. Dulaa ang dula sa pagpangutana. Isulod ang pipita ka mga pangutana 
diha sa garapon o kahon, ug papulipuiiha ang mga sakop sa klase og 
punit og usa niining mga pangutana ug sa pagtubag niini. 

Pagdumala sa Ang pagsalmot sa mga panaghisgutan ug ubang mga kalihokan sa pagkat-on 
mga Panaghisgutan makatabang sa mga bata nga makat-on sa mga baruganan sa ebanghelyo. Ang 
sa Klase mosunod nga mga sumbanan makatabang nimo sa pagpangutana og 

makahuluganon nga mga pangutana ug makapadasig sa mga panaghisgutan sa 
klase: 
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1. Pangutana ug paghatag og mga pakisayran sa kasulatan aron ang mga 
sakop sa klase makakita sa mga tubag diha sa mga kasulatan. 

2. Pangutana og mga pangutana nga dili matubag sa "oo" o "dili" apan 
nagkinahanglan og panghunahuna ug panaghisgutan. Mga pangutana nga 
nagsugod og ngano, unsaon, kinsa, unsa, kanus-a, ug asa sa kasagaran mas 
epektibo. 

3. lapil ang mga bata kinsa sa kasagaran dili mosalmot pinaagi sa pagtawag sa 
ilang ngalan ug pagpangutana nila sa mga pangutana nga sa imong pagtuo 
ilang matubag. Hatagi sila og higayon nga motubag. Tabangi sila kon sila 
nagkinahanglan niini, apan human lamang sa higayon sa ilang paghunahuna 
ug pagtubag. 

4. Awhaga ang mga bata sa pagpakigbahin sa ilang mga pagbati bahin sa 
unsay ilang nakat-unan gikan sa mga kasulatan. Hatag og positibo nga mga 
komentaryo mahitungod sa ilang mga tampo. 

5. Dayga ang mga bata sa matinud-anong paagi kon sila motubag sa mga 
pangutana. Tabangi sila nga makahibalo nga ang ilang mga hunahuna ug 
mga pagbati mahinungdanon. Pagmabination ngadto sa mga bata kinsa 
magduhaduha sa pagsalmot. 

Pagtabang sa mga 
Bata sa Paggamit 
sa mga Kasulatan 

1. Ingon nga ikaw giaghat pinaagi sa Espiritu, hatag og personal nga 
pagpamatuod sa mga kamatuoran nga imong gitudlo. Ang imong mga 
leksyon mahimong labaw ka gamhanan kon ikaw motudlo sa kinasingkasing 
ug sa konbiksyon. 

2. Awhaga ang mga bata sa pagbasa sa mga kasulatan didto sa panimalay sa 
ilang mga kaugalingon ug uban sa ilang mga banay. Awhaga ang mga bata 
sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kopya sa mga kasulatan nganha sa 
klase. Kon ang mga bata walay kaugalingong mga kopya sa mga kasulatan 
o nakalimot sa pagdala niini nganha sa klase, pag-andam og mga kopya 
aron magamit sa mga bata diha sa klase. Kon kamo adunay librarya sa ward 
o branch, ikaw mahimong magkuha og mga kopya sa mga kasulatan didto. 

3. Hangyoa ang mga bata sa pagpakigbahin unsa ang ilang nakat-unan. 
Pangutan-a sila unsaon nila paggamit ang mga baruganan sa ebanghelyo 
nga gitudlo sa leksyon ngadto sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 

4. Pagpakaaron-ingnon nga usa ka tigbalita, ug interbyuha ang mga bata nga 
ingon nga mga karakter sa kasulatan. Hangyoa sila sa pagsulti kanimo sa 
mga detalye sa asoy sa kasulatan ug unsay ilang gibati mahitungod sa 
nahitabo. 

5. Bahina ang klase ngadto sa duha o sa gagmay nga mga pundok. Human sa 
pagpakigbahin sa asoy sa kasulatan, ipasulat sa matag pundok ang 
mahinungdanong mga baruganan gikan sa asoy. Unya papulipuliha ang mga 
pundok sa paghisgot sa unsa nga paagi kining mga baruganan magamit sa 
ilang mga kinabuhi. 

Tabangi ang mga bata sa paggamit unsay ilang nakat-unan ngadto sa ilang mga 
kinabuhi. Si Santiago mihagit nato sa pag-ingon nga "tumana ninyo ang pulong ug 
dili kay magpaminaw ra kamo niini, nga sa ingon ginalimbongan kamo sa inyong 
mga kaugalingon" (Santiago 1:22). Ang mosunod nga mga ideya makatabang 
kanimo sa pagtuman niini nga buluhaton: 
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6. Pagsiksik sa kasulatan: Sulod sa tibuok tuig awhaga ang mga sakop sa 
klase sa pagtimaan sa linain nga mga bersikulo sa kasulatan nga magamit 
sa makahuluganon nga paagi ngadto sa ilang mga kinabuhi. Pananglit, sila 
motimaan sa Mateo 7:12, Lucas 11:9, Juan 3:16, ug Mga Buhat 2:38. Hatagi 
sila og timaan, sama sa usa ka panghitabo, kahimtang, o problema; unya 
hagda ang mga sakop sa klase sa pagpangita sa kasulatan nga magamit. 
Patabanga ang mga bata kinsa unang nakakita sa uban sa pagpangita sa 
kasulatan. Unya ipasulti nila ngano nga kini nga kasulatan haum sa timaan. 

7. Pakigbahin og linain nga mga hitabo diin ikaw nakakita sa mga bata nga 
nagsunod sa baruganan nga gihisgutan. Pananglit, kon ikaw nagtudlo og 
leksyon mahitungod sa pagkamabination, ikaw mahimong mohisgot sa mga 
higayon diin ikaw nakakita sa mga bata nga nahimong mabination ngadto sa 
uban. 

8. Pagsusi sa gihatag nga mga buluhaton. Sa matag higayon nga ikaw naghatag 
og buluhaton o hagit, siguroha ang pagpangutana sa mga bata mahitungod 
sa ilang kasinatian diha sa sinugdanan sa klase pagkasunod Domingo. 

Pagtabang sa mga 
Bata sa Pagsag-ulo 
sa mga Kasulatan 

1. Pagsulat diha sa pisara, o paghimo og usa ka tsart, sa unang letra sa matag 
pulong nga sag-ulohon. Pananglit, ikaw mahimong maghimo 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 l A s J u s E S 
Itudlo ang mga letra samtang imong subiion ang matag pulong. Balika pagsulti 
kini sa pipila ka mga higayon ug tugoti ang mga bata sa pagsubli niini kutob 
sa ilang mahimo. Sa dili madugay sila dili na magkinahanglan sa tsart. 

2. Bahina ang kasulatan ngadto sa mubo nga mga hugpong sa mga pulong. 
Sublia ang matag hugpong sa pulong sa makusog sugod sa katapusan ug 
pabalik aron ang mga bata makasubli sa dili sinati nga mga bahin og una. 
Pananglit, diha sa Mateo 5:16 ang mga bata mahimong mosubli "ug daygon 
nila ang inyong Amahan nga anaa sa langit" sa daghang higayon. Dayon sila 
mahimong modugang sa mosunod nga hugpong sa mga pulong, "aron 
makita nila ang inyong maayong mga buhat." Dayon sila mahimong mosubli 
sa tibuok nga bersikulo. 

3. Kon ang mga bata maayong mobasa, pag-andam og usa ka sinulat nga kopya 
sa kasulatan alang sa matag bata. Guntinga ang matag kopya ngadto sa 
pulong o ginunting nga hugpong sa mga pulong. Human dungana pagsulti 
ang bersikulo sa pipila ka mga higayon, ihatag sa mga bata ang nagkasagul 
nga mga hugpong, ug ipahimutang kini sa tinagsatagsa o isip usa ka klase 
ang ilang mga ginunting nga hugpong sa mga pulong sa tukma nga 
pagkasunodsunod. 

4. Sublia ang kasulatan sa daghang mga higayon, mohunong aron sa paghatag 
og higayon sa bata nga mosulti sa sunod nga pulong o hugpong sa mga 
pulong. Unya tuguti ang laing bata nga modugang og pipila pa ka mga pulong. 
Padayon hangtud ang tanang mga bata makasulay bisan usa ka higayon. 

Ang pagsag-ulo sa mga kasulatan mahimong usa ka epektibo nga paagi sa 
pagtudlo sa mga kamatuoran sa ebanghelyo. Kadaghanan sa mga bata malipay 
nga mosag-ulo kon ikaw mogamit og makalingaw ug mamugnaon nga mga 
pamaagi. Ang mosunod nga mga sugyot makalingaw nga mga paagi sa 
pagtabang sa mga bata nga mosag-ulo: 
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Paggamit sa 
Sobrang Panahon 
sa Maalamong 
Paagi 

5. Gamit og musika aron sa pagtabang sa mga bata nga makasag-ulo. 

6. Bahina ang mga bata ngadto sa duha ka mga pundok. Tuguti ang matag 
pundok nga magpulipult sa pagsubli sa mga pulong o mga hugpong sa mga 
pulong sa sunod-sunod nga paagi. Ikaw mahimong mopasulti sa usa ka 
pundok sa unang pulong, ug ang laing pundok sa ikaduha, ug uban pa 
hangtud sa tibuok nga bersikulo. 

7. Pagpili og usa ka tudling sa kasulatan nga buot nimong sag-ulohon sa mga 
bata. Isulat ang kasulatan diha sa pisara o diha sa usa ka poster. Sublia ang 
tudling sa daghang mga higayon, sa hinayhinay magtabon o magpapas sa 
daghan nga mga pulong hangtud nga ang mga bata makasag-ulo sa tibuok 
nga kasulatan. 

Kon ikaw makahuman sa imong giandam nga leksyon sa wala pa mahuman ang 
oras, ikaw mahimong maghimo og kalihokan aron sa pagtiwas sa nahibilin nga 
panahon. Ang mosunod nga mga sugyot makatabang nimo sa paggamit niini nga 
panahon sa epektibo nga paagi: 

1. Pasultiha ang pipila ka mga bata mahitungod sa ilang paborito nga mga 
sugilanon sa kasulatan. 

2. Pagpahigayon og usa ka pagsiksik sa kasulatan pinaagi sa paghatag og 
mga timailhan ngadto sa mahinungdanong mga pakisayran sa kasulatan 
nga gimarkahan na nila. Parisparisa sila o pundoka sa ginagmay nga pundok 
aron sa pagpangita sa tukma nga tudling sa kasulatan. 

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

4. Tuguti ang mga bata nga makigbahin og mga ideya bahin sa paagi unsaon 
nila paggamit ang mga baruganan nga gikan sa leksyon diha sa panimalay, 
sa tulunghaan, ug uban sa ilang mga higala. 

5. Bahina ang klase ngadto sa mga pundok, ug papulipuiiha sila sa 
pagpangutana sa usag-usa mahitungod sa leksyon. 

6. Tuguti ang matag bata sa pagdibuho og usa ka larawan nga may kalabutan 
ngadto sa leksyon, o pag-imprinta og kinutlo nga madala sa panimalay ug 
isip mahimong pahinumdom sa katuyoan sa leksyon. 

7. Dapita ang mga bata sa pagmarka sa mga pakisayran sa kasulatan alang 
sa umaabot nga pagtuon. Ikaw mahimong mohangyo sa mga bata sa 
pagbutang og marka sa mga bersikulo gikan sa leksyon nga ilang 
gikagustohan pag-ayo, o ikaw mahimong mosugyot og mga bersikulo nga 
sa imong pagtuo makapahinumdom sa mga bata sa katuyoan sa leksyon. 

8. Tabangi ang mga bata nga makasag-ulo sa han-ay sa mga basahon diha sa 
kasulatan. 

9. Ribyuha ang mga baruganan o mga asoy sa kasulatan gikan sa miaging 
mga leksyon. 

Musika diha sa 
Lawak-klasehan Ang pagkat-on sa ebanghelyo mapalambo ug mapalig-on pinaagi sa musika. Sa 

kasagaran ang mga bata labaw nga makahinumdom ug makakat-on pinaagi sa 
musika. 
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Ikaw dili kinahanglan nga mahimong musikero aron sa paggamit sa angay nga 
musika sa pagtabang sa mga bata nga mobati sa Espiritu ug makakat-on sa ebang-
helyo. Ang musika mahimong naglakip sa audiocassettes o usa ka musikal nga 
pundok atol o sa pagsugod sa leksyon. Ikaw mahimo usab nga moawit o mobasa 
sa mga pulong sa mga awit aron sa paglakip sa mga bata sa imong leksyon. 

Panahon sa 
Pagpakigbahin Usahay ang klase pagahangyoon sa paghatag og yano nga mga pasundayag 

sa ebanghelyo sa Panahon sa Pagpakigbahin sa Primarya. Kini nga mga 
pasundayag mahimong maggikan sa mga leksyon, magkinahanglan og gamay 
nga pagbansaybansay, ug makatabang sa pagpalig-on sa mga baruganan nga 
imong gitudlo. Ikaw mahimong mogamit sa mosunod nga mga sugyot alang sa 
panahon sa pagpakigbahin: 

1. Pagdrama sa usa ka asoy sa kasulatan. 

2. Pagbatbat sa nasag-ulo nga mga kasulatan nga magdungan. 

3. Sublion o awiton ang usa ka artikulo sa hugot nga pagtuo ug mopasabut sa 
kahulugan niini. 

4. Pagdrama og usa ka moderno nga paggamit sa usa ka baruganan sa 
ebanghelyo. 

Mga Artikulo sa 
Hugot nga Pagtuo Ikaw kinahanglan nga moapil sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo nganha sa 

imong mga leksyon ug moawhag sa matag bata sa pagsag-ulo sa Mga Artikulo sa 
Hugot nga Pagtuo sa dili pa mogradwar gikan sa Primarya. Gamita ang matag 
kahigayunan sa pagtabang sa mga bata nga makasag-ulo ug makasabut sa Mga 
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo. 

Pagsabut sa mga 
Bata nga Nag-edad 
og Walo hangtud 
sa Napulog Usa Sa pagtabang sa mga bata nga makakat-on ug makaangkon og pagsalig sa 

kaugalingon, ikaw kinahanglan nga makasabut sa ilang mga panginahanglan ug 
mga kinaiya ug magplano og angay nga mga kalihokan ug mga klase. 

Mga kinaiya 

Pisikal 
Adunay mga higayon nga paspas ug hinay nga pagtubo 
Tingali bakikaw 
Malingaw nga makigdula diha sa mga grupo 

Mental 
Ganahan nga makat-on 
Maghunahuna sa miaging mga kasinatian 
Magsugod sa pagbase sa mga desisyon sa pagpangatarungan 
Buot nga masayud ngano 
Mahukmanon 
Modayeg sa mga bayani 
May pagkatulubagon 
Gusto sa buhat sa pagsag-ulo 
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Sosyal 
Nagsugod pagkawalay-gusto sa kaatbang nga sekso ngadto sa usa ka 
tinguha alang sa labaw nga interaksyon taliwala sa mga lalaki ug mga 
babaye 
Malingaw sa pundok ug tinagsa nga panahon 
Mobati og kusog nga panginahanglan sa pagkagawasnon 
Nakaugmad og maayong buot 
Makaangkon og tinguha sa uban 

Emosyonal 
Dili gusto sa pagpanaway 
Magpakita og dili angay nga lihok kon adunay mga problema sa kaubanan 
Masaligan ug kapiyalan 
Mabinantayon mahitungod sa pagkamakiangayon 
Magsugod sa pagduhaduha bahin sa iyang kaugalingong bili 
Mokuhod ang pagkadominante ug dili na kaayo determinado nga ang 
iyang gusto ang matuman 

Espirituhanon 
Malingaw nga magkat-on ug magbansay sa mga baruganan sa 
ebanghelyo 
Naimpluwensya sa mga pagpamatuod sa uban 
Midako sa pagpangandam nga mosabut sa mga baruganan sa 
ebanghelyo 
Adunay makusog nga pagbati sa matarung ug sayop 

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

og kalooy alang niadtong adunay mga kakulangan. Sa dihang 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" (3 Nephi 17:7). 

Isip usa ka magtutudlo sa Primarya ikaw anaa sa maayo kaayong kahimtang sa 
pagpakita og kalooy. Bisan tuod ikawtingali wala mabansay sa paghatag og pro-
pesyonal nga tabang, ikaw makasabut ug makaamuma sa mga bata nga adunay 
mga kakulangan. Ang pagpakabana, pagsabut, ug usa ka tinguha sa paglakip sa 
matag sakop sa klase diha sa mga kalihokan sa pagkat-on gikinahanglan. 

Ang mga bata nga adunay mga kakulangan mahimong matandog pinaagi sa 
Espiritu bisan unsa pa ang level sa ilang pagsabut. Bisan ang ubang mga bata 
siguro dili makasaimot sa tanang panahon sa Primarya, sila nagkinahanglan og 
higayon sa pagsalmot bisan og sa daklit aron makabati sa Espiritu. 
Mahinungdanon tingali nga adunay kauban kinsa sensitibo sa mga panginahang-
lan sa bata nga mouban sa bata sa panahon sa Primarya kon ang bata nagkina-
hanglan og higayon nga layo sa tibuok pundok. 
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Pipila ka mga sakop mahimong adunay problema sa kakulangan sa pagkat-on, 
intelektuwa! nga mga pagkadaot, problema sa pagsulti, pagkawala sa panan-aw 
o pandungog, linihokan ug sosyal nga mga suliran, sakit sa panghunahuna, mga 
problema sa panglihok-lihok , nagbalik-baiik nga kadaot sa panglawas. Ang uban 
makakaplag nga ang pinulongan o pangkultura nga kahimtang dili sinati ug lisud. 
Bisan pa sa tinagsatagsa nga mga kahimtang, ang matag bata adunay managsa-
ma nga mga panginahanglan nga higugmaon ug dawaton, nga makakat-on sa 
ebanghelyo, nga mobati sa Espiritu, nga moapil nga malampuson, ug makaalagad 
sa uban. 

Kini nga mga sumbanan makatabang kanimo sa pagtudlo sa mga bata nga adu-
nay mga kakulangan: 

Ayaw tan-awa ang kakulangan ug ilha ang bata. Pagpakanatural, 
mahigalaon, ug mainiton. 

Pakisayri ang linain nga mga ka!ig-on ug mga problema sa bata. 

Himoa ang matag paningkamot alang sa pagtudlo, ug pahinumdomi ang 
mga sakop sa klase sa ilang responsibilidad sa pagtahud, sa matag sakop 
sa klase. Ang pagtabang sa sakop sa klase nga adunay kakulangan 
mahimong usa ka Kristohanon nga makapakat-on nga kasinatian alang sa 
tibuok klase. 

Pangitaa ang labing maayo nga mga pamaagi alang sa pagtudlo sa bata 
pinaagi sa pagkonsulta uban sa mga ginikanan, uban sa ubang mga sakop 
sa banay, ug kon angay, uban sa bata. 

Sa dili pa motawag og bata nga adunay kakulangan sa pagbasa, pag-ampo, 
o sa laing paagi pag-apil, pangutana unsay iyang bation kon mosalmot sa 
klase. Hatagi og gibug-aton ang mga abilidad ug mga talento sa matag bata 
ug pangita og mga paagi nga ang matag usa makasalmot nga komportable 
ug malampuson. 

Ipahaum ang mga materyal sa leksyon ug pisikal nga palibut aron matubag 
ang mga panginahanglan sa mga bata nga adunay mga kakulangan. 

Pagtagad sa 
mga Problema 
sa Pag-abuso Isip usa ka magtutudlo ikaw makaila sa mga bata sa imong klase kinsa nag-antus 

gikan sa emosyonal o pisikal nga pag-abuso. Kon ikaw nabalaka bahin sa usa ka 
bata diha sa imong klase, palihug pagpakitambag uban sa imong obispo. 
Samtang ikaw mag-andam ug magtudlo sa mga leksyon, pag-ampo alang sa giya 
ug direksyon sa Ginoo. Tabangi ang matag bata sa imong klase nga mobati nga 
siya usa ka bililhon nga anak sa Langitnong Amahan ug nga ang Langitnong 
Amahan ug si Jesukristo nahigugma sa matag usa kanato ug buot kanato nga 
magmalipayon ug luwas. 
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Pagsinati sa Bag-ong Tugon 

Katuyoan Aron sa pagpasinati sa mga bata sa Bag-ong Tugon ug pag-awhag kanila sa 
pagtuon sa mga kasulatan. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa 2 Timoteo 3:1-7, 13-17. Dayon pag-
tuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo pagtudlo ang mga bata sa mahi-
nungdanong katuyoan sa leksyon. (Tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong 
mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang basahonon: Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 10. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makaapil sa mga bata ug labing makatabang kanila sa 
pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

4. Andama ang mosunod nga walo ka mga ginunting nga mga pulong: Mga 
Kasulatan, Sumbanan nga mga Kasulatan, Biblia, Daang Tugon, Bag-ong 
Tugon, Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, Perlas nga Labing 
Bililhon. (Ikaw mahimong mogamit sa pisara imbis sa mga ginunting nga 
mga pulong.) 

5. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Sumbanan nga mga kasulatan. 

Pahinumdom: Mahimong adunay mga bata sa imong klase kinsa dili kaayo 
maayong mobasa. Pangita og mga paagi sa pagtabang kanila nga makasal-
mot nga dili mobati nga kiwaw. Ang tanang mga bata kinahanglan gayud nga 
adunay positibo nga kasinatian uban sa mga kasulatan matag semana. Ang 
imong kadasig alang sa mga kasulatan makatabang nila nga gustong mag-
tuon ug magkat-on sa ilang mga kaugalingon. 

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

Ihatag sa mga bata sa mosunod nga mga timailhan ug ipaisa ang ilang mga 
kamot kon sila nagtuo nga sila nasayud sa pulong nga matukma sa mga tima-
ilhan. 

Adunay upat niini. 

(Ngalan sa usa ka bata diha sa klase o usa ka tawo nga sila nakaila kinsa 
aduna sa tanang upat ka mga basahon sa kasulatan) nga anaa niini. 

Sila gitawag og sumbanan nga mga kasulatan. 

Sila naglangkob sa pulong sa Dios. 

Sila mga basahon. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 
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Sa higayon nga ang mga bata makatag-an sa pulong Mga Kasulatan, ipasabut 
nga kining leksyon magtudlo kanila mahitungod sa mga kasulatan ug ipasabut 
ang kamahinungdanon niini sa atong mga kinabuhi. 

Pagtuon sa mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw mag-andam sa imong leksyon. Pilia ang mga pangutana nga sa 
imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa mga kasu-
latan ug sa paggamit sa mga baruganan sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa 
sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa klase makatabang nila nga ma-
kasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang mga kasulatan? Sa unsang paagi nga ang kasulatan lahi kaysa 
ubang mga sinulat? (2 Timoteo 3:16.) 

• Ngano nga kita kinahanglan nga magtuon sa mga kasulatan? Kanus-a kita 
angay nga magsugod pagtuon sa mga kasulatan? (2 Timoteo 3:14-15.) 
Ngano nga mahinungdanon nga magsugod pagtuon sa kasulatan samtang 
kita bata pa? 

Ipakita ang imong mga kopya sa mga kasulatan, ug ipakita ang ginunting nga 
mga pulong "Sumbanan nga mga Kasulatan." Ipasabut nga kita nagtawag sa 
mga kasulatan nga sumbanan nga mga kasulatan tungod kay kini opisyal nga 
mga kasulatan nga atong gigamit sa Simbahan. 

Dapita ang mga bata sa pagpakigbahin uban sa klase unsa ang ilang nahiba-
loan mahitungod sa mga kasulatan. Samtang ikaw naghisgot sa matag basa-
hon sa kasulatan, ipakita ang tukma nga mga ginunting nga mga pulong o 
isulat ang mga pulong diha sa pisara. (Tan-awa sa Mga Baruganan sa 
Ebanghelyo, kapitulo 10.) 

• Hain sa sumbanan nga mga kasulatan nga atong mabasa ang mahitungod 
kang Jesukristo? Basaha o dapita ang usa ka bata nga mobasa sa mosunod 
nga mga bersikulo: Moises 8:24 (hangtud sa mga pulong Espiritu Santo), 
Doktrina ug mga Pakigsaad 20:29, 2 Nephi 25:26, ug Salmo 83:18 (ipasabut 
nga ang Jehova laing ngalan alang sa Jesukristo). Tabangi ang mga bata 
nga makasabut nga ang tanang upat ka sumbanan nga mga kasulatan 
nagpamatuod kang Jesukristo. 

• Ipaabli sa mga bata ang ilang mga Biblia ngadto sa pahina sa mga sulod 
(listahan sa mga basahon sa Daan ug Bag-o nga mga Tugon). Unsa ang 
duha ka labing dakong mga seksyon nga nagbahin sa Biblia? Unsa ang lis-
tahan nga anaa sa ubos sa matag seksyon? Ipasabut nga ang gamay nga 
mga basahon sa Daan ug Bag-ong mga Tugon gisulat sa nagkalainlaing 
mga propeta o mga pangulo sa Simbahan. (Kon adunay tsart sa mga mi-
nubo, ipasabut kini ngadto sa mga bata.) Asa kita makakita sa asoy sa 
mortal nga kinabuhi ug pagpangalagad ni Jesus? (Sa Bag-ong Tugon.) 
Ipatan-aw sa mga bata ang lista sa Bag-ong Tugon, ug ipasabut nga ang 
mga leksyon karon nga tuig nagpukos sa mga pagtulun-an gikan sa Bag-
ong Tugon. 

• Kinsa sila si Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan? Unsa ang ilang gisulat? 
(Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang matag usa niining upat ka 
mga lalaki misulat og asoy sa kinabuhi ni Jesus, sa kasagaran nagsulat ma-
hitungod sa managsama nga mga panghitabo, ug mipamatuod nga siya 

Mga Pangutana 
sa Panaghisgutan 
ug Paggamit 
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mao ang Manluluwas.) Dapita ang mga bata sa pagpakigbahin sa ilang pa-
borito nga mga sugilanon ug mga pagtulun-an gikan sa kinabuhi ni Jesus. 

• Ipaabli sa mga bata ang Mga Buhat, kapitulo 1. Ipasabut nga ang Mga 
Buhat nagsaysay mahitungod sa mga Apostoles nga nagtudlo sa ebang-
helyo human sa pagkamatay ug pagkabanhaw ni Jesus. Unsa nga matang 
sa mga butang sa inyong pagtuo ang gibuhat sa mga Apostoles sa pana-
hon ni Jesus? Unsa ang gibuhat sa mga Apostoles karon? 

• Ipaabli sa mga bata pag-usab ang pahina sa mga sulod. Ipasabut nga ka-
daghanan sa nahibiling mga basahon sa Bag-ong Tugon mga sulat nga gi-
sulat sa mga Apostoles ni Jesus o sa ubang mga pangulo sa Simbahan 
ngadto sa mga sakop sa Simbahan. Ngano sa inyong pagtuo nga sila misu-
lat niini? Ipasabut nga kini nga mga sulat nakatabang sa unang mga sakop 
sa Simbahan nga makasabut sa ebanghelyo ug mitambag kanila nga mag-
matinud-anon. Unsa ang anaa kanato sa Simbahan karon nga susama niini 
nga mga sulat? (Mga artikulo sa mga General Authority diha sa Liahona, 
mga sibya sa satellite, ug sa kinatibuk-an nga komperensya ug komperen-
sya sa stake.) 

Ipasabut nga ang matag basahon diha sa Bag-ong Tugon gibahin ngadto sa 
mga kapitulo ug mga bersikulo aron kita dali nga makakita sa hugpong sa 
mga pulong diha sa mga kasulatan. 

• Isulat ang Mateo 28:2-9 diha sa pisara. Asa sa sumbanan nga mga kasula-
tan nato makita kini nga kasulatan? Unsa nga numero ang nagsulti kanato 
sa kapitulo? Unsa nga mga numero ang nagsulti kanato sa mga bersikulo? 
Basaha kini nga mga bersikulo uban sa mga bata. Bahin sa unsa man kini 
nga asoy sa kasulatan? Ngano nga mahinungdanon nga kini nga panghi-
tabo masulat diha sa mga kasulatan? 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsang higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga ribyu, katingba-
nan, o hagit. 

1. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa mga basahon sa Bag-ong Tugon 
nga magsunodsunod. Ribyuha ang mga basahon sa mosunod nga mga se-
mana. 

2. Hisguti ang ikawalo nga artikulo sa hugot nga pagtuo uban sa mga bata, ug 
tabangi sila nga makasag-ulo niini (tan-awa sa "Pagtabang sa mga Bata sa 
Pagsag-ulo sa mga Kasulatan," p. xii). Pagpahinumdom sa mga bata nga 
ang atong Biblia gihubad gikan sa karaang mga dokumento nga gikopya ug 
gikopya pag-usab pinaagi sa kamot ug nga ang mga sayop tungod sa pag-
hubad ug sa pagkopya og usab. Bisan tuod kon ang kadaghanan sa Biblia 
tukma, si propeta Nephi misulat nga daghan nga "yano ug mga bililhon nga 
mga butang" (1 Nephi 13:28) ang gikuha. Si Propeta Joseph Smith mituon 
pag-usab sa Biblia pinaagi sa inspirasyon sa Dios ug midugang sa mga ba-
hin nga gitangtang o giilisan. Ipasabut nga kining mga bahin makatabang 
nato nga makasabut og labaw pa nga mga butang mahitungod sa ebang-
helyo. Kon ang Giya ngadto sa mga Kasulatan (diha sa tulo ka kombinasyon) 
anaa, tan-awa sa HJS nga mga pakisayran sa katapusan sa tulo ka kombi-
nasyon. Itandi ang Mateo 6:13 diha sa Biblia ngadto sa Mateo 6:14 sa hubad 
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ni Joseph Smith ug hisguti sa unsa nga paagi ang hubad ni Joseph Smith 
makatabang nato nga makasabut sa bersikulo. 

3. Kon ang Giya ngadto sa mga Kasulatan diha sa tulo ka kombinasyon anaa, 
ipasabut sa mubo nga paagi ang mosunod nga mga seksyon: mga sinulat 
sa ubos sa panid, ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, Mga Mapa ug Indeks 
sa Dapit-mga ngalan, ug mga hulagway sa mga dapit sa kasulatan ug sa 
masaysayon nga mga dapit. 

4. Basaha ug hisguti ang Lucas 24:27. Tabangi ang mga bata nga makasabut 
nga si Jesus mituon ug mitudlo gikan sa mga kasulatan sa kasagaran. Unsa 
nga kasulatan kaha ang gitun-an ni Jesus? (Ang Daang Tugon.) 

5. Tangtanga ang mga ginunting nga mga pulong, sagula kini, ug ibutang kini 
diha sa salog o sa lamesa. Pangutana sa mga bata og mga pangutana pa-
reho sa mosunod: 

• Unsa nga duha ka mga ginunting nga mga pulong ang nagpasabut og 
sama nga butang? ("Mga Kasulatan" ug "Sumbanan nga mga 
Kasulatan.") 

• Unsa nga duha ka mga ginunting nga mga pulong nga ginganlan og mga 
basahon nga bahin sa ikatulo nga basahon? ("Bag-ong Tugon" ug 
"Daang Tugon," nga mga bahin sa Biblia.) 

• Unsa nga mga basahon ang gilakip sa sumbanan nga mga kasulatan? 
(Ang Biblia, Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, ug Perlas 
nga Labing Bililhon.) 

Sa panahon nga ang usa ka bata makatubag sa pangutana, paanhaa siya 
sa atubangan ug ipakita ang tukma nga mga ginunting nga mga pulong. 

6. Kantaha o basaha ang mga pulong sa "Samtang Nagbasa Anang 
Sugilanong Matahum" (Mga Baruganan sa Ebanghelyo, p. 400). 

Panapos 

Ipamatuod ang kamatuoran sa mga kasulatan ug ang kamahinungdanon niini 
sa atong mga kinabuhi. Ipakigbahin ngadto sa mga bata ang panahon sa 
imong kinabuhi diin ang pagbasa sa mga kasulatan nakatabang kanimo. 
Awhaga ang mga bata sa pagbasa gikan sa mga kasulatan matag adlaw. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa 2 Timoteo 3:14-17 sa panimalay isip 
ribyu niini nga leksyon. 

Dapita ang usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo. 

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Si Jesukristo Miboluntaryo nga 
Mahimong Atong Manluluwas 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga mobati og dako nga gugma alang kang 
Jesukristo pinaagi sa pagtudlo kanila nga sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa 
yuta si Jesus miboluntaryo nga mahimong ilang Manluluwas. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Juan 15:13, Mga Hebreohanon 12:9, 
Pinadayag 12:7-9, Doktrina ug mga Pakigsaad 93:21, ug Moises 4:1-4. 
Tan-awa usab sa mga kapitulo 2 ug 3 sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo. 
Unya pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo sa pagtudlo ang mga 
bata sa asoy sa kasulatan (tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga 
Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapaapil sa mga bata ug makatabang nila pag-ayo sa 
pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

3. Himoa nga ang pipila sa mga bata sa imong klase moawit sa "Ako Nasayud 
Akong Amahan Buhi" (Mga Baruganan sa Ebanghelyo, p. 399) o pag-andam 
sa pag-awit o pagbasa sa mga pulong uban sa mga bata sa panahon sa 
leksyon. 

4. Mga kagamitan nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon ug usa ka Perlas nga Labing 

Bililhon alang sa matag bata. 
b. Hulagway 7-1, Si Jesus ang Kristo (Pakete sa mga Hulagway sa 

Ebanghelyo 240; 62572), ug usa ka hulagway sa usa ka bag-o nga 
natawo nga bata, labing maayo kon usa ka sakop sa klase o imoha. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pagsugod nga pag-ampo. 

Pang-atensyon nga Ipakita ang hulagway sa bag-ong natawo nga bata, ug ipatagna sa klase kon si 
Kalihokan kinsa kini. 

• Nganong dili man kini ang sinugdanan sa kinabuhi niini nga tawo? 

Ipamatuod sa mga bata nga sa wala pa kita matawo dinhi sa yuta kitang tanan 
nagpuyo uban sa Langitnong Amahan isip espiritu nga mga anak. Ipasabut 
nga ang atong espiritu nga mga lawas sama og hitsura sa atong pisikal nga 
mga lawas, adunay mga bukton, mga bitiis, mga mata, ug uban pa, apan wa-
lay unod ug dugo. Usab ipasabut nga kini nga kinabuhi isip espiritu nga mga 
anak gitawag og kinabuhi nga waia pa dinhi sa yuta. Sulod niining kinabuhi 
nga wala pa dinhi sa yuta ang atong langitnong mga ginikanan mitudlo nato 
sa ebanghelyo ug sa laraw sa kinabuhi. 

Ikaw mahimong mopakigbahin niini nga kinutlo gikan ni Brigham Young: 
"Kamo nakaila na kaayo sa Dios ang atong Langitnong Amahan.... Ang matag 
usa kaninyo, walay wala maapil, nakapuyo uban sa Dios [ug mao nga kamo 
nakaila na kaayo sa Dios]. . . . Ang matag usa kaninyo, walay wala maapil, 
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kinsa ania karon dinhi usa ka anak nga lalaki o anak nga babaye niana nga 
Dios" (Discourses of Brigham Young, p. 50). 

Asoy sa Kasulatan Pangutana sama sa mosunod, ug hatagi ang mga bata og kahigayunan sa 

paghisgot sa ilang mga pagbati: 

• Kinsa ang nahigugma kanimo? 

• Unsaon nimo sa pag-ila nga ang usa ka tawo nahigugma kanimo? 

• Kinsa ang imong gihigugma? 
Isaysay ang usa ka sugilanon bahin sa usa ka tawo kinsa nahigugma pag-ayo 
sa laing tawo nga siya mibuhat og usa ka butang nga mahinungdanon alang sa 
usa nga gihigugma, sama sa usa ka inahan nga nagtukaw sa gabii aron sa 
pagbantay sa usa ka masakiton nga anak o usa ka magulang nga igsoong la-
laki o igsoong babaye nga mitabang sa manghud nga lalaki o babaye paghimo 
sa proyekto sa eskwelahan. 

Ipasabut nga kini nga leksyon mao ang mahitungod kon unsa ang gibuhat ni 
Jesus didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta nga nagpakita sa iyang 
dako nga gugma alang sa matag usa kanato. 

Ipakita ang huiagway ni Jesukristo ug isaysay ang sugilanon ni Jesus nga mi-
boluntaryo nga mahimong atong Manluluwas. (Alang sa gisugyot nga mga 
paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p.viii.) Tabangi ang mga bata nga makasabut sa mosunod nga 
mga ideya: 

1. Didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta kita espiritu nga mga anak ug 
nagpuyo uban sa atong langitnong mga ginikanan (Mga Hebreohanon 12:9). 

2. Si Jesus mao ang unang natawo nga espiritu nga anak sa Langitnong 
Amahan (D&P 93:21) ug mao ang magulang nga igsoong lalaki sa atong 
mga espiritu. 

3. Si Lucifer, kinsa nahimong Satanas, usa usab ka espiritu nga anak sa 
Langitnong Amahan. 

4. Ang Langitnong Amahan mipatawag og usa ka tigum alang sa iyang ta-
nang espiritu nga mga anak. Dinhi niini nga tigum siya mipasabut sa iyang 
laraw alang kanato aron mahimong sama kaniya. Siya misulti kanato nga 
siya buot nato nga moanhi sa yuta aron sa pag-angkon og pisikal nga la-
was. Siya mipasabut nga dinhi sa yuta kita pagasulayan aron makita kon 
kita motuman ba sa iyang mga sugo. 

5. Dinhi niini nga tigum ang Langitnong Amahan usab mipasabut nga dinhi 
sa yuta kitang tanan makasala ug kitang tanan mamatay. Ang Langitnong 
Amahan nagkinahanglan og usa ka tawo nga mahimong Manluluwas, nga 
mag-antus alang sa atong mga sala, ug mamatay alang kanato aron kita 
mahimong mabanhaw. 

6. Si Lucifer buot nga ang Langitnong Amahan mousab sa iyang laraw. Si Lucifer 
miingon nga siya moluwas sa matag usa pinaagi sa pagkuha sa ilang kagawa-
san sa pagpili, nga imposibie unta alang nato nga makahimo og mga sayop o 
magmatarung. Si Lucifer usab buot moangkon sa tanang dungog (Moises 4:1). 

7. Tungod kay siya nahigugma kanato (Juan 15:13), si Jesus miboluntaryo 
nga mahimong atong Manluluwas. Siya buot nga mosunod sa laraw sa 
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Langitnong Amahan ug mohatag sa himaya ngadto sa Langitnong Amahan 
(Moises 4:2). 

8. Ang Langitnong Amahan mipili kang Jesus nga mahimong atong 
Manluluwas. Si Lucifer nasuko ug misukol sa Langitnong Amahan 
(Pinadayag 12:7-9; Moises 4:3-4). 

9. Ang espiritu nga mga anak sa Langitnong Amahan kinahanglan nga mohu-
kom kon mosunod ba kang Jesus o kang Lucifer. 

10. Ang ikatulo nga bahin sa espiritu nga mga anak sa Langitnong Amahan mi-
pili sa pagsunod kang Lucifer, ug silang tanan gisalikway gikan sa langit. Si 
Lucifer nahimong Satanas, ug ang mga espiritu kinsa misunod kaniya nahi-
mong dautan nga mga espiritu, kinsa naningkmot sa pag-awhag nato nga 
mobuhat og sayop nga mga butang. Kini nga mga espiritu kinsa misunod 
kang Satanas wala makadawat og pisikal nga mga lawas. 

11. Ang tanang mga espiritu kinsa mipili sa laraw sa Langitnong Amahan ug mi-
sunod kang Jesus didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta natawo na o 
matawo pa dinhi sa yuta uban ang pisikal nga mga lawas sa unod ug dugo. 

12. Ang tanang mga bata dinhi niining lawak klasehan mipili sa pagsunod sa 
laraw sa Langitnong Amahan ug gipakatawo sa yuta uban ang mortal nga 
mga lawas. 

Mga Pangutana Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran sa kasulatan 
sa Panaghisgutan samtang ikaw mag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
ug Paggamit sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa mga 

kasulatan ug mogamit sa mga baruganan sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa 
sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa klase makatabang nila nga 
makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa sa inyong pagtuo ang kahimtang nga magpuyo sa langit uban sa 
Langitnong Amahan? 

• Unsay inyong gibati nga nasayud nga ang Langitnong Amahan mao ang 
Amahan sa inyong espiritu? 

• Unsay buot ipasabut nga si Jesus mao ang magulang nga igsoong lalaki sa 
atong mga espiritu? 

• Ngano nga si Lucifer buot mousab sa laraw sa Langitnong Amahan? 

• Unsa ang inyong gibati nga nasayud nga si Jesus miboluntaryo nga mag-
antus ug magpakamatay alang kaninyo? 

• Giunsa ninyo pagkahibalo nga kamo mipili sa pagsunod kang Jesus didto 
sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta? Ngano nga kamo nalipay nga kamo 
mihimo niadto nga pagpili? 

• Unsa ang gipasabut niining inyong pagpili sa pagsunod kang Jesus didto 
sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta mahitungod sa inyong kaugalingon? 

• Karon nga kita natawo sa pagkamortal, ngano nga mahinungdanon nga kita 
sa gihapon mopili sa pagsunod kang Jesus? 

Ipakita sa mga bata ang Biblia, ug ipasabut nga ang Bag-ong Tugon diha sa 
Biblia nagsulti kanato mahitungod sa mga butang nga gibuhat ni Jesus ug sa 
iyang mga Apostoles samtang sila nabuhi dinhi sa yuta. Ipasabut nga ang 
mga leksyon niini nga tuig gibase sa kinabuhi ug sa mga pagtulun-an ni 
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Jesus ug sa iyang mga Apostoles. Awhaga ang mga bata sa pagdala sa ilang 
mga Biblia diha sa klase matag Domingo. 

Ipakanta sa pipila ka mga bata ang "Ako Nasayud Akong Amahan Buhi", o 
kantaha o basaha ang mga pulong uban sa klase. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpaiambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsang panahon sa leksyon o isip usa karibyu, katingbanan, o hagit. 

1. Isip usa ka ribyu, isulat ang mosunod nga mga pulong diha sa pisara: 

Ikatulong bahin 
Unang natawo 
Magulang nga igsoong lalaki 
Amahan sa atong mga espiritu 
Tigum sa Langit 
Lucifer 

Bahina ang klase ngadto sa gamay nga mga pundok. Hangyoa ang matag 
pundok sa paghisgot og usa o labaw pa niini nga mga konsepto ug sa pag-
pangandam sa pagsulti sa klase unsa ang ilang nahinumduman mahitungod 
niini. Human sa pipila ka mga minuto hangyoa ang matag pundok sa pag-
taho nganha sa klase. 

2. Ipaabli sa mga bata ang ilang mga Biblia ngadto sa lista sa mga basahon 
sa Bag-ong Tugon. Ribyuha ang ieksyon 1 pinaagi sa pagpangutana sa pi-
pila sa mosunod nga mga pangutana: Sa unsang paagi nga ang mga basa-
hon ni Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan managsama? Sa unsang paagi kini 
managlahi? Mahitungod sa unsa ang basahon sa Mga Buhat? Ngano nga 
ang nahibiling mga basahon gitawag og mga epistola? Tabangi ang mga 
bata nga makasinati pag-ayo sa mga basahon sa Bag-ong Tugon pinaagi 
sa pagsulat sa mga pakisayran diha sa pisara ug pinaagi sa pagpapangita 
sa mga pakisayran diha sa ilang mga kopya sa Biblia. 

3. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa Juan 15:13. 

4. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa mga basahon sa Bag-ong Tugon. 

Panapos 

Ipamatuod nga ikaw ug ang mga bata sa imong klase espiritu nga mga anak 
sa Langitnong Amahan ug nga si Jesus nahigugma kanato sa hilabihan nga 
sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta siya miboluntaryo nga mahimong atong 
Manluluwas. Kita nahigugma sa Langitnong Amahan sa hilabihan nga kita mi-
pili sa pagsunod sa iyang laraw.Hatagi og gibug-aton unsa kamahinungdanon 
nga ang mga bata padayon nga mosunod sa laraw sa Amahan dinhi sa yuta. 
Ipamatuod nga ang pagsunod kang Jesus ug ang pagtuman sa iyang mga 
sugo mao lamang ang mga paagi alang sa tinud-anay nga kalipay. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Moises 4:1-4 diha sa panimalay isip 
ribyu niini nga leksyon. 

Dapita ang usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo. 

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Si Juan Bautista Miandam sa 
Agianan alang kang Jesukristo 
Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makasabut nga sila gi-orden nang daan 

nga mobuhat og usa ka mahinungdanon nga bahin sa buhat sa Langitnong 
Amahan dinhi sa yuta. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Lucas 1:5-25, 57-80; Mateo 3:1-6; ug 
Doktrina ug mga Pakigsaad 84:27-28. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom 
unsaon nimo pagtudlo ang asoy sa kasulatan (tan-awa sa "Pagpangandam sa 
Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapaapil sa mga bata ug labing makatabang kanila sa 
pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Usa ka papel uban ang mga pulong Ako usa ka pinili nga espiritu nga 

gisulat niini alang sa matag bata. 
c. Hulagway 7-2, Si Juan Nagsangyaw didto sa Kamingawan (Pakete sa 

mga Hulagway sa Ebanghelyo 207; 62132). 

Sa dili pa ang klase hangyoa sa tago ang usa sa mga bata sa paghatag sa 
mga papel nga imong giandam ngadto sa ubang mga bata human dayon sa 
pagsugod nga pag-ampo. 

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

Ipaapud-apod sa bata ang mga papel ngadto sa mga sakop sa klase. Ipasabut 
nga sa wala pa magsugod ang klase ikaw mipili og usa ka bata nga moapud-
apod sa mga papel sa paghimo niini nga pag-alagad. Ang pagkaorden nang 
daan ingon niini. (Isulat ang Pag-orden nang daan diha sa pisara.) Ang 
Langitnong Amahan miorden nang daan nato didto sa kinabuhi nga wala pa 
dinhi sa yuta sa dihang siya mipili kanato sa pagbuhat og linain nga buhat alang 
kaniya dinhi sa yuta. Ingon nga gi-orden nang daan wala nagpasabut nga kita 
kinahanglan gayud nga mohimo sa buhat; kita sa gihapon adunay kagawasan o 
kabubut-on apan ang kahigayunan atua kon kita mopili. Ipasabut nga niini nga 
leksyon ang mga bata makakat-on mahitungod kang Juan Bautista, kinsa gi-
orden nang daan o gipili sa pagpatuman sa mahinungdanon nga misyon dinhi 
sa yuta. Ipabasa og kusog sa mga bata ang mga pulong diha sa ilang mga 
papel. Sultihi sila nga ang mga kasulatan nga ilang tun-an nagpasabut nga si 
Juan Bautista usa ka pinili nga espiritu, gipili didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi 
sayuta aron sa pag-andam sa dalan alang ni Jesukristo. 

Asoy sa Kasulatan Itudlo ang sugilanon sa pagkatawo, pagkabata ug misyon ni Juan Bautista, gi-
kan sa mga kasulatan nga gilista diha sa seksyon sa "Pagpangandam". Ipakita 
ang hulagway ni Juan nga Nagsangyaw didto sa Kamingawan sa tukma nga 
panahon. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasula-

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 
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tan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Tabangi ang mga 
bata nga makasabut nga si Juan Bautista gi-orden nang daan alang sa pag-
andam sa mga katawhan sa pagpaminaw ngadto kang Jesukristo. 

Mga Pangutana sa Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa kasulatan 
Panaghisgutan ug samtang ikaw mag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
Paggamit sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 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 makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang atong nahibaloan bahin sa mga ginikanan ni Juan Bautista? 
(Lucas 1 ;5-7.) 

• Ngano nga si Zacarias naamang nga siya dili na makahimo sa pagsulti? 
(Lucas 1:18-20.) 

• Ngano nga sila si Zacarias ug Elisabet mihingalan sa ilang anak nga lalaki 
og Juan? (Lucas 1:13.) 

• Unsa ang atong nahibaloan bahin sa pagkabata ni Juan? (Lucas 1:80; D&P 
84:27-28.) 

• Unsa ang gi-orden nang daan nga buhaton ni Juan Bautista? (Lucas 
1:15-17,76-77.) 

• Giunsa pagtuman ni Juan Bautista sa iyang gi-orden nang daan nga misyon 
sa pag-andam sa dalan alang ni Jesukristo? (Mateo 3:1-6.) 

Ipasabut nga sama kang Juan Bautista nga usa ka pinili nga espiritu alang sa 
pagtabang pagtukod sa gingharian sa Langitnong Amahan pinaagi sa pag-an-
dam sa agianan alang ni Jesukristo, kita mga pinili nga mga espiritu nga gipili 
sa pagtabang sa pagtukod sa gingharian sa Langitnong Amahan pinaagi sa 
pagtabang sa mga katawhan nga masayud mahitungod kang Jesukristo. 

Basaha kining kinutlo gikan ni Presidente Ezra Taft Benson: "Kamo pinili nga 
mga espiritu, daghan kaninyo gitagana hapit 6,000 ka mga tuig aron moanhi 
niini nga adlaw, niini nga panahon, diin ang mga tintasyon, mga responsibilidad, 
ug mga kahigayunan hilabihan kaayo" (sa Taho sa Komperensya, Okt. 1977, 
p. 43; o Ensign, Nob. 1977, p. 30). 

• Unsa ang inyong gibati nga nasayud nga ang Langitnong Amahan nakaila 
kaninyo sa tagsatagsa ug mipili kaninyo nga moanhi sa yuta niining pana-
hona? 

• Unsa kaha ang pipila ka mga butang nga gi-orden nang daan nga atong 
buhaton aron sa pagtabang sa pagtukod sa gingharian sa Langitnong 
Amahan? (Pag-alagad og mga misyon, pagpakita og maayo nga ehemplo 
pinaagi sa pagtuman sa atong mga pakigsaad, paghupot sa pagkapari, 
pag-ugmad og matarung nga mga pamilya, pagtuman sa balaang mga 
tawag sa Simbahan.) 

• Unsaon ninyo pagkahibalo kon unsa ang gusto nga ipabuhat ninyo sa 
Langitnong Amahan dinhi sa yuta? (Pag-ampo mahitungod sa mga paghu-
kom, paminaw sa Espiritu.) Ipasabut nga ang Langitnong Amahan usab mi-
hatag nato og kahigayunan sa pagdawat og patriyarkal nga mga panalangin 
gikan sa patriyarka sa stake kon kita anaa na sa husto nga pangidaron. Ang 
patriyarkal nga panalangin sa kasagaran nagtimaan unsa nga mga balaan 
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nga tawag ang atong madawat o unsa ang buot sa Langitnong Amahan nga 
atong buhaton sa atong mga kinabuhi. Unsaon ninyo pag-andam ang in-
yong kaugalingon sa pagbuhat sa gusto nga ipabuhat sa Langitnong 
Amahan kaninyo? 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsang higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka ribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Pag-andam og usa ka papel uban ang mosunod nga mga pamahayag diha 
niini (walay mga tubag) alang sa matag bata, o isulat ang pamahayag diha 
sa pisara: 

Si Juan Bautista: 
a. Nagpuyo sa 
b. Magulang og ( ka mga bulan kay ni Jesus. 
c. Nagsul-ob og saput nga hinimo sa ug 
d. Mikaon og ug 
e. Miandam sa dalan alang kang . 

Mga tubag: a. kamingawan; b. unom; c. balahibo sa kamelyo, panit; d. dulon, 
dugos nga lasangnon; e. Jesukristo. 

Ipabasa sa mga bata ang Lucas 1:26-27, 35-36, 76 ug Mateo 3:1, 4 aron 
masulatan ang mga blangko. (Kon ang mga bata wala masayud unsa ang 
dulon, ipasabut nga sila dagko nga mga insekto nga molupad.) Tabangi sila 
nga makahibalo nga bisan og si Juan Bautista mipuyo og yano, ubos nga 
kinabuhi didto sa kamingawan, siya matinud-anon nga mituman sa iyang 
misyon ug miandam sa dalan alang kang Jesukristo. 

2. Ipabasa sa mga bata ang mosunod nga mga kasulatan aron mahibaloan 
ang uban kinsa gitawag nang daan alang sa ilang kalibutanon nga mga 
misyon: 

Jeremias 1:5-Jeremias 
1 Nephi 11:18-Maria, ang inahan ni Jesus (panan-awon nga gihatag 
ngadto ni Nephi) 
Ether 3:14-Jesukristo 
Doktrina ug mga Pakigsaad 138:53, 55-Joseph Smith ug uban 
Abraham 3:23-Abraham 

Panapos 

Ipamatuod nga sama kang Juan Bautista nga gi-orden nang daan sa pag-andam 
sa dalan alang kang Jesukristo ug mahimong usa ka saksi alang kaniya, mao 
usab ang matag usa kanato nga gitawag nang daan alang sa atong misyon dinhi 
sa yuta. Ipadayag ang imong mga pagbati mahitungod sa kamahinungdanon sa 
pagpuyo sa ebanghelyo ug magpakatakus nga mobuhat bisan unsa ang gitawag 
nang daan sa Langitnong Amahan kanato. 

Isugyot nga ang mga bata mobasa sa Lucas 1:5-23, 57-80 ug Mateo 3:1-6 sa 
panimalay isip usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

Dapita ang usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo. 

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 

11 



Leksyon 10 Si Jesukristo Mao ang 
Anak sa Langitnong Amahan 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makasabut nga si Jesukristo mao ang 
Bugtong Anak sa Dios sa unod. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi tun-i ang Mateo 1:18-25 ug Lucas 1:26-38, 2:1-20. 
Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom sa unsang paagi nimo itudlo ang mga 
asoy sa kasulatan ngadto sa mga bata (tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong 
mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang basahonon: Juan 3:16-17, Alma 22:14, Doktrina ug mga Pakigsaad 
19:16-19, ug Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 11. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapaapil sa mga bata ug makatabang kanila pag-ayo 
sa pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Mga huiagway 7-1, Si Jesus ang Kristo (Pakete sa mga Huiagway sa 

Ebanghelyo 240; 62572) 7-3, ang Pagkatawo ni Jesus (Pakete sa mga 
Huiagway sa Ebanghelyo 200; 62116); 7-4, Ang Pagpahibalo sa 
Pagkatawo ni Kristo Ngadto sa mga Magbalantay sa Karnero (Pakete sa 
mga Huiagway sa Ebanghelyo 202; 62117); ug 7-5, Pamilya nga adunay 
gamay nga ka Bata (62307). 

Gisugyot nga 
Kaiamboan sa 
Leksyon Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pagsugod nga pag-ampo. 

Pang-atensyon Ipakita ang huiagway 7-5, Pamilya nga adunay gamay nga Bata. Ipangutana sa 
nga Kalihokan mga bata ang mosunod nga mga pangutana: 

• Unsa sa inyong pagtuo ang gibati niining mga ginikanan nga nakaangkon 
niining bag-o nga bata? 

• Diin nagpuyo ang espiritu sa bata sa wala pa kini natawo? 

• Kinsa ang iyang yutan-ong inahan? Kinsa ang iyang yutan-ong amahan? 
Kinsa ang Amahan sa iyang espiritu? 

Ipasabut nga, sama usab niini nga bata, ang matag usa nato adunay yutan-on 
nga amahan ug inahan ug nga ang Langitnong Amahan mao usab ang 
Amahan sa atong mga espiritu. 

Ipakita ang huiagway nga si Jesus ang Kristo. 

• Kinsa ang inahan ni Jesus? Kinsa ang Amahan ni Jesus? 

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga si Jesus lahi kay kanato tungod 
kay ang Langitnong Amahan mao ang amahan sa yutan-ong lawas ni Jesus. 
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Asoy sa Kasulatan 

Mga Pangutana 
sa Panaghisgutan 
ug Paggamit 

Sultihi sila nga kini nga leksyon motudlo kanila og dugang mahitungod sa 
pagkatawo ni Jesus. 

Itudlo ang sugilanon ni Maria ug Jose ug ang pagkatawo ni Jesus gikan sa 
mga kasulatan nga gilista diha sa seksyon sa "Pagpangandam", ginamit ang 
mga huiagway kon angay. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa 
asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang Langitnong Amahan mao ang 
Amahan sa espiritu ni Jesukristo ug usab sa iyang pisikal nga lawas. 

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw mag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa kasulatan 
ug sa paggamit sa mga baruganan sa ilang mga kinabuhi. Ang pagbasa sa 
mga pakisayran uban sa mga bata diha sa klase makatabang nila nga 
makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang gisulti sa mga anghel sa Langitnong Amahan ngadto nila ni Maria 
ug Jose mahitungod ni Jesus sa wala pa siya natawo? (Mateo 1:19-23; 
Lucas 1:30-33, 35.) Ngano? 

• Ngano sa inyong pagtuo nga ang mga anghel mipakita ngadto sa mga 
magbalantay sa karnero? (Lucas 2:9-14.) (Aron sa pagsaksi ngadto sa mga 
magbalantay nga ang Bugtong Anak sa Langitnong Amahan natawo na 
didto sa Bethlehem.) 

• Unsa sa inyong pagtuo ang gisulti sa mga magbalantay ngadto sa mga 
katawhan mahitungod kang Jesus? (Lucas 2:15-20.) 

• Ngano nga si Jesus gitawag og Bugtong Anak sa Amahan? (Si Jesus mao 
lamang ang nag-inusarang tawo nga natawo sa pagkamortal kansang pisi-
kal nga amahan mao ang Langitnong Amahan.) Ipasabut nga isip bana ni 
Maria, si Jose gipili nga mao ang lalaki kinsa motabang sa pagtudlo ug sa 
pag-amuma ni Jesus. 

• Sa unsang paagi nga ang relasyon ni Jesus uban sa Langitnong Amahan 
lahi kay sa atong relasyon uban sa Langitnong Amahan? 

• Ngano nga mahinungdanon nga mortal ang inahan ni Jesus? Tabangi ang 
mga bata nga makasabut nga tungod kay si Maria mortal, si Jesus usab 
mortal ug mahimong mamatay alang kanato. Tabangi usab ang mga bata 
nga makasabut nga tungod kay ang Langitnong Amahan mao ang amahan 
sa pisikal nga lawas ni Jesus, si Jesus dili na kinahanglan pa nga mamatay 
(tan-awa sa Juan 5:26; 10:17-18). Siya mipili nga mag-antus alang sa 
atong mga sala ug mobuntog sa kamatayon (tan-awa sa Alma 22:14; 
D&P 19:16-19). 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsang higayon sa panahon sa leksyon o isip usa ka ribyu, katingba-
nan, o hagit. 

1. Hangyoa ang mga batang lalaki sa paghanduraw unsa ang mahimong 
sama ni Jose. Hangyoa ang mga batang babaye sa paghanduraw unsa 
ang mahimong sama ni Maria. Ipasulti nila nganha nimo unsa kaha ang 
ilang gihunahuna sa dihang ang anghel miduaw kanila. Pangutan-a sila 
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unsa kaha ang ilang gibati sa dihang sila giingnan nga sila mahimong 
yutan-ong mga ginikanan sa Manluluwas. 

2. Ipapangita sa matag bata ang usa sa mosunod nga mga kasulatan, diin si 
Jesus gipasabut ingon nga Bugtong Anak: Juan 1:14; 3:16-18; 1 Juan 4:9; 
Jacob 4:5, 11; Alma 5:48; 12:33-34; Doktrina ug mga Pakigsaad 29:42, 46; 
93:11; ug Moises 1:6. (Kon ikaw dunay sobra sa siyam ka mga bata sa 
klase, mahimong imong tahasan ang duha ka mga bata sa usa ka kasula-
tan.) Kon mahuman ang mga bata niining maong kalihokan, sila kinahanglan 
nga makasabut nga ang titulo nga Bugtong Anak nagsulti kanato nga si 
Jesus mao ang nag-inusarang tawo nga natawo dinhi sa yuta kinsa pisikal 
nga anak sa Langitnong Amahan. 

3. Hangyoa ang mga bata sa pagsulti kanimo og usa ka butang nga ilang na-
hibaloan mahitungod kang Jesus nga mahinungdanon alang kanila. 

4. Baliki pagtuon ang unang artikulo sa hugot nga pagtuo uban sa mga bata. 

Panapos 

Pagpamatuod bahin ni Jesukristo, hatagi og gibug-aton nga siya mao ang 
Bugtong Anak sa Langitnong Amahan, o ang nag-inusarang tawo nga natawo 
sa yuta kansang pisikal nga amahan mao ang Langitnong Amahan. Ipamatuod 
nga si Jesus mao ang atong Manluluwas. Awhaga ang mga bata sa pagtuon 
ug pag-ampo aron makaangkon og pagpamatuod nga si Jesukristo mao ang 
atong Manluluwas. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Lucas 1:26-38 sa panimalay ingon nga 
usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Ang Pagkabata ni Jesukristo 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makat-on mahitungod sa pagkabata ni 
Jesus ug makasabut nga ang Dios mitagana og mga saksi sa pagpamatuod 
nga si Jesukristo iyang Anak. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Lucas 2:21-52, Mateo 2, ang Hubad ni 
Joseph Smith sa Mateo 3:24-26, ug Doktrina ug mga Pakigsaad 93:11-14. 
Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo sa pagtudlo ang mga 
bata sa asoy sa kasulatan (tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga 
Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpalambo 
nga nga maoy makapaapil sa mga bata ug makatabang pag-ayo nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Usa ka makapaikag nga butang, sama sa usa ka handumanan sa banay, 

nga igo ang kagamyon nga dali matago sa lawak-klasehan. 
c. Hulagway 7-6, Ang Batang Jesus didto sa Templo (Pakete sa mga 

Hulagway sa Ebanghelyo 205; 62500). 

Pagdapit og usa ka bata nga mohatag og pagsugod nga pag-ampo. 

Samtang ang mga bata mosulod sa klase, ipakita sa duha o tulo kanila ang 
butang nga imong gidala; unya itago kini sa dili pa moabut ang uban sa klase. 
Hangyoa ang usa sa mga bata nga nakakita sa butang sa paghulagway niini 
nga dili mosulti unsa kini. Pangutan-a ang klase kon sila nasayud ba unsa kini 
nga butang. Hangyoa ang laing mga bata kinsa nakakita sa butang sa 
paghulagway niini. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga sila mahimong 
labaw nga sigurado mahitungod sa usa ka butang kon sila nakadungog niini 
gikan sa labaw sa usa ka tawo. Ipakita ang butang ngadto sa klase. 

Ipasabut nga ang mga bata kinsa unang nakakita sa butang mibarug isip mga 
saksi tungod kay sila nasayud mahitungod sa butang ug mihulagway unsa 
kini. Ang saksi usa ka tawo kinsa adunay personal nga kahibalo sa usa ka bu-
tang ug nagpaambit niana nga kahibalo ngadto sa uban. Ang saksi usab ma-
himong usa ka butang nga naghatag og kamatuoran o kalig-unan; pananglit, 
ang Basahon ni Mormon nagsaksi nga si Jesus mao ang Kristo. Ipasabut nga 
sa dihang si Jesus usa pa ka bata, ang Langitnong Amahan mitagana og dag-
hang mga saksi aron sa pagpamatuod nga si Jesus iyang Anak. 

Asoy sa Kasulatan Itudlo ang asoy sa pagkabata ni Jesus ingon nga makita diha sa mga kasula-
tan nga gisulat sa seksyon sa "Pagpangandam." (Alang sa gisugyot nga mga 
paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa ang "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii) 

Gisugyot nga 
Kaiamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 
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Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana 
nga sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 
mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan sa ilang mga kinabuhi. 
Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa klase makata-
bang nila nga makasabut sa mga kasulatan. Ikaw makagamit sa kalihokan 
sa pagpalambo isip usa ka ribyu sa miaging leksyon sa dili pa ikaw motudlo 
niini nga leksyon. 

• Ngano nga sila si Maria ug Jose midala sa bata nga Jesus ngadto sa 
templo? (Lucas 2:21-24.) 

• Giunsa ni Simeon pagkasayud nga si Jesus mao ang Anak sa Dios? 
(Lucas 2:25-30.) 

• Giunsa ni Ana pagsaksi nga si Jesus mao ang Anak sa Dios? Sa inyong 
pagtuo giunsa niya pagkahibalo kinsa siya? (Lucas 2:36-38.) 

• Sa unsa nga paagi nga ang maalamong mga lalaki nakahibalo nga si Jesus 
mao ang Anak sa Dios? Ngano nga sila mihatag kaniya og mga gasa? 
(Mateo 2:2, 11.) 

• Sa unsang paagi ikaw mahimong usa ka saksi ni Jesukristo? 

• Ngano nga ang Langitnong Amahan misulti kang Jose sa pagdala sa iyang 
banay ngadto sa Ehipto? (Mateo 2:13-14.) Unsa ang gibuhat ni Herod sa 
pagsulay sa pagpugong nga si Jesus mahimong hari? (Mateo 2:16.) Giunsa 
sa pagkahibalo ni Jose nga luwas na nga mobalik gikan sa Ehipto? (Mateo 
2:19-20.) Diin mipuyo ang banay? (Mateo 2:21-23.) 

• Unsa sa inyong pagtuo ang gibuhat ni Jesus aron makaangkon og mga kasi-
natian ug kaalam? (HJS-Mateo 3:24-26; Lucas 2:40, 52; D&P 93:11-14.) 
Unsa nga mga butang nga mahinungdanon nga inyong mahibaloan samtang 
kamo nagdako? Unsa nga mga tumong ang inyong gihimo? 

• Ipakita ang huiagway nga Ang Batang Jesus didto sa Templo. Ngano nga 
ang mga lalaki sa templo nakadayeg kang Jesus? (Lucas 2:46-47. Timan-i 
nga sa Hubad ni Joseph Smith niini nga kasulatan nag-ingon "ug sila nami-
naw kaniya, ug nangutana kaniya og mga pangutana.") Unsa ang gisulti ni-
ini ngari kanato kon unsa kadaghan ang nakat-unan ni Jesus sa iyang 
pagkabata? Unsa ang inyong mabuhat aron pagkat-on og labaw pa sa 
ebanghelyo? Sa unsa nga paagi mipasidungog ug mituman si Jesus sa 
iyang Amahan didto sa templo? 

• Unsa ang gibuhat ni Jesus sa pagpasidungog ug pagtuman nilang Jose ug 
Maria? (Lucas 2:51-52.) Ipasabut nga sila si Jose ug Maria mitudlo kang 
Jesus sa panahon sa iyang pagkabata sama sa atong mga ginikanan nga 
mitudlo kanato sa panahon sa atong mga pagkabata. Unsaon ninyo sa 
pagpasidungog ang inyong mga ginikanan? 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsang higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka ribyu, ka-
tingbanan, o hagit. 

1. Pahinganli sa mga bata ang tanang mga tawo kutob sa mahimo gikan sa 
leksyon sa miaging mga semana kinsa misaksi nga si Jesukristo mao ang 

Mga Pangutana 
sa Panaghisgutan 
ug Paggamit 
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Leksyon 10 

Anak sa Dios. Sa pagtabang sa mga bata nga makahinumdom niining mga 
saksi, ikaw mahimong mopatan-aw niia sa mosunod nga mga kasulatan: 
Lucas 1:30-32 (Gabriel), Lucas 1:41-43 (Elisabet), Juan 1:29-34 (Juan 
Bautista), ug Lucas 2:8-17 (ang mga anghel ug mga magbalantay sa 
karnero). 

2. Hisguti ang mga tumong nga mahimo sa mga bata aron sa pagtabang nila 
nga makakat-on og dugang mahitungod sa ebanghelyo, sama sa pagbasa 
sa mga kasulatan matag adlaw, pag-ampo, pagsalmot sa gabii sa banay, 
ug uban pa. Ipasulat sa mga bata diha sa usa ka papel ang duha ka mga 
tumong nga makatabang nila nga makat-on og dugang mahitungod sa 
ebanghelyo karong tuiga. Awhaga sila sa pagbutang sa papel diin ilang 
makita kini kanunay. 

3. Paghimo og kopya sa mapa sa katapusan niining leksyon alang sa matag 
bata sa imong klase. Ipapangita sa mga bata ug pabutangi og timaan ang 
mga dapit diin si Jesus mipuyo: Jerusalem, Bethlehem, Ehipto, ug Nazaret. 
(Mga mapa #2 ug #4 diha sa Giya ngadto sa mga Kasulatan mahimong 
makatabang kanimo niini nga kalihokan.) 

4. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa unang artikulo sa hugot nga pag-
tuo. 

5. Isulat sa pisara ang mga pakisayran sa kasulatan sa mga higayon diin ang 
Langitnong Amahan misaksi nga si Jesus iyang Anak (Mateo 3:16-17; 17:5; 
3 Nephi 11:6-8; Joseph Smith-Kasaysayan 1:17). Ipapangita sa mga bata 
ang mga pakisayran, ug hisguti unsa ang nahitabo sa matag higayon. 

6. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa Lucas 2:52. 

Panapos 

Ipakigbahin uban sa mga bata ang imong mga pagbati mahitungod kang 
Jesukristo, ug sultihi sila ngano nga kini mahinungdanon alang kanimo nga siya 
mao ang Anak sa Dios. Tabangi sila nga makasabut nga sa panahon nga sila 
mosunod sa panig-ingnan ni Jesus sila labaw nga mahimong sama kaniya. 

Kalihokan sa pagpalambo 2 mahimong magamit ingon nga usa ka tinuod nga 
kinabuhi nga paggamit sa leksyon. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Lucas 2:40-52 sa panimalay isip usa 
ka ribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Mga dapit diin si Jesus nagpuyo 

Dagat sa Mediterranean 
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Ang Bunyag ni Jesukristo 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga magtinguha sa pagtuman sa ilang mga 
pakigsaad sa bunyag. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 3:13-17; Juan 3:5; 2 Nephi 
31:4-10, 17-21; Mosiah 18:8-17;ug Doktrina ug mga Pakigsaad 33:15. Dayon 
pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo pagtudlo ang mga bata sa 
asoy sa kasulatan (tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," 
p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii). 

2. Dugang basahonon: Juan 1:29-34, Doktrina ug mga Pakigsaad 20:37, ug 
Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 20. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapaapil sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Usa ka Basahon ni Mormon. 
c. Tsart sa Ikaupat nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo (65004). 
d. Huiagway 7-7, Juan Bautista Nagbunyag ni Jesus (Pakete sa mga 

Huiagway sa Ebanghelyo 208; 62133). 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Asoy sa Kasulatan 

Mga Pangutana 
sa Panaghisgutan 
ug Paggamit 

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

Paanhaa ang duha ka mga bata sa atubangan sa klase, mag-atubangay sa usag usa, 
ug maggunit sa mga kamot ibabaw sa ilang mga ulo aron sa pagporma og lugar nga 
sung-an sa ubang mga bata. Ipasabut nga kining mga bata nagrepresentar og 
mahinungdanon kaayo nga ganghaan. Sultihi ang mga bata nga kining ganghaan 
mao ang pultahan ngadto sa higpit ug pig-ot nga dalan nga padulong ngadto sa 
kinabuhing dayon. Ipabasa sa usa ka bata ang 2 Nephi 31:17. Ipasabut nga usa sa 
unang mga ang-ang ngadto sa kinabuhing dayon mao ang pagsulod agi sa 
ganghaan (pagpabunyag). Tuguti ang mga bata sa paglakaw agi sa ganghaan. 

Ipakita ang huiagway ni Juan Bautista nga nagbunyag ni Jesus. Itudlo ang 
asoy sumala sa makita diha sa mga kasulatan nga gilista sa seksyon sa 
"Pagpangandam". (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy 
sa kasulatan, tan-awa ang "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw mag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa mga 
kasulatan ug makagamit sa mga baruganan sa ilang mga kinabuhi. Ang 
pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa klase makatabang 
nila nga makasabut sa mga kasulatan. 
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• Kinsa ang mibunyag kang Jesus? (Mateo 3:13.) 

• Ngano nga si Juan Bautista nanagana sa pagbunyag kang Jesus? 
(Mateo 3:14.) 

• Ngano nga si Jesus buot man magpabunyag? (Mateo 3:15; 2 Nephi 31:7, 9.) 

• Ngano nga kita kinahanglan nga magpabunyag? (Juan 3:5.) Unsa ang 
gipasabut sa pagpaunlod? Ngano nga kita kinahanglan gayud nga itunlob 
sa tubig sa hingpit kon kita bunyagan? (3 Nephi 11:26-28.) 

• Unsa ang nahitabo human gayud sa bunyag ni Jesus? (Mateo 3:16-17.) 

• Unsaon nato pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo? (D&P 33:15.) 

• Unsa ang inyong gibati sa dihang kamo gibunyagan? Unsa ang inyong 
gibati sa dihang kamo gikumpirmahan ug gihatagan sa gasa sa Espiritu 
Santo? 

• Unsa ang inyong gisaad sa dihang kamo gibunyagan? Unsa ang gisaad 
kanato sa Langitnong Amahan? (Mosiah 18:8-13; D&P 20:37.) 

Ipasabut nga kining mga saad tali kanato ug sa Langitnong Amahan mga 
pakigsaad sa bunyag. Kon kita gibunyagan, kita naghimo og pakigsaad nga: 

Mahimong mga sakop sa simbahan ni Jesus. 
Motabang sa uban. 
Mobarug isip mga saksi sa Langitnong Amahan sa tanang panahon ug sa 
tanang mga dapit. 
Moalagad sa Langitnong Amahan ug motuman sa iyang mga sugo. 

Kon kita motuman sa atong mga pakigsaad, ang Langitnong Amahan nakig-
saad nga: 

Mopasaylo sa atong mga sala. 
Mohatag kanato og daghang mga panalangin. 
Mohatag kanato og giya matag adlaw pinaagi sa Espiritu Santo. 
Mohatag kanato og kinabuhing dayon. (Tan-awa sa Mga Baruganan sa 
Ebanghelyo, kapitulo 20.) 

• Sa panahon nga kita moagi sa ganghaan sa bunyag, unsa ang atong gi-
sudlan? (2 Nephi 31:17-18.) Unsa ang atong angay nga buhaton human 
sa bunyag aron makaangkon og kinabuhing dayon ug mahimong mopuyo 
uban sa Langitnong Amahan sa kahangturan? (2 Nephi 31:18-20.) 

Artikulo sa Hugot Ipakita ang tsart sa Ikaupat nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo. Tabangi ang 
nga Pagtuo mga bata sa pagsag-ulo niini. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsang higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka ribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Isulat ang mosunod nga mga pangutana mahitungod sa bunyag ug ang 
ilang mga pakisayran sa kasulatan diha sa pisara o sa usa ka piraso nga 
papel: Ngano nga kita bunyagan? (D&P 49:13; 2 Nephi 31:18.) Sa unsa 
nga paagi kita bunyagan? (D&P 20:72-74.) Pinaagi ni kinsa kita bunyagan? 
(D&P 20:73.) Kanus-a kita bunyagan? (D&P 68:27.) Ipatan-aw sa mga bata 
ang mga kasulatan ug hisguti ang mga tubag. 
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2. Isulat ang matag usa sa mosunod nga mga hugpong sa pulong diha sa laing 
piraso nga papel: 

Alang sa kapasayloan sa atong mga sala 
Aron mahimong mga sakop sa Simbahan 
Aron kita makadawat sa gasa sa Espiritu Santo 
Aron mahimong masulundon 
Pag-adto sa higpit ug pig-ot nga dalan 

Paagia ang mga bata sa ganghaan nga gigamit sa sinugdanan sa leksyon. 
Samtang ang matag bata nagsuong, hatagi siya og usa sa mga papel. 
Ipasabut nga kini mao ang mga hinungdan ngano nga kita kinahanglan 
gayud nga mabunyagan. Hisguti uban sa mga bata unsaon nato pagtu-
man ang atong mga pakigsaad sa bunyag. 

3. Ginamit ang huiagway sa usa ka bata nga gibunyagan (62018) ug ang hu-
iagway ni Juan Bautista nga nagbunyag kang Jesus, isulti ang mahitungod 
sa imong kaugalingong bunyag o pasultiha ang usa ka bata mahitungod sa 
iyang bunyag. 

4. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa 2 Nephi 31:20. 

Ipamatuod ang pagkamahinungdanon sa bunyag ug nga ang bunyag mao ang 
ganghaan ngadto sa higpit ug pig-ot nga dalan padulong ngadto sa kinabu-
hing dayon. Ang pipila sa mga bata mahimong mohatag usab sa ilang mga 
pagpamatuod mahitungod sa ilang kaugalingong mga bunyag. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mateo 3:13-17 diha sa panimalay ingon 
nga usa ka ribyu niini nga leksyon. 

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

Panapos 

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Leksyon 10 Si Jesukristo 
Gitintal ni Satanas 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga makakat-on kon unsaon pagbatok sa 
mga tintasyon ni Satanas. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 4:1-11, Marcos 1:12-13, ug 
Lucas 4:1-13. (Itandi kining mga bersikulo ngadto sa mga hubad ni Joseph 
Smith diha sa Mga Pinili gikan sa Hubad ni Joseph Smith sa Biblia sa Giya 
ngadto sa mga Kasulatan.) Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon 
nimo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa kasulatan (tan-awa sa 
"Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii). 

2. Dugang mga basahonon: 1 Mga Taga-Corinto 10:13; 2 Nephi 2:18; 
28:19-22; 3 Nephi 18:18; ug Doktrina ug mga Pakigsaad 10:5, 27; 11:12. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapaapil sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Papel ug lapis alang sa matag bata. 
c. Ang mosunod nga mga ginunting nga mga mga pulong: 

Paghukom 
Pag-ampo 
Paminaw sa Espiritu Santo 

d. Hulagway 7-8, Ang Kinatumyan sa Templo. 

Gisugyot nga 
Kaiamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Asoy sa Kasulatan 

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

Ihatag sa matag bata ang usa ka piraso nga papel. Ipasulat sa mga bata ang 
tulo ka mga butang nga sa ilang pagtuo nga ang mga bata sa ilang pangidaron 
mahimong matintal sa pagbuhat og mga sayop. Ipasulti sa mga bata nganha 
nimo kon unsa ang ilang gisulat. Ikaw mahimong mosulat sa ilang mga tubag 
diha sa pisara ug maghisgot sa mga suliran nga ilang gisagubang karon. 
Sultihi sila nga kining leksyon makatabang nila nga makakat-on kon unsaon 
pagbatok sa sama nga mga tintasyon. 

Itudlo ang sugilanon ni Jesus nga gitintal ingon nga gisaysay diha sa kasula-
tan nga gilista sa seksyon sa "Pagpangandam." (Alang sa gisugyot nga mga 
paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii.) Pahinumdom: Ang hubad ni Joseph Smith sa Biblia mipa-
tin-aw sa asoy nga makita diha sa King James Version sa Biblia. Tabangi ang 
mga bata nga makasabut nga ang hubad ni Joseph Smith nagpatin-aw niini 
nga si Jesus "gigiyahan sa Espiritu ngadto sa kamingawan aron makig-uban 
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sa Dios" ug dili aron pagatintalon sa panulay. Ipasabut nga si Jesus wala mi-
adto sa iyang kabubut-on sa sitwasyon diin siya pagatintalon, ug siya dili usab 
buot nga kita mobuhat sa ingon. Usab ipasabut nga ang hubad ni Joseph 
Smith nag-ingon nga si Jesus gigiyahan sa Espiritu ngadto sa kinatuktukan sa 
templo ug sa taas nga bukid ug dili pinaagi sa panulay sama sa mabasa sa 
Biblia. 

Mga Pangutana Pagtuon sa mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
sa Panaghisgutan samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Paggamit sa mga pangutana nga 
ug Paggamit ikaw nagtuo maoy labing makatabang sa mga bata sa pagsabut sa 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 nila nga 
makasabut sa mga kasulatan. 

• Ngano nga si Jesus miadto sa kamingawan? (Mateo 4:1, ug HJS Mateo 4:1 
diha sa Giya ngadto sa mga Kasulatan.) 

• Diha sa Hubad ni Joseph Smith sa Mateo 4:2 kini nag-ingon nga samtang 
si Jesus didto sa kamingawan, siya nakighimamat uban sa Dios. Unsa sa 
inyong pagtuo ang gipasabut sa pakighimamat uban sa Dios? Unsaon 
ninyo pagpakighimamat sa Dios? 

• Sa unsang paagi nga ang kap-atan ka mga adlaw sa pagpuasa ug pagpa-
kighimamat uban sa Dios nakatabang ni Jesus sa pagpangandam sa pag-
pakigbatok sa tintasyon? 

• Giunsa pagtintal ni Satanas si Jesus sa sinugdanan? (Mateo 4:3.) Ngano 
sa inyong pagtuo nga kining maong tintasyon malisud alang kaniya sa 
pagbatok? (Mateo 4:2.) Giunsa ni Jesus pagtubag si Satanas? Unsay 
buot ipasabut ni Jesus? (Mateo 4:4.) 

• Unsa ang ubang mga paagi ni Satanas sa pagtintal ni Jesus? (Mateo 4:5-6, 
8-9.) Giunsa ni Jesus pagtubag kining mga pagtintal? (Mateo 4:7, 10.) Sa 
inyong pagtuo mao lang ba kini ang mga higayon nga si Kristo gitintal? 
(Lucas 4:13. "Sa usa ka higayon" magpahayag nga kini dili lamang ang 
mga higayon.) 

• Sa unsang paagi nga ang pagtuon sa mga kasulatan nakatabang ni Jesus 
sa pagpakigbatok sa mga tintasyon? (Mateo 4:4, 6-7, 10.) 

• Unsa ang gipaningkamutan ni Satanas nga buhaton sa matag usa kanato? 
(2 Nephi 2:18; 28:20-22; D&P 10:27.) 

• Sa unsa nga paagi nga ang Langitnong Amahan makatabang ninyo sa pag-
pakigbatok sa mga tintasyon? Unsa ang inyong mahimo karon nga makata-
bang ninyo sa paglikay sa umaabot nga mga tintasyon? 

• Unsa nga mahinungdanong saad ang gihatag sa Ginoo nato mahitungod 
sa mga tintasyon? (1 Mga Taga-Corinto 10:13.) Basaha kining kasulatan 
pagdungan. 

Hisguti ang tulo ka mga butang nga atong mabuhat nga makatabang nato sa 
paglikay ug pagpakigbatok sa tintasyon. Ipakita ang mga ginunting nga mga 
pulong samtang ikaw naghisgot niini. 

1. Paghukom sa pagpakigbatok sa tintasyon sa dili pa kamo makasugat niini. 

Basaha ug hisguti ang mosunod nga kinutlo gikan ni Presidente Spencer W. 
Kimball: 
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"Ang matarung nga mga paghukom labing sayon nga himoon kon kita sayo 
nga mohimo niini.... 

"Sa dihang ako batan-on pa, ako nakahukom...nga ako dili gayud motilaw 
ug tsa, kape, tabako, o bino.... 

"Ang panahon sa paghukom sa. . .pagkamatinuoron nauna nang daan sa 
usa ka tindera nga mohatag nimo og sobra nga sukli. Ang panahon sa 
paghukom batok sa paggamit og [ilegal] nga mga drugas nauna nang 
daan sa usa ka higala nga imong ganahan kinsa mosungog nimo nga ta-
lawan o [matarung]. Ang panahon sa paghukom nga kita dili mohimo og 
butang nga dili maayo kay sa kahigayunan nga makapuyo sa kahangturan 
uban sa atong [Langitnong] Amahan mao karon" ("Decisions: Why It's 
Important to Make Some Now," New Era, Abr. 1971, p. 3). 

2. Pag-ampo nga ikaw makalikay sa tintasyon (Marcos 14:38) ug nga kon ikaw 
gitintal, ikaw adunay gahum ug hugot nga pagtuo nga makigbatok. Ipasabut 
nga ang adlaw-adlaw nga pag-ampo, pagpaningkamot nga makalikay sa bi-
san unsa nga matang sa tintasyon, ug sa pagpadayon sa takus nga pag-
alagad ug mga kalihokan makatabang kanato. 

3. Paminaw ngadto sa Espiritu Santo. Ipasabut nga human kita mabunyagi, kita 
gihatagan sa gasa sa Espiritu Santo, nga makatabang nato sa pagbuntog 
sa tintasyon (tan-awa sa D&P 11:12). 

Hangyoa ang mga bata sa pagsulti mahitungod sa mga kasinatian diin sila 
gitintal. Sultihi sila sa pagpakigbahin unsa ang ilang gibuhat sa paglikay o 
pagpakigbatok sa tintasyon. 

Gamita ang mga tintasyon nga nasulat diha sa pisara sa panahon sa kaliho-
kan sa sinugdanan sa leksyon. Hisguti ang pipila niini sa tagsatagsa, ug pahu-
nahuna ang mga bata kon unsa nga paagi nga ang usa ka sa batan-on 
makalikay ug makabatok sa matag usa. Hangyoa ang mga bata sa pagpili nga 
tinago sa usa ka tintasyon nga buot sila nga makaandam sa pagpakigbatok 
ug magplano unsaon nila paglikay ug pagpakigbatok niini nga tintasyon. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsang higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka ribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Pagdula og "Unsa kaha kon" nga dula. Isulat diha sa mga piraso sa papel 
"Unsa kaha kon" nga mga pangutana nga naghulagway sa mga tintasyon 
nga ang mga sakop sa klase mahimong mag-atubang, sama sa mga sangli-
tanan nga mga pangutana sa ubos. Ipakuha sa usa ka bata ang usa sa mga 
pangutana sa kahon o garapon, ipabasa ang pangutana, ug ipatubag kini. 
Dayon ipapili niana nga bata ang lain pa nga maoy mopili og lain nga "Unsa 
kaha kon" nga pangutana gikan sa kahon. Hatagi og gibug-aton nga ang 
paghukom nang daan usa ka mahinungdanon nga tabang sa pagpakigbatok 
sa tintasyon. 

Unsa kaha kon ikaw makakita og usa ka butang nga gipanag-iya sa uban? 
Unsa kaha kon ikaw misaad sa imong amahan nga ikaw motabang niya 
apan dunay usa nimo ka higala nga miabot og mihangyo nga makigdula 
nimo? 
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Unsa kaha kon ang imong mga higala nagbiay-biay kanimo sa dili nimo 
pagtabako sa pipila ka mga sigarilyo nga ilang nakaplagan (o pag-inom og 
alkohol o paggamit og drugas)? 
Unsa kaha kon ikaw masayud nga ikaw mahimutang sa kasamok kon ikaw 
mosulti sa tinuod? 

2. Tuguti ang mga bata nga magdula og inamang o modala sa papel nga dula 
sa pagpakigbatok sa mga tintasyon. 

3. Pag-andam og "Tintasyon nga mga Kard." Diha sa 3" por 5" nga mga kard 
o sa mga piraso sa papel isulat ang mga tintasyon nga mahimo nga anaa 
sa mga bata, sama sa pagpamakak, pagpangawat, paggamit og bulgar nga 
pinulungan, ug uban pa. Sa laing mga kard, "Tabang nga mga Kard", isulat 
ang Hugot nga Pagtuo diha ni Jesukristo, Mga Ginikanan, Mga Magtututdlo, 
Maayo nga mga higala, Pag-ampo, Pagpuasa, Mga Pangulo sa Simbahan, 
Mga Kasulatan, ang Espiritu Santo, Paglikay sa mga tintasyon, ug uban 
pang mga butang nga makatabang sa mga katawhan sa pagpakigbatok 
sa tintasyon. 

Ibutang ang Tintasyon nga mga Kard nga nakakulob sa usa ka hapnig ug 
ang Tabang nga mga Kard sa laing hapnig. Papilia ang usa ka bata og usa 
ka Tabang ug usa ka Tintasyon nga kard ug sultihi ang klase kon unsa ang 
nakasulat sa matag usa. Pahisguti sa klase kon sa unsa nga paagi nga ang 
nasulat sa Tabang nga kard makapasayon sa pagpakigbatok o paglikay sa 
kon unsa ang anaa sa Tintasyon nga kard. Tugoti ang matag bata sa pagpili 
sa mga kard. 

4. Ipakigbahin sa mga bata ang mosunod nga kinutlo gikan ni Presidente 
Joseph Fielding Smith: "Ang mga batasan sayon lang kaayo nga pagaumo-
lon. Sayon kaayo ang pag-umol sa maayong batasan sama sa pag-umol sa 
mga dautan" (New Era, Hulyo 1972, p. 23). Tingali ikaw buot nga motabang 
sa mga bata sa pagsag-ulo niini nga kinutlo. 

5. Hangyoa ang mga bata sa paghingalan sa pipila ka mga hukom nga ilang 
nabuhat nga makatabang nila sa pagpakigbatok sa tintasyon sa umaabot. 

6. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa Mateo 4:4. 

7. Ipaawit o ipabasa sa mga bata ang mga pulong sa "Keep the 
Commandments" (Children's Songbook, p. 146). 

Panapos 

Ipamatuod nga kita adunay gahum sa pagpakigbatok sa mga tintasyon nga 
moabut nato. Ipadayag ang imong gugma alang kang Jesus ug sa iyang 
panig-ingnan sa pagpakigbatok sa mga tintasyon ni Satanas. 

Isugyot sa mga bata nga magtuon sa Mateo 4:1-11 sa panimalay isip ribyu 
niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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10 Si Jesukristo Naglimpyo 
sa Templo 

Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata nga mobati og labaw nga gugma ug pagtahud 
alang sa Langitnong Amahan ug kang Jesukristo ug alang sa sagradong mga 
dapit. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Juan 2:13-16, Mateo 21:12-14, Lucas 
19:45-48, ug Exodo 20:7. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom kon unsaon 
nimo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa kasulatan (tan-awa sa "Pagpangandam 
sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii). 

2. Dugang nga basahonon: Marcos 11:15-17. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapaapil sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon sa matag bata. 
b. Ang mosunod nga mga ginunting nga mga mga pulong: 

Kita mahimong magpakita sa atong gugma alang sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesus pinaagi: 

Sa atong balaan nga pagtahud sa Primarya ug tigum sa sakramento. 
Sa pulong nga atong gigamit samtang kita nag-ampo. 
Sa paagi sa atong pagsinina. 
Sa paagi sa atong paglihok. 
Sa paagi sa atong pagsulti. 

c. Hulagway 7-9, Si Jesukristo Naglimpyo sa Templo (pakete sa mga 
Hulagway sa Ebanghelyo 224; 62163). 

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

Pagbadlis og pinahigda nga linya diha sa pisara. Isulat ang PAGTAHUD ibabaw 
sa linya ug WALAY PAGTAHUD sa ilalom. Hangyoa ang mga bata nga 
magpakaaron-ingnon nga usa ka higala moanha sa ilang panimalay. Sultii sila 
nga ikaw magbadlis og usa ka "linya sa pagtahud" sa pisara. Hisguti ang mga 
butang nga buhaton sa higala (tan-awa sa ubos), ug tuguti ang klase sa 
paghukom kon ang higala nagpakita og pagtahud o walay pagtahud diha 
kanimo ug sa imong panimalay. Pagbadlis og usa ka dili putol nga linya, nga 
motadlas sa pinahigda nga linya diha sa pisara, pasaka para sa mga kahimtang 
nga nagpakita og pagtahud ug paubos sa mga kahimtang nga nagpakita og 
walay pagtahud. Gamita ang mga kahimtang sama sa mga mosunod: 

Ang higala: 

Naghulat nga walay timik sa gawas hangtud nga dapiton sa pagsulod. 
Misulod nga lapokon ang mga tiil. 
Nagpasalamat kanimo sa pagdapit nga moanha. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 
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Asoy sa Kasulatan 

Mga Pangutana 
sa Panaghisgutan 
ug Paggamit 

Nagsinggit ug nagsiyagit nga kusog sa imong panimalay. 
Naghatag og katahuran sa imong mga ginikanan. 
Nangayo og makaon. 
Maampingon nga nagtagad sa imong mga kabtangan. 
Wala manumbaling sa imong mga ginikanan sa dihang sila makigsulti 
kaniya. 

Nagdapit kanimo sa pagduaw sa iyang balay. 

Ang imong "linya sa pagtahud" mahimong sama niini: 

Ipatubag sa mga bata ang mosunod nga mga pangutana sa ilang mga kaugalingon: 

• Sa panahon nga ikaw moduaw sa panimalay sa usa ka higala, unsa ang 
porma sa imong "linya sa pagtahud"? 

• Sa panahon nga ikaw moanhi sa Primarya unsa ang porma sa imong "linya 
sa pagtahud"? 

• Unsa ang porma sa imong "linya sa pagtahud" samtang ikaw anaa sa 
imong kaugalingon nga panimalay? 

Itudlo ang asoy sa paghinlo ni Jesus sa templo sa Jerusalem. Ang asoy sa 
unang paghinlo anaa sa Juan 2:13-16. Ang ikaduha nga asoy, dul-an sa tulo 
ka tuig ang milabay ug mga pipila na lamang ka mga adlaw sa dili pa ang 
iyang pagkalansang sa krus, anaa sa Mateo 21:12-14 ug Lucas 19:45-48. 
(Alang sa gisugyot nga paagi sa pagtudlo sa mga asoy sa kasulatan, tan-awa 
sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Samtang ikaw nagtudlo niining 
mga asoy, ipangutana sa mga bata ang ilang mga kaugalingon kon unsa ang 
gibati ni Jesus mahitungod sa Langitnong Amahan ug sa templo. Tabangi ang 
mga bata nga makasabut nga kining mao nga templo usa ka sagrado nga da-
pit, sama sa atong mga templo ug mga balay-tigumanan sa simbahan karon, 
ug si Jesus buot nga kita motahud niining balaan nga mga dapit. 

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa mga 
kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan ngadto sa ilang mga kinabuhi. 
Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa klase makatabang 
nila nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang nakit-an ni Jesus nga gibuhat sa ubang mga tawo didto sa tem-
plo? (Juan 2:14.) 

• Ngano nga giabug ni Jesus ang mga tigbaligya ug mga tig-ilis og salapi gikan 
sa templo? Unsa man ang gisulti ni Jesus ngadto kanila? (Juan 2:16; Mateo 
21:13; Lucas 19:45-46.) 
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• Unsa ang gibuhat ni Jesus didto sa templo human siya miabog kanila? 
(Mateo 21:14; Lucas 19:47.) 

• Ngano sa inyong pagtuo nga mahinungdanon nga magpakita og balaan nga 
pagtahud sa sagradong mga dapit sama sa mga panimalay, mga templo, ug 
mga gambalay sa simbahan? Kang kinsa kita nagpakita og pagtahud? 

Hisguti ang kamahinungdanon sa pagpakita og balaang pagtahud diha sa mga da-
pit nga human na gipahinungod ngadto sa Ginoo. Tabangi ang mga bata nga ma-
kasabut nga ang balaan nga pagtahud usa ka lalom nga pasidungog ug gugma. 

• Kinsa ang gipakitaan ni Jesus og gugma ug pagtahud sa dihang siya miabug 
sa mga tigpailis og mga salapi? (Juan 2:16.) Ngano nga iya kining gibuhat? 

• Unsaon kanato pagpakita og gugma ug pagtahud alang sa Langitnong 
Amahan ug kang Jesus diha sa simbahan? sa panimalay? sa tulunghaan? 
sa dula? 

Ipakita ang mga ginunting nga mga pulong tagsatagsa. Hisguti uban sa mga 
bata ang mga paagi nga makapakita og gugma ug pagtahud sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesus, lapil and mosunod nga mga ideya: 

Kon kita magpakita og balaan nga pagtahud sa panahon sa sakramento, 
kita nagpakita og gugma ug pagtahud kang Jesus ug sa mga pakigsaad 
nga atong gihimo uban sa Langitnong Amahan. 

Kon kita maminaw sa mga pakigpulong sa tigum sa sakramento ug mag-
pakita og balaan nga pagtahud sa Primarya, kita makat-on og labaw pa 
mahitungod sa Langitnong Amahan ug ni Jesus ug sa unsay ilang buot 
ipabuhat kanato. 

Kon kita mag-ampo sa tukma nga pamaagi, kita nagpakita og pagtahud 
sa Langitnong Amahan. 

Kon kita magsinina sa ligdong nga paagi, kita nagpakita nga kita adunay 
pagtahud sa atong mga lawas isip sagradong mga nilalang sa 
Langitnong Amahan. 

Kon kita nagbuhat sa gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga atong 
buhaton, kita nagpakita nga kita nagtuo nila ug nga kini mahinungdanon 
alang kanato sa pagbuhat unsa ang ilang gihangyo nga atong buhaton. 

Kon kita naggamit sa ngalan sa Ginoo sa balaan nga pagtahud ug wala 
magpataka sa paggamit niini, kita nagpakita sa uban nga kita nagtahud 
ug naghigugma kaniya. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsang higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka ribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Ipabasa sa mga bata ug ipasag-ulo ang Exodo 20:7. Isaysay ug hisguti ang 
mosunod nga hitabo nga gisaysay ni Presidente Spencer W. Kimball, ug ta-
bangi ang mga bata nga mohimo og pasalig sa pagtuman niining mahi-
nungdanon nga sugo. 

"Diha sa ospital usa ka adlaw niana ako gisakay pagawas gikan sa lawak 
operahanan sa usa ka magbabantay kinsa napandol, ug didto migawas sa 
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iyang masuk-anon nga mga ngabil ang dautang tunglo [pamalikas] uban sa 
kombinasyon sa mga ngalan sa Manluluwas. Bisan kon kalipungon, ako mi-
kulo ug nangaliyupo: 'Palihug! Palihug! Kana akong Ginoo kansang ngalan 
imong gipanamastamasan.' Dihay sobrang kamingaw, unya usa ka malumo 
nga tingog mihunghong: 'Pasayioa ko.' Siya nakalimot og makadiyot nga 
ang Ginoo mapugsanon nga nagmando sa iyang tanang mga katawhan, 
'Dili mo pagagamiton ang ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa pasipala; kay 
ang Ginoo dili mag-isip nga walay sala niadtong nagagamit sa iyang ngalan 
sa pasipala' (Exodo 20:7)" ("President Kimball Speaks Out on Profanity," 
Ensign, Peb. 1981, p. 3). 

2. Pagkuha og pipila ka mga huiagway sa mga templo ug mga gambalay sa 
simbahan. Isulat ang mga ngalan sa mga templo ug mga gambalay diha sa 
lain nga mga piraso nga papel, ug hangyoa ang mga bata sa pagparisparis 
sa mga ngalan ngadto sa mga huiagway. Ipaparisparis nila ang mga ngalan 
ug mga huiagway sa ikaduhang higayon samtang ikaw nagpasabut sa un-
sang paagi kining mga gambalay nakatabang sa Ginoo sa pagpausbaw sa 
iyang buhat dinhi sa yuta. 

3. Ihulagway ang mga pagbati nga imong naangkon sa dihang ikaw mitam-
bong sa templo, o pagdapit og usa ka tawo sa inyong ward o branch sa 
pagpakigbahin sa iyang mga pagbati mahitungod sa templo. Tabangi ang 
mga bata sa pag-amgo unsa ka sagrado ang templo ug nga kadtong mga 
nagtambong mobati nga duol ngadto sa Ginoo didto. Hisguti unsa ang ma-
himo sa mga bata sa ilang mga kinabuhi aron mahimong takus nga mosu-
lod sa templo. 

4. Hatagi ang matag bata og usa ka piraso nga papel ug usa ka lapis. Ipasulat 
nila ang piho nga mga paagi nga sila makapakita og gugma, pasidungog, 
ug pagtahud alang sa Langitnong Amahan ug kang Jesukristo sa mosunod 
nga semana. Hangyoa sila sa pagbutang sa lista diin sila makakita niini sa 
kanunay. 

5. Pagdibuho og lain nga "linya sa pagtahud" diha sa pisara samtang ang mga 
bata naghatag og mga sanglitanan sa mga lihok nga nagpakita og pagta-
hud o walay pagtahud diha sa gambalay sa simbahan. 

Hagit Gamita ang "linya sa pagtahud" pag-usab ug sultihi ang mga bata nga sila ki-
nahanglan nga adunay "linya sa pagtahud" alang sa ilang relasyon uban sa 
Langitnong Amahan ug kang Jesukristo. Awhaga ang mga bata sa pagpataas 
sa ilang linya pinaagi sa pagpakita og gugma ug pagtahud alang sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesus sa tanan nga ilang gibuhat. 

Panapos 

Ipadayag ang imong mga pagbati sa balaan nga pagtahud alang sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug ang imong tinguha nga magpakita og 
gugma, pasidungog, ug pagtahud alang kanila pinaagi sa pamaagi sa imong 
pagpakabuhi. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mateo 21:12-14 sa panimalay isip balik 
pagtuon niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Leksyon 10 Si Jesukristo Nagtawag 
sa lyang mga Apostoles 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga makaangkon og labaw nga gugma ug 
pagtahud alang sa mga Apostoles nga gitawag ni Jesukristo ingon nga iyang 
linaing mga saksi. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 4:18-22, Lucas 5:1-11, 6:12-16, 
Mateo 16:13-19, Marcos 3:13-19, 16:15, Mga Buhat 10:39-43, 3 Nephi 12:1-2, 
ug Doktrina ug mga Pakigsaad 107:23. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghu-
kom unsaon nimo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa kasulatan (tan-awa sa 
"Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang mga basahonon: Mateo 10:2-4, Marcos 1:16-20, ug Juan 1:35-51. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapaapil sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Ubay-ubay nga mga kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad. 
c. Tsart sa Ikaunom nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo (65006). 
d. Mga Hulagway 7-10, Si Jesus ug ang mga Mangingisda (Pakete sa mga 

Hulagway sa Ebanghelyo 209; 62496), ug 7-11, Si Kristo nga Nag-orden 
sa mga Apostoles (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 211; 62557), 
ug usab ang mga hulagway sa bag-ong mga Apostoles (64329-64378. 
Kon ang mga hulagway wala sa inyong librarya sa balay-tigumanan, tan-
awa sa labing bag-ong isyu sa usa ka magasin sa Simbahan). 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

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

Isulat ang mosunod nga mga pakisayran sa kasulatan diha sa pisara: 

1 Mga Taga-Corinto 12:28 
Mga Taga-Efeso 2:20 
Doktrina ug mga Pakigsaad 107:23 

Ipapangita sa mga bata ang mga pakisayran aron sa pagpangita sa usa ka 
mahinungdanon nga pulong nga makita diha sa matag usa. Ikaw mahimong 
mopundok sa mga bata sa tinagurha o tinagutlo. Kon sila nagkinahanglan og 
tabang, sultihi sila nga ang pulong nagsugod sa letra nga A (Apostol). 

Ipabasa sa usa ka bata ang Doktrina ug mga Pakigsaad 107:23 nganha sa 
klase aron masayran ngano nga ang Apostol usa ka mahinungdanong alagad 
sa Ginoo. 
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Mga Asoy sa 
Kasulatan 

Mga Pangutana 
sa Panaghisgutan 
ug Paggamit 

Pinaagi sa pagpakita sa mga huiagway sa angay nga mga higayon, itudlo ang 
mga asoy sa pagtawag ni Jesus sa iyang mga tinun-an (Mateo 4:18-22; Lucas 
5:1-11) ug sa wala madugay ang Napulog Duha ka mga Apostoles (Marcos 
3:13-19; Lucas 6:12-16). (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa 
mga asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

Samtang ikaw nagtudlo niining mga asoy, siguroha nga ang mga bata nakasa-
but nga si Jesus adunay daghang mga sumusunod, gitawag og mga tinun-an, 
Sa dihang siya unang mitawag kang Pedro, Andres, Santiago, ug Juan gikan 
sa ilang mga bangka sa pangisda, siya mitawag kanila nga mahimong mga ti-
nun-an. Gikan sa iyang dako kaayo nga pundok sa mga tinun-an siya mipili og 
napulog duha ka mga lalaki nga mahimong iyang mga Apostoles (tan-awa sa 
Lucas 6:13). Siya miorden kanila sa samang paagi nga ang mga Apostoles gi-
orden karon, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, ug mihatag kanila sa 
sama nga katungod nga anaa sa mga Apostoles karon (tan-awa sa Marcos 
3:13-15). 

Pagtuon sa mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 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 makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang panginabuhi nila ni Pedro, Andres, Santiago, ug Juan? (Mateo 
4:18-22.) Unsa ang gipasabut niini nga "mga mangingisda sa mga kataw-
han"? (Mateo 4:19.) Sa unsang paagi nga ang mga Apostoles sa karon "mga 
mangingisda sa mga katawhan"? (D&P 18:27-29.) 

• Giunsa nila ni Pedro, Andres, Santiago ug Juan pagtubag sa dihang si Jesus 
misulti kanila sa pagsunod kaniya? (Mateo 4:19-22.) Ipasabut nga ang da-
yon nagpasabut nga walay langan. Sa unsang paagi nga ang ilang tubag 
nagpakita nga sila mituo nga si Jesus mao ang Kristo? (Pahinumdom nga 
ang Hubad ni Joseph Smith sa Mateo 4:18 nagpahayag nga si Jesus nag-
sulti kanila kon si kinsa siya sa wala pa siya nagdapit kanila nga mosunod 
kaniya.) Ngano nga mahinungdanon alang kanato nga masayud nga si 
Jesukristo mao ang Anak sa Dios? 

• Unsa ang gisulti ni Jesus kang Simon nga pagabuhaton sa iyang mga pu-
kot? (Lucas 5:4) (Ipasabut nga si Simon, si Simon Pedro, ug si Pedro usa la-
mang ka tawo.) Ngano kaha nga si Simon nakapangutana sa gipabuhat ni 
Jesus? (Lucas 5:5.) Unsa ang nahitabo? (Lucas 5:6-7.) Ngano nga kining 
maong panghitabo nakatabang sa mga tinun-an sa pagbaton og hugot nga 
pagtuo kang Jesus? (Lucas 5:8-10.) Unsa ang gibuhat nila ni Pedro, 
Santiago, ug Juan aron mapamatud-an nga sila adunay hugot nga pagtuo 
kang Jesus? (Lucas 5:11.) Unsaon nato pagpakita nga kita nagsunod ni 
Jesukristo? 

• Unsa ka dugay si Jesus nag-ampo sa wala pa siya motawag sa iyang mga 
Apostoles? (Lucas 6:12.) Ngano sa inyong pagtuo nga si Jesus nag-ampo 
sa wala pa siya mohimo niining mahinungdanon nga desisyon? Kinsa ang 
nagtawag sa mga Apostoles karon? (Ang Langitnong Amahan nagtudlo sa 
Unang Kapangulohan pinaagi sa pagdasig.) 
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• Ang mga kasulatan naghisgot sa mga tinun-an ug mga Apostoles. Unsa ang 
kalainan tali sa usa ka tinun-an ug usa ka Apostol? (Lucas 6:13.) 

Ipasabut nga ang usa ka tinun-an usa ka sumusunod ni Jesukristo. Ang usa ka 
Apostol mao ang usa sa pinili nga panon sa mga lalaki kinsa gi-orden isip usa 
ka linain nga saksi ni Jesukristo ngadto sa tibuok kalibutan. Siya nagpamatuod 
nga si Jesus mao ang Anak sa Dios ug nga siya nabanhaw. Siya mosiguro nga 
ang ebanghelyo gisangyaw sa tanang dapit sa kalibutan. (Tan-awa sa Marcos 
16:15 ug D&P 107:23.) 

• Ikaw usa ba ka tinun-an o usa ka Apostol? 

• Unsa ang buot ipasabut isip usa ka linain nga saksi ni Jesukristo? (Mga 
Buhat 4:33; 10:39-43; D&P 107:23.) Giunsa ni Pedro pagsaksi nga si Jesus 
mao ang Kristo? (Mateo 16:13-17.) Unsa ang gisaad ni Jesus kang Pedro 
tungod sa pagpamatuod ni Pedro? (Mateo 16:18-19.) Tabangi ang mga bata 
nga makasabut nga ang "mga yawe sa gingharian" mao ang katungod nga 
gihuptan sa mga Apostoles sa pagbuhat sa gimbuhaton sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesus dinhi sa yuta. Ang asoy sa pagdawat nila ni Pedro, 
Santiago, ug Juan niining gisaad nga mga yawe didto sa Bukid sa 
Transpigurasyon pagahisgutan sa leksyon 15. 

• Giunsa sa mga Apostoles sa pagsaksi nga si Jesus mao ang Kristo karon? 

Isaysay ang mosunod nga asoy ni Elder David B. Haight, usa ka Apostol sa 
Ginoo: 

"Sa kagabhion sa kalisdanan sa akong panglawas, ako nasayud nga adunay 
mabug-at nga butang nga nahitabo kanako.... Ako nangamuyo sa akong 
Langitnong Amahan nga lugwayan pa ang akong kinabuhi og taudtaud aron 
sa paghatag kanako og gamay nga panahon sa pagbuhat sa lyang gimbuha-
ton, kon kini lyang pagbuot. 

"Samtang nagpadayon sa pag-ampo, ako nawad-an sa panimuot. Ang siren 
sa paramediko nga trak mao ang katapusan nga akong nahinumdoman sa 
wala pa ako mawad-i sa panimuot, nga milungtad sa daghang mga adlaw. 

"Ang mapintas nga kasakit ug kagubot sa mga katawhan miundang. Ako ania 
na sa kalma, malinawon nga kahimtang; ang tanan kalma ug hilum.... 

"Ako wala makadungog og tingog apan nakahibalo nga anaa sa atubangan sa 
balaan nga linalang ug kahimtang. Sa misunod nga mga takna ug mga adlaw, 
adunay nagbalikbalik sa akong hunahuna sa walay katapusan nga misyon ug 
mahimayaon nga kahimtang sa Anak sa Tawo. Ako mosaksi kaninyo nga Siya 
mao si Jesus ang Kristo, ang Anak sa Dios, Manluluwas sa tanan, Manunubos 
sa tanang katawhan, Tighatag sa walay kinutuban nga gugma, kalooy, ug ka-
pasayloan, ang Kahayag ug Kinabuhi sa kalibutan. Ako nasayud na niining ka-
matuoran kaniadto-ako wala gayud magduhaduha ni mahibulong. Apan karon 
ako nasayud, tungod sa gisulti sa Espiritu sa akong kasingkasing ug kalag, nii-
ning balaanong mga kamatuoran sa usa ka labing talagsaon nga paagi. 

"Ako gipakita og kinatibuk-ang panan-awon sa lyang yutan-on nga pagpanga-
lagad: sa lyang bunyag, sa lyang pagtulun-an, sa lyang pag-ayo sa mga ma-
sakiton ug mga bakol, ang mabiaybiayon nga husay, sa lyang pagkalansang 
sa krus, lyang pagkabanhaw ug pagkayab. Dihay misunod nga mga talan-
awon sa lyang yutan-ong pagpangalagad sa akong hunahuna sa makapadani 
nga detalye, nagpanghimatuod sa mga asoy sa mga nakasaksi diha sa kasu-
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latan. Ako gitudloan, ug ang mga mata sa akong panabut nabuksan pinaagi 
sa Balaang Espiritu sa Dios alang sa pagsud-ong sa daghang mga butang" 
(sa Taho sa Komperensya, Okt. 1989, p. 73; o Ensign, Nob. 1989, pp. 59-60). 

• Kinsa ang mga Apostoles dinhi sa yuta karon? 

Ilha ang mga ngalan sa mga kalalakihan sa Unang Kapangulohan ug sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Isulti ang imong nahibaloan mahi-
tungod sa mga Apostoles karong panahona, tingali mopokus sa usa kinsa 
bag-ohay lang miduaw o hapit na moduaw sa inyong dapit. 

• Sa unsang paagi nga ang atong mga kinabuhi mapanalanginan kon kita 
maminaw sa tambag sa mga Apostoles? (3 Nephi 12:1-2.) 

Artikulo sa Hugot Tabangi ang mga bata nga makasag-ulo sa ikaunom nga artikulo sa hugot nga 
nga Pagtuo pagtuo. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsang higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka ribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Pagdala nganha sa klase og tinagsatagsa ka mga huiagway sa Unang 
Kapangulohan ug sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Isulat ang ilang mga 
ngalan sa laing piraso nga papel ug ipaparisparis sa mga bata ang mga 
ngalan ug mga huiagway ug unya ipahan-ay sumala sa pagkasenyor. Kon 
walay tinagsatagsa nga mga huiagway, ipahan-ay sa mga bata ang mga 
ngalan sumala sa pagkasenyor. Tuguti ang matag bata nga mahatagan og 
higayon. 

2. Isulat ug hisguti ang mga ngalan sa Napulog Duha ka mga Apostoles nga 
gitawag ni Jesus. (Lucas 6:12-16.) 

3. Ginamit ang labing bag-ong mga taho sa komperensya o mga isyu sa kom-
perensya sa mga magasin sa Simbahan, ipapangita sa mga bata ang mga 
pakigpulong nga gihatag sa mga Apostoles. Hangyoa sila sa pagpangita 
sa mga dapit niining mga pakigpulong diin ang mga Apostoles mipahayag 
sa ilang linaing mga pagsaksi ni Jesukristo (kini sa kasagaran anaa sa ka-
tapusan sa ilang mga mensahe). 

Panapos 

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 

Ipakigbahin uban sa mga bata ang imong pasalamat sa mga Apostoles, ug 
sultihi sila kon sa unsa nga paagi nga ang imong kinabuhi napanalanginan sa 
dihang ikaw misunod sa ilang mga tambag. Ihatag ang imong pagsaksi nga si 
Jesus mitawag og mga Apostoles, pinaagi sa buhi nga propeta, aron sa pag-
saksi sa Iyang ngalan ug sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mateo 4:18-22 diha sa panimalay ingon 
nga usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

33 

Leksyon 10 



Leksyon 

10 Ang Wali sa Bukid 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga maningkamot nga labaw nga mahimong 
sama ni Jesus pinaagi sa pagsunod sa iyang mga pagtulun-an sa Wali sa 
Bukid. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 5:1-6:4 ug 7:12. Dayon pagtuon 
sa leksyon ug paghukom unsaon nimo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa ka-
sulatan (tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug 
"Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang mga basahonon: Lucas 6:17-36 ug 3 Nephi 12. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga makapaapil sa mga bata ug makatabang nila sa pagkab-ot sa 
katuyoan sa leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Mga piraso nga papel nga adunay mga kahimtang nga mahimong atuba-

ngon sa mga bata (tan-awa ang pang-atensyon nga kalihokan). 
c. Hulagway 7-12, ang Wali sa Bukid (Pakete sa mga Hulagway sa 

Ebanghelyo 212; 62166). 

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

Paanha ang matag bata sa atubangan sa klase, tagsatagsa, ug pakuhaa og 
usa ka piraso nga papel diin imong gisulat ang usa ka malisud nga sitwasyon 
nga tingali iyang atubangon. Gamita ang mga sitwasyon sama sa mosunod 
nga mga ehemplo: 

Ang imong igsoon nga lalaki o babaye nanaway nimo. 
Adunay usa ka tawo nga nagminaldito nimo sa tulunghaan. 
Ang ubang mga bata nagbiaybiay nimo sa imong pagbalibad nga mosulay 
sa usa ka sigarilyo. 
Ang ubang mga bata nagbiaybiay kanimo tungod kay ikaw dili mamalikas. 

Pasultiha ang matag bata kon unsay ilang buhaton sa maong kahimtang. 
Tuguti ang ubang mga sakop sa klase sa pagdugang sa ilang mga hunahuna. 
Ipasabut nga sila maghisgot sa pipila ka mga pagtulun-an ni Jesus sa Wali sa 
Bukid nga maoy makatabang kanila nga masayud unsa ang angayan nga bu-
haton niining mao nga kahimtang. Kining mga pagtulun-an makatabang nato 
nga mahimong labawng sama kang Jesus tungod kay kini nagtudlo nato kon 
sa unsa nga paagi siya buot nga kita magpuyo. 

Asoy sa Kasulatan Ipakita ang hulagway sa Wali sa Bukid. Ginamit ang mga kasulatan nga gilista 
sa "Pagpangandam" nga seksyon, tudloi ang mga bata mahitungod ni Jesus 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 
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nga naghatag sa Wali sa Bukid. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pag-
tudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," 
p. viii.) Hatagi og gibug-aton ang mosunod nga mga punto: 

Ang mga Kabulahanan 
Paghigugma sa inyong mga kaaway 
Pagkahimo nga hingpit 
Ang Bulawanon nga Lagda (Buhata ngadto sa uban ang imong buot buha-
ton sa uban nganha kanimo.) 

Mga Pangutana Pagtuon sa mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran sa kasulatan 
sa Panaghisgutan samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
ug Paggamit sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa mga 

kasulatan ug mogamit sa mga baruganan diha sa ilang mga kinabuhi. Ang 
pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata makatabang nila nga 
makasabut sa mga kasulatan. 

• Ipasabut nga ang mga pagtulun-an sa Mateo 5:3-11 sa kasagaran gitawag 
og mga Kabulahanan. (Itudlo nga sa dihang si Jesus mihatag sa mga 
Kabulahanan ngadto sa mga Nephite, siya milakip sa hugpong sa pulong 
"kinsa moduol kanako." Itandi ang Mateo 5:3 uban sa 3 Nephi 12:3.) Sa un-
sang paagi nga ang Kabulahanan makatabang nato nga mahimong labaw 
nga sama ni Jesus? 

• Unsa ang gipasabut sa giuhaw ug gigutom sa pagkamatarung? (Mateo 5:6.) 
Unsaon nato pagbuhat niini? Unsa nga mga panalangin ang atong madawat 
sa panahon nga kita mobuhat? 

• Unsa ang putli nga kasingkasing? (Mateo 5:8.) Unsa ang gisaad ngadto 
sa putli og kasingkasing? Unsaon nato sa pagpalambo og putli nga mga 
kasingkasing? 

• Ngano nga mahinungdanon nga mahimong tigpasiugda sa kalinaw? 
(Mateo 5:9.) Unsaon nato nga mahimong mga tigpasiugda sa kalinaw? 

• Unsa ang gipasabut nga mahimong "asin sa yuta"? (Mateo 5:13.) Sa un-
sang paagi nga kita mahisama sa asin? (Tan-awa sa kalihokan sa pagpa-
lambo 2.) Unsa ang gipasabut nga mahimong "kahayag ngadto sa 
kaiibutan"? (Mateo 5:14-16.) Sa unsang paagi kita mahimong kahayag 
ngadto sa uban? 

• Unsa ang atong angay nga buhaton kon adunay suliran tali nato ug sa 
laing tawo? (Mateo 5:23-24.) Unsaon nato sa pagtagad ang atong mga 
kaaway o niadtong kinsa wala makagusto nato (Mateo 5:43-47.) 

• Sa unsa nga paagi kita mahimong hingpit? (Mateo 5:48.) 

Hisguti kining pahayag gikan ni Elder Joseph Fielding Smith mahitungod sa 
pagkahingpit: "Ang [pagkahingpit] dili moabut dihadiha dayon, apan pagtu-
lun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka lagda, panig-
ingnan ngadto sa panig-ingnan, ug bisan pa niana kini dili moabut samtang 
kita nagpuyo pa dinhi niining mortal nga kinabuhi.... Apan dinhi kita nagtukod 
sa katukuran...sa pag-andam sa atong kaugalingon alang nianang pagka-
hingpit. Kini atong katungdanan nga mahimong labaw ka buotan karon kaysa 
kita kagahapon, ug labaw nga buotan ugma kaysa kita karon" (Doctrines of 
Salvation, 2:18). 

35 



• Unsaon gayud nato pagbuhat og mga buhat sa pag-alagad? (Mateo 6:1-4.) 
Unsa nga mga tinago nga buhat sa pag-alagad ang atong mabuhat alang 
sa uban? 

• Ang Mateo 7:12 sa kasagaran gitawag og Bulawanon nga Kalagdaan. Unsa 
ang gihangyo ni Jesus nga atong buhaton? Unsaon kanato sa pagbuhat niini? 

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga kon siia magtinguha sa pagbuhat 
sa mga pagtulun-an nga gitudlo ni Jesus sa Wali sa Bukid, sila anaa sa dalan 
ngadto sa pagkahingpit. Hatagi og gibug-aton nga ang pagkahingpit usa ka 
inanay nga butang nga dili mahuman dinhi niini nga kinabuhi. Ang kinahanglan 
nga atong buhaton karon mao ang pagpaninguha nga mahimong labawng 
sama kang Jesus matag adlaw. 

Iparibyu sa mga bata ang mga sitwasyon gikan sa Pang-atensyon nga 
Kalihokan. Ipasulti nila unsa ang ilang nakat-unan mahitungod sa unsay gusto 
ni Jesus nga atong buhaton sa usa ka sitwasyon. Hangyoa ang mga bata sa 
paghunahuna mahitungod kon unsay mahitabo kon kitang tanan motuman sa 
mga pagtulun-an ni Jesus sa Wali sa Bukid. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan sa unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka 
pagribyu, katingbanan, o hagit. 

1. Isulat diha sa mga kard ang unang bahin sa matag Kabulahanan, sama sa 
"Bulahan ang kabus sa espiritu kinsa moduol kanako," ug isulat sa lain nga 
kard ang ikaduhang bahin sa Kabulahanan, sama sa "kay ila ang gingharian 
sa langit." Sagula ang mga kard ug ibutang kini nga nagkulob nga naglaray 
sa lamesa o sa salog. Paduola ang mga sakop sa klase nga binagsa ug ipa-
suway sa pagparisparis pinaagi sa paghayang sa duha ka mga kard. (Ang 
mga bata mahimong mogamit sa ilang mga kasulatan aron sa pagtabang 
kanila.) Kon ang mga kard magkaparis, ang mga nagkaparis nga mga kard 
ipabilin nga naghayang. Kon ang mga kard wala nagkaparis, kini kulbon 
pag-usab. Kon ang tanan dili makatukma sa unang higayon, sagula ang 
mga kard, baliha kini, ug ipaparisparis kini pag-usab sa mga bata. 

2. Gawas kon kini nga leksyon naatol sa Domingo sa puasa, pag-andam og 
pagkaon nga sa kasagaran giandam nga adunay asin, sama sa popcorn, 
kan-on, pasta, ug uban pa. Ayaw iapil ang asin ug hangyoa ang matag bata 
sa pagtilaw sa pagkaon. (Pakisusi sa mga ginikanan kabahin sa mga al-
lergy.) Dugangi og dyutay nga asin ug patilawa pag-usab ang mga bata. 
Ipaila nga ang dyutay nga asin makahimo og dako nga kalainan. Ang gamay 
nga panon sa matarung nga mga katawhan makahimo usab og dako nga 
kalainan. Pahisguti sa mga bata unsaon nga sila makahimo og kalainan 
pinaagi sa pagpuyo nga matarung. Basaha ang Mateo 5:13. 

3. Pasundayag og kahimtang sa kasamok, sama sa duha ka mga bata nga 
nag-ilugay sa pareho nga lingkuranan, pipila ka mga bata nga masuk-anon 
nga nagsinultiay sa usag usa, ug uban pa. Ipadula kining maong mga ka-
himtang ug ipadala sa usa ka bata ang tigpasiugda og kalinaw. 
Ipahunahuna sa mga bata ang mga sitwasyon nga sila mahimong masaki-
tan, sama sa usa ka tawo nga nagsulti og dautan ngadto kanila, usa ka tawo 
nga nagkuha og usa ka butang nga ilang gipanag-iya, usa ka higala nga 
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nasuko kanila, usa ka tawo nga nagtamay kanila sa ilang pagkasakop sa 
Simbahan, ug uban pa. Pangutana kon unsaon nila sa pagtubag kining mao 
nga mga sitwasyon pinasikad sa Mateo 5:44. 

4. Ipadula nga inamang sa usa ka bata ang usa ka pag-alagad nga iyang na-
buhat o mabuhat. Ipatag-an sa uban nga mga bata kon unsa ang gibuhat 
sa bata. Hisguti ang kamahinungdanon sa pag-alagad sa uban. Hangyoa 
ang mga bata sa pagsulti mahitungod kon unsa ang ilang gibati sa dihang 
sila nagtabang sa ubang mga tawo, ug hangyoa sila sa paghunahuna mahi-
tungod sa tanang maayong sangputanan nga mahitabo pinaagi sa pagta-
bang sa katawhan. 

5. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa Mateo 5:16 o sa unang bahin sa 
Mateo 7:12. 

6. Pag-andam og kopya sa mga Kabulahanan nga madala sa matag bata sa 
panimalay, o pamarkahi nila ang ilang kaugalingong mga kasulatan. 

7. Pag-andam og mga piraso nga papel o isulat ang mosunod nga mga paki-
sayran sa pisara: 

Mateo 5:3 ug 3 Nephi 12:3 
Mateo 5:6 ug 3 Nephi 12:6 
Mateo 5:10 ug 3 Nephi 12:10 
Mateo 5:48 ug 3 Nephi 12:48 

Ipabasa sa mga bata ang duha ka mga pakisayran ug pahisguti kon sa 
unsa nga paagi kini nagkalahi. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga si 
Jesus mitudlo sa sama nga mga butang ngadto sa mga Judeo ug sa mga 
Nephite ug nga kini mas klaro diha sa Basahon ni Mormon. 

Panapos 

lhatag ang imong pagpamatuod nga kon kita motuman sa mga pagtulun-an ni 
Jesus sa Wali sa Bukid, kita anaa sa dalan padulong sa kahingpitan. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mateo 5:3-11 sa panimalay ingon nga 
ribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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10 Si Jesukristo Nagtudlo 
mahitungod sa Pag-ampo 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga makaangkon og tinguha sa pagbaton 
og pang-adlaw-adlaw nga kinaugalingon nga pag-ampo. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 6:5-13, 7:7-11, ug Alma 
34:19-27. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo pagtudlo ang 
mga bata sa mga asoy sa kasulatan (tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong 
mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang mga basahonon: Mateo 4:2; 14:23; 26:36-46; Lucas 9:28-29; 
11:2-4, 9-13; Juan 17; 3 Nephi 14:7-12; 17:14-21; 18:16. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapalakip sa mga bata sa imong klase ug labing 
makatabang kanila sa pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Usa ka Basahon ni Mormon. 
c. Lapis para imarka sa mga kasulatan. 
d. Hulagway 7-12, ang Wali sa Bukid (Pakete sa mga Hulagway sa 

Ebanghelyo 212; 62166), ug 7-13, Usa ka nagpanuigon og Napulog Usa 
nga Nagluhod sa Pag-ampo (62218). 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

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

Pagsulat sa laing mga piraso nga papel og pipila ka mga kahimtang, susama 
sa anaa sa mosunod nga lista, nga mahimong mahitabo sa mga bata (o ikaw 
mahimong mosulti nila sa maong mga kahimtang). Hangyoa ang mga bata sa 
pagduol sa atubangan ug papilia og usa ka piraso nga papel. Ipasulti nila kon 
unsa ang ilang bation kon anaa sa kahimtang ug kon unsa ang ilang buhaton. 

Ikaw nahulog sa bisiklita ug nasakitan ang imong bitiis. Walay laing tawo 
nga anaa sa duol ug ikaw wala masayud kon makalakaw pa pauli sa balay. 

Ikaw gihilantan ug naglain ang imong tiyan. Gibuhat na ang tanan sa imong 
mga ginikanan aron magmaayo ang imong paminaw, apan ikaw nagluya pa 
sa gihapon. 

Ikaw adunay buluhaton sa tulunghaan nga itagal ugma. Ikaw nagbuhat pag-
ayo niini, apan kini dili sama ka maayo sa imong buot mahitabo ug ikaw 
wala masayud unsaon kini nga momaayo pa. 

Ikaw didto sa gawas nagdula ug sa imong pagpauli walay tawo didto. Ikaw 
nahadlok tungod kay ikaw wala nasayud asa niadto ang imong banay. 
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Ang imong mga apohan mihatag nimo og kwarta alang sa imong adlaw nga 
natawhan, ug karon kini wala na sa imong gituohan nga imong gibutangan. 

Ikaw naglingkod didto sa gawas pagsugod sa kangitngit ug ikaw nakamati-
kod sa katahum sa mga bitoon. 

Ikaw nagtabang sa imong banay pagpalambo sa hardin, ug ikaw nakamati-
kod nga ang mga tanom nagkadagko ug ang mga utanon ug mga prutas 
nangahinog na. 

Ipasabut nga kita mahimong mag-ampo sa Langitnong Amahan alang sa pana-
bang sa bisan unsa nga problema nga nagsamok kanato, sa pagpakig-ambit 
sa atong mga pagbati ngadto kaniya, o sa pagpadayag sa atong pagpasala-
mat. Ang Langitnong Amahan sa kanunay maminaw sa atong tinud-anay nga 
mga pag-ampo. 

Asoy sa Kasulatan Itudlo sa mga bata nga si Jesus mipakita sa iyang mga tinun-an unsaon sa 
pag-ampo didto sa Wali sa Bukid (tan-awa sa Mateo 6:9-13). (Alang sa gisug-
yot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo 
gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Ikaw mahimong mopabanosbanos sa mga 
bata sa pagbasa niining mga bersikulo. Ikaw mahimo usab nga mohatag nila 
og higayon sa pagmarka sa bisan unsa o sa tanang mga bersikulo sa ilang 
kaugalingong mga kasulatan. Hisguti ang mga ideya nga nagpaluyo sa matag 
bersikulo ug ipasabut ang bisan unsa nga malisod nga mga pulong. Ipakita 
ang mga huiagway sa tukma nga mga higayon. 

Mga Pangutana Pagtuon sa mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
sa Panaghisgutan samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Paggamit sa mga pangutana nga 
ug Paggamit ikaw nagtuo nga maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 

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 makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang gipasabut ni Jesus sa dihang siya miingon, "Kon kamo mag-
ampo dili kamo magbuhat ingon sa mga maut"? (Mateo 6:5.) Unsaon nato 
sa pag-ampo nga kinasingkasing aron kita dili maingon sa mga maut? (Ang 
maut usa ka tawo nga nagpakaaron-ingnon nga maayo bisan og siya dili 
maayo o siya maayo apan nagpakaaron-ingnon nga dili.) 

• Giunsa ni Jesus pag-ingon nga kita kinahanglan nga lahi kaysa mga maut 
kon kita mohalad sa kinaugalingon nga pag-ampo? (Mateo 6:6.) 

• Unsa ang gipasabut ni Jesus sa dihang siya miingon, "Kon kamo mag-
ampo, ayaw paggamit sa kawang nga pagbalikbalik, sama sa pagano"? 
(Mateo 6:7.) (Ang pagano dinhi nagpasabut nga mga katawhan nga nag-
simba og daghang mga dios-dios o kinsa dili nga Kristiyanos. Ang kawang 
nga pagbalikbalik mao nga kon kita magbalikbalik sa sama nga mga pulong 
ug hugpong sa mga pulong nga wala gihunahuna ug dili tinud-anay.) 
Unsaon nato sa paglikay sa "kawang nga pagbalikbalik" sa panahon nga 
kita mag-ampo? 

• Unsa ang gipasabut ni Jesus sa dihang siya miingon nato nga pangayo, 
pangita, ug panuktok? (Mateo 7:7-11.) Unsa ang saad sa Langitnong 
Amahan alang niadtong kinsa mangayo, mangita, ug motuktok? (Mateo 
7:7-8.) Sa unsang paagi nga ang pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan 
nakatabang kanimo? 
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• Ang Langitnong Amahan ba sa kanunay nagtubag sa atong mga pag-
ampo? Tabangi ang mga bata nga makasabut nga bisan og kita dili siguro 
diha dayon makadawat og tubag sa atong mga pag-ampo o wala makada-
wat og tubag nga atong gidahum, ang Langitnong Amahan nagtubag sa 
matag tinud-anay nga pag-ampo. Usahay ang iyang tubag "dili" o "dili una." 

• Ngano man kaha nga ang Langitnong Amahan motubag og "dili" o "dili una" 
sa usa ka pag-ampo? Paghatag og sanglitanan gikan sa imong kaugalingon 
nga kasinatian, kon mahimo. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga tu-
ngod kay ang Langitnong Amahan nasayud sa tanang mga butang, siya na-
sayud unsa ang labing maayo alang nato. 

• Asa ug kapila kita angayan nga maghalad sa atong kinaugalingon nga mga 
pag-ampo? (Alma 34:19-27.) Unsa ang atong angay nga iampo? Unsa ang 
gipanghatag sa Langitnong Amahan nato nga kita angay nga magpasala-
mat? 

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang Langitnong Amahan buot nga kita 
mag-ampo ngadto kaniya? 

• Ngano nga kini mahinungdanon nga magbaton og kinaugalingon nga pag-
ampo matag buntag ug gabii? (Alma 37:37.) 

• Unsa ang imong gibati sa dihang ikaw mihaiad og usa ka mapainubsanon 
ug tinud-anay nga kinaugalingon nga pag-ampo? Unsaon nato nga mahi-
mong labaw ka duol sa Langitnong Amahan pinaagi sa pag-ampo? Unsaon 
nato sa pagbaton kanunay og usa ka pag-ampo sa atong kasingkasing? 
Ngano nga kita kinahanglan nga maningkamot sa pagbuhat niini? 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsang higayon sulod sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, ka-
tingbanan, o hagit. 

1. Bahina ang klase ngadto sa gagmay nga mga pundok ug ipapangita sa ma-
tag pundok ang mosunod nga mga pakisayran sa kasulatan. Dayon ipasulti 
sa pundok ngadto sa tibuok klase ang bahin sa kasulatan. Sa matag hitabo 
hisguti ngano nga si Jesus nag-ampo ug paghukom sa unsang paagi nga 
ang iyang ehemplo makatabang nato sa atong mga pag-ampo. 

Mateo 14:23 
Lucas 9:28-29 
Juan 17 
Mateo 26:36-42 
3 Nephi 17:14-21, 18:16 

2. Sultihi ang mga bata sa higayon sa dihang ang imong mga pag-ampo gitu-
bag, o paghangyo sa mga bata sa pagpaambit sa ilang linain nga mga kasi-
natian sa pag-ampo. Ikaw siguro buot nga mosaysay sa mosunod nga 
sugilanon: 

"Usa ka talagsaon nga batan-ong pangulo nga misyonaryo...misaysay og usa 
ka makapadasig nga kasinatian sa dihang siya nawala didto sa Petropolis 
(Brazil), dili makasulti sa lumad nga pinulongan ug walay address sa kapilya o 
sa mga misyonaryo. Human sa usa ka matinguhaon nga pag-ampo diin siya 
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Leksyon 10 

nangamuyo sa Ginoo nga siya kinahanglan gayud og panabang sa pagtuman 
sa iyang misyon, siya nakadungog og tingog nga nagsulti kaniya sa 
makaduha sa pagsunod sa lalaki didto sa eskina. Masulundon siyang 
misunod sa lalaki ingon nga gigiyahan ug gitultolan ngadto sa kapilya nga 
wala maglisud" (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer, p. 282). 

3. Sultihi ang mga bata nga kon kita mag-ampo kinahanglan nga kita magga-
mit og mga pulong nga nagpakita og pagtahud ug gugma alang sa atong 
Langitnong Amahan. Kita kinahanglan nga magsulay sa pagsulti sa matina-
huron nga paagi sama nga kita nakigsulti ngadto sa usa ka magulang nga 
tawo kinsa atong gitahud ug gihigugma pag-ayo. 

4. Pag-andam og tsart sa mosunod nga pahayag ni Elder Boyd K. Packer o isu-
lat kini diha sa pisara, pagbilin og mga blanko alang sa pipila ka mga pu-
long. Isulat ang mga pulong nga wala giapii diha sa ginunting nga mga 
pulong o sa usa ka kolum diha sa pisara. Pasulaya ang mga bata sa pagpa-
sulat sa mga pulong diha sa mga blanko sa mga ginunting nga mga pulong. 

Ang uban nga (h) modangat gikan sa pagbasa sa (d) , 
ang uban gikan sa pagpaminaw sa (c) . Ug, panagsa, kon kini 
mahinungdanon, ang uban modangat pinaagi sa direkta kaayo ug 

(e) . Ang mga pag-aghat (a) ug walay pagkasayop" 
(Conference Report, Okt. 1979, p. 30; o Ensign, Nob. 1979, p. 20). 

a. Tin-aw 
b. Mga tubag 
c. Mga mamumulong 
d. Mga kasulatan 
e. Gamhanan nga pagdasig 

5. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa usa sa mosunod nga mga kasula-
tan mahitungod sa pag-ampo: Mateo 7:7, Santiago 1:5, 3 Nephi 18:20, o 
ang unang katunga sa Doktrina ug mga Pakigsaad 19:38. 

6. Dapita ang mga bata sa pag-awit o sa pagbasa sa mga pulong sa "Ikaw 
Naghunahuna ba sa Pag-ampo?" (Mga Baruganan sa Ebanghelyo, p.390.) 

Panapos 

Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan maminaw gayud ug motubag sa atong 
kinaugalingon nga mga pag-ampo. Ipamatuod ang kamahinungdanon sa pag-
himo sa atong mga pag-ampo matag buntag ug matag gabii, ug awhaga ang 
mga bata sa pagbuhat niini sa mosunod nga semana. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mateo 6:5-8 sa panimalay ingon nga 
usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Leksyon 

10 Ang Balay nga Gitukod 
diha sa ibabaw sa Bato 

Katuyoan Aron sa papalig-on sa tinguha sa matag bata sa pagsunod sa mga sugo aron 
si Jesukristo ug ang iyang ebanghelyo mahimong tinuod nga tukuranan sa 
iyang kinabuhi. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 7:24-27, Lucas 6:47-49, ug 
Doktrina ug mga Pakigsaad 11:24. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom 
unsaon nimo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa kasulatan (tan-awa sa 
"Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang mga basahonon: Helaman 5:12 ug 3 Nephi 14:24-27. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapalakip sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

4. Paghimo og poster sa Doktrina ug mga Pakigsaad 11:24 o planoha ang 
pagsulat niini diha sa pisara. 

5. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Pipila ka 3" por 5" nga mga kard ug gamay nga balas o asin (mahimong 

sundon o dili). 
c. Hulagway 7-12, Wali sa Bukid (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 

212;62166). 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Ikapuli nga 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

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

Pangutana sa mga bata kon sila nahinumdom ba sa pag-ampo matag buntag 
ug gabii sa miaging semana. Hangyoa sila sa pagsulti nimo unsay ilang gibati 
sa dihang sila mibuhat niini. 

Kon ikaw adunay makahadlok nga kasinatian sa bagyo, ilarawan kana nga 
kasinatian. Ipasabut ngano nga ikaw nabalaka ug unsa ang imong gibuhat aron 
maiuwas kutob sa mahimo. Pangutana sa mga bata kon sila nahadlok ba sa 
bagyo, ug dapita kadtong mga bata kinsa buot mopakigbahin unsay ilang 
gibati ngadto sa klase. 

Ipapilit ang duha ka mga hugpong sa 3" por 5" nga mga kard ngadto sa 
managsama nga gambalay, sama sa usa ka gamay nga balay. (Kini dili 
kinahanglan nga makuti. Upat ka mga kard nga gipapilit aron mahimong kahon 
mahimo na alang niining maong kalihokan.) Ipabutang sa usa ka bata ang usa 
ka gambalay sa lamesa ug ang usa sa usa ka tapok sa balas o asin sa lamesa. 
Dayon uyoga ang lamesa aron ang mga kard sa balas molihok o matumpag. 
Sultihi sila nga ang balay sa balas kanunay gayud nga mabanlas ug matumpag 
tungod kay ang balas molihok og dali. 
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Asoy sa Kasulatan Itudlo ang asoy sa pagsulti ni Jesus sa mga tinun-an unsaon sa pagtukod og 
balay diha sa ibabaw sa bato imbis nga diha sa ibabaw sa balas, gikan sa 
Mateo 7:24-27 ug Lucas 6:47-49. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pag-
tudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. 
viii.) Ipasabut nga ang pagtuman sa ebanghelyo ni Jesukristo makatabang nato 
sa pagbuntog sa tintasyon ug kaiisdanan o mga suliran sa atong mga kinabuhi. 

Pagtuon sa mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong ieksyon. Paggamit sa mga pangutana nga 
ikaw nagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 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 nila 
nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Diin ang maalamon nga tawo nagtukod sa iyang balay? (Mateo 7:24; Lucas 
6:47-48.) Ngano sa inyong pagtuo nga siya maalam? 

• Diin ang buang nga tawo nagtukod sa iyang balay? (Mateo 7:26; Lucas 
6:49.) Ngano sa inyong pagtuo nga siya buang? Ngano sa inyong pagtuo 
nga ang usa ka tawo mahimong motukod og usa ka balay sa usa ka bala-
son nga tukuranan? Asa kaha ang mas sayon magkawot og pundasyon—sa 
balas o sa gahi nga yuta? 

• Unsa ang ipasabut sa "magapatalinghug sa pulong ni Jesus ug magabuhat 
niini"? 

• Ngano sa inyong pagtuo nga si Jesus nagtandi sa usa ka tawo nga nakadu-
ngog sa iyang mga pulong ug nagabuhat niini ngadto sa tawo kinsa nagtu-
kod sa iyang balay diha sa ibabaw sa usa ka bato? 

• Ngano sa inyong pagtuo nga si Jesus nagtandi sa usa ka tawo nga nagapa-
talinghug sa iyang mga pulong apan wala nagtuman niini ngadto sa usa ka 
tawo kinsa nagtukod sa iyang balay diha sa ibabaw sa balas? 

Basaha unsa ang gisulti ni Jesukristo sa Doktrina ug mga Pakigsaad 11:24, 
usa ka pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith alang sa iyang ig-
soon nga si Hyrum. Ipakita ang papel nga gisulatan niining kasulatan o isulat 
ang bersikulo sa pisara. 

• Ngano nga angayan man kita nga magtukod sa atong balay, o sa laing pag-
kasulti, sa atong mga kinabuhi, diha sa !ig-on nga sukaranan ni Jesukristo 
ug sa iyang ebanghelyo? (Helaman 5:12.) 

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga si Jesus ug ang iyang mga pagtulun-
an mao lamang ang atong bugtong tinuod nga tukuranan. Kon kita magtukod sa 
atong mga kinabuhi ngadto sa lain, kini sama lang sa pagtukod sa balay sa 
ibabaw sa balas. 

• Unsa ang gitukuran sa ubang mga katawhan sa ilang kinabuhi nga ikatandi 
sa balas? 

Hisguti ang mga butang sama sa salapi, kabantog, pagkainila, paugnat sa kusog, 
pisikal, nga katahum ug uban pa. Ipasabut nga kining tanan mga balason nga mga 
tukuranan nga himoon nga labing mahinungdanong mgatumong sa kinabuhi. 

• Mahinungdanon ba sa atong mga kinabuhi nga mangita og daghang salapi, 
sa pagdula ug magpasingot, sa pagbaton og mga higala ug magbuhat og 
maanindot nga mga butang alang nila? Ngano? 

Mga Pangutana 
sa Panaghisgutan 
ug Paggamit 
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Ipasabut nga kita nagkinahanglan og salapi aron ipalit og pagkaon, saput, ug 
uban pa. Ang mga higala ug trabaho mahinungdanon usab sa atong mga ki-
nabuhi. Apan kon kining mga butanga mahimong labaw nga mahinungdanon 
kaysa pagsunod sa Manluluwas ug pagtuman sa ebanghelyo, mahimong ma-
hanaw nato ang mga panalangin sa kinabuhing dayon. 

• Ngano nga gipadala kita sa Langitnong Amahan dinhi sa yuta? 

• Unsa ang pipila ka piho nga mga paagi nga kita makatukod sa atong mga 
kinabuhi ngadto kang Jesukristo ug sa iyang mga pagtulun-an? 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, katingbanan, 
o hagit. 

1. Hatagi ang matag bata og usa ka piraso nga papel nga adunay mga pulong 
Si Jesukristo ang akong tinuod nga tukuranan tungod kay nga 
nakasulat sa itaas. Hangyoa ang mga bata sa pagsulat sa labing daghang mga 
butang nga ilang mahunahunaan diha sa papel nga makatiwas sa han-ay sa 
mga pulong. Dayon hangyoa sila sa pagsulti nimo unsa ang ilang mga tubag. 
Kon sila wala makahunahuna sa mosunod nga mga punto, siguroha nga ikaw 
nakahisgot niini: 

Siya nahigugma nako. 
Siya mitudlo nako sa pamaagi sa husto nga pagpuyo. 
Siya naghimo sa panig-ingnan alang nako. 
Siya mihatag sa iyang kinabuhi alang nako. 
Siya miantus alang sa akong mga sala. 
Tungod kaniya ako mabanhaw. 
Siya mihimo niini nga posible aron ako makabalik ngadto sa Langitnong 
Amahan. 

2. Ipatiwas sa matag bata ang han-ay sa mga pulong "Ako motukod sa akong 
kinabuhi diha sa Manluluwas pinaagi sa " Ang mga tubag 
mahimong ang pagsalmot sa gabii sa banay, pagtabang sa panimalay, pag-
bayad sa ikapulo, pag-ampo, pagtuman sa Pulong sa Kaalam, pagsulti sa 
tinuod, pagkamabination sa uban, pagbasa sa mga kasulatan, pagkamalig-
dong, ug uban pa. Hatagi ang matag bata og higayon, maghatag og mga 
sugyot kon gikinahanglan. Ikaw mahimong buot mopadayon hangtud sila 
makahimo sa paghunahuna og mga sugo nga sila makahingalan. Ipasabut 
nga ang nag-inusarang paagi nga kita makaangkon og kinabuhing dayon 
mao ang pagkamasulundon sa mga balaod sa ebanghelyo. Ikaw mahimong 
buot mosulat sa laing mga piraso nga papel unsa ang gisulti sa matag bata 
nga iyang mabuhat ug ipapilit ang mga papel ngadto sa usa ka bato aron 
dad-on sa matag bata ngadto sa panimalay. 

3. Ipatan-aw sa mga bata ang mosunod nga mga kasulatan aron sa pagtan-aw 
unsa ang gisulti ni Jesus mahitungod sa pagkamasulundon. Ipahinumdom 
nila nga kini pinaagi lamang sa pagtuman sa mga sugo ni Jesus nga kita 
nagtukod sa atong mga kinabuhi diha sa lig-on nga tukuranan. 

Mateo 7:21 
Lucas 11:28 
Juan 15:10 
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4. Ribyuha ang ikatulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo uban sa mga bata. 

5. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa Doktrina ug mga Pakigsaad 11:24 
gikan sa tsart o pisara. 

Panapos 

Ipadayag ang imong gugma alang sa Manluluwas ug pagpamatuod nga ang 
matag sugo nga iyang gihatag nato makatabang nato nga magmalipayon ug 
nga ang pagkamasinupakon mosangpot ngadto sa pagkamagul-anon. Ikaw 
mahimong mopakigbahin og kasinatian nga ikaw aduna diin ang pagtuman 
sa ebanghelyo nahimong panalangin alang nimo. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mateo 7:24-27 sa panimalay ingon nga 
ribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Leksyon 

10 Si Jesukristo Nag-ayo 
sa Masakiton 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga magtinguha sa pagpakita og gugma ug 
kapuangod alang sa uban sama sa gibuhat ni Jesus sa dihang siya miayo sa 
mga masakiton. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 8:5-10, 13; 25:34-40; Marcos 
1:40-45; Lucas 4:38-40; 7:11-17; ug Juan 4:46-54; 13:34-35. Dayon pagtuon 
sa leksyon ug paghukom unsaon nimo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa ka-
sulatan (tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug 
"Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapalakip sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon 
alang sa matag bata. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

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

Isaysay ang mosunod nga sugilanon mahitungod kang Heber J. Grant, kinsa sa 
ulahian nahimong ikapitong Presidente sa Simbahan. 

Si Heber miputos sa iyang manipis nga kupo libot kaniya ug nagkurog sa ka-
bugnaw. Hapit na iyang adlaw nga natawhan, ug tanan nga iyang buot maang-
kon mao ang mainit nga kupo. Apan sila kabus kaayo nga makapalit og kupo. 
Usahay sila sayo nga mangatulog tungod kay wala nay sugnod nga ikapainit 
sa balay, ug usahay siya gutom tungod kay walay igo nga pagkaon. Aron ma-
kakwarta, ang inahan ni Heber sa kasagaran motrabaho hangtud sa gabii, 
magtahi og mga saput alang sa uban. 

Sa adlaw nga natawhan ni Heber ang iyang inahan mihatag kaniya og usa ka 
maanindot nga kupo nga hinimo gikan sa mga biya nga mga materyal. Si 
Heber dili na hapit makahulat nga mogawas ug mobati sa kainit niini. 

Pipila lamang ka mga semana ang milabay, si Heber nakakita og usa ka ba-
tang lalaki nga sama niya ka dak-on nga naghilak. Siya nagsul-ot lamang og 
suweter, ug si Heber nasayud unsa siya ka tugnaw. Ang batang lalaki mitan-aw 
nga naghinamhinam sa kupo ni Heber. Si Heber mihunong ug, sa walay pag-
hunahuna, mihukas sa iyang kupo ug mihatag niini ngadto sa batang lalaki. 

Nianang pagkahapon ang inahan ni Heber nakakita kang Heber nga nagsul-ot 
sa iyang daan nga kupo. Siya nangutana, "Unsay imong gibuhat sa imong 
bag-ong kupo?" Si Heber naghunahuna kon unsaon sa pagtug-an niya. Dayon 
siya miingon, "Nakakita ako og usa ka batang lalaki kinsa nagkinahanglan ni-
adto labaw pa kay kanako, busa ako mihatag niini kaniya." 
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"Dili ba unta angay nga ikaw mihatag sa imong daan?" siya nangutana. 

Si Heber mitan-aw sa iyang inahan, nanghinaut nga siya makasabut, ug naka-
kita sa iyang mga mata nga napuno sa mga luha. Siya migakos sa iyang ina-
han samtang siya mitubag sa iyang kaugalingon nga pangutana. "Sigurado 
gayud nga ikaw dili makahimo, Heber," siya miingon. "Sigurado gayud nga 
ikaw dili makahimo." (Gikuha gikan sa "The Coat," gisaysay pag-usab pinaagi 
ni Lucile C. Reading, Children's Friend, Nob. 1966, p. 5.) 

Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna unsa kaha ang gibati ni Heber sa 
dihang siya nakakita sa batang lalaki nga naghilak tungod sa katugnaw. 
Ipasabut nga si Heber adunay gugma ug kapuangod alang sa batang lalaki. 
Si Jesus buot nga kita mahigugma sa uban sama sa gibuhat ni Presidente 
Grant. Ipasabut nga kini nga Seksyon nagpakita giunsa ni Jesus paghatag og 
panig-ingnan sa gugma ug kapuangod pinaagi sa pag-ayo sa masakiton. 

Ikapuli nga Pang- Isulat ang matag pulong gikan sa Juan 13:34 diha sa laing mga piraso nga 
atensyon nga papel. Sagula ang mga papel ug hangyoa ang mga bata sa paghimutang niini 
Kalihokan sa tukma nga pagkahan-ay. Tuguti sila sa paggamit sa ilang mga kasulatan kon 

sila nagkinahanglan og tabang. 

Itudlo ang mosunod nga mga asoy sa milagroso nga mga pag-ayo ni Jesus. 
(Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa mga asoy sa kasulatan, 
tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Tabangi ang mga bata 
nga makasabut nga si Jesus adunay dakong gugma ug kapuangod alang sa 
masakiton. 

1. Ang pag-ayo sa sulugoon sa senturyon (Mateo 8:5-10, 13). Ipasabut nga 
ang senturyon usa ka opisyal sa sundalo sa Roma kinsa mimando og dag-
hang mga sundalo. Siya nakabati mahitungod kang Jesus ug adunay hugot 
nga pagtuo diha kaniya. 

2. Ang pag-ayo sa sanglahon (Marcos 1:40-45). Ipasabut nga ang mga sang-
lahon nag-antus og makalilisang nga matang sa sakit sa panit. Tungod kay 
ang sangla gituohan nga kusog kaayo manakod, kadtong aduna niini nga 
sakit sa kasagaran wala tugoti nga mopuyo sa mga siyudad ug sila gilika-
yan niadtong walay sangla. 

3. Ang pag-ayo sa ugangan ni Pedro ug daghan pang uban (Lucas 4:38-40). 

4. Ang pagbangon sa anak nga lalaki sa biyuda gikan sa patay (Lucas 
7:11-17). 

5. Ang pag-ayo sa anak nga lalaki sa dungganan nga tawo (Juan 4:46-54). 

Pagtuon sa mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 
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 
nila nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Ngano sa inyong pagtuo nga si Jesus nagbuhat niining mga milagro? 
(Marcos 1:41; Lucas 7:13; Juan 9:1-3.) 

• Sa unsang paagi nga kini nga mga pag-ayo nakapanalangin sa mga kina-
buhi sa mga tawo nga nalakip? (Lucas 7:2, 12; Juan 4:52-53.) 

Mga Asoy sa 
Kasulatan 

Mga Pangutana 
sa Panaghisgutan 
ug Paggamit 
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• Unsa nga mga kinaiya ang atong gikinahanglan nga ugmaron sa atong mga 
kinabuhi kon kita mosunod sa mga panig-ingnan sa Manluluwas niining mga 
asoy? (Juan 13:34-35. Ikaw mahimong mohatag sa mga bata og higayon sa 
pagbadlis niining mga bersikulo.) Unsaon nato sa pagpakita og gugma, ka-
puangod, ug pagpakabana ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan? 
Pagdapit sa mga bata sa pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian kon unsa 
ang ilang gibati sa dihang ang laing tawo mitabang kanila. 

• Si Jesus ba nakaila sa tanang mga tawo nga iyang giayo? (Mateo 8:5-8.) 
Unsa ang gisulti niini ngari nato kon si kinsa ang atong angay nga tabangan 
kon kita makakita og usa ka tawo nga nanginahanglan? 

• Human si Jesus miayo sa sanglahon, unsa ang lyang gimando kaniya nga 
buhaton? (Marcos 1:43-44.) Unsa ang gisulti niini ngari nato kon unsaon 
nato pagtabang sa uban? 

• Sa unsang paagi nga ang pagtabang sa uban makadala nato nga labaw nga 
mahiduoi ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus? (Mateo 25:45.) Unsa 
ang inyong bation kon kamo makatabang sa uban? Dapita ang mga sakop 
sa klase sa pagpaambit og mga kasinatian sa dihang sila mitabang sa uban 
nga nagkinahanglan o sa dihang sila nakadawat og panabang gikan sa laing 
tawo. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsang higayon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Ipabasa sa usa ka bata ang 1 Juan 3:18. Ipasabut nga kini nga bersikulo 
nagsulti nato nga kita dili lamang mosulti sa mga tawo nga kita nahigugma 
nila, kita kinahanglan nga mopakita sa atong gugma pinaagi sa atong mga 
lihok. Unsa ang atong gibuhat alang sa uban ang nagpakita nga kita nahi-
gugma nila. Ipabuhat sa mga bata ang mga paagi nga sila makapakita og 
gugma alang sa ilang mga banay ug mga higala. 

2. Ipabasa sa usa ka bata kining kinutlo gikan kang Presidente Spencer W. 
Kimball: "Ang Dios nakakita gayud nato, ug siya nagbantay nato. Apan kini 
sa kasagaran pinaagi sa ubang tawo nga siya naghatag sa atong mga pa-
nginahanglan" ("Small Acts of Service," Ensign, Dis. 1974, p. 5). Hangyoa 
ang matag bata sa pagsulti mahitungod sa usa ka kahimtang diin ang 
Langitnong Amahan mitubag sa mga panginahanglan sa bata pinaagi sa la-
ing tawo. Ikaw mahimong mosulti sa mga bata kabahin sa usa ka tawo nga 
imong nahibaloan nga mitabang sa laing tawo nga nanginahanglan. Hatagi 
og gibug-aton nga kining tawhana nakapaugmad og gugma, kapuangod, 
ug pagpakabana alang sa uban ug nagpakita niana nga gugma pinaagi sa 
mga buhat sa pag-alagad. 

3. Ipabasa sa mga bata ang mga mosunod nga mga kasulatan mahitungod 
sa pag-alagad sa uban: Mateo 25:34-40 ug Mosiah 2:17-18, 4:14-15. 
Pagdungan og himo og lista sa mga butang nga gihisgutan sa mga kasu-
latan kon unsa ang angay natong buhaton alang sa uban. Tuguti ang mga 
bata sa pagpili og usa ka buhat sa pag-alagad nga ilang mahimong buha-
ton sulod sa umaabot nga semana. 
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4. Bahina ang klase ngadto sa gagmay nga mga pundok ug ihatag sa matag 
pundok ang usa o kapin pa sa mosunod nga mga kahimtang. Ikaw usab 
makahimo og imong kaugalingon nga mga kahimtang. Ipabuhat sa mga 
bata ang mga paagi nga sila makapakita og gugma ug kapuangod ug ma-
kaalagad niining mga tawo. 

Usa ka bata misulod sa Primarya ug wala makaila ni bisan kinsa. 
Usa ka bata sa klase sa Primarya nasakit. 
Imong higala dili sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw 
Usa ka tawo diha sa inyong ward o branch gimingaw. 
Ang imong mga ginikanan may buhat ug naghangyo nimo sa pagtabang 
og bantay sa imong gagmay nga igsoong lalaki o igsoong babaye. 
Ang usa ka tawo nagsulti og dili maayo nga butang ngadto sa imong 
higala. 

Panapos 

Pagpadayag sa imong pasalamat sa kinabuhi ug panig-ingnan sa Manluluwas. 
Pagpamatuod nga kita nagsunod sa mga pagtulun-an ni Jesus kon kita nag-
pakita og kapuangod ug gugma niadtong anaa sa atong palibot. Isugyot 
ngadto sa mga bata nga sa mosunod nga semana sila kinahanglan nga mani-
nguha sa pagpakita og gugma ug magbuhat og ginagmay nga mga buhat sa 
pag-alagad alang sa ilang mga banay ug sa uban. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Marcos 1:40-45 ug Lucas 7:11-17 sa 
panimalay ingon nga ribyu niini nga leksyon. 

Dapita ang usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo. 

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Si Jesukristo ug ang 
Igpapahulay nga Adlaw 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga buot magbuhat og mga butang sa 
adlaw nga Igpapahulay aron sa pagpasidungog ug paghinumdom kang 
Jesukristo ug sa Langitnong Amahan. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Juan 5:2-16, Mateo 12:1-13, Lucas 
13:11-17, 14:1-6, Genesis 2:1-3, Exodo 20:8-11, ug Doktrina ug mga Pakigsaad 
59:9-14. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo pagtudlo ang 
mga bata sa mga asoy sa kasulatan (tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong 
mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang mga basahonon: Marcos 2:23-28, 3:1-6, ug Lucas 6:1-11. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapalakip sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon 
alang sa matag bata. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Mga Asoy sa 
Kasulatan 

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

Pagdapit niadtong mga bata kinsa buot mosulti giunsa nila pagpadayag ang 
ilang gugma ug pag-alagad sa uban niana nga semana. Tuguti sila sa pagsulti 
mahitungod sa ilang mga kasinatian. 

Hangyoa ang mga mga bata sa pagpataas sa ilang mga kamot kon sa ilang 
pagtuo sila nasayud sa tubag sa mga mosunod nga mga tigmo: 

Kini nahisgutan sa makadaghan nga higayon diha sa mga kasulatan. 
Ang Langitnong Amahan ug si Jesus nag-ingon nga kini mahinungdanon 
kaayo. 
Kini balaan. 
Ang mga tawo kinsa nagbalaan niini nagpakita nga sila naghigugma sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesus. 
Kini usa sa pito. 
Kini lahi kay sa unom. 
Niini kita nagsimba sa Langitnong Amahan ug magpahulay sa atong mga 
gimbuhaton. 

Kini usa ka adlaw sa semana. 

Tubag: Ang Igpapahulay. 
Itudlo ang mga asoy sa pag-ayo ni Jesus atol sa Igpapahulay nga Adlaw gikan 
sa mga kasulatan nga nasulat sa "Pagpangandam" nga seksyon. (Alang sa 
gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa mga asoy sa kasulatan, tan-awa sa 
"Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 
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Samtang ikaw nagtudlo niining mga asoy, tabangi ang mga bata nga makasa-
but nga ang mga Judeo sa panahon ni Jesus wala motuman sa Igpapahulay 
ingon nga sila gimandoan. Sila naghimo og estrikto nga mga lagda nga wala 
makatabang nila sa pagsimba sa Langitnong Amahan. Pananglitan, ang usa 
ka higot nga mahubad pinaagi sa usa lamang ka kamot pinasubay sa balaod 
sa Igpapahulay, apan kon kini nagkinahanglan og duha ka mga kamot sa pag-
hubad, kini supak sa balaod. "Ang pagdagkot o pagpalong sa kalayo atol sa 
Igpapahulay [supak sa balaod]. Kini gidilL.ang pag-ayo sa nabali nga bukog, 
o pag-uli sa nalisa nga lutahan.... Ang usa nga nalubong ilalom sa mga guba 
atol sa Igpapahulay, mahimong habwaon ug ipagawas, kon buhi pa, apan, kon 
patay na, siya ipabilin diha sa dapit diin siya anaa, hangtud ang Igpapahulay 
human na" (James E. Talmage, Jesus the Christ, pp. 215-16). 

Si Jesus mitudlo sa mga Judeo nga kining mga lagda sayop. Siya mipakita pi-
naagi sa iyang panig-ingnan nga ang Igpapahulay adlaw sa pagpasidungog 
kaniya ug sa iyang Amahan pinaagi sa pagbuhat og maayo ug mahinungda-
non nga mga butang, sama sa pagtabang sa mga tawo. 

Mga Pangutana Pagtuon sa mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
sa Panaghisgutan samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
ug Paggamit sa imong pagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 

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 
nila nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang gisugo nga atong buhaton sa Igpapahulay nga Adlaw? (Exodo 
20:8-11.) Ngano nga kita gisugo sa pagbuhat niini? (Genesis 2:1-3.) 

• Unsa ang gibuhat ni Jesus atol sa Igpapahulay sa pag-ayo sa tawo nga pi-
ang? (Juan 5: 6, 8); sa tawo nga adunay dauton nga kamot? (Mateo 12:13); 
sa masakiton nga babaye? (Lucas 13:13); sa lalaki nga adunay panghu-
pong? (Lucas 14:4. Ipasabut nga ang panghupong usa ka sakit nga maka-
pamaga sa lawas.) Kana ba nga mga kalihokan mahimong madawat alang 
sa Igpapahulay sa pagkakaron? Ngano? 

• Ngano man nga ang mga tinun-an nagsanggi og mais sa Igpapahulay? 
(Mateo 12:1.) Unsa nga mga butang ang gikinahanglan nga buhaton sa 
matag adlaw, bisan sa Igpapahulay? 

• Giunsa ni Jesus pagtuman ang Igpapahulay? Giunsa sa mga Judeo pagtu-
man niini? (Tabangi ang mga bata nga makasabut nga si Jesus migamit sa 
Igpapahulay aron sa pagtabang sa mga katawhan ug sa pagbuhat sa ingon 
nagpasidungog sa Langitnong Amahan.) 

• Unsa ang duha ka mga hinungdan nga ang mga pangulo sa mga Judeo 
nasuko kang Jesus? (Juan 5:18.) 

• Kinsa ang naghimo sa mga balaod kabahin sa Igpapahulay nga adlaw gikan 
sa sinugdanan sa kalibutan? (Mateo 12:8; Genesis 2:1-3. Ipahinumdom sa 
mga bata nga si Jesukristo milalang sa kalibutan ubos sa mando sa 
Langitnong Amahan.) Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Jesus sa di-
hang siya nagtan-aw giunsa sa mga Judeo pag-usab ang mga balaod nga 
iyang gihimo? 

• Unsa kaha sa inyong pagsabut ang gibati sa piang nga lalaki sa lim-aw sa 
Bethesda, sa masakiton nga babaye, sa lalaki nga adunay dauton nga 
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kamot, ug sa lalaki nga adunay panghupong sa dihang sila giayo? (Lucas 
13:13.) Giunsa ni Jesus pagpasidungog ang iyang Amahan pinaagi sa 
pagbuhat niini nga mga butang atol sa Igpapahulay nga adlaw? 

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut ni Jesus sa dihang siya miingon 
nga kini pinasubay sa balaod ang pagbuhat sa maayo atol sa Igpapahulay 
nga Adlaw? (Mateo 12:12.) Unsaon nimo pagkasayud unsa ang maayo nga 
buhaton atol sa Igpapahulay nga Adlaw? (Exodo 20:8-11; D&P 59:9-14.) 

• Unsa nga mga butang ang kinahanglan nga dili nato buhaton atol sa 
Igpapahulay? Hisguti ang pamahayag gikan sa Unang Kapangulohan: 
"Kita kinahanglan nga magpugong sa pagpamalit atol sa Igpapahulay ug 
sa pagsalmot sa uban nga sa patigayon ug sa paugnat sa kusog nga mga 
kalihokan" (Ensign, Ene. 1993, p. 80). 

Hisguti kining kinutlo gikan ni Presidente Spencer W. Kimball: "Ang pagtuman 
sa Igpapahulay usa ka timailhan sa sukod sa atong gugma alang sa atong 
Langitnong Amahan" (The Teachings of Spencer W. Kimball, p. 218). Pahisguti 
sa mga bata ang angay nga mga paagi nga sila makapakita sa ilang gugma 
alang sa Langitnong Amahan sa Igpapahulay, sama sa pagtambong sa simba-
han, pagbasa sa mga kasulatan, pagsulat sa ilang mga inadlaw nga talaan, 
pagduaw sa mga kabanay ug sa mga masakiton, pagpaminaw og makapaba-
yaw nga musika, pagsimba, pag-alagad sa uban, ug pagsalmot sa mapahula-
yon nga mga kalihokan sa banay. Kon kaduhaduhaan nga kalihokan ang 
mahisgutan, hangyoa ang mga bata sa paghukom kon kana nga kalihokan 
maayo ba nga paagi sa pagpakita nga sila naghigugma ug nagpasidungog sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo o kon kini angay ba nga buhaton sa lain 
nga adlaw. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, katingbanan, 
o hagit. 

1. Patun-i sa mga bata ang Doktrina ug mga Pakigsaad 59:9-23 ug ipasulat 
ang pipila ka mga kalihokan nga gisugo sa Ginoo nato nga buhaton sa 
Adlaw nga Igpapahulay ug ang mga panalangin nga iyang gisaad nato sa 
pagsunod sa maong mga sugo. 

2. Pahinganli sa mga bata ang pipila ka mga kalihokan nga ilang nakita nga 
gibuhat sa mga katawhan atol sa Adlaw nga Igpapahulay. Paghukom kon 
kini nga mga kalihokan mao ba ang angay alang sa Igpapahulay pinaagi 
sa pagpangutana sa mosunod nga mga pangutana: 

Kini makatabang ba nako sa pagpasidungog sa Langitnong Amahan ug 
ni Jesukristo? 
Kini nagsunod ba sa mga sugo sa Langitnong Amahan nga iyang gihatag 
nato alang sa Igpapahulay? 
Kini mapahulayon ba? 
Kini alang ba sa pag-alagad sa bisan kinsa? 

Awhaga ang mga bata sa paghimo og mga piano alang sa pagbalaan sa 
Igpapahulay nga Adlaw. 

3. Hisguti kining mga pahayag gikan sa Unang Kapangulohan: "Kami nag-
awhag sa tanang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagtagana niining 
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balaan nga adlaw gikan sa mga kalihokan sa kalibutan ug ipahinungod 
ang ilang mga kaugalingon pinaagi sa pagsulod ngadto sa espiritu sa 
pag-ampo, pagpasalamat, pag-alagad, ug pangbanay nga mga kalihokan 
nga angayan alang sa Igpapahulay nga Adlaw. Samtang ang mga sakop 
sa Simbahan naningkamot sa paghimo sa ilang kalihokan sa Adlaw nga 
Igpapahulay nga mahiuyon sa tinguha ug sa Espiritu sa Ginoo, ang ilang 
mga kinabuhi mapuno sa kalipay ug kalinaw" (Ensign, Ene. 1993, p. 80). 

4. Ipasulat sa mga bata ang mga pulong Ako maghimo sa Igpapahulay nga 
Adlaw nga balaan sa usa ka piraso nga papel ug padayandayani kini og 
krayola o mga marker. 

Panapos 

Pagpadayag sa imong pagpamatuod sa bili sa pagbalaan sa Igpapahulay nga 
adlaw pinaagi sa pagbuhat og maayo ug mahinungdanon nga mga butang ug 
sa mga panalangin nga imong nadawat ingon nga sangputanan. Awhaga ang 
mga bata sa pagbuhat sa mga butang sa Igpapahulay nga makapasidungog 
sa Langitnong Amahan ug kang Jesukristo. 

Isugyot sa mga bata nga magtuon sa Juan 5:2-16 sa panimalay ingon nga usa 
ka ribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga labaw nga makasabut sa gahum sa 
pagkapari. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Marcos 4:35-41, 6:33-44, Lucas 
9:37-43, Mateo 14:23-33, Mga Buhat 10:38, ug Doktrina ug mga Pakigsaad 13, 
27:12, 124:123. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo pag-
tudlo ang mga bata sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam 
sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang mga basahonon: Mateo 8:23-27; Juan 6:1-14, 16-21; ug Mga 
Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 13. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapalakip sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Mga huiagway 7-15, Pagkalma sa Unos (Pakete sa mga Huiagway sa 

Ebanghelyo 214; 62139); 7-16, Pagpakaon sa Lima ka Libo (62143); 
ug 7-17, Si Jesus Naglakaw ibabaw sa Tubig. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Ikapuli nga 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

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

Palunga ang suga sa kwarto, o pasigaha ang usa ka flashlight. Pangutana unsa 
ang gikinahanglan alang sa pagpasiga. (Elektrisidad/gahum.) Ipasulti sa mga 
bata nganha nimo ang mga butang nga atong gigamit nga naggamit og gahum 
aron molihok. Unsa ang laing mga matang sa gahum ang anaa? Sultihi ang mga 
bata nga karong adlawa sila makakat-on mahitungod sa gahum nga maoy labing 
kusog nga gahum sa tanan, labaw ka kusog kaysa mga kusog sa kinaiyahan. 
Kini mao ang gahum sa Dios. Kita nagtawag niini nga ang pagkapari. 

Ipakita sa mga bata ang usa ka magnet ug pipila ka piraso nga puthaw. Tuguti 
ang mga bata sa paggamit sa magnet aron sa pagbira sa puthaw labang sa 
lamesa. Kon ikaw walay magnet, pagpaburot og usa ka balloon ug inusnus kini 
sa sinina aron kini mopilit sa bongbong o ngadto sa usa sa mga bata. Ikaw 
usab mahimong mopasudlay sa usa ka bata sa iyang buhok sa makadaghan 
ug unya mogamit niini sa pagpunit og gagmay nga piraso nga papel. 

• Unsay anaa sa magnet nga nakapabira sa puthaw, sa balloon nga nakapa-
pilit sa bongbong o sinina, sa sudlay nga nakapapunit sa papel? (Ang mag-
net adunay gahum nga nakapabira sa puthaw ngadto niini. Ang estatik nga 
elektrisidad nagpugong sa balloon ngadto sa bongbong o sinina ug naka-
pahimo sa sudlay nga makapunit sa papel.) 
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Leksyon 

14 Si Jesukristo Migamit sa Iyang 
Gahum sa Pagkapari sa 
Pagpanalangin sa Uban 



Mga Asoy sa 
Kasulatan ug Mga 
Panaghisgutan ug 
Paggamit 

• Unsa nga laing mga gahum ang inyong mahunahunaan? (Kilat, dagitab, 
hangin, ug uban pa.) 

Ipasabut ngadto sa mga bata nga sila makakat-on mahitungod sa gahum nga 
maoy labing kusog nga gahum sa tanan. Kini mao ang gahum sa Dios, ang 
pagkapari. 

Ginamitan sa mga hulagway sa tukma nga panahon, itudlo ang mga asoy 
mahitungod ni Jesus nga naggamit sa iyang gahum. (Alang sa gisugyot nga mga 
paagi sa pagtudlo sa mga asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa 
mga Kasulatan," p. viii.) 

1. Nagpakalma sa Unos (Marcos 4:35-41) 

• Unsa ang gibati sa mga tinun-an ni Jesus sa panahon sa unos? (Marcos 
4:38.) Ngano nga sila nagtuo nga si Jesus wala nagpakabana nila? 
Unsaon ninyo pagkasayud nga ang Langitnong Amahan nagpakabana 
ninyo? 

• Giunsa ni Jesus pagpakalma sa unos? (Marcos 4:39.) 

• Unsa nga gahum ang gigamit ni Jesus sa pagpakalma sa unos? (lyang 
gahum—ang gahum sa Dios.) Unsa ang atong tawag sa gahum ug 
pagtugot sa Dios? (D&P 124:123. Ang pagkapari.) 

• Human sa pagpakalma sa unos, unsa ang gimando ni Jesus sa iyang 
mga tinun-an? (Marcos 4:40.) 

• Unsa ang gibati sa mga tinun-an kang Jesus human siya mipakalma sa 
unos? (Mateo 8:27; Marcos 4:41.) 

2. Pagpakaon sa Lima ka Libo (Marcos 6:33-44) 

• Ngano sa inyong pagtuo nga ang mga tawo misunod kang Jesus ngadto 
sa kamingawan? (Marcos 6:33.) Unsa ang gibuhat ni Jesus sa wala pa 
siya mihimo sa milagro sa pagpakaon sa lima ka libo? (Mateo 14:14.) 
Unsa nga gahum ang gigamit ni Jesus sa pag-ayo sa masakiton? (Ang 
gahum sa pagkapari.) Kinsa ang tinubdan sa gahum nga nagpanalangin 
sa atong mga kinabuhi? (Mga Buhat 10:38.) 

• Unsa nga gahum ang gigamit ni Jesus sa paghatag og igo nga pagkaon 
alang sa tanan? Unsa ang milagroso nga bahin sa pagkaon nga nahibilin? 
(Marcos 6:42-44; Juan 6:12-13.) 

3. Si Jesus Nag-ayo sa Batang Lalaki nga adunay Dautan nga Espiritu 
(Lucas 9:37-43) 

• Unsay dipirensya niadtong anak nga lalaki sa tawo? (Lucas 9:38-40.) 
Unsa ang gihangyo sa lalaki nga buhaton ni Jesus? 

• Unsa ang nahimo ni Jesus alang sa batang lalaki? (Lucas 9:42.) Unsay 
reaksyon sa mga tawo kinsa uban ni Jesus niining milagro? (Lucas 9:43.) 

• Si kinsa pa ang giduolan sa lalaki alang sa panabang? (Lucas 9:40.) 
Ngano sa inyong pagtuo nga ang mga tinun-an dili makahimo sa 
pagtabang sa lalaki ug sa iyang anak nga lalaki? Ngano nga si Jesus 
mitawag sa iyang mga tinun-an og "kulang sa hugot nga pagtuo"? (Lucas 
9:41.) Ngano sa inyong pagtuo nga ang hugot nga pagtuo gikinahanglan 
aron ang gahum sa pagkapari molihok? 
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4. Paglakaw ibabaw sa Tubig (Mateo 14:22-33) 

• Pinaagi sa unsang gahum si Jesus nakahimo sa paglakaw ibabaw sa tu-
big ngadto sa sakayan diin nahimutang ang iyang mga mga tinun-an? 
Unsa ang gihunahuna sa mga tinun-an sa dihang sila nakakita kaniya? 
(Mateo 14:26.) Unsa ang gisulti ni Jesus ngadto kanila? (Mateo 14:27.) 

Katingbanan nga Ipasabut nga si Jesus mihimo niining upat ka mga milagro pinaagi sa iyang 
Mga Pangutana sa gahum. Siya usab mihimo og daghan pa nga mga milagro ginamitan sa gahum 
Panaghisgutan ug sa pagkapari. Si Jesus mipakig-ambit sa iyang gahum uban sa mga naghupot 
Paggamit sa pagkapari karon. 

Si Pedro, Santiago, ug Juan nakadawat sa mga yawe sa pagkapari didto sa 
Bukid sa Transpigurasyon (Mateo 17:1-9). Kining mga yawe sa pagkapari gi-
hatag ngadto nilang Pedro, Santiago, ug Juan aron sila makaangkon sa ga-
hum sa pagkapari sa panahon nga si Jesus wala na. Si Pedro mao ang 
Presidente sa Simbahan human si Jesus nabanhaw, ug siya nagkinahanglan 
sa mga yawe sa pagkapari aron sa pagpadayon sa buluhaton sa Simbahan. 

• Unsa nga mga yawe sa pagkapari ang gihatag nilang Moises ug Elijah 
ngadto nilang Pedro, Santiago, ug Juan? (Si Moises mihatag nila sa mga 
yawe sa pagkapari sa pagpundok sa Israel; si Elijah mihatag nila sa mga 
yawe sa gahum sa pagbugkos [tan-awa sa D&P 110:12-16].) 

• Unsaon nato paggamit ang mga yawe sa pagpundok karon? (Mga Artikulo 
sa Hugot nga Pagtuo 1:10. Misyonaryo nga buhat.) Unsaon ninyo pagsalmot 
sa misyonaryo nga buhat karon, ug unsaon ninyo pagpangandam sa pag-
alagad og full-time nga misyon? 

• Asa nato gamiton ang mga yawe sa pagbugkos sa pagkakaron? (Didto sa 
templo.) Unsaon ninyo pag-andam aron makaadto sa templo? 

Ipasabut nga human sa kamatayon ni Jesus ug sa mga Apostoles, ang mga 
panalangin sa Simbahan ug sa pagkapari gikuha gikan sa mga tawo dinhi sa 
yuta. Kini mahinungdanon nga ang pagkapari mapahiuli dinhi sa yuta. Si Jesus 
mipahiuli sa iyang simbahan ug sa pagkapari pinaagi kang Joseph Smith aron 
kitang tanan makadawat sa mga panalangin sa pagkapari sa atong mga kina-
buhi sa pagkakaron. 

• Ngano nga mahinungdanon alang sa Simbahan nga adunay pagkapari sa 
pagkakaron? Unsa ang duha ka mga pagkapari? Sa unsa nga paagi nga 
ang Aaronic nga Pagkapari napahiuli? (D&P 13.) Sa unsa nga paagi nga 
ang Melchizedek nga Pagkapari napahiuli? (D&P 27:12.) 

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang mga takus nga batan-on nga 
lalaki mahimong makadawat sa samang pagkapari kon sila mag-edad og napu-
log duha nga gipahiuli ni Juan Bautista kang Joseph Smith ug Oliver Cowdery. 
Ipasabut nga kon ang mga bata makadawat sa Aaronic nga Pagkapari, sila gi-
hatagan og gahum sa pagbuhat sa ngalan sa Dios sa pagpanalangin sa mga 
sakop sa ilang ward o branch. (Tan-awa sa kalihokan nga pagpalambo 5.) 

• Unsa nga mga panalangin ang atong madawat pinaagi sa gahum sa pagka-
pari? (Paghatag og ngalan ug pagpanalangin sa mga bata, pagbunyag, 
pagkumpirma, ang sakramento, mga pagbugkos sa templo, ug uban pa.) 
Unsa ang pipila ka kinaugalingon nga mga panalangin nga atong madawat 
pinaagi sa pagkapari? (Mga panalangin kon masakiton, mga panalangin sa 
usa ka amahan, mga magtutudlo sa panimalay.) 

• Sa unsang paagi nga ang pagkapari mipanalangin sa imong kinabuhi? 
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Leksyon 13 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa leksyon o ingon nga usa ka ribyu, katingbanan, o 
hagit. 

1. Diha sa pinilo nga mga piraso nga papel isulat ang Bunyag ug Kumpirma, 
Pagpanalangin sa Masakiton, Usa ka Panalangin sa Amahan, Kasal sa 
Templo, ug Ang Sakramento. Ibutang and mga piraso sa papel sa usa ka 
kahon o sobre nga gimarkahan og "Mga Ordinansa sa Pagkapari ug mga 
Panalangin." Hangyoa ang usa ka bata sa pagkuha og usa ka piraso sa pa-
pel diha sa kahon o sobre ug ipabasa kini sa klase. Hisguti ang mga tahas 
sa pagkapari sa pagpanalangin o sa ordinansa. Balika uban sa laing mga 
piraso nga papel. Hangyoa ang mga bata sa pagpakigbahin sa mga kasina-
tian nga ilang naangkon uban niining mga ordinansa ug mga panalangin. 

2. Ribyuha ang ikalima nga artikulo sa hugot nga pagtuo, ug tabangi ang mga 
bata sa pagsag-ulo niini. 

3. Ipasabut nga kon ang usa ka batan-on nga lalaki sa Simbahan mag-edad 
og dose, siya mahimo, kon siya takus, nga makadawat sa Aaronic nga 
Pagkapari ug i-orden ngadto sa katungdanan sa usa ka deacon. Pag-andam 
sa mosunod nga mga ginunting nga mga pulong. 

Mopaambit sa sakramento 
Mokolekta sa mga halad sa puasa 
Moihok isip sinugo sa obispo 
Moalima sa mga kabtangan sa Ginoo 

Hangyoa ang mga bata sa paghingalan sa mga katungdanan sa usa ka de-
acon. Samtang ang mga bata naghatag sa tukma nga mga tubag, ipadayag 
ang angay nga mga ginunting nga mga pulong. Tabangi sila sa pag-ila sa 
tanang mga katungdanan pinaagi sa paghatag nila og timailhan kon gikina-
hanglan. 

Panapos 

Hatag sa imong pagpamatuod sa gahum sa pagkapari nga gihuptan ni Jesus. 
Ingon man paghatag sa imong pagpamatuod nga ang takus nga mga lalaki ug 
batan-ong mga lalaki sa Simbahan adunay susama nga gahum sa pagkapari 
karon ug nga ang sigurado nga mga panalangin gitagana alang kanato pina-
agi sa pagkapari. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Marcos 4:35-41 sa panimalay ingon 
nga ribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Leksyon 

14 Si Jesukristo Mihimo 
og mga Milagro 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagpalig-on sa ilang hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo pinaagi sa pagkat-on nga ang mga milagro mahitabo sumala 
sa kabubut-on sa Langitnong Amahan kon kita dunay hugot nga pagtuo. 

1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Marcos 2:1-12, 5:21-43, ug 1 Nephi 
7:12. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo sa pagtudlo sa 
mga bata sa asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga 
Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang mga basahonon: Mateo 9:1-8, 18-31; 17:20; Lucas 8:41-56; Ether 
12:6, 12, 16, 18; ug Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 18. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapalakip sa mga bata ug labing makatabang kanila 
sa pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Hulagway 7-18, Si Jesus Nagpanalangin sa Anak nga Babaye ni Jairo 

(Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 215; 62231). 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Mga Asoy sa 
Kasulatan ug Mga 
Pangutana sa 
Panaghisgutan ug 
Paggamit 

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

Pangutana sa mga bata kon sila ba nakasulay na nga nasakit og grabe. Ipasulti 
nila kon unsa kini ug ipasabut unsa ang gihimo sa ilang mga pamilya sa 
pagtabang nila nga mamaayo. Ipasulti niadtong mga bata kinsa nakadawat og 
mga panalangin sa pagkapari ngadto sa uban ang ilang mga kasinatian. Tabangi 
ang mga bata nga makaamgo nga sila nagpakita sa ilang hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo pinaagi sa pag-ampo ug pinaagi sa pagpangayo og mga 
panalangin sa pagkapari sa panahon nga sila masakit o adunay mga problema. 

Ipasabut ngadto sa mga bata nga ang mga sugilanon niini nga leksyon mahi-
tungod sa mga tawo nga giayo ni Jesus tungod kay sila dunay hugot nga 
pagtuo ngadto kaniya. 

Itudlo ang mga asoy sa pag-ayo ni Jesus sa mga masakiton ingon nga makita 
diha sa mga kasulatan nga gilista diha sa seksyon sa "Pagpangandam". (Alang 
sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa mga asoy sa kasulatan, tan-awa sa 
"Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

1. Si Jesus Nag-ayo sa Lalaki nga Nasakit og Paralisis (Marcos 2:1-12) 

• Unsa ang unang giingon ni Jesus ngadto sa lalaki nga adunay paralisis 
(dili mapugngan nga pagkurog sa mga kaunoran)? (Marcos 2:5.) Unsa 
ang reaksyon sa mga escriba ngadto sa gisulti ni Jesus? (Marcos 2:7.) 
Unsa ang panamastamas? (Pagpakita og kulang sa pagtahud alang sa 
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Katingbanan nga 
mga Pangutana sa 
Panaghisgutan ug 
Paggamit 

Dios o sayop nga pag-angkon nga mao ang Dios.) Si Jesus ba nanamas-
tamas? Tabangi ang mga bata nga makasabut nga si Jesus makapasaylo 
sa mga sala tungod kay siya Anak sa Dios, apan ang mga escriba wala 
motuo nga si Jesus Anak sa Dios. 

• Unsa ang giingon ni Jesus ngadto sa mga escriba? (Marcos 2:8-9.) Unsa 
ang iyang giingon ngadto sa lalaki nga adunay paralisis? (Marcos 
2:10-11.) 

• Unsa ang reaksyon sa mga tawo sa dihang ang lalaki nga adunay parali-
sis naayo? (Marcos 2:12.) Ngano sa inyong pagtuo nga ang lalaki naayo? 

2. Si Jesus Mipabangon sa Anak nga Babaye ni Jairo gikan sa mga Patay 
(Marcos 5:21-24, 35-43). 

Ipakita ang huiagway 7-18, Si Jesus Mipanalangin sa Anak nga Babaye ni 
Jairo. 

• Kinsa si Jairo? Giunsa ninyo pagkahibalo nga siya adunay hugot nga 
pagtuo kang Jesus? (Marcos 5:22-23.) Giunsa ni Jesus pagtabang si 
Jairo nga magpabilin ang iyang hugot nga pagtuo nga malig-on? (Marcos 
5:35-36.) 

• Sa dihang silang Jesus ug Jairo miadto sa balay ni Jairo, unsa ang gi-
pangbuhat sa ubang mga tawo? (Marcos 5:38. Ipasabut nga kadto bata-
san niadtong panahona alang sa mga nagbangutan sa pagsabasaba 
pag-ayo kon ang usa ka minahal namatay.) Unsa ang kalainan tali sa gi-
buhat sa mga nagbangutan ug sa gibuhat ni Jairo? 

• Ngano sa inyong pagtuo nga si Jesus mipapahawa sa mga dili tumutuo sa 
wala pa siya mosulod sa lawak sa batang babaye aron sa pag-ayo kaniya? 
(Marcos 5:40.) 

3. Si Jesus Miayo sa Babaye nga adunay Pagdugo (Marcos 5:25-34) 

• Sa unsa nga paagi nga ang babaye nga mihikap sa sidsid sa sapot ni 
Jesus nagpakita nga siya adunay hugot nga pagtuo kang Jesus? (Marcos 
5:27-28.) 

• Sa unsa nga paagi nga si Jesus nakahibalo nga ang babaye mihikap sa 
iyang sapotlf (Marcos 5:30.) Ngano man nga dili unta sagad alang kaniya 
sa pagbantay nga ang usa ka tawo mihikap kaniya? (Marcos 5:31.) 

• Ngano man nga ang babaye naayo? (Marcos 5:34.) Ipasabut nga walay 
bisan unsa nga magic sa sidsid ni Jesus. Ang babaye naayo tungod sa 
iyang hugot nga pagtuo kang Jesus ug tungod kay kadto ang kabubut-on 
sa Langitnong Amahan. Unsa ang pipila ka mga milagro nga nahitabo sa 
atong kinabuhi tungod sa yano o gamay nga mga buhat? 

• Ngano sa inyong pagtuo nga si Jesus mihimo og mga milagro? (Mateo 
9:29-30; Marcos 1:41; 2:5, 10; 5:36. Alang sa pagpamatuod nga siya ang 
sagrado nga Anak sa Dios, alang sa pagpalig-on sa hugot nga pagtuo 
niadtong mga mituo kaniya, tungod kay siya naghigugma ug adunay 
puangod niadtong mga nagkinahanglan, ug tungod sa hugot nga pagtuo 
niadtong mga mituo.) 

• Unsa ang pipila ka mga milagro nga atong naangkon sa atong mga kina-
buhi karon? 
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Tabangi ang mga bata nga makasabut nga kon kita adunay hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ug magpuyo nga matarung, kita makasinati og mga milagro 
nga pinasubay sa kabubut-on sa Dios (tan-awa sa 1 Nephi 7:12). 

• Ipasabut nga usahay ang usa ka tawo dili maayo sa usa ka sakit o kakulian 
samtang ang mga pag-ampo gihatag. Kana nagpasabut ba nga kita walay 
hugot nga pagtuo? Ngano? Ngano man nga mahimong dili kabubut-on sa 
Dios nga ang usa ka tawo maayo? (Ang Dios mahimong buot nga mosulay 
sa hugot nga pagtuo sa banay sa maong tawo, siya mahimong buot nga 
ang maong tawo molambo sa pagpailub, ug uban pa.) 

Gamita ang mosunod nga mga kinutlo gikan kang Pangulo Spencer W. 
Kimball: "Ang Ginoo dili sa kanunay moayo sa masakiton, ni moluwas niadtong 
anaa sa mga makuyaw nga mga dapit. Siya dili sa kanunay mohupay sa pag-
antus ug kasakit, tungod kay bisan kining wala gitinguha nga mga kahimtang 
mahimong apil sa usa ka tinuyo nga piano" (Tragedy or Destiny, p. 5). 

• Unsa ang buot ipasabut sa pagbaton og hugot nga pagtuo kang Jesukristo? 
(Pagtuo nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios ug ang Manluluwas sa kali-
butan, pagtuo nga si Jesus adunay kinatibuk-an nga gahum, pagsalig nga 
ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo mobuhat sa kon unsa ang labing 
maayo alang kanato, usa ka pagdawat sa kabubut-on sa Dios, usa ka pagti-
nguha sa pagtuman sa mga sugo sa Dios.) 

• Unsaon nimo sa pagpalambo og labaw nga hugot nga pagtuo kang 
Jesukristo? 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o daghan sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, katingbanan, 
o hagit. 

1. Balika ang ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo, ug pangutana sa mga 
bata ngano nga sila nagtuo nga "ang hugot nga pagtuo sa Ginoong 
Jesukristo" mao ang unang baruganan sa ebanghelyo. Ipabalik ang bersi-
kulo gikan sa hunahuna o tabangi sila sa pagsag-ulo niini. 

2. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa 1 Nephi 7:12, sugod sa mga pu-
long "ang Ginoo makahimo." 

3. Hangyoa ang mga bata sa pagpasabut kon unsaon nato sa pagkahibalo 
nga si Jesukristo buhi karon. Ikaw mahimo nga magbuhat og ginunting nga 
mga mga pulong niini ug ubang mga tubag nga imong mahunahunaan. 
Ikaw mahimo nga mosulat og mahinungdanong mga pulong sa pisara. 

Ang mga kasulatan nga gisulat sa mga propeta nagsulti nato bahin kang 
Jesus. 
Ang uban nagpamatuod kaniya. 
Kita mahimong makabati sa iyang gugma. 
Si Joseph Smith nakakita kaniya ug gimandoan sa pagpahiuli sa iyang 
simbahan. 
Kon kita mainampoon, ang Espiritu Santo mosaksi nato nga si Jesus buhi. 

4. Hangyoa ang mga bata sa pagbasa sa Mateo 17:20. Ipasabut nga ang usa 
ka liso sa mustasa gamay kaayo, apan kini motubo ngadto sa usa ka dako 
nga labong nga kahoy. Kon ang atong hugot nga pagtuo sama kalig-on sa 
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kaarang sa liso nga motubo ngadto sa usa ka kahoy, kita mahimong maka-
buhat og dagkong mga butang. 

Panapos 

Pagpamatuod nga kon kita adunay hugot nga pagtuo kang Jesukristo, kita 
mahimong makasinati og mga milagro sama sa nasinati sa mga tawo sa pana-
hon ni Kristo. Ikaw mahimong mopakigbahin sa usa ka milagro gikan sa imong 
kaugalingong kinabuhi o modapit og mga sakop sa klase sa pagpakigbahin sa 
ilang kaugalingong kasinatian. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Marcos 2:1-12 sa panimalay ingon nga 
usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Leksyon 

14 Ang Mga Sambingay 
sa Magpupugas ug sa 
Trigo ug mga Sagbut 

Aron sa pagtabang sa matag bata nga makasabut ug maggamit sa espirituha-
non nga mga mensahe sa duha sa mga sambingay nga gisulti ni Jesus. 

1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 13:1-9, 18-30, 37-43; Marcos 
4:14-20; Lucas 8:11-15; ug Doktrina ug mga Pakigsaad 86:1-7. Dayon pag-
tuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo sa pagtudlo sa mga bata sa asoy 
sa kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga Leksyon, p. vii, ug 
"Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang mga basahonon: Marcos 4:1-9, Lucas 8:4-8, ug Doktrina ug mga 
Pakigsaad 101:65-66. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapalakip sa mga bata ug labing makatabang kanila sa 
pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Usa ka papel alang sa matag bata nga adunay "Tinago nga Mensahe sa 

Tanghaga" sa ibabaw niini o dakong tanghaga aron tabangan nga buha-
ton sa klase. 

Tinago nga Mensahe sa Tanghaga 

Katuyoan 

Pagpangandam 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 

5 6 K I T A 7 M A K A K A T - 0 N 8 9 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 

4 5 G I K A N 6 7 S A 8 9 M G A 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 1 S A M B I N G A Y 2 3 4 5 6 7 8 

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

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

Hatagi ang mga bata sa mga papel nga imong giandam o ipakita ang dakong 
tanghaga ug hangyoa sila sa pagpangita sa mga mensahe nga tinago uban sa 
mga numero. 

Ipasabut nga sa dihang si Jesus nagtudlo sa mga katawhan, siya usahay 
nagtudlo pinaagi sa mga sambingay, diin mubo nga mga sugilanon nga adu-
nay tinago nga espirituhanong mga mensahe. 
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Mga Asoy sa 
Kasulatan ug Mga 
Pangutana sa 
Panaghisgutan ug 
Paggamit 

Tudlo-i ang mga bata sa sambingay sa magpupugas (usa ka tawo nga 
tigtanom og mga liso) ug ang sambingay sa trigo ug sa mga sagbut. (Alang sa 
gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa mga kasulatan, tan-awa sa 
"Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Ipasabut nga sa dihang si Jesus 
mitudlo pinaagi sa mga sambingay, siya migamit og mga butang nga sinati sa 
mga katawhan alang sa pagtudlo og espirituhanong mga mensahe. Samtang 
ikaw naghisgot niining mga sambingay, tuguti ang mga bata sa pagpaminaw 
sa mga tinago nga mga espirituhanong mga mensahe. 

1. Ang Sambingay sa Magpupugas (Mateo 13:1-9, 18-23; Marcos 4:14-20; 
Lucas 8:11-15) 

• Sa sambingay sa magpupugas, mahitungod sa unsa ang gipamulong ni 
Jesus nga sinati sa mga katawhan? (Mateo 13:3-8.) 

• Basaha ang Mateo 13:18-23, Marcos 4:14-20, ug Lucas 8:11-15 uban sa 
klase. Unsa sa inyong pagtuo ang liso? Unsa ang gilarawan sa mga iang-
gam nga mikaon sa liso? Unsa ang batoon nga yuta? Unsa ang mga tu-
nok? Unsa ang maayong yuta? Unsa ang mga gamot? Unsa ang mga 
kahingawa sa kalibutan? 

• Unsaon nato sa pagkat-on sa pulong sa Dios? 

• Unsaon nato sa pagdawat sa pulong sa Dios? Unsa nga matang sa 
"yuta" kita angay nga mahimo? (Mateo 13:23.) 

• Unsa nga tinago nga espirituhanon nga mensahe ang anaa sa sambingay 
sa magpupugas? 

2. Ang Sambingay sa Trigo ug mga Sagbut (Mateo 13:24-30) 

• Unsa nga sinati nga mga butang ang gipamulong ni Jesus sa sambingay 
sa trigo ug mga sagbut? 

• Kinsa sa inyong pagtuo ang magpupugas niini nga sambingay? Unsa ang 
gilarawan sa trigo? Kinsa ang moabut sa kagabhion ug magpugas sa 
mga sagbut? Unsa ang mga sagbut? Unsa ang gilarawan sa ting-ani? 
Basaha ang Mateo 13:37-43 ug Doktrina ug mga Pakigsaad 86:1-7 uban 
sa mga bata ug pangutana pag-usab niining mga pangutana. 

• Asa kamo buot nga mahisama, sa trigo o sa mga sagbut? Ngano? 

• Unsa nga tinago nga espirituhanon nga mensahe ang anaa niini nga 
sambingay? 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, katingbanan, 
o hagit. 

1. Paghimo og usa ka tsart nga susama sa mosunod aron sa pagtabang sa 
mga bata nga makasabut sa kahulugan sa duha ka mga sambingay, o isulat 
ang mga kasayuran sa pisara samtang ikaw naghisgut sa mga sambingay. 
Pagkahuman nimo og sulat sa tanang mga kasayuran, itandi kini pag-usab 
alang sa pagribyu. Ikaw mahimong motugot sa mga bata nga mohimo sa 
ilang kaugalingong mga kopya niining mga tsart. 
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Ang Sambingay sa Magpupugas 

Mga liso 

Yuta 

Sa kilid sa dalan 

Sa ibabaw sa batoon nga mga dapit 

Uban sa mga tunok 

Didto sa maayong yuta 
Mga langgam 
Prutas 

Sambingay sa Trigo ug mga Sagbut 

Magpupugas 

Maayong liso (trigo) 
Umahan 
Kaaway 
Mga sagbut 
Mga mag-aani 
Ting-ani 

Ang ebanghelyo ni Jesukristo o ang 
pulong sa Dios 
Mga kasingkasing niadtong mga 
naminaw sa pulong 
Wala makasabut 
Naminaw apan wala makabaton og 
gamot; daling masilo 
Natuok sa kalibutanon nga mga 
kahingawa ug mga bahandi 

Naminaw ug nakasabut 
Satanas 
Maayong mga buhat 

Si Jesukristo ug ang iyang mga 
Apostoles 
Mga sumusunod ni Jesus 
Kalibutan 
Satanas 
Mga sumusunod ni Satanas 
Mga anghel 
Ang ikaduhang pag-anhi ni Jesus 

2. Pagdala og liso sa pipila ka matang (prutas, utanon, humay, trigo, balatong). 
Hisguti unsa ang gikinahanglan sa usa ka liso aron motubo ug mamunga og 
maayong prutas. Pangutana sa mga bata kon unsa ang mahitabo sa mga liso 
kon sila gitanom sa daplin sa kalsada, sa batoon nga mga dapit, o tingob sa 
mga tunok. Itandi kini sa pagtanom sa pulong sa Dios sa atong mga kasingka-
sing. Tuguti ang mga bata sa paghisgot og unsa nga klase sa kasingkasing ang 
gilarawan sa matag matang sa yuta ug unsa ang gikinahanglan alang sa ebang-
helyo aron motubo ug mamunga og maayong prutas sa atong mga kinabuhi. 

3. Isulat ang mga pulong mga dalunggan, mga mata, ug kasingkasing diha sa pisara. 

• Unsa ang imong mabuhat pinaagi sa imong mga dalunggan? mga mata? 
kasingkasing? Ipabasa sa mga bata ang Mateo 13:15. Unsa ang giingon 
ni Jesus nga angay natong buhaton niining mga parte sa atong mga la-
was? Gamita kini nga bersikulo ngadto sa mga sambingay ug ngadto sa 
ebanghelyo. Kon kita tinud-anay nga nakadungog sa pulong sa Dios, na-
kakita sa kamatuoran nga anaa niini, ug nagbuhat sa buot ni Jesus nga 
atong buhaton, kang kinsa kita mahisama dinhi niining mga sambingay? 

4. Tuguti ang mga bata sa pagpaluta, pagkolor, o pagbadlis sa ubos sa mga 
letra sa ilang tinago mga mensahe sa mga tanghaga o sa dakong tanghaga 
aron nga ang mga pulong molutaw. Hangyoa ang mga bata sa paghingalan 
sa matag butang nga ilang nakat-unan gikan niining duha ka mga sambingay. 

5. Basaha uban sa mga bata ang pipila sa ubang mga sambingay nga makita sa 
Mateo 13 ug pagtabang kanila sa paghukom unsa ang gipasabut niini. Alang sa 
tabang sa pagsabut niining mga sambingay, tan-awa sa James E. Talmage, Jesus 
the Christ, kapitulo 19, o "Sambingay" diha sa Giya ngadto sa mga Kasulatan. 
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Leksyon 13 

Panapos 

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 

Ipamatuod nga si Jesukristo mao ang atong Manluluwas ug nga kon kita ma-
kakat-on sa iyang mga pulong ug mosunod sa mga sugo, kita mahimong ma-
hisama sa Langitnong Amahan ug mahimong mopuyo uban kaniya pag-usab. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mateo 13:1-9 sa panimalay ingon nga 
usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo. 
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Si Jesukristo Nag-ayo sa usa 
ka Lalaki nga Natawo nga Buta 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata sa pagsabut nga kita makabuntog sa mga 
pagsulay ug sa mga hagit pinaagi sa pagpaduol kang Jesukristo. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Juan 9. Dayon pagtuon sa leksyon ug 
paghukom unsaon nimo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa kasulatan {Tan-awa 
sa "Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii.) Pahinumdom: Samtang nag-andam ug nagtudlo niini nga 
leksyon, pagmabination ngadto ni bisan kinsang mga bata sa imong klase 
kinsa dili makakita. 

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapalakip sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Usa ka piraso nga panapton nga himoong usa ka taptap sa mata. 
c. Hulagway 7-14, Si Jesus Nag-ayo sa Buta (Pakete sa mga Hulagway sa 

Ebanghelyo 213; 62145). 

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

Taptapi ang mga mata sa usa ka bata, ug hangyoa siya sa pagdibuho og bahin 
sa usa ka butang, sama sa bahin sa usa ka sakyanan, diha sa pisara. Tuguti 
ang ikaduha nga bata sa pagduol, taptapi ang mata, ug ipadibuho ang laing 
bahin sa sama nga butang. Padayona hangtud nga pipila sa mga bata 
makadibuho sa bahin sa maong butang. Hisguti uban sa mga bata ngano nga 
kini malisud nga tahas. 

• Sa unsang paagi nga kon dili makakita lisud ang pagdibuho sa hulagway? 

• Unsa ang imong bation kon ikaw dili na makakita pag-usab? 

Sultihi ang mga bata nga ikaw mamulong sa duha ka matang sa pagkabuta. 
Hangyoa sila sa pagpaminaw sa mga nagkalain-laing matang sa pagkabuta 
samtang ikaw nagtudlo nila sa asoy sa kasulatan. 

Asoy sa Kasulatan Ipakita ang hulagway nga si Jesus Nag-ayo sa Buta. Itudlo ang asoy sa Juan 
9 sa pag-ayo ni Jesus sa usa ka tawo kinsa natawo nga buta. (Alang sa gi-
sugyot nga paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gi-
kan sa mga Kasulatan," p. viii.) Samtang ikaw nagtudlo sa sugilanon, tabangi 
ang mga bata sa pagsabut nga ang mga Pariseo (ang relihiyoso nga mga 
magmamando sa mga Judeo) nangabalaka nga sila mawad-an sa ilang pag-
kainila kon ang mga katawhan motuo kang Jesukristo. Busa, sila sa maka-
daghan misulay nga ang mga katawhan magduhaduha kang Jesus ug sa 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 
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mga butang nga iyang gibuhat ug gitudlo. Sila wala nakaila sa mga kamatuo-
ran sa ebanghelyo nga gitudlo ni Jesus ug busa sila sa espirituhanon nga pa-
agi buta. Ipasabut nga kon pasagdan nato ang atong hakog nga mga kaikag 
mobabag sa dalan sa pagsunod sa Manluluwas, kita mamahimong buta sa 
espirituhanong paagi. 

Mga Pangutana Pagtuon sa mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
sa Panaghisgutan samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
ug Paggamit sa imong pagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 

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 
nila nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang gipangutana sa mga tinun-an kang Jesus mahitungod sa lalaki nga gi-
pakatawong buta? (Juan 9:2) Ngano kaha nga ang mga tawo usahay maghuna-
huna nga ang sakit ug kalisdanan moabut tungod kay ang usa ka tawo nakasala? 
Unsa ang gisulti ni Jesus nga hinungdan sa pagkabuta sa iaiaki? (Juan 9:3.) 

• Sa unsang paagi nga ang mga Pariseo nahimong espirituhanon nga buta? 
(Juan 9:16.) Unsa ang ilang gipamasangil kang Jesus? Ngano sa inyong 
pagtuo nga sila wala miila ni Jesus ingon nga Anak sa Dios? 

• Sa dihang ang mga Pariseo unang nangutana sa lalaki kinsa natawo nga 
buta kon unsa ang nahitabo, giunsa niya paghisgot ang mahitungod ni 
Jesus? (Juan 9:11.) Sa ikaduhang higayon nga sila nangutana sa iaiaki, 
matud niya kinsa si Jesus? (Juan 9:17.) 

• Unsay nahitabo sa espirituhanon ingon man sa pisikal nga panan-aw sa 
lalaki? Unsa ang gisulti sa lalaki sa dihang siya gipangutana sa ikatulo nga 
higayon mahitungod kang Jesus? (Juan 9:30-33.) 

• Unsa ang nahitabo sa lalaki tungod kay siya mipamatuod bahin ni Jesus? 
(Juan 9:22, 34.) Sa dihang si Jesus nakadungog nga gipapahawa ang lalaki 
sa sinagoga (usa ka relihiyoso nga balay-tigumanan sa mga Judeo), unsa 
ang iyang gibuhat? (Juan 9:35.) Unsa sa inyong pagtuo ang gibati sa lalaki 
sa dihang si Jesus miadto sa pagpangita kaniya? Unsa ang katapusang 
pagpamatuod sa lalaki bahin ni Jesus? (Juan 9:35-38.) Unsa ang nahitabo 
sa iyang espirituhanon nga panan-aw? 

• Ngano sa inyong pagtuo nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus mitugot 
nato nga makabaton og mga pagsulay ug mga suliran sa atong mga kina-
buhi? Sa unsa nga paagi nga kining mga pagsulay ug mga suiiran makata-
bang sa pag-ayo sa atong espirituhanon nga pagkabuta? Unsaon kaha sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesus pagtabang nato sa atong mga pagsulay 
ug mga suliran? (Tan-awa sa kalihokan sa pagpalambo 4.) 

• Sa unsang paagi ikaw ug ang imong banay napanalanginan sa mga pagsu-
lay? Awhaga ang mga bata sa paghisgot niining maong pangutana, apan si-
guroa nga ang mga bata dili mohisgot mahitungod sa kinaugalingong mga 
butang sa banay nga angay nga tipigan. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan bisan 

unsa nga higayon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, katingbanan, o hagit. 
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1. Bahina ang klase ngadto sa mga pundok. Hatagi ang matag pundok og usa 
sa mosunod nga mga kasulatan nga basahon. Tuguti sila sa pagsultihanay 
diha sa ilang pundok ug dayon sa pagtaho sa klase giunsa sa tawo o sa ka-
tawhan sa kasulatan pag-atubang sa ilang mga pagsulay. 

Daniel 3:17-18, 23-25, 28 
1 Nephi 18:16, 20-22 
Mosiah 24:13-16 
Alma 14:8-11 

2. Tabangi ang mga bata sa pagsabut sa kamahinungdanon sa pagmatikod 
niadtong adunay mga kakulangan. Ikaw mahimong mohangyo sa usa ka 
hamtong nga adunay kakulangan sa pisikal (o sa ginikanan sa usa ka bata 
nga adunay kakulangan) sa pag-anha sa klase ug sa paghisgot sa mga pa-
agi sa pagkamabination niadtong kinsa adunay mga kakulangan. Hatagi og 
gibug-aton nga kita dili magbugal-bugal sa mga tawo nga may kakulangan; 
kita dili magkomedya nila. Kita makatabang nila kon sila nagkinahanglan og 
tabang; kita mahimong magdapit nila sa pagdula uban nato; kita mahimo 
nga ilang higala. Kita angay gayud nga moapil nila ug magtugot nila nga 
makasalmot uban kanato sa atong mga kalihokan. 

3. Basaha ug hisguti ang asoy gikan ni Presidente Spencer W. Kimball: 

"Kon ang tanang mga pag-ampo angay nga tubagon sa dayon...aduna 
lama'y dyutay o walay pag-antus, kasubo, kahigawad, o bisan kamatayon, 
ug kon kini wala, wala usab ang kalipay, kalampusan, pagkabanhaw, ni 
kinabuhing dayon ug pagkadios" (Faith Precedes the Miracle, p. 97). 

Panapos 

Ipaambit ang imong pagpamatuod nga ang Ginoo manalangin nato ug mota-
bang nato sa atong mga suliran ug mga pagsulay kon kita motuman sa iyang 
mga sugo, magbaton og hugot nga pagtuo kang Jesukristo, ug maningkamot 
nga mahimong labaw nga sama kaniya. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Juan 9:1-38 sa panimalay ingon nga 
usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Leksyon 

14 
Ang Nasalaag nga Karnero, 
ang Nawala nga Sinsilyo, 
ug ang Mausikon nga Anak 
Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata sa pagbaton og tinguha nga makatabang 

niadtong dili kaayo aktibo nga mobalik sa pagkaaktibo diha sa Simbahan ni 
Jesukristo. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Lucas 15, Mateo 18:12-14, ug Doktrina 
ug mga Pakigsaad 18:10-11). Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon 
nimo pagtudlo ang mga bata sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa 
"Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii.) 

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga maoy makapalakip sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Huiagway 7-19, Ang Maayong Magbalantay, ug 7-20, Ang Mausikon nga 

Anak (62155). 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Mga Asoy sa 
Kasulatan 

Mga Pangutana 
sa Panaghisgutan 
ug Paggamit 

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

Ipaambit sa mga bata ang usa ka higayon nga ikaw o usa ka tawo nga imong 
nailhan nawad-an og usa ka butang nga mahinungdanon ug nakit-an kini pag-
usab. Ihulagway ngadto sa mga bata ang bili sa butang, unsay imong gibati 
sa pagkawala niini, unsa ang imong gibuhat sa pagkaplag niini, ug unsa ang 
imong gibati sa dihang nakit-an kini. Kon angay, ikaw mahimong magdala sa 
butang aron ipakita ngadto sa klase. Hangyoa ang klase sa pagsaysay og 
bisan unsa nga mga hitabo sa ilang mga kinabuhi sa dihang sila nawad-an 
og usa ka butang nga bililhon ug nakit-an kini pag-usab. 

Ginamit ang mga huiagway sa tukma nga panahon, itudlo ang mga sambingay 
sa nahisalaag nga karnero, ang nawala nga sinsilyo, ug ang mausikon nga 
anak lalaki. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa mga asoy sa 
kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Ipasabut 
ngadto sa mga bata nga kining mga sambingay, sama usab sa sambingay 
sa magpupugas ug sa trigo ug sa mga sagbut, nagtudlo og usa ka 
mahinungdanon nga baruganan sa ebanghelyo. 

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 
mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan diha sa ilang mga kinabuhi. 
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Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa klase makatabang 
kanila nga makasabut sa mga kasulatan. 

1. Ang Nahisalaag nga Karnero ug ang Nawala nga Sinsilyo 

• Ngano nga ang magbalantay sa karnero nabalaka pag-ayo sa usa ka 
karnero gikan sa usa ka gatus o ang babaye sa usa ka sinsilyo gikan 
sa napulo? (Lucas 15:4, 8.) Ipasabut nga ang mga tawo kasagaran nga 
pobre ug ang usa ka sinsilyo o karnero bililhon kaayo alang kanila. Sa 
samang paagi, ang tanang mga anak sa Langitnong Amahan bililhon 
alang kaniya. Ngano sa inyong pagtuo nga ang matag usa kanato bilil-
hon ngadto sa Langitnong Amahan? 

• Ngano sa inyong pagtuo nga ang karnero nahisalaag? Sa unsang paagi 
sa inyong pagtuo nawala ang sinsiiyo? Sa unsang paagi nga kita o usa ka 
tawo nga atong nailhan mahimong mahisalaag? Tabangi ang mga bata 
nga makasabut nga ang pagkahisalaag nagtumbok usab niadtong mga 
tawo kinsa wala magtuman sa mga sugo ug nagbuhat og mga butang nga 
nakahimo nila nga dili takus sa pagbalik ngadto sa Langitnong Amahan. 

• Unsa ang gibuhat sa magbalantay sa nahisalaag nga karnero sa dihang 
iya kining nakaplagan? (Lucas 15:5.) Sa unsa nga paagi nga nakita sa 
iyang mga lihok nga siya naghigugma sa karnero? Kinsa ang girepresen-
tar sa magbalantay? Kinsa ang girepresentar sa karnero? 

• Unsa ang gibuhat sa babaye aron makit-an ang nawala nga sensilyo? 
(Lucas 15:8.) Unsa ang nabuhat ni Jesukristo aron pagtabang niadtong 
kinsa nahimong nawala ug wala magtuman sa mga sugo? (D&P 18:10-11.) 
Unsaon nato pagtabang niadtong kinsa nawala? 

• Unsa ang gibuhat sa magbalantay ug sa babaye sa dihang sila nakakita 
sa karnero ug sa sinsilyo? (Lucas 15:6, 9.) Unsa kaha ang imong bation 
kon ikaw nakatabang sa usa ka tawo nga maghinulsol ug mobalik ngadto 
kang Jesukristo? 

• Ngano sa inyong pagtuo nga ang langit ug ang mga anghel mobati og 
kalipay sa panahon nga ang usa ka tawo maghinulsol? (Lucas 15:7, 10.) 

2. Ang Mausikon nga Anak nga Lalaki 

• Unsa ang gipasabut sa mausikon? (Pagkamasukulon ug pagkausikan.) 

• Unsa ang gibuhat sa mausikon nga anak nga lalaki sa iyang kabilin? 
(Lucas 15:12-13.) Unsa sa inyong pagtuo ang gipasabut sa "gubot nga 
pagpuyo"? Ngano sa inyong pagtuo nga ang ubang mga tawo mopili nga 
magpuyo sa ingon niini nga paagi? Unsa man kaha sa inyong pagtuo ang 
gibati sa amahan samtang ang iyang anak nga lalaki milakaw? Unsa ang 
inyong bation kon ang usa ka sakop sa inyong banay mahisama sa mau-
sikon nga anak nga lalaki? (Magmabination ngadto sa mga bata kinsa 
adunay mga sakop sa banay kinsa wala magsunod sa mga sugo.) 

• Unsa ang gibuhat sa mausikon nga anak nga lalaki aron sa pagpangita 
og pagkaon sa dihang ang iyang kwarta nahurot na? (Lucas 15:14-16.) 

• Unsa ang gipasabut sa "sa dihang siya nakaamgo sa iyang kaugali-
ngon"? (Lucas 15:17.) Unsa sa inyong pagtuo nga ang pag-antus ug 
kaguol sa anak nga lalaki nakatabang kaniya nga buot maghinulsol? 
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Leksyon 13 

• Ngano sa inyong pagtuo nga ang anak nga lalaki mihukom sa pagbalik 
ngadto sa iyang amahan? (Lucas 15:17-19.) Unsa nga matang sa agalon 
ang iyang amahan? (Lucas 15:17.) 

• Unsay gibati sa amahan sa dihang ang iyang anak nga lalaki mipauli? 
(Lucas 15:20.) Unsa ang iyang gibuhat alang sa iyang anak nga lalaki? 
(Lucas 15:22-24.) 

• Unsay gibati sa magulang nga anak sa dihang siya nakahibalo nga ang 
iyang manghud nga lalaki mipauli? (Lucas 15:28-30.) Ngano nga mahi-
nungdanon nga magpadayon sa paghigugma sa mga sakop sa banay 
kinsa wala mosunod sa mga sugo? 

• Unsa ang gisaad sa amahan ngadto sa magulang nga igsoon? (Lucas 
15:31.) Unsa nga panig-ingnan ang gihatag sa amahan kon unsaon sa 
pagtagad niadtong kinsa nakasala apan naghinulsol? (Lucas 15:32.) 
Unsay inyong bation kon kamo makakita og usa ka tawo nga naghinulsol 
ug nag-usab gikan sa sayop ngadto sa matarung? Unsaon nato pagtagad 
ang mga tawo kinsa wala magsunod sa mga sugo apan kinsa tinud-anay 
nga nagmahay? 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o daghan pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, katingbanan, 
o hagit. 

1. Tuguti ang mga bata sa paghunahuna og mga paagi nga sila mahimong 
makatabang sa usa ka dili kaayo aktibo nga bata. (Ang mga tubag mahi-
mong maglakip sa pagkamahigalaon, pagkamaayong ehemplo, pagdapit 
nila sa mga kalihokan sa Simbahan, pagtinabangay sa paghimo og mga 
butang, ug uban pa.) 

2. Isaysay ang mosunod nga sugilanon: 

Ang napulo ka tuig nga si Joshua Dennis miadto uban sa iyang amahan ug 
mga kuyog sa pag-usisa sa usa ka biniyaan nga minahan. Siya nag-amping 
sa minahan apan nabulag gikan sa uban nga mga batang lalaki ug nahisa-
laag sa kangitngit nga walay pagkaon o tubig. Sa dihang ang uban nakama-
tikod nga siya nawala, sila misugod dayon sa pagpangita kaniya. Sa wala 
madugay gatusan ka mga katawhan ang miabut aron sa pagpangita kang 
Joshua. Liboan ang nagpuasa ug nag-ampo nga siya makit-an nga luwas. 
Ang mga tigpangita nangita kaniya sa sulod sa lima ka adlaw, apan wala ga-
yud sila makakaplag kaniya. Adunay usa ka tawo nga suheto sa minahan 
nga nakadungog sa pagpangita ug miboluntaryo sa pagtabang. Siya nasa-
yud pag-ayo sa minahan nga siya nakakaplag kang Joshua sa usa ka dapit 
nga ang uban wala magtuo nga siya atua didto. Sa dihang nakaplagan niya 
si Joshua, dili makatukib ang kalipay nga iyang gibati. Ang tanang katawhan 
nga diha sa minahan ug linibo ka lain mihilak sa kahupayan ug kalipay sa di-
hang ilang nasayran nga si Joshua buhi ug luwas (gikan sa "Making Friends: 
Joshua Dennis—A Treasure of Faith," Friend, Nob. 1990, pp. 20-22). 

Hisguti ang kalainan taliwala sa pisikal nga pagkahisalaag ug espirituhanon 
nga pagkahisalaag. Ipasabut nga kita angay nga maningkamot pag-ayo sa 
pagluwas niadtong kinsa nahisalaag sa espirituhanong paagi sama niadtong 
kinsa pisikal nga nahisalaag. 
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3. Dulaa ang Pangitaa ug Kaplagi. Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna og 
usa ka dapit diin siya mahimong mahisalaag ug isulat kini sa usa ka piraso 
nga papel o ihunghong kini sa magtutudlo. Tuguti ang ubang mga bata sa 
pagpangutana og "oo" o "dili" nga mga pangutana alang sa pag-ila asa ang 
bata nahimutang (Kini anaa ba sa usa ka dasok nga dapit? Kini anaa ba sa 
mga bukid? Kini anaa ba sa ilalom sa usa ka butang?). Tabangi ang mga 
bata nga makasabut nga nagkinahanglan og panahon ug paningkamot sa 
pagpangita sa usa ka tawo kinsa nahisalaag, ilabi na ang usa ka tawo kinsa 
espirituhanong nahisalaag. 

4. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa Doktrina ug mga Pakigsaad 18:10. 

Panapos 

Ipaambit uban sa mga bata ang imong pagtuo nga ang Langitnong Amahan 
naghigugma sa matag usa sa iyang mga anak ug nga kitang tanan mahinung-
danon ngadto kaniya. Hatagi og gibug-aton nga ang Langitnong Amahan ug si 
Jesukristo buot nga motabang niadtong nahisalaag sa pagbalik ngadto kanila. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Lucas 15:11-32 sa panimalay ingon 
nga usa ka balik pagtuon niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Sambingay sa Maayong 
Samarianhon 

Leksyon 14 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga makaangkon og tinguha sa pagpakita 
og gugma ngadto sa tanang katawhan. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Lucas 10:25-37 ug Mateo 22:34-40. 
Unya pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo pagtudlo ang mga bata 
sa asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," 
p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang nga basahonon: Juan 14:15, 21; 1 Juan 4:20-21; ug ang mga hilis-
gutan nga "Pari" ug "Levitico nga Pagkapari" diha sa Giya ngadto sa mga 
kasulatan. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga makapalakip sa mga bata ug maoy labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Huiagway 7-21, Ang Maayong Samarianhon (Pakete sa mga Huiagway 

sa Ebanghelyo 218; 62156), ug 7-22, Mapa sa Balaan nga Yuta. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Asoy sa Kasulatan 

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

Pagtawag og usa ka bata ug pangutan-a, "(Ngalan), kinsa ang imong 
silingan?" Pangutan-a ang pipila ka mga bata sa sama nga pangutana. 
Ipasabut nga kita kalagmitan naghunahuna sa atong mga silingan ingon nga 
usa ka tawo kinsa nagpuyo duo! nato. Kini nga leksyon makatabang nato sa 
pagsabut kon unsa ang gitudlo ni Jesus mahitungod kon kinsa ang atong mga 
silingan ug unsaon nato sa pagtagad nila. 

Ipabasa sa usa ka bata ang Mateo 22:34-40. Hisguti ang kamahinungdanon 
sa pagbaton og gugma alang sa uban. 

Ipakita ang mga huiagway sa Ang Maayong Samarianhon ug Mapa sa Balaan 
nga Yuta. Itudlo ang sambingay sa ang Maayong Samarianhon nga makita sa 
Lucas 10:25-37. (Alang sa gisugyot nga paagi sa pagtudlo sa asoy sa 
kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Ipakita sa 
mga bata ang Samaria ug Judea sa mapa, ug ipasabut ang kahimtang tali sa 
mga Judeo ug sa mga Samarianhon. Ang mga Judeo nagtuo nga sila labaw 
nga maayo kay sa mga Samarianhon. Sila nasilag pag-ayo sa mga 
Samarianhon nga kon ang mga Judeo mipanaw gikan sa Jerusalem paingon 
ngadto sa Galilea, sila mopili gayud sa mas layo nga dalan agi sa Walog sa 
Jordan kaysa mopanaw agi sa Samaria. Ikaw mahimong motugot sa mga bata 
sa pagdula niini nga asoy sa kasulatan. 
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Mga Pangutana Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa kasulatan 
sa Panaghisgutan samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
ug Paggamit ikaw nagtuo nga maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 

mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan diha sa iiang mga kinabuhi. 
Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa klase makatabang 
nila nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang gisulti ni Jesus nga angayan natong buhaton aron sa pagpanag-
iya sa kinabuhing dayon? (Lucas 10:27-28.) Ngano sa inyong hunahuna nga 
kini nga mga sugo mahinungdanon kaayo? (Mateo 22:37-39.) 

• Unsaon nato sa pagpakita sa atong gugma alang sa Langitnong Amahan ug 
ni Jesus? (Juan 13:34-35; 14:15, 21.) 

• Kinsa ang imong silingan? Sa inyong hunahuna si Jesus nagpasabot ba la-
mang sa mga tawo kinsa nagpuyo sa inyong duol? 

• Unsa nga pangutana ang gitubag ni Jesus sa dihang siya misaysay sa 
sambingay sa Maayong Samarianhon? (Lucas 10:25, 29.) 

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang pari nga Judeo ug ang Lebita wala 
mitabang sa samaran nga lalaking Judeo (Lucas 10:31-32.) 

• Unsa ang gibuhat sa Samarianhon alang sa samaran nga lalaking Judeo? 
(Lucas 10:33-35.) 

• Ngano nga makahuluganon nga usa ka Samarianhon ang mitabang sa lala-
king Judeo? Unsa nga kinaiya sa usa ka maayo nga silingan ang anaa sa 
Samarianhon? Sa unsang paagi nga kining sugilanon makatabang nato sa 
pagsabut kon kinsa ang atong silingan? Unsaon nato nga mahimong labaw 
nga maayong silingan? 

• Kinsa sa inyong hunahuna ang labing nahigugma sa Ginoo—ang pari, ang 
Lebita, o ang Samarianhon? Ngano? 

• Unsaon nato pagsunod sa mga pagtulun-an ni Jesus ug pagpakita og 
gugma alang sa ubang mga tawo? Unsaon nato sa pagtagad ang usa ka 
tawo nga nagkinahanglan sa atong tabang? usa ka tawo kinsa lahi kanato? 
usa ka tawo kinsa nagmalupigon kanato? 

Hangyoa ang mga bata sa pagpaambit og mga kasinatian sa dihang sila mi-
hatag og pag-alagad sa usa ka tawo nga nanginahanglan o sa dihang sila o 
ilang banay nakadawat og tabang gikan sa uban. Pag-amping nga ang mga 
bata dili mopakigbahin og mga sugilanon nga mahimong makapaulaw sa bi-
san kinsa nga mga sakop sa ward. 

• Sa dihang kamo nagpakita og gugma sa uban pinaagi sa pagtabang ug 
sa pag-alagad nila, unsa ang inyong gibati? Kini nakapahimo ba ninyo nga 
labaw nga duol sa Langitnong Amahan ug ni Jesus? Unsa nga dagko nga 
panalangin ang atong mapanag-iya kon kita tinud-anay nga naghigugma 
sa Langitnong Amahan ug sa atong mga silingan? (Lucas 10:25-28.) 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa leksyon o ingon nga usa ka balik pagtuon, 
katingbanan, o hagit. 
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Leksyon 13 

1. Isulat ang mosunod nga mga kalihokan sa fahi nga mga piraso nga papel. 
Isulat ang mga bahin A ug B sa sama nga piraso nga papel, ug paghatag 
og usa sa matag bata. Hangyoa ang mga bata sa pagpaaron-ingnon nga 
adunay usa ka bag-ong bata nga bag-ong mibalhin diha sa silingan. Ang 
bahin A sa ilang papel nagsulti og usa ka butang nga ilang mabuhat aron 
mahimong usa ka silingan ug magpakita og gugma niining bag-o nga bata. 
Ang bahin B nagsulti og usa ka susama nga paagi sa pagpakita og gugma 
alang sa Langitnong Amahan. Hangyoa ang bata nga adunay numero 1 sa 
pagbasa sa iyang kalihokan, dayon ang numero 2, ug mosunod pa. 

(1) a. Moduaw sa iyang panimalay. 
b. Motambong sa Primarya ug sa ubang mga tigum sa Simbahan. 

(2) a. Modapit kaniya sa inyong panimalay. 
b. Maghimo sa imong panimalay nga usa ka dapit diin ang Espiritu sa 

Langitnong Amahan mahimong moadto. 

(3) a. Pagkat-on og usa ka butang mahitungod sa maong bata. 
b. Pagbasa sa mga kasulatan. 

(4) a. Pagpakigsulti kaniya. 
b. Pag-ampo. 

(5) a. Pagbuhat og usa ka butang alang sa bata. 
b. Pagtuman sa mga sugo. 

(6) a. Pagbuhat og usa ka butang alang sa iyang banay. 
b. Pag-alagad sa uban. 

(7) a. Pagdapit sa bata sa pag-apil sa inyong mga kalihokan. 
b. Pag-ampo sa Espiritu sa Langitnong Amahan nga maanaa kanimo. 

2. Basaha ang Napulo ka mga Sugo (Exodo 20:8-17). Itandi kini sa duha ka 
mga sugo nga gihatag ni Jesus sa Mateo 22. Pagsulat og Paghigugma sa 
Langitnong Amahan sa usa ka bahin sa pisara ug Paghigugma sa Uban sa 
laing bahin. Hangyoa ang mga bata sa pagsulti nimo kon hain nga kolum 
ang matag usa sa Napulo ka Sugo mahimong ipaubos. Basaha ang Juan 
14:15, 21 ug tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang pagtuman sa 
bisan unsa nga sugo makatabang nato sa pagpakita sa atong gugma sa 
Langitnong Amahan. 

3. Ipasag-ulo sa mga bata ang Mateo 22:37-39. 

4. Awita o basaha ang mga pulong sa "Gugma sa Panimalay" (Mga Baruganan 
sa Ebanghelyo, p. 386). 

Panapos 

Ipadayag ang imong gugma alang sa Langitnong Amahan ug ni Jesus ug sa 
imong pasaiamat alang sa ebanghelyo. Awhaga ang mga bata sa pagsunod 
sa ehemplo ni Jesus sa paghigugma sa uban. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Lucas 10:25-37 sa panimalay ingon 
nga usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Si Jesukristo Nag-ayo sa 
Napulo ka mga Sanglahon 

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa matag bata sa pagpasalamat sa Langitnong Amahan 
alang sa daghang mga panalangin nga iyang nadawat. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Lucas 17:12-19 ug Doktrina ug mga 
Pakigsaad 59:7. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo pag-
tudlo ang mga bata sa asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam sa 
Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa 
pagpalambo nga makapalakip sa mga bata ug maoy labing makatabang 
kanila sa pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

3. Pagsulat og usa ka mubo nga sulat-pasalamat alang sa matag bata, aron 
gamiton sa panahon sa leksyon, nga nagpadayag sa imong pasalamat alang 
sa usa ka butang nga ang bata nagbuhat o alang sa pila ka kinaiya nga 
iyang gipakita. 

4. Isulat sa usa ka kard alang sa matag bata ang mga pulong nga Hinumdumi 
ang Pagpasalamat sa Langitnong Amahan. 

5. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Usa o labaw pa nga mga kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad. 
c. Hulagway 7-23, Ang Napulo ka mga Sanglahon (Pakete sa mga Hulagway 

sa Ebanghelyo 221; 62150). 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Asoy sa Kasulatan 

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

Ihatag ang mga sulat-pasalamat nga imong gisulat ngadto sa matag bata. 
Human nila mabasa ang mga sulat, hisguti uban kanila kon unsa ang atong 
bation kon ang katawhan mopadayag og pasalamat nato. Ikaw mahimong 
mopaambit og usa ka kasinatian sa dihang usa ka tawo naghimo og usa ka 
talagsaon nga paningkamot sa pagpasalamat nimo ug ihulagway kon unsa 
ang imong gibati. Dapita ang mga bata sa pagpaambit og bisan unsa nga 
mga kasinatian nga ilang nabatonan. 

Magpakita sa hulagway sa Ang Napulo ka mga Sanglahon, itudlo ang 
sugilanon ni Jesus nga nag-ayo sa napulo ka mga sanglahon nga makita sa 
Lucas 17:12-19. (Alang sa gisugyot nga mga pagtudlo sa asoy sa kasulatan 
tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Pahinumdumi ang mga 
bata nga ang sangla usa ka makalilisang nga sakit sa panit. Ang katawhan 
niana nga panahon nagtuo nga kini dali kaayong makatakod. Sa panahon ni 
Jesus ang mga sanglahon gidid-an sa pagsulod sa mga siyudad ug dili 
mahimong moduol sa ubang mga tawo. 
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Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa mga ka-
sulatan ug sa paggamit sa mga baruganan diha sa ilang mga kinabuhi. Ang 
pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa klase makatabang nila 
nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang gihimo sa mga sanglahon sa dihang ilang nakita si Jesus? 
(Lucas 17:13.) Sa inyong pagtuo sila ba nakaila kon si kinsa si Jesus ug 
nagtuo kaniya? 

• Unsa ang gisugo ni Jesus sa mga sanglahon nga buhaton aron mamaayo? 
(Lucas 17:14.) 

• Pila ka buok mga sanglahon ang mibalik aron sa pagpasalamat kang Jesus? 
(Lucas 17:15-16.) Unsa ang gisulti ni Jesus mahitungod sa mga sanglahon ? 
(Lucas 17:17-19.) 

• Ngano sa inyong pagtuo nga ang siyam sa mga sanglahon wala mobalik 
aron sa pagpasalamat ni Jesus? 

• Unsa ang inyong bation kon kamo mitabang og napulo ka mga tawo ug usa 
lamang ang mibalik aron sa pagpasalamat kaninyo? 

• Unsa nga mga butang ang atong angayan nga pasalamatan sa Langitnong 
Amahan? Basaha o ipabasa sa usa ka bata ang Doktrina ug mga Pakigsaad 
59:7. Ngano nga mahinungdanon ang pagpasalamat sa Langitnong Amahan 
sa piho nga panalangin nga atong nadawat? 

• Unsaon nato sa paghatag sa atong pasalamat sa Langitnong Amahan? 

Hatagi ang matag bata og usa sa mga kard nga imong giandam. Dapita ang 
mga bata sa pagsulti sa pila ka mga butang nga angay nilang pasalamatan 
ngadto sa Langitnong Amahan. Ikaw mahimong mohimo og katingbanan sa 
ilang mga tubag diha sa pisara. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, katingbanan, 
o hagit. 

1. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa Doktrina ug mga Pakigsaad 59:7. 
Ipasulat nila kining kasulatan diha sa luyo sa ilang mga kard nga 
"Hinumdumi ang Pagpasalamat sa Langitnong Amahan", ug awhaga sila sa 
pagbutang niini nga kard sa dapit diin ilang makita kini matag adlaw. 

2. Isulat ang Pasalamat diha sa pisara. Tuguti ang mga bata sa paghingalan og 
mga butang nga sila mapasaiamaton nga nagsugod sa matag letra niini nga 
pulong. Tabangi sila nga makaamgo nga kita nagsalig sa Ginoo sa tanan 
nga ania nato. 

3. Paghimo og diagram nga susama sa mosunod diha sa pisara: 

Mga Pangutana 
sa Panaghisgutan 
ug Paggamit 
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Pasalamat 

Pagsulti Ipakita 

Mga ginikanan Pagtuman sa mga sugo 

Mga higala Pag-alagad sa Uban 

Pagkaon Pag-ampo 

Panapot 

Tuguti ang mga bata sa paghingalan sa pihong mga butang nga sila 
makasulti sa Langitnong Amahan og "salamat". Ilista kini ubos sa Pagsulti. 
Dayon tuguti sila sa paghunahuna og mga paagi nga sila makapakita niya 
sa ilang pasalamat mahitungod niining mga panalangin. Ilista kini ubos sa 
Ipakita. Hatagi og gibug-aton ang kamahinungdanon sa pagsulti ug sa 
pagpakita sa pasalamat. 

4. Ipakita ang mga hulagway sa mga matahum nga mga talan-awon ug ihalas 
nga mga mananap. Ribyuha ang Paglalang ug tabangi ang mga bata sa 
pagsabut kon unsa kita ka angay nga magpasalamat sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesus alang sa yuta ug alang sa tanan nga ilang gilalang alang nato. 

5. Hatagi ang matag bata sa usa ka piraso nga papel ug usa ka lapis ug 
pasulata sila og usa ka sulat-pasalamat alang sa usa ka tawo, sama sa usa 
ka ginikanan, usa ka higala, usa ka silingan, usa ka magtutudlo, sa obispo, 
ug uban pa. Awhaga ang mga bata sa paghatud sa mga sulat, o pagtanyag 
sa paghatud niini kon gikinahanglan. 

6. Basaha ang Mosiah 2:19-24 ug hisguti kon unsa ang gisulti ni Haring 
Benjamin. Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga kita dili gayud makahimo 
sa pagbayad sa Langitnong Amahan sa tanang iyang gibuhat alang nato; 
siya may katungod sa tanang pasalamat nga atong mahimo nga ihatag 
kaniya. 

Panapos 

Ipadayag ang pasalamat nga imong gibati ngadto sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesus. Ingon man ipadayag ang imong pasalamat ngadto sa mga bata alang 
sa kahigayunan nga mahimong ilang magtutudlo ug sa pagtabang nila nga 
makat-on sa ebanghelyo ni Jesukristo. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Lucas 17:12-19 sa panimalay ingon 
nga usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Ang Dili Manggiloloy-on 
nga Sulugoon 

Leksyon 14 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga buot mahimong labaw ka mapasayloon. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 18:21-35; 6:12, 14-15; ug 
Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom 
unsaon nimo pagtudlo ang mga bata sa asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa 
"Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang mga basahonon: Mga Taga-Efeso 4:32, Doktrina ug mga Pakigsaad 
64:8-10. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa 
pagpalambo nga maoy makapalakip sa mga bata ug labing makatabang nila 
sa pagkab-ot sa katuyoan sa leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon 
alang sa matag bata. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Asoy sa Kasulatan 

Mga Pangutana sa 
Panaghisgutan ug 
Paggamit 

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

Hangyoa ang mga bata sa pag-multiply sa 70 og 7. (Ikaw mahimong mobu-
tang sa suliran diha sa pisara.) 

• Ang tubag usa ba ka dako nga numero? Unsa ka kadugay alang nimo ang 
pag-ihap sa ingon niana ka taas? 

Hangyoa ang usa sa mga bata sa pagbasa sa Mateo 18:21-22. 

Ipasabut nga kini nga numero nagtudlo nato og usa ka mahinungdanong lek-
syon mahitungod sa pagpasaylo. Si Jesus nagtudlo kanato nga kita angayan 
nga kanunay nga andam sa pagpasaylo sa usa ka tawo. (Tan-awa usab sa 
kalihokan sa pagpalambo 4.) 

Itudlo ang asoy sa dili manggiloloy-on nga sulugoon gikan sa Mateo 18:21-35. 
(Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa 
sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Kini mahimong usa ka maayong 
asoy aron dulaon. Ikaw o usa sa mga bata mahimong magbasa sa mga 
bersikulo samtang ang mga bata magdala sa mga papel sa hari, sa dili 
manggiloloy-on nga sulugoon, sa iyang isig ka sulugoon, ug ang ubang mga 
sulugoon. 

Pagtuon sa mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 
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 
nila nga makasabut sa mga kasulatan. 
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• .Unsa ang unang gilaraw nga buhaton sa hari niadtong suiugoon kinsa 
nakautang kaniya og 10,000 ka mgatalento? (Mateo 18:25.) Ipasabut nga 
ang usa ka talento usa ka dako nga kantidad sa salapi. 

• Ngano sa inyong pagtuo nga ang hari miusab sa iyang hunahuna? (Mateo 
18:26.) Unsa ang iyang gibati alang sa iyang suiugoon? (Mateo 18:27.) Unsa 
sa inyong hunahuna ang buot ipasabut sa pagbati og pagpuangod? 

• Unsa ang gibuhat sa suiugoon pagkahuman ang hari mipasaylo sa utang? 
(Mateo 18:28.) Unsa ang gipangayo sa suiugoon kinsa utangan og 100 ka 
pesetas (usa ka gamay kaayo nga kantidad) ngadto sa suiugoon kinsa 
utangan og 10,000 ka mga talento? (Mateo 18:29.) Unsa ang gitubag sa 
suiugoon sa mga hangyo sa iyang isig ka suiugoon? (Mateo 18:30.) Unsa ang 
gibuhat sa hari sa dihang iyang nahibaloan ang nahitabo? (Mateo 18:31-34.) 

• Sa unsang paagi kita usahay sama sa dili manggiloloy-on nga suiugoon? 
sama sa hari? Unsa ang inyong gibati sa dihang kamo mipasaylo sa uban? 
sa dihang kamo wala mopasaylo? 

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa dagko nga kalainan sa mga utang sa 
duha ka suiugoon? 

• Unsa ang buot itudlo ni Jesus sa katawhan sa dihang siya misaysay sa 
sambingay sa dili manggiloloy-on nga suiugoon? Unsa ang gisulti ni Jesus nato 
nga angay natong buhaton aron makadawat og kapasayloan? (Mateo 18:35.) 

Pangutana sa mga bata kon sila nahinumdom ba sa hugpong sa mga pulong 
gikan sa pag-ampo ni Jesus diha sa Wali sa Bukid nga naghisgot mahitungod 
sa pagpasaylo. Ipaabli nila ang ilang mga Biblia ngadto sa Mateo 6:12 ug ipa-
basa og dungan kining bersikulo. Basaha usab ang mga bersikulo14 ug 15. 

• Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna og higayon sa dihang ang usa ka 
tawo nagbuhat og usa ka butang nga dili maayo kanila. Unsay ilang gibati 
niana nga pagkamalupigon. Unsa ang ilang gibuhat? Unsa ang gitudlo ni 
Jesus nga atong buhaton sa maong mga kahimtang? Masayon ba ang 
pagpasaylo? Unsaon nato nga mahimong labaw nga mapasayloon? Ipasabut 
nga walay bisan kinsa nga angayan nga mopasakit sa lain ug nga kon ang 
usa ka tawo nakapasakit sa mga bata, sila angay nga mosugilon sa ilang 
mga ginikanan, sa laing hamtong nga ilang gisaligan, o sa obispo. 

• Unsa ang imong bation kon ikaw mibuhat og usa ka butang nga dili maayo 
sa usa ka higala o usa ka sakop sa imong banay ug, bisan pa nga ikaw 
nag-ingon nga ikaw nagmahay, kana nga tawo wala mopasaylo nimo? 

• Kon kita magbuhat og usa ka butang nga sayop ug dayon magbasol ug 
mangayo sa Ginoo nga kita pasayloon, unsa ang iyang gisulti nga iyang 
buhaton? (D&P 58:42.) 

• Unsa ang gisulti ni Jesus sa dihang si Pedro nangutana kaniya kon kapila 
mopasaylo sa usa ka tawo kinsa nakasala batok kaniya? (Mateo 18:21-22.) 
Unsa sa inyong hunahuna ang buot ni Jesus nga itudlo kang Pedro? (Walay 
katapusan nga gidaghanon sa higayon nga kita angay nga mopasaylo sa 
uban.) 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sulod sa leksyon o ingon nga usa ka balik pagtuon, 
katingbanan, o hagit. 
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Leksyon 13 

1. Hatagi ang matag bata og papel ug lapis. Ipasulat nila ang a, b, c, d, e, f, ug 
g paubos sa usa ka kilid sa papel ug ipatubag ang mosunod nga mga 
pangutana mahitungod sa pagpasaylo. Ang tanang mga pangutana 
mahimong tubagon og oo o dili. 

a. Ikaw mapasayloon ba kon ikaw nagsulti og, "Gipasaylo ko ikaw, apan dili 
ako malimot sa imong gibuhat"? 

b. Ikaw mapasayloon ba kon ikaw malipay nga adunay usa ka butang nga 
dili angay nga nahitabo sa usa ka tawo kinsa nagmalupigon nimo? 

c. Ikaw mapasayloon ba kon ang imong igsoon nga lalaki o babaye mihapak 
nimo ug ikaw wala masuko? 

d. Ikaw mapasayloon ba kon ikaw gustong mobalos sa usa ka tawo kinsa 
nanglupig nimo? 

e. Ikaw mapasayloon ba kon ikaw dili na makigsulti sa usa ka tawo kinsa 
nagmalupigon kanimo? 

f. Ikaw mapasayloon ba kon ikaw mosupak sa usa ka tawo kinsa nanglupig 
nimo? 

g. Ikaw mapasayloon ba kon ikaw nagsulti og dili maayo mahitungod sa tawo 
kinsa nanglupig nimo? 

Hisguti ang buot ipasabut ug ang kamahinungdanon sa pagpasaylo 
samtang ikaw naghisgot sa mga tubag niining pasulit. 

2. Ipabasa sa usa ka bata ang Doktrina ug mga Pakigsaad 64:8-10. Bahina 
kining mga bersikulo ngadto sa mga hugpong sa mga pulong ug tuguti ang 
matag bata sa pagpasabut sa usa sa mga hugpong sa mga pulong nganha 
sa klase. Ikaw usab mahimong magbahin sa klase ngadto sa mga pundok 
ug pahisguti sa matag pundok kon unsa ang gipasabut niining balaan nga 
kasulatan. Tuguti sila sa pagpaambit sa ilang mga hunahuna, ug tabangi sila 
sa pagsabut nga kita gimandoan sa pagpasaylo sa tanan. 

3. Awhaga ang mga bata sa pagsag-ulo sa Doktrina ug mga Pakigsaad 64:10 
o Mateo 6:14-15. 

4. Hatagi ang mga bata og papel ug lapis o igmamarka. Hangyoa sila sa 
pagdibuho og pito ka kwadro diha sa ilang mga papel. Dayon hangyoa sila 
sa pagdibuho og dugang unom ka han-ay sa tagpito ka kwadro. Sultiha ang 
mga bata nga ang napulo ka pilo sa gidaghanon sa mga kwadro nga ilang 
gibutang sa ilang mga papel mao ang gidaghanon sa higayon nga si Jesus 
miingon nga kita angay nga mopasaylo sa usa ka tawo. Siya nagtudlo sa 
mga tawo nga sila angay gayud nga mopasaylo sa uban. 

Panapos 

Ipamatuod ang kamahinungdanon sa pagkamapasayloon nga gitudlo ni Jesus. 
Tabangi ang mga bata nga makaamgo nga kon sila mopasaylo, sila takus sa 
pagpasaylo gikan sa atong Langitnong Amahan. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mateo 18:21-35 sa panimalay ingon 
nga usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Leksyon 14 Ang Maayo nga 
Magbalantay 

Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata sa pagsalig kang Jesus tungod kay siya ang 
Maayong Magbalantay. 

Pagpangandam 1. Samainampoon nga paagi pagtuon sa Juan 10:1-18, Marcos 10:13-16, ug 3 
Nephi 11:37-38. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo 
pagtudlo ang mga bata sa asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam 
sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang mga basahonon: Mateo 19:13-15 ug Lucas 18:15-17. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa 
pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug maoy labing makatabang nila 
sa pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata. 
c. Mga hulagway 7-19, Ang Maayo nga Magbalantay, ug 7-24, Si Kristo ug 

ang mga Bata (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 216; 62467). 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pagsugod nga pag-ampo. 

Pang-atensyon Ipasabut sa mga bata nga ikaw mosulti nila bahin sa usa ka kapangakohan 
nga Kalihokan nga anaa sa usa ka tawo. Sultihi sila nga ikaw mohatag sa mga timailhan sa 

tinagsa kon unsa ang gihimo niana nga tawo. Kon ang mga bata nagtuo nga 
sila nasayud unsa ang gihimo niana nga tawo, sila kinahanglan nga moadto 
sa atubangan sa lawak ug mohunghong sa tubag diha nimo. Kon sila husto, 
sila magpabilin nga magbarug. Kon sila sayop, siia molingkod. Gamita ang 
mga timailhan sama sa mosunod: 

Ako nagtrabaho sa gawas sa balay. 
Ako nagpakabana kaayo niadtong akong giamumahan. 
Ako gikinahanglan usahay nga makig-away sa mga ihalas nga mga 
mananap o mga kawatan. 
Ako kinahanglan nga mabinantayon pag-ayo. 
Ako kinahanglan nga manalipod sa mga nati. 
Ako kinahanglan nga mangita niadtong mga nahisalaag. 
Kadtong akong gibantayan nakaila sa akong tingog ug nagsunod nako. 
Ako nangita og maayo nga mga sibsibanan ug limpyo nga tubig alang 
niadtong anaa sa akong pagbantay. 
Ang mga anghel nagpahibalo sa pagkatawo ni Jesukristo ngadto sa ubang 
mga katawhan kinsa aduna niini nga mga kapangakohan. 
Ako nagbantay sa mga karnero. 

Kon ang tanang mga bata masayud nga ang maong tawo usa ka magbalan-
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tay, tuguti sila sa pagbalik sa ilang mga lingkuranan. Ipasabut nga sa panahon 
sa leksyon sila magtuon mahitungod sa Maayong Magbalantay, kinsa mao si 
Jesukristo. 

Asoy sa Kasulatan Ipakita ang huiagway sa Ang Maayong Magbalantay. Ipasabut nga ang 
magbalantay nagsimbolo sa kang Jesus nga relasyon uban sa iyang mga 
tigsunod tungod kay ang maayo nga mga magbalantay matinuoron sa ilang 
mga karnero. Sa panahon sa Biblia, kon ang mga panon giabug ngadto sa 
alad sa mga karnero (tag-as nga mga koral nga gipaibabwan og mga tunok 
aron dili makakatkat ang lobo ngadto sa sulod) sa kagabhion, matag 
magbalantay magpulipuli sa pagbantay sa mga karnero pinaagi sa paghigda 
sa atubangan sa abli nga agianan, sa tininuod maoy nagsilbing ganghaan o 
pultahan (Juan 10:7, 9). Kon adunay usa ka ihalas nga mananap nga 
makakatkat gayud sa ibabaw sa koral, ang magbalantay motugyan sa iyang 
kinabuhi kon gikinahanglan alang sa pagpanalipod sa karnero. Kon ang mga 
magbalantay magtawag sa ilang mga panon inig ka buntag, ang matag karnero 
makaila sa tawag sa iyang agalon. Alang sa usa ka karnero nga magpabilin 
nga luwas, kini kinahanglan nga mosunod pag-ayo sa iyang agalon samtang 
siya naggiya niini ngadto sa maayong pastolan. 

Tudloi ang mga bata sa sambingay sa Ang Maayong Magbalantay gikan sa 
Juan 10:1-6. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa ka-
sulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

Mga Pangutana sa Pagtuon sa mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
Panaghisgutan ug samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
Paggamit imong pagtuo nga labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 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 makasabut sa mga kasulatan. 

• Ngano nga ang mga karnero mosunod sa ilang magbalantay? (Juan 10:4.) 
Unsa sa inyong hunahuna ang buot ipasabut sa "pag-ila sa iyang tingog"? 
Kang kinsa nga tingog ang kinahanglan nga atong mailhan? Unsaon nato 
sa pagkat-on sa pag-ila sa tingog sa Manluluwas? 

• Kinsa ang espirituhanon nga mga kawatan ug tulisan karon? (Juan 10:1.) 
(Tabangi ang mga bata sa paghunahuna og mga tawo o mga butang nga 
mahimong makaimpluwensya nila sa pagbiya sa ilang magbalantay, kinsa 
mao si Jesus.) Ngano nga ang mga karnero wala madala nga mahisalaag sa 
mga "kawatan ug mga tulisan"? (Juan 10:8.) Unsaon nato pagpanalipod ang 
atong kaugalingon gikan sa dautang mga impluwensya? Kinsa pa ang laing 
makatabang kanato sa pagpanalipod gikan niining mga impluwensya? (Ang 
Espiritu Santo, ang propeta, mga ginikanan, maayong mga higala, mga 
magtutudlo, ang obispo.) 

• Sa unsang paagi nga si Jesus mao ang Maayong Magbalantay? 
(Juan 10: 9-11.) Kon si Jesus mao ang Maayong Magbalantay, unsa man 
kita? Sa unsang paagi nga ang pagkasayud nga si Jesus mao ang Maayong 
Magbalantay makatabang nato sa pagsunod kaniya? 

• Sa unsa nga paagi nga ang Maayong Magbalantay nagpakita sa iyang 
gugma alang sa iyang mga karnero? (Juan 10:11.) Kang kinsa gikan ang 
gahum nga nadawat ni Jesus sa pagtugyan sa iyang kinabuhi ug sa 
pagkuha pag-usab niini? (Juan 10:17-18. Siya mahimong mamatay tungod 
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kay ang iyang inahan usa ka mortal. Siya makahimo sa pagkuha pag-usab 
sa iyang kinabuhi tungod kay ang iyang amahan, ang Langitnong Amahan, 
usa ka imortal.) Unsa ang buot ipasabut ngari nato nga "ang maayong 
magbalantay naghatag sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero"? (Juan 
10:11.) Sa unsang paagi nga ang sakripisyo ni Jesus nakahimo nga posible 
alang nato sa pagpuyo uban kaniya ug sa Langitnong Amahan pag-usab? 

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang usa ka paagi diin si Jesukristo 
mao ang Maayo nga Magbalantay kini tungod kay siya kinabubut-ong nag-
antus alang sa atong mga sala ug mihatag sa iyang kinabuhi alang nato. 
Busa, kitang tanan mahimong mabanhaw ug kitang tanan mahimong maghi-
nulsol, mabunyagan, ug mapasaylo sa atong mga sala. 

Ipasabut nga ikaw magsaysay og laing sugilanon nga nagpakita og usa ka 
paagi nga ang Maayong Magbalantay nag-alima sa iyang mga karnero. 
Ipakita ang hulagway ni Kristo ug ang mga Bata. Itudlo ang sugilanon ni 
Jesus nga mipanalangin sa mga bata (tan-awa sa Marcos 10:13-16). 

• Ngano nga ang mga tinun-an ni Jesus misulay sa pagpahilayo sa mga bata? 
(Hubad ni Joseph Smith sa Mateo 19:1-3.) Unsa ang gisulti ni Jesus sa 
dihang ang iyang mga tinun-an misulay sa pagpahilayo sa mga bata? 
(Marcos 10:14.) Unsa ang iyang gibuhat alang sa mga bata? (Marcos 10:16.) 
Unsa sa inyong pagtuo ang inyong bation kon kamo usa niadtong maong 
mga bata? Sa unsang paagi nga ang pagkasayud nga si Jesus nahigugma 
nato makapasayon sa pagsunod kaniya? 

• Si Jesus miingon nga kita kinahanglan nga "mahimong sama sa usa ka 
gamay nga bata" kon kita buot nga mosulod sa gingharian sa Dios (Marcos 
10:15; Mosiah 3:19; 3 Nephi 11:37-38). Unsa sa inyong hunahuna ang 
gipasabut sa "mahimong sama sa usa ka gamay nga bata"? Unsa sa inyong 
hunahuna nga kamo kinahanglan nga mahisama aron makasulod sa 
gingharian sa langit? Ngano nga si Jesus buot nga kita makasulod sa 
gingharian sa langit? 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsang higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Hatagi ang matag bata og usa ka piraso nga higot nga dili moubos sa 
napulog duha ka pulgada ang gitas-on. Ipabutang sa mga bata ang ilang 
mga piraso sa higot nga pinatindog sa usa ka lamesa o sa salog diha sa 
ilang atubangan ug magsulay sa pagduso sa higot palayo kanila. Dayon 
ipabira sa mga bata ang ilang mga higot padulong nila. Ipareha kining 
eksperimento ngadto sa paagi unsaon sa mga magbalantay pagdala ang 
iiang mga karnero (Juan 10:4). Ipasabut nga sa Israel ang mga magbalantay 
naggiya sa ilang mga karnero pinaagi sa paglakaw sa unahan niini. Sa uban 
pang mga nasud ang mga magbalantay nag-abog sa ilang karnero. Si 
Jesus, ingon nga atong Maayong Magbalantay, naggiya sa agianan ug 
naghangyo nato sa pagsunod kaniya. 

2. Basaha ug hisguti ang Salmo 23 uban sa mga bata. 
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Leksyon 13 

3. Bahina ang mga bata ngadto sa gagmay nga mga pundok. Ipahunahuna 
nila ang mga paagi nga si Jesus nagpakita ug nagpadayon sa pagpakita sa 
iyang gugma alang nato (pipila ka mga ideya mao ang pagbayad sa kang 
Adan nga kalapasan, pag-antus tungod sa atong mga sala, pagtudlo nato sa 
ebanghelyo pinaagi sa mga kasulatan, ang pagpakita og maayong ehemplo, 
pagtabang nato kon kita magkinahanglan og tabang, ug uban pa). Hisguti 
nga sa unsang paagi kining mga butanga makatabang nato nga masayud 
nga si Jesus naghigugma nato. 

4. Basaha ug hisguti ang asoy ni Jesus nga nagpanalangin sa Nephite nga 
mga bata (3 Nephi 17:12-13, 21-24). 

5. Ribyuha uban sa mga bata ang bisan unsa o tanan sa unang tulo ka mga 
artikulo sa hugot nga pagtuo. 

6. Tabangi ang mga bata sa pagsag-uio sa Juan 10:11. 

Panapos 

Ipamatuod nga si Jesus nahigugma sa matag usa kanato ug buot nato nga 
mosunod kaniya. Pakigbahin og kasinatian gikan sa imong kaugalingon nga 
kinabuhi diin ikaw mibati sa gugma ni Jesus o diin ikaw nakasunod kaniya ug 
napanalanginan. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Juan 10:1-18 sa panimalay ingon nga 
usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 

85 



Leksyon 

14 Ang Gamay nga 
Salapi sa Biyuda 

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa matag bata sa pagbayad og usa ka matinuoron nga 
ikapulo ug sa ubang mga halad. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Marcos 12:41-44, 3 Nephi 24:10, ug 
Doktrina ug mga Pakigsaad 119:4. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom 
unsaon nimo sa pagtudlo sa mga bata sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-awa 
sa "Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa 
mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang nga mga basahonon: Lucas 21:1-4 ug Doktrina ug mga Pakigsaad 
64:23. 

3. Pagpili og mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa pagpa-
lambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang nila sa pagkab-ot 
sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Napulo ka mga sinsilyo (o pagdibuho og napulo ka mga lingin diha sa 

pisara nga nagrepresentar nga mga sinsilyo). 
c. Papel ug mga lapis alang sa matag bata. 

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

Pagpakita og napulo ka mga sinsilyo ngadto sa klase. 

• Kinsa ang gustong makaangkon niining mga sinsilyo? 

• Kon ako mohatag kaninyo niining tanang mga sinsilyo, andam ba kamo nga 
mouli kanako og usa? Ngano man? Kamo ba andam nga mouli og duha o 
tulo o bisan ang tanan niini? 

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mimando kanato sa pagbayad og ika-
pulo, diin paghatag og balik ngadto kaniya sa ikanapulo sa bisan unsa nga 
atong kinitaan. Siya usab mihangyo kanato sa paghatag sa ubang mga hina-
bang, sama sa mga halad sa pagpuasa ug mga hinabang ngadto sa pundo 
sa misyonaryo, aron sa pagpadayon sa iyang buhat dinhi sa yuta. 

Pahinumdumi ang mga bata nga ang tanang butang dinhi sa yuta gilalang sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Ang Langitnong Amahan mipanalangin 
kanato sa atong mga lawas ug sa atong mga hunahuna aron kita makabuhat 
ug makahunahuna. Ang atong tanan nga kinitaan o nadawat dinhi sa yuta 
gasa gikan kaniya. Ang Langitnong Amahan buot nga kita mopakita og pasa-
lamat, hugot nga pagtuo ug pagkamasulundon pinaagi sa pagbayad og ika-
pulo ug paghatag sa ubang mga halad ngadto sa Simbahan. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 
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Asoy sa Kasulatan Itudlo ang sugilanon sa gamay nga salapi sa biyuda (Marcos 12:41-44). (Alang 
sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa 
"Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Ipasabut nga ang Langitnong 
Amahan ug si Jesus sa kanunay nagmando sa mga katawhan sa pagbayad 
og ikapulo ug usab mihangyo nila sa paghimo og ubang hinabang aron sa 
pagtabang sa pagtagana sa mga panginahanglan sa Simbahan. 

Mga Pangutana sa Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
Panaghisgutan ug samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
Paggamit sa imong pagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 

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 makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang gibutang sa dato nga tawo sa tipiganan sa bahandi sa simbahan? 
(Marcos 12:41.) Unsa ang gibutang sa biyuda ngadto sa tipiganan sa 
bahandi? (Marcos 12:42. Ipasabut nga ang diyutay nga salapi gamay gayud 
kaayo nga kantidad sa salapi.) Ngano nga si Jesus labaw nga nalipay uban 
sa halad sa biyuda kaysa sa dato nga tawo? (Marcos 12:43-44.) 

• Pila ang gisugo sa Langitnong Amahan nato ibayad sa ikapulo? (D&P 119:4. 
Ipasabut nga ang "tubo" nagpasabut sa bisan unsa nga atong kita. 
Ginamitan sa papel ug mga lapis, ipakita sa mga bata unsaon sa pagsulbad 
sa mga kantidad sa ikapulo.) Unsa ang gipasabut sa pagbayad sa 
matinuoron nga ikapulo? 

• Pila ang gisugo sa Langitnong Amahan nga atong bayaran sa mga halad sa 
pagpuasa? Pila ang iyang gisugo nga atong ibayad ngadto sa pundo sa 
misyonaryo? Tabangi ang mga bata nga makasabut nga, dili sama sa piho 
nga kantidad sa ikapulo nga kita gisugo nga atong ibayad, kita ang 
maghukom pila ang atong iamot ngadto sa mga halad sa puasa ug sa 
pundo sa misyonaryo basi sa unsay anaa nato ug unsa ang atong 
panginahanglan. Ang Langitnong Amahan nagsugo lamang nga kita 
magmanggihatagon, tungod kay kon kita labaw nga mohatag, kita labaw 
nga nagpakita nga kita mipasalig sa pagbuhat sa buluhaton sa Langitnong 
Amahan. 

• Unsa ang laing paagi nga kita makatabang sa pagpadayon sa buluhaton sa 
Langitnong Amahan? (Exodo 25:1-8; D&P 124:26-27.) Ipasabut nga ang 
mga sakop sa tanang mga panahon gisugo sa pag-amot ngadto sa 
pagtukod og mga templo. Karon ang mga templo gipangtukod sa tibuok 
kalibutan, ug kita mahimong makadawat og daghang mga panalangin 
pinaagi sa pagtabang kon kita anaa sa usa ka distrito diin ang usa ka bag-o 
nga templo gitukod. 

• Ngano nga ang Ginoo mimando nato sa pagbayad og ikapulo? Unsa nga 
mga panalangin ang atong madawat sa panahon nga kita nagbayad og 
hingpit nga ikapulo? (3 Nephi 24:10.) Unsa ang gipasabut sa pagbukas sa 
mga bintana sa langit alang nato? Unsa nga mga matang sa mga 
panalangin ang atong madawat sa panahon nga kita nagbayad sa ubang 
mga halad? 

Hisguti ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente Spencer W. Kimball, 
ikanapulog duha nga Presidente sa Simbahan: 
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"Ang Ginoo misaad nga siya mobukas sa mga bintana sa langit sa panahon 
nga kita magmasulundon ngadto sa iyang mga balaod. Siya makahimo sa 
paghatag nato og labaw ka maayo nga mga suhol, siya makahimo sa pagha-
tag nato og labaw nga paghukom sa paggasto sa atong salapi. Siya makaha-
tag nato og labaw ka maayo nga panglawas, siya makahatag og labaw nga 
pagsabut aron kita makakuha og labaw ka maayo nga mga posisyon. Siya ma-
katabang nato aron kita makabuhat sa mga butang nga buot natong buhaton" 
(The Teachings of Spencer W. Kimball, p. 212). 

Hatagi og gibug-aton nga ang labing dako nga panalangin nga atong mada-
wat gikan sa pagbayad sa ikapulo ug ubang mga halad mao ang espirituha-
non. Ang atong hugot nga pagtuo molambo nga labaw kalig-on sa matag 
higayon nga kita magpili sa pagsunod sa balaod sa ikapulo ug sa pagka-
manggihatagon sa atong mga amot ngadto sa mga halad sa pagpuasa ug 
sa pundo sa misyonaryo. 

• Sa unsang paagi nga kamo o inyong kaila napanalanginan pinaagi sa 
pagbayad sa ikapulo ug ubang mga halad? Ipakigbahin sa mga bata ang 
ehemplo gikan sa imong kaugalingon nga kasinatian ug dapita ang mga 
bata sa pagpakigbahin og mga kasinatian diin sila napanalanginan tungod 
sa ilang mga halad. 

• Kanus-a kita angay nga mobayad sa atong ikapulo? (Kita mahimong 
mobayad sa ikapulo bisan unsa nga panahon sulod sa tuig, apan kini labing 
maayo inig dawat nato sa bisan unsa nga kinitaan.) Ngadto kang kinsa nato 
ihatag ang atong ikapulo ug ubang mga halad? (Ngadto sa obispo o sa 
iyang mga magtatambag. Ang obispo mopadala sa ikapulo nga salapi 
ngadto sa mga punoang buhatan sa Simbahan, diin ang mga pangulo sa 
Simbahan moila unsa ang labing maayo nga paggasto niini sa pagpadayon 
sa buluhaton sa Ginoo. Ang mga halad sa puasa ug mga pundo sa 
misyonaryo gamiton diha niana nga dapit diin kini nakolekta; ang kapin nga 
mga pundo ipadala sa punoang buhatan sa Simbahan.) 

• Giunsa paggamit ang atong mga ikapulo? (Tan-awa sa kalihokan sa 
pagpalambo 2.) Giunsa paggamit ang mga halad sa puasa? (Ang mga halad 
sa puasa nag-abag sa programa sa kaayohan sa Simbahan.) 

• Unsa ang husay sa ikapulo? Usa ka tigum nga atong himoon makausa 
matag tuig uban sa obispo. Kita motan-aw og balik sa mga talaan sa ikapulo 
ug ubang mga amot nga atong gibayad ug magsulti niya kon kita hingpit ba 
nga tigbayad sa ikapulo. Kita mahimong mopahayag nga kita hingpit nga 
tigbayad sa ikapulo kon kita mibayad og ikapulo nga bahin sa tanan nato 
nga kinitaan ngadto sa Ginoo.) 

• Ngano sa inyong hunahuna nga mahinungdanon alang nato nga mobayad 
sa ikapulo nga kinasingkasing? (Moroni 7:6-8.) Kon ang atong mga kita 
gamay ra, kita ba gipaabut nga mobayad sa ikapulo? Ngano? 

Hisguti ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Spencer W. Kimball: 
"Adunay mga tawo kinsa mag-ingon nga sila dili makahimo sa pagbayad sa 
ikapulo tungod kay ang ilang mga kinitaan diyutay ra.... Walay bisan kinsa nga 
hilabihan ka kabus sa pagbayad sa ikapulo" (The Teachings of Spencer W. 
Kimball, p. 212). 

• Ngano nga mahinungdanon man ang pagbayad sa ubang mga halad? Sa 
unsa nga paaagi kita makagamit sa amot sa biyuda nga usa ka ehemplo sa 
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Leksyon 13 

paghatag og amot sa Simbahan? Tabangi ang mga bata nga makasabut 
nga sa umaabot kita mahimong pangayoan sa paghatag sa tanan nga ania 
kanato ngadto sa Simbahan. Apan sa pagkakaron kita gipangayoan lamang 
kon unsa ang atong maabut sa pag-amot ug sa gihapon makakab-ot sa 
atong kaugalingon nga mga panginahanglan. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsang higayon sulod sa leksyon o ingon nga usa pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Ginamit ang usa ka mini nga salapi (ikaw mahimong maghimo sa imong 
kaugalingon), tuguti ang mga bata sa pagpakaaron-ingnon nga usa ka 
banay ug maghimo og usa ka badyet alang sa kantidad sa salapi nga imong 
ihatag kanila. Tuguti sila sa pagbadyet alang sa pagkaon, abang, mga gamit, 
saput, ug kalingawan. Dayon sultihi sila sa pagdugang sa ikapulo ug ubang 
mga halad nganha sa ilang badyet pinaagi sa pagbutang niini sa unahan sa 
ilang listahan. Ipasabut sa mga bata nga kita kinahanglang mobayad 
kanunay sa atong ikapulo og una tungod kay kana iya sa Ginoo nga 
ikanapulo. 

2. Lakaw libot sa lawak ug hangyoa ang matag bata sa paghingalan og usa ka 
piho nga paagi nga ang iyang ikapulo gigamit. Paghatag og mga sugyot 
gikan sa mosunod nga listahan kon gikinahanglan: 

Itukod og mga balay-tigumanan, mga templo, mga seminaryo ug mga 
institute sa relihiyon, mga sentro sa pagbansay sa misyonaryo, ug mga 
sentro sa family history. 

Ibayad alang sa mga kalihokan sa ward ug stake ug mga manwal sa 
pagtudlo ug mga kagamitan. 

Ibayad alang sa pag-atiman sa balay-tigumanan ug mga gamit. 
Ibayad ang mga galastoan sa panaw ug mga kagamitan alang sa mga 
misyonaryo. 

Ibayad sa mga galastoan sa panaw ug uban pa alang sa mga General 
Authority. 

Ipalit og mga kompyuter nga magamit sa templo ug sa buhat sa family 
history. 

Itabang sa pagmantala sa mga magasin sa Simbahan. 

Ibayad alang sa satellite nga mga pagsibya sa Simbahan. 

Ibayad alang sa paghubad ug pagmantala sa mga kasulatan. 

3. Hatagi ang matag bata og usa ka piraso sa papel ug usa ka lapis ug tuguti 
sila sa paglakaw ngadto sa usa ka bintana o ubang mga dapit diin sila 
mahimong motan-aw sa gawas. Hangyoa sila sa pagsulat sa hilom sa labing 
daghang mga butang nga ilang makita sulod sa pipila ka mga minuto. 
Human ang mga bata nakabalik sa ilang mga lingkuran, hangyoa sila sa 
paghingalan sa mga butang nga ilang nakita. Ipasabut nga ang Langitnong 
Amahan mihatag nato sa tanang butang nga ania kanato, ug ang pagbayad 
sa ikapulo ug mga halad usa ka paagi nga kita makapakita sa atong gugma 
ug pasalamat kaniya. 
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4. Isaysay ang mosunod nga sugilanon ni Presidente Ezra Taft Benson, ug 
hisguti ang hugot nga pagtuo nga gikinahanglan alang sa pagbayad sa 
ikapulo ug ang mga panalangin nga moabut gikan sa pagkamasulondon 
sa balaod: 

"Sa usa ka higayon sa dihang ako usa pa ka tin-idyer, ako nakadungog nila 
ni Papa ug Mama nga nagsultihanay mahitungod sa ilang mga panalapi 
ingon nga pagpangandam sa husay sa ikapulo pagkasunod nga adlaw. Si 
Papa [utangan] og biente-singko ka mga dolyares sa bangko, diin gitagal 
niana nga semana. Sa husay sa ilang ikapulo, siya utangan pa og dugang 
biente-singko ka mga dolyares. Siya adunay usa ka hay derrick [butang nga 
gamiton sa pang-aswat og dagami ngadto sa usa ka pundok sa dagami] 
nga iyang hinimo. Siya...misulay sa pagbaligya niini, apan wala gayud 
magmalampuson. 

"Unsa ang angay nilang buhaton—[mobayad] sa bangko, mobayad sa ilang 
ikapulo sa ulahi, o bayaran ang ilang ikapulo ug maglaum nga sila makahimo 
sa [pagbayad sa bangko] sulod lamang sa pipila ka mga adlaw? Human 
hisguti ang maong butang, ug ako sigurado nga sa pag-ampo og dungan sa 
wala pa sila mipahulay, si Papa mihukom sa pagkasunod adlaw pag-adto 
ngadto sa husay sa ikapulo ug pagbayad sa biente-singko ka mga dolyares, 
nga maoy makahimo niya nga hingpit nga tigbayad sa ikapulo. Sa dihang 
siya mipauli sakay sa kabayo, ang usa sa iyang silingan mipahunong kaniya 
ug miingon, 'George, ako nakasabut nga ikaw adunay usa ka hay derrick nga 
baligya. Pilay imong pangayoon alang niadto?' 

"Si Papa miingon, 'Biente-singko ka mga dolyares.' Ang silingan miingon, 'ako 
wala pa makakita niini, apan sa kasayuran sa paagi sa imong paghimo, ako 
sigurado nga kini balor og biente-singko ka mga dolyares. Kadiyot lang ug ako 
moadto sa balay ug maghimo og tseke alang niini. Ako nagkinahanglan niini.' 
Kini ang usa ka leksyon nga wala nako kalimti" (The Teachings of Ezra Taft 
Benson, pp. 471-72). 

5. Isaysay ang mosunod nga sugilanon: 

"Sa dihang ako mga lima o unom ka tuig ang panuigon, ako milingkod sa 
talad kan-anan uban sa akong dakong pamilya ug naminaw samtang ang 
uban naghisgot sa ikapulo. Sila miingon nako nga ang ikapulo mao ang 
ikanapulo sa tanan nato nga kinitaan ug nga kini ibayad ngadto sa Ginoo 
niadtong kinsa naghigugma Kaniya. 

"Pagkahuman sa panihapon ako mipagawas sa gamay nga kantidad sa 
kwarta nga akong gitigum ug mikwenta pila ang akong utang sa Ginoo sa 
ikapulo. Ako sa dayon miadto sa bugtong nga lawak sa balay nga adunay 
trangka sa pultahan—-ang banyo—ug didto miiuhod tupad sa bathtub. 
Gikuptan ang tulo o upat ka mga sinsilyo sa akong gipataas nga mga kamot, 
ako mihangyo sa Ginoo nga dawaton kini—masaligon nga siya modawat 
gayud. Ako mihangyo sa Ginoo sulod sa pila ka gutlo, apan ang kwarta 
nagpabilin nga anaa sa akong mga kamot. Walay laing bata nga gibati og 
labaw nga pagsalikway kay kanako. Ang Ginoo midawat sa ikapulo gikan sa 
akong mga ginikanan ug gikan sa akong mga magulang nga lalaki. Nganong 
wala man ang gikan kanako? Sa dihang ako mibarug gikan sa akong 
pagluhod, ako gibati pag-ayo og pagka-dili takus nga ako dili makahimo sa 
pagsulti kang bisan kinsa og unsa ang nahitabo. Bugtong ang Ginoo lamang 
ang nasayud. 

90 



"Human sa pila ka mga adlaw didto sa Primarya ang magtutudlo nag-ingon 
nga siya mibati mosulti mahitungod sa usa ka butang nga wala sa ieksyon. 
Ako gibati og katingala sa dihang siya mitudlo namo kon unsaon sa 
pagbayad sa ikapulo. Apan ang akong nakat-unan mas labaw pang 
kamahinungdanon kay sa unsaon sa pagbayad sa ikapulo. Ako nakat-on nga 
ang Ginoo maminaw ug motubag sa akong pag-ampo, nga siya naghigugma 
kanako, ug nga ako mahinungdanon ngadto kaniya" (Ariel Ricks, "Coins for 
the Lord," Ensign, Dis. 1990, p. 47). 

Panapos 

Ipamatuod ang kamahinungdanon sa pagbayad sa ikapulo. Ipaambit ang 
imong pagbati mahitungod sa kahigayunan nga atong naangkon aron sa 
pagbayad sa atong ikapulo ingon nga paagi sa pagpadayag sa atong 
pasalamat sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Pagpaambit, o pagdapit 
og laing sakop sa pagpaambit, og bisan unsa nga kasinatian nga imong 
naangkon sa dihang ang imong hugot nga pagtuo sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesus milambo sa dihang ikaw mibayad sa imong ikapulo. 

Ihatag sa mga bata ang tagsa ka resibo sa amot ug sobre ug hagita sila sa 
pagbayad og matinud-anon nga ikapulo sa matag dawat nila og bisan unsa 
nga kinitaan. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Marcos 12:41-44 sa panimalay ingon 
nga usa ka balik pagtuon niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod ug 
hagit 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Leksyon 14 Sambingay sa Napulo 
ka mga Birhen 

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa matag bata aron mahimong espirituhanon nga andam 
alang sa ikaduhang pag-anhi ni Jesukristo. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 25:1-13 ug Doktrina ug mga 
Pakigsaad 45:56-57, 63:53-54. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom 
unsaon nimo sa pagtudlo ang mga bata sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-
awa sa "Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan 
sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Ptiia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa 
pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug maoy labing makatabang nila 
sa pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata 
a. Ang mosunod nga mga ginunting nga mga pulong: 

Pulo ka mga birhen = mga sakop sa Simbahan 
Lana = Espirituhanong pagpangandam 
Pamanhunon = Jesukristo 
Kasal = Ikaduhang pag-anhi ni Jesus 

c. Huiagway 7-25, Ang Ikaduhang Pag-anhi (Pakete sa mga Huiagway sa 
Ebanghelyo 238; 62562) 

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

Hangyoa ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga ang klase mobiyahe. 

• Unsa ang angay natong buhaton aron sa pag-andam alang sa biyahe? 

• Unsa ang angay natong dad-on? 

Pagsulti, "Kita mobiyahe ug kita magdala og ," paghingalan 
og usa ka butang. Tuguti ang usa ka bata sa pagsulti sa sama nga han-ay sa 
mga pulong, apil ang imong gisulti, ug dugang laing butang. Ipadayon sa ti-
buok lawak, diin gitugutan ang matag bata sa paghingalan sa tanang mga 
nangagi nga mga butang ug sa pagdugang og usa pa. Hatagi ang matag 
bata og usa o labaw pa ka mga higayon, depende sa gidak-on sa imong 
klase. Tabang sa paghingalan sa mga butang kon gikinahanglan. 

Itudlo nga ang pag-andam usa ka mahinungdanon nga bahin sa daghang 
mga butang sa atong mga kinabuhi. 

• Unsa ang ubang mga butang nga mahimong atong andamon gawas sa 
pag-adto sa usa ka biyahe? 

Hisguti sa makadiyot ang pag-andam sa atong buhaton alang sa tulunghaan, 
alang sa usa ka pagkaon, alang sa gabii sa banay, ug uban pa. Sultihi ang 

Gisugyot nga 
Kaiamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

92 



mga bata nga niining leksyon sila makat-on kon unsaon nga sila makaandam 
sa espirituhanon nga paagi alang sa usa ka maanindot nga panghitabo nga 
mahitabo sa umaabot. 

Asoy sa Kasulatan Pagtudlo sa mga bata sa sambingay sa napulo ka mga birhen (Mateo 
25:1-13). (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, 
tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Sultihi ang mga bata 
nga si Jesus kasagaran motudlo pinaagi sa sambingay, ginamit ang mga sinati 
nga mga butang ug kahimtang aron sa pagtudlo og usa ka tinago nga 
espirituhanon nga kamatuoran. Siya migamit og mga sambingay aron nga 
kadto lamang kinsa kinasingkasing nga motuon sa sambingay ang makasabut 
sa kamatuoran (tan-awa sa Mateo 13:10-17). Tabangi ang mga bata nga 
makasabut nga kining sambingay gipakasama sa ikaduhang pag-anhi ni 
Jesukristo, diin mao ang panahon nga ang Manluiuwas mobalik sa yuta aron 
sa paghari sa panahon sa Melinyum, ngadto sa usa ka kasal. 

Ipasabut nga ang sambingay sa napulo ka mga birhen gipasikad sa karaan 
nga mga naandan sa kasal sa Judeo. Ang pamanhunon og ang iyang mga hi-
gala mokuyog sa pangasaw-onon gikan sa iyang panimalay ngadto sa pani-
malay sa pamanhunon. Sa daplin sa dalan ang mga higala sa pangasaw-onon 
naghulat aron sa pag-apil kanila. Sa ilang pag-abot sa panimalay sa pamanhu-
non, silang tanan mosulod alang sa kasal. Kini nga mga kasal kalagmitan ma-
hitabo sa mga gabii, busa kadtong mga naghulat alang sa pangasaw-onon ug 
sa pamanhunon nagdala og mga lamparilya. 

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo mao ang labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 
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 
nila nga makasabut sa mga kasulatan. Ipadayag ang mga ginunting nga mga 
pulong ug hulagway sa tukmang mga higayon. 

• Kinsa ang girepresentahan sa napulo ka mga birhen? (Mateo 25:1.) Kinsa 
ang girepresentahan sa pamanhunon? (Jesukristo.) 

• Unsaon nato nga masayud nga ang tanang napulo ka mga birhen mituo 
kang Jesukristo? (Mateo 25:6-7. Sila "migawas aron sa pagtagbo" sa 
pamanhunon ug naghulat kaniya.) Unsaon nato sa pagpakita nga kita mituo 
kang Jesus? 

• Ngano nga ang lima sa mga birhen giisip nga mga buang? (Mateo 25:3.) 
Ngano nga ang lima giisip nga maalamon? (Mateo 25:4.) 

• Unsa ang nahitabo sa dihang ang pamanhunon miabot? (Mateo 25:6-8.) 
Ngano sa inyong hunahuna nga ang lima ka buang nga mga birhen wala 
gayud makaandam? Unsa sa inyong hunahuna nga kita makaandam sa 
panahon nga si Jesus moanhi pag-usab? 

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang lima ka maalamom nga mga birhen 
wala mohatag sa ilang lana? (Mateo 25:9.) Nganong dili sila mahimong 
makahatag sa uban nilang lana ngadto sa uban? Ipasabut nga ang hulma sa 
mga lamparilya sa mga Judeo, ang ba-ba sa gawas mikurba paingon sa 
sulod, nga nakapalisud niini sa usa ka tawo sa pagbu-bu og lana gikan sa 
usa ka lamparilya ngadto sa lain (tan-awa ang hulagway sa katapusan sa 
leksyon). Sa sambingay, ang lana sa mga lamparilya sa mga maalamon nga 

Mga Pangutana sa 
Panaghisgutan ug 
Paggamit 
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mga birhen nagrepresentar sa ilang mga matarung nga mga kinabuhi ug 
pagkamasulondon. Kita matag usa mopuno sa atong kaugalingong 
lamparilya, diin naglarawan sa atong pagkamasulundon ug pagkamatarung. 
Ang mga panalangin sa Langitnong Amahan ngari nato alang sa atong 
matarung nga mga lihok dili mahimong ikahatag ngadto sa mga dili 
masulundon. 

• Unsa ang nahitabo ngadto sa lima kinsa wala mag-andam? (Mateo 
25:10-12.) Unsa ang nahitabo ngadto sa lima kinsa nag-andam? Nganong 
mahinungdanon alang nato ang pag-andam karon alang sa Ikaduhang Pag-
anhi? Unsaon nato sa pagpuno sa atong mga lamparilya og lana? 

Basaha kining kinutlo gikan kang Elder Bruce R. McConkie: "Ingon nga mga 
tagsatagsa, kita nag-andam sa pagsugat sa atong Dios pinaagi sa pagtuman 
sa iyang mga sugo ug pagsunod sa iyang mga baiaod.... Ang ebanghelyo 
diha sa iyang walay katapusang kahingpitan, gipahiuli niining katapusang mga 
adlaw, anaa dinhi aron sa pag-andam sa usa ka katawhan alang sa ikaduhang 
pag-anhi sa Anak sa Tawo" (The Millennial Messiah, p. 572). 

Tuguti ang mga bata sa pagbasa sa Mateo 24:36 ug 25:13. Ipasabut nga 
sama sa napulo ka mga birhen nga wala masayud sa tukmang takna kon 
kanus-a ang pamanhunon moabut, kita wala masayud sa tukmang takna 
kon kanus-a si Jesus moanhi pag-usab. 

• Sa unsa kaha kini sama sa panahon nga si Jesukristo mobalik? (D&P 
45:56-57; 63:53-54.) Unsa nga mga panalangin ang giandam alang 
niadtong kinsa espirituhanon nga nag-andam? (D&P 38:30.) 

Ikaw mahimong mogamit sa kalihokan sa pagpalambo 2 ingon nga usa ka 
pagribyu ug paggamit niini nga leksyon. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsang higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, 
katingbanan o hagit. 

1. Hisguti sa mubo ang mosunod nga impormasyon aron ang mga bata 
makasinati sa ikaduhang pag-anhi ni Jesukristo: 

Sa dihang si Jesus mibiya sa iyang mga Apostoles ngadto sa Jerusalem, 
ang mga anghel mipahibalo kanila nga siya moanhi sa ikaduhang higayon. 
(Mga Buhat 1:9-11.) 

Ang Langitnong Amahan lamang ang nasayud kon kanus-a ang 
Ikaduhang Pag-anhi mahitabo. (Mateo 24:36.) 

Si Jesus moanhi diha sa gahum ug himaya ug maghari sa ibabaw sa yuta 
sulod sa usa ka libo ka mga tuig. (D&P 29:11.) 

Kita kinahanglan nga mag-andam sa atong mga kaugalingon alang sa 
ikaduhang pag-anhi ni Kristo. (D&P 33:17-18.) 

Ang mga matarung kinsa andam sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus 
mahimong ikauban niya nianang halangdon nga adlaw ug mopuyo diha 
sa atubangan sa Langitnong Amahan ug ni Jesus sa kahangturan. 
(D&P 76:62-63.) 
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2. Hatagi ang matag bata og usa ka kopya sa lamparilya sa katapusan sa 
leksyon, o pagdibuho og usa ka lamparilya sa pisara. Tuguti ang mga bata 
sa pagsulat og mga butang sa ilang mga lamparilya, o paghingalan og 
mga butang nga mahimong imong isulat sa pisara, nga mopuno sa ilang 
espirituhanon nga mga lamparilya og lana (ang pila ka mga hunahuna 
mahimong pagpaambit og pagpamatuod, pagkat-on sa ebanghelyo, pag-
alagad sa uban, pagbayad sa ikapulo, pagpuyo nga takus sa pagpakig-uban 
sa Espiritu Santo, pag-ampo, pagtuman sa mga tawag sa Simbahan, ug 
uban pa). Tabangi sila sa pag-ila nga kining mga butang nga sila 
kinahanglan nga mokuha o mobuhat sa ilang kaugalingon aron sa pagbaton 
og lana sa iiang mga lamparilya, sama sa gibuhat sa lima ka maalamon nga 
mga birhen. 

Itandi kon unsa ang gisulat sa mga bata sa ilang mga lamparilya ngadto sa 
hunahuna ni Presidente Spencer W. Kimball: "Sa atong mga kinabuhi ang 
lana sa pag-andam matigum matag tulo diha sa matarung nga pagpuyo. 
Ang pagtambong sa mga miting sa sakramento makadugang og lana sa 
atong mga lamparilya, matag tulo sa sulod sa pila ka mga tuig. Pagpuasa, 
pag-ampo sa banay, pagtudlo sa panimalay, pagpugong sa lawasnon nga 
mga kahinam, pagsangyaw sa ebanghelyo, pagtuon sa mga kasulatan— 
matag buhat sa pagpahinungod ug pagtuman maoy usa ka tinulo nga 
gidugang ngadto sa atong tigumanan. Mga buhat sa kaayo, pagbayad og 
mga halad ug ikapulo, maputli nga mga hunahuna ug mga buhat, pagminyo 
diha sa pakigsaad alang sa kahangturan—kini, ingon man, nagsalmot sa 
kamahinungdanon ngadto sa lana diin kita sa tungang gabii magdugang sa 
atong nahutdan nga mga lamparilya" (Faith Precedes the Miracle, p. 256). 

Paghisgot og mga paagi sa pagdugang og lana ngadto sa atong mga 
lamparilya nga ang mga bata wala pa makahisgot, ug tuguti ang mga bata 
sa pagdugang og uban pa sa ilang mga lista kon kinahanglan. Tabangi sila 
nga makasabut nga kini mga butanga nga dili mapalong hangtud nga ang 
Mangluluwas moanhi. 

3. Basaha ang mosunod nga mga kinutlo ni Presidente Spencer W. Kimball: 
"Ang napulo ka mga birhen nahisakop sa gingharian ug adunay katungod sa 
tanang mga panalangin—gawas lamang nga ang lima wala nagmaisugon ug 
wala mag-andam sa dihang ang mahinungdanong adlaw miabut. Sila dili 
andam tungod sa wala pagsunod sa tanan nga mga sugo. Sila nahigawad 
pag-ayo nga nasirad-an gikan sa kasal—sama usab sa ilang modernong 
mga katumbas [mga sakop karon kinsa wala makaandam] mahimong ingon" 
(The Miracle of Forgiveness, p. 8). 

Panapos 

Ipamatuod ang kamahinungdanon sa pagpangandam sa ikaduhang pag-anhi 
ni Jesukristo pinaagi sa pagpuyo nga matarung. Ipaambit sa mga bata og unsa 
kamahinungdanon diha kanimo nga mahimong takus aron ikaw makasalmot 
nianang dakong panghitabo. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mateo 25:1-13 sa panimalay ingon nga 
pagribyu niining leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Sambingay sa mga Talento 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga magtinguha sa paggamit sa ilang mga 
talento alang sa kaayohan sa uban ug sa kaugalingon. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 25:14-30 ug Doktrina ug mga 
Pakigsaad 60:2-3, 82:3. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon 
nimo sa pagtudlo ang mga bata sa mga asoy sa kasulatan. Tan-awa sa 
"Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii.) 

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
sa pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang kanila 
sa pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Mga piraso sa papel nga adunay u ia ka talento nga nahisulat sa matag 

usa, sama sa "Ikaw adunay talento nga mahimong usa ka maayo nga tig-
bayolin," "Ikaw adunay talento nga makighigala," Ikaw adunay talento nga 
mahimong usa ka maayo nga mamumulong, " "Ikaw adunay talento nga 
mahimong usa ka tigdula sa soccer," " Ikaw adunay talento nga mahimong 
usa ka maghuhusay," "Ikaw adunay talento nga mahimong usa ka maayo 
nga pangulo," " Ikaw adunay talento nga mahimong usa ka maayong 
misyonaryo," "Ikaw adunay talento nga mohimo sa uban nga malipayon," 
ug uban pa. Sa dili pa moanha ang mga bata sa lawak-klasehan, pil-a ang 
mga piraso sa papel ug ipapilit kini sa mga dapit libot sa lawak diin ang 
mga bata mahimong makakaplag niini. Ayaw ipaila ang mga talento ingon 
nga iya sa usa ka pinili nga bata. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Asoy sa Kasulatan 

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

Sultihi ang mga bata nga adunay linaing mga mensahe nga tinago alang nila 
sa palibot sa lawak. Hangyoa ang usa ka bata sa pagpangita og usa ka men-
sahe ug basaha kini og kusog. Dayon hangyoa kana nga bata sa pagsulti kon 
unsa ang iyang mahimong buhaton aron sa pagpalambo niana nga talento. 
Hatagi ang matag bata og higayon, ug awhaga ang tibuok klase sa paghuna-
huna og mga paagi sa pag-alima sa matag talento. Ipasabut nga kining lek-
syon magtudlo nila mahitungod sa kamahinungdanon sa pagpalambo sa mga 
talento. 

Ribyuha ang buot ipasabut sa usa ka sambingay sa leksyon 25. Itudlo sa mga 
bata ang sambingay sa mga talento sa Mateo 25:14-30. (Alang sa gisugyot 
nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan 
sa mga Kasulatan," p. viii.) Diha sa sambingay, ang mga talento 
nagrepresentar sa mga piraso sa salapi. Alang nato ang mga talento 
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nagpasabut sa mga abilidad nga mahimo natong palamboon alang sa 
pagpanalangin ug pagtabang sa uban. 

Mga Pangutana sa Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
Panaghisgutan ug samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
Paggamit sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 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 nila 
nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Ngano nga ang agalon mihatag og nagkalainlain nga gidaghanon sa mga 
talento sa matag suiugoon? (Mateo 25:15.) Sa unsang paagi nga ang inyong 
mga talento lahi gikan sa mga talento sa inyong higala? sa mga talento sa 
mga sakop sa inyong banay? Ngano nga ang Langitnong Amahan mihatag 
og lain-laing mga gasa sa matag usa kanato? (D&P 46:12.) Unsaon nato sa 
pagpakita sa atong pasalamat ngadto sa Langitnong Amahan alang sa mga 
linaing mga gasa nga iyang gihatag kanato? (D&P 46:11.) 

• Unsa ang gibuhat sa mga suiugoon kinsa gihatagan og lima ka mga talento 
ug duha ka mga talento sa ilang mga salapi? (Mateo 25:16-17.) Unsa sa 
inyong hunahuna sila nakahimo sa pagpadoble sa ilang salapi? Sa unsang 
paagi nga ang pagkugi mahimong usa ka panalangin ngari kanato? 

• Unsa ang gibuhat sa suiugoon sa iyang salapi kinsa gihatagan og usa ka 
talento? (Mateo 25:18.) Ngano sa inyong hunahuna nga iya kining gibuhat? 
(Mateo 25:24-25.) Ngano sa inyong hunahuna nga ang ubang mga tawo 
wala mipalambo sa ilang mga talento? Unsa ang mahitabo sa mga talento 
sa katawhan kon sila walay buhaton alang niini? 

• Sa diha nga ang agalon mibalik ug mihangyo sa mga suiugoon sa 
pagpahayag ngadto kaniya, unsa ang iyang gisulti sa suiugoon kinsa 
gihatagan og lima ka mga talento? (Mateo 25:21.) Unsa ang iyang gisulti 
ngadto sa suiugoon nga gihatagan og duha ka mga talento? (Mateo 25:23.) 
Sa unsang paagi nga ang pagkugi sa pagpalambo sa mga talento 
makapanalangin kanato? Sa unsang paagi kamo napanalanginan pinaagi 
sa mga talento o abilidad sa laing tawo? 

• Ngano nga ang agalon mihatag sa managsama nga ganti sa suiugoon kinsa 
mikita og lima ka mga talento ug sa suiugoon kinsa mikita og duha ka mga 
talento? (Mateo 25:21, 23.) 

• Unsa ang gisulti sa agalon ngadto sa suiugoon kinsa gihatagan og usa ka 
talento? (Mateo 25:26-27.) Ngano nga ang agalon nasuko niini nga 
suiugoon? Unsa nga siiot ang iyang gihatag kaniya sa pagtago sa talento? 
(Mateo 25:28, 30.) Ngano nga giunsa nato sa paggamit sa atong mga 
abilidad ug mga talento labaw nga mahinungdanon kay kon unsa kadaghan 
ang atong mga talento ug kon unsa kadto nga mga talento? 

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang agalon mihatag sa usa ka talento 
ngadto sa suiugoon kinsa adunay napulo? Kini maangayon ba? Ngano? 
Ipasabut nga kon sa unsa kadaghan kita mogamit sa atong mga talento, 
mao usab kadaghan sa mga talento ang atong mapalambo. Kon kita walay 
buhaton sa atong mga talento, kita mawad-an niini. (Tan-awa sa Mateo 
25:29; D&P 60:2-3.) Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga kadtong mga 
tawo kinsa ingon og adunay diyutay lamang nga mga talento mahimong 
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makadawat sa tanang mga panalangin kon sila mogamit sa ilang mga 
talento ngadto sa hingpit. 

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipaningkamutan ni Jesus nga itudlo nato 
pinaagi sa pagsaysay sa sambingay sa mga talento? Tabangi ang mga bata 
sa pagsabut nga ang Ginoo naghatag nato sa mga talento, abilidad, ug mga 
kahigayunan (sama sa pagkasakop sa iyang simbahan). Siya misalig nato 
sa paggamit niining tanan nga mga butang aron sa paghimo sa atong mga 
kinabuhi nga labaw nga maayo ug sa pag-alagad sa uban. Siya buot usab 
nga kita mopakita sa atong pasalamat pinaagi sa pagpalambo sa atong mga 
talento. 

• Unsa ang dugang mga gipaabut sa Ginoo gikan nato tungod kay kita mga 
sakop sa iyang simbahan? (D&P 82:3.) 

• Sa unsa nga paagi nga ang mga katawhan mipaambit sa ilang mga talento 
diha sa simbahan? Sa unsang paagi nga ang pagdawat sa mga kaakohan 
ug mga buhatunon sa Simbahan makatabang nato sa pagpausbaw sa atong 
mga talento? (Tan-awa sa mga kalihokan sa pagpalambo 5.) 

• Kanus-a ug kang kinsa kita angay nga mohatag og usa ka pahayag 
mahitungod kon unsa ang atong gibuhat sa mga gasa ug mga talento nga 
atong nadawat? Unsa ang buot nimong ipahayag? Unsa ang imong bation 
kon ang Ginoo moingon nganha nimo, "Maayong pagkabuhat, ikaw buotan 
ug matuohon nga sulugoon" (Mateo 25:21)? 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsang higayon sulod sa leksyon o ingon nga usa ka balik pagtuon, 
katingbanan, o hagit. 

1. Hangyoa ang mga bata sa paghingalan sa og daghang mga talento nga 
ilang mahunahunaan; ilista ang mga talento diha sa pisara samtang kini 
gihisgutan. Awhaga ang mga bata nga mopil og mga kinaiya sama sa 
pagkamaayo nga tigpaminaw, paghigugma sa uban, pagkamadasigon, 
ug uban pa. 

2. Paghatag sa mga bata og tagsa ka piraso sa papel ug lapis ug mohangyo 
nila sa paghimo og lista sa ilang kaugalingon nga mga talento. Sultihi sila sa 
dili pagtugot sa uban sa klase sa pagtan-aw sa lista. Dayon hangyoa ang 
mga sakop sa klase sa pagtagsatagsa maghingalan og usa ka talento sa 
matag lain nga bata sa klase. Sa matag talento sa bata nga mahisgutan, 
isugyot nga kana nga bata modugang sa iyang lista sa bisan unsa nga 
talento nga gipaila sa laing mga bata nga wala pa diha sa lista. Dayon 
ipangutana ang mosunod nga mga pangutana: 

• Kon ang mga sakop sa klase mihingalan og usa ka butang mahitungod 
nimo nga wala pa diha sa papel, unsaon nimo sa pagpalambo niana nga 
talento? 

• Kon ang mga sakop sa klase wala mihingalan sa usa ka butang nga 
imong gisulat, unsaon nimo sa pagpalambo niana nga talento? 

Hagita ang matag bata sa pagpili sa usa sa iyang talento ug mohukom 
unsaon sa pagpadayon sa pagpalambo niini sa moabut nga semana. 
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3. ipaambit ang mosunod nga sugilanon kabahin ni Presidente Heber J. Grant: 

"Sa dihang ako miapil sa usa ka klab sa bisbol, ang mga lalaki nga sama 
nako og panuigon ug usa ka labaw og dyutay sa edad midula sa unang 
siyam [ang pinakamaayong pundok sa magdudula]; kadtong ubos og edad 
kay kanako midula sa ikaduha, ug kadtong labaw pa nga ubos og edad diha 
sa ikatuio, ug ako midula uban kanila. Ang usa sa mga hinungdan niini mao 
nga ako dili makalabay sa bola gikan sa usa ka balay sa bisbol ngadto sa 
lain. Ang laing hinungdan mao nga ako kulang sa pisikal nga kusog aron sa 
pagdagan o paghapak og kusog. Kon ako mopunit na sa usa ka bola, ang 
mga lalaki kalagmitan mosinggit: 'llabay kana ngari bayot!' 

"Nalingaw kaayo ang akong mga batan-ong mga kauban tungod nako nga 
ako mahinuklogon nga nanumpa nga ako modula og bisbol uban sa siyam 
nga maoy modaog sa kampyonato sa Teritoryo sa Utah. 

". . .ako nagtigum og usa ka dolyar nga maoy akong gipamuhonan sa usa ka 
bisbol. Ako migahin og pila ka mga oras sa paglabay og bola sa kamalig ni 
Obispo Edwin D. Woolley. . . . Kasagaran ang akong bukton mosakit mao 
nga ako halos dili makatulog sa gabii. Apan ako nagsige og bansay ug sa 
katapusan milampus sa pagsulod sa ikaduhang siyam sa among pundok. 
Sunod niana ako miapil og usa ka maayo kaayong pundok, ug sunod niana 
midula sa siyam nga maoy midaog sa kampyonato sa teritoryo" (Gospel 
Standards, pp. 342-43). 

4. Ang mosunod nga kinutlo mao ang usa sa paborito nga mga panultihon ni 
Presidente Heber J. Grant. Hisguti ang buot ipasabut niini uban sa mga bata, 
ug awhaga sila sa pagsag-ulo niini. 

"Kana nga atong kanunay nga gibuhat mahimong sayon nato buhaton; dili 
nga ang kinaiyahan sa butang nausab, apan ang atong gahum sa pagbuhat 
miuswag" [Gospel Standards, p. 355). 

5. Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna sa pila ka mga kaakohan nga 
gihatag sa tawo sa simbahan. Hatagi sila og mga piraso sa papel ug mga 
lapis ug tuguti sila sa pagsulat og usa ka kaakohan o buluhaton (ang matag 
bata mahimong mohatag og labaw pa sa usa). Tuguti sila sa pagbutang sa 
mga piraso sa papel sa usa ka kahon o garapon. Dayon hangyoa ang mga 
bata sa pagpulipuli sa paghulbot og usa ka piraso sa papel gikan sa kahon 
ug isulti kon unsa nga mga talento ang ilang mapalambo pinaagi sa 
pagbuhat niini nga buluhaton o kaakohan. Ilista ang mga talento nga 
nahisgutan diha sa pisara aron sa makita kon pila ka buok nga nagkaiainlain 
nga mga talento ang mailhan sa mga bata. 

6. Awita o basaha ang mga pulong sa "I'm Thankful to Be Me" (Children's 
Song book, p. 11). 

Panapos 

Pagpamatuod Ipamatuod ang kalipay nga moabut kon kita mogamit sa mga talento nga 
gihatag sa Dios kanato aron mapuslan sa atong kaugalingon ug sa uban. 
Ipakigbahin sa mga bata kon unsa kadako ang imong tinguha nga mobati sa 
kalipay sa pagbalik ngadto sa Langitnong Amahan ingon nga usa ka tawo 
kinsa migamit pag-ayo sa imong mga talento. 
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Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mateo 25:14-30 sa panimalay ingon 
nga usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pahinumdom: Ang usa ka kalihokan sa pagpalambo nga alang sa leksyon 27 
nagkinahanglan sa paghangyo og usa ka sakop sa Relief Society o bishopric 
sa pag-anha ug pagpakigsulti sa mga bata mahitungod sa kon giunsa sa Relief 
Society sa paghatag og mapuangoron nga pag-alagad. Kon ikaw buot nga mo-
gamit niini nga kalihokan, hangyoa daan ang mao nga tawo ug ipasabut kon 
unsa ang imong gusto nga iyang hisgutan. 
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Sambingay sa mga 
Karnero ug mga Kanding 

Katuyoan Aron sa pagtudlo sa mga bata nga ang pag-alagad sa uban makatabang nato 
sa pag-andam alang sa panahon nga diin si Jesukristo mohukom nato. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 25:31-46. Dayon pagtuon sa 
leksyon ug paghukom unsaon nimo pagtudlo sa mga bata sa mga asoy sa 
kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug 
"Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang mga basahonon: Jacob 2:17-19; Mosiah 4:16, 26; ug Doktrina ug 
mga Pakigsaad 104:17-18. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
sa pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata 
b. Mga hulagway 7-26, Ang Katapusan nga Paghukom (pinintal sa bongbong 

sa Templo sa Washington), ug 7-25, Ang Ikaduhang Pag-anhi (Mga 
Hulagway sa Ebanghelyo 238; 62562). 

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

Dapita ang mga bata sa pagpaambit uban sa klase og usa ka butang nga 
ilang gibuhat sulod sa miaging semana aron sa pagpalambo o pagpakigbahin 
sa usa ka talento. 

Basaha ang mosunod o susama nga mga kahimtang ngadto sa mga bata 
(gamita ang mga kahimtang nga ubos sa mga kasinatian sa mga bata). 
Pangutan-a sila kon unsa sa ilang hunahuna ang ilang buhaton kon: 

Sila nakakita og mas gamay nga bata kinsa giuhaw apan dili makaabot sa 
tubig. 

Sila nakaila og usa ka bata kinsa wala pa makaadto sa simbahan sulod sa 
pila ka semana. 

Sila nakaila og usa ka tawo kinsa walay igo nga makaon. 

Sila nakakita og usa ka tawo nga walay usa ka mainit nga kupo, ug gitugnaw 
pag-ayo. 

Sila nakaila og usa ka tawo kinsa anaa sa panimalay sa dugay nga panahon 
nga adunay sakit o kakulangan. 

• Unsa ang buot ni Jesus nga inyong buhaton? Ngano sa inyong hunahuna 
nga kamo angay nga motabang sa uban sa kahimtang nga sama niini? 

Gisugyot nga 
Kaiamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 
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Pahinumdumi ang mga bata nga sulod sa duha ka leksyon sila nakat-on mahi-
tungod sa duha sa mga sambingay nga gigamit ni Jesus sa pagtudlo sa ka-
tawhan mahitungod sa iyang ikaduha nga pag-anhi. Kini nga leksyon nagtudlo 
sa ikatulo nga sambingay sa Mateo 25, ug managkauban ang tanan sa tulo ka 
sambingay nagtudlo nato unsaon nga kita maka-andam sa pag-anhi ni Jesus 
ug sa panahon nga siya mohukom nato. Ang usa nga labing maayong paagi 
sa pag-andam mao ang pag-alagad sa uban. 

Asoy sa Kasulatan Ipakita ang mga huiagway Ang Katapusang Paghukom ug Ang Ikaduhang Pag-
anhi sa tukmang panahon samtang ikaw magtudlo sa mga bata sa sambingay 
sa mga karnero ug mga kanding gikan sa Mateo 25:31-46. (Alang sa gisugyot 
nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan 
sa mga Kasulatan," p. viii.) 

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
ikaw nagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 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 makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa sa inyong hunahuna unsa kaha ang matang sa panahon kon si Jesus 
moanhi pag-usab? 

• Si Jesus nagtudlo nato nga sa iyang pag-anhi siya mobahin sa mga nasud 
sama nga ang usa ka magbalantay maglain sa mga karnero gikan sa mga 
kanding. (Mateo 25:32.) Niini nga sambingay kang kinsa ang girepresentaran 
sa mga karnero? (Mateo 25:33-36.) Kinsa girepresentaran sa mga kanding? 
(Mateo 25:33, 41-43.) Ngano nga si Jesus molain sa mga karnero gikan sa 
kanding? Unsa ang dako nga kalainan taiiwala sa mga karnero ug sa mga 
kanding? 

• Unsa ang gipasabut ni Jesus sa dihang siya miingon nga kadtong anaa sa 
iyang tuo nga kamot maoy nagpakaon kaniya, nagbiste kaniya, ug uban pa? 
(Mateo 25:37-40.) Kinsa ang mga "labing ubos niining akong mga 
kaigsoonan"? 

• Unsa nga matang sa pag-alagad ang gihatag sa mga matarung? (Mateo 
25:35-37.) Unsa ang gipangayo kanato nga buhaton aron mahimong ilhon 
nga sakop sa mga karnero sa Ginoo? Tabangi ang mga bata sa 
paghunahuna og mga paagi nga sila makahimo sa sama nga mga buhat sa 
pag-alagad. Pagpakigbahin og mga sanglitanan sa pag-alagad nga imong 
namatikdan, ug dapita ang mga bata sa pagpakigbahin og mga sanglitanan 
nga ilang nakit-an. 

• Unsa ang mahimo natong ganti kon kita mag-alagad sa uban? (Mateo 25:34, 
46.) Unsa ang mahitabo niadtong kinsa wala mag-alagad sa uban? (Mateo 
25:41,46.) 

• Kinsa ang angay natong alagaran? Kinsa sa atong nailhan ang mahimong 
tabangan pinaagi sa atong pag-alagad? (Mateo 25:40; tan-awa usab sa 
Mosiah 4:16.) (Tan-awa sa kalihokan sa pagpalambo 1.) 

• Asa unsa nga paagi si Jesus mialagad sa uban? (Ribyuha ang pipila ka mga 
asoy sa kasulatan bahin sa pag-ayo ni Jesus sa masakiton, pagpanalangin 
sa mga bata, pagpakaon sa 5,000, ug uban pa. Hatagi og gibug-aton ang 

Mga Pangutana sa 
Panaghisgutan ug 
Paggamit 
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pagpakita ni Jesus og gugma alang sa katawhan samtang siya nagbuhat 
niining mga butanga.) Sa unsang paagi nga ang iyang mga sanglitanan sa 
pag-alagad sa uban nakatabang kaninyo? 

• Sa unsang paagi nga kita makapanalangin sa uban pinaagi sa atong pag-
alagad? Sa unsang paagi nga ang pag-alagad sa ubang tawo mipanalangin 
kaninyo? Unsa ang inyong gibati sa paghatag og pag-alagad sa uban? Unsa 
ang inyong gibati mahitungod niadtong inyong gialagaran? 

Ikaw mahimong mogamit sa mga kalihokan sa pagpalambo 4 alang sa pag-
awhag sa mga bata sa paggamit niini nga leksyon sa ilang mga kinabuhi. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga panahon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu nga pagtuon, 
katingbanan, o hagit. 

1. Pakigbahin ug hisguti ang mosunod nga sugilanon uban sa mga bata: 

"Ako adunay daghang mga handumanan sa akong kabatan-on. Ang 
pagpaabut sa panihapon sa Domingo usa niini. Sa dihang kaming mga bata 
nag-ungaw sa among gitawag og ang-ang sa kagutom ug naglingkod nga 
naghinamhinam diha sa lamesa, uban sa kahumot sa litsong baka nga 
milukop sa lawak, si Mama moingon kanako, Tommy, sa dili pa kita mokaon, 
dad-a kining plato nga akong giandam ngadto sa Tigulang nga si Bob ug 
pagdali og batik.' Ako...modagan paingon ngadto sa balay ni Bob ug 
maghulat nga naghinamhinam samtang siya hinay kaayong molakaw 
paingon sa pultahan. Dayon ako motunol kaniya sa plato sa pagkaon. Siya 
mohatag kanako sa limpyo nga plato gikan sa miaging Domingo ug mohatag 
nako og usa ka dyes sintabos ingon nga bayad sa akong pag-alagad. Ang 
akong tubag sama sa kanunay: 'Dili ko makadawat sa salapi. Latuson ako sa 
akong inahan.' Siya...dayon moingon, 'Anak, ikaw adunay halangdon nga 
inahan. Sultihi siya nga salamat.'...Ako nakahinumdom, usab, nga ang 
panihapon sa Domingo kanunay nga magkalami human ako mibalik gikan 
sa akong tahas" (Thomas S. Monson, "The Long Line of the Lonely," Ensign, 
Peb. 1992, p. 4). 

2. Pakigsabut nga usa ka sakop sa kapangulohan sa Relief Society o usa ka 
sakop sa bishopric nga motambong sa klase aron sa pagpasabut kon 
unsaon sa Relief Society sa paghatag og mapuangoron nga pag-alagad. 
Tuguti ang mga bisita sa pagpasabut sa unsa nga paagi nga ang Simbahan 
mohatag og tabang niadtong nagkinahanglan, lakip kon giunsa sa paggamit 
ang mga halad sa puasa. 

3. Hatagi ang matag bata og tagsa ka papel ug lapis, ug ipalista nila ang mga 
paagi nga sila makaalagad sa uban sa panimalay o sa kasilinganan. Hagita 
ang mga bata sa paghimo og bisan usa ka buhat sa pag-alagad niini nga 
semana. 

4. Hisguti ang mosunod nga mga kinutlo: 

"Aduna unyay usa ka maalamon ug makiangayon nga Dios nga mohukom 
sa tanang katawhan. . . . Ang mga dautan mahimong mousbaw sa usa ka 
higayon, ang mga masupakon mahimong maora og nabulahan sa ilang mga 
kalapasan, apan ang takna nagsingabot diin, diha sa sa hukmanan sa 
hustisya, ang tanang katawhan pagahukman, 'matag tawo sumala sa ilang 
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mga buhat' (Pin. 20:13). Walay usa nga 'makalikay' sa mga sangputanan. 
Niana nga adlawa walay usa nga makalingkawas sa silot sa iyang mga 
buhat, walay usa nga mosipyat sa pagdawat sa mga panalangin nga iyang 
pagaangkonon. Sa makausa pa, ang sambingay sa mga karnero ug mga 
kanding naghatag kanato og kasiguroan nga adunay usa ka tibuok nga 
hustisya" (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness, pp. 304-5). 

5. Pag-andam og duha ka kahon o mga sudlanan. Markahi ang usa ka kahon 
og "Mga Karnero" ug ang lain nga kahon og "Mga Kanding." Ibutang ang 
kahon sa "Mga Karnero" sa imong tuo ug ang kahon sa "Mga Kanding" sa 
imong wala. Diha sa linain nga piraso sa papel pagsulat og maayo ug 
dautan nga mga buhat (pag-apil og mga buhat diin ang matang dili kaayo 
maila). Ipatagsatagsa sa mga bata og basa og usa ka buhat ug paghukom 
kon kini usa ka "karnero" nga buhat o usa ka "kanding" nga buhat ug 
ibutang ang piraso sa papel sa tukmang kahon. 

Gamita ang mga buhat nga nalista sa ubos o paghimo og pipila sa imong 
kaugalingon: 

Sultihi ang imong mga ginikanan sa tinuod. 
Dili moangkon niana kon ikaw nakahimo og usa ka butang nga sayop. 
Pagpakig-away uban sa imong igsoon nga lalaki o babaye. 
Pag-ingon og "Pasayloa ako" kon ikaw makapasakit sa pagbati sa usa 
ka tawo. 
Pagsulti lamang og bahin sa kamatuoran. 

6. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa Mateo 25:40. 

Panapos 

Ipamatuod nga si Jesus buot nato nga moalagad sa uban ug nga kita 
mapanalanginan kon kita mobuhat sa ingon. Ipakigbahin sa mga bata ang 
imong pagbati mahitungod sa kahigayunan nga imong naangkon sa pag-
alagad. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mateo 25:35-40 sa panimalay ingon 
nga usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagsabut nga tungod kay si Jesukristo 

mao ang Anak sa Dios, siya adunay gahum ibabaw sa kamatayon. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Juan 11:1-46. Dayon pagtuon sa 
leksyon ug paghukom sa unsaon nimo pagtudlo sa mga bata ang mga asoy 
sa kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, 
ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Ribyuha ang Lucas 7:11-17; 8:41-42, 49-56. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit og mga kalihokan 
sa pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Usa ka bag-ong pinutol nga sanga o dahon ug usa ka laya (o usa ka 

hulagway sa matag usa niini). 
c. Mga hulagway 7-27, si Jesus nga Mipabangon kang Lazaro gikan sa mga 

Patay (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 222; 62148), ug 7-18, 
Si Jesus Nagpanalangin sa kang Jairus nga Anak nga Babaye (Pakete sa 
mga Huiagway sa Ebanghelyo 215; 62231). 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Asoy sa Kasulatan 

Dapita ang usa ka bata nga mohatag sa pagsugod nga pag-ampo. 

Ipakita sa mga bata ang bag-ong pinutol nga sanga o dahon ug sa laya 
Hangyoa ang mga bata sa pagsulti mahitungod sa kalainan tali sa duha. 

• Aduna ba kitay mabuhat aron sa paghimo sa usa ka laya nga sanga nga 
susama tan-awon sa bag-ong pinutol nga sanga? 

• Karon nga ang bag-ong pinutol nga sanga naputol na gikan sa tanom, unsa 
ang mahitabo niini? 

• Kinsa ang adunay gahum sa pagpabalik sa kinabuhi ngadto sa usa ka 
butang nga patay na? 

Ipasabut nga si Jesus adunay gahum ibabaw sa kamatayon. Siya midala og 
pipila ka mga tawo kinsa namatay ngadto sa kinabuhi. 

Ribyuha sa makadiyot ang mga asoy sa pagpabangon ni Jesus sa anak sa 
biyuda sa Nain (Lucas 7:11-17) ug sa babaye nga anak ni Jairo (Lucas 
8:41-42, 49-56). Dayon itudlo sa mga bata ang asoy sa pagpabangon ni Jesus 
kang Lazarus gikan sa mga patay sama sa makita sa Juan 11:1-46. Ipakita ang 
mga hulagway sa tukmang mga panahon. (Alang sa gisugyot nga mga paagi 
sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga 

106 

Si Jesukristo Mipabangon kang 
Lazaro gikan sa mga Patay 



Kasulatan," p. viii.) Ipasabut nga sa dihang si Jesus mipabangon og mga tawo 
gikan sa mga patay, siya mihimo og mga milagro nga nagpamatuod nga siya 
ang Anak sa Dios ug adunay gahum ibabaw sa kamatayon. Ipasabut sa mga 
bata nga tungod sa usa ka naandan sa mga Judeo diin ang mga silingan ug 
mga higala nagbangutan uban sa banay sa sulod sa pipila ka mga adlaw 
human sa usa ka kamatayon, daghang mga tawo nga uban nila ni Martha ug 
Maria human si Lazarus namatay ang nakasaksi niini nga milagro nga gihimo 
ni Jesus. 

• Sa dihang si Jesus nakadawat og balita nga si Lazaro nasakit, unsa kadugay 
si Jesus nga naghulat sa wala pa siya moadto sa Bethany? (Juan 11:6.) 
Unsa kadugay nga si Lazaro diha sa lubnganan sa dihang si Jesus miabut? 
(Juan 11:17.) Ngano sa inyong hunahuna nga si Jesus mihulat og dugay usa 
pa miadto? (Aron ang tanan masayud sa walay pangutana nga si Lazaro 
namatay, ug ang pagpabangon kaniya mahimong usa ka labaw ka lig-on 
nga saksi sa sagrado nga gahum ug misyon ni Jesus [Juan 11:4, 15].) 

• Unsa ang gisulti nila ni Martha ug ni Maria kang Jesus sa dihang siya 
miabut? (Juan 11:21-22, 32.) Unsa ang gihunahuna ni Martha sa dihang si 
Jesus miingon kaniya nga si Lazaro mobangon pag-usab? (Juan 11:23-24.) 
Unsa ang pagpamatuod ni Martha bisan sa wala pa siya makakita sa iyang 
igsoon nga mibangon gikan sa mga patay? (Juan 11:27.) 

• Ngano nga si Jesus nag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan sa wala pa 
niya gipabangon si Lazaro? (Juan 11:41-42.) Unsa ang buot ni Jesus nga 
masabtan sa mga tawo? (Nga siya gipadala sa Langitnong Amahan.) 

• Unsa ang gisulti ni Jesus ngadto kang Lazaro? (Juan 11:43.) Unsa ang 
nahitabo? Unsa ang gisul-ob ni Lazaro? (Juan 11:44.) 

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati nila ni Maria, Martha, ug sa ubang 
katawhan sa dihang ilang nasaksihan kining milagro? Unsa sa inyong 
hunahuna ang inyong bation kon kamo tua didto? Unsa ang gibuhat sa 
katawhan human nila nakita ang milagro? (Juan 1:45-46.) Sa unsa nga paagi 
nga ang pagkakita sa paggawas ni Lazaro gikan sa lubnganan magkabig sa 
inyong pagtuo kang Jesus? 

• Ngano nga si Jesus nakahimo sa pagpabangon kang Lazaro gikan sa mga 
patay? Unsa ang inyong bation sa pagkasayud nga si Jesus adunay gahum 
sa pagpabangon og usa ka tawo gikan sa mga patay? Sa unsa nga paagi 
nga kining milagro nakatabang nato nga masayud nga si Jesus mao ang 
Anak sa Dios? (Juan 11:4.) 

• Unsa ang gibuhat ni Jesus sa kaulahian nga nagpamatuod sa iyang gahum 
batok sa kamatayon? (Siya nabanhaw. Tabangi ang mga bata nga 
makasabut nga sa dihang si Lazaro nabanhaw gikan sa mga patay, siya 
mortal pa gihapon ug mahimo pang mamatay pag-usab. Kon ang mga tawo 
mabanhaw, sila dili na mamatay pag-usab. Sila mabuhi sa hangtud.) 

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 
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 
nila sa pag-angkon og mga pagpasabut sa mga kasulatan. 
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• Unsa ang gipasabut ni Jesus sa dihang siya miingon nga siya mao "ang 
pagkabanhaw ug ang kinabuhi"? (Juan 11:25.) Unsa ang buot ipasabut niini 
alang nato? 

Ipasabut nga si Jesus dili lamang adunay gahum sa pagpabalik sa usa ka 
tawo ngadto sa mortal nga kinabuhi, sama sa iyang gibuhat kang Lazaro, 
apan siya adunay labaw nga mahinungdanon nga gahum sa pagpabangon sa 
tanan gikan sa mga patay ngadto sa pagkaimortal. Ang tanang tawo nga na-
tawo sa kalibutan mahimong mabanhaw. Ingon man, pinaagi sa iyang pagtu-
bos si Jesus adunay gahum sa paghatag og kinabuhing dayon niadtong kinsa 
motuman ug mosunod kaniya. Siya ang tinubdan sa pagkabanhaw ug sa kina-
buhing dayon alang sa matag usa kanato. 

Hagit Hagita ang mga bata sa pagsaysay sa sugilanon ni Jesus nga mipabangon 
kang Lazaro gikan sa mga patay ngadto sa lain sa moabut nga semana. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Hangyoa ang mga bata sa pagpakaaron-ingnon nga si Maria, si Martha, si 
Lazaro, ug ang mga Judeo kinsa anaa sa dihang si Jesus mipabangon kang 
Lazaro gikan sa mga patay. Hangyoa ang laing bata sa paghisgot sa mga 
katawhan aron pagsusi kon unsa ang nahitabo, unsa ang ilang nasaksihan, 
unsa ang ilang gibati sa dihang ilang nakita nga si Lazaro nga migawas 
gikan sa langob, ug kon unsa ang ilang gibati mahitungod kang Jesus. 

2. Pag-andam og mga piraso sa papel nga naghulagway sa mga panghitabo, 
sama sa mosunod, kon ang usa ka tawo nakasaksi nga si Jesukristo mao 
ang Anak sa Dios. Pag-andam og laing han-ay sa mga papel nga adunay 
mga kasulatan nga naghulagway niana nga panghitabo: 

Panghitabo: Si Jesus natawo. 

Kasulatan: Usa ka anghel nag-ingon, "Nganha kaninyo natawo niini nga 
adlaw sa siyudad ni David ang usa ka Manluluwas, kinsa mao si Kristo ang 
Ginoo" (Lucas 2:11). 

Panghitabo: Si Jesus gibunyagan. 

Kasulatan: Adunay usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Ikaw ang 
akong Hinigugmang Anak"; ang Espiritu sa Dios mikunsad sama sa usa ka 
pati (Marcos 1:9-11). 

Panghitabo: Si Jesus milakaw sa ibabaw sa tubig. 

Kasulatan: Ang mga tinun-an ni Jesus diha sa barko miingon, "Sa 
kamatuoran ikaw mao ang Anak sa Dios" (Mateo 14:25-27, 32-33). 

Panghitabo: Si Jesus nag-ayo og usa ka lalaki nga natawo nga buta. 

Kasulatan: "Ug [ang lalaki] miingon, Ginoo, ako mituo nga [ikaw ang Anak sa 
Dios]. Ug siya misimba kaniya" (Juan 9:32, 35-38). 

Panghitabo: Si Pedro mipamatuod kang Kristo. 
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Kasulatan: Sa dihang si Jesus nangutana sa iyang tinun-an kinsa siya sa 
ilang hunahuna, si Pedro miingon, "Ikaw ang Kristo, ang Anak sa buhi nga 
Dios" (Mateo 16:13-16). 

Panghitabo: Si Joseph Smith midawat sa iyang unang panan-awon. 

Kasulatan: Ang Langitnong Amahan miingon, "Kini ang akong Hinigugmang 
Anak. Paminaw kaniya!" (Joseph Smith—Kasaysayan 1:17). 

Ibutang ang mga papel nga nagkulob sa salog o sa lamesa sa dili tinuyo nga 
pagkahimutang. Paduola ang usa ka bata ug magbali og duha ka mga papel 
ug mosulay sa pagparespares sa mga panghitabo sa tukma nga asoy sa 
kasulatan. Kon ang duha ka papel wala magkauban, baliha pagbalik ang 
mga papel ug tuguti ang laing bata sa paghimo sa ingon. Kon ang tanan nga 
mga papel napares na nga wala makasulay ang tanang mga bata, dulaa ang 
dula pag-usab. 

3. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa Juan 11:25. 

Panapos 

Ipakigbahin ang imong pamatuod nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios ug 
adunay gahum batok sa kamatayon. Ipadayag ang imong gugma alang sa 
Manluluwas ug ang imong pasalamat ngadto kaniya alang sa iyang pagtubos, 
nga makapahimo nato nga mabanhaw ug makaangkon og kinabuhing dayon. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Juan 11:39-46 sa panimalay ingon nga 
usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Ang kang Jesukristo nga 
Madaugon nga Pagsulod ug 

ang Katapusan nga Panihapon 
Katuyoan Aron sa patabang sa matag bata nga makasabut sa kamahinungdanon sa pag-

ambit sa sakramento matag semana ingon nga pahimangno sa kanunay nga 
paghinumdom kang Jesukristo. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 21:1-11; Marcos 14:12-26; 
Lucas 19:29-38; 22:15-20; ug Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77, 79. Dayon 
pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon sa pagtudlo sa mga bata sa mga 
asoy sa balaan nga kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga 
Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang nga basahonon: ang ulohan sa Doktrina ug mga Pakigsaad 27, 
Doktrina ug mga Pakigsaad 27:2, ug Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 23. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
sa pagpalambo nga makapalakip sa mga bata ug labing makatabang nila 
sa pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Pipila ka mga kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad. 
c. Lapis ug papel alang sa matag bata (kapilian). 
d. Mga huiagway 7-28, Madaugon nga Pagsulod (Mga Huiagway sa 

Ebanghelyo 223; 62173), ug 7-29, Ang Katapusang Panihapon (Mga 
Huiagway sa Ebanghelyo 225; 62174). 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pagsugod nga pag-ampo. 

Pang-atensyon Bahina ang klase ngadto sa pundok, ug hangyoa ang mga bata sa paghuna-
nga Kalihokan huna og mga butang nga mahimong ilang buhaton sa panimalay kon sila adu-

nay mahimong linaing mga bisita nga moabut aron sa pagduaw sa ilang mga 
banay, sama sa paglimpyo sa balay, pag-andam og linaing mga pagkaon, ug 
uban pa. Ipadula sa pundok kon unsay ilang buhaton, ug tuguti ang nahibilin 
sa klase sa pagtag-an kon unsa ang ilang gibuhat. 

• Kon ang Manluluwas moadto sa inyong panimalay, unsa ang inyong buhaton 
aron makaandam? Sultihi ang mga bata nga kini nga leksyon magtudlo 
kanila mahitungod sa usa ka higayon sa dihang ang mga tawo nag-andam 
og usa ka talagsaon nga pag-abiabi alang sa Manluluwas aron ipakita kon 
giunsa nila siya pagpasidungog ug pagtahud. 
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Ipadayag ang hulagway sa Madaugon nga Pagsulod. Itudlo sa mga bata ang 
asoy sa kang Jesus nga madaugon nga pagsulod ngadto sa Jerusalem (Mateo 
21:1-11; Lucas 19:29-38). (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa 
asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

• Unsa ang gibuhat sa mga tawo sa dihang ilang nadungog nga si Jesukristo 
mianha sa ilang siyudad? (Mateo 21:8-9.) Unsa sa inyong hunahuna ang 
ilang gibati mahitungod kang Jesus? Unsa sa inyong hunahuna ang imong 
bation kon ikaw tua didto? 

• Ngano nga ang mga tawo misinggit og "Hosanna" samtang sila naglakaw 
paingon sa Jerusalem uban ni Jesus? (Tabangi ang mga bata nga 
makasabut nga kini ang ilang paagi sa pagdayeg ug pagsimba kang Jesus 
ug pagpakita nga sila mituo nga siya mao ang Anak sa Dios.) Unsaon nato 
sa pagsimba ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo karon? (Kon kita 
motambong sa tigum sa sakramento, magbasa sa mga kasulatan, mag-awit 
og himno, mag-ampo, ug moambit sa sakramento.) 

Itudlo sa mga bata ang asoy sa ang Katapusang Panihapon gikan sa Marcos 
14:12-26 ug Lucas 22:15-20. Ipakita ang hulagway sa ang Katapusang 
Panihapon. Ipasabut nga ang Pagpalabay usa ka ritwal nga pagkaon nga gi-
kaon sa mga katawhan sa matag tuig aron pagpahinumdom kanila sa panahon 
sa dihang ang tiglaglag nga anghel milabay sa mga kabalayan sa ilang mga 
katigulangan sa Ehipto ug wala mopatay sa ilang mga kamagulangang mga 
anak (tan-awa sa Exodo 12:21-30). 

• Ngano nga kita nagtawag niining pagkaon sa Paglabay nga ang Katapusang 
Panihapon? (Lucas 22:15-18.) Unsa ang gibuhat ni Jesus niini nga pagkaon? 
(Marcos 14:22-24.) Ngano nga iya kining gibuhat? (Alang sa pagtudlo sa 
kamahinungdanon sa iyang pagtubos. Siya nagpasiugda sa sakramento 
aron sa pagtabang nato kanunay sa paghinumdom kaniya ug sa iyang 
pagtubos.) 

• Unsa ang giingon ni Jesus nga girepresentaran sa pan? (Marcos 14:22.) 
Unsa ang giingon ni Jesus nga girepresentaran sa bino? (Marcos 14:23-24. 
Ipasabut nga kita naggamit og tubig karon imbis nga bino.) Tabangi ang mga 
bata nga makasabut nga ang pan ug ang tubig mga simbolo, o pahinumdom, 
sa lawas ug dugo ni Jesus. 

• Sa unsa nga paagi ang Katapusang Panihapon sama sa atong tulumanon sa 
sakramento karon? Pahinumdumi ang mga bata nga ingon nga si Jesus 
mipikaspikas sa pan ug mipanalangin ug mitunol sa pan ug bino, ang mga 
naghupot sa pagkapari naghimo sa sama nga mga tahas karon. Ikaw 
mahimong mogamit niini nga kahigayunan alang sa pagtabang sa mga 
batang lalaki sa imong klase nga makasabut kon sila makadawat sa Aaronic 
nga Pagkapari, sila modawat sa awtoridad sa pagkasinaligan ni Kristo diha 
sa tulumanon sa sakramento. 

Kon adunay usa sa mga bata nga mangutana ngano nga kita naggamit og 
tubig imbis nga bino alang sa sakramento, ipabasa nila ang Doktrina ug mga 
Pakigsaad 27:1-2. 

• Tuguti ang mga bata nga mobasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77, 79. 
Unsa kining duha ka mga kasulatan? Ipasabut nga si Jesus mipadayag sa 

Mga Asoy sa 
Kasulatan ug Mga 
Pangutana sa 
Panaghisgutan ug 
Paggamit 
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mga pulong alang sa pag-ampo sa sakramento ug nga ang mga pari 
gipahimangnoan sa pagsunod niini sama sa nahisulat sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad. 

• Kon kita moingon nga "amen" ngadto sa mga pag-ampo sa sakramento ug 
moambit sa sakramento, unsa ang atong gisaad nga buhaton? Unsa ang 
gisaad sa Ginoo kanato agi og balos? Ngano nga mahinungdanon alang 
kanato ang kanunay nga paghinumdom kang Jesus? Unsa ang imong 
mahimong buhaton aron sa paghinumdom sa Manluluwas? (Tan-awa sa sa 
mga kalihokan sa pagpalambo 3.) 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka balik 
pagtuon, katingbanan, o hagit. 

1. Ribyuha ang imong mga panaad sa bunyag gikan sa leksyon 6. Ipasabut 
nga ang mga saad sa mga pag-ampo sa sakramento sama niadtong anaa 
sa mga saad sa bunyag. Kon kita modawat sa sakramento, kita nagbag-o 
pag-usab sa atong mga saad sa bunyag. Ikaw mahimong mopadayag sa 
mosunod nga mga ginunting nga mga pulong: 

Ako nagsaad 
sa pagdala diha sa akong kaugalingon sa ngalan ni Kristo. 
sa kanunay nga paghinumdom kaniya. 
sa pagtuman sa iyang mga sugo. 

Ang Ginoo nagsaad nako nga 
akong ikauban kanunay ang iyang Espiritu. 

2. Pangutan-a ang mga bata kon sila gihatagan ba sa ilang mga ngalan tungod 
sa usa ka linain nga hinungdan. Hangyoa kadtong mga bata kinsa gihatagan 
og panganlan sama sa laing tawo sa pag-asoy kon unsa kini ka sama sa 
pag-angkon niana nga ngalan sa maong tawo. Hangyoa kadtong kinsa 
adunay talagsaon nga apelyido sa pag-asoy kon unsa ang buot ipasabut 
alang nila nga magbaton niana nga pangalan. Dayon pakigsulti uban sa 
mga bata mahitungod sa kon unsa ang gipasabut sa pagdala sa atong 
kaugalingon sa ngalan ni Kristo kon kita mahimong mga sakop sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Tabangi ang 
mga bata nga makasabut nga ang atong mga buhat isip mga sakop sa 
Simbahan kinahanglan nga angay alang sa usa kinsa sumusunod ni 
Jesukristo. 

3. Tuguti ang klase sa paglista og mga paagi nga kita mahimong 
makahinumdom kang Jesus sa panahon sa sakramento ug sa atong pang-
adlaw-adlaw nga mga kinabuhi. Ang mga sugyot mahimong molakip: 

Sa panahon sa sakramento: 
Paghunahuna sa kon giunsa niya pag-antus ug pagkamatay alang kanato. 
Paghunahuna sa mga pulong sa usa ka himno sa sakramento. 
Paghunahuna og mga sugilanon gikan sa kinabuhi ni Jesus (tuguti ang 
mga bata sa pagsugyot og mga piho nga mga sugilanon). 
Paghunahuna og usa sa mga pagtulun-an ni Jesus nga buot nimo nga 
sugdan pagpuyo o pagpuyo nga labaw ka maayo. 
Paghunahuna sa imong pakigsaad sa bunyag. 

112 



Leksyon 28 

Sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi: 
Pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan sa matag adlaw sa ngalan ni 
Jesukristo. 
Pagsunod sa atong mga ginikanan. 
Pagkabuotan ngadto sa mga sakop sa banay. 
Pagbasa sa mga kasulatan. 
Pagtuman sa mga sugo. 
Paghatag og balaan nga pagtahud sa sagradong mga dapit. 
Pagtabang sa uban nga nagkinahanglan. 
Pagtambong sa atong mga tigum sa simbahan. 

Ikaw mahimong motugot sa mga bata sa pagsulat sa usa niining mga sugyot 
diha sa piraso sa papel ug pagtago niini ingon nga usa ka pahinumdom sa 
sulod sa semana. 

4. Hisguti ang katuyoan sa mga himno sa sakramento uban sa mga bata 
pinaagi sa pagpangutana sa mosunod nga mga pangutana: 

• Ngano man nga kita mokanta og usa ka himno sa dili pa ang sakramento 
pagapanalanginan? 

• Kinsa ang gihisgutan ngari nato sa himno sa sakramento? 

Awhaga ang mga bata sa pagpaminaw sa mga pulong sa himno sa 
sakramento matag semana. Ikaw mahimong mo-awit sa usa sa mga himno 
sa sakramento uban sa klase o magpatingog og usa ka tape sa musika 
samtang ang tanan naminaw ug naghunahuna mahitungod kang Jesus. Ikaw 
mahimong mogamit sa "Sa Pagpaubos Among Manluluwas" (Mga 
Baruganan sa Ebanghelyo, 31110). Ikaw mahimong mohangyo sa korister sa 
purok sa paggamit niini ingon nga himno sa sakramento sa sunod nga tigum 
sa sakramento. 

5. Awita o basaha ang mga pulong sa "Ako Nabarug nga Nahibulong" {Mga 
Baruganan sa Ebanghelyo, (31110). 

Panapos 

lhatag ang imong pagpamatuod bahin ni Jesukristo ug sa iyang gugma alang 
sa matag usa nato. Hatagi og gibug-aton nga ang paghinumdom kaniya 
makatabang nato sa paghimo og mga tukma nga mga pagpili aron kita 
mahimong makauban kaniya pag-usab. Awhaga ang mga bata sa 
paghunahuna sa Manluluwas samtang sila nagdawat sa sakramento matag 
semana ug sa pagsaad sa pagpuyo ingon sa sila angay. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Marcos 14:12-26 sa panimalay ingon 
nga usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Leksyon 29 Si Jesukristo sa Getsemani 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga mobati og gugma alang sa ilang 
Manunubos, nga si Jesukristo, tungod sa iyang pag-antus ug pagtubos sa 
ilang mga sala. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 26:36-46, Lucas 22:40-46, 
Juan 3:16, 15:12-13, Mosiah 3:7, ug Doktrina ug mga Pakigsaad 19:15-18. 
Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo pagtudlo ang mga 
bata sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong 
mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang mga basahonon: 2 Nephi 9:21-22, Alma 34:9, Doktrina ug mga 
Pakigsaad 76:41-42, ug Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 12. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
sa pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Ang mosunod nga mga ginunting nga mga pulong: 

Unsa ang Pag-ula? 
Nganong nagkinahanglan kita sa Pag-ula? 
Kitang tanan mamatay. 
Kitang tanan makasala. 
Si Jesukristo mao ang atong Manluluwas ug Manunubos. 
Siya walay sala, 
Siya adunay gahum batok sa kamatayon. 

c. Mga huiagway 7-1, Si Jesus ang Kristo (Mga Huiagway sa Ebanghelyo 
240; 62572), ug 7-30, Si Jesus Nag-ampo sa Getsemani (Mga Huiagway 
sa Ebanghelyo 227; 62175). 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

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

Pangutan-a ang mga bata kon adunay usa nila nga buot mopaambit uban sa 
klase sa unsa nga paagi nga ang leksyon sa miaging semana nakatabang nila 
nga mopauswag sa ilang pagsimba sa panahon sa sakramento. 

Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna og usa ka kahimtang nga susama sa 
mosunod (pagmahulagwayon, mohimo sa kahimtang nga riyal kutob sa ma-
himo): 

Pagpakaaron-ingnon nga ang imong pamilya moduaw sa usa ka kabanay. 
Ikaw misupak sa imong mga ginikanan ug miadto sa usa ka lawak nga ikaw 
gidid-an sa pag-adto. Wala tuyoa ikaw nakabuak og usa ka bililhong butang. 

114 



• Unsa ang imong bation? 

• Unsa ang imong isulti ngadto sa tag-iya? 

• Unsa ang imong mahimong buhaton aron sa pag-ilis sa nabuak nga butang? 

• Unsa ang imong buhaton kon ikaw walay igong kantidad sa salapi aron sa 
pagpalit og lain nga susama niini? Unsaon nimo sa pagbayad niini? 

Ipasabut nga ang imong amahan motabang nimo tungod kay siya naghi-
gugma nimo. Siya nag-ingon nimo nga kon ikaw tinud-anay nga nagbasol, 
nagmasulundon, ug magbayad sa imong mahimo, siya motabang nimo pina-
agi sa pagbayad sa kulang. 

• Unsa ang imong bation? Mahimo kaha nimo ang pagbayad sa kantidad sa 
imong kaugalingon? Unsa ang imong bation mahitungod sa imong amahan 
sa iyang pagtabang nimo? 

Ipasabut nga pinaagi sa pagpili nga matawo sa yuta, ang matag usa nato nag-
kinahanglan og tabang aron makabalik ngadto sa Langitnong Amahan. 

Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga tungod ang Langitnong Amahan ug si 
Jesukristo naghigugma nato, sila naghimo og laraw alang sa pagtabang nato sa 
pagbuhat og butang nga dili nato mahimo sa atong mga kaugalingon. Kini nga 
leksyon mahitungod sa bahin niana nga laraw; kini mahitungod sa talagsaon 
nga pagsakripisyo nga gihimo ni Jesukristo alang sa pagbayad sa atong mga 
sala ug sa pagbuntog sa kamatayon. Kini nga sakripisyo gitawag og Pag-ula. 
Ipakita ang hulagway ni Jesus ang Kristo. 

Mubo nga pagribyu Tuguti ang mga bata sa pagsabat sa ikatulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo. 
Dayon hangyoa sila sa pagribyu sa katuyoan sa atong yutan-ong kinabuhi ug 
kon ngano nga ang Pag-ula mahinungdanon alang sa atong kaluwasan. Aron 
ikatabang niini nga pagribyu, gamita ang mga ginunting nga mga pulong nga 
nalista sa seksyon. sa "Pagpangandam" 

"Unsa ang Pag-ula?" (Ang Pag-ula mao ang kang Jesukristo nga kinaugali-
ngon nga buhat sa pag-antus alang sa atong mga sala ug pagtugyan sa iyang 
kinabuhi diha sa krus aron sa pagbuntog sa kamatayon.) 

"Ngano nga kita nagkinahanglan sa Pag-ula?" (Pahinumdumi ang mga bata sa 
laraw sa Langitnong Amahan. Kita mipili sa pag-anhi sa yuta ug mahimong 
mortal. Ang atong pisikal nga mga lawas sa umaabot mamatay.) 

"Kitang tanan mamatay." (Kita nagkinahanglan og usa ka Manluluwas aron sa 
pagluwas nato gikan sa pisikal nga kamatayon ug mohimo sa pagkabanhaw 
nga mahinabo.) 

"Kitang tanan makasala" (Ang sala naghimo nato nga dili takus nga mobalik 
ngadto sa atubangan sa Langitnong Amahan. Kita nagkinahanglan og usa ka 
Manunubos alang sa pagbayad sa atong mga sala kon kita maghinulsol.) 

"Si Jesukristo mao ang atong Manluluwas ug Manunubos." (Hatagi og gibug-
aton nga si Jesukristo miboluntaryo nga mahimong atong Manluluwas ug 
Manunubos, siya andam sa paghatag sa iyang kinabuhi alang kanato.) 

"Siya walay sala." (Tungod kay si Jesukristo hingpit, siya ang bugtong tawo 
kinsa mahimong atong Manluluwas ug Manunubos.) 
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"Siya adunay gahum batok sa kamatayon." (Tungod kay si Jesukristo walay sala 
ug ang Bugtong nga Anak sa Dios, siya adunay gahum batok sa kamatayon.) 

Basaha ang Juan 3:16 uban sa klase. Dapita ang mga bata sa pagpakigbahin 
kon unsa ang ilang gibati mahitungod sa paghatag sa Langitnong Amahan ug 
ni Jesukristo kanato niining halangdong laraw. Ipakigbahin ang imong mga 
pagbati og gugma sa Langitnong Amahan ug ni Jesus ug sultihi sila kon unsa 
kadako sa imong tinguha sa pagpuyo [pagbalik uban nila sa umaabot nga 
adlaw. 

Asoy sa Kasulatan Ipakita ang huiagway nga si Jesus Nag-ampo sa Getsemani. Itudlo sa mga 
bata ang asoy mahitungod ni Jesus sa Getsemani sama sa makita sa Mateo 
26:36-46, Lucas 22:40-46, ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad 19:16-18. (Alang 
sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa 
"Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Ipasabut nga si Jesus nakasabut 
sa iyang misyon ug nasayud nga ang takna miabut sa dihang siya kinahanglan 
nga mag-antus og hilabihan nga paghigwaos ug kasakit aron sa pagtubos 
alang sa mga sala sa kalibutan. 

Mga Pangutana sa Pagtuon sa mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
Panaghisgutan ug samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
Paggamit sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 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 makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang gisulti ni Jesus sa dihang siya nag-ampo sa Langitnong Amahan 
sa Tanaman sa Getsemani? (Mateo 26:39, 42, 44.) Ngano nga si Jesus 
andam sa pagtuman sa laraw sa Langitnong Amahan bisan og siya 
kinahanglan nga molahutay sa ingon nga terible nga pag-antus? (Siya 
naghigugma ug nagsalig sa iyang Amahan, ug naghigugma nato.) 

• Unsa ang nahitabo ni Jesus samtang siya nag-ampo sa Tanaman sa 
Getsemani? (Lucas 22:44; Mosiah 3:7.) Kinsa ang mipakita kang Jesus nga 
mihatag og kalig-on kaniya? (Lucas 22:43.) 

• Alang kang kinsa ang giantus ni Jesus didto sa Tanaman sa Getsemani? 
(D&P 19:16.) Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga si Jesus nag-antus 
usab diha sa krus, apan ang iyang hilabihang pag-antus mao ang didto sa 
Tanaman sa Getsemani, diin miagas ang dugo sa matag lungag sa iyang 
panit. 

Basaha ang mosunod nga mga kinutlo gikan ni Elder Marion G. Romney: 
"Ang Manluluwas. . .mibayad sa utang alang sa akong kaugalingong mga 
sala. Siya mibayad sa utang alang sa inyong kaugalingong mga sala ug sa 
kaugalingong mga sala sa matag buhing mga kalag nga nakapuyo gayud sa 
ibabaw sa yuta o nga mopuyo pa sa pagkamortal sa ibabaw sa yuta" 
{Improvement Era, Dec. 1953, pp. 942-43). 

• Unsa ka dako ang pag-antus ni Jesus? (D&P 19:18.) 

• Ngano nga si Jesus andam sa pag-antus niining mga butanga? (Juan 
15:12-13.) Unsa ang inyong gibati nga nakahibalo nga si Jesus nag-antus 
ug nagtubos alang sa inyong mga sala? Unsaon nato sa pagpakita kang 
Jesus nga kita mapasalamaton alang sa Pag-ula? 
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• Unsa ang kinahanglan nato nga buhaton aron nga ang pag-antus ni Kristo 
mahimong makabayad sa atong mga sala? (Maghinulsol, magpabunyag, ug 
mosunod sa atong saad sa bunyag.) Sa unsang paagi nga ang pag-ula ni 
Jesus makapabalik nato ngadto sa Langitnong Amahan? Unsa ang mahitabo 
kon kita dili maghinulsol? (D&P 19:15-17.) 

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga kita midawat sa pag-ula ni Kristo 
pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala, pagpabunyag ug pagdawat sa 
Espiritu Santo, ug pagtuman sa mga sugo ni Jesus. Kon kita nagbuhat niini 
nga mga butanga, kita mahimong mapasaylo ug malimpyo gikan sa sala aron 
kita mahimong mopuyo hangtud sa kahangturan uban sa Langitnong Amahan. 

Artikulo sa Hugot Ribyuha, hisguti ug tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa ikatulo nga artikulo 
nga Pagtuo sa hugot nga pagtuo. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Pag-andam og mga lista sa mga kasulatan sama sa mosunod (o ikaw 
mahimong mosulat niini diha sa pisara) ug usa ka lista, sa usa ka lahi nga 
kolum, sa matag mensahe sa kasulatan. Sagula ang mga pakisayran aron 
nga dili sila maatbang sa tukmang mensahe. Tuguti ang usa ka bata sa 
pagpangita sa usa ka kasulatan, mohukom kon unsa nga mensahe ang 
anaa niini, ug modibuho og usa ka badlis gikan sa kasulatan padulong sa 
tukmang mensahe niini. Hatagi ang matag bata og higayon. 

Mateo 16:21 (Ang pagsakripisyo ni Jesus gikinahanglan.) 

Juan 3:16 (Si Jesus mianhi sa yuta tungod kay siya ug ang Langitnong 
Amahan naghigugma kanato.) 

Juan 10:17-18 (Si Jesus adunay gahum sa pagtugyan sa iyang kinabuhi ug 
sa pagbawi niini pag-usab.) 

1 Pedro 1:19-20 (Si Jesus gipili na sa langit nga mahimong atong 
Manluluwas.) 

1 Juan 1:7 (Ang pag-ula ni Jesukristo naglimpyo nato gikan sa sala kon kita 
maghinulsol.) 

Doktrina ug mga Pakigsaad 20:29 (Kita mahimo lamang maluwas sa 
gingharian sa Dios kon kita maghinulsol sa atong mga sala, motuo kang 
Jesukristo, ug magpabunyag.) 

2. Isaysay sa mga bata sa mosunod nga sugilanon, ginamit ang dyagramo 
sumala sa gitinguha: 
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Usa ka lalaki naglakaw subay sa usa ka karsada nahulog ngadto sa usa ka 
lungag nga hilabihan ka lawom nga siya dili makahimo sa pagkatkat niini. 
Bisan og unsa ang iyang gibuhat, siya dili gayud makagawas nga iyang 
kinaugalingon. Ang lalaki misinggit og tabang ug nalipay sa dihang usa ka 
buotan nga lumalabay ang nakadungog kaniya ug mipakanaog og usa ka 
hagdan ngadto sa lungag. Kini mitugot kaniya sa pagsaka gikan sa lungag 
ug nakaangkon pag-usab sa iyang kaluwasan. 

Kita sama sa lalaki diha sa lungag. Ang pagpakasala susama sa pagkahulog 
ngadto sa usa ka lungag, ug kita dili makagawas nga atong kinaugalingon. 
Sama nga ang lumalabay nakadungog sa singgit sa lalaki nga nangayog 
panabang, ang Langitnong Amahan mipadala sa iyang Bugtong Anak aron 
sa paghatag og paagi sa paglingkawas. Ang pag-ula ni Jesukristo 
mahimong itandi ngadto sa pagpakanaog og usa ka hagdan ngadto sa 
iungag; kini naghatag nato og paagi sa pagsaka. Sama nga ang lalaki sa 
lungag kinahanglan nga mosaka sa hagdan, kita kinahanglan nga 
maghinulsol sa atong mga sala ug motuman sa mga baruganan sa 
ebanghelyo ug mga ordinansa aron sa pagsaka gikan sa atong lungag ug 
mohimo sa Pag-ula nga molihok sa atong mga kinabuhi. Busa, human sa 
tanan natong mabuhat, ang Pag-ula naghimo niini nga mahinabo alang 
kanato nga mahimong takus aron sa makabalik ngadto sa atubangan sa 
Langitnong Amahan. 

3. Mosiah 14:3-5 ug Alma 7:11-12. Hisguti kon sa unsa nga paagi nga si 
Jesukristo, pinaagi sa Pag-ula, wala lamang mag-antus alang sa atong mga 
sala apan nag-antus usab sa atong mga kasakit, mga sakit, ug kagul-anan. 
Siya hingpit nga nakasabut sa tanan nga atong nasinati ug giantus sa 
ibabaw sayuta. Pinaagi sa iyang gugma ug kapuangod, siya motabang 
kanato sa atong mga suliran ug mga hagit. 

4. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa Juan 3:16. 

5. Awita o basaha ang mga pulong sa "Ako Nagbarug nga Nahibulong" 
(Mga Baruganan sa Ebanghelyo, 31110). 
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Panapos 

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 

Ipamatuod ang imong pagpamatuod nga si Jesukristo mao ang atong 
Manluluwas ug Manunubos. Ipadayag ang imong gugma alang kang Jesus ug 
sa Langitnong Amahan ug ang imong pasalamat nga sila nag-andam og usa 
ka paagi alang nato sa pagbuntog sa sala ug kamatayon ug pagpuyo uban 
kanila pag-usab. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mateo 26:36-46 and Doktrina ug mga 
Pakigsaad 19:16-18 sa panimalay ingon nga usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo. 
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Ang Pagbudhi, Pagdakop, ug 
Paghusay kang Jesukristo 

Katuyoan Aron sa pagpalig-on sa pasalig sa matag bata nga magmatinuoron sa iyang 
pagpamatuod kang Jesukristo. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 26:14-16, 47-27:31 ug Lucas 
22:47-23:25. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo 
pagtudlo ang mga bata sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa 
"Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii.) 

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
sa pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang kanila 
sa pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

3. Isulat ang mosunod nga mga pulong ug mga hugpong sa mga pulong sa 
lahi nga mga kard: Anaksa Dios, Manluluwas, Manunubos, sagrado, hingpit, 
makagagahum sa tanan, mahigugmaon, Tiglalang, magtutudlo, mananambal, 
giluwaan, gibudhian, gipasanginlan og bakak, gipakasad-an, gikastigo 
(gibunalan), gihapak, gihampak (gilatigo), gihigot, gibiaybiay, gikoronahan og 
mga tun ok, gihukman nga mamatay. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Ipapilit o uban nga mga paagi sa pagpadayag sa mga kard. 
c. Mga hulagway 7-31, Ang pagbudhi kang Jesus (Mga Hulagway sa 

Ebanghelyo 228; 62468), ug 7-32, Ang Paglimud ni Pedro (Mga Hulagway 
sa Ebanghelyo 229; 62177). 

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

Sagula ang mga kard nga imong giandam ug ibutang kini nga nagkulob diha 
sa lamesa o sa salog. Ipasabut sa mga bata nga ang pipila niini nga mga kard 
naghulagway ni Jesus ug ang uban naghulagway kon unsa ang gibuhat 
ngadto kaniya sa hapit na ang katapusan sa iyang kinabuhi. Tuguti ang mga 
bata sa pagahin og higayon sa pagpili og usa ka kard, pagbasa niini, ug pag-
butang niini sa usa sa duha ka mga hapnig. Sa unang hapnig sila angay nga 
mobutang sa mga pulong nga naghulagway kang Jesus, ug kanus-a sila 
angay nga mobutang sa mga pulong nga naghisgot kon unsa ang gibuhat 
ngadto niya sa hapit na ang katapusan sa iyang kinabuhi. 

Ribyuha sa makadiyot ang mga panghitabo nga nahinabo sa Tanaman sa 
Getsemani ug sultihi ang mga bata nga niini nga leksyon sila makakat-on ma-
hitungod sa mga panghitabo nga nahitabo human si Jesus mag-ampo didto 
sa Getsemani. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 
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Asoy sa Kasulatan Itudlo sa mga bata ang asoy sa pagbudhi, pagdakop, ug paghusay ni Jesus 
(Mateo 26:14-16, 47-27:31 ug Lucas 22:47-23:25). (Alang sa gisugyot nga 
mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa 
mga Kasulatan," p. viii.) Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw sa mga 
pulong nga naghulagway kon unsa ang gibuhat ngadto ni Jesus. Tabangi sila 
nga makasabut nga si Jesus mahimo untang mogamit sa iyang gahum sa 
pagpanalipod sa iyang kaugalingon gikan niining mga pang-abuso, apan siya 
nasayud nga kini kalabut sa kalisdanan nga iyang angay nga sagubangon aron 
sa pagtuman sa iyang misyon sa yuta ug paghimo sa Pagtubos (tan-awa sa 
Mosiah 15:5). 

Mga Pangutana sa Pagtuon sa mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
Panaghisgutan ug samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
Paggamit sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 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 nila 
nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Kinsa ang nagbudhi kang Jesus? (Mateo 26:14-16.) Giunsa siya ni Hudas sa 
pagbudhi? (Mateo 26:48.) Unsa ang nahitabo kang Hudas? (Mateo 27:3-5.) 

• Ngano nga si Jesus mipahunong sa iyang mga Apostoles sa pagpanalipod 
kaniya? (Mateo 26:51-54; Lucas 22:49-51.) Unsa nga mga leksyon sa 
inyong hunahuna ang nakat-unan sa iyang mga tinun-an sa dihang si Jesus 
miayo sa samaran nga dunggan sa lalaki? Ngano sa inyong hunahuna nga 
ang mga Apostoles midagan ug mibiya kang Jesus? (Mateo 26:56.) Unsa sa 
inyong hunahuna ang mahimong mahitabo kon ikaw tua didto? 

• Ngano nga si Jesus wala motubag sa iyang mga tigpasangil atol sa iyang 
paghusay? (Mateo 26:62-63; 27:12-14; Lucas 23:9.) (Tan-awa sa kalihokan 
sa pagpalambo 3.) Ipasabut nga sa dihang si Jesus gipangutana kon siya ba 
ang Kristo, ang Anak sa Dios, o Hari sa mga Judeo, siya mitubag (tan-awa 
sa Mateo 26:63-64; 27:11). Ipakita nga si Jesus wala molimod sa iyang 
pagkatawo o misulay sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Si Jesus nasayud 
nga siya kinahanglan nga ilansang sa krus aron sa pagtuman sa iyang 
misyon sa yuta. 

• Balika pag-usab ang lista sa pang-atensyon nga kalihokan nga naghulagway 
kon unsa ang gibuhat sa katawhan kang Jesus? Unsa ang inyong 
gihunahuna samtang kamo nagbasa niining mga pulong? Unsa ang inyong 
gibati mahitungod sa makalilisang nga mga butang nga gibuhat sa mga 
katawhan ngadto ni Jesus? Aduna bay usa ka tawo nga nagmalupigon 
kaninyo tungod kay kamo nagtuo kang Jesukristo o tungod kay kamo miadto 
sa simbahan? Unsa ang inyong gibuhat? 

• Pila ka higayon nga si Pedro milimod nga nakaila kang Jesus? (Lucas 
22:54-60.) Ngano sa inyong pagtuo nga si Pedro mibuhat niini? Unsa ang 
gibati ni Pedro sa dihang siya nakaamgo kon unsa ang iyang nabuhat? 
(Lucas 22:61-62.) Tabangi ang mga bata nga makasabut nga si Pedro wala 
pa makadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Si Pedro usa ka halangdong tawo 
kinsa sa ulahi nahimong Presidente sa Simbahan ug mihatag sa iyang 
kinabuhi alang sa iyang pagpamatuod. Unsaon nato nga magmaisugon ang 
atong mga pagpamatuod kang Jesukristo bisan unsa pa nga mga hagit nga 
ang atong giatubang? (Tan-awa sa mga kalihokan sa pagpalambo 5.) 
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Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsang panahon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, katingbanan, 
o hagit. 

1. Tuguti ang mga bata matag usa sa paghingalan sa usa sa mga kalidad o 
hiyas ni Jesus nga ilang gilabi pagtamud. 

2. Ribyuha ang una ug ikatulo nga mga artikulo sa hugot nga pagtuo. Tabangi 
ang mga bata sa pagsabut nga kini nga mga artikulo sa hugot nga pagtuo 
nagpahinumdom nato sa pagkasagrado ni Jesukristo ug sa 
kamahinungdanon sa iyang misyon. 

3. Ibutang ang mosunod nga mga pulong sa karatula: Caipas, Pilato, ug 
Herodes. Ihatag kini nga mga karatula ngadto sa tulo ka mga bata ug 
ipasabut nga ang matag usa niini nga mga magmamando adunay 
nagkalainlain nga mga kaakohan sa nasud. Tuguti ang mga "magmamando" 
sa pagbarug sa nagkalainlain nga mga dapit sa lawak ug tuguti ang nahibilin 
sa klase sa pagduol nila samtang ang tulo ka mga bata nagbasa sa 
mosunod nga mga pamulong. 0 tuguti ang tulo ka mga bata sa pagbarug 
sa atubangan sa klase aron sa pagbasa sa ilang bahin: 

Caipas: Ang akong ngalan si Caipas. Ako usa ka Judeo nga halangdong 
pari, diin nagpasabut nga ako usa ka relihiyoso nga pangulo sa mga Judeo. 
Ako buot nga si Jesus pahamtangan sa kamatayon, apan ako kinahanglan 
nga mangayo og pagtugot gikan sa Romano nga magmamando, busa ako 
mipadala kaniya kang Pilato. 

Pilato: Ang akong ngalan si Ponso Pilato. Ako usa ka gobernador nga 
Romano, diin nagpasabut nga ako ang politikanhong pangulo sa Judea. 
Ang mga Judeo buot kanako nga mopahamtang kang Jesus og kamatayon, 
apan ako wala makakita og kasaypanan diha kaniya. Ako mipadala kaniya 
kang Herodes. 

Herodes: Ang akong ngalan si Herodes. Ako usa ka Judeo, ug ang mga 
Romano naghimo kanako nga usa ka hari ibabaw sa Galilea. Si Pilato 
mipadala kang Jesus kanako tungod kay ako ang hari ibabaw sa dapit diin si 
Jesus nagtubo. Ako naghinamhinam nga makita kining tawo nga gihinganlan 
og Jesus. Ako nakadungog mahitungod kaniya ug buot nga makakita kaniya 
nga magbuhat og milagro, apan siya midili sa pagpakigsulti kanako o sa 
pagtubag sa akong mga pangutana. Ako mipadala kaniya og balik kang 
Pilato. 

Pilato: Ako sa gihapon wala makakita og hinungdan sa pagsilot niining 
tawhana nga mamatay, apan ang mga katawhan namugos. Ako sa 
katapusan mthunong sa pagsulay sa pagsulti sa mga katawhan nga ako 
wala makakita og kasaypanan diha ni Jesus ug nagtugot sa mga katawhan 
sa pagdala kaniya aron sa ilansang siya. 

Pagkahuman sa tulo ka mga bata pagbalik ngadto sa ilang mga lingkuranan, 
paghisgot kon unsa kaha kini sama alang kang Jesus nga kinahanglan gayud 
nga moatubang sa matag usa niining mga tawhana ug pagasukton nila. 
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4. Pagsulat diha sa mga piraso sa papel og pila ka mga kahimtang, sama sa 
mosunod, nga mahimong malisod alang sa mga bata nga atubangon 
(paggamit og mga kahimtang nga mahimong tukma alang sa imong klase): 

Ang usa ka tawo mikatawa kanimo tungod sa imong pag-adto sa simbahan. 

Ang usa ka tawo misulay pagdapit kanimo ngadto sa pagtilaw og pipila ka 
mga druga o pagtabako og sigarilyo. 

Ikaw nakakita og usa ka kauban sa tulunghaan nga nagmalupigon sa lain 
nga bata. 

Ang imong dili sakop nga higala naghangyo kanimo sa pagpatin-aw sa 
imong mga pagtuo. 

Ang usa ka kauban sa tulunghaan naghangyo kanimo sa pagsulti og usa ka 
bakak aron sa paglikay kaniya gikan sa kasamok. 

Hatagi ang mga bata og higayon sa paghulbot og usa ka piraso sa papel ug 
sa pagbasa niini. Tuguti ang klase nga hisgutan ang matag kahimtang ug 
pmohukom kon unsa ang tukmang butang nga buhaton. Hatagi og gibug-
aton nga usahay malisud ang pagpakamaisug sa atong mga pagpamatuod 
kang Jesukristo, apan kita mahimong mapanalanginan sa hilabihan kon kita 
ingon niana. 

5. Hatagi ang matag bata og usa o duha sa mga kard nga naghulagway ni 
Jesus (ikaw mahimong mogamit og lain nga mga pulong o hugpong sa mga 
pulong nga naghulagway ni Jesus). Hangyoa ang mga bata sa pagsulti nimo 
kon unsa ang ilang gihunahuna sa dihang sila nagbasa sa mga pulong sa 
ilang mga kard. Hangyoa sila sa paghukom sa ilang hunahuna kon sila 
nasayud ba gayud nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, ang Manluluwas, 
ang Manunubos, ug uban pa. Dapita ang mga bata sa paghulagway kon 
sa unsang paagi nga ang kahibalo ug pagpamatuod kang Jesukristo 
nakapanalangin kanila. 

6. Ipaawit sa klase o pagdapit og usa ka tawo sa pag-anha sa klase ug pag-
awit sa "Kita Mag-awit og Himaya sa Ngalan ni Jesus" (Mga Baruganan sa 
Ebanghelyo, 31110). 

Panapos 

Ipamatuod ang pagkasagrado ni Jesukristo, ug pagpaambit uban sa mga bata 
kon unsa ka mahinungdanon kini nga pagpamatuod alang kanimo. Ipadayag 
ang imong pasalamat sa kang Jesus nga kinabubut-ong pag-antus ug 
pagkamatay aron nga kita mahimong mabanhaw ug makabaton og kinabuhing 
dayon. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mateo 26:47-54 sa panimalay ingon 
nga usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

Dapita ang usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo. 

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Ang Paglansang sa Krus ug 
Paglubong ni Jesukristo 

Katuyoan Aron sa pagpalig-on sa pagpamatuod sa matag bata nga tungod kay si Jesus 
namatay alang kanato, kita mahimong mabuhi pag-usab. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 27:32-66, Lucas 23:26-56, ug 
Juan 10:17-18, 19:13-42. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon 
nimo sa pagtudlo ang mga bata sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa 
"Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang basahonon: Marcos 15:20-47. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa 
pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Usa ka kopya sa Basahon ni Mormon. 
c. Mga hulagway 7-33, Ang Paglansang sa Krus (Mga Hulagway sa 

Ebanghelyo 230; 62505); 7-34, Ang Paglubong ni Jesus (Mga Hulagway 
sa Ebanghelyo 231; 62180); ug 7-35, Ang Lubnganan ni Jesus (Mga 
Hulagway sa Ebanghelyo 232; 62111). 

Pagdapit og usa ka bata nga mohatagang pagsugod nga pag-ampo. 

Ipakigbahin uban sa mga bata ang mosunod nga sugilanon: 

Nianang usa ka mabugnaw, adlaw sa tingtugnaw ang usa ka eropiano na-
hagsa sa usa ka taytayan sa Washington, D.C., ug naunlod ngadto sa Sapa sa 
Potomac nga adunay ice. Daghang mga tawo ang namatay, apan may unom 
ka mga tawo nga mikapyot sa tumoy sa eropiano samtang ang mga lalaki sa 
usa ka helikopter miitsa ngadto nila og usa ka butang nga makaluwas sa kina-
buhi. Ang tubig bugnaw kaayo, ug malisud ang pagkapyot sa eropiano. Kining 
tawhana nahadlok nga sila mamatay sa dili pa moabut ang ilang higayon sa 
paggunit sa butang nga makaluwas sa kinabuhi ug madala ngadto sa luwas 
nga dapit. 

Sa matag higayon nga ang mga tigluwas mopaubos sa butang nga makalu-
was sa kinabuhi ngadto sa usa ka tawo, siya mipasa niini ngadto sa lain aron 
ang laing tawo maoy unang maluwas. Siya mibuhat niini hangtud nga ang ta-
nang tawo nangaluwas, apan siya dili na makagunit pa og dugay. Sa dihang 
ang helikopter mibalik aron sa pagkuha kaniya, siya mitidlom na sa tubig. Siya 
namatay sa wala pa ang bisan kinsa makaluwas niya. 

Gisugyot nga 
Kaiamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
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• Ngano sa inyong hunahuna nga kining tawhana nagsige og pasa sa butang 
nga makaluwas sa kinabuhi ngadto sa lain? Unsa ang imong bation kon ikaw 
usa sa mga naluwas niining tawhana? 

Ipadayag ang imong pagbati mahitungod sa kaisug ug gugma nga gikina-
hanglan aron mahimong ikahatag ang imong kinabuhi alang sa uban sama sa 
gibuhat niining tawhana. 

Ipasabut sa mga bata nga niini nga leksyon sila makakat-on bahin sa kasakit 
ni Jesus ug pag-antus diha sa krus. Siya kinabubut-on nga mihalad sa iyang 
kinabuhi aron nga ang matag tawo kinsa nangabuhi, o mabuhi pa, mahimong 
mabuhi pag-usab tungod sa iyang hilabihan nga gugma alang nato. 

Mubo nga pagribyu Pahinumdumi ang mga bata sa kahimtang diin si Adan ug si Eva nagbutang sa 
ilang mga kaugalingon ug sa ilang kaliwatan sa dihang sila mikaon sa ginadili 
nga prutas sa Tanaman sa Eden. Tungod sa kalapasan nila ni Adan ug ni Eva, 
ang ilang mga lawas nahimong mortal. Kini nagpasabut nga ang ilang mga 
lawas sa umaabot nga adlaw mamatay. Ingon nga mga kaliwatan nila ni Adan 
ug ni Eva, kita usab ulipon sa kamatayon, sama kanila kaniadto. 

Ipamatuod nga ang pisikal nga kamatayon usa ka bahin sa laraw sa 
Langitnong Amahan ug nga ang Langitnong Amahan, sa iyang dako nga ka-
looy, mipadala sa iyang Bugtong nga Anak, si Jesukristo, aron sa pagbuntog 
sa kamatayon. Pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, kitang tanan 
maluwas na gikan sa pisikal nga kamatayon. Kita mamatay, apan kita maban-
haw (tan-awa sa Juan 3:16-17; Heiaman 14:15). 

Ribyuha sa makadiyot gikan sa nangagi nga mga leksyon ang mga panghi-
tabo sa pag-antus, pagbudhi, pagdakop, ug paghusay ni Jesus. 

Asoy sa Kasulatan Itudlo sa mga bata ang asoy sa pagkalansang ni Jesus sa krus ug paglubong 
nga makita sa Mateo 27:32-66. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa itudlo 
ang asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 
Ingon man basaha ang Lucas 23:34, 39-43 ug Juan 19:19-22, 25-27, 34, 39. 
Gamita ang mga huiagway sa tukma nga mga panahon. 

Ikaw mahimong mogamit sa mosunod nga lista aron sa pagtabang sa imong 
kaugalingon sa pagtudlo sa mga punto niini nga leksyon: 

1. Si Simon sa Cyrene mipas-an sa krus ni Jesus (Mateo 27:32). 

2. Si Jesus gibitay diha sa krus taliwala sa duha ka mga kawatan 
(Mateo 27:33-38; Lucas 23:32-33). 

3. Si Pilato misulat og titulo ug mibutang niini ngadto sa krus 
(Juan 19:19-22). 

4. Si Jesus gibiaybiay (Mateo 27:39-44). 

5. Si Jesus nakigsulti ngadto sa mga kawatan (Lucas 23:39-43). 

6. Si Jesus mihangyo kang Juan sa pag-atiman sa iyang inahan 
(Juan 19:25-27). 

7. Ang kangitngit milukop sayuta (Mateo 27:45-46). 

8. Si Jesukristo namatay (Mateo 27:50-56). Ang sundalo nga Romano 
mituslok sa iyang kilid (Juan 19:34). 
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9. Ang lawas ni Jesus gibutang sa usa ka lubnganan (Mateo 27:57-61; 
Juan 19:38-42). 

10. Ang mga gwardya gisugo sa pagbantay sa lubnganan (Mateo 27:62-66). 

Mga Pangutana sa Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran sa kasulatan 
Panaghisgutan ug samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
Paggamit sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 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 makasabut sa mga kasulatan. 

• Human sa husay ni Jesus, unsa ang gibuhat ni Pilato? (Mateo 27:26.) Unsa 
ang gipasabut sa pagkastigo? (Pagbunal.) Unsa ang gipasabut sa ilansang 
sa krus? (Pagpahamtang sa kamatayon pinaagi sa paglansang o paghigot 
sa mga kamot ug tiil ngadto sa usa ka krus.) Ipasabut nga ang paglansang 
sa krus usa ka hinay ug masakit nga kamatayon nga kalagmitan giandam 
alang sa mga ulipon ug sa pinakaubos nga mga kriminal. 

• Sa unsang duha ka mga ngalan nga nailhan ang dapit diin si Jesus 
gilansang sa krus? (Mateo 27:33; Lucas 23:33.) 

• Uban ni kinsa si Jesus gilansang? (Mateo 27:38; Lucas 23:33.) 

• Unsa ang gihatag sa sundalo ni Jesus aron imnon? (Mateo 27:34.) Ipasabut 
nga ang suka ug apdo gihatag ingon nga usa ka tambal aron sa pagpatay 
sa pagbati o pagpakubos sa kasakit. Tabangi ang mga bata sa pagsabut 
nga si Jesus mibalibad sa pag-inom sa gitimpla tungod kay siya buot nga 
siya adunay igong panimuot ug masayud samtang siya nagtapos sa buhat 
sa Pag-ula. 

• Kinsa ang gihangyo ni Jesus nga pasayloon sa Langitnong Amahan? (Lucas 
23:34.) Ngano sa inyong hunahuna nga mahinungdanon nga si Jesus 
mipasaylo sa mga sundalo? Ngano nga mahinungdanon nga kita 
mapasayloon? Sa unsang paagi nga kita mapanalanginan kon kita 
mopasaylo sa uban? 

• Kinsa ang uban niadtong nagbiaybiay ug nagtamay (nag-insulto) kang Jesus 
samtang siya nagbitay diha sa krus? (Mateo 27:39-44.) Unsa ang ubang 
mga butang nga ilang gisulti ngadto kaniya? Uinsay gitubag ni Jesus? 
(1 Nephi 19:9.) Unsaon nato sa pagtubag kon ang mga tawo magsulti og 
malupigon nga mga butang ngari nato? 

• Unsay reaksyon sa duha ka mga kawatan ngadto kang Jesus? (Lucas 
23:39-43.) Unsa ang gisulti sa ikaduhang kawatan nga nagpakita nga siya 
nagsugod na sa paghinulsol? (Lucas 23:40-42.) Unsa ang tubag ni Jesus? 
(Lucas 23:43.) 

• Giunsa ni Jesus pagpakita og dako nga gugma alang sa iyang inahan 
samtang nag-antos diha sa krus? (Juan 19:25-27.) Unsa ang gitudlo niini 
kanato mahitungod ni Jesus? 

• Unsa kadugay ang kangitngit diha sa yuta? (Mateo 27:45.) Unsa ang 
gisinggit ni Jesus? (Mateo 27:46.) Ang Dios tinuod ba nga mibiya sa iyang 
Anak? Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mibawi sa iyang espiritu sa 
sulod sa usa ka gutlo aron nga si Jesus makahimo sa paghingpit sa iyang 
kadaugan batok sa sala ug kamatayon pinaagi sa iyang kaugalingon. 
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• Unsay buot ipasabut nga si Jesus "mitugyan sa kalag"? (Ang bugtong paagi 
nga si Jesus mahimong mamatay mao ang pagtugot sa iyang espiritu nga 
mobiya sa iyang lawas. Ang kasulatan nagpamatuod nga siya mitugyan sa 
iyang kinabuhi nga kinabubut-on; kini wala kuhaa gikan kaniya.) Ipabasa sa 
mga bata ang Juan 10:17-18. Ngano sa inyong hunahuna nga si Jesus 
andam nga mitugyan sa iyang kinabuhi? 

• Unsa nga milagroso nga mga panghitabo ang nahitabo sa panahon sa 
kamatayon ni Jesus? (Mateo 27:51-53.) Unsa ang ipasabut sa "nag-iiis sa 
duha ka bahin"? (Napikas.) Unsa nga pagpamatuod ang gihatag sa 
senturyon (usa ka opisyal sa sundalo nga Romano) sa dihang siya nakakita 
kon unsa ang nahitabo? (Mateo 27:54.) 

• Kinsa si Jose sa Arimatea? (Mateo 27:57.) Unsa ang iyang gibuhat? (Mateo 
27:58-60.) 

• Unsa ang gihangyo sa mga Pariseyo nga buhaton ni Pilato? (Mateo 
27:62-66.) Ngano nga buot nila nga bantayan ang lubnganan? Ngano nga 
ang ilang paningkamot wala nakahimo og kalainan? Unsa ang gitudlo niini 
nato mahitungod sa gahum sa tawo ug sa gahum sa Ginoo? 

Ikaw mahimong mogamit sa mosunod nga mga pangutana alang sa 
pagtabang sa mga bata sa pagsabut sa kalambigitan tali sa kasaypanan 
nilang Adan ug Eva ug sa panginahanglan og usa ka Manluluwas. 

• Sa unsa nga paagi nga si Adan ug ni Eva milapas sa usa sa mga sugo sa 
Langitnong Amahan sa Tanaman sa Eden? (Sila mikaon sa prutas gikan sa 
kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan.) Unsa ang sangputanan niini nga 
kalapasan? (Sila kinahanglan nga mobiya sa tanaman. Sila nahimong mortal 
ug makahimo sa pagbaton og mga anak. Sila ug ang tanan nilang kaliwatan 
nahimong ulipon sa kamatayon. Kini usa ka bahin sa laraw sa Langitnong 
Amahan. 

• Unsay mahitabo sa atong mga lawas ug mga espiritu kon kita mamatay? 
(Ang espiritu mobiya sa lawas ug moadto sa kalibutan sa espiritu; ang lawas, 
walay kinabuhi kon walay espiritu, sa kasagaran ilubong ngadto sa yuta.) 
Unsay atong buhaton aron sa paghiusa pag-usab sa atong mga lawas ug 
mga espiritu? (Wala; tungod kay kita mga mortal, kita walay gahum sa 
paghiusa sa atong mga lawas ug mga espiritu pinaagi sa atong 
kaugalingon.) 

• Kinsa ang naghimo nga posible alang nato sa pagbuntog niining walay 
paglaum nga kahimtang? Ngano nga si Jesus ang bugtong makahimo 
pagluwas nato? (Siya walay sala; siya ang Bugtong Anak sa Langitnong 
Amahan sa unod ug adunay gahum batok sa kamatayon.) Unsay inyong 
gibati nga nasayud nga adunay usa ka tawo nga makatabang ninyo ug sa 
inyong banay nga mahimong mabanhaw? 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Ilista ang mosunod nga mga kasulatan sa usa ka tsart o diha sa pisara. Isulti 
sa mga bata nga ang matag kasulatan naglakip og usa sa mga nahisulat 

Katingbanan ug 
Mga Pangutana sa 
Panaghisgutan ug 
Paggamit 
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nga mga pamulong nga si Jesus mihimo samtang nagbitay diha sa krus. 
Tuguti ang mga bata sa pagbasa sa mga pakigpulong ug sa pagsulti kon sa 
unsa nga gahum o hiyas sa kinaiya ang nakatabang kang Jesus sa pagsulti 
o pagbuhat niining mga butanga. 

Lucas 23:34 (Siya manggiloloy-on ug mapasayloon.) 
Lucas 23:43 (Siya adunay gahum sa pagtagna kon unsa ang mahitabo.) 
Juan 19:26-27 (Siya adunay gugma ug pagpakabana sa iyang inahan.) 
Mateo 27:46 (Siya nagpadayag sa iyang pagsalig sa iyang Amahan.) 
Lucas 23:46 (Siya manunuton sa kabubut-on sa Langitnong Amahan.) 
Juan 19:30 (Siya mituman sa laraw sa Langitnong Amahan.) 

2. Ilista diha sa pisara kining mga ngalan sa mga tawo o pundok sa mga tawo 
nga gihisgutan sa asoy sa kasulatan sa kamatayon ug paglubong ni Jesus. 
Pangutana sa mga bata kon unsa ang ilang nahinumduman mahitungod sa 
matag tawo o pundok. Tabangi ang mga bata sa pag-i!a sa bahin nga gidala 
sa matag usa: 

Jesukristo 
Pilato 
Simon sa Cyrene 
Mga sundalo 
Mga tigtamay 
Duha ka kawatan 
Maria, ang inahan ni Jesus 
Juan ang Hinigugma 
Ang senturyon 
Jose sa Arimatea 

3. Hisguti ug tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa ikaduha nga artikulo sa 
hugot nga pagtuo. 

4. Awita o basaha ang mga pulong sa "Kita Mag-awit og Himaya sa Ngalan ni 
Jesus" Mga Baruganan sa Ebanghelyo, (31110). 

Panapos 

Ipamatuod ang imong pasalamat alang sa hilabihan nga pagsakripisyo nga 
gihimo ni Jesus alang kanato nga namatay diha sa krus. Ipamatuod nga kita 
mabanhaw ug mabuhi pag-usab tungod sa iyang hilabihan nga gugma alang 
kanato. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mateo 27:34-50 sa panimalay ingon 
nga usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 

128 



Ang Pagkabanhaw 
ni Jesukristo 

Leksyon 29 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga makasabut nga si Jesukristo nabanhaw 
gikan sa pagkamatay ug nga kitang tanan mahimong mabanhaw. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 27:52-53; 28:1-15; Lucas 24; 
Juan 20; Mga Buhat 1:3, 9-11; ug 1 MgaTaga Corinto 15:5-6, 22. Dayon 
pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo sa pagtudlo ang mga bata 
sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga 
Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang basahonon: Marcos 16. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
sa pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang kanila 
sa pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Mga piraso sa papel nga adunay usa sa mosunod nga mga pulong o mga 

hugpong sa mga pulong diha sa matag usa: panaptong lino, lamas, 
tanaman, mga sundalo, bato. 

c. Mga huiagway 7-35, Lubnganan ni Jesus (62111); 7-36, Si Maria ug ang 
Nabanhaw nga Ginoo (Mga Huiagway sa Ebanghelyo 233; 62186); ug 7-
37, Ang Nabanhaw nga si Jesukristo (Mga Huiagway sa Ebanghelyo 239; 
62187). 

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

Ibutang ang mga piraso sa papel nga nalista sa seksyon sa "Pagpangandam" 
ngadto sa usa ka sudlanan, ug hatagi ang mga bata og higayon sa pagpili og 
usa ka piraso sa papel. Hangyoa sila sa paghulagway kon unsa ang nalista, 
ug dayon pangutan-a sila kon sila makahimo ba sa pagsulti kon sa unsa nga 
paagi nga kana nga pulong o hugpong sa mga pulong may kalabutan sa 
paglubong ni Jesus. Gamita ang igo nga mga pulong o hugpong sa mga pu-
long aron ang matag bata adunay higayon. 

Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna nga kana sayo sa Domingo sa bun-
tag human sa pagkalansang sa krus ug paglubong ni Jesus. Tuguti sila sa 
paghunahuna nga sila uban sa mga tinun-an, kinsa nagmasulub-on sa kama-
tayon ni Jesus. Sila naglaum nga si Jesus moluwas kanila gikan sa paghari sa 
mga Romano ug magtukod sa iyang gingharian diha sa ibabaw sa yuta sa ga-
hum ug himaya. Apan karon siya namatay. isulti sa mga bata nga ikaw mag-
hisgot kon unsa ang nahitabo niana nga kabuntagon sa Domingo didto sa 
Jerusalem. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 
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Asoy sa Kasulatan Ginamit ang mga hulagway sa tukmang panahon, itudlo sa mga bata ang mga 
asoy sa pagkabanhaw ni Jesus nga makita sa Mateo 27:52-53, 28:1-15, Lucas 
24, and Juan 20. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa 
kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Ipasabut nga 
bisan si Jesus misaysay sa iyang mga tinun-an sa makadaghang higayon nga 
siya mabuhi pag-usab human nga siya mamatay, ang iyang mga tinun-an wala 
gayud makasabut kon unsa ang iyang gipasabut. Wala pa gayuy nahitabo 
kaniadto nga adunay nabanhaw, ug sila wala makasabut sa unsang paagi nga 
si Jesus mahimong mabuhi pag-usab. Bisan sa dihang ang mga tinun-an 
nakadungog gikan sa mga anghel nga si Jesus mibangon gikan sa mga patay 
ug nakakita sa mibangon nga Ginoo, lisud pa gihapon alang nila sa pagtuo kon 
unsa ang nahitabo. 

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 
mga kasulatan ug sa makagamit sa mga baruganan diha sa ilang mga 
kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa klase 
makatabang kanila nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Ngano nga si Maria Magdalena ug ang ubang mga babaye miadto sa 
lubnganan pagka-Domingo sa buntag? (Marcos 16:1.) Kinsa ang nakit-an sa 
mga babaye sa dihang sila miadto sa lubnganan? (Lucas 24:4.) Unsa ang 
gisulti sa mga anghel ngadto sa mga babaye? (Lucas 24:5-6.) Unsa ang 
gipasabut sa nabanhaw? (Ang espiritu nga lawas nahiusa pag-usab uban sa 
iyang lawas sa unod ug mga bukog, dili na gayud mabulag pa pag-usab.) 

• Unsa ang gibuhat sa mga babaye human sila makakita sa walay sulod nga 
lubnganan? (Lucas 24:8-12.) Ngano nga ang mga tinun-an wala motuo sa 
asoy sa mga babaye kon unsa ang gisulti sa mga anghel? (Lucas 24:11; 
Juan 20:9.) Unsa sa inyong hunahuna ang inyong mahunahunaan kon kamo 
usa pa sa mga tinun-an ug nakadungog niini nga balita? 

• Unsa ang nakit-an nilang Pedro ug sa laing mga tinun-an sa dihang sila 
miadto sa lubnganan? (Juan 20:3-7. Ipasabut nga "ang laing tinun-an" 
siguro mao si Juan.) Ngano nga sila mituo nga si Jesukristo nabanhaw? 
(Juan 20:8.) 

• Ngano nga si Maria masulub-on lamang gihapon bisan human ang mga 
anghel misulti kaniya nga si Jesus mibangon? (Juan 20:11-13.) Unsa ang 
nahitabo aron sa pagtabang kang Maria nga masayud nga si Jesus 
nabanhaw? (Juan 20:14-16.) Ngano nga si Jesus misulti kang Maria nga 
dili mohikap kaniya? (Juan 20:17.) 

• Kinsa pa ang laing nabanhaw nianang adlawa nga si Jesus nabanhaw? 
(Mateo 27:52-53.) Kinsa sa inyong banay ang mabanhaw? Kinsa pa ang 
mabanhaw? (1 MgaTaga Corinto 15:22.) 

• Unsa nga sugilanon ang gi-imbento sa halangdong mga pari aron sa 
pagpasabut sa walay sulod nga lubnganan? (Mateo 28:11-15.) Ngano nga 
ang mga sundalo miuyon sa pagsulti niini nga sugilanon, bisan tuod sila 
nakakita sa mga anghel? (Mateo 28:12, 15.) 

• Kinsa ang milakaw kuyog sa mga tinun-an diha sa karsada ngadto sa 
siyudad sa Emmaus sa adlaw nga si Jesus nabanhaw? (Lucas 24:13-16.) 
Mahitungod sa unsa ang gipanaghisgutan sa tulo ka mga lalaki diha sa ilang 
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paglakaw? (Lucas 24:17-27.) Unsa ang gibati niining mga tinun-an diha sa 
ilang mga kasingkasing sa dihang sila nakigsulti uban kang Jesus? (Lucas 
24:32.) Unsa man ang nakapainit sa ilang mga kasingkasing? (Ang Espiritu 
Santo.) Sa unsang paagi kamo o ang mga sakop sa inyong banay 
nakadawat og pagdasig gikan sa Espiritu? 

• Unsa ang gibuhat ni Jesus nianang gabii sa adlaw sa iyang pagkabanhaw? 
(Lucas 24:36-48.) Ngano nga ang mga tinun-an misira sa pultahan sa 
dihang si Jesus nagpakita kanila? (Juan 20:19.) Unsa ang reaksyon sa mga 
tinun-an sa dihang ilang nakita si Jesus? (Lucas 24:37.) Unsa ang gibuhat ni 
Jesus aron sa pagpamatuod sa iyang mga tinun-an nga siya nabanhaw? 
Unsa ang nakat-unan sa mga tinun-an mahitungod sa usa ka nabanhaw nga 
lawas? (Lucas 24:39-43.) 

• Ngano nga wala motuo si Tomas nga si Jesus nabanhaw? (Juan 20:24-25.) 
Unsa kadugay kadto una pa si Tomas makakita kang Jesus? (Juan 20:26.) 
Unsa ang gisulti ni Jesus kang Tomas sa dihang siya nagpakita kaniya? 
(Juan 20:29.) Unsa ang nakapalig-on sa inyong pagpamatuod nga si 
Jesukristo nabanhaw? 

• Kang kinsa pa si Jesus nagpakita human sa iyang pagkabanhaw? (Mateo 
28:9; 1 Mga Taga Corinto 15:6.) (Ikaw mahimong mogamit sa kalihokan sa 
pagpalambol aron sa pagribyu sa tanang mga pagpakita ni Jesus human 
sa iyang pagkabanhaw.) 

• Unsa kadugay nagpabilin si Jesus uban sa iyang mga tinun-an human sa 
iyang pagkabanhaw? (Mga Buhat 1:3.) 

• Sa unsa nga paagi si Jesus mikayab ngadto sa langit? (Mga Buhat 1:9-11.) 
Kinsa ang miabut sa pagpasabut sa mga tawo kon unsa ang nahitabo? 
Unsa ang gitudlo niini nga asoy kanato mahitungod sa ikaduhang pag-anhi 
ni Jesus? 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Ihatag sa matag bata ang usa sa mosunod nga mga timailhan ug tuguti sila 
sa pagbasa niini ngadto sa klase. Tuguti ang mga sakop sa klase sa pagtag-
an sa tubag sa matag timailhan. Kon sila wala masayud sa usa ka tubag, 
tuguti ang bata nga naghatag sa pangutana sa paghatag sa pakisayran aron 
ang mga bata mangita og tubag sa mga kasulatan. 

Ako ang unang tawo nga gipakitaan ni Jesus human sa iyang pagkabanhaw. 
Kinsa ako? (Maria Magdalena. Juan 20:1, 16.) 

Si Jesus mipakita kanamo, ug kami mihikap sa iyang mga tiil. Kinsa kami? 
(Laing mga babaye. Mateo 28:5, 9.) 

Ako ang unang Apostole nga misulod sa bakante nga lubnganan. Kinsa ako? 
(Pedro. Juan 20:6.) 

Ako usa ka Apostol kinsa midagan kuyog ni Pedro ngadto sa bakante nga 
lubnganan. Sa dihang ako nakakita, ako mituo nga si Jesus nabanhaw. Kinsa 
ako? (Juan. Juan 20:8.) 
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Ang akong higala ug ako naglakaw kuyog ni Jesus hangtud ngadto sa 
Emmaus, gani ako wala gayud makaila kaniya. Kinsa ako? (Cleopas. 
Lucas 24:18.) 

Si Jesus nagpakita namo samtang kami nagtigum sa usa ka lawak nga 
gisiradohan ang pultahan. Kinsa kami? (Mga tinun-an. Juan 20:19.) 

Ako wala mokuyog sa ubang mga Apostoles sa dihang si Jesus unang 
mipakita ngadto kanila. Ako wala motuo nga si Jesus mibangon gikan sa 
mga patay hangtud nga ako nakakita kaniya pinaagi sa akong kaugalingong 
mga mata ug mibati sa mga agi sa mga lansang sa iyang mga kamot ug 
mga tiil. Kinsa ako? (Tomas. Juan 20:24.) 

Kami diha sa dihang ang mga anghel miligid sa bato gikan sa pultahan. Ang 
labawng mga pari misoborno namo sa pagpamakakak mahitungod kon unsa 
ang among nakita. Kinsa kami? (Mga sundalong Romano. Mateo 28:12.) 

2. Pagsulat sa mga pulong nga nagsulti kon unsa kaha ang gibati sa mga 
tinunan niana nga adlawa nga si Jesus namatay— sama sa kasakit, kasub-
anan, kaguol, ug kawalay-paglaum—sa usa ka kolum diha sa pisara. 
Pasugyuta ang mga bata sa kaatbang niadtong mga pulong—sama sa 
kalipay, hingpit nga kalipay, paglaum, ug hugot nga pagtuo—ug isulat kini 
sa lain nga kolum. Ipasabut nga kini nga mga pagbati mao tingali ang mga 
gibati sa mga tinun-an sa dihang ilang namatikdan nga si Jesus nabanhaw 
na. Hisguti kon unsa kamahinungdanon ang paglaum sa pagkabanhaw 
alang sa matag usa nato. 

3. Uban sa pagtugot sa kapangulohan sa Primarya, sa mainampoon nga paagi 
pagpili ug pagdapit og usa ka sakop kinsa adunay hinigugma nga namatay 
kaniadto sa pagpakigbahin uban sa mga bata kon unsa kamahinungdanon 
alang kaniya ang Pagkabanhaw. 

4. Awita o basaha ang mga pulong sa "Ako Nasayud Nga Akong Manunubos 
Buhi" (Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110). 

Panapos 

Ipadayag sa imong pagbati mahitungod sa pagkabanhaw sa Manluluwas ug 
sa kamahinungdanon niini nganha kanimo. Ipamatuod nga ang pag-antus ni 
Jesus sa tanaman, ang iyang kamatayon, ug ang iyang pagkabanhaw mao ang 
labing mahinungdanon nga mga butang nga nahitabo sa yuta. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Lucas 24 sa panimalay ingon nga usa 
ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Pakan-a ang Akong 
mga Karnero 

Leksyon 29 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makat-on sa pagpakita og gugma alang 
kang Jesukristo pinaagi sa pagtabang sa uban nga makasabut ug magsunod 
sa ebanghelyo. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Juan 21:1-17 and Marcos 16:15. 
Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo sa pagtudlo ang 
mga bata sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam sa 
Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
sa pagpalambo nga makapaapil; sa mga bata ug maoy labing makatabang 
nila sa pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

3. Paghimo og usa ka gamay nga ginunting sa usa ka karnero aiang sa matag 
bata nga nalista sa imong klase (tan-awa sa sumbanan sa katapusan sa 
leksyon), ug isulat ang ngalan sa matag bata diha sa ginunting. (0 isulat ang 
mga ngalan sa mga bata diha sa tinagsa ka mga piraso sa papel.) Sa dili pa 
ang klase ibutang ang mga ginunting sa palibot sa lawak aron ang mga bata 
makakita niini. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Huiagway 7-38, Si Jesus ug ang mga Mangingisda (Mga Huiagway sa 

Ebanghelyo 210; 62138). 

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

Hangyoa ang mga bata sa pagtan-aw libot sa lawak ug sa pagsulti nimo kon 
unsa ang ilang nakita nga lahi. Sultihi sila nga ang mga karnero nga ilang na-
kita nagkatibulaag ug nga ang matag bata mahimong makatabang sa pagpun-
dok sa mga karnero pinaagi sa pagpangutana sa usa diin adunay iyang 
ngalan diha niini ug sa pagdala niini diha nimo. Kon adunay ginunting nga kar-
nero nga mabilin, ipasabut nga ikaw maghisgot niini nga mga karnero sa kata-
pusan sa leksyon. 

Pagdapit og usa ka bata sa pagsalmot sa usa ka dula uban nimo. Magtawag 
sa bata sa iyang tibuok nga ngalan, sama sa, "(Ngalan), ikaw nahigugma ba 
sa atong Manluluwas, si Jesukristo?" Human sa tubag isulti, "Pakan-a ang 
iyang mga karnero." Balika ang ngalan sa bata ug kini nga pangutana sa ma-
kaduha pa nga higayon, ug human sa matag tubag isulti, "Pakan-a ang iyang 
mga karnero." Pangutan-a ang bata unsa ang iyang gibati sa dihang ikaw nag-
sige sa pagpangutana sa sama nga pangutana. Ipasabut nga si Pedro adunay 
susama nga kasinatian uban ni Jesus human si Jesus nabanhaw. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 
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Asoy sa Kasulatan Itudlo sa mga bata ang asoy sa pagpakita ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-
an diha sa Dagat sa Tiberias (o Galilea) gikan sa Juan 21:1—17. (Alang sa 
gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa 
"Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Gamita ang hulagway sa tukma 
nga panahon. 

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 
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 makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang gibuhat nila ni Pedro ug sa ubang mga tinun-an didto sa Dagat 
sa Tiberias? (Juan 21:3.) Unsa ang gisulti ni Jesus sa mga Apostoles nga 
buhaton sa dihang wala sila nakakuha og isda? (Juan 21:5-6.) Ngano sa 
inyong hunahuna nga si Juan nakaamgo nga kadto mao si Jesus sa dihang 
ang pukot napuno og isda? (Juan 21:6-7.) Unsa ang gibuhat ni Pedro? (Juan 
21:7.) Ngano sa inyong hunahuna nga si Pedro mibuhat niini? (Sa dihang 
iyang nasayran nga kadto mao si Jesus, siya wala makahulat aron mapaduol 
kaniya.) 

• Unsa nga pangutana ang gipangutana ni Jesus kang Pedro? (Juan 21:15.) 
Ngano sa inyong hunahuna nga si Jesus nangutana kang Pedro niini nga 
pangutana sa makatulo nga higayon? Unsa ang gibati ni Pedro sa dihang 
si Jesus nangutana kaniya sa sama nga mga pangutana sa makatulo nga 
higayon? (Juan 21:17.) Unsa na ang mga kaakohan ni Pedro karon nga si 
Jesus namatay ug nabanhaw? 

• Unsa ang gipasabut ni Jesus sa dihang siya miiingon, "Pakan-a ang akong 
mga karnero?" Kinsa ang iyang mga karnero? (Ang tanang mga anak sa 
Langitnong Amahan.) Unsa ang gusto ni Jesus nga ipakaon sa iyang mga 
karnero? (Ang mga kamatuoran sa ebanghelyo.) Unsa ang ipabuhat ni Jesus 
sa iyang mga Apostoles? (Marcos 16:15.) 

Tabangi ang mga bata nga makasabut gikan niini nga panaghisgutan nga si 
Jesus nagsugo sa iyang mga Apostoles sa pagsangyaw sa ebanghelyo, ug 
siya buot nila nga magpadayon niini nga buhat, dili sa pagbalik ngadto sa 
pagpangisda. Si Pedro na karon ang Presidente sa Simbahan, ug kini iyang 
kaakohan ang pagpangulo sa Simbahan ug paggiya sa mga paningkamot sa 
pagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesus. 

• Aduna ba kitay mga magbalantay karon kinsa nagpakaon sa mga karnero ni 
Jesus? Kinsa sila? (Tan-awa sa Kalihokan sa Pagpalambo 2.) 

Kon aduna pay mga ginunting sa mga karnero diha sa libot sa lawak, hangyoa 
ang usa sa mga bata sa pagpundok niini ug pagdala niini ngadto sa unahan. 
Ipasabut nga ang uban niining mga bata kansang mga ngalan anaa sa kar-
nero mahimong magkinahanglan og magbalantay nga motabang sa pagpa-
kaon nila sa ebanghelyo. 

• Unsaon nato nga mahimong mga magbalantay ug magpakaon sa mga 
karnero ni Jesus? (Pinaagi sa paghatag og maayong panig-ingnan, pinaagi 
sa pagduaw niadtong kinsa sa kasagaran wala magtambong sa klase ug 
pinaagi sa pagpakighigala kanila sa eskwelahan, pinaagi sa pagbarug alang 
sa ebanghelyo ug sa Simbahan, pinaagi sa pag-alagad niadtong 

Mga Pangutana sa 
Panaghisgutan ug 
Paggamit 
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Leksyon 28 

nanginahanglan, ug uban pa.) Unsaon nato pagtabang ang mga sakop sa 
pamilya ug mga higala nga labaw nga makasabut sa mga baruganan sa 
ebanghelyo? Ngano nga kita nagpakita sa atong gugma alang kang Jesus 
sa panahon nga kita nagtabang sa uban? 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga i s a ka pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Isulat ang Pakan-a ang Akong Mga Karnero diha sa ibabaw sa dako nga tsart 
(o gamita ang pisara). Hisguti uban sa mga bata ang mga paagi nga sila 
makapakita sa ilang gugma alang kang Jesus pinaagi sa pagpakaon sa 
iyang mga karnero. Isulat ang ilang mga sugyot diha sa tsart o sa pisara. 
Gamita ang mosunod nga mga ideya, kon gikinahanglan: 

Pagpakita og maayong panig-ingnan pinaagi sa pagsimba, paggamit og 
limpyo nga mga sinultihan, pagtuman sa mga sugo, pagpakamatinuoron, 
pag-ampo, pagtuon sa mga kasulatan, pagpuyo sumala sa unsay imong 
nakat-unan, ug pagtuman sa imong mga ginikanan ug sa mga balaod sa 
yuta. 

Pagpamatuod ngadto sa mga sakop ug dili mga sakop. 

Tabangi ang uban sa pagpili sa matarung kon sila gitintal. 

Hisguti ang mahitungod sa ebanghelyo ngadto sa mga tawo kinsa wala 
masayud mahitungod niini. 

Pag-ampo ug pagtuon sa mga kasulatan aron labaw nga mahiduol ngadto 
sa Ginoo. 

Ihatag sa mga bata matag usa og usa ka piraso sa papel ug usa ka lapis ug 
paghangyo kanila sa pagsulat og, "Ako mahimong usa ka maayong 
magbalantay pinaagi sa " Hangyoa ang mga bata sa 
pagtiwas niining han-ay sa mga pulong pinaagi sa pagsulat kon unsa ang 
ilang laraw nga mahimong usa ka maayong magbalantay. 

2. Ilista diha sa pisara ang pipila ka mga balaan nga tawag, sama sa obispo, 
magtutudlo, stake president, magtutudlo sa banay, misyonaryo, propeta, 
apostoles, presidente sa Primarya, ug uban pa. Hangyoa ang matag bata sa 
pagpili og usa sa balaan nga mga tawag ug sa pagsulti giunsa niana nga 
tawo pagtabang pagpakaon sa mga karnero sa Manluluwas. Hangyoa ang 
mga bata sa pagpakgigbahin og mga kasinatian sa dihang ang mga 
magtutudlo, mga higala, o mga sakop sa banay mitabang nila nga makakat-
on og dugang mahitungod sa ebanghelyo. Ikaw mahimong mopakigbahin sa 
imong kasinatian. 

3. Diha sa mga piraso sa papel isulat ang mosunod o sama nga mga 
kahimtang diin ang mga bata makahimo sa pagtabang sa uban nga 
mahimong labaw ka lig-on nga mga sakop sa Simbahan. Hangyoa ang usa 
ka bata sa pagpili og usa sa mga piraso sa papel, basaha kini sa hilom, ug 
paghimo sa sitwasyon. Ipatagna sa ubang mga bata unsa ang sitwasyon ug 
pahisguti unsaon nila pagpakaon sa mga karnero ni Jesus sa maong 
sitwasyon. Hatagi ang matag bata og higayon. 
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Ang pipila ka mga bata diha sa imong klase nagsamok sa uban sa panahon 
sa leksyon. 

Pipila sa inyong mga higala gustong motan-aw og bati nga sine. 

Ang inyong higala namugos kaninyo sa pagpanguha og kendi gikan sa 
tindahan nga dili mobayad niini. 

Usa sa inyong grupo gustong sa uban kaninyo nga moinum og beer o dili 
magtuman sa Pulong sa Kaalam sa ubang laing paagi. 

4. Ipasabut nga ang usa ka maayo nga kahigayunan sa pagtabang sa usa ka 
tawo nga masinati sa o molambo diha sa ebanghelyo sa kasagaran 
modangat kon ikaw iyang higala. Pagsulti mahitungod sa unsa ang gusto sa 
mga bata diha sa usa ka higala ug unsaon nila pagpalambo niini nga mga 
hiyas. 

Human sa maampingon nga paghunahuna ug pagpangandam, sultihi ang 
matag bata diha sa mubong sulat sa ilang pipila ka mga kinaiya nga imong 
gidayeg. Ipadayag ang mga hinungdan nga ikaw buot nga mahimong ilang 
higala. 

5. Tuguti ang mga bata sa pagpasabut kon sa unsang paagi ang mosunod nga 
mga kasulatan magamit nato karon: 

Mateo 24:14 
Mateo 28:19-20 
Doktrina ug mga Pakigsaad 4:1-4 
Doktrina ug mga Pakigsaad 15:6 
Doktrina ug mga Pakigsaad 31:3-5 

6. Awita o basaha ang mga pulong sa "Pangahas Pagbuhat sa Matarung" 
(.Baruganan sa Ebanghelyo, 31110). 

Panapos 

Ipamatuod nga isip nga mga sakop sa Simbahan, kita matag usa adunay 
kaakohan sa pagtabang sa uban nga makat-on mahitungod sa ebanghelyo ug 
pagpaduol ngadto kang Jesukristo. Ipakigbahin uban sa mga bata ang imong 
pagbati bahin sa kahigayunan sa pagpakigbahin sa ebanghelyo uban kanila. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Juan 21:1-17 sa panimalay ingon nga 
usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pakan-a ang Akong Karnero 

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Leksyon 29 Ang Misyon ni Jesukristo 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata nga makasabut sa misyon ni Jesukristo. 

Pahinumdom alang sa magtutudlo: Kini nga leksyon usa ka kinatibuk-ang 
paghulagway sa kang Jesus nga kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, mortal 
nga kinabuhi ug kinabuhi human dinhi sa yuta. Kini gituyo alang sa pagta-
bang sa mga bata nga makasabut sa hingpit sa misyon ni Jesus. Tungod kay 
ang leksyon usa ka kinatibuk-ang paghulagway, ang mga pangutana halapad. 
Samtang ikaw naghisgot kanila, labing maayo nga magpunting diha sa mga 
kinamaayohan sa mga hitabo sa matag bahin sa pagpangalagad sa 
Manluluwas kaysa mosulay sa paghisgot sa detalye nga bahin. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Moises 1:33, 39; 4:2; Lucas 24:27; 
Juan 3:16; 15:9-13; 1 Mga Taga Corinto 10:4; Mosiah 13:33; 3 Nephi 
11:7-10; Ether 3:14; Doktrina ug mga Pakigsaad 138:30; ug Joseph Smith— 
Kasaysayan 1:17. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo sa 
pagtudlo ang mga bata sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa 
"Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang mga basahonon: Baruganan sa Ebanghelyo, mga kapitulo 3, 11, ug 
43. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug maoy labing makatabang 
kanila sa pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Mga ginunting nga mga mga pulong (tan-awa ang nagsunod nga tsart). 
c. Mga hulagway 7-1, Si Jesus ang Kristo (Mga Hulagway sa Ebanghelyo 

240; 62572). 

Pahinumdom: Sa panahon sa leksyon ikaw mokompleto sa tsart sama sa mo-
sunod (o ikaw makasulat sa materyal diha sa pisara). Ipadayag "Ang Misyon ni 
Jesukristo" ug unya ang tulo ka labing mahinungdanong mga ulohan pina-
higda ubos niana nga ulohan. Ipabutang sa usa ka bata ang usa ka ginunting 
nga mga pulong ubos sa tukma nga ulohan samtang ikaw naghisgot niana 
nga bahin sa misyon ni Jesus. 
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Kinabuhi ni Kristo sa Wala 
pa Dinhi sa Yuta 

Miboluntaryo nga mahimong 
atong Manluluwas 

Milalang sa yuta 

Mao ang Jehova sa Daang 
Tugon 

Mihatag og pagpadayag 
ngadto sa mga propeta 

Kang Kristo nga Mortal nga 
Kinabuhi 

Mitudlo sa ebanghelyo 

Miayo sa mga masakiton 

Mitukod sa iyang Simbahan 

Miula sa atong mga sala 

Namatay alang kanato 

Ang Kinabuhi ni Kristo 
human dinhi sa Yuta 

Miduaw sa kalibutan sa 
espiritu 

Nabanhaw 

Miduaw sa mga Nephite 

Mitukod sa iyang simbahan 
alang kanato pinaagi ni 
Propeta Joseph Smith 

Mihatag og pagpadayag 
ngadto sa mga pangulo sa 
Simbahan karon 

Naghigugma ug nagtabang 
kanato 

Moanhi pag-usab 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Mga Asoy sa 
Kasulatan 

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

Ipahingalan sa mga bata kutob sa ilang mahimo ang mga pulong nga ilang 
mahulagway kon si kinsa sila, sama sa anak nga lalaki, anak nga babaye, apo, 
estudyante, magdudula og soccer, ug uban pa. Isulat kini diha sa pisara. Sa 
lain nga kolum diha sa pisara (o paggamit og mga ginunting nga mga mga 
pulong) isulat ang pipila sa mga ngalan nga magamit ngadto kang Jesus (tan-
awa sa 'Jesukristo" diha sa Giya ngadto sa mga Kasulatan), magsugod sa 
mga dili sinati ngadto sa mga bata, sama sa Panig-ingnan, Maghuhukom, Lig-
on nga Sukaranan, Tigpataliwala, ug magpadayon ngadto sa mga pulong nga 
sila malagmit nasayud, sama sa Manluluwas, Manunubos, Tiglalang, ug uban 
pa. Ipaisa sa mga bata ang ilang mga kamot sa higayon nga sila nasayud 
kon kinsa ang gipasabut niining mga ngalan. 

Ipakita ang huiagway ni Jesus ang Kristo. Ipasabut nga si Jesus nakabuhat og 
daghang talagsaon nga mga butang alang kanato, dili lamang sa dihang siya 
dinhi pa sa yuta apan sa wala pa siya natawo ug human sa iyang kamatayon 
ug pagkabanhaw. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga si Jesus 
nakabuhat niining mga butanga aron sa pagtuman sa laraw sa kaluwasan sa 
Langitnong Amahan alang kanato. Kita motawag niini nga laraw sa kaluwasan 
tungod kay pinaagi niini ug uban sa tabang ni Jesus kita makahimo sa pagbalik 
aron magpuyo pag-usab hangtud sa kahangturan uban sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesus (tan-awa sa Moises 1:39). Ipabasa sa mga bata ang Juan 3:16 sa 
makusog. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa 
kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 
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Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw mag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 
mga kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan diha sa ilang mga kinabuhi. 
Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa kiase makatabang 
kanila nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang uban sa mga butang nga gibuhat ni Jesus sa wala pa siya natawo 
dinhi sa yuta? 

• Kinsa ang miboluntaryo nga mahimong atong Manluluwas? Kanus-a siya 
miboluntaryo? (Ether 3:14; Moises 4:2.) Kinsa ang mipili kang Jesus aron 
mahimong atong Manluluwas? (Juan :16; Abraham 3:27.) 

• Kinsa ang milalang sa yuta? Kanus-a gilalang ni Jesus ang yuta? (Genesis 
1:1; Moises 1:33.) 

• Kinsa si Jehova, o ang Ginoo sa Daang Tugon? Kinsa ang mihatag og mga 
pagpadayag ngadto sa mga propeta sa Daang Tugon, sama kang Moises ug 
Abraham? (Jesukristo. Tan-awa ang 'Jehova" diha sa Giya ngadto sa mga 
Kasulatan.) Kinsa ang gipamatuod nilang Moises ug sa tanang mga 
propeta? (Lucas 24:27; Mosiah 13:33.) 

• Unsa ang gibuhat ni Jesus samtang dinhi siya sa yuta? Ipalista sa mga bata 
kutob sa ilang mahinumduman ang mga butang mahitungod sa yutan-on 
nga pagpangalagad ni Jesus. Ngano nga gibuhat ni Jesus kining mga 
butanga alang kanato? (Juan 15:9, 11.) 

• Unsa ang gibuhat ni Jesus human siya namatay? (1 Pedro 3:18-20; D&P 
138:30; siya miduaw sa mga espiritu didto sa bilangguan.) Unsa ang gibuhat 
ni Jesus human siya nabanhaw? (3 Nephi 11:7-10, 27:8: miduaw sa mga 
Nephite sa America ug mipakita kanila sa iyang lawas; Joseph Smith— 
Kasaysayan 1:17: miduaw ni Joseph Smith aron sa pagpahiuli sa 
kamatuoran; D&P 115:4: mitukod sa iyang simbahan alang kanato.) 

• Giunsa ni Jesus pagtabang ang matag usa kanato karon? (Amos 3:7; Mateo 
28:20.) (Tan-awa ang pagpalambo nga mga kalihokan 2.) 

• Unsa ang dakong hitabo ang gipaabot natong tanan? Unsa nga mga 
panagna ug mga saad ang gipadayag ni Jesus mahitungod sa iyang 
ikaduhang pag-anhi? (Mateo 24:30-31; D&P 29:11.) 

• Unsaon nato pagpakita kang Jesus nga kita mapasalamaton tungod sa 
tanan nga iyang nabuhat alang kanato? (Juan 15:10, 12.) Tabangi ang mga 
bata sa paghunahuna sa mga sugo nga ilang matuman aron sa pagpakita 
kang Jesus nga sila mapasalamaton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sulod sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Pangitaa ang 'Jesukristo" diha sa Giya ngadto sa mga Kasulatan aron sa 
pagtan-aw sa daghang mga titulo ug mga papel ni Jesus. Pagpili og pipila 
niini nga mga titulo aron hisgutan. 

Mga Pangutana sa 
Panaghisgutan ug 
Paggamit 
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Leksyon 28 

2. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga si Jesus naghigugma nato ug 
naggiya sa Simbahan karon. Isaysay ang mosunod nga sugilanon ni 
Presidente Lorenzo Snow, ang ikalimang Presidente sa Simbahan, nga 
nakakita kang Jesus sa Templo sa Salt Lake: 

Usa ka gabii ang usa sa mga apo nga babaye ni Presidente Snow miduaw 
uban kaniya sa Templo sa Salt Lake. Sa dihang siya mobiya na, si Presidente 
Snow misunod kaniya ngadto sa koridor. Sa kalit lamang siya miingon, "Hulat 
og kadiyot, Allie, ako buot nga mosulti nimo og usa ka butang. Dinhi niining 
dapita nga ang Ginoong Jesukristo mipakita kanako sa panahon sa 
pagkamatay ni Presidente Woodruff." Siya mihimo og usa ka lakang, migunit 
sa iyang walang kamot, ug mipadayon, "Siya nagbarug dihang dapita, mga 
tulo ka piye ibabaw sa salog. Maora gayud nga tan-awon og nagbarog siya 
diha sa usa ka palid sa tinuod nga bulawan." Si Presidente Snow milarawan 
dayon sa panagway sa Manluluwas ug sa iyang maanindot nga puting mga 
kupo. (Tan-awa sa LeRoi C. Snow, "An Experience of My Father's," 
Improvement Era, Sept. 1933, p. 677.) 

3. Ipapangita sa mga bata ang mosunod o susama nga mga kasulatan aron sa 
pagtabang nila sa pagribyu sa mga butang nga gibuhat ni Jesus sa panahon 
sa iyang mortal nga pagpangalagad: 

Mateo 5:2 (nagtudlo sa ebanghelyo) 
Mateo 14:14 (nag-ayo sa mga masakiton) 
Marcos 3:14 (nagtukod sa iyang simbahan) 
2 Nephi 2:6-7 (nagtubos alang sa atong mga sala ug namatay alang 
kanato) 
Mateo 28:6-7 (nabanhaw) 

Panapos 

Ipamatuod ang imong pagpasalamat kang Jesus ug alang sa mga daghang 
mga butang nga iyang gibuhat alang kanato ug sa gipadayon sa pagbuhat 
alang kanato. Sultihi ang mga bata kon unsa ikaw kamapasalamaton alang sa 
kahigayunan nga magtuon og dugang mahitungod sa panahon ni Jesus sa 
yuta. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Juan 15:9-13 sa panimalay ingon nga 
usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Leksyon 29 Ang Adlaw sa Pagkunsad 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga makasabut mahitungod sa gasa sa 
Espiritu Santo ug sa pagsabut kon unsaon sa pag-ila sa mga pag-aghat sa 
Espiritu Santo. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mga Buhat 2:1-24, 32-33, 36-47 
ug Juan 14:25-27. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo 
pagtudlo ang mga bata sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa 
"Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug Pagtudlo gikan sa 
mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang mga basahonon: Mga Baruganan sa Ebanghelyo, mga 
kapitulo 7 ug 21. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
sa pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug maoy labing makatabang 
kanila sa pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Tisas ug usa ka pisara. 
c. Hulagway 7-39, Adlaw sa Pagkunsad. 

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

Itudlo sa mga bata nga sa dihang si Jesus kauban sa iyang mga Apostoles 
siya mitudlo kanila og daghang mga butang. Siya nasayud nga siya dili sa 
kanunay uban kanila, busa siya misaad sa pagpadala og usa ka linain nga 
gasa aron sa pagtabang kanila. 

Basaha ang mosunod nga mga timailhan. Tuguti ang mga bata sa pagbarug 
kon sa ilang hunahuna sila nasayud kon unsa kini nga gasa ug sa paghung-
hong sa tubag diha sa imong dunggan. Kon sila husto sa pag-ila sa Espiritu 
Santo, tuguti sila nga magpabilin nga magbarug. 

Ako nagtudlo sa kamatuoran. 
Ako usa ka giya. 
Ako naghatag og kahupayan. 
Ako nagpamatuod kang Jesukristo. 
Ako kalagmitan nagsulti sa inyong hunahuna ug kasingkasing. 
Ako sakop sa Diosnong Kapangulohan. 
Ako usa ka espiritu nga persona apan walay pisikal nga lawas. 

Isulat ang pulong Espiritu Santo diha sa pisara. Basaha ang Juan 14:25-27 
uban sa mga bata. Ribyuha ang lista sa mga timailhan aron sa pagtabang sa 
mga bata nga makasabut kon unsa ang gibuhat sa Espiritu Santo alang kanato. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 
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isulat ang pulong Pagkunsad diha sa pisara. Ipasabut nga ang Pagkunsad 
naggikan sa usa ka Griyego nga pulong nga nagpasabut nga ika kalim-an. 
Ang Pagkunsad usa ka kasaulogan sa mga Judeo nga gihimo sa matag tuig 
kalim-an ka mga adlaw human sa Paglabay. Si Jesus mihatag sa sakramento 
ngadto sa iyang mga Apostoles diha sa Katapusang Panihapon, diin nahitabo 
sa panahon sa Paglabay. Diha sa ika kalim-an ka mga adlaw human sa 
Katapusang Panihapon nga ang iyang mga tinun-an nakadawat sa gasa sa 
Espiritu Santo. Isulat ang pulong Gasa sa Espiritu Santo diha sa pisara. 

Asoy sa Kasulatan Tudloi ang mga bata sa asoy sa adlaw sa Pagkunsad (Mga Buhat 2:1-24, 
32-33, 36-47). (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa 
kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Ipakita ang 
huiagway sa Adlaw sa Pagkunsad sa tukma nga panahon. 

Mga Pangutana sa Pagtuon sa mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
Panaghisgutan ug samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
Paggamit sa imong pagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 

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 makasabut sa mga kasulatan. 

• Sa adlaw sa Pagkunsad, sa unsa nga paagi nga ang Espiritu Santo miadto 
sa mga Apostoles ni Jesus? (Mga Buhat 2:1-4.) 

• Unsa ang nakahatag og abilidad sa mga tinun-an sa pagsulti sa tanang mga 
matang sa pinulongan ug mahimong masabtan sa mga tawo nga nagsulti sa 
nagkalainlain nga mga pinulongan? (Mga Buhat 2:4.) Sa unsa nga paagi nga 
kining espirituhanong gasa sa Espiritu Santo nakatabang sa paningkamot sa 
misyonaryo sa Simbahan karon? (Pinaagi sa pagtabang daghang mga 
misyonaryo ang nakat-on og langyaw nga mga pinulongan. Ang gasa sa 
pinulongan makatabang usab sa mga kontak nga makasabut sa mensahe sa 
ebanghelyo bisan kon ang usa ka misyonaryo dili kaayo makamaong mosulti 
sa pinulongan.) 

• Unsa ang nakaingon sa mga kasingkasing sa mga katawhan nga nasakitan 
human nga si Pedro mipamatuod sa pagkalansang sa krus ug pagkabanhaw 
ni Kristo? (Mga Buhat 2:33, 36-37. Ang Espiritu Santo.) Unsa ang buot 
ipasabut sa nasakitan nga kasingkasing? (Sa pagbaton og usa ka hilabihang 
pagbati sa pagbasol o kasubo.) Sa unsang paagi nga ang Espiritu Santo 
makatabang nato sa pagbati og pagbasol alang sa mga butang nga atong 
nabuhat? 

• Sa unsang paagi nga ang Espiritu Santo makatabang nato sa pagkasayud 
kon unsa ang buhaton? Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang mga 
tawo makabati sa Espiritu Santo nga mitabang kanila sa ilang mga kinabuhi 
sa nagkalainlain nga mga paagi, sama sa pagbati og kalinaw o usa ka 
panghunahuna nga ang usa ka butang husto, pagbaton og klaro nga 
pagsabut sa mga kasulatan ug sa ubang mga hilisgutan, pagkakita og tubag 
sa usa ka problema sa mga kasulatan, pagpaminaw og usa ka pakigpulong 
o usa ka leksyon diha sa simbahan nga nakatabang nimo, ug uban pa. Kon 
sa imong hunahuna kini tukma, ikaw mahimong mopaambit og usa ka 
kasinatian sa dihang ikaw nakabati sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi. 

• Unsa ang gisulti ni Pedro sa mga katawhan nga gikinahanglan nilang 
buhaton aron sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo? (Mga Buhat 2:38.) 
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Unsa ang gikinahanglan natong buhaton aron sa pagdawat sa gasa sa 
Espiritu Santo? 

• Pila kaninyo ang nahatagan sa gasa sa Espiritu Santo? Tabangi ang mga 
bata nga makasabut nga posible nga adunay kahigayunan nga makaangkon 
sa pag-aghat sa Espiritu Santo sa dili pa ang bunyag; bisan pa niana, kita 
makadawat sa gasa sa Espiritu Santo kon kita nakumpirma nga mga sakop 
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw human 
sa atong mga bunyag. Kon kita matarung, ang gasa sa Espiritu Santo 
naghatag og katungod nga kita makaangkon sa Espiritu Santo uban kanato 
ingon nga makanunayon nga kauban (tan-awa sa D&P 121:45-46). 

• Human mabunyagi ang 3,000 ka mga kalag, unsa ang pipila ka mga butang 
nga ilang gibuhat aron ang Espiritu Santo magpadayon sa paggiya kanila? 
(Mga Buhat 2:42-47.) (Ikaw mahimong motugot sa mga bata sa pagpangita 
sa mga tubag sa kasulatan ug sa paglista niini diha sa pisara.) 

• Unsa ang atong kinahanglan nga buhaton aron makaangkon sa Espiritu 
Santo uban kanato? (Magbasol, magpabunyag, modawat sa gasa sa Espiritu 
Santo, magpuyo nga matarung, mag-ampo alang sa giya sa Espiritu Santo, 
mohunong ug maminaw, ug magsunod sa mga pag-aghat nga moabut.) 

Pagpaambit sa mosunod nga kinutlo uban sa mga bata: 

"Pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan aron sa pagpanalangin kanimo 
uban sa lyang Espiritu sa tanang higayon. . . . Ang Espiritu Santo usa 
ka...gasa gikan sa Langitnong Amahan. . . . Siya mohunghong diha kanimo sa 
usa ka ligdong, hinay nga tingog sa pagbuhat og matarung. Kon ikaw magbu-
hat og matarung, ikaw bation og maayo, ug kana mao ang Espiritu Santo nga 
nagsulti kanimo. Ang Espiritu Santo usa ka halangdon nga kauban. Siya kanu-
nay nga anaa aron sa pagtabang nimo" (Ezra Taft Benson, sa Taho sa 
Komperensya, Abr. 1989, p. 103; o Ensign, Mayo 1989, p. 82). 

Dapita ang mga bata sa pagpakigabhin og usa ka kasinatian sa dihang sila o 
usa ka sakop sa ilang banay nakabati sa pag-aghat sa Espiritu Santo. Awhaga 
ang mga bata sa pagpaminaw sa pag-aghat sa Espiritu Santo ug pagpaning-
kamot sa pagsunod niadtong mga pag-aghat. (Tan-awa sa kalihokan sa pag-
palambo 6.) 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Ipakigbahin ang mosunod nga sugilanon mahitungod kang Presidente 
Harold B. Lee, ang ikanapulo ug usa nga Presidente sa Simbahan: 

"Ako tingali nag-edad og walo ka tuig, o mas bata pa, sa dihang ako gidala 
sa akong amahan sa usa ka umahan sa layo layo nga dapit. Samtang siya 
nagtrabaho ako naghimo og mga butang nga buhaton sa usa ka batan-ong 
lalaki. Ang adlaw init ug abugon ug ako nagdula hangtud nga ako gikapoy. 
Sa pikas nga bahin sa koral adunay usa ka gubaon nga kamalig nga maora 
og nakadapit og pagtagad nako. Sa akong hunahuna ako naghunahuna 
niining gubaon nga kamalig nga usa ka kastilyo nga ako gustong susihon, 
busa ako miduol sa koral ug nagsugod sa pagkatkat aron maabut ngadto 
niana nga kamalig. Adunay usa ka tingog nga akong nadungog nga nag-
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Leksyon 28 

ingon nga kini usa ka makahuluganong butang. 'Harold, ayaw pag-adto 
ngadto.' Ako mitan-aw sa palibot aron sa pagpangita kon kinsa ang 
nagsangpit sa akong ngalan. Ang akong amahan tua sa layo kaayo sa pikas 
nga bahin sa umahan. Siya dili makakita kon unsa ang akong buhaton. Wala 
makita ang nagsangpit. Dayon ako nakaamgo nga adunay usa ka tawo nga 
dili nako makita nga nagpahimangno nako sa dili pag-adto ngadto. Kon unsa 
man ang anaa ngadto, dili gayud nako mahibaloan, apan ako nakat-on og 
sayo nga adunay mga tawo nga dili nato makita nga mahimong makigsulti 
nato" (sa Conference Report, Mexico Area Conference 1972, pp. 48-49). 

2. Isulat ang matag usa sa mosunod nga mga pakisayran diha sa usa ka lahi 
nga piraso sa papel. (Alang sa dugang pakisayran mahitungod sa Espiritu 
Santo, tan-awa diha sa Giya ngadto sa mga Kasulatan.) Ikaw mahimong 
motugot sa mga bata sa paghulbot sa mga papel gikan sa usa ka sudlanan. 
Tuguti ang bata sa pagpangita sa pakisayran nga nalista diha sa papel ug 
pagsulti kon unsa ang giingon niana nga bersikulo mahitungod sa Espiritu 
Santo. 

Juan 14:26 (Ang Espiritu Santo gitawag nga Maghuhupay; siya magtudlo sa 
tanang mga butang ug magtabang nato sa paghinumdom sa mga butang.) 

Juan 15:26 (Ang Espiritu Santo mao ang Espiritu sa kamatuoran; siya 
nagpamatuod kang Kristo.) 

Juan 16:13 (Ang Espiritu Santo naggiya nato ngadto sa tanang kamatuoran 
ug magpakita nato sa mga butang sa umaabot.) 

Mga Buhat 4:31 (Ang Espiritu Santo nagtabang nato sa pagsulti sa pulong 
sa Dios nga may kaisug.) 

Mga Buhat 5:32 (Ang Dios naghatag sa Espiritu Santo niadtong kinsa 
motuman kaniya.) 

Mga Taga Galacia 5:22 (Gugma, hingpit nga kalipay, kalinaw, pagpailob, 
pagkamabination, pagkamaayo, ug hugot nga pagtuo moabot pinaagi sa 
Espiritu.) 

3. Basaha ang mosunod nga kinutlo. Ikaw mahimong buot nga mohimo og usa 
ka kopya alang sa matag bata. 

"Human sa bunyag, ang usa ka tawo kumpirmahan nga usa ka sakop sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug nianang 
mubo nga ordinansa makadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Human niana, sa 
tibuok kinabuhi, ang mga lalaki, mga babaye, bisan ang mga gagmay nga 
mga bata adunay katungod alang sa madasigong direksyon aron sa paggiya 
kanila sa ilang mga kinabuhi—kinaugalingon nga pagpadayag!" (Boyd K. 
Packer, "Personal Revelation—Available to All," Friend, June 1990, inside 
front cover). 

4. Paghimo og usa ka handout sa mosunod nga pakigpulong alang sa matag 
bata: 

Kon ako magpuyo nga matarung, ang gasa sa Espiritu Santo mahimong 
makatabang nako pinaagi sa pagtudlo nako, paggiya nako, paghupay nako, 
pagpanalipod nako, pagpahimangno nako gikan sa katalagman, 
pagpamatuod nako sa kamatuoran. 
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5. Hangyoa ang mga bata sa pag-ila sa labing daghan nga mga ngalan sa 
Espiritu Santo nga ilang mahunahunaan. Hisguti ang mosunod nga mga 
ngalan kon ang mga bata wala makahunahuna niini: ang Espiritu Santo, 
ang Espiritu sa Dios, ang Espiritu sa Ginoo, Maghuhupay, ug ang Espiritu. 
(Tan-awa sa "Espiritu Santo" diha sa Giya sa mga Kasulatan.) 

Ikaw mahimong mosulat sa mga hunahuna sa "Ang Ligdong, Hinay nga 
Tingog" diha sa pisara. Hatagi og gibug-aton nga ingon nga gibunyagan nga 
sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, 
kitang tanan mahimong makabaton niini nga tabang sa atong mga kinabuhi. 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga samtang sila magpuyo nga 
matarung ug maminaw sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo, sila mahimong 
makadawat og giya, mga pasidaan, ug kahupayan. 

Panapos 

Ipamatuod nga si Jesus naghigugma sa matag usa kanato, ug busa siya 
mohimo nga posible alang nato sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo aron 
mahimong katabang, magtutudlo, usa ka maghuhupay, ug usa ka giya. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mga Buhat 2:1-8, 36-41 sa panimalay 
ingon nga usa ka pagribyu niini nga leksyon 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Si Pedro ang Apostol Leksyon 29 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata makasabut nga sila, sama kang Pedro, 
mahimong makapalambo og labaw ka lig-on nga pagpamatuod kang 
Jesukristo. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 4:18-19; 14:22-33; 16:13-17; 
17:1-9;Lucas 22:31-34, 54-62; Mga Buhat 3:1-9; 4:6-20; 5:12-42; ug Alma 
32:21. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo sa pagtudlo 
ang mga bata sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam sa 
Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang kanila sa 
pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon 
alang sa matag bata. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pagsugod nga pag-ampo. 

Pang-atensyon Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw samtang ikaw magsaysay nila sa mo-
nga Kalihokan sunod nga mga sugilanon. 

Sugilanon 1: Sa dihang si Jesus mipasabut nga siya hapit na patyon, may usa 
ka lalaki nga miingon, "Ako andam sa pag-uban nimo, ngadto sa bilanggoan, 
ingon man ngadto sa kamatayon" (Lucas 22:33). Kining mao nga tawo misu-
nod diha sa panon sa dihang si Jesus gidakop ug gidala ngadto sa usa ka 
husay. Usa ka babaye miduol ug miingon nga kining lalakiha nakauban ni 
Jesus, apan ang lalaki milimod niini, nag-ingon, "Ako wala makaila kaniya." 
Wala magdugay human niana dihay lain nga tawo ang miingon, "Ikaw usab 
kauban nila." Usab ang lalaki milimod nga nakaila kang Jesus. Sa ikatulong 
higayon usa ka tawo mitudlo kaniya ingon nga usa sa mga sumusunod ni 
Jesus, apan ang lalaki miingon sa makausa pa, "Ako wala masayud unsa ang 
imong gipamulong." (Tan-awa Lucas 22:54-62.) 

Sugilanon 2: Usa ka adlaw niana usa ka lalaki ug iyang higala mihunong tupad 
sa usa ka lalaki kinsa natawo nga bakol. Ang lalaki misulti ngadto sa lalaking 
bakol, "Sa ngalan ni Jesukristo nga Nasareno barug ug lakaw." Siya mikuha sa 
kamot sa lalaking bakol ug mialsa kaniya. Ang lalaking bakol diha dayon na-
ayo ug miadto sa templo "naglakaw, ug naglukso, ug nagdayeg sa Dios." Sa 
dihang ang dakodako nga mga pari nakadungog mahitungod niini, sila nangu-
tana pinaagi sa unsa nga gahum ang lalaking bakol naayo. Ang lalaki kinsa 
miayo sa lalaking bakol miingon nga kadto pinaagi sa gahum ni Jesukristo, bi-
san kon siya nasayud nga siya mahimong mabilanggo o mapatay tungod sa 
pagsulti niini. Ang mga pari mimando sa lalaki nga dili motudlo pag-usab sa 
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ngalan ni Jesukristo. Apan siya mitubag nga kini labaw nga mahinungdanon 
ang pagtuman sa Dios kaysa pagtuman sa mga paripari nga Judeo ug nga 
siya magpadayon sa pagtudlo sa ngalan ni Kristo. (Tan-awa sa Mga Buhat 
3:1-9; 4:6-20.) 

Ipasabut nga ang lalaki sa duha ka mga sugilanon mao si Pedro. Sa dihang si 
Pedro milimud nga nakaila kang Jesus sa wala pa ang Paglansang sa Krus, 
siya nagtuon pa ug nagtubo pa. Si Jesus gidakop, ug si Pedro nahadlok. Sa 
panahon nga si Pedro miayo sa lalaking bakol, siya nakadawat na sa Espiritu 
Santo ug aduna nay labaw ka lig-on nga pagpamatuod ni Jesukristo. Kini na-
kahatag kaniya sa kusog sa pagbuhat unsa ang matarung dili magsapayan 
kon unsa ang mahitabo kaniya. 

• Unsa ang pagpamatuod? (Kinaugalingon nga kaalam kang Jesukristo ug sa 
kamatuoran sa iyang simbahan.) Ipasabut nga kini nga leksyon makatabang 
sa pagpalig-on sa mga pagpamatuod sa mga bata kang Jesukristo. 

Itudlo sa mga bata ang mosunod nga mga asoy mahitungod kang Pedro ug 
hisguti sa matag usa. Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug sa mga 
pakisayran sa kasulatan samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita 
ang mga pangutana nga sa imong pagtuo maoy labing makatabang sa mga 
bata nga makasabut sa 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 makasabut sa mga kasulatan. 

1. Si Pedro misunod kang Jesus (Mateo 4:18-19). 

• Ngano sa inyong hunahuna nga si Pedro misunod kang Jesukristo human 
nga si Jesus misulti kaniya kon kinsa siya? Unsa ang kinahanglan 
isakripisyo ni Pedro aron lamang sa pagsunod kang Jesus? Unsa ang 
kinahanglan natong isakripisyo aron sa pagsunod kang Jesus? Sa unsa 
nga paagi ikaw napanalangin tungod sa pagsunod sa Manluluwas? 

2. Si Jesus ug si Pedro naglakaw diha sa ibabaw sa tubig (Mateo 14:22-33). 

• Ngano sa inyong hunahuna nga si Jesus nakahimo sa paglakaw diha sa 
dagat? (Mateo 14:25.) Ngano nga si Pedro nakahimo sa paglakaw sa 
pagsugat ni Jesus? (Mateo 14:28-29.) 

• Unsa ang nahitabo kang Pedro human siya mihimo og pipila ka mga 
lakang? (Mateo 14:30-31.) Ngano sa inyong hunahuna nga ang hugot nga 
pagtuo ni Pedro nag-usab-usab? Giunsa pagtabang ni Jesus si Pedro sa 
dihang ang iyang hugot nga pagtuo nag-usab-usab? (Mateo 14:31.) 
Ngano nga ang atong hugot nga pagtuo usahay mahuyang? Sa unsang 
paagi si Jesukristo mopalig-on sa atong hugot nga pagtuo? (Pinaagi sa 
Espiritu Santo, atong mga ginikanan, mga pangulo sa Simbahan, maayo 
nga mga higala, ang mga kasulatan, ug uban pa.) 

Tabangi ang mga bata nga makasabut sa matag higayon nga kita magbuhat 
og usa ka butang nga gisugo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo kanato 
nga buhaton, kita naggamit sa atong hugot nga pagtuo. Ug sa matag 
higayon nga kita naggamit sa atong hugot nga pagtuo, ang atong hugot nga 
pagtuo mahimong molabaw og dyutay ang kalig-on. Kita, sama kang Pedro, 
kinahanglan nga mogamit sa atong hugot nga pagtuo aron sa pagsunod sa 
mga pagtulun-an ni Jesus, ug dayon ang atong hugot nga pagtuo motabang 
sa pagpalig-on sa atong mga pagpamatuod. 

Mga Asoy sa 
Kasulatan ug Mga 
Pangutana sa 
Panaghisgutan 
ug Paggamit 
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3. Si Pedro mipamatuod nga si Jesukristo ang Anak sa Dios (Mateo 16:13-17). 

• Matud pa ni Pedro si kinsa si Jesukristo? (Mateo 16:16.) Sa unsa nga 
paagi nga si Pedro nasayud niini? (Mateo 16:17. Pinaagi sa Espiritu.) 
Unsaon nato, sama ni Pedro, sa pagpadayag sa atong mga pagpamatuod 
kang Jesukristo? 

4. Si Pedro uban ni Jesukristo diha sa Bukid sa Transpigurasyon. (Mateo 
17:1-9; tan-awa sa "Katingbanan sa Mga Pangutana sa Panaghisgutan ug 
Paggamit" sa leksyon 15, p. "00" [51]). 

• Unsa ang nahitabo kang Jesukristo diha sa Bukid sa Transpigurasyon? 
(Mateo 17:2.) Kinsa ang mipakita kanila ni Jesus ug Pedro, Santiago, ug 
Juan? (Mateo 17:3.) Kang kinsa nga tingog ang nadungog sa mga tinun-
an? (Mateo 17:5.) Ngano sa inyong hunahuna nga kining kasinatian 
mahimong makapalig-on sa pagpamatuod ni Pedro kang Jesukristo? 

5. Si Pedro ug Juan miayo sa usa ka lalaking bakol ug gitanggong ngadto sa 
bilanggoan (Mga Buhat 3:1-9; 4:6-20; 5:12-42). 

Iparibyu sa usa ka bata ang sugilanon nilang Pedro ug Juan nga miayo sa 
lalaki nga bakol. Isaysay ang nahibilin nga sugilanon gikan sa Mga Buhat 
5:12-42. 

• Giunsa nila ni Pedro ug Juan pag-ikyas gikan sa bilanggoan? (Mga Buhat 
5:19.) Unsa ang gisulti sa mga anghel kanila nga pagabuhaton? (Mga Buhat 
5:20.) Unsa ang imong bation mahitungod sa pagbalik ngadto sa 
pagsangyaw human mabilanggo sa pagbuhat sa ingon? Unsa sa inyong 
hunahuna sa unsa nga paagi nga sila si Pedro ug Juan nakadawat sa kalig-
on sa pagbuhat unsa ang matarung? 

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga kita mahimong dili mabilanggo tu-
ngod sa pagtudlo mahitungod kang Jesukristo, apan kita pagasulayan sa laing 
mga paagi. Sa unsang paagi kaha kamo mahimong sulayan tungod sa inyong 
pagpamatuod kang Jesukristo? (Tan-awa sa kalihokan sa pagpalambo 4.) 

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpamatuod ni Pedro kang Jesukristo milambo? 
Ngano nga kita nagkinahanglan og lig-on nga pagpamatuod kang Jesukristo? 
Unsaon nato sa pagbaton niini nga pagpamatuod? Unsaon nato sa pagtabang 
sa atong mga pagpamatuod nga molambo? (Basaha ang mga kasulatan, 
pagtuon og dugang pa mahitungod kaniya, sunod sa mga sugo, pag-ampo, 
paminaw ngadto sa Espiritu Santo, tambong sa simbahan, ug uban pa.) 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang usa ka pagpamatuod 
maglakip nga masayud sa mosunod: 

Ang Langitnong Amahan buhi ug siya ang Amahan sa atong mga espiritu. 
Si Jesukristo ang anak sa Langitnong Amahan ug ang atong Manluluwas. 
Si Joseph Smith ang propeta pinaagi niya gipahiuli sa Ginoo ang 
ebanghelyo sa ulahing mga adlaw. 
Ang Basahon ni Mormon mao ang pulong sa Dios ug naglangkob sa 
kinatibuk-an sa ebanghelyo. 
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Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao 
ang bugtong tinuod nga simbahan. 
Kita gipangulohan og mga propeta ug mga apostoles karon. 

Hisguti ang mga paagi nga kita makaangkon og pagpamatuod niini nga mga 
kamatuoran. 

2. Ipasabut ug tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa ika-siyam nga artikulo 
sa hugot nga pagtuo. 

3. Ipahunahuna sa mga bata ang mga kasinatian ni Pedro uban sa Manluluwas 
nga nakapadugang sa iyang pagpamatuod kang Jesukristo. (Pagpakaon sa 
5,000, pag-ayo sa mga masakiton, pagpabangon sa anak nga babaye ni 
Jairo gikan sa mga patay, ug uban pa.) Sa unsa nga paagi nga kita masayud 
sa atong kaugalingon nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios? (Pinaagi sa 
pagtuon sa mga kasulatan, pag-ampo, pagsunod sa mga sugo, ug uban pa.) 

4. Pahinganli sa mga bata ang pila ka mga paagi diin ang ubang mga tawo 
maningkamot nga sila mahimong makalimod sa Simbahan o pagbuhat og 
usa ka butang nga sayop. Dayon hisguti kon unsaon nila nga mahimong lig-
on igo nga mosalikway niana nga mga tintasyon. Gamita ang mosunod nga 
mga ehemplo, kon gikinahanglan: 

Adunay usa ka tawo nga naningkamot nga sila dili makatambong sa mga 
tigum sa Simbahan. 
Adunay usa ka tawo nga naningkamot nga sila makasupak sa Pulong sa 
Kaalam. 
Adunay usa ka tawo nga naningkamot nga sila makapamakak. 
Adunay usa ka tawo nga naningkamot nga sila makagasto sa ilang salapi 
alang sa ikapulo. 

Hatagi og gibug-aton nga kita kinahanglan nga makaangkon og usa ka 
kaugalingon nga pagpamatuod kang Jesukristo nga mahimong lig-on sama 
kang Pedro. 

5. Isaysay ang mosunod nga sugilanon mahitungod sa kon unsa ang nahitabo 
kang Presidente Joseph F. Smith, ikaunom nga Presidente sa Simbahan, sa 
dihang siya usa ka batan-ong lalaki nga mipauli na gikan sa iyang misyon: 

"Usa ka adlaw human si Joseph F. Smith ug ang iyang kauban nakalakaw og 
duol-duol ug naghimo og kampo, usa ka panon sa hubog nga mga lalaki 
ang mihunong sa kampo sakay sa ilang mga kabayo, namalikas ug 
nagpasipala ug nagbahad nga mopatay sa bisan kinsang mga Mormon nga 
moagi sa duol sa ilang giagian. Ang uban sa mga kauban ni Joseph Smith 
nanglakaw paingon sa sapa ug dili makita sa dihang ilang nadungog ang 
mga lalaki nga nagsingabot. Sila naghulat nga makalabang na kining panon 
sa mga lalaki. Si Joseph F. Smith layolayo lamang og gamay gikan sa 
kampo, nangahoy aron ikasugnod sa dihang ang mga lalaki miabut. Sa 
dihang iya silang nakita, siya miingon nga ang iyang unang hunahuna mao 
ang pagpangita og dapit aron makatago. Dayon ang hunahuna miabot 
ngadto kaniya, 'Ngano man nga ako modagan gikan niini nga mga tawo?' 
Uban niana nga hunahuna siya maisugon nga milakaw padulong ngadto sa 
daob sa kampo nga ang iyang mga bukton napuno sa mga kahoy. Ang usa 
sa mga lalaki mipunting sa iyang pusi! sa batan-ong elder ug misukna sa 
kusog, maisug nga tingog, 'Ikaw usa ba ka "Mormon"?' 
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"Si Joseph F. Smith wala magduhaduha bisan sa makadiyot. Siya mitan-aw 
sa lalaki sa mata ug mitubag, 'Oo, sir; gitina na sama sa panaptong delana; 
tinud-anay nga asul, matinud-anon kaayo. 

"Siya mitubag nga walay bisan unsa nga timaan sa kahadlok ug 
nakapakugang gayud pag-ayo sa lalaki. Ang lalaki migunit kang Joseph F. 
Smith sa kamot ug miingon: 'Oo, ikaw ang labing makapahimuot nga lalaki 
nga akong gikahimamat! milamano, batan-ong lalaki, ako nahimuot nga 
makakita og lalaki nga mobarug alang sa iyang mga tinuohan'" (Joseph 
Fielding Smith, The Life of Joseph F. Smith, pp. 188-89). 

6. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa Mga Buhat 5:29. 

7. Awita o basaha ang mga pulong sa "Ako Nasayud Akong Amahan Buhi" 
[Baruganan sa Ebanghelyo, 31110). 

Panapos 

lhatag ang imong pagpamatuod bahin ni Jesukristo, ug pagpamatuod nga 
samtang kita makakat-on og dugang mahitungod kang Jesus ug maminaw 
ngadto sa pagsaksi sa Espiritu Santo, ang atong mga pagpamatuod kang Jesus 
mopadayon sa paglambo hangtud sa tibuok natong mga kinabuhi. Ipasabut nga 
kita siguro aduna pay mga pagduda ug mga pangutana, apan samtang kita 
magpadayon sa pagtuon sa mga kasulatan, pag-ampo, ug pagtuman sa mga 
sugo, ang atong mga pagpamatuod mahimong labaw ka lig-on. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mateo 16:13-17 ug Mga Buhat 5:29-32 
sa panimalay ingon nga usa ka pagribyu niini nga leksyon 

Dapita ang usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo. 

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Leksyon 29 Barnabas, Ananias, 
ug Sapphira 

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa matag bata sa pagpili nga mahimong matinuoron sa 
hunahuna, pulong, ug buhat. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mga Buhat 4:32-5:10. Dayon 
pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo sa pagtudlo ang mga bata 
sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga 
Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang nga basahonon: Mga Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 31. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
sa pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon 
alang sa matag bata. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

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

lasoy sa mga bata ang mosunod nga sugilanon ug hangyoa kanila sa paghu-
kom unsa kaha unta ang ilang gibuhat kon sila mao si Charlie: 

"Usa ka batan-ong lalaki nagdula og bisbol uban sa iyang mga higala sa di-
hang ang tingog sa iyang inahan nabati nga kusog ug klaro, nagtawag, 
'Charlie, Charlie!' Siya dalidali nga milabay sa iyang bat, mipunit sa iyang dya-
ket ug kalo, ug mipauli. 

'"Ayaw usa pag-uli; humana ang dula!' singgit sa ubang mga magdudula. 

'"Kinahanglan na kong mopauli karon dayong minutoha. Akong gisultihan ang 
akong inahan nga ako mopauli gayud kon siya motawag,' mao ang tubag ni 
Charlie. 

'"Pagpakaron-ingnon nga wala ka makadungog,' miingon ang mga batang 
lalaki. 

'"Apan ako nakabati,' miingon si Charlie. 

'"Siya dili masayud nga ikaw nakabati.' 

'"Apan ako nasayud niini, ug kinahanglan na nga ako moadto.' 

"Usa sa mga batang lalaki sa katapusan miingon, '0, palakta siya. Kamo dili 
makausab sa iyang hunahuna. Siya nahiktan sa higot sa apron sa iyang ina-
han. Siya bata pa kaayo nga siya modagan sa panahon nga ang inahan mota-
wag'" (N. Eldon Tanner, sa Taho sa Komperensya, Okt. 1977, p. 65; o Ensign, 
Nob. 1977, pp. 43-44). 
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• Unsa unta ang inyong gibuhat? 

Ipasabut nga kitang tanan nagsagubang og mga kahimtang matag adlaw nga 
nagpugos kanato sa pagpili tali sa pagkamatinuoron o pagkadili matinuoron. 
Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna sa mga sangputanan sa mga kapi-
lian nga gihimo nilang Barnabas, Ananias, ug Sapphira. 

Asoy sa Kasulatan Tudloi ang mga bata sa mga asoy nilang Barnabas ug Ananias ug Sapphira 
gikan sa Mga Buhat 4:32-5:10. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa itudlo 
ang mga asoy sa kasulatan, tan-awa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. 
viii.) Ipakita nga usa sa mga paagi nga kita mahimong sama kang Jesus mao 
ang pagkat-on sa pagsulti sa tinuod ug magpakamatinuoron sa tanan nga 
atong gibuhat. 

Mga Pangutana sa Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
Panaghisgutan ug samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
Paggamit sa imong pagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 

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 makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang gihangyo sa mga pangulo sa Simbahan nga buhaton sa mga 
sakop sa Simbahan aron ang tanan makaangkon sa unsa ang ilang 
gikinahanglan? (Mga Buhat 4:34-5.) Unsay inyong bation bahin sa 
pagpaambit sa tanang anaa kaninyo? 

V Sa unsang paagi si Barnabas matinuoron unsa ang iyang gibuhat? (Mga 
Buhat 4:36-37.) Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa 
pagkamatinuoron? (Pagsulti sa kamatuoran, dili mangawat o maglimbong, 
dili mangilad sa bisan unsang paagi, ug uban pa.) Unsay inyong bation kon 
kamo sa hingpit matinuoron? 

• Sa unsang paagi si Ananias ug Sapphira dili matinuoron? (Mga Buhat 5:1-2.) 
Ngano nga si Sapphira misunod sa bakak sa iyang bana? (Mga Buhat 5:1-2, 
7-8.) Unsa unta ang nahitabo kon siya unta matinuoron? 

• Kinsa ang mahimong masakitan kon ang usa ka tawo dili matinuoron? 
Ipasabut nga bisan kon kita dili dayon makakita og dihadiha nga mga 
sangputanan sa atong pagka dili matinuoron, sama kang Ananias ug 
Sapphira, kita sa gihapon nakapasakit sa atong mga kaugalingon. Kita usab 
mahimong makapasakit sa uban tungod sa atong pagka dili matinuoron. 

• Unsa ang mga sangputanan kon kamo dili matinuoron? Unsa ang mga 
sangputanan kon kamo matinuoron? Pagpaambit og usa ka kaugalingon nga 
sanglitanan mahitungod sa sangputanan sa pagkamatinuoron o pagka dili 
matinuoron. Pagtabang sa mga bata sa pagsabut nga dili kanunay nga 
sayon ang magmatinuoron, apan kita kinahanglan nga magmatinuoron bisan 
kon unsa ang mga sangputanan. Dapita ang mga bata sa pagpakigbahin sa 
ilang mga kasinatian mahitungod sa pagkamatinuoron. 

• Kinsa ang kanunay nga nasayud kon kamo nagsulti sa kamatuoran? Sa 
unsang paagi nga ang pagkamatinuoron makapaduol nato ngadto sa 
Langitnong Amahan? 

• Unsa ang mahimo ninyong buhaton aron sa pagtabang sa uban nga 
mahimong matinuoron? 
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• Ngano nga mahinungdanon ang pagkamatinuoron ngadto sa inyong mga 
ginikanan? (Aron siia mosalig kaninyo.) Ngano nga kamo buot nga ang 
inyong mga ginikanan mosalig kaninyo? Unsaon ninyo nga makaangkon og 
pagsalig gikan sa inyong mga ginikanan? Ngano nga usahay 
nagkinahanglan og kaisug ang pagsulti sa kamatuoran? (Tan-awa sa 
Pagpalambo nga kalihokan 6.) 

• Sa unsang paagi nga ang kalibutan mahimong lahi kon ang tanan 
nagmatinuoron? 

Basaha ang mosunod nga kinutlo gikan kang Presidente Ezra Taft Benson, 
ang ikanapulo ug tulo nga Presidente sa Simbahan: 

"Pagpakamatinuoron. Ayaw og pamakak ni pangawat. Ayaw og panglim-
bong.... 

"Minahal kong mga anak, ang atong Langitnong Amahan mipadala kaninyo 
sa yuta niining panahona tungod kay kamo mao ang pipila sa lyang labing 
maisug nga mga anak. Siya nasayud nga adunay daghan nga pagkadautan 
sa kalibutan karon, ug Siya nasayud nga kamo mahimong matinud-anon ug 
masulondon" (sa Taho sa Komperensya, Abr. 1989, p. 103; o Ensign, Mayo 
1989, pp. 82-83). 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Ribyuha ang ikanapulo ug tulo ka artikulo sa hugot nga pagtuo ug 
pagtabang sa mga bata nga makasabut ug makasag-ulo niini. 

2. Isulat ang mga pulong panimalay, tulunghaan, ug kasilinganan diha sa pisara. 
Tuguti ang mga bata sa paghunahuna og mga paagi nga sila mahimong 
matinuoron sa pag-atubang sa mga kahimtang sa matag dapit. Hisguti ang 
mga ideya nga mahunahunaan sa mga bata. 

3. Isulat ang mga pulong Matinuoron ug Dili matinuoron diha sa pisara. 
Ipakigbahin ang mosunod nga pakigpulong ni Elder Marvin J. Ashton: "Ang 
usa ka bakak mao ang bisan unsa nga pahayag nga gihatag ngadto sa lain 
uban ang tinguha sa paglingla, . . . Ang usa ka bakak mahimong 
masangputon nga pamahayag nga walay mga pulong nga gilitok. Usahay 
ang usa katando sa ulo o kahilom mahimong makalingla" (saTaho sa 
Komperensya, Abr. 1982, p. 10; o Ensign, Mayo 1982, p. 9). Hisguti ang 
matag usa sa mosunod nga mga kahimtang ug tuguti ang mga bata sa pag-
ila kon hain nga ulohan ang labing haum ug ngano: 

Pagsulti sa kamatuoran 
Pagbuhat sa imong kaugalingon nga trabaho 
Paglingla sa uban pinaagi sa dili pagsulti sa kompleto nga kamatuoran 
Pag-angkon kon ikaw nakahimo og usa ka butang nga sayop 
Pagpanglimbong 
Pagpamakak 
Pagpangawat 
Pagsulti og katunga sa kamatuoran 
Pag-uli sa hinulaman nga mga butang o nangawala nga mga butang 
Pagtuman sa mga saad 
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4. Tuguti ang matag bata sa paghimo og usa ka karatula, tingali sa porma sa 
usa ka taming, nga nag-ingon "Ako mobarug sa kamatuoran ug 
pagkamatinuoron." Dapita ang mga bata sa paghimo og tumong sa pagsulti 
sa kamatuoran ug pagpakamatinuoron sa tanan nilang buhaton. Tuguti sila 
sa pagpirma sa ilang mga ngalan sa ubos sa ilang mga karatula. 

5. Pagdibuho og usa ka hagdan diha sa pisara o diha sa usa ka piraso nga 
papel ug markahi kini og Pagkamatinuoron nga Hagdan. Paghimo og usa ka 
sayon nga porma gikan sa usa ka papel o pagdibuho og usa ka porma diha 
sa ubos sa hagdan. Paggamit og mga kahimtang sama sa mosunod, 
pahinganli sa mga bata ang tanang mga kapilian nga ilang mahimo sa 
matag kahimtang. Dayon hangyoa sila sa paghukom kon hain ang labing 
maayo nga pagpili. Tuguti ang usa ka bata sa pag-irog sa porma o pagbadlis 
og usa ka linya gikan sa porma og pasaka usa ka ang-ang sa hagdan kon 
ang labing maayo nga pagpili mao ang pagkamatinuoron. Itudlo nga ang 
labing maayo nga pagpili mao ang kanunay nga matinuoron nga pagpili. 
Paggamit og paigo nga kahimtang alang sa pagpaabot sa linya ngadto sa 
itaas sa hagdanan. 
a. Ikaw nakakaplag sa dulaan sa usa ka higala. 
b. Ikaw nakakaplag og usa ka pitaka nga adunay sulod nga salapi. 
c. Adunay usa ka pinuntil nga dulse nga gipanag-iya sa lain nga anaa diha 

sa lamesa, ug walay laing anaa sa lawak. 
d. Ikaw moadto sa usa ka kalihokan nga nagkinahanglan og kwarta. Ang 

karatula sa ganghaan nag-ingon "Mga bata nga ubos sa walo ang edad 
pasudlon nga libre." 

e. Ang usa ka tindera sa tindahan naghatag kanimo og sobra nga sukli. 
f. Ang imong higala mihangyo nimo sa pagtugot niya nga mokopya sa 

imong tubag sa usa ka pasulit. 
g. Ang usa ka tawo nagsaysay kanimo og usa ka dili maayo nga sugilanon 

mahitungod sa lain. 
h. Ikaw misaad sa imong mga ginikanan nga ikaw mopauli sa usa ka piho 

nga takna, apan ang imong mga higala buot nimo nga magdugay. 

6. Paghimo og pipila ka mga kahimtang, susama sa mga mosunod, nga dulaon 
sa mga bata. Ang mga sitwasyon nga imong himoon kinahanglan nga mga 
kahimtang diin ang mga bata mahimong makapili nga mahimong matinuoron 
o dili matinuoron uban sa ilang mga ginikanan. 
a. Ang imong inahan buot nimo nga magbantay sa imong manghud nga 

lalaki. Ikaw buot nga magbasa unta. Ikaw nasayud nga kon ikaw moingon 
kaniya nga ikaw adunay himoon nga buluhaton sa balay, siya dili 
magpaabut nimo nga mobantay kaniya. 

b. Wala nimo tuyoa nga makabuak sa paborito nga panaksan sa imong 
inahan samtang siya tua sa layo. 

c. Ikaw misaad sa imong amahan nga ikaw motabang niya uban sa usa ka 
buluhaton sa Sabado, apan ang imong mga higala nagplano og usa ka 
kalihokan nga ikaw gusto nimong tambongan. 

7. Ribyuha ang ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo. 

8. Awita o basaha ang mga pulong sa "Keep the Commandments" (Children's 
Songbook, p. 146), "I Will Be Valiant" (Children's Songbook, p. 162), o "Stand 
for the Right" (Children's Songbook, p. 159). 
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Panapos 

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod sa kamahinungdanon sa 
pagkamatinuoron. Ipasabut nga kon kita matinuoron sa tanang atong gibuhat, 
ang Espiritu Santo mohatag nato og pagbati sa kalinaw. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mga Buhat 4:32-5:10 sa panimaiay 
ingon nga usa ka pagribyu niini nga leksyon 

Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo. 
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Si Esteban, ang Martir Leksyon 

29 
Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga makasabut mahitungod sa Diosnong 

Kapangulohan. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mga Buhat 6, 7:54-60, ug Doktrina 
ug mga Pakigsaad 130:22-23. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom 
unsaon nimo sa pagtudlo ang mga bata sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-
awa sa "Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan 
sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Dugang basahonon: Mga Buhat 7:1-53 ug Joseph Smith—Kasaysayan 1:17. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
sa pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang kanila 
sa pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Usa ka kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad. 
c. Hulagway 7-40, Ang Unang Panan-awon (Mga Hulagway sa Ebanghelyo 

403; 62470). 

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

Isulat ang pulong martir diha sa pisara. Hangyoa ang usa ka bata sa pagduol 
sa atubangan sa klase. 

• (Ngalan sa bata), ikaw ba andam nga mahimong usa ka martir? 

• Aduna bay usa kaninyo nga nasayud kon unsa ang usa ka martir? 

Ipasabut nga ang martir usa ka tawo kinsa hugot nga nagtuo sa usa ka butang 
nga siya mohatag sa iyang kinabuhi ingon nga usa ka saksi. 

Kini nga leksyon mahitungod sa usa ka tawo kinsa adunay hugot nga pagpa-
matuod sa Langitnong Amahan, Jesukristo, ug sa Espiritu Santo ug gipatay 
tungod niana nga pagpamatuod. 

Itudlo sa mga bata ang asoy sa kinabuhi ni Esteban ingon nga makita diha sa 
Mga Buhat 6 ug 7. (Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa 
kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa mga 
kasulatan ug sa paggamit sa mga baruganan diha sa ilang mga kinabuhi. Ang 
pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa kiase makatabang 
kanila nga makasabut sa mga kasulatan. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Asoy sa Kasulatan 

Mga Pangutana sa 
Panaghisgutan ug 
Paggamit 
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• Ngano nga ang mga Apostoles mitawag og pito ka mga lalaki aron sa 
pagtabang kanila? (Mga Buhat 6:1-4.) Giunsa kining pito ka mga lalaki 
pagtawag? (Mga Buhat 6:3, 5-6.) Nganong ang mga Apostoles "mipandong 
sa ilang mga kamot" niadto nga mga lalaki? (Ang mga Apostoles mihatag 
kanila sa awtoridad sa pagkapari, diin ilang nadawat gikan kang Jesukristo, 
aron sa paghimo og piho nga mga tahas; ang tanan kinsa nakadawat sa 
pagkapari giorden pinaagi sa pagpatong sa mga kamot.) 

• Unsa nga mga hiyas ang anaa kang Esteban nga nakatabang kaniya sa pag-
abag sa mga Apostoles ug pag-alagad sa katawhan? (Mga Buhat 6:5, 8.) 
Giunsa niya pagpanalangin ang mga kinabuhi sa katawhan? 

• Ngano nga ang mga pangulo sa Judeo midala kang Esteban sa atubangan 
sa usa ka konseho? (Mga Buhat 6:9-12.) Unsa ang gihimo sa mga pangulo 
sa sinagoga nga bakak nga pamasangil nga gibuhat ni Esteban? (Mga Buhat 
6:13-14. Ipasabut nga ang mapasipalaon nagpasabut sa pagsulti sa 
mabiaybiayon ug dili balaan nga pagtahud mahitungod sa Dios o sagrado 
nga mga butang.) Ngano nga sila naghunahuna nga si Esteban nagsulti og 
pasipala? 

• Unsa ang nahitabo sa nawong ni Esteban samtang siya nagsulti ngadto sa 
mga sakop sa konseho? (Mga Buhat 6:15.) 

lasoy sa daklit pag-usab ang mga butang nga gisulti ni Esteban sa konseho 
(tan-awa sa Mga Buhat 7:1-53). Tabangi ang mga bata nga makasabut si 
Esteban nagpatin-aw ug nagpamatuod sa mga panalangin sa Dios ngadto sa 
katawhan sa Israel. Siya nag-ingon usab nga ang katawhan misupak sa Dios, 
nagdaugdaog ug mipatay sa mga propeta, ug misalikway ug mipatay sa 
Mesiyas. 

• Kinsa ang nakita ni Esteban sa dihang siya mihangad ngadto sa langit? 
(Mga Buhat 7:55.) Kinsa ang kuyog ni Esteban samtang siya nagpamatuod 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesus? (Ang Espiritu Santo.) 

• Nakakita ba ang mga tawo nga naglibot ni Esteban sa panan-awon nga 
iyang nakita? Unsa ang ilang gibuhat? (Mga Buhat 7:57-59.) Unsa ang gisulti 
ni Esteban samtang sila nagbato kaniya? (Mga Buhat 7:59-60.) Ngano sa 
inyong hunahuna nga si Esteban nakahimo sa pagpasaylo sa mga tawo 
kinsa mipatay kaniya? 

Ipakita ang huiagway Ang Unang Panan-awon. 

• Kinsa ang laing nakakita sa susama nga panan-awon sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesukristo? (Joseph Smith—Kasaysayan 1:17.) 

• Unsa ang atong makat-unan mahitungod sa Langitnong Amahan, Jesukristo, 
ug ang Espiritu Santo gikan sa mga panan-awon nilang Esteban ug ni 
Joseph Smith? (Ikaw mahimong mogamit sa pagpalambo nga mga 
kalihokan 4 ug 5 aron sa pagtabang sa mga bata sa pagkat-on mahitungod 
sa mga sakop sa Diosnong Kapangulohan.) 

• Unsaon nato nga masayud nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo 
anaa? Unsa ang kinahanglan natong buhaton aron mahimong takus sa 
pagpakig-uban sa Espiritu Santo? Tabangi ang mga bata nga makasabut 
nga kon kita motuman sa mga sugo, kita makadawat og usa ka pagpama-
tuod sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo pinaagi sa Espiritu Santo. 
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Leksyon 28 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Basaha ang Juan 17:20-21 ug hisguti kon sa unsang paagi nga ang 
Langitnong Amahan, si Jesukristo, ug ang Espiritu Santo "usa" sa katuyoan. 
Ikaw mahimong modangop ngadto sa sanglitanan sa usa ka amahan, 
inahan, ug mga anak nga nagtinabangay sa pagbuhat alang sa usa ka 
katuyoan. 

Ikaw mahimo usab nga mopasabut sa papel sa matag sakop sa Diosnong 
Kapangulohan diha sa atong mga pag-ampo: Kita mag-ampo ngadto sa 
Langitnong Amahan sa ngalan ni Jesukristo, ug ang mga tubag moabut 
pinaagi sa Espiritu Santo. 

2. Ipasabut nga ang maisugon, matinud-anong mga tawo gawas kang Esteban 
nahimo usab nga mga martir tungod sa ilang pagpamatuod ug hugot nga 
pagtuo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Gamita ang mga ehemplo 
sama sa mosunod gikan sa mga kasulatan: 

Si Joseph Smith gidaugdaog sa dihang siya misulti sa uban mahitungod sa 
iyang panan-awon, ug si Joseph ug ang iyang igsoon nga si Hyrum sa 
aulahian gipatay. 

Daghan sa mga nahaunang mga tinun-an ug mga Apostoles sa Simbahan 
ang gidaugdaog ug ang uban gipamatay. Si Santiago nahimong martir (Mga 
Buhat 12:2), ingon man si Pablo, ug kini naandan nga gituohan nga silang 
Pedro, Marcos, ug Mateo gipangmartir usab (tan-awa sa "Marcos," "Mateo," 
"Pablo," ug "Pedro" diha sa Giya ngadto sa mga Kasulatan. 

Tuguti ang mga bata sa pagsulti nimo kon unsa ang ilang nakat-onan gikan 
sa mga sanglitanan niining mga matinud-anong mga tawo. 

3. Ribyuha ang ikalima nga artikulo sa hugot nga pagtuo. Hisguti kon giunsa sa 
mga pangulo sa Simbahan karon sa pagtawag og mga tawo ngadto sa mga 
katungdanan sa Simbahan, sama nga si Esteban gitawag sa pagtabang sa 
mga nahiuna nga mga Apostoles. Ipasabut nga kon ang usa ka tawo 
makadawat og usa ka tawag, siya gigahin pinaagi sa pagpandong sa mga 
kamot ug gihatagan og awtoridad sa paghimo og linaing mga kaakohan. 
Tabangi ang mga bata sa pagsabut nga kon ang mga batan-on nga mga 
lalaki o babaye mag-alagad sa mga kapangulohan sa mga korum sa 
pagkapari o klase sa mga Young Women, sila pagatawagon og igahin sa 
samang mga paagi. 

4. Basaha ug hisguti ang Doktrina ug mga Pakigsaadl30:22-23. Tabangi ang 
mga bata nga makasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo 
adunay mahimayaon nga mga lawas sa unod ug bukog. Ang atong pisikal 
nga mga lawas imahen sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. Ang Espiritu 
Santo usa ka persona sa Espiritu, nga walay lawas sa unod ug mga bukog. 

5. Ipakita ang mosunod nga mga ginunting nga mga pulong o isulat ang mga 
pulong diha sa pisara: 

Ang Dios nga Kapangulohan 
Langitnong Amahan: 
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Jesukristo: 
Ang Espiritu Santo: 

Isulat ang mosunod nga mga pakigpulong nga naghulagway sa mga sakop 
sa Dios nga Kapangulohan diha sa lahi nga mga piraso sa papel. 
Hinumdumi nga ikaw nagkinahanglan og duha ka mga papel nga may 
"Adunay mahimayaon nga lawas sa unod ug mga bukog." 

Langitnong Amahan: 
Ang Amahan sa atong mga espiritu 
Ang Amahan sa mortal nga lawas ni Jesus 
Adunay mahimayaong lawas sa unod ug mga bukog 
Kita nag-ampo kaniya 

Jesukristo: 
Ang atong Manluluwas ug Manunubos 
Adunay mahimayaong lawas sa unod ug mga bukog 
Naglalang sa kalibutan 
Adunay mortal nga inahan 

Ang Espiritu Santo: 
Usa ka persona sa Espiritu 
Nagsaksi sa Langitnong Amahan ug ni Jesus 
Nagpadayag sa kamatuoran sa tanang mga butang (Moroni 10:5) 
Mahimong atong makanunayong kauban. 

Ribyuha ang papel sa matag sakop sa Dios nga Kapangulohan pinaagi sa 
pagtugot sa mga bata nga mopili og usa sa mga piraso sa papel nga imong 
giandam. Tuguti ang matag bata nga mobasa og kusog sa pamahayag, aron 
mailhan kon kinsa nga sakop sa Dios nga Kapangulohan nga gipasabut, ug 
mobutang sa pamahayag sa ubos sa tukma nga titulo. 

6. Awita o basaha ang mga pulong sa "Ang Unang Pag-ampo ni Joseph" (Mga 
Baruganan sa Ebanghelyo, 31110). 

Panapos 

Ipamatuod ang imong kasayuran sa Dios nga Kapangulohan, ug sultihi ang 
mga bata kon unsa kamahinungdanon kanimo nga makabaton niini nga 
kasayuran. Ipakigbahin sa mga bata ang imong gugma alang sa Langitnong 
Amahan, kang Jesukristo, ug sa Espiritu Santo. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mga Buhat 7:54-60 ug Doktrina ug mga 
Pakigsaad 130:22-23 sa panimalay ingon nga pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Si Pedro ug si Cornelio Leksyon 29 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga makasabut nga ang Langitnong 
Amahan naghigugma sa tanan niyang mga anak ug buot nga silang tanan 
makabaton og kahigayunan sa pagkat-on sa ebanghelyo ni Jesukristo. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mga Buhat 10:1-11:18. Dayon 
pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo sa pagtudlo ang mga bata 
sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam sa imong mga 
Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang kanila sa 
pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Huiagway 7-41, Busa Lakaw Kamo (Mga Huiagway sa Ebanghelyo 235; 

62494). 

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

Isulat ang mosunod nga mga ngalan diha sa pisara: Cornelio, Anghel, Pedro. 

Ipabasa sa tulo ka mga bata matag usa ang mosunod nga mga paghulagway 
niining tulo ka mga tawo. Hangyoa ang nahibilin nga mga bata sa pagpataas 
sa ilang mga kamot kon sa ilang hunahuna sila nasayud kon kinsang tawhana 
ang gihulagway. 

Ako usa ka mensahero. Gawas sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios, ako mo-
tudlo, mopanalangin, ug mobuhat sa bisan unsang gisugo ngari nako nga 
akong buhaton aron sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Kamo karon makat-
on mahitungod sa usa ka linain nga mensahe nga akong gidala. Ako (usa ka 
anahel). 

Ako usa ka mangingisda diha sa Dagat sa Gaiilea sa dihang si Jesus mitawag 
nako sa pagsunod kaniya. Ako nakadawat og usa ka panan-awon, diin inyong 
makat-unan kon unsa karon, nga maoy mobukas sa agianan alang sa matag 
usa nga matudloan sa ebanghelyo. Ako si (Pedro). 

Ako usa ka senturyon sa kasundalohang Romano ug nagmando gikan sa 50 
hangtud sa 100 ka mga kalalakin-an. Ako ang unang Hentil (usa ka tawo kinsa 
dili Judeo) nga mipasakop ngadto sa Simbahan. Kamo makat-on mahitungod 
sa akong pagbunyag sa leksyon karong adlawa. Ako si (Cornelio). 

Asoy sa Kasulatan Itudlo ang sugilanon nila ni Pedro ug ni Cornelio gikan sa Mga Buhat 
10:1-11:18. (Alang sa gisugyot nga paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, 
tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Ipakita ang huiagway 
sa tukmang panahon. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kaiihokan 
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Mga Pangutana sa Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa kasulatan 
Panaghisgutan ug samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
Paggamit sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa mga 

kasulatan ug sa makagamit sa mga baruganan diha sa ilang mga kinabuhi. 
Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa klase makatabang 
kanila nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Ngano nga si Cornelio takus nga makadawat og usa ka panan-awon gikan 
sa Ginoo ug nga mabunyagan? (Mga Buhat 10:2.) Unsaon ninyo nga 
mahimong usa ka relihiyoso (matinud-anon) nga sakop sa Simbahan? 

• Unsa ang mensahe sa anghel kang Cornelio? (Mga Buhat 10:3-6.) 

• Unsa ang nakita ni Pedro sa usa ka panan-awon? (Mga Buhat 10:11-16.) 
Ngano nga ang panan-awon nakapahasol kaniya? (Ang Ginoo nagmando 
sa Israel sa dili pagkaon sa linain nga mga karne, diin giila nga dili limpyo 
[tan-awa sa Levitico 11].) Giunsa ni Pedro sa pagdawat kini nga panan-awon 
sa sinugdan? (Mga Buhat 10:14.) Unsa ang nakapausab sa iyang hunahuna? 
(Mga Buhat 10:15.) 

• Nganong dili kasagaran alang kang Pedro ang pagtudlo kang Cornelio sa 
ebanghelyo? (Mga Buhat 10:28.) Ipasabut nga hangtud niining mga 
panahona ang mga Apostoles nagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa mga 
katawhang Judeo, ug ang kadaghanan sa mga tawo sa Simbahan nagtuo 
nga kadto lamang mga katawhang Judeo ang angay tudioan sa ebanghelyo. 
Apan si Cornelio dili usa ka Judeo. Unsa ang naamgoha sa katapusan ni 
Pedro nga gipasabut sa iyang panan-awon? (Mga Buhat 10:34-35.) Kinsa 
ang angay nga tudioan sa ebanghelyo karon? (Tanang mga tawo.) 

• Ngano sa inyong hunahuna nga si Cornelio mipundok sa iyang tanang mga 
higala ug mga kabanay aron sa pagpaminaw kang Pedro? (Mga Buhat 
10:24-27.) Unsa ang pila ka mga baruganan sa ebanghelyo nga buot ninyo 
nga ipakigbahin sa inyong pamilya ug mga higala? 

• Unsa ang gibuhat ni Cornelio aron sa makakita og sulbad sa iyang 
problema? (Mga Buhat 10:30.) Unsa nga mga kasinatian ang naangkon 
ninyo o sa inyong pamilya mahitungod sa pagpuasa ug pag-ampo? Sa 
unsang paagi nga ang Ginoo mitabang kaninyo sa pagpangita og sulbad sa 
usa ka problema? 

• Giunsa sa mga tawo sa pagkasayud nga si Pedro nagsulti sa kamatuoran? 
(Mga Buhat 10:44-45.) Unsa ang kinahanglan natong buhaton aron sa pag-
angkon sa pagsaksi sa Espiritu Santo sa kamatuoran kanato? (Moroni 
10:4-5.) 

• Unsa ang gihunahuna sa mga tinun-an ug sa ubang mga Apostoles sa 
dihang sila nakadungog nga si Pedro nagtudlo sa mga Hentil? (Mga Buhat 
11:2-3.) Giunsa ni Pedro sa pagpatin-aw ang iyang mga lihok? (Mga Buhat 
11:4, 17.) Giunsa sa mga tinun-an ug mga Apostoles pagdawat sa panan-
awon ni Pedro? (Mga Buhat 11:18.) Unsa ang gitudlo niini kanato 
mahitungod sa gugma sa Langitnong Amahan alang sa iyang mga anak? 
(Tan-awa sa kalihokan sa pagpalambo 5.) 

• Unsaon ninyo sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa ubang mga anak sa 
Langitnong Amahan? Tabangi ang mga bata sa paghunahuna og mga paagi 
nga sila mahimong mga misyonaryo karon ug kon unsaon nga sila makaandam 
sa pag-alagad og mga misyon nga full-time. 
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Leksyon 28 

Mga Kalihokan Pagpalambo 

Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 
bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Ipabasa sa mga bata ang Mga Buhat 10:36-43 sa gagmay nga mga pundok 
ug paghimo og lista sa mga butang nga gitudlo ni Pedro kang Cornelio ug sa 
iyang pamilya ug mga higala. Tuguti ang matag pundok sa pagbasa sa ilang 
lista samtang ikaw nagsulat sa mga butang diha sa pisara o sa usa ka lapad 
nga piraso sa papel. Idugang ang bisan unsa sa mosunod nga mga butang 
nga mahimong nalaktawan sa mga bata: 

Si Jesukristo mao ang Ginoo sa tanan (bersikulo 36). 

Si Jesukristo gibunyagan (bersikulo 37). 

Si Jesukristo gidihogan sa Espiritu Santo ug sa gahum (bersikulo 38). 

Si Jesukristo naghimo og maayo (bersikulo 38). 

Si Jesukristo miayo (bersikulo 38). 

Si Jesukristo gipatay (bersikulo 39). 

Si Jesukristo mibangon sa ikatulo ka adlaw (bersikulo 40). 

Si Jesukristo mimando kang Pedro sa pagpamatuod nga si Jesus giorden 
sa Dios (bersikulo 42). 

Ang tanang mga propeta misaksi kang Jesukristo (bersikulo 43). 

Kadtong kinsa mituo kang Jesukristo ug nagpabunyag mahimong 
makaangkon og kapasayloan sa ilang mga sala (bersikulo 43). 

2. Ubos sa pagtugot sa imong presidente sa Primarya, dapita ang usa ka 
mibalik na nga misyonaryo sa pag-anha sa klase ug pagpakigbahin og mga 
kasinatian nga naghulagway sa kamahinungdanon sa pagtudlo ngadto sa 
tanang mga anak sa Langitnong Amahan. 

3. Hisguti ang mosunod nga pakigpulong nga gikuha gikan sa kinutlo ni Elder 
Howard W. Hunter: 

Ang gagmayng mga bata bililhon ngadto sa atong Amahan sa Langit. Siya 
naghigugma kanila ug nagbantay kanila sama ka maaghop nga pagpangga 
bisan asa sila magpuyo o kon unsa ang ilang pamiste o hitsura. Siya 
naghigugma sa itomon, kulot og buhok nga Taga-Fiji, ug sa buotan, 
masanag og pamiste nga mga bata sa Samoa. Siya naghigugma sa gagmay 
nga mga Englis nga batang lalaki ug babaye kinsa nagbiste og managsama 
diha sa tulunghaan. Siya naghigugma sa mga bata sa Japan. Siya 
naghigugma sa mga pagod og mga panit nga mga bata sa South America 
ug sa mga Lamanite. Ang atong Amahan naghigugma sa iyang mga anak 
bisan asa. Sa panahon sa igkatulog, ang mahigugmaong mga ginikanan sa 
tanang dapit moluhod uban sa ilang mga anak aron sa paghalad sa ilang 
mga pag-ampo. Kini mahimong diha sa taas, mahumok nga balhiboong 
higdaanan sa Alpa o sa usa ka gamay nga banig sa salog sa usa ka payag. 
Apan ang atong Langitnong Amahan naminaw ug nakasabut kanilang tanan. 
(Gikan sa Friend, Okt. 1971, p. 10.) 
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4. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga bisan ang mga katawhan sa 
nagkalainlaing mga nasud adunay managkalahi nga mga naandan ug mga 
tinuohan, kitang tanan managsama tungod kay ang Langitnong Amahan 
naghigugma natong tanan ug buot kanatong tanan nga makabalik ngadto 
kaniya. 

Pagdula og panagparespares nga dula uban sa mosunod o susama nga 
mga bahin aron sa pagpasinati sa mga bata sa pila ka mga butang nga 
gibuhat o makita sa ubang mga nasud. 

Ipares kon diin nga dapit ang malagmit ninyong alagaran sa inyong misyon 
kon kamo gusto nga: 

Makakita og mga tawo nga nagsul-ob og 
Lukong sa mga bulak (girnalda) Scotland 
Sapatos nga kahoy Hawaii 
Kilts Japan 
Mga kimono Holland 

Mokaon 
Enchiladas Tinipong Kabansaan 
Sauerbraten Norway 
Mansanas nga pie Pransya 
Crepes Alemanya 
Pickled herring Mexico 

Motan-aw 
Mounties Italy 
Big Ben Australia 
Nagtakilid nga Tore sa Pisa Canada 
Mga Kangaroo England 

5. Ipasabut nga ang usa ka susama sa panan-awon ni Pedro nahitabo niadtong 
1978 sa dihang si Presidente Spencer W. Kimball nakadawat og usa ka 
pinadayag gikan sa Ginoo nga ang tanang takus nga mga lalaki ug batan-ong 
lalaki mahimong makadawat sa pagkapari ug ang ilang mga banay 
makadawat sa mga panalangin sa templo (tan-awa sa Opisyal nga 
Deklarasyon-2 sa Doktrina ug mga Pakigsaad). 

Panapos 

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 

Ipamatuod nga ang Dios naghigugma sa tanan niyang mga anak ug buot 
natong tanan nga matudloan sa ebanghelyo, magpabunyag, maghupot sa 
atong mga pakigsaad aron kita mahimong makapuyo uban kaniya pag-usab. 
Ipadayag ang pasalamat alang sa imong kasayuran sa ebanghelyo ug sa 
imong bunyag. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mga Buhat 10:36-43 ug 11:15-18 sa 
panimalay ingon nga usa ka pagribyu niini nga leksyon 

Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo. 
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Si Santiago Nagtudlo Nato sa 
Pagkontrol sa Atong mga Dila 
Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga bata sa pagkontrol sa mga butang nga ilang isulti 

ug hunahunaon. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mateo 5:33-37, Santiago 1:26, 
3:2-13, 5:12, 1 Pedro 3:10, Exodo 20:7, ug Mosiah 4:30. Dayon pagtuon sa 
leksyon ug paghukom unsaon nimo sa pagtudlo sa mga bata sa mga asoy 
sa kasulatan. (Tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, 
ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

3. Pagtabas og pipila ka mga piraso sa papel ngadto sa mga trianggulo. Isulat 
ang matag usa sa mosunod nga mga pulong o hugpong sa mga pulong 
diha sa usa ka triyanggulo nga nagpunting sa ubos: libak, bakak nga saksi, 
mga bakak, panag-away, pagpasipala, paggamit sa ngalan sa Ginoo sa 
kawang, masuk-anong mga pulong. Isulat ang mosunod nga mga pulong o 
hugpong sa mga pulong diha sa usa ka trianggulo nga nagpunting sa itaas: 
mabinationg mga pulong, mga pagdayeg, matinahurong mga pulong, 
kamatuoran, pag-ampo, paghimog kalinaw. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Sintas igpapilit (o usa ka butang nga susama) aron sa pagpapilit sa mga 

triyanggulo diha sa pisara. 

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

Bahina ang mga bata sa imong klase ngadto sa gagmay nga pundok ug tuguti 
ang matag pundok sa pagdula kon unsaon pagpugong sa usa ka kabayo, usa 
ka bisiklita, usa ka iro nga gisuroy, usa ka awto, usa ka barko, o uban pang 
susama nga mga butang. Tuguti ang ubang mga bata sa pagtag-an kon unsa 
ang gibuhat sa pundok. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 
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• Unsa ang mahitabo kon ang usa ka tawo dili makapugong niini nga mga 
butang? 

Ipasabut nga niini nga leksyon ang mga bata makat-on mahitungod sa pagpu-
gong sa usa ka butang nga kanunayng anaa kanila. Kini bahin sa ilang lawas, 
apan kini wala sa ilang mga kamot o tiil. 

• Unsa sa inyong hunahuna kaha kini? 

Hangyoa ang mga bata sa pagpaminaw alang niini nga bahin sa lawas sam-
tang ikaw nagbasa sa Santiago 3:3-5. 

• Unsa ang gitug-an niini nga kasulatan kanato mahitungod sa atong mga dila? 

Asoy sa Kasulatan Tudloi ang mga bata sa mga asoy sa Mateo 5:33-37, Santiago 1:26, 3:2-13, ug 
1 Pedro 3:10. (Alang sa gisugyot nga paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, 
tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Ipasabut nga ang 
pagsulti sa laang nagpasabut nga pagsulay sa paglingla o paglimbong sa 
uban. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga bisan kon ang dila usa ka 
gamay nga bahin sa lawas, sila kinahanglan maningkamot pag-ayo sa 
pagkontrol niini. 

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 
mga kasulatan ug sa makagamit sa mga baruganan diha sa ilang mga 
kinabuhi. Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa klase 
makatabang kanila nga makasabsut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang ipasabut sa pagpugong sa atong mga diia? (Santiago 1:26.) 
Ngano nga kita makahimo sa pagkontrol sa atong tibuok nga lawas kon kita 
makakontrol sa atong mga dila? (Santiago 3:2.) 

• Ngano nga ang usa ka kinaiyahan nga tinubdan dili makahimo sa pagtubod 
og dungan sa tam-is nga tubig ug sa pait nga tubig o parat nga tubig ug 
tab-ang nga tubig? (Santiago 3:11-12.) Unsa ang gipasabut ni Santiago sa 
dihang siya miingon nga ang usa ka kahoyng igos dili makabunga og mga 
oliba ug ang usa ka bagon dili makabunga og mga igos? (Santiago 3:12.) 
Unsa ang gisulayan niya sa pagtudlo nato pinaagi niini nga mga 
sanglitanan? (Santiago 3:10.) 

• Unsa ang mahitabo nato kon kita magsugod sa pagsulti og malupigong mga 
butang o pagsulti sa kapintas? Sa unsang paagi sa inyong hunahuna nga 
kini makaapekto sa maayong mga butang nga atong isulti? 

• Unsa nga mga sugo ang gihatag ni Jesus nato mahitungod kon unsa ug 
unsaon nato sa pagsulti? (Mateo 5:33-37.) Ngano sa inyong hunahuna nga 
mahinungdanon alang nato ang pagsunod niini nga mga sugo? 

Pagbadlis og usa ka pinahigda nga linya diha sa pisara. Ibutang ang mga tri-
yanggulo nga nagkulob diha sa lamesa, ug tuguti ang matag bata sa pagpili 
og usa, pagbasa niini, ug pagpapilit niini diha sa ibabaw sa linya kon ang sima 
nagpunting sa taas ug diha sa ubos sa linya kon ang sima nagpunting sa 
ubos. (Tan-awa ang paghulagway sa seksyon sa "Pagpangandam" 

• Hisguti ang matag pulong samtang ang bata nagbutang sa triyanggulo diha 
sa linya. Hisguti ngano nga ang mga butang sa ibabaw sa linya positibo nga 

Mga Pangutana sa 
Panaghisgutan ug 
Paggamit 
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mga butang aron isulti ug kon ngano nga ang mga butang sa ubos sa linya 
mga negatibo. Unsa ang inyong gibati kon kamo nagsulti og mabination 
ngadto sa usa ka tawo o mahitungod sa usa ka tawo? Unsa ang inyong 
gibati kon kamo naghatag sa usa ka tawo og pagdayeg? Ngano nga ang 
pagsulti og maayo nga butang mahitungod sa uban makahimo usab nato 
nga bation og maayo sa atong kaugalingon? 

• Unsa ang gitudlo nato sa Napulo ka mga Sugo mahitungod kon unsaon nato 
sa paghisgot ang Ginoo? (Exodo 20:7.) Ngano nga mahinungdanon alang 
kanato ang pagsulti lamang nga adunay balaan nga pagtahud sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesukristo? Sa unsang paagi nga ang pagsunod niini nga 
sugo makatabang kanato nga mahimong sama sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesus? (Ikaw mahimo nga mosaysay pag-usab sa sugilanon ni Presidente 
Spencer W. Kimball gikan sa leksyon 8.) 

• Unsaon nato pagkontrol ang atong mga dila ug atong mga lihok? Tabangi 
ang mga bata sa pagsabut nga kon unsa ang atong gihunahuna ug gibati 
magtino sa kon unsa ang atong isulti o buhaton. Pinaagi sa pagkontrol sa 
atong mga hunahuna, kita makapugong kon unsa ang atong isulti. Unsaon 
nato sa pagkontrol ang atong mga hunahuna? Hisguti ang mosunod nga 
mga sugyot: 

Pangutan-a ang imong kaugalingon, "Unsa ang buot ni Jesus nga akong 
buhaton sa ingon niini nga kahimtang?" 
Paghunahuna og usa ka kinaham nga kasulatan. 
Awita o ihagonghong ang usa ka awit sa Primarya o usa ka himno nga 
kusog o diha sa imong hunahuna. 
Pag-ampo alang sa tabang. 
Hinumdumi nga ikaw anak sa Dios. 
Hunahuna kon unsa ang buot sa imong mga ginikanan nga imong 
buhaton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Isaysay ang mosunod nga sugilanon mahitungod kang Joseph Smith (ikaw 
mahimong mohangyo og usa ka tawo kinsa maayong mobasa sa pagrekord 
sa sugilanon diha sa usa ka audiocassette): 

Si Joseph Smith gibutang sa usa ka bilanggoan sa makadaghang higayon 
sa mga tawo kinsa wala makauyon kaniya, bisan pa og wala gayud sila 
makapamatuod nga siya nakahimo og bisan unsa nga sayop. Usa ka gabii 
siya ug pipila sa ubang mga lalaki gibutang sa usa ka mabugnaw ug 
talamayon nga bilanggoan diin sila kinahanglan nga magsul-ob og mga 
kadena palikos sa ilang mga buulbuul ug matulog sa gahi nga salog. Sila 
misulay sa pagkatulog, apan ang mga gwardya nagsinultiay nga hilabihan 
kakusog. Sila nagpasipala ug nagsinultiay sa matag usa mahitungod sa mga 
makalilisang nga mga butang nga ilang gibuhat sa mga sakop sa Simbahan. 

Human makadungog niini nga mga makalilisang nga mga pulong, si Joseph 
mikalit sa pagbarug ug miingon ngadto sa mga lalaki, "Paghilom. . . . Sa 
ngalan ni Jesukristo ako nagbadlong kaninyo, ug nagmando kaninyo sa 
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paghunong; ako dili mabuhi og usa ka minuto ug maminaw sa ingon niana 
nga pinulongan." Ang mga gwardya mibundak mibuhi sa ilang mga 
hinagiban ug mihangyo kaniya sa pagpasaylo nila. Sila nangahilom sa tibuok 
gabii. (Gikan sa Parley R Pratt, Autobiography of Parley P Pratt, pp. 209-11.) 

• Unsa ang mahimo ninyong buhaton kon adunay usa ka tawo nga duol 
kaninyo ang nagpasipala o nagsulti og usa ka bastos nga sugilanon? 

2. Butanga og hilo ang usa ka singsing o usa ka gamay nga buburan diha sa 
usa ka taas nga pisi ug higti ang mga tumoy sa pisi. Pabaruga ang mga 
sakop sa klase sa porma nga lingin ug magunit sa pisi. Pagpili og usa ka 
bata nga ibutang sa tunga sa lingin. Ipapasa sa ubang mga bata ang 
singsing o buburan gikan sa usa ka kamot ngadto sa laing kamot. Kon ikaw 
moingon nga "hunong," tuguti ang bata nga nagkupot sa singsing sa 
pagsulti og usa ka butang nga maayo mahitungod sa bata sa tunga. Dayon 
tuguti ang bata sa tunga sa pagpakigbaylo og dapit uban sa usa kinsa 
misulti og usa ka butang nga maanindot ug padayona ang dula. Padayon 
hangtud ang tanan nakaangkon og higayon nga makaadto sa tunga. Ikaw 
mahimong modugang og positibo nga mga hubit mahitungod sa matag 
bata. Sulti kon unsa ang atong bation kon kita magsulti og maayo nga mga 
butang ug kon unsa ang atong bation kon usa ka butang nga maayo ang 
gisulti mahitungod nato. (Kon ang imong klase gamay kaayo alang niini nga 
kalihokan, tuguti ang matag bata sa pagsulti og usa ka butang nga maayo 
mahitungod sa uban.) 

3. Itandi ang usa ka dautan nga hunahuna ngadto sa gamay nga puthaw sa 
mosunod nga sugilanon nga gisaysay ni Presidente Spencer W. Kimball 
mahitungod sa usa ka batan-ong lalaki nga nagpuyo diha sa usa ka umahan: 

Usa ka adlaw samtang ang usa ka batan-ong lalaki ang nagpadulong gikan 
sa umahan, siya nakakita og usa ka puthaw nga bangil. (Ipasabut kon unsa 
ang panagway sa usa ka bangil.) Siya nasayud nga siya ulahi na alang sa 
panihapon, busa imbis nga dad-on ang bangil ngadto sa silungan sa kahoy 
diin kini angay, siya mipahimutang niini sa taliwala sa usa ka linghod nga 
punoan sa walnut nga gitanom sa iyang amahan duol sa atubangan sa 
ganghaan. Siya nagplano sa pagtangtang unyang taud taud gikan sa kahoy 
ug i balik kini ngadto sa silungan, apan siya wala gayud mohimo. Ang bangil 
nagpabilin didto sa sulod sa pila katuig, ug ang kahoy mitubo palibot niini 
hangtud nga kini nahimong usa ka dakong kahoy. 

Daghang mga tuig ang milabay nianang usa ka gabii sa ting-tugnaw, may 
bagtok nga ulan nga mibali sa usa sa tulo ka labing dagkong mga sanga sa 
dakong kahoy. Kini nakapawala sa timbang sa nahibilin nga bahin sa kahoy 
mao nga kini natumba usab. Sa dihang ang bagyo milurang, walay bisan usa 
ka salinsing sa kahoy nga nagpabiling nagtindog. 

Sayo sa sunod nga buntag, ang mag-uuma—ang bata nga midako na— 
migawas ug nakit-an ang nadaot nga kahoy nga walnut. Siya naghunahuna, 
"Ako dili unta buot nga mahitabo kana baylo sa usa ka libo ka dolyar. Kana 
ang labing maanindot nga kahoy sa walog." 

Ang mag-uuma nalimot na sa bangil, apan kini nagpabilin nga tua ngadto. 
Bisan pa nga ang kahoy mitubo og taas, ang bangil nakapahuyang niini. Ang 
kahoy sa kasagaran mahimo untang makabarug sa bagyo, apan tungod sa 
bangil, nga gibutang ngadto pila ka mga tuig ang milabay, ang kahoy dili na 
sama ka lig-on sa angay unta. Ang bangil maoy hinungdan nga ang kahoy 
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natumba ug nabali. (Gikan sa Samuel T. Whitman, "Forgotten Wedges," 
gikutio ni Spencer W. Kimball, Conference Report, Apr. 1966, pp. 70-71.) 

• Sa unsang paagi nga ang dautang hunahuna sama sa usa ka bangil? Kon 
kita adunay dautang hunahuna, kini molihok paingon sa ilalom sa atong mga 
hunahuna, sama sa bangil sa kahoy, ug mahimong usa ka dakong problema 
alang kanato. Kita angay nga mopapas sa mga dautang hunahuna dihadiha. 

4. Hisguti ang Mga Proverbio 23:7. Ilakip sa paghisgot sa mga paagi nga ang 
mga bata maakontrol sa ilang kaugalingon, sama sa pag-ihap hangtud sa 
napulo kon sila nasakitan o nasuko. 

Panapos 

Ipamatuod nga ang pagkat-on sa pagkontrol sa atong mga dila usa sa mga 
butang nga kinahanglan gayud nga atong buhaton aron mahimong sama sa 
Langitnong Amahan ug kang Jesukristo. Ipakigbahin ang usa ka kasinatian sa 
dihang ang pagsulti sa maayo nga mga butang kaysa sa dautan nakatabang 
kanimo o sa usa ka tawo nga imong kaila nga mobati nga labaw ka duol 
ngadto sa Ginoo. Awhaga ang mga bata sa pagsulay sa pagkontrol unsa ang 
ilang isulti sa umaabot nga semana. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Santiago 3:3-10 sa panimalay ingon 
nga usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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29 Ang Pagkakabig ni Saulo 

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa matag bata nga mahimong labaw ka tinud-anay nga 
makabig ngadto kang Jesukristo. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mga Buhat 7:57-60, 8:1-3, 9:1-30, 
26:9-23, ug Mosiah 5:2. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon 
nimo pagtudlo ang mga bata sa mga asoy sa kasulatan. (Tan-awa sa 
"Pagpangandam sa Imong mga Leksyon, " p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa 
mga Kasulatan," p. viii. 

2. Dugang basahonon: Mga Buhat 22:3-21. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
sa pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang kanila 
sa pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Usa ka baso nga puno sa tubig. 
c. Hulagway 7-42, Si Pablo diha sa Dalan padulong sa Damasco. 

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

Pagpakita og usa ka baso nga tubig ngadto sa mga bata. 

• Unsa ang mahitabo kon ang tubig mobukal? (Kini mausab ngadto sa 
inalisngaw.) 

• Unsa ang mahitabo kon ang tubig mobugnaw? (Kini mahimong ice.) 

Ipasabut nga kon ang tubig mahimong ice o inalisngaw, kita mag-ingon nga 
kini "nakabig." Kini lahi kaysa orihinal nga tubig. 

• Sa unsang paagi nga ang mga tawo makabig ngadto sa ebanghelyo ni 
Jesukristo? Sa unsang paagi nga ang ilang mga kinabuhi mausab sa dihang 
sila nakabig? 

Isulat ang pulong nakabig diha sa pisara. Ipasabut nga kini nga leksyon mahi-
tungod sa usa ka milagroso nga pagkakabig sa usa ka lalaki ngadto sa 
ebanghelyo ni Jesukristo. 

Itudlo sa mga bata ang asoy sa pagkakabig ni Saulo ngadto sa Simbahan ni 
Jesukristo ingon nga makita sa Mga Buhat 9:1-20. (Alang sa gisugyot nga 
paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii.) Tabangi ang mga bata nga makasabut nga kini nga Saulo 
dili ang lalaki kinsa maoy unang hari sa Israel apan ang lalaki kinsa nahimong 
maayong misyonaryo nga si Pablo. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Asoy sa Kasulatan 

170 



Mga Pangutana sa Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa kasulatan 
Panaghisgutan ug samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
Paggamit sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 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 makasabut sa mga kasulatan. 

• Giunsa ni Saulo pagdaugdaug ang mga sakop sa Simbahan? (Mga Buhat 
7:57-60; 8:1-3; 9:1-2.) Unsa kaha ang gibati sa mga sakop sa Simbahan 
ngadto kaniya? Unsa ang inyong bation kon adunay magdaugdaug kaninyo 
tungod sa inyong mga pagtuo? Unsa ang angay nato nga tubag kon adunay 
mobuhat niini? Awhaga ang mga bata sa pagpakigabahin og bisan unsa nga 
mga kasinatian nga ilang naangkon sa dihang adunay nagbiaybiay nila o 
nagmalupigon nila tungod sa ilang mga pagtuo. 

• Unsa ang nahitabo diha sa karsada paingon sa Damasco nga nakatabang ni 
Saulo sa pagkaamgo nga siya kinahanglan nga maghinulsol sa iyang mga 
sala? (Mga Buhat 9:3-6.) Kinsa ang gikasulti ni Saulo sa iyang panan-awon? 
(Mga Buhat 9:5.) Sa unsang paagi nga ang Langitnong Amahan ug si 
Jesukristo makatabang nato nga masayud kon kita kinahanglan nga 
maghinulsol? (Mga pagbati gikan sa Espiritu Santo ug giya gikan sa atong 
mga ginikanan, sa mga propeta, ug sa mga kasulatan.) 

• Unsa ang buot ipasabut sa "pagpatid batok sa tunok"? (Mga Buhat 9:5.) 
(Ang tunok usa ka mahait nga bangkaw nga gigamit sa mga tawo sa 
pagpalihok sa mga hayop. Kasagaran ang mga hayop mopatid sa luyo kon 
matugsokan, diin ang bangkaw makapasakit og samot nila. Si Jesukristo 
nagsulti kang Saulo nga ang iyang mga lihok naghatag og kadaut sa iyang 
kaugalingon labaw kay sa laing tawo. Kon kita makig-away batok kon unsa 
ang husto, kita nagpasakit pag-ayo sa atong kaugalingon.) Sa unsang paagi 
nga ang usa ka tawo masakitan pinaagi sa pagpakig-away batok sa 
kamatuoran? Paghatag og usa ka tukma nga ehemplo gikan sa imong 
kaugalingong kasinatian, kon mahimo. 

• Unsa ang gibuhat ni Saulo aron maghinusol ug makabalik ngadto kang 
Jesukristo? Unsa ang kinahanglan natong buhaton aron sa paghinulsol sa 
atong mga sala? Hisguti ang mosunod nga mga punto (ikaw mahimong 
molista niini diha sa pisara): 

Siya miila sa iyang mga sala. (Mga Buhat 9:6.) 
Siya nagpuasa ug nag-ampo alang sa kapasayloan. (Mga Buhat 9:9, 11.) 
Siya nagpabunyag. (Mga Buhat 9:18.) 
Siya misulay sa pagtul-id sa mga butang nga sayop nga iyang nahimo. 
(Mga Buhat 9:20.) 
Siya nagbag-o ug wala na modaugdaog sa mga katawhan pag-usab. 

Ipasabut nga si Saulo dili dautan sa iyang kasingkasing; siya nalingla. Siya 
nagkinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag. 

• Ngano nga mahinungdanon nga maghinulsol kon kita nagbuhat og usa ka 
butang nga sayop? Sa unsa nga paagi nga ang paghinulsol makapabati 
kanato? 

• Unsa ang gihangyo sa Ginoo nga buhaton ni Ananias? Ngano? (Mga Buhat 
9:10-12.) (Ipasabut nga kini lahi nga Ananias kay sa diha sa usa kinsa 
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namatay tungod sa pagkadili matinuoron.) Ngano nga si Ananias nahadlok 
sa pagbuhat sa kon unsa ang gihangyo sa Ginoo? (Mga Buhat 9:13-14.) 

• Ngano nga gitawag sa Ginoo si Saulo nga usa ka "pinili nga sudlanan"? 
(Mga Buhat 9:15-16.) Unsa nga mahinungdanon nga mga butang ang buot 
sa Langitnong Amahan nga buhaton ni Saulo? (Mga Buhat 26:16, 18.) Unsa 
nga mahinungdanong mga butang ang mahimong ipabuhat sa Langitnong 
Amahan kaninyo? Unsaon ninyo pagkat-on niining mga butanga? 

• Sa unsang paagi nga nawala ang iyang panan-aw ni Saulo? (Mga Buhat 9:8; 
22:11.) Unsa ang nahitabo sa dihang si Ananias mipanalangin kang Saulo? 
(Mga Buhat 9:17-18.) 

• Pagkahuman sa pagkakabig ni Saulo, ngano nga ang mga tawo ni ang mga 
tinun-an wala motuo kaniya sa dihang siya nagsangyaw? (Mga Buhat 9:21, 
26.) Ngano nga si Saulo kinahanglan nga mobiya sa nasud? (Mga Buhat 
9:23, 29-30.) 

• Unsa ang buhaton sa Langitnong Amahan kon kita maghinulsol sa atong 
mga sala? (D&P 58:42.) Unsaon nato pagtabang sa uban kinsa naningkmaot 
sa paghinulsol ug pagsunod ni Jesus? 

• Unsa ang pagpamatuod ni Saulo kang Jesukristo? (Mga Buhat 9:20; 
26:22-23.) Unsaon kanato sa pagkasayud kon kita tinuoray nga nakabig 
ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo? (Mosiah 5:2.) 

Hisguti ang mosunod nga kinutlo gikan ni Presidente Ezra Taft Benson, ikana-
pulo ug tulo nga Presidente sa Simbahan: "Kon kita makaagi niini nga dakong 
kausaban, diin gipahinabo lamang pinaagi sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo 
ug pinaagi sa [paglihok] sa Espiritu ngari kanato, kini sama nga kita nahimong 
usa ka bag-ong tawo. . . . Ikaw nagsalikway og mga kinabuhi sa kasal-anan...ug 
nahimong limpyo. Ikaw wala nay [tinguha] sa pagbalik ngadto sa imong karaan 
nga mga pamaagi. Ikaw sa pagkatinuod usa ka bag-ong tawo "{The Teachings of 
Ezra Taft Benson, p. 470). (Ikaw mahimong mogamit sa kalihokan sa pagpa-
lambo nga aron sa paghagit sa mga bata kon unsay gihulagway ni Presidente 
Benson.) 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Hangyoa ang mga bata sa paghingalan og mga butang nga mahimong 
kinahanglan nga hinulsulan sa mga bata nga sama kanila og edad, sama sa 
pagsulti og mga bakak, pagpanglimbong, pagkamasuk-anon, paggamit og 
dautang mga pulong, ug pagsupak sa ilang mga ginakanan. Isulat kini diha 
sa pisara samtang kini gihisgutan. Sultihi ang mga bata nga ikaw mohatag 
og usa ka pasulit. Samtang ikaw nagtudlo sa matag butang diha sa lista, 
tuguti ang mga bata sa pagpangutana sa ilang kaugalingon, "Ako 
nagkinahanglan ba nga maghinulsol niini?" Tuguti ang mga bata sa 
pagtubag og "oo" o "dili" sa hilom sa matag pangutana. Ribyuha ang mga 
lakang nga gihinulsulan ni Saulo. 

2. Isulat ang matag letra sa hugpong sa mga pulong "Paghinulsol ug balik 
ngadto sa Dios" (Mga Buhat 26:20) diha sa lahi nga piraso sa papel o karton 
nga mga kwadro. Ibutang ang mga papel nga gakulob nga naghan-ay diha 
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sa lamesa. Hangyoa ang mga bata sa pagpulipuli sa pagtag-an og usa ka 
letra sa alpabeto. Kon ang usa ka letra nga nahisakop ngadto sa hugpong 
sa mga pulong natag-anan, baliha kini. Ipasabut nga kon kita maghinulsol ug 
mobalik ngadto sa Dios, kita makabig. 

3. Hisguti ug sag-uloha ang ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo. 

4. Ubos sa pagtugot sa kapangulohan sa Primarya, dapita ang usa ka bag-o 
nga kinabig o nauli na nga misyonaryo nga moanha sa klase ug mosulti og 
kasinatian diin ang kinabuhi sa usa ka tawo nausab sa dihang siya mituo 
kang Kristo, naghinulsol, ug nagpabunyag. Ipakigbahin niana nga tawo ang 
iyang mga pagbati mahitungod sa hingpit nga kalipay ug sa kalipay nga 
midangat gikan sa pagtuman sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo. 

5. Hangyoa ang usa ka bata sa pagdibuho og usa ka huiagway sa usa ka 
nagsanga nga dalan diha sa pisara. Ipasulat sa laing bata ang ngalan sa usa 
ka dakbayan diin siya buot nga moduaw diha sa ibabaw sa usa ka dalan. 

• Unsa ang imong buhaton kon ikaw nasayop sa pagliko ug nakabantay sa 
imong kaugalingon nga anaa sa sayop nga dalan? 
• Ikaw ba makaabut sa siyudad gikan sa imong nahimutangan? 
• Unsa ang imong angay nga buhaton karon aron makaabut sa dakbayan 
nga buot nimo adtoan? 
• Sa unsang paagi nga ang paghinulsol sama sa pagbalik diha sa matarung 
nga dalan? 

5. Awita o basaha ang mga pulong sa "Pangahas sa Pagbuhat sa Matarung", 
(Mga Baruganan sa Ebanghelyo 31110). 

Panapos 

Ipamatuod kon unsa kamahinungdanon ang paghinulsol diha sa atong mga 
kinabuhi ug unsa kini kamahinungdanon nga tinud-anay nga makabig ngadto 
sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ipakigbahin ang imong gugma sa ebanghelyo. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mga Buhat 9:1-20 sa panimalay ingon 
pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Leksyon 29 Si Pablo Nagpamatuod 
kang Jesukristo 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa matag bata nga gustong magmaisugon sa 
pagpamatuod kang Jesukristo. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mga Buhat 13:2-4; 14; ug 16:16-34. 
Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon nimo pagtudlo sa mga 
bata sa mga asoy sa kasulatan (tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga 
Leksyon, " p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii). 

2. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
sa pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

3. Pag-andam og usa ka kopya sa tanghaga nga nahimutang diha sa 
katapusan sa leksyon. Isulat ang pulong MAISUG sa dagko nga mga letra 
sa likod sa dili pa kini piraso-pirasohon sa paggunting. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Usa ka piraso sa papel ug usa ka lapis alang sa matag bata. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Mga Asoy sa 
Kasulatan 

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

Ipang-apud-apod ang mga piraso sa tanghaga ngadto sa mga bata. Hisguti 
ang kahulugan sa matag pulong sa mga piraso sa tanghaga ug ipasumpay 
nila ang mga piraso. Ipabali sa mga bata ang mga piraso ug ipasumpay og 
balik ang tanghaga aron sa pagpangita og lain nga pulong. Isulat ang pulong 
MAISUG diha sa pisara. 

• Unsa ang gipasabut sa pulong maisug? Ipasabut nga ang mga pulong diha 
sa mga piraso sa tanghaga nagtabang sa paghulagway unsa ang gipasabut 
sa magmaisugon. 

• Unsa nga mga pulong sa tanghaga ang inyong mahinumduman? Isulat ang 
mga pulong o ipadayag ang mga piraso sa tanhaga ubos sa pulong 
MAISUG. 

Ribyuha sa makadiyot ang pagkakabig ni Saulo ngadto sa ebanghelyo, ug 
sultihi ang mga bata nga ang ngalan ni Saulo giusab ngadto sa Pablo. Si Pablo 
mihunong sa paggukod sa mga sumusunod ni Jesus ug nahimong usa ka 
maisug nga Apostol ug misyonaryo alang kang Jesukristo. 

Tudloi ang mga bata sa asoy sa mga misyonaryo nga kasinatian nila ni Pablo 
ug ni Barnabas nga makita sa Mga Buhat 13:2-4; 14 ug ang asoy sa kasina-
tian nilang Pablo ug Silas sa bilanggoan nga makita sa Mga Buhat 16:16-34. 
(Alang sa gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa 
sa "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) Hangyoa ang mga bata sa pag-
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paminaw sa mga paagi nilang Pablo, Barnabas, ug Silas nga maisugon nga 
nagpamatuod kang Jesukristo ug sa iyang ebanghelyo. 

Mga Pangutana sa Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
Panaghisgutan ug samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
Paggamit sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa mga 

kasulatan ug sa makagamit sa mga baruganan diha sa ilang mga kinabuhi. 
Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa klase makatabang 
nila nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang gisugo sa Ginoo nilang Pablo ug Barnabas nga buhaton? (Mga 
Buhat 13:2-4.) 

• Human sila si Pablo ug Barnabas miayo sa bakol nga lalaki sa Lystra, kinsa 
sila sa pagtuo sa mga tawo? (Mga Buhat 14:11-12.) (Ipasabut nga silang 
Jupiter ug Mercurius mini nga mga dios nga gisimba sa mga tawo. Sila wala 
masayud sa Langitnong Amahan ug Jesukristo.) Unsa ang gisulay pagtudlo 
nilang Pablo ug Barnabas ngadto sa mga tawo mahitungod kang Jesukristo? 
(Mga Buhat 14:14-17.) 

• Giunsa pagtagad si Pablo sa mga Judeo sa Antioch ug Iconium? (Mga Buhat 
14:19.) Ngano sa inyong hunahuna nga siya mipadayon sa pagsangyaw sa 
ebanghelyo human gidagmalan? 

• Ngano nga adunay piho nga mga lalaki sa Macedonia ang nasuko sa dihang 
silang Pablo ug Silas miayo sa usa ka babaye pinaagi sa pagpapahawa sa 
dautan nga espiritu gikan kaniya? (Mga Buhat 16:19.) Unsa ang gibuhat 
niining mga lalaki ngadto kanilang Pablo ug Silas? (Mga Buhat 16:20-23.) 

• Unsa ang gibuhat nilang Pablo ug Silas samtang sila didto sa bilanggoan? 
(Mga Buhat 16:25.) Ngano sa inyong hunahuna nga sila nag-ampo ug nag-
awit og mga pagdayeg ngadto sa Dios? Unsa sa inyong hunahuna ang 
nahimo nga sangputanan sa ilang mga buhat ngadto sa ubang mga 
binilanggo? 

• Ngano sa inyong hunahuna nga silang Pablo ug Silas nagpabilin diha sa 
bilanggoan sa dihang ang linog miabli sa mga pultahan sa bilanggoan? 
(Mga Buhat 16:27-31.) Sa unsang paagi nga ang ilang mga buhat 
nakapanalangin sa magbalantay sa bilanggoan ug sa iyang banay? (Mga 
Buhat 16:32-34.) Unsa nga matang sa mga kahigayunan ang ania nato sa 
pagpamatuod ug pagtudlo sa uban mahitungod kang Jesukristo? 

• Ipabasa sa mga bata ang Mga Buhat 14:3 ug 16:18, 25, 31. Sa unsang paagi 
nga kining mga kasulatan nagpakita nga si Pablo maisugon sa iyang 
pagpamatuod kang Jesukristo bisan asa siya moadto? Unsaon nato sa 
pagpahibalo sa ubang mga tawo nga kita adunay lig-on nga mga 
pagpamatuod kang Jesukristo? 

• Unsa ang pipila ka mga hagit nga mahimong atong maantus samtang kita 
maningkamot nga mahimong maisugon sa pagpamatuod ni Jesus? 

Hagita ang mga bata sa paghunahuna og piho nga mga butang nga mahi-
mong ilang buhaton karon nga semana aron sa pagpakita sa uban nga sila 
adunay lig-on nga pagpamatuod kang Jesukristo. Pasulata sila bisan og usa 
ka ideya ug ipabutang ang papel diin makita nila kini kanunay. Ikaw mahimong 
mopasulat nila usab sa mga pulong gikan sa tanghaga diha sa ilang papel. 
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Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

bisan unsang higayon sulod sa leksyon o ingon nga usa ka pagribyu, 
katingbanan, o hagit. 

1. Andama ang mosunod nga gilis sa mga pulong o isulat kini diha sa pisara: 

Maisugong mihatag og pagpamatuod kang Jesukristo 
Mitudlo mahitungod sa "ang buhi nga Dios" 
"Miampo ug miawit og pagdayeg ngadto sa Dios" 
Mipabilin sa bilanggoan ug miluwas sa tigbalantay 
Mitudlo sa tigbalantay "sa pagtuo sa Ginoo nga si Jesukristo" 

Isulat ang mosunod nga mga pakisayran sa kasulatan sa managkalahi nga 
mga piraso sa papel: Mga Buhat 14:3, Mga Buhat 14:15, Mga Buhat 16:25, 
Mga Buhat 16:28, Mga Buhat 16:31. 

Ipakita ang gilis sa mga pulong ug pag-apud-apod sa mga pakisayran sa 
kasulatan sa tagsatagsa sa mga bata. Ipabasa sa mga bata ang kasulatan, 
usa sa matag higayon, ug pahukmi kon hain nga gilis sa pulong ang matag 
usa mahiapil. Ipasabut nga si Pablo usa ka maisug nga saksi ni Jesukristo 
bisan asa siya ug bisan unsa ang iyang gibuhat. 

2. Basaha ang mga pulong diha sa mga piraso sa tanghaga sa makausa ug 
pahisguti sa mga bata kon unsaon nila sa pagpamatuod sa maisugon nga 
paagi kang Jesukristo niining mga dapita. Ikaw mahimong maghimo og mga 
sitwasyon, sama sa mosunod, nga nakasulat sa mga piraso sa papel. Dayon 
tuguti ang matag bata sa pagpili og usa ug ipasulti kon unsang paagi ang 
pili-on niya nga pag-atubang niana nga hagit: 

Usa ka higala ang misulog-sulog nimo tungod kay ikaw dili mag-swimming 
sa Igpapahulay nga Adlaw. 

Ikaw gidapit sa usa ka salida sa sine nga wala magsubay sa sumbanan sa 
Simbahan. 

Pila sa imong mga higala ang nagsugod sa pagsulti og mga bastos nga 
mga komedya ug mga istorya. 

Diha sa usa ka tindahan ang usa ka higala mikuha og usa ka singsing ug 
mibutang niini sa iyang bulsa ug miawhag nimo sa pagbuhat sa ingon. 

Ang usa sa imong mga kauban sa tulunghaan naghimo og bakak nga mga 
pamahayag mahitungod sa mga doktrina sa Simbahan. 

Ikaw gitintal sa pagtan-aw sa papel sa lain atol sa usa ka pasulit. 

3. Ipadula sa mga bata ang sugilanon nilang Pablo ug Silas sa bilanggoan. 
Dayon tuguti sila sa pagpaaron-ingnon nga nag-interbyu kanilang Pablo, 
Silas, ug sa mga lalaki sa bilanggoan, sa magbibilanggo, ug iyang banay. 
Pangutan-a silang Pablo ug Silas ngano nga sila gibutang sa bilanggoan ug 
kon unsa ang nahitabo kanila diddto. Pangutan-a ang ubang mga lalaki sa 
bilanggoan kon unsa ang ilang gibati sa dihang silang Pablo ug Silas mi-
ampo ug miawit ug ang linog miabli sa pultahan sa bilanggoan. Pangutan-a 
ang magbalantay sa bilanggoan kon unsa ang iyang gibati sa dihang iyang 
nakit-an ang pultahan sa bilanggoan nga naabli ug ngano nga siya ug ang 
iyang banay gibunyagan. 
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Panapos 

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 

lhatag ang imong kaugalingong pagpamatuod kang Jesukristo. Kon angay, 
ipaambit ang higayon sa dihang ang Langitnong Amahan mipanalangin nimo 
sa dihang ikaw nagmaisugon nga nagpamatuod kang Jesukristo. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mga Buhat 16:16-34 sa panimalay 
ingon nga usa ribyu niini nga leksyon. 

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

Tanghaga sa Maisugon 
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Leksyon 29 Si Pablo ang Misyonaryo 

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa matag bata sa pagpangandam karon nga mahimong 
usa ka misyonaryo ug mopakigbahin sa ebanghelyo sa uban. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mga Buhat 22:17-30; 23:10-24, 
31-33; ug 26:1-2, 22-29. Dayon pagtuon sa leksyon ug paghukom unsaon 
nimo sa patudlo ang mga bata sa mga asoy sa kasulatan (tan-awa sa 
"Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii). 

2. Dugang mga basahonon: Mga Buhat 19-26 (alang sa tibuok nga asoy). 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug mga kalihokan sa 
pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Ang tsart nga gilarawan sa pang-atensyon nga kalihokan (o ikaw 

mahimong modibuho niini diha sa pisara). 

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

Pangutan-a ang mga bata kon unsa ang ilang nahinumduman mahitungod 
kang Pablo gikan sa miaging mga leksyon. (Pahinumdumi sila nga ang iyang 
ngalan giusab gikan sa Saulo.) Pahinumdumi ang mga bata nga si Pablo gita-
wag sa Ginoo nga mahimong usa ka misyonaryo ug usa ka linain nga saksi ni 
Jesukristo (tan-awa sa Mga Buhat 13:2; 20:24). Siya migahin sa nahibilin niyang 
kinabuhi sa misyonaryo nga pag-alagad. 

Kon ikaw adunay usa ka LDS nga edisyon sa Biblia, tuguti ang mga bata sa 
pagpakli ngadto sa mga mapa 18-22 ug subaya ang misyonaryo nga panaw 
ni Pablo pinaagi sa ilang mga tudlo. (Tabangi ang mga bata sa pagsulti sa 
mga ngalan sa mga dapit.) Ipasabut nga sa dihang si Pablo nakabig, pipila 
lamang ka mga Judeo sa Jerusalem ug sa mga naglibot nga mga dapit ang 
nakadungog mahitungod kang Jesukristo. Ang kang Pablo nga upat ka pang-
misyonaryo nga mga panaw midala kaniya ngadto sa mga katawhan nga 
Judeo ug ingon man ngadto sa mga Hentil (kadtong dili Judeo ang nasyonali-
dad) sa daghang mga nasud. Kini nga mga Hentil wala masayud mahitungod 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Sila nagsimba og mga dios-dios ug 
mga larawan. Bisan asa miadto si Pablo siya nagsangyaw sa ebanghelyo ni 
Jesukristo. 

Pagdibuho og usa ka diyagrama nga susama sa mosunod diha sa pisara o sa 
usa ka tsart: 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 
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• Giunsa si Pablo sa pag-andam nga mahimong usa ka misyonaryo? 

Isulat ang mga tubag sa mga bata sa mga ang-ang nga gikan ni Pablo ngadto 
sa Misyonaryo. Siguradoha ang pag-apil sa mga ideya sama sa naghinulsol, 
pagtuo kang Jesukristo, gibunyagan, nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo, 
nasayud sa ebanghelyo, ug nagpuyo sa ebanghelyo. 

Asoy sa Kasulatan Tudloi ang mga bata sa asoy kon unsa ang nahitabo kang Pablo human sa 
iyang ikatulo nga misyonaryo nga panaw. (Alang sa gisugyot nga mga paagi 
sa pagtudlo asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii.) Ipasabut nga kini ang katapusang pagduaw ni Pablo sa 
Jerusalem, ug nga samtang siya didto ang mga Judeo nga wala mituo kang 
Jesus buot nga mopatay kaniya. Tungod kay siya usa ka nasudnon nga 
Romano, siya miadto sa mga pangulo sa mga Romano sa Jerusalem ug 
Caesareaalang sa panalipod. Sila nanalipod kaniya pinaagi sa paghimo 
kaniya nga binilanggo sa Romano ug sa ngadto-ngadto mipadala kaniya sa 
Roma alang sa husay. (Ang asoy sa mga panaw ni Pablo sa Roma itudlo sa 
leksyon 45.) Ipasabut nga pinaagi sa tanan niyang mga paghusay, si Pablo 
mikuha sa tanang mga kahigayunan sa pagpamatuod kang Jesukristo. 

Mga Pangutana sa Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug ang mga pakisayran sa kasulatan 
Panaghisgutan ug samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Paggamit sa mga pangutana nga 
Paggamit sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa mga 

kasulatan ug sa makagamit sa mga baruganan diha sa ilang mga kinabuhi. 
Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa klase makatabang 
niia nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Ngano nga ang mga Judeo nasuko kang Pablo? (Mga Buhat 22:17-21.) 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga si Pablo nagpamatuod sa usa ka 
panan-awon gikan kang Jesukristo bahin sa katawhan nga wala motuo kang 
Jesus. Ngano nga si Pablo wala naunsa? (Mga Buhat 22:24, 29.) 

• Ang labawng kapitan mitugot kang Pablo sa pagbalik pag-atubang sa mga 
Judeo aron sa paghatag katin-awan sa iyang kaugalingon, ug sa makausa 
pa ang mga Judeo misulay sa pagpatay kaniya tungod sa iyang 
pagpamatuod. (Mga Buhat 23:10.) Giunsa ni Pablo pagpakita og kaisug ug 
hugot nga pagtuo niining panahon sa pagpanggukod? Unsa kahay inyong 
bation kon kamo anaa sa sitwasyon ni Pablo? 
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• Giunsa sa Ginoo paghupay si Pablo? (Mga Buhat 23:11.) Unsa sa inyong 
hunahuna ang gibati ni Pablo sa dihang iyang nahibaloan nga siya dili 
patyon? Giunsa sa Ginoo paghupay ug pagpanalangin ang mga misyonaryo 
karon? 

• Giunsa sa mga Judeo sa pagplano sa pagpapatay kang Pablo? (Mga Buhat 
23:14-15.) Kinsa ang miluwas kang Pablo niini nga piano? (Mga Buhat 
23:16.) Giunsa sa labawng kapitan pagtabang si Pablo nga makaikyas gikan 
sa mga Judeo? (Mga Buhat 23:22-24.) Ngano sa inyong hunahuna nga ang 
Ginoo nanalipod kang Pablo? 

Ipasabut nga si Felix, ang gobernador nga Romano, mipabilin kang Pablo nga 
binilanggo sa Caesarea sa sulod sa duha ka tuig hangtud nga si Festus nahi-
mong bag-o nga gobernador. Si Pablo mihangyo og usa ka husay sa Roma, 
apan sa wala pa mibiya padulong sa Roma siya misaysay kang Festus ug ni 
Haring Agripasa sugilanon sa iyang pagkakabig ug mipamatuod kang 
Jesukristo. 

• Unsa ang gibati ni Pablo mahitungod sa pagpakigsulti kang Haring Agripa? 
Ngano? (Mga Buhat 26:1-3.) Unsa ang iyang gitudlo sa hari ug ni Festus? 
(Mga Buhat 26:22-23.) 

• Unsa ang reaksyon ni Festus sa pagpamatuod ni Pablo? (Mga Buhat 26:24.) 
Unsa ang reaksyon ni Haring Agripa? (Mga Buhat 26:28.) Unsa nga mga 
hinungdan ang mahimong anaa si Haring Agripa aron sa dili hingpit nga 
modawat sa pagpamatuod ni Pablo ug mahimong usa ka Kristiyano? Unsa 
ang ubang mga butang nga nakapugong sa mga tawo sa pagdawat sa 
ebanghelyo karon? 

• Unsa ang naghatag kang Pablo og kaisug sa pagsangyaw ngadto sa hari 
ug sa gobernador? Pahinumdumi ang mga bata nga si Pablo gitawag aron 
mahimong saksi alang kang Jesukristo ug mikuha sa tanang kahigayunan 
sa pagpamatuod kaniya. Kanus-a kita makapaambit sa atong pagpamatuod 
kang Jesus ngadto sa uban? Unsaon ninyo sa pag-andam karon nga 
mahimong usa ka misyonaryo? 

Hisguti ang mosunod nga mga kinutlo gikan kang Presidente Ezra Taft 
Benson: 

"Mga batang lalaki sa Primarya, naglaraw ug nagpaabut nga makaalagad og 
usa ka full-time nga misyon alang sa Ginoo. Mga batang babaye, pag-andam 
alang sa misyonaryo nga pag-alagad kon kamo pagatawagon" (sa Conference 
Report, Abr. 989, p. 104; o Ensign, Mayo 1989, p.82). 

"Oo. . .pag-andam karon [kon kamo siyam, napulo, o napulog-usa]. Andama 
ang inyong mga kaugalingon sa pisikal, sa panghunahuna, sa sosyal, ug sa 
espirituwal. Pagmasulundon kananunay ngadto sa mga may awtoridad. Sugod 
og usa ka saving account alang sa inyong misyon kon kamo wala pa maka-
himo sa ingon. Bayad sa inyong ikapulo, pagtinguha nga makabaton og usa 
ka pagpamatuod sa ebanghelyo pinaagi sa pagtuon ug pag-ampo" (sa 
Conference Report, Abr. 1985, p. 49; or Ensign, Mayo 1985, p. 37). 

• Unsa nga mga lakang ang inyong nahimo nga nag-andam kaninyo sa 
pagpakigbahin sa ebanghelyo? Unsa nga mga lakang ang inyo pang himoon 
sa umaabut? 
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Pagdibuho og laing diyagramo diha sa pisara o sa tsart susama sa usa nga 
gigamit sa pang-atensyon nga kalihokan, nga gisulat ang pulong nga gikan 
sa Ikaw diin si Pablo nahimutang. Isulat ang mga tubag sa mga bata diha sa 
mga ang-ang nga nagpaingon sa Ikaw ngadto sa Misyonaryo. Siguroa ang 
pag-apil sa mga ideya sama sa pagtuo kang Jesus, pagpabunyag, pagdawat 
sa gasa sa Espiritu Santo, pagdawat sa pagkapari (mga batang lalaki), pag-
kat-on sa ebanghelyo, pagtuon sa mga kasulatan, pag-ampo, pag-adto sa 
simbahan, ug pagpuyo sa ebanghelyo sa panimalay, sa tulunghaan, o bisan 
asa ikaw moadto. 

• Unsa nga mga talento o mga abilidad ang mahimo nimong palamboon karon 
nga makatabang nimo nga mahimong labaw nga maayong misyonaryo 
alang sa Ginoo? 

• Nganong labing mahinungdanon ang pagtuon sa mga kasulatan sa pag-
andam sa pagtudlo sa ebanghelyo? 

Ipakigbahin ang mga ehemplo kon sa unsang paagi nga ang pagka-andam 
nakatabang nimo o sa usa ka tawo nga imong nailhan sa pagpakigbahin sa 
ebanghelyo. Awhaga ang mga bata sa pagpakigbahin og kasinatian sa dihang 
sila o ang ilang banay nakaangkon og kahigayunan sa pagtudlo sa uban mahi-
tungod sa ebanghelyo. Kon adunay mga tawo sa inyong klase nga mga naka-
big, ikaw mahimong mohangyo nila sa pagpakigbahin kon sa unsa nga paagi 
nga ang misyonaryo o ang uban mitabang nila nga makat-on sa ebanghelyo 
ug makaangkon og usa ka pagpamatuod. 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka 
pagribyu, katingbanan, o hagit. 

1. Hatagi ang mga bata og tagsa ka piraso sa papel ug lapis ug tuguti sila sa 
pagdibuho og pila ka mga hagdanan. Ipasulat ang ilang mga ngalan diha sa 
ubos ug Misyonaryo diha sa ibabaw. Ipasulat nila ang mga lakang nga ilang 
gihimo ug pagahimoon pa aron sa pag-andam nga mahimong mga 
misyonaryo. 

2. Paghimo og kopya alang sa matag bata sa saad sa Ginoo ngadto sa mga 
misyonaryo nga makita sa Doktrina ug mga Pakigsaad 84:88. Hisgyuti kini 
nga saad uban sa mga bata ug awhaga sila sa pagpadayag niini sa ilang 
mga panimalay. 

Panapos 

Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus buot nga ang mga bata 
mag-andam karon sa pagtudlo sa ebanghelyo. Ipadayag ang imong pagbati 
nga ang usa sa labing maayo nga paagi nga ila kining mahimo mao ang 
pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo matag adlaw. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mga Buhat 23:10-24, 31-33 sa 
panimalay ingon nga usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Leksyon 29 Ang Panaw ni Pablo 
ngadto sa Roma 

Katuyoan Aron pagtabang sa matag bata sa pagkat-on og dugang mahitungod sa mga 
gasa Espiritu, diin moabut pinaagi sa Espiritu Santo. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Mga Buhat 27:1-28:9, 1 Mga Taga 
Corinto 12:1-11, ug mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:7. Dayon pagtuon 
sa leksyon ug paghukom unsaon sa pagtudlo ang mga bata sa mga asoy 
sa kasulatan (tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga Leksyon, " p. vii, 
ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii. 

2. Dugang basahonon: Mga Baruganan sa Ebanghelyo kapitulo 22. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
sa pagpalambo nga makapaapil sa mga bata ug labing makatabang nila sa 
pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia o usa ka Bag-ong Tugon alang sa matag bata. 
b. Usa ka Perlas nga Labing Bililhon o usa ka kopya sa mga Artikulo sa 

Hugot nga Pagtuo alang sa matag bata. 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Asoy sa Kasulatan 

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

Isaysay sa mga bata ang mahitungod sa usa ka linaing gasa nga imong nada-
wat alang sa usa ka pista opisyal o usa ka adlawng natawhan. Dayon hangyoa 
ang mga bata sa pagsulti mahitungod sa pipila ka mga gasa nga ilang nadawat. 

• Unsa nga gasa ang atong madawat sa panahon nga kita mahimong mga 
sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw? (Ang gasa sa Espiritu Santo.) 

Tuguti ang mga bata sa pagsulti kon unsa ang ilang nahibaloan mahitungod 
sa gasa sa Espiritu Santo. Ipasabut nga dugang sa pagdawat sa giya ug di-
reksyon sa Espiritu Santo, ang matag sakop sa Simbahan ni Jesukristo adu-
nay katungod sa ubang espirituhanong mga gasa. Ipapangita sa mga bata 
ang Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo sa Perlas diha sa Labing Bililhon ug 
ipatan-aw ang artikulo sa hugot nga pagtuo nga naghisgot sa espirituhanong 
mga gasa. Isulat diha sa pisara ang espirituhanong mga gasa nga gihisgutan 
samtang ang mga bata nagbasa o naghubit sa ikapito nga artikulo sa hugot 
nga pagtuo. Awhaga ang mga bata sa pagpaminaw sa asoy sa panaw ni 
Pablo ngadto sa Roma aron ang pipila ka mga gasa nga gihatag diha kaniya 
ug nagamit sa pagtabang sa uban. 

Ribyuha sa makadiyot ang leksyon sa miaging semana aron ang mga bata 
makahinumdom ngano nga si Pablo usa ka binilanggo sa dihang siya 
nagpadulong ngadto sa Roma. Dayon tudloi ang mga bata sa asoy sa panaw 
ni Pablo ngadto sa Roma gikan sa Mga Buhat 27:1-28:9. (Alang sa gisugyot 
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nga mga paagi sa pagtudlo sa mga asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo 
gikan sa mga Kasulatan," p. viii. Kon ikaw adunay Giya ngadto sa mga 
Kasulatan, pakli ngadto sa mapa 8 diha sa Giya ngadto sa mga Kasulatan 
samtang ikaw nagtudlo sa asoy sa kasulatan. 

Kon ikaw mahuman na sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, ipasabut nga si 
Pablo nagpadayon sa iyang panaw ngadto sa Roma, diin siya naggahin og 
duha ka mga tuig sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo bisan og siya 
dinakpan pa ug gibilanggo sa usa ka balay. 

Mga Pangutana sa Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug mga pakisayran sa kasulatan 
Panaghisgutan ug samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
Paggamit sa imong pagtuo maoy labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 

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 
nila nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Unsa ang gipasidaan ni Pablo ngadto sa mga katawhan sa barko? (Mga 
Buhat 27:10.) Giunsa niya pagkasayud niini? (Ang Espiritu Santo mipadayag 
niini kaniya.) Kinsa ang gituohan sa senturyon? (Mga Buhat 27:11.) Kinsa ang 
husto? (Mga Buhat 27:14, 20.) Kon ang usa ka propeta mopasidaan kanato 
mahitungod sa usa ka butang, unsa ang angay natong buhaton? Ngano? 

• Sa inyong hunahuna unsa ang gibati sa mga tawo didto sa barko sa dihang 
ilang gihunahuna nga ang barko maguba? Unsa ang gisulti ni Pablo kanila? 
(Mga Buhat 27:21-22.) Giunsa ni Pablo sa pagkasayud nga walay mahitabo 
nila ug moabut nga luwas sa Roma? (Mga Buhat 27:23-25.) 

• Unsa ang nahitabo sa barko? (Mga Buhat 27:40-41.) Unsa ang buot sa mga 
sundalo nga buhaton uban sa mga binilanggo sa dihang ang barko naguba? 
Ngano? (Mga Buhat 27:42.) Ngano nga ang senturyon misugyot kanila sa dili 
pagbuhat niini? (Mga Buhat 27:43.) Ngano nga ang pagtagad sa senturyon 
ngadto kang Pablo nausab? (Mga Buhat 27:11, 14, 21, 25, 31, 43.) 

• Unsa ang nahitabo kang Pablo samtang siya naghaling og kalayo? (Mga 
Buhat 28:3.) Ngano nga ang uban nagsud-ong ug naghulat nga si Pablo 
mamatay? (Mga Buhat 28:4-6.) Ngano nga si Pablo gipanalipdan gikan sa 
paak sa bitin? 

• Unsa ang gibuhat ni Pablo niadtong kinsa mga masakiton? (Mga Buhat 
28:8-9.) Ngano nga si Pablo nakahimo pagbuhat niini? (Si Pablo adunay 
gahum sa pag-ayo. Siya usab adunay pagkapari ug siya usa ka Apostol 
kinsa gihatagan og dako nga espirituhanong mga gasa alang sa pagtabang 
sa pagtuman sa misyon nga gihatag sa Ginoo ngadto kaniya. Hatagi og 
gibug-aton ang kamahinungdanon sa paggamit sa mga espirituhanon nga 
mga gasa alang sa pagtabang sa uban.) 

• Ngano nga si Pablo nakahimo sa pagtan-aw sa umaabot ug nakaayo sa mga 
masakiton? (Si Pablo nabunyagan ug nakumpirmahan nga usa ka sakop sa 
Simbahan ni Jesukristo, busa siya adunay katungod ngadto sa linain nga 
espirituhanong mga gasa.) 

Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang tanang mga sakop sa 
Simbahan gihatagan sa gasa sa Espiritu Santo. Ipabasa sa mga bata ang 
1 MgaTaga Corinto 12:7-11. Hisguti kining mga gasa, ug hatagi og gibug-aton 
nga ang matag sakop sa Simbahan gihatagan og gasa alang sa pagpanalangin 
sa uban. 
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• Unsa nga mga gasa ang gigamit ni Pablo sa iyang panaw ngadto sa Roma? 
Ngano nga ang Langitnong Amahan naghatag kanato og espirituhanon nga 
mga gasa? (1 Mga Taga Corinto 12:7; D&P 46:9, 12, 26.) 

• Unsaon nato pagkasayud unsa nga mga gasa sa Espiritu ang gihatag 
kanato? (Kita makaampo ug makapuasa aron masayud unsa ang atong 
linaing mga gasa. Kita usab mahimong masultihan diha sa atong patriyarkal 
nga mga panalangin. Samtang kita magtuman sa mga sugo ug mag-alagad 
sa uban sa tibuok natong mga kinabuhi, kita makaila sa atong mga gasa.) 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsang higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka , 
katingbanan, o hagit. 

1. Isulat ang matag usa sa mga gasa sa Espiritu nga gihisgutan sa 1 Mga Taga 
Corinto 12:7-10 diha sa usa ka lahi nga piraso sa papel. Ibutang kini sa usa 
ka kahon nga giputos sama sa usa ka gasa ug tuguti ang mga bata sa 
pagkuha og tagsa ka piraso sa papel ug mosulti kon unsa kini nga gasa. 
Hisguti ang matag gasa sa daklit. 

2. Bahina ang klase ngadto sa gagmay nga mga pundok. Hatagi ang matag 
pundok og usa sa mosunod o laing tukmang pakisayran sa kasulatan. Tuguti 
sila sa paghukom kon unsa nga gasa sa Espiritu ang gipadayag ug sa 
pagpaambit sa ilang mga hunahuna nganha sa klase. 

Mga Buhat 3:1-8 (Silang Pedro ug Juan miayo sa usa ka lalaki nga bakol). 
Ang gasa sa pag-ayo. 

Mga Buhat 14:8-10 (Si Pablo nag-ayo og usa ka piangon nga iaiaki). 
Ang gasa sa pag-ayo. 

Marcos 5:25-34 (Usa ka babaye mihikap sa sidsid sa kupo ni Jesus). 
Hugot nga pagtuo aron mamaayo. 

Lucas 2:25-26, 34-38 (Silang Simeon ug Ana nanagna mahitungod kang 
Jesus). Ang gasa sa pagpanagna. Samtang naghisgot sa gasa sa 
pagpanagna, ipasabut nga kadaghanan sa mga panghitabo mahitungod 
sa pagkatawo, misyon, kamatayon, ug pagkabanhaw ni Jesukristo 
gipanagna nang daan niadtong kinsa adunay gasa sa pagpanagna. 

Mga Buhat 9:1-20 (Si Pablo nakabig ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo). 
Ang gasa sa makaila nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios. 

Mga Buhat 2:4-18 (Ang mga tinun-an midawat sa Espiritu Santo sa adlaw 
sa Pagkunsad). Ang gasa sa tanang matang sa pinulongan ug ang gasa 
sa pagpanagna. 

• Sa unsang paagi nga ang matag usa niining mga gasa nakapanalangin 
sa atong mga kinabuhi? 

3. Ikaw mahimong mopasabut nga si Satanas misulay sa pagtugbang sa mga 
gasa sa Espiritu. Pananglitan, ang mga salamangkero sa korte sa Paraon 
nakahimo sa pagsundog sa ubang mga milagro ni Moises ug Aaron (Exodo 
7:10-13). Ipasabut nga kita kinahanglan gayud nga magpuyo nga matarung 
ug magbaton sa Espiritu aron kita dili mailad. Pahinumdumi ang mga bata 
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nga ang espirituhanong mga gasa gihatag nato pinaagi sa gasa sa Espiritu 
Santo alang sa pagpanalangin sa atong mga kinabuhi (tan-awa sa Mga 
Baruganan sa Ebanghelyo, kapitulo 22). 

4. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa ikapito nga artikulo sa hugot nga 
pagtuo. 

5. Isaysay ang usa sa mosunod nga mga sugilanon: 

Ang Gasa ni Jane 

"Sayo sa usa ka buntag niana si Jane Grover, Lolo Tanner, ug ang iyang apo 
nga babaye mibiya sa ilang kampo sa unang lumulupyo duol sa Council 
Bluffs, Iowa, aron sa pagpanguha og gooseberries. Si Lolo dali ra kaayong 
gikapoy ug sa wala madugay mibalik ngadto sa karomata aron sa 
pagpahulay, apan ang mga batang babaye nakakita og daghang berde nga 
dugaon nga mga berries ug nagpabilin aron sa pagpuno sa ilang mga balde. 

"Sa kalit lang ang mahugyaw nga singgit mibahin sa hilom nga hangin sa 
kabuntagon. Naglumba ngadto sa karomata, ang mga batang babaye 
nalisang nga nagtan-aw sa mga Indian nga mihubo sa sinina ni Lolo Sila 
mikuha sa iyang relo ug kutsilyo ug misulay sa pag-abug sa mga kabayo. 

"Usa ka Indian misaknit sa gamaygamay nga batang babaye, kinsa 
nagsugod na sa paghilak sa kahadlok; lain pod ang mihasmag kang Jane 
ug misulay sa pagbunlot uban kaniya. Nanglimbasog sa pagpalingkawas sa 
iyang kaugalingon, siya nagdali-dali og usa ka mubo ug mainitong pag-
ampo alang sa panabang. 

"Hapit diha dayon si Jane nakasinati og usa ka gahum nga sukad wala pa 
niya mahibaloi. Malinawon siya nga misugod sa pagsulti sa tuno sa sulti nga 
nakapahimo sa mga Indian sa pagbuhi sa ilang mga bihag ug paghunong 
aron sa pagpaminaw. Sa tumang kahingangha, sila nakadungog niining 
batan-ong babaye nga nagsulti sa ilang kaugalingon nga pinulongan, 
nagpakilooy kanila sa paghinumdom sa Gamhanang Espiritu, kinsa dili buot 
kanila nga mopasakit sa ilang puti nga mga higala. Si Lolo ug ang gamay 
nga batang babaye wala makatingog sa kahibulong. Walay bisan kinsa sa 
ilang grupo ang nasayud og bisan unsa nga mga pulong niining langyaw 
nga pinulongan, bisan pa niana ania si Jane nagsulti uban sa kasayon ug 
uban sa katungod ingon og siya nakahibalo na niini sa tibuok niyang 
kinabuhi. Ang mga Indian miyango sa ilang mga ulo ug mihatag og balik sa 
relo, kutsilyo ug mga saput nga ilang gikuha. Dayon sila milamano sa tanan 
ug hilom nga misakay palayo" (giasoy pag-usab ni Lucile C. Reading, 
"Shining Moments," Children's Friend, Hulyo 1941, p. 41). 

• Unsa nga espirituhanong gasa ang nadawat ni Jane Grover? (Ang gasa 
sa tanang matang sa pinulongan.) Ngano nga siya nakahimo sa 
pagpakigsulti ngadto sa mga Indian diha sa ilang kaugalingon nga 
pinulongan? (Siya nag-ampo alang sa panabang sa Langitnong Amahan; 
siya nangayo sa gasa.) 

Ang Pagkaayo ni John 

"Ang nag-edad og onse anyos nga si John Roothoof [usa ka sakop sa 
Simbahan kinsa] nagpuyo sa Rotterdam, Holland. Siya kaniadto malipayon 
nga moadto sa tulunghaan ug sa simbahan, makigdula sa iyang mga higala, 
ug magbuhat sa tanang butang nga makalingaw sa usa ka batang lalaki. 
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Dayon, sa walay pagpasidaan, usa ka masakit nga sakit sa mata ang 
nakapawala sa iyang panan-aw. Siya dili na makahimo sa pag-adto sa 
tulunghaan o pagbasa. Siya dili man gani makakita pag-ayo aron sa 
pagpakigdula uban sa iyang mga higala. Ang matag adlaw napuno sa 
kangitngit ug pag-antus. 

'Ang balita nakaabut ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw didto sa 
Holland nga si Presidente Joseph F. Smith [ikaunom nga Presidente sa 
Simbahan] umaabot aron sa pagduaw kanila. Si John naghunahuna 
mahitungod niini dugay nang panahon, ug unya siya miingon sa iyang 
inahan, 'Ang propeta adunay dakong gahum kaysa ni bisan kinsang tawo sa 
yuta. Kon imo kong dad-on uban kanimo ngadto sa tigum aron siya makakita 
sa akong mga mata, ako nagtuo nga ako mamaayo.' 

"Diha sa panapos sa tigum sa pagkasunod Dominggo, si Presidente Smith 
miadto sa likod sa gamay nga kapilya aron sa pagpakighimamat sa mga 
tawo ug sa paglamano sa matag usa. Si Sister Roothoof mitabang kang 
John, ang iyang mga mata nakabendahe, pag-adto uban sa uban aron sa 
pagpakigsulti ngadto sa ilang gihigugma nga lider. 

"Si Presidente Smith migunit sa kamot sa buta nga batang lalaki ug unya 
uban sa dako nga kalumo mitangtang sa mga bendahe ug mitan-aw sa mga 
mata ni John nga napuno sa kasakit. Ang propeta mipanalangin kang John 
ug dayon misaad kaniya nga siya makakita pag-usab. 

"Sa pag-abut sa panimalay, ang inahan ni John mitangtang sa mga bendahe 
gikan sa iyang mga mata aron siya makapaligo kanila sama sa gisulti sa 
doktor ngadto kaniya. Samtang siya nagbuhat sa ingon, si John misinggit sa 
hingpit nga kalipay, 'Oh, mama, ang akong mga mata maayo na. Ako 
makakita na og pino karon—ug layo usab. Ug ako wala na mobati og 
kasakit!'" ("President Smith Took Him by the Hand," Friend, Ago. 1973, p. 36). 

• Unsa nga espirituhanon nga gasa ang nadawat ni John Roothoof? (Ang 
hugot nga pagtuo aron nga mamaayo.) Unsa ang nakapahimo nga 
posible alang kang John aron mamaayo? (Siya nagtinguha sa gasa sa 
pag-ayo ug nagbaton og hugot nga pagtuo sa gasa sa propeta nga 
moayo kaniya). 

Panapos 

Ipamatuod nga kitang tanan adunay mga gasa sa Espiritu nga ang Langitnong 
Amahan naghatag kanato. Ipaambit ang imong pasalamat alang sa mga gasa 
nga gihatag kanimo. Kon angay, ipakigbahin ang usa ka kinaugalingon nga 
kasinatian (o pagdapit og lain aron sa pagpaambit og usa ka kinaugalingon 
nga kasinatian) mahitungod sa paggamit og usa ka espirituhanon nga gasa 
nga gihatag kanimo. Tabangi ang mga bata nga mobati sa potensyal nga anaa 
kanila alang sa pagbuhat og maayo pinaagi sa pagkaplag ug paggamit sa mga 
gasa sa Espiritu nga gihatag ngadto kanila. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Mga Buhat 28:1-11 sa panimalay ingon 
nga usa ka pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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Si Jesukristo 
Moanhi Pag-usab 

Leksyon 29 

Katuyoan Aron ipaila sa mga bata ang mga timailhan sa ikaduhang pag-anhi sa 
Manluluwas, ug sa pag-awhag kanila nga mag-andam sa ilang mga 
kaugalingon sa pagsugat kaniya. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa Joseph Smith—Mateo 1:1-4, 21-55 
diha sa Perlas nga Labing Bililhon; Mga Buhat 1:9-11; ug Doktrina ug mga 
Pakigsaad 29:11; 38:30; 101:24-25; 133:46-48. Dayon pagtuon sa leksyon 
ug paghukom unsaon nimo sa pagtudlo ang mga bata sa mga asoy sa 
kasulatan (tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga Leksyon, " p. vii, ug 
"Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii). 

2. Dugang mga basahonon: Joseph Smith—Mateo 1:5-20 and Doktrina ug 
mga Pakigsaad 45:16-75, 88:87-101. 

3. Pilia ang mga pangutana sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan 
pagpalambo nga makapaapii sa mga bata ug labing makatabang kanila sa 
pagkab-ot sa katuyoan niini nga leksyon. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Perlas nga Labing Bililhon alang sa matag bata. 
b. Pipila ka mga kopya sa Biblia ug Doktrina ug mga Pakigsaad. 
c. Upat ka mga dahon sa igos (tan-awa ang sundanan sa ubos) nga 

ginunting gikan sa papel nga dekolor, o pagdibuho sa pisara, uban sa usa 
sa mosunod nga mga pulong o hugpong sa mga pulong nga nasulat diha 
sa matag dahon: mini nga Kristo, ang Israel nga gipundok, mga 
kalaglagan, langitnong mga katingalahan. 

d. Usa ka dibuho sa mga sanga sa usa ka kahoy nga igos nga gidibuho diha 
sa papel o sa pisara. 

e. Tape o lain nga igpapilit. 
f. Mga hulagway 7-3, Ang Pagkatawo ni Jesus (Mga Hulagway sa 

Ebanghelyo 200; 62116); 7-25, Ang Ikaduha nga Pag-anhi (62562); 7-43, 
Ang Pagkayab ni Jesus (Mga Hulagway sa Ebanghelyo 236; 62497); ug 
usa ka hulagway sa propeta karon. 
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Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pagsugod nga pag-ampo. 

Pang-atensyon Pagpakita og mga huiagway sa Ang Pagkatawo ni Jesus ug Ang Ikaduhang 
nga Kalihokan Pag-anhi. 

• Unsa nga mahinungdanong mga panghitabo sa kasaysayan sa yuta ang 
girepresentaran niining duha ka mga huiagway? 

• Unsa nga mga timailhan ang nagpahibalo sa pagkatawo ni Jesus sa 
Betlehem? (Ang mga anghel miawit, usa ka bitoon ang nakita, adunay usa ka 
gabii nga walay kangitngit sa America, ug uban pa.) 

• Unsa ang inyong bation kon kamo didto pa sa Betlehem sa dihang si Jesus 
natawo? 

• Unsa sa inyong pagtuo ang kahimtang kon si Jesus moanhi sa yuta pag-
usab? 

Ipasabut nga kon ang Manluluwas moanhi pag-usab, kini mao "ang mahinung-
danon ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo" (D&P 2:1). Daghang mga milagro 
ang mahitabo sa panahon nga si Kristo mobalik, ug ang tanang katawhan sa 
yuta masayud nga siya mao ang Manluluwas. Ngadto sa mga matarung kini 
mahimong usa ka panahon sa mahingpiton nga kalipay tungod kay sila mag-
puyo sa yuta, si Jesukristo maoy maghari, adunay kalinaw, ug si Satanas dili 
na makahimo sa pagtintal kanila sa pagbuhat og sayop. Kadtong kinsa mga 
dautan mahadlok ug maguol sa pag-anhi ni Jesus. Tungod kay sila wala maka-
hinulsol, sila pagalagiagon (tan-awa sa D&P 29:9). 

Asoy sa Kasulatan Tudloi ang mga bata sa asoy sa kasulatan mahitungod sa ikaduhang pag-anhi 
sa Manluluwas nga makita sa Joseph Smith—Mateo 1:1-4, 21-55. (Alang sa 
gisugyot nga mga paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa 
"Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii.) 

Pahinumdumi ang mga bata nga ang usa sa mahinungdanong mga buhat ni 
Joseph Smith mao ang paghimo og usa ka bag-o nga hubad sa Biblia. Ang 
iyang hubad sa Mateo 24 naglangkob og mahinungdanon nga mga kamatuo-
ran nga wala nasulat sa asoy sa Bag-ong Tugon mahitungod sa ikaduhang 
pag-anhi sa Manluluwas. Kini nga kapitulo mahinungdanon kaayo alang sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga kini gilakip sa Perlas nga Labing 
Bililhon ingon nga Joseph Smith—Mateo. 

Mga Pangutana sa Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
Panaghisgutan ug samtang ikaw mag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
Paggamit sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa 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 makasabut sa mga kasulatan. 

• Sa dihang si Jesus misulti sa iyang mga tinun-an nga siya moanhi pag-usab, 
giunsa niya paghulagway kon unsa ang kahimtang sa iyang pagbalik? 
(Joseph Smith—Mateo 1:1.) Sa unsang paagi kini lahi sa paagi sa iyang 
pag-anhi sa yuta sa unang higayon? 

188 



• Human ang mga tinun-an makasabut nga ang pagbalik ni Jesus mahitabo 
sa human sa iyang pagkamatay ug pagkabanhaw, unsa ang buot nila nga 
mahibaloan? (Joseph Smith—Mateo 1:4.) Ngano nga ang mga tinun-an buot 
nga masayud mahitungod sa Ikaduhang Pag-anhi? Ngano nga 
mahinungdanon alang nato nga masayud mahitungod sa Ikaduhang Pag-
anhi? Ipasabut nga si Jesus gusto sa mga sakop sa iyang simbahan, o sa 
mga pinili, nga makaila sa mga timailhan nga mag-una sa iyang pag-anhi 
aron nga sila dili malingla ug mahimong andam sa pagsugat kaniya. 

• Ngano nga si Jesus mihatag nato og mga timailhan sa iyang ikaduhang 
pag-anhi? (Joseph Smith—Mateo 1:37, 39.) Ngano nga iyang gipahisama 
ang iyang ikaduhang pag-anhi ngadto sa usa ka kahoy nga igos? (Joseph 
Smith—Mateo 1:38.) (Ipakita ang hinlo nga mga sanga sa kahoy nga igos 
o pagdibuho sa latid diha sa pisara. Ipadayag ang mga dahon sa igos sa 
tukma nga mga panahon sulod sa nahibilin sa panaghisgot.) 

• Unsa ang usa ka mini nga Kristo o mini nga propeta? (Joseph Smith— 
Mateo 1:21-22. Mga tawo ug mga relihiyon nga miangkon nga aduna sa 
kamatuoran ug misulay sa pagpahilayo sa mga tawo gikan sa tinuod nga 
simbahan ni Kristo.) 

• Unsa ang mahimong buhaton sa mini nga mga Kristo ug mini nga mga 
propeta? (Joseph Smith—Mateo 1:22.) Sa unsa nga paagi nga ang mga 
pinili (matarung) makalikay sa paglingla? (Joseph Smith—Mateo 1:37, 
unang hugna.) 

Hatagi og gibug-aton nga kita kinahanglan nga kanunay nga maminaw ngadto 
sa buhi nga propeta ug mosunod kon unsa ang iyang isulti nato nga buhaton 
aron sa paglikay nga malingla. Si Presidente Wilford Woodruff, ikaupat nga 
Presidente sa Simbahan, miingon, "Ang Ginoo dili gayud gusto nako o ni bisan 
kinsang lalaki kinsa nagbarug ingon nga Presidente sa iyang Simbahan sa 
pagpahisalaag kaninyo" (tan-awa sa Opisyal nga Pahayag—1 sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad). 

• Unsaon nato sa pagkaila sa tinuod nga Kristo kon siya moanhi? Unsaon niya 
sa pagpakita? (Joseph Smith—Mateo 1:25-26, 36; Mga Buhat 1:9-11; 
D&P 133:46-48.) 

• Unsa ang panagtipon sa Israel? (D&P 45:69.) Sa unsang paagi nga ang 
mga misyonaryo mitabang sa pagpundok sa mga matarung ngadto sa 
Simbahan? (Joseph Smith—Mateo 1:31.) Ipasabut nga ang mga pinili nga 
mga tawo sa Dios, kinsa gitawag nga Israel, nagpuyo sa tanang dapit sa 
kalibutan. Sa dili pa moanhi si Jesus pag-usab, ang mga misyonaryo moadto 
ngadto sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagtudlo sa ebanghelyo. 
Kadtong kinsa modawat sa kamatuoran ug nagpabunyag magtipon ngadto 
sa mga istaka sa Zion. Sa unsang mga nasud nga ang mga sakop sa atong 
purok (o sanga) nag-alagad og mga misyon? 

• Unsa ang gipasabut sa pulong nga kalaglagan? (Kadaot, kalamidad, 
pagkaguba, pagkagun-ob, pagkaalaot.) Unsa nga mga kalaglagan ang 
gisulti ni Jesus nga mahitabo sa dili pa ang iyang pag-anhi? (Joseph S m i t h -
Mateo 1:28-30.) Unsa nga mga kalaglagan ang inyong nakit-an o 
nadunggan sukad? 

189 



• Unsa ang pipila sa langitnong mga katingalahan nga makita sa hapit na ang 
Ikaduhang Pag-anhi? (Joseph Smith—Mateo 1:33.) 

• Sa unsang paagi nga ang yuta malimpyo sa panahon nga si Jesus moanhi 
pag-usab? (D&P 101:24-25.) Unsa kadugayon nga si Jesus magmando isip 
hari sa ibabaw sa kalibufan? (D&P 29:11.) 

Hisguti ang mosunod nga kinutlo gikan kang Presidente Brigham Young, ika-
duha nga Presidente sa Simbahan: 

"Siya [Jesus] mopapas sa sala gikan sa yuta ug sa makalilisang nga sangpu-
tanan niini, ang mga luha matrapuhan gikan sa matag mata ug wala nay 
bisan unsa nga masakitan o madaot sa tanang balaan nga bukid sa Dios" 
(sa Journal of Discourses, 11:124). 

• Kanus- a ang Ikaduhang Pag-anhi mahitabo? (Joseph Smith—Mateo 1:40, 46.) 
Ngano nga kita kinahanglan nga mag-andam alang sa pag-anhi ni Jesus? 
Unsaon nato sa pag-andam? (Joseph Smith—Mateo 1:47-50.) 
Unsa ang mahitabo niadtong kinsa wala nag-andam sa panahon nga si 
Jesus moanhi? (Joseph Smith—Mateo 1:51-55.) 

Paghimog katingbanan pinaagi sa paghatag og gibug-aton nga si Jesus miha-
tag nato sa mga timailhan sa iyang pag-anhi aron nga kita makatimaan sa 
pag-abut niini ug mahimong andam. Ipasabut nga ang Ginoo nag-ingon nga 
kon kita andam kita dili angay nga mahadlok. (D&P 38:30.) 

Basaha ang mosunod nga kinutlo gikan ni Presidente Ezra Taft Benson, ikana-
pulo ug tulo nga Presidente sa Simbahan: 

"Kita nakaamgo ba nga kita nagpuyo sa mga adlaw sa katumanan niining 
mga timailhan ug mga katingalahan? Kita uban niadtong kinsa makakita og 
daghan niining mga panagna nga matuman.... Kita wala masayud sa adlaw 
ni sa takna sa Iyang pag-anhi, apan niini kita unta bation og pagsalig: Kita 
nagbarog duol ngadto sa halangdong adlaw sa Ginoo!" (The Teachings of 
Ezra Taft Benson, p. 20). 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka 
pagribyu, katingbanan, o hagit. 

1. Paghimo og usa ka kopya sa mosunod nga mga pamulong alang sa matag 
bata. l-apud-apod ang mga pamulong ug paghatag og mga lapis ngadto sa 
mga sakop sa klase. Ipares-pares nila ang sinugdanan sa pakigpulong uban 
sa katapusan sa pakigpulong pinaagi sa pagbadlis gikan sa hugpong sa 
pulong sa unang kolum ngadto sa husto nga panapos sa ikaduha nga 
kolum. Ikaw mahimong motugot sa mga bata sa pagpangita sa mga 
pakisayran alang sa mga pakigpulong nga wala nila mahibaloi. 
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Leksyon 28 

Ang Ikaduhang Pag-anhi 

Ang Langitnong Amahan lamang 
ang nasayud 

Si Jesus magsul-ob 

Mga mini nga Kristo 

Si Jesus mo-
Ang Ikaduhang Pag-anhi mahimong 

Ang mga dautan paga-

Sa panahon nga si Jesus moanhi, 
siya 

Mga misyonaryo mosangyaw sa 
ebanghelyo 

Ang mga kalaglagan 

Ang adlaw paga-

mas hayag nga tan-awon kaysa 
adlaw (D&P 133:49). 

kanaog gikan sa langit (Mga Buhat 
1:11). 

usa ka mahimayaon nga adlaw 
alang sa mga matarung (D&P 2:1). 

sa pulang mga saput (D&P 133:48). 

diha sa tibuok nga kalibutan (JS—M 
1:31). 

molingla sa daghan (JS—M 1:22). 

tabunan sa kangitngit (D&P 45:42). 

sa tukmang takna nga si Jesus 
moanhi (JS—M 1:40). 

pagalaglagon (D&P 29:9). 

mga gubat, mga kagutom, mga 
sakit, ug mga linog (JS—M 1:28-29). 

2. Aron sa pagtabang sa mga bata nga mahibalo kon unsa ka maayo ang ilang 
pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi, pagpangutana kanila sa mga 
mosunod o susama nga mga pangutana. Hunong human sa matag 
pangutana aron sa paghatag kanila og panahon sa paghunahuna 
mahitungod kon unsa sila ka maayo pag-andam niana nga dapita. Ayaw 
hangyoa ang mga bata sa pagtubag og kusog. 

Kon ang Manluluwas mianha sa akong balay, ako buot ba nga: 

Mousab sa pila sa mga pulong nga akong gigamit? 
Motipig sa pila sa mga magasin, basahon, o mga video? 
Mobalhin sa mga istasyon diha sa telebisyon o mopalong sa telebisyon? 
Mopalong sa huni nga akong gipaminaw? 
Moilis sa akong mga saput nga labaw nga maligdong? 
Modala kaniya bisan asa ako moadto? 
Mopakuyog niya kanako kon ako kauban sa akong mga higala? 
Mobasa sa mga balaan nga kasulatan sa makadaghan kaysa akong 
gibuhat karon? 
Magtagad sa akong banay nga lahi sa akong kalagmitan nga gibuhat? 

3. Ribyuha ug isag-ulo ang ikanapulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo uban 
sa mga bata. Ipasabut nga ang mga panghitabo nga gihisgutan niini nga 
artikulo sa hugot nga pagtuo mao ang makapadasig nga mga butang nga 
atong malauman sa panahon nga si Jesus moanhi pag-usab. 

4. Pagdaia og mga pamantalaan o mga peryodiko ug tuguti ang mga bata sa 
pagpangita og mga sinulat nga nagpakita sa mga kalaglagan nga nahitabo 
sa kalibutan. 
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5. Ribyuha ang sambingay sa napulo ka mga birhen gikan sa leksyon 25, ug 
hisguti ang mga butang nga gitudlo niining sambingay mahitungod kon unsa 
ang kinahanglan natong buhaton aron sa pag-andam alang sa Ikaduhang 
Pag-anhi. 

6. Aron sa pagtabang sa mga bata nga makasabut sa usa ka paagi nga sila 
makaandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi, hisguti ang mosunod nga kinutlo 
gikan kang Presidente Ezra Taft Benson: 

"Sa Basahon ni Mormon kita makakaplag og usa ka sumbanan alang sa 
pag-andam sa Ikaduhang Pag-anhi. Usa ka dakong bahin sa basahon 
nagtumbok diha sa pipila ka mga dekada sa hapit na ang pag-adto ni Kristo 
sa America. Pinaagi sa mainampingon nga pagtuon niana nga yugto sa 
panahon nga kita makatino ngano nga ang uban nalaglag sa makalilisang 
nga mga paghukom nga nag-una sa Iyang pag-adto ug kon unsa ang 
nagdala sa uban nga magbarug diha sa templo sa yuta sa Bountiful ug 
mihikap pinaagi sa ilang mga kamot ngadto sa mga samad sa Iyang mga 
kamot ug mga tiil" (The Teachings of Ezra Taft Benson, pp. 58-59). 

Ipasabut nga ang latid sa pagtuon alang sa sunod nga tuig mao ang 
Basahon ni Mormon. Kini mahimong usa ka talagsaon nga kahigayunan aron 
sa pagkat-on unsa ang atong angay nga buhaton aron mahimong 
espirituhanon nga andam alang sa ikaduhang pag-anhi sa Manluluwas. 

Panapos 

Ipamatuod nga kadtong kinsa motuman sa mga sugo ug magpuyo nga 
matarung mahimong makalaum sa ikaduhang pag-anhi ni Jesukristo uban sa 
hingpit nga kalipay ug kamaya. Awhaga sa mga bata nga magmabinantayon sa 
kanunay alang sa mga timailhan sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus ug mahimong 
espirituhanon nga andam alang niini nga mahimayaong panghitabo. 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Joseph Smith—Mateo 1:46-55 sa 
panimalay ingon nga usa pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Basahonon 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 anyos nga mga bata nga 
makasabut sa mga panalangin ug mga kaakohan sa pagkapari. Kini angay nga 
itudlo sa dili pa ang unang bata sa imong klase mag-edad og 12. 

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa "Pagpamatuod ni Propeta Joseph 
Smith" diha sa pasiuna sa Basahon ni Mormon o sa Joseph Smith— 
Kasaysayan 1:29-54, 59, 66-72; Doktrina ug mga Pakigsaad 13, naglakip sa 
ulohan sa seksyon; Doktrina ug mga Pakigsaad 121:34-46. 

2. Tun-i ang leksyon ug paghukom unsaon nimo sa pagtudlo ang mga bata sa 
asoy sa kasulatan (tan-awa sa "Pagpangandam sa Imong mga Leksyon," 
p. vii, ug "Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan," p. viii). Pilia ang mga pangutana 
sa panaghisgutan ug paggamit ug mga kalihokan sa pagpalambo nga 
makapaapil sa mga bata ug labing makatabang nila sa pagkab-ot sa 
katuyoan niini nga leksyon. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Basahon ni Mormon alang sa matag bata. 
a. Usa ka Doktrina ug mga Pakigsaad. 
c. Usa ka tinubdan sa kahayag sama sa usa ka plaslayit, usa ka bombilya, 

o usa ka parol. 
d. Mga Hulagway 7-1, Si Jesus ang Kristo (Mga Hulagway sa Ebanghelyo 

240; 62572); Si Juan Bautista Nagtugyan sa Aaronic nga Pagkapari (Mga 
Hulagway sa Ebanghelyo 407; 62013); ug Pag-orden ngadto sa Pagkapari 
(62341). 

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

Ipakita ang usa ka butang nga mohatag og kahayag. 

• Unsa ang mga gikinahanglan alang niini nga mga butang aron sa paghatag og 
kahayag? Kon ikaw adunay usa ka plaslayit, ipakita nga kini nagkinahanglan og 
mga baterya, usa ka bombilya, ug usa ka swits nga managsama nga molihok 
sa husto alang niini aron sa paghatag sa kahayag. Ang usa ka bombilya 
nagkinahanglan og maayo nga mga gamayng alambre ug kinahanglan nga 
mataud pag-ayo ngadto sa usa ka suksukanan nga gisumpay ngadto sa usa ka 
tinubdan sa elektrisidad. Ang swits nagkinahanglan usab nga pinduton aron sa 
pagtugot sa elektrisidad nga mokatay. 

Leksyon 29 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pang-atensyon 
nga Kalihokan 
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Hangyoa ang mga batang lalaki sa imong klase sa pagbarug. Kini nga mga la-
laki adunay katakus aron sa pagdawat sa pagkapari, diin mao ang labaw nga 
gahum kaysa elektrisidad tungod kay kini mao ang gahum ug katungod aron 
sa paglihok sa ngalan sa Dios. Pinaagi niini nga gahum ang mga anak sa 
Langitnong Amahan mahimong magpabunyag ug modawat sa ubang mga or-
dinansa sa Simbahan. Apan aron nga makadawat niini nga gahum ug moga-
mit niini ingon sa gilaraw sa Dios, ang usa ka batan-ong lalaki kinahanglan 
ngatakus ug tukmang pagkaandam. 

Asoy sa Kasulatan Ginamit ang mga huiagway sa tukmang panahon, itudlo ang mga asoy sa 
pagdawat ni Joseph Smith sa bulawan nga mga palid ug pagkaorden ngadto 
sa Aaronic Priesthood gikan sa "Pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith" o 
Joseph Smith—Kasaysayan 1:29-54, 59, 66-72. (Alang sa gisugyot nga mga 
paagi sa pagtudlo sa asoy sa kasulatan, tan-awa sa "Pagtudlo gikan sa mga 
Kasulatan," p. viii.) Ikaw mahimong kinahanglan nga daklit nga mobalik 
pagtuon uban sa klase sa mga panghitabo nga nagpadulong ngadto sa 
pagkadawat ni Joseph sa mga bulawang mga palid. 

Tun-i ang mosunod nga mga pangutana ug sa mga pakisayran sa kasulatan 
samtang ikaw nag-andam sa imong leksyon. Gamita ang mga pangutana nga 
sa imong pagtuo labing makatabang sa mga bata nga makasabut sa mga 
kasulatan ug sa makagamit sa mga baruganan diha sa ilang mga kinabuhi. 
Ang pagbasa sa mga pakisayran uban sa mga bata diha sa klase makatabang 
kanila nga makasabut sa mga kasulatan. 

• Nganong si Joseph Smith wala makahubad sa bulawang mga palid, wala 
makadawat sa pagkapari, ug wala makatukod sa Simbahan dihadiha human 
sa Unang Panan-awon? (Siya wala naandam; siya kinahanglan nga molambo 
sa kaalam ug kahibalo.) 

• Unsa ang unang labing mahinungdanon nga tahas nga gihangyo sa Ginoo 
nga buhaton ni Joseph Smith? (Paghubad sa bulawang mga palid aron kita 
makaangkon sa Basahon ni Mormon.) 

• Unsa ang gibuhat ni Joseph nianang gabii nga si anghel Moroni unang 
mipakita kaniya? (Joseph Smith—Kasaysayan 1:29-30.) Pila ka mga higayon 
nga si Moroni nagpakita ngadto ni Joseph Smith usa pa si Joseph nakakita 
sa bulawang mga palid sa unang higayon? (Joseph Smith—Kasaysayan 
1:30, 44-49; upat ka higayon.) Ngano sa inyong hunahuna nga si Moroni 
nagbalikbalik sa iyang unang mensahe sa tulo pa ka mga higayon? 

• Unsa ang ubang mga tugon nga nadawat ni Joseph usa pa siya makasugod 
sa paghubad sa bulawang mga palid? (Joseph Smith—Kasaysayan 1:53-54.) 
Sa unsa nga paagi nga kini nga mga panudlo nakatabang sa pag-andam ni 
Joseph Smith alang sa ubang dagkong mga butang nga iyang buhaton? 
Unsa ang inyong buhaton nga makaandam alang sa inyong umaabot? 

• Unsa nga linaing mga obligasyon ang gidala sa mga batan-ong lalaki nga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw sa ilang kaugalingon sa edad nga napulog 
duha? (Sila nakadawat sa Aaronic Priesthood ug giorden nga mga deakono.) 

• Sa unsa nga paagi nga si Joseph Smith nakadawat sa Aaronic Priesthood? 
(Joseph Smith—Kasaysayan 1:68-70.) Sa unsang paagi nga ang usa ka 
batan-ong lalaki nakadawat sa Aaronic nga Pagkapari karon? (Siya gi-interbyu 
alang sa katakus ug gi-orden pinaagi sa pagpandong sa mga kamot pinaagi 
sa usa ka lalaki kinsa adunay katungod sa pag-orden kaniya.) 

Mga Pangutana sa 
Panaghisgutan ug 
Paggamit 
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• Sa unsang paagi ang mga batang lalaki makaandam sa ilang mga 
kaugalingon sa pagdawat sa pagkapari? Sa unsang paagi ang mga batang 
babaye mag-andam sa ilang mga kaugalingon sa pagdawat sa mga 
panalangin sa pagkapari? (Ang mga batang lalaki ug babaye mag-andam 
sa sama nga mga paagi. Sila mag-ampo, magbaton og hugot nga pagtuo, 
magkat-on sa ebanghelyo gikan sa mga ginikanan ug mga magtutudlo, 
magpuyo nga takus, motuman sa mga sugo, mag-alagad sa uban, 
magtahud sa usag usa, ug magmatinuoron.) (Tan-awa sa kalihokan sa 
pagpalambo 4.) 

• Unsa nga mga kaakohan ang anaa sa mga deacon sa Simbahan? (D&P 
20:59.) Sa unsang paagi nga sila nagbuhat niini nga mga kaakohan? 
(Magpaambit sa sakramento, magkolekta sa mga halad sa pagpuasa, 
maglihok ingon nga usa ka mensahero alang sa obispo sa tigum sa 
sakramento, ug magpakita og maayo nga ehemplo.) 

• Kinsa ang labing una nga nagpaambit sa sa sakramento? (Jesukristo.) Ngano 
nga ang sakramento sagrado kaayo? (Kini usa ka ordinansa nga naglarawan 
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-on nga 
lalaki sa Aaronic Priesthood aron sa pag-andam ug sa pagpanalangin ug sa 
pagpaambit niini nga mga ilhanan sa sakripisyo sa Manluluwas nga may 
katakus ug balaan nga pagtahud. Unsa ka talagsaon nga kahigayunan ug 
sagrado nga pagsalig nga gihatag sa sama ka malatngonon nga edad! Ako 
dili makahunahuna og makalabaw nga pagdayeg nga mahimong ikahatag 
sa langit kaninyo. Kami naghigugma kaninyo. Pagkinabuhi sa inyong labing 
maayo ug paghimo sa inyong kaugalingon nga labing ambongan nga sud-
ongon sa panahon nga kamo mosalmot sa sakramento sa Panihapon sa 
Ginoo" (Conference Report, Okt. 1995, p. 89; o Ensign, Nob. 1995, p. 68). 

• Unsaon natong tanan sa pagtahud ug pagpaluyo sa pagkapari? (Pinaagi sa 
pagdawat og mga tawag gikan sa mga pangulo sa pagkapari; pag-alagad 
sa uban; pagsulti nga matinahuron sa mga pangulo sa Simbahan; ug pag-
ampo alang sa mga amahan, mga igsoon nga lalaki, mga sakop sa banay, 
ug uban kinsa naghupot sa pagkapari.) (Tan-awa sa kalihokan sa 
pagpalambo 3.) Sa unsang paagi nga ang inyong pagbuhat niini nga mga 
butang nagtabang sa inyong amahan o igsoon nga lalaki sa pagtahud sa 
iyang pagkapari? Unsaon nila kamo pagtabang sa pag-andam nga modawat 
sa pagkapari o sa mga panalangin sa pagkapari? 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan 

sa bisan unsa nga higayon sa panahon sa leksyon o ingon nga usa ka 
pagribyu, katingbanan, o hagit. 

1. Isulat diha sa lahi nga mga kard o mga piraso sa papel ang mosunod nga 
mga panalangin nga moabut pinaagi sa pagkapari: 

Pagdawat og usa ka ngalan ug usa ka panalangin 
Pagpabunyag 
Pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo 
Pagdawat og usa ka panalangin kon masakiton 
Pagdawat sa sakramento 
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Pag-alagad og usa ka misyon 
Pagpakasal 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 tukma nga kinaugalingon o mga kasinatian sa banay nga may kalabutan 
sa mga panalangin nga nasulat diha sa ilang kard. 

2. Himoa nga ang lawak mahimong mangitngit kutob sa mahimo. Dayon 
isaysay sa mga bata ang sugilanon mahitungod sa usa ka pundok sa mga 
turista kinsa miadto sa usa ka lawom, mangitngit nga langub. Sa dihang 
anaa na sa sulod sa langub ang giya mipalong sa mga suga, mihulat og piia 
ka gutlo, ug dayon nangutana sa matag tawo sa pagtudlo sa direksyon sa 
gawasanan. Sa dihang ang mga suga mibalik pagsiga, ang mga tawo 
nagtudlo sa nagkalainlain nga mga direksyon. 

Pahayaga ang inyong lawak pag-usab, ug ipaambit ang mosunod nga 
kinutlo gikan ni Elder Robert D. Hales: "Kon ang gahum sa pagkapari wala 
pa sa yuta, ang kaaway aduna untay kagawasan sa pagsuroy ug paghari 
nga walay makapugong. Wala untay gasa sa Espiritu Santo aron sa paggiya 
ug pagpalamdag kanato; walay mga propeta nga magsulti sa ngalan sa 
Ginoo; walay mga tempio nga kita mahimong magbuhat og mga sagrado, 
walay kahangturan nga pakigsaad; walay katungod aron sa pagpanalangin 
o pagbunyag, aron sa pag-ayo o kahupayan.... Wala gayuy kahayag, walay 
paglaum—bugtong lamang nga kangitngit" (Conference Report, Okt. 1995, 
p. 40; or Ensign, Nob. 1995, p. 32). 

3. Basaha o isulti ang mosunod nga sugilanon mahitungod kon unsa ang 
gibuhat sa usa ka pamilya sa pagpaluyo sa ilang amahan sa iyang tawag sa 
pagkapari: 

"Ako naglingkod [sa Kinatibuk-ang Komperensya daghang mga katuigan na 
ang milabay] uban sa unom ka mga anak ni Elder Ezra Taft Benson, usa nila 
kinsa akong kauban sa lawak sa kolehiyo. Ang akong kaikag misamot sa 
dihang si Presidente McKay mibarug ug mipahayag sa mosunod nga 
tigpamulong. Ako nagtan-aw nga matinahuron sa dihang si Elder Benson, 
kinsa wala pa nako gikahibalag sukad, milakaw paingon sa mikropono. Siya 
usa ka dakong tawo, tingali mga sobra sa unom ka tiil ang gitas-on. Siya usa 
ka tawo nga adunay lisensyatura, usa ka tawo nga nailhan sa kanasuran 
ingon nga Sekretaryo sa Agrikultura sa Tinipong Bansa sa America ug usa 
ka linain nga saksi sa Ginoo, usa ka tawo kinsa mao ra og malinawon ug 
sigurado, usa kinsa nagpakigpulong og mga mamiminaw sa tibuok 
kalibutan. Sa kalit lamang usa ka kamot ang mihikap sa akong bukton. Usa 
ka gamayng bata nga babaye ang mitakilid paingon kanako ug mihunghong 
sa dinalian, 'pag-ampo alang ni Papa.' 

"Ingon sa nakalitan, ako naghunahuna, 'Kini nga mensahe gipasa pasubay 
sa laray, ug ako angay nga mopadayon sa pagpasa niini. Angay ba ako nga 
moingon, "pag-ampo alang kang Elder Benson"? Angay ba ako nga 
moingon, "Ikaw angay bang mosangpit og pag-ampo alang sa imong 
amahan"? Nakamatikod nga kinahanglan nga molihok sa daklit, ako mitakilid 
ug mihunghong sa yano, 'pag-ampo alang kang Papa.' 

"Ako nagtan-aw niana nga hunghong nga mibalhinbalhin subay sa laray diin 
si Sister Benson naglingkod, ang ulo nagduko nang daan. 
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"Pila ka higayon sukad nianang adlawa ako nakahinumdom niana nga 
mensahe—Pag-ampo alang kang 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 mahimong usa ka 
tigdumalang kalihim sa usa ka pundok sa pagkalungsuranon, kon ang iyang 
negosyo naglambo, o kon ang iyang suweldo mikunhod. Pag-ampo samtang 
siya naghatag og tambag diha sa gabii sa banay. Pag-ampo alang kang 
Papa kinsa nagtrabaho og dugay nga mga oras aron si Jerold makaadto sa 
misyon ug si Diane makatuon sa kolehiyo. Pag-ampo alang kaniya samtang 
siya namulong diha sa tigum sa sakramento o naghatag kang Mama og 
panalangin nga siya maayo pag-usab. Ug sa pagkagabii, sa panahon nga 
siya mopauli sa panimalay nga gikapoy o nawad-an og kadasig, pag-ampo 
alang kaniya. Pag-ampo alang kang Papa sa tanang butang nga siya 
mahimong magbuhat—ang ginagmay nga mga butang ug ang mga dinagko. 

"Samtang ang mga katuigan milabay, daghan na ang mga kinatibuk-ang 
mga komperensya ang milabay, ug sa matag panahon nga si Presidente 
Benson mibarug aron sa pagpamulong, ako nakahunahuna, 'Ang iyang mga 
anak, kinsa anaa sa nagkalainlaing mga dapit saTinipong Bansa, karon 
nagkahugpong diha sa pag-ampo alang sa ilang amahan.' 

"Ug ako giabut og pagtuo nga kana nga mubo nga mensahe nga 
gipasapasa subay sa laray [daghang] mga tuig na ang milabay mao ang 
labing mahinungdanon nga mensahe nga mahimong ipakigbahin sa usa ka 
banay. Unsa ka talagsaon nga gahum ug hugot nga pagtuo ang maangkon 
sa bisan kinsa nga lalaki aron sa pagsugat sa inadlaw nga hagit sa iyang 
kinabuhi bisan asang dapita diha sa kalibutan ang iyang anak nga babaye o 
lalaki naghunghong, 'Pag-ampo alang kang Papa'" (Elaine McKay, "Pray for 
Dad," New Era, Hunyo 1975, p. 33). 

4. Kon kita nagsunod sa ebanghelyo kita mahimong andam sa pagdawat sa mga 
kaakohan ug magtagamtam sa mga panalangin sa pagkapari. Basaha "Ang 
Akong Mga Sumbanan sa Ebanghelyo" {My Achievement Days booklet [35317], 
back cover), hunong human sa matag usa aron sa pagtugot sa mga bata sa 
paghunahuna mahitungod kon unsa katakus ang ilang pagsunod niana nga 
sumbanan. Kon ikaw mahuman sa pagbasa sa lista ikaw mahimong moribyu 
pinaagi sa paggamit og mga hulagway, timailhan, o mga dulang inamang. 

Ang Akong Sumbanan sa Ebanghelyo 

1. Ako mahinumdom sa akong pakigsaad sa bunyag ug maminaw 
ngadto sa Espiritu Santo. 

2. Ako magpakamatinuoron sa Langitnong Amahan, sa uban, ug sa 
akong kaugalingon. 

3. Ako mosiksik og maayong mga higala ug motagad sa uban nga 
mabination. 

4. Ako magsinina nga ligdong aron pagpakita og pagtahud alang sa 
Langitnong Amahan ug sa akong kaugalingon. 

5. Ako mobasa lamang ug motan-aw sa mga butang nga makapahimuot 
ngadto sa Langitnong Amahan. 

6. Ako maminaw lamang sa mga huni nga makapahimuot ngadto sa 
Langitnong Amahan. 
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7. Ako mogamit sa ngalan sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga 
may balaan nga pagtahud. Ako dili mamalikas o mogamit og mga 
bastos nga mga pulong. 

8. Ako magpabilin sa akong hunahuna ug lawas nga sagrado ug putli. 

9. Ako dili mogamit sa mga butang nga makadaut. 

10. Ako mobuhat niadtong mga butang sa Igpapahulay nga Adlaw nga 
makatabang nako nga bation og kaduol sa Langitnong Amahan. 

11. Ako mopili sa matarung. Ako nasayud nga ako mahimong maghinulsol 
kon ako makahimo og sayop. 

12. Ako magpuyo karon aron mahimong takus nga moadto ngadto sa 
templo ug moalagad og misyon. 

13. Ako mosunod sa laraw sa Langitnong Amahan alang nako. 

5. Ipakigbahin ang mosunod nga kinutlo gikan kang Presidente Gordon B. 
Hinckley, ika-napulog lima nga Presidente sa Simbahan: "Kini nga simbahan 
wala gipanag-iya sa iyang Presidente. Ang iyang pangulo mao ang Ginoong 
Jesukristo, kinsang ngalan gidawat sa matag usa nato sa atong kaugalingon 
[diha sa bunyag]. Kitang tanan anaa niining dakong gimbuhaton. Kita ania 
dinhi aron sa pagtabang sa atong Amahan sa Iyang buluhaton ug sa Iyang 
himaya, 'ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa 
tawo' (Moses 1:39). Ang inyong obligasyon sama ka seryoso sa inyong 
kaakohan sama nga ang akong obligasyon niana nga dapit. Walay balaan 
nga tawag niining simbahan nga gamay o ubos og sangputanan. Kitang 
tanan sa pagkab-ot sa atong mga katungdanan makatandog sa mga 
kinabuhi sa uban" (sa Conference Report, Abr. 1995, p. 94; or Ensign, 
Mayo 1995, p. 71). 

6. Awita o basaha ang mga pulong sa "Ang Gugma Gihisgutan Dinhi" 
[Children's Songbook, p. 190). 

Panapos 

Ikaw mahimong buot mohatag og pagpamatuod nga ang pagkapari gipahiuli 
ug nga kini mao ang pagtugot sa pagbuhat alang sa Dios. Awhaga ang mga 
batang lalaki nga magpuyo karon nga takus nga makahupot sa Aaronic 
Priesthood ug sa tanang mga sakop sa klase nga magpuyo nga takus sa 
pagdawat sa tanang 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 pamilya og usa ka 
piho nga bahin sa leksyon, sama sa usa ka sugilanon, pangutana, o kalihokan, 
o sa pagbasa uban sa ilang mga pamilya sa "Gisugyot nga Basahonon sa 
Panimalay." 

Isugyot nga ang mga bata magtuon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 121:34-46 
sa panimalay ingon nga pagribyu niini nga leksyon. 

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

Pagpamatuod 

Gisugyot nga 
Pagpaambit sa 
Pamilya 

Gisugyot nga 
Basahonon sa 
Panimalay 
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