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Paggamit Sining 
Manwal sa Pagtudlo

v

Ining manwal nagatigana sang mga leksyon sa pagtudlo sang kabataan nga nagapangi-
daron sang tatlo-ka tuig sa ika-1 sang Enero. Ang mga titser sarang man magpabagay
sining manwal para gamiton sa kabataan nga nagapangidaron sang 18-ka bulan tubtob
tatlo-ka tuig. Kon may kabataan nga ubos sangsa tatlo-ka tuig nga nagatambong sa
Primary, dapat yara sila sa klase sang nursery nga separado sa mga tatlo-ka-tuig maglu-
was lang kon ang ward ukon branch gamay gid kaayo. Kon may masobra sa walo ukon
napulo ka kabataan nga pareho sing edad sa isa ka ward ukon branch, mahimo nga
iseparar ang klase.

Dapat nga makita sang mga titser sang kabataan sa nursery ang “Pagpabagay Sining
Manwal para sa Nursery” nga nagasugod sa pamihak xi, bilang dugang sa sini nga
seksyon.

Dapat nga hibal-on sing mainampuon sang mga lider kag mga titser kon paano maorgani-
sar sing pinakamaayo ang mga klase kag gamiton ang mga leksyon kag mga kahiwatan
sa sining manwal agud masabat ang mga panginahanglanon sang kabataan sa ila nga
ward ukon branch.

ANG KLASE SANG
TATLO-KA-TUIG Ang kabataan nga tatlo na ka tuig sa ika-1 sang Enero nalakip sa klase sang mga

tatlo-ka-tuig.

Katuyuan

Ang katuyuan sang klase sang tatlo-ka-tuig amo nga buligan ang kabataan nga magpatubo
sang ihibalo kag pagpalangga para sa Amay nga Langitnon kag kay Jesucristo, malakip sa
positibo nga mga inagihan sa Primary, kag magpatubo sang mga balatyagon sang bili sa
kaugalingon.

Pangamuyo

Ang tagsa ka klase dapat nga magsugod kag magtapos sa pangamuyo sang isa ka bata.
Sa masami ang pangbukas nga pangamuyo ginahimo sa pagsugod sang tion sang leksyon,
kag ang panghingapos nga pangamuyo sa katapusan sang klase. Tudloi ang kabataan nga
maghatag sang malip-ot, simple nga mga pangamuyo. Buligi sila kon kinahanglanon.

Skedyul sang Oras

Ini nga klase nagatigana sang isa ka inanay nga transisyon gikan sa nursery pakadto sa
regular nga Primary. Sa una nga bahin sang tuig, ayhan mas maayo para sa mga tatlo-ka-
tuig nga maghiwat sang sharing time kag kahiwatan sa ila mismo nga hulot-klasehan. Sa
nabilin nga bahin sang tuig, mahimo sila nga magtambong sang sharing time upod sa
iban nga kabataan sa Primary. Ang kahamtong sang kabataan sa klase amo ang magpat-
od kon san-o nila pagahimuon ang pagbag-o. Panilagi ang kabataan agud mahibaluan
kon handa na sila, kag magkonsulta sa panguluhan sang Primary agud mapat-od kon 
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san-o himuon ang pagbag-o. Ang mga tatlo-ka-tuig sarang magtambong sa pangbukas
ukon panghingapos nga kahiwatan upod sa iban nga kabataan sa Primary sa sulod sang
bug-os nga tuig.

Ang normal nga klase sa Primary nagadugay sang 1-ka oras kag 40-ka minutos. Ang
pangbukas ukon panghingapos nga kahiwatan nagadugay sang 20-ka minutos, nga may
5-ka minutos para makasulod ang kabataan sa ila nga mga hulot-klasehan. Kon ginahiwat
sang mga tatlo-ka-tuig ang ila sharing time sa ila mismo nga mga hulot-klasehan, ang 
klase nagalawig sang 75-ka minutos. Ang masunod nga ginapanugyan nga skedyul
mahimo nga pabagayon suno sa lokal nga panginahanglanon:

Tion sang Pagtamyawanay: 10–15 ka minutos
Tion sang Leksyon: 25–30 ka minutos
Sharing Time kag Kahiwatan: 20–25 ka minutos
Tion sang Paghingapos: 10–15 ka minutos

Kon ang tatlo-ka-tuig nga kabataan nagatambong sang sharing time upod sa iban pa nga
Primary, ang tion sang klase nagalawig sang 40-ka minutos kag nagalakip sang tion sang
leksyon kag mas malip-ot nga tinion sang pagtamyawanay kag paghingapos.

Tion sang Pagtamyawanay: Ang katuyuan sang tion sang pagtamyawanay amo nga tugutan
ang kabataan nga makaistoryahanay kag makigsimpon sa titser kag sa kada isa sa isa ka
impormal nga kahimtangan. Makabatyag ang kabataan sang kasiguruhan kag mas positibo
nga panglantaw sang Primary kon hilway sila nga maglibot-libot sa sini nga tion.

Buligi ang tagsa ka bata nga makabatyag sang pag-abiabi kag pagkakomportable sa
klase. Magpakita sang pagpalangga, sinsero nga pagpakig-abyan, kag respeto paagi sa
imo nga mga pulong kag aksyon. Hambali ang mga panginahanglan kag interes sang
kabataan. Ang nagakabagay nga mga topiko mahimo nga maglakip sang:

• Bag-o lang nagligad nga mga hitabo sa kabuhi sang kabataan, pareho sang bag-o nga
lapsag sa puluy-an ukon pagpaliwa-liwa sang pamilya.

• Pinasahi nga mga bakasyunes.

• Ang klima.

• Mga pinanilagan sa palibot.

• Sosyal nga mga ikasarang pareho sang pagpamati, pagpaambit, ukon paggamit sang
maayo nga mga pamatasan.

• Mga buhat sang kaayo.

Ang mga hampang-hampang sa kamot, duko-duko-kag-unat-unat nga mga ehersisyo, kag
mga ambahanon mahimo man gamiton sa sini nga tion agud buligan ang kabataan nga
malampuwasan ang pagkahulagan.

Tion sang Leksyon: Sunda ang pangkabilugan nga sulundan sang tagsa ka leksyon, nga
ginapabagay ini kon kinahanglanon para sa imo nga klase. Tutuki ang paghangop kag
mga interes sang kabataan. Pilia ang mga sugilanon kag mga kahiwatan nga makatudlo
sing pinakamaayo sa mga miyembro sang klase sang importante nga mga prinsipyo sa
leksyon. Pilia gikan sa seksyon sang “Mga Kahiwatan sa Pagpauswag” ang bisan ano nga
kahiwatan nga sa imo pagbanta epektibo para sa kabataan sa imo klase. Gamita ini nga
mga kahiwatan kon san-o mo luyag sa tion sang leksyon. Ang kabataan makatuon sing
mas maayo paagi sa pagsulit-sulit, amo nga ayhan gusto mo gamiton ang amo man giha-
pon nga kahiwatan, ambahanon, sugilanon, ukon balaan nga mga kasulatan sing masobra
sa kis-a sa tion sang leksyon ukon sa masunod pa nga mga leksyon.
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Itudlo ang mga leksyon sing pasunod, magluwas lang sang mga leksyon 45 kag 46
(Easter kag Paskua).

Sharing Time kag Kahiwatan: Kon ginahiwat sang kabataan ang sharing time sa klase
imbes nga upod sa iban nga kabataan sa Primary, gamita ang mga kahiwatan sa mga
leksyon kag sa seksyon sang “Mga Kahiwatan sa Pagpauswag” para sa sharing time.
Mahimo mo suliton ang paborito nga mga kahiwatan sang kabataan gikan sa nagliligad
nga mga leksyon. Maglakip sang tion sa pagkanta sang mga ambahanon sang Primary
(tan-awa sa “Musika sa Hulot-Klasehan,” p. viii–ix). Agdaha ang kabataan nga mag-entra
kag magpaambit sang ila mga ideya sa kada isa.

Matapos nga magsugod sa pagtambong ang mga tatlo-ka-tuig sang sharing time upod sa
iban nga kabataan sa Primary, mahimo sila nga agdahon sing panalagsa sa paghatag
sang isa ka presentasyon sa sharing time. Magplano sang isa ka simple nga presentasyon
sang ebanghelyo nga magalakip sang tanan nga kabataan sa klase. Mahimo mo:

• Buligan ang kabataan nga idrama-drama ang isa ka sugilanon ukon sitwasyon gikan sa
isa sang mga leksyon.

• Ipagamit sa kabataan ang mga larawan sa pagbulig saysay sang isa ka sugilanon gikan
sa isa sang mga leksyon.

• Tugutan nga ipaambit sang tagsa ka bata ang isa ka balaan nga mga kasulatan ukon
dinalan parte sa isa ka prinsipyo sang ebanghelyo.

• Ipakanta sa kabataan ang isa ka ambahanon parte sa prinsipyo nga ginatudlo.

Tion sang Paghingapos: Repasuha kag isaysay sing malip-ot ang mayor nga mga ideya
sang leksyon. Imitlang ang isa ukon duha ka malip-ot nga mga dinalan sang balaan nga
mga kasulatan gikan sa leksyon, kag dagmita ang mayor nga mga ideya agud mapaambit
ini sang kabataan sa ila puluy-an. Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang panghinga-
pos nga pangamuyo.

PAGHANDA SANG
MGA LEKSYON Ang una nga yabi agud madinalag-on mo nga matudluan ang magagmay nga kabataan

amo nga kilalahon kag palanggaon sila. Hibalua kag gamita ang mga ngalan sang mga
miyembro sang imo klase kon nagahambal ka sa ila. Makigsimpon sing personal sa ila
kag tun-i ang ila mga kabuhi. Magpangita sang mga paagi agud malakip sila sa mga lek-
syon kag magbagay gid sa ila ang mga leksyon. Magpakita sang nagakabagay nga pag-
palangga kag interes sa tanan nga kabataan sa imo nga klase.

Ang ika-duha nga yabi amo ang mangin handa. Magsugod sa paghanda sang tagsa ka
leksyon sing isa ka simana antes sang klase. Basaha ang bug-os nga leksyon; dayon tun-i
ini sing mainampuon agud mahibaluan mo ang pinakamaayo nga paagi sa pagtudlo sang
mga prinsipyo sa kabataan sa imo nga klase. Pilia ang mga kahiwatan sa pagpauswag
nga makasuplemento sa mga kahiwatan sa leksyon kag agud mapadayon nga interesado
kag nalakip ang mga kabataan. Magplano sang pila ka sahi sang mga kahiwatan, dayon
ibagay ang paggamit sang mga ini agud masabat ang mga panginahanglan sang kabata-
an. Hibalua sing maayo ang leksyon agud indi mo na kinahanglan magbasa gikan sa
manwal. Tuloka pirme sa mata ang kabataan kon mahimo. Magpangamuyo pirme samtang
ginahanda mo ang tagsa ka leksyon, kag pangayoa ang Espiritu sa paggiya sa imo sam-
tang nagahanda kag nagatudlo ka.
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PAGTUDLO SANG
MGA LEKSYON Samtang nagatudlo ka sa kabataan sang mga prinsipyo sang ebanghelyo, dapat mo papag-

sikon ang pagpalangga sang kabataan sa ebanghelyo. Ang masunod nga mga panugyan
makabulig sa imo nga himuon ang Primary nga masadya para sa kabataan sa imo nga
klase:

• Hatagi ang kabataan sang madamo nga mga oportunidad nga makahambal kag
makaentra.

• Magpamati kon nagahambal ang kabataan, kag tinguhai nga magsabat sing positibo
apang nagakabagay.

• Magmangin masadya. Kon nasadyahan ang titser sa Primary, masadyahan man ang
kabataan sa Primary.

• Maghambal sa malulo nga tingug.

• Magmangin pasensyoso, malulo, kag mapinalanggaon, labi na gid kon ginakapoy ukon
nagahulagan na ang kabataan.

• Maghatag sang positibo nga atensyon sa maayo nga pamatasan kag indi pagsapaka
ang indi maayo nga pamatasan kon mahimo.

• Maghanda sang pila ka klase sang mga kahiwatan kag makigbagay sa paggamit sang
mga ini sa pagsabat sang mga panginahanglan sang kabataan. Ang magagmay nga
kabataan may malip-ot nga tion sa pagpamati kag kinahanglan gid nga maggiho pirme.

• Tinguhai nga isaylo ang atensyon sang kabataan kon may pagbinaisay nga matabo.

• Panumduma nga nasadyahan ang magagmay nga kabataan sang mga sugilanon, biswal
nga mga bulig, musika, kag paggiho-giho. Nasadyahan sila sang masami ginasulit-sulit
nga mga kahiwatan kag mga ambahanon, labi na inang nahibaluan gid nila.

MUSIKA SA HULOT-
KLASEHAN Ang tagsa ka leksyon sa sini nga manwal nagalakip sang mga ambahanon sa pagbulig

pabakod sang mga pagpanudlo sang ebanghelyo. Indi mo kinahanglan nga mangin sa-
gad nga musikero agud mangin masadya kag makahulugan ang kinanta sa hulot-klase-
han. Wala makahibalo ang kabataan kon sagad ka ukon indi sa pagkanta; mahibaluan
lang nila kon nasadyahan ka sa pagkanta. Tun-i sing maayo ang tagsa ka ambahanon,
kag repasuha ini bilang parte sang imo paghanda sang leksyon. Kon may ara, ang
Children’s Songbook sa audiocassette (musika/mga pulong kag musika, 52538) makabulig
sa imo nga matun-an ang mga ambahanon. Mahimo mo man ini gamiton sa pagkanta sa
sulod sang klase.

Ang sulit-sulit nga pagkanta amo ang pinakamaayo nga paagi sa pagtudlo sang ambaha-
non sa kabataan. Mahimo mo gamiton ang amo man gihapon nga ambahanon sing pila
ka beses sa isa ka leksyon. Ang simple nga mga aksyon makabulig lakip sang magagmay
nga kabataan sa isa ka ambahanon. Kon kabisado kaayo sang kabataan ang isa ka am-
bahanon kag nasadyahan gid sa pagkanta sini, kantaha ini pirme sa tion sang leksyon
ukon sa sharing time kag kahiwatan.

Sa pagtudlo sang bag-o nga ambahanon ukon binalaybay nga may dala aksyon sa kabataan:

• Sauloha ang ambahanon ukon binalaybay nga may dala aksyon antes sang klase.

• Ipakilala ang bag-o nga ambahanon ukon binalaybay nga may dala aksyon paagi sa
pagkanta ukon paghambal sini sa kabataan. Pasobrahi ang mga aksyon, kon may ara.
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• Agdaha ang kabataan sa pagkanta ukon paghambal sang mga pulong upod sa imo.
Indi nila masaulo dayon ang mga pulong, pero kon sulit-suliton mo sing pila ka beses
ang ambahanon ukon binalaybay nga may dala aksyon , matun-an nila ang mga pulong.

• Lagdaya ang pagkanta agud maintiendihan sang kabataan ang mga pulong kag mga
aksyon.

• Maggamit sing panalagsa sang biswal nga mga bulig agud ipresentar ang ambahanon
ukon binalaybay nga may dala aksyon . Ang kabataan nagapamati gid kag makatuon
sing mas maayo kon may ginalantaw sila.

• Palip-uta ang ambahanon ukon binalaybay nga may dala aksyon kon nagahulagan na
ang kabataan. Kon malaba ang ambahanon ukon binalaybay nga may dala aksyon ,
mahimo mo nga buligan ang kabataan nga himuon ang mga aksyon samtang ginakanta
ukon ginahambal mo ang mga pulong nga ikaw lang.

Ang magagmay nga kabataan indi pirme maluyag magkanta upod sa imo, pero nasadya-
han sila mag-entra paagi sa pagpamati sa kinanta.

BISWAL NGA
MGA BULIG Ang biswal nga mga bulig importante sa pagtudlo sang magagmay nga kabataan. Ang

mga larawan, mga cutout, mga bagay, kag iban pa nga biswal nga mga bulig makakuha
kag makapalawig sang atensyon sang kabataan, nga nagabulig sa kabataan nga madum-
duman kon ano ang imo ginatudlo.

Ang mga larawan kag mga cutout nga ginapangayo sa mga leksyon nalakip sa sini nga
manwal. Ang seksyon sang “Pagpanghanda” sa tagsa ka leksyon may lista sang mga lara-
wan nga gingamit sa sina nga leksyon suno sa tig-ulo kag numero. Ang mga numero nga
yara sa parentesis nagatumod sa tagsa ka larawan (ukon sa pareho man sini) sa Pakite
sang Pang-Ebanghelyo nga Larawan [Gospel Art Picture Kit] (34730) kag sa librarya sang
meetinghouse. Ang seksyon sang “Pagpanghanda” may lista man sang tagsa ka cutout
suno sa numero sini sa manwal kag sa Primary Visual Aids Cutouts set (33239–33250
ukon 08456) nga nagalakip sang kaanggid nga mga cutout.

Ang mga bagay maayo gamiton nga biswal nga mga bulig, labi na kon kilala ini nga mga
butang nga mahikap ukon makaptan sang kabataan. Kon nagasugid ka sang isa ka sugi-
lanon sa balaan nga mga kasulatan, gamita ang imo mismo nga balaan nga mga kasula-
tan ukon ang balaan nga mga kasulatan gikan sa librarya sang meetinghouse bilang
biswal nga mga bulig.

PINASAHI NGA MGA
GABAY SA PAGLAKIP
SANG KABATAAN
NGA MAY MGA
KASABLAGAN Ang Manluluwas nagpahamtang sang halimbawa para sa aton sa pagbatyag sang kaluoy

sa mga tawo nga may mga kasablagan. Sang magbisita Sia sa mga Nefinhon pagkatapos
sang Iya Pagkabanhaw, nagsiling Sia:

“May mga masakiton bala dira sa inyo? Dalha sila diri. May mga lupog bala kamo, ukon
bulag, ukon piang, ukon pingkaw, ukon aruon, mga naitos, ukon mga bungol, ukon may
bisan ano nga sari sang ginaantos? Dalha sila diri kag akon sila nga paayuhon, kay naluoy
ako sa inyo; ang akon tagipusuon napuno sang kaluoy” (3 Nefi 17:7).

Bilang isa ka titser sa Primary yara ka sa isa ka labing maayo nga posisyon sa pagpakita
sang kaluoy. Bisan pa nga wala ka makatuon sa paghatag sang propesyunal nga bulig,
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bilang isa ka titser makahangop ka kag makabulig sa kabataan nga may mga kasablagan.
Ang pag-ulikid, paghangop, kag ang kaluyag sa paglakip sang tagsa ka katapo sang klase
kinahanglanon gid sa mga kahiwatan sang pagtuon.

Ang kabataan nga may mga kasablagan sarang man matandog sang Espiritu bisan ano
pa ang ila ikasarang sa paghangop. Bisan pa nga ang pila sa kabataan indi makatambong
sa bug-os nga tion sang Primary, kinahanglan nila ang oportunidad nga makatambong
bisan makadali lang agud mabatyagan ang Espiritu. Ayhan kinahanglan ang isa ka kaupod
nga sensitibo sa mga panginahanglan sang isa ka bata nga mag-upod sa iya sa tion sang
Primary kon kinahanglan sining bata nga ipalayo anay sa bilog nga grupo.

Mahimo nga pila sa mga katapo sang klase may mga kasablagan sa pagtuon, pagkadula
sang panulok ukon palamatin-an, kakulangan sa kinaalam, mga problema sa pulong ukon
panghambal, mga problema sa pamatasan kag pagpakig-abyan, diperensya sa pamensa-
ron, mga problema sa paggiho ukon paglakat, ukon malubha nga mga balatian. Ayhan
ang iban nabudlayan ukon wala makasonar sang hinambalan ukon palibot. Bisan ano pa
ang kada sirkumstansya, ang tagsa ka bata may amo man gihapon nga panginahanglan
sa pagpalangga kag pagbaton, sa pagtuon sang ebanghelyo, sa pagbatyag sang Espiritu,
sa pag-entra sing madinalag-on, kag sa pag-alagad sa iban.

Ini nga mga gabay makabulig sa imo sa pagtudlo sang bata nga may mga kasablagan:

• Indi pagsapaka ang kasablagan kag kilalaha ang bata. Magmangin natural,
mainabyanon, kag mapinalanggaon.

• Hibalua ang mga ikasarang kag mga kabudlayan sang bata.

• Himoa ang tanan nga masarangan agud matudluan kag mapahanumdom ang mga
miyembro sang klase sang ila responsibilidad sa pagrespeto sang tagsa ka miyembro
sang klase. Ang pagbulig sang isa ka miyembro sang klase nga may kasablagan
mangin isa ka Cristohanon nga inagihan sang pagtuon para sa bilog nga klase.

• Tukiba ang pinakamaayo nga paagi sa pagtudlo sang bata paagi sa pagkonsulta sa
mga ginikanan, upod sang iban nga mga miyembro sang pamilya, kag kon
nagakabagay, upod sang bata mismo.

• Antes magtukso sang isa ka bata nga may kasablagan agud magpangamuyo ukon
mag-entra, pamangkuta anay sia kon ano ang iya pamatyag kon mag-entra sia sa klase.
Dagmita ang mga abilidad kag talento sang tagsa ka bata kag magpangita sang maayo
nga paagi nga makaentra sing maayo kag matawhay ang kada isa.

• Pabagaya ang mga materyales sang leksyon kag ang palibot agud masabat ang tagsa
ka panginahanglan sang kabataan nga may mga kasablagan.
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Pagpabagay Sining 
Manwal para sa Nursery

xi

ANG KLASE
SANG NURSERY

Sin-o ang Magatambong

Ang kabataan nga 18 na ka bulan pero wala pa tatlo-ka tuig sa ika-1 sang Enero mahimo
magtambong sa nursery sa luyag sang mga ginikanan. Sa kinaubsan dapat duha ka mga
titser ang tawagon para sa tagsa ka klase sang nursery. Kon indi mag-asawa ang mga
titser, dapat pareho sila nga lalaki ukon babayi. Ang duha ka mga titser dapat nga yara
gid sa bug-os nga tion sang Primary.

Katuyuan

Ang katuyuan sang klase sang nursery amo ang pagtigana sang isa ka mapinalanggaon,
hilway, organisado nga lugar sa diin ang magagmay nga kabataan sarang magpadugang
sang ila paghangop kag pagpalangga sa Amay nga Langitnon kag kay Jesucristo, mag-
angkon sang positibo nga mga inagihan sa Simbahan, kag magpatubo sang balatyagon
sang bili sa kaugalingon. Ang klase sang nursery amo ang una nga inagihan sa Simbahan
sa diin ang magagmay pa kaayo nga kabataan ginatudluan sang ebanghelyo kag sa pag-
pakigsimpon sa iban pa nga kabataan kag mga hamtong.

Pisikal nga Kapalibutan

Ang kuwarto sang nursery dapat nga malimpyo, masadya, kag makagalanyat kag naham-
tang malapit sa kasilyas kon mahimo. Mahimo nga tungaon ang kuwarto sang nursery sa
separado nga mga lugar para sa hinampang (sa isa ka alfombra ukon banig, kon may ara),
pagbasa ukon mga kahiwatan, kag sa paghatag sang leksyon. Ang mga hampanganan
dapat nga malimpyo, hilway, kag yara sa maayo nga kondisyon. Indi dapat gamiton ang
mga gamit nga ginasakaan.

Skedyul sang Oras

Ang normal nga klase sang nursery nagalawig sang 1-ka oras kag 40-ka minutos. Ini nga
tion dapat nga maseparar sa pila ka nagkalain-lain nga bahin nga ang kada isa nagapaba-
kod sang katuyuan sang leksyon.

Tinguhai nga magplano sang mga leksyon nga nagasunod sang palareho nga format sa
tagsa ka simana. Mas komportable ang kabataan kon palareho ang pamaagi kag sunado
na ang transisyon gikan sa isa ka kahiwatan pakadto sa isa. Ang masunod nga format
sarang mapabagay suno sa lokal nga mga panginahanglan:

Pag-abiabi
Tion sang Hinampang: 35 ka minutos
Tion sang Pagtililipon: 10 ka minutos
Tion sang Kinanta: 10 ka minutos
Tion sang Merienda: 10 ka minutos
Tion sang Leksyon: 10 ka minutos
Tion sang Kahiwatan: 15 ka minutos
Panghingapos: 10 ka minutos
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Indi kinahanglan sang kabataan sa nursery nga magkadto sa sharing time ukon sa pang-
bukas ukon panghingapos nga kahiwatan.

Pag-abiabi: Samtang nagapasulod ang kabataan sa klase sang nursery, tamyawa ang
kada isa sa ila nga mga ngalan. Buligi ang tagsa ka bata nga mabatyagan ang imo pag-
palangga kag ang pagpalangga sang Amay nga Langitnon. Ang mahinay nga musika
makatuga sang mahipos kag makagalanyat nga kapalibutan. May ara sang narekord nga
mga ambahanon gikan sa Children’s Songbook sa audiocassette (52538).

Tion sang Hinampang: Tuguti ang kabataan nga maghampang sa mga hampanganan, mga
puzzle, mga larawan, ukon mga libro. Agdaha ang tagsa ka bata nga magpili sang isa lang
ka bagay nga hampangan sa isa ka tion kag iuli ini sa iya husto nga lugar antes magkuha
sang isa pa. Indi pagpilita ang bata nga magpaentra sa iban kon indi niya luyag. Kadam-an
sang kabataan sa sini nga edad indi pa handa sing emosyunal kag sosyal sa pagpaentra
sa iban. Bantayi ang kabataan, apang pabay-i lang sila nga maghampang. Sa katapusan
sang tion sang hinampang, buligi ang kabataan nga iuli ang mga hampanganan.

Ang pat-od nga mga kahiwatan mahimo himuon sa sini nga tion (tan-awa sa “Mga
Kahiwatan kag Hinampang para sa Nursery,” xvii–xxi), pero indi dapat piliton ang kabataan
nga mag-entra.

Tion sang Pagtililipon: Tipuna ang kabataan agud magkanta kag maghanda sa pagpanga-
muyo. Agdaha ang isa ka bata sa pagpangamuyo. Tudlui ang kabataan sa paghatag sang
malip-ot, simple nga mga pangamuyo. Buligi sila kon kinahanglanon. Pagkatapos sang pa-
ngamuyo, agdaha ang kabataan sa pag-istoryahanay kag pagpakigsimpon sa mga titser
kag sa kada isa sa isa ka impormal nga kahimtangan. Magpakita sang pagpalangga, kasin-
sero sa pagpakig-abyan, kag respeto sa imo nga mga pulong kag panggiho. Magmangin
sensitibo kag makigbagay. Hambali ang mga panginahanglan kag mga interes sang kaba-
taan. Ang nagakabagay nga mga topiko mahimo nga maglakip sang:

• Bag-o lang nagligad nga mga hitabo sa kabuhi sang kabataan, pareho sang bag-o nga
lapsag sa puluy-an ukon pagpaliwaliwa sang pamilya.

• Pinasahi nga mga bakasyunes.

• Ang klima.

• Mga pinanilagan sa palibot.

• Sosyal nga mga ikasarang pareho sang pagpamati, pagpaambit, ukon paggamit sang
maayo nga mga pamatasan.

• Mga buhat sang kaluoy.

Ang mga binalaybay nga may dala aksyon, duko-duko-kag-unat-unat nga mga ehersisyo
kag mga ambahanon mahimo man nga gamiton sa sini nga tion agud buligan nga malam-
puwasan sang kabataan ang pagkahulagan.

Tion sang Kinanta: Ang musika sarang gamiton sa bug-os nga klase sang nursery sa pag-
tuga sang malipayon kag mainabiabihon nga palibot; sa pagtudlo sang mensahe sang
ebanghelyo; kag agud tugutan ang kabataan nga lainon naman ang ginahimo (tan-awa sa
“Musika sa Hulot-Klasehan sang Nursery,” xxii–xxiii). Ang kabataan nasadyahan magkanta
sang amo man gihapon nga mga ambahanon kada simana. Ang mga lider kag titser sa
nursery dapat may kopya sang Children’s Songbook. Mahimo man nga mag-agda sang
iban sa pagbulig sa musika sa nursery.

Tion sang Merienda: I-skedyul ang tion sang merienda agud masabat ang mga pangina-
hanglan sang kabataan. Ang kuwarta para sa merienda dapat nga naggikan sa badyet
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sang Primary. Tungod may merienda gid para sa kabataan sa nursery kada simana, dapat
pamangkuton sang mga titser ang mga ginikanan kon may mga pagkaon nga indi nila
luyag ipakaon sa ila kabataan (tan-awa sa Church Handbook of Instructions, Book 2:
Priesthood and Auxiliary Leaders [1998], 239). Antes magpanagtag sang merienda, buligi
ang isa ka bata sa paghatag sang bendisyon sa pagkaon.

Tion sang Leksyon: Ang mga leksyon sa sini nga manwal nasulat sa lebel sang tatlo-ka-tuig,
pero madamo sa mga kahiwatan sa sining mga leksyon kag sa mga seksyon sang mga
kahiwatan sa pagpauswag nga bagay para sa mas magagmay nga kabataan. Ang tagsa ka
leksyon nagalakip man sang “Dugang nga mga Kahiwatan para sa Mas Magagmay nga
Kabataan” nga sekyon. (Tandai nga ang mga materyales kag pagpanghanda nga kinahang-
lan para sa dugang nga mga kahiwatan wala malista sa seksyon sang “Pagpanghanda” sa
tagsa ka leksyon. Basaha sing maayo ang paglaragway sang tagsa ka kahiwatan nga luyag
mo gamiton agud masiguro nga yara ang tanan mo nga kinahanglanon.)

Ang mga halimbawa kon paano pabagayon ining manwal para sa klase sang nursery ma-
kita sa mga pamihak xxiii–xxvi. Sa imo paghangop sang mga leksyon, panumduma nga bi-
nagbinagon sing mainampuon ang panghangop kag mga interes sang kabataan. Ang
mga kahiwatan dapat nga malip-ot lang kag nagkalain-lain tungod ang kabataan sa sini
nga edad may malip-ot nga atensyon. Ang kabataan nagatuon paagi sa pagsulit-sulit, amo
nga ayhan gusto mo suliton ang isa ka kahiwatan sa tion sang leksyon ukon sa madason
pa nga mga leksyon. Para sa dugang nga bulig sa pagtudlo sang mas magagmay nga
kabataan, tan-awa sa “Paghanda sang mga Leksyon,” “Pagtudlo sang mga Leksyon,”
“Musika sa Hulot-Klasehan,” kag “Biswal nga mga Bulig” sa pamihak viii–ix.

Tion sang Kahiwatan: Pilia ang mga kahiwatan pareho sang pagkolor, pagporma sang mga
butang sa hampanganan nga daga (dough), mga role play, mga hinampang, kag madamo
pa (tan-awa sa Mga Kahiwatan kag mga Hinampang para sa Nursery,” xvii–xxi) nga naga-
suporta sang mensahe sang ebanghelyo, nagatugot sang pagpaambitanay, kag naga-
hatag sang mga inagihan sa pagdihon. Indi magkabalaka kon luyag sang mas magagmay
nga kabataan nga magbalik sa paghampang.

Tion sang Paghingapos: Buligi ang kabataan nga himuson ang tanan nga mga hampanga-
nan kag mga gamit; dayon repasuha kag isaysay sing malip-ot ang mensahe sang ebang-
helyo nga gintudlo sa leksyon. Buligi ang isa ka bata sa paghatag sang panghingapos nga
pangamuyo.

PAGHANDA SANG
KABATAAN PARA 
SA NURSERY Pila ka simana antes magsulod ang isa ka bata sa nursery, ang unang manuglaygay sa

panguluhan sang Primary dapat maghatag sang isa ka kopya sang tseklist sa pamihak
xiv kag magpatigayon sang isa ka miting sa tunga sang mga ginikanan kag mga titser
sa nursery.
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Tseklist sang mga Ginikanan
Mahimo nga nalangkag ukon nakulbaan, nagayuhum ukon nagahibi ang isa ka bata sa una niya nga pagsulod sa
nursery. Madamo sing mahimo ang mga ginikanan agud himuon ang nursery nga isa ka masadya nga inagihan
paagi sa paghanda sang bata antes sia magsulod. Kon nahibaluan sang kabataan kon sa diin sila makadto ukon
ano ang paabuton, masami nga nalangkag sila magsulod. Yadtong mga nagasulod nga may diutay ukon wala
sang abanse nga pagpaathag mahimo nga makulbaan kag indi makapadugay. Ihanda ang inyo kabataan nga
magsulod sa nursery paagi sa paghimo sining mga bagay kon mahimo:

xiv

______1. Tudloi ang inyo anak parte sa nursery mga
duha ka simana antes sia una nga magsulod.

______2. Patigayuna nga makapakigkita ang bata sa iya
mga titser sa nursery isa ukon duha ka simana
antes sia una nga magsulod sa nursery.

______3. Patigayuna nga mapangilala sang inyo anak
ang pila ka kabataan sa nursery.

______4. Sa sulod sang simana antes magsulod ang
inyo anak sa nursery, maghambal sang
positibo nga mga butang parte sa nursery.

_______5. Dalha ang inyo anak agud makita ang kuwarto
sang nursery samtang wala pa ang iban.

______6. Isa ka adlaw antes, pahanumdumi ang inyo
anak nga magasugod na ang nursery sa
madason nga adlaw.

______7. Sa una nga adlaw sang nursery, maghatag
sang malawig nga tion agud makahanda
ang inyo anak sa pagsimba. Indi magdali.

______8. Atipana ang mga panginahanglan sang
inyo anak sa kasilyas ukon pagkaon antes
sia dalhon sa nursery. Ang bata nga
kinahanglan ilisan sang lampin pagadalhon
sa ginikanan.

_____ 9. Ibilin ang tanan nga hampanganan sang
inyo anak sa balay.

_____ 10. Mag-abot sa nursery sa husto nga oras.

_____ 11. Pasaliga ang inyo anak nga mabalik kamo.
Magbalik gilayon agud kuhaon ang inyo
anak pagkatapos sang nursery.

_____ 12. Kon nahadlok ang inyo anak, updi sia sa
nursery sing pila ka beses.

_____ 13. Hambala ang mga titser sa nursery kon ano
nga mga klase ang inyo tambungan sa tion
sang nursery agud madala nila sa inyo ang
inyo anak kon may problema.

_____ 14. Pahibalua ang mga titser sa nursery kon may
di-kinaandan nga mga problema ang inyo
anak, kasubong sang allergy sa pagkaon.

_____ 15. Hambali ang inagihan sang inyo anak sa
nursery sa isa ka positibo, mapinalanggaon
nga paagi. Pat-ura nga maghambal sang
maayo nga mga butang parte sa klase kag
mga titser sa nursery.

_____ 16. Panumduma nga ang pagpalangga kag
pagpasensya magahimo sang nursery nga
isa ka maayo nga inagihan para sa inyo anak.

Palihog indi pagpasudla ang inyo anak sa nursery kon may amo sia sini nga mga sintomas:

• Hilanat

• Sip-on

• Ubo

• Di-kinaandan nga pagsinutil ukon kaburingot

• Pagsululuka

• Lupot

• Alaw

• Muta-muta

• Kuto

• Balatian ukon impeksyon nga ginabulong sang
antibiotiko sa sulod sang 48 ka oras

• Hilmunon nga balatian sang pagkabata sa iya
makalalaton nga tion:

sulalob (pito ka adlaw)

tipdas (tubtob madula ang mga alaw)

scarlet fever (tubtob madula ang mga alaw)

bayuok (tubtob madula ang pagpalanghubag,
sa masami pito ka adlaw)

impetigo

Kon may allergy ang inyo anak nga amo ang nagatuga
sang sip-on, ubo, ukon alaw, palihog pahibalua ang
mga titser nga ang mga sintomas sang inyo anak indi
makalalaton.
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MGA KINAIYA SANG
MAGAGMAY NGA
KABATAAN Ang pagtuon sang masunod nga mga kinaiya sang magagmay nga kabataan makabulig gid

sa imo sa paghangop kon ngaa subong ang ila batasan sa inyo nga klase. Gamita ini nga
ihibalo sa paghanda kag pagtudlo sang mga leksyon kag sa pagpakigsimpon upod sa ka-
bataan. Panumduma nga ang mga ini pang-kabilugan nga mga gabay; ang kabataan wala
nagatubo sa palareho nga kadasigon ukon palareho nga pamatasan sa pareho nga edad.

Mental nga mga Kinaiya sang isa ka Diutay nga Bata

• Simple kag literal ang pamensaron. Indi pa makahangop sang kabilugan nga mga ideya.

• May malip-ot nga atensyon (isa tubtob tatlo ka minutos).

• Masami nagapamangkot ukon nagahimo sang mga komentaryo nga malayo sa topiko.

• Osyoso kaayo kag mausisaon.

• Nalangkag magtuon kag magtilaw sang bag-o nga mga butang.

• Nasadyahan sang sulit-sulit.

• Makahimo sang simple nga mga pagpili.

Pisikal nga mga Kinaiya sang isa ka Diutay nga Bata

• Hulagan kaayo.

• Nagapauswag sang mga abilidad sa pagmartsa, pagtumbo, kag pagpalakpak.

• Madasig kaayo maghulagan, magburingot, kag kapuyon.

• Mas nahapusan maglapta kag magkuha sangsa mag-uli.

Sosyal nga mga Kinaiya sang isa ka Diutay nga Bata

• Dali magsalig.

• Nasadyahan maghampang nga nagaisahanon.

• Masami nga dalok kag kaugalingon lang ang ginapanumdom.

• Nabudlayan magpaambit kag maghulat sang turno.

• Pirme nagapakig-away bangud sa hampanganan.

Emosyunal nga mga Kinaiya sang isa ka Diutay nga Bata

• Masami nga maluyag magpalangga kag palanggaon.

• Masunson nga nagamaoy.

• Dali lang dayon maghibi.

• Nagalain-lain lang pirme sang panimuot.

Espirituhanon nga mga Kinaiya sang isa ka Diutay nga Bata

• Nanamian magpangamuyo pero nagakinahanglan sang bulig.

• Makatuon na sang kahulugan sang kaligdong [reverence].

• Mabinatyagon sa Espiritu.
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• Nakahangop na nga palangga kita sang Amay nga Langitnon kag ni Jesucristo.

• Nakahangop na sang tig-una nga espirituhanon nga mga konsepto.

POSIBLE NGA MGA
PROBLEMA KAG
MGA SOLUSYON
SA NURSERY Bisan sa pinakamaayo nga nursery, nagapasaway gid kon kis-a ang kabataan. Ang masu-

nod amo ang pila sa masami nga mga problema sa pamatasan kag mga panugyan sa
pagsolbar sang mga ini.

Problema Posible nga Solusyon

Isa ka ginikanan nga magasiling sa
inyo nga indi luyag sang bata nga
magsulod sa nursery. Nagasinggitan
kag nagahibi ang bata kon maglakat
na ang ginikanan.

Papagsika ang mga ginikanan nga ihanda ang ila
kabataan para sa nursery antes pa mag-abot ang
tion (tan-awa sa “Paghanda sang Kabataan para sa
Nursery,” mga pamihak xiii). Agdaha ang ginikanan
nga magtiner tubtob magkalma kag komportable
na ang bata sa nursery. Mahimo nga makabulig
ang pag-imbitar sang iban pa nga mga hamtong
sa pagkugos sang nagahinibi nga mga bata agud
mapahamtang sila.

Daw nahadlukan ang bata sa 
imo ukon sa iban nga kabataan,
nagalibot-libot sa nursery, kag indi
makighambal sa bisan kay sin-o.

Magmangin pasensyoso; indi pagpilita ang bata.
Hatagi sia sang tion nga makilala ka, ang iban nga
kabataan kag ang kapalibutan. Kon kaisa pasaliga
ang bata kag magpanugyan nga magtilaw sang isa
ukon duha ka mga kahiwatan. Buligi ang bata nga
makaangkon sang isa ka madinalag-on nga inagi-
han sang bisan ano nga sahi.

Sa bug-os nga tion sa nursery,
nagakupo sa imo paa ang bata
ukon gusto magpasabak.

Ang diutay nga kabataan nagakinahanglan sang
pagpalangga kag atensyon. Ang isa ka minuto nga
pagkugos kag panalagsa nga pag-istorya sa bata
masami nga makapaumpaw na sa iya. Dayon
papagsika ang bata nga mag-entra sa mga 
kahiwatan sa nursery.

Sa tion sang leksyon, pila ka kaba-
taan ang nagatilindog kag nagagu-
luwa antes pa matapos ang mga
kahiwatan.

Mangin alisto kag nakasayod sang mga kinahang-
lanon, mga interes, kag kalawigon sang atensyon
sang tagsa ka bata. Bantayi ang mga senyales
sang kataka ukon kahulagan agud maliwat mo 
ang kahiwatan para magbagay sa mga interes
sang kabataan. Indi pagpilita ang bata nga mag-
entra sa bisan ano nga kahiwatan. Kon ang iban
nga kabataan maluyag maghampang liwat sang
mga hampanganan, pasugti sila.

Isa ka bata nga indi magpungko
sang mahipos kag mamati.
Nagapaniklod kag nagapanggan-it
sang kabataan nga nagapulungko
sa tupad.

Ang ika-duha nga titser sarang makatudlo sang
atensyon sang bata sa kahiwatan samtang nagapa-
muno ang una nga titser. Hatagi ang bata sang
bisan ano nga makaptan agud mangin aktibo sia
sa pag-entra sa leksyon ukon kahiwatan.
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Pila sa kabataan nga nagailinaway
sa hampanganan. Isa ka bata nga
nagapanipa, nagapanakit, ukon
nagapangagat agud makuha ang
hampanganan.

Kon kaisa masolbar sang kabataan mismo ang ila
mga pagbinaisay, pero dapat ka gid magpatunga
kon kinahanglanon agud malikawan nila nga magsi-
nakitay ukon magpangguba sang mga kagamitan.
Mahimo ka man makapanugyan sang mga paagi
nga masolbar sang kabataan ang ila problema.

Isa ka bata nga nagahinarasha-
ras— ginahabyog-habyog ang
hampanganan, ginapulpog, ukon
ginahaboy. Dayon madalagan sa
isa ka bahin sang kuwarto.

Kinahanglan tapnaon mo ini nga pamatasan.
Ipaathag sa bata kon ngaa indi sia puede mag-
amo sina; dayon itudlo ang bata sa lain naman
nga buluhaton.

Isa ka bata nga nagapanguha sang
mga hampanganan gikan sa bulu-
tangan, kag indi ipang-uli.

Mahinay pero mapag-on nga sulita ang ginapaabot
nga pamatasan. Ipakita sa bata kon paano iuli ang
mga hampanganan. Papagsika ang bata nga iuli
ang tagsa ka hampanganan antes magkuha sang
isa pa gid.

Isa ka bata nga nagasugod na nga
mag-ingos kag maghibi. Kon gusto
mo sia paumpawan, masiling sia,
“Indi ko sa imo ‘ya,” kag dayon
magpalagyo.

Ang magagmay nga mga kabataan sa masami ma-
dali lang magsaylo ang atensyon. Ipakita sa bata
ang isa ka hampanganan kag magpanugyan nga
basi manami ini hampangan. Kon indi ini epektibo,
tilawi ang isa ka sugilanon ukon libro. Ang pagpa-
hid sang mga mata sang bata kon kaisa makabulig
man sa pagpauntat sang paghibi. Kon padayon
nga maghibi ang bata, dalha sia sa iya ginikanan.

Isa ka bata nga nagapamangkot,
“San-o pa mabalik si nanay ko?
San-o pa ko makapauli?”

Pasaliga ang bata nga mabalik ang iya mga ginika-
nan. Hambali ang pila sa mga butang nga matabo
antes mag-abot ang tion nga inugpauli.

MGA KAHIWATAN KAG
MGA HINAMPANG
PARA SA NURSERY Gamita ang mga kahiwatan sa sini nga seksyon suno sa imo luyag sa tion sang hinam-

pang ukon kahiwatan sa nursery. Mahimo mo man gamiton ang bisan ano nga mga kahi-
watan sa sini nga seksyon nga nagabagay sa isa ka partikular nga leksyon sa tion sang
leksyon sa nursery, kag ang mga kahiwatan gikan sa leksyon mahimo man gamiton sa tion
sang hinampang. Ipahamtang ang mga kahiwatan sa tion sang hinampang, pero indi pag-
pilita ang kabataan sa pag-entra. Mahimo nga mas pilion sang pila ka kabataan nga mag-
hampang sa mga hampanganan sa bug-os nga tion sang hinampang.

Mga Kahiwatan sa Art

Ang mga kahiwatan bahin sa art sarang nga mangin masadya kag makabulig sa kabataan
nga makapatubo sang pagsalig sa kaugalingon, pagkamatugahon, katanlas sa pangamot,
koordinasyon sang mata kag kamot, kag pagkasayod sang ila mga igbalatyag. Ang kahi-
watan bahin sa art sarang man nga mangin isa ka makapaayaw gid nga paagi sa pagpaki-
ta sang indibidwalidad. Gamita ang imo imahinasyon kag pagkamatugahon sa pagplano
sang nagakabagay nga mga proyekto bahin sa art para sa inyo nga klase.

Ini nga mga gabay makabulig sa imo sa pagplano sang matugahon nga mga proyekto
bahin sa art:
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• Simpleha ang mga proyekto.

• Magmangin handa. Ihanda ang tanan nga kinahanglanon nga kagamitan kag hibalua
mismo kon paano himuon ang proyekto.

• Magmangin handa sa paghimo sang mga pagbag-o. Kon nakahanda ka, indi ka
magpalibog kon indi matapos ang proyekto suno sa imo ginplano. Panumduma nga ang
kabataan mas interesado sa pag-eksperimento sang mga materyales nga imo ginhatag
sangsa pagtapos sang proyekto.

• Magmangin positibo kag interesado sa kon ano nga ginahimo sang kabataan, kag
maghatag sang sinsero nga pagdayaw.

• Maggamit sang kinatuhay. Magplano sang mga proyekto nga nagatugot sa kabataan nga
maggamit sang nagkalain-lain nga mga materyales kag mga pamaagi sa tagsa ka simana.

• Magmangin mainandamon sa paghambal. Sa masami wala sang buot silingon ang art
sang kabataan. Nasadyahan lang sila sa pag-eksperimento sang mga materyales nga
gintigana. Kon luyag mo nga magkomentar sa obra sang bata, magsiling nga, “Sugiri
ako parte sa imo ginbuhat” sangsa magpamangkot nga, “Ano ‘na man?”

• Maghatag sang ginagmay nga bulig. Magbulig lang kon kinahanglanon pero tuguti ang
kabataan nga maghimo sang ila nga ulobrahon.

Pagkolor samtang nagapatukar sang Musika

Mga materyales nga kinahanglanon: Narekord na nga musika ukon mga instrumento,
papel, kag krayon ukon de-kolor nga mga lapis.

Magpatukar sang musika samtang nagakolor ang kabataan. Ipakolor sa ila kon ano ang
ila nabatyagan samtang nagatukar ang musika.

Collage

Ang collage isa ka larawan nga ginhimo paagi sa pagpanapik sang mga pinikas nga papel,
mga larawan, ukon iban pa nga mga materyales.

Mga materyales nga kinahanglanon: Halos bisan ano nga materyales puede gamiton sa
collage, pareho sang putos sang regalo, tissue paper, mga sampol sang wallpaper, mga
dahon, balas, kag mga produkto nga macaroni. Kinahanglan ninyo sang glue ukon kula
kag isa ka panid sang papel ukon iban pa nga butang nga matapan (nga amo ang tapikan
sang collage) para sa tagsa ka bata.

Tuguti ang kabataan nga magpili sang mga materyales nga ikula sa talapikan sang collage.
Tuguti sila nga maghimo sang bisan ano nga disenyo nga ila gusto.

Pagpanuhog sang Macaroni

Mga materyales nga kinahanglanon: Dalagko nga hilaw nga macaroni (ukon pila kabilog
nga straw ukon iban pa nga materyales nga madali lang tuhugon), dako nga hilo ukon
yarn para sa tagsa ka bata, kula ukon wax.

Pakisila ang isa ka punta sang hilo paagi sa pagtum-oy sini sa kula ukon wax. Pagmala,
magkisil ini kag sarang na gamiton sa pagpanuhog. Ihigot ang isa ka punta sang hilo agud
indi magkalahulog ang macaroni. Ipatuhog sa kabataan ang macaroni, kag ihigot ang mga
punta sang hilo kon nakatapos na ang kabataan.
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Simple nga Hampanganan nga Daga [Dough]

Mga materyales nga kinahanglanon:

2 ka tasa sang harina
1 ka tasa sang asin
1 ka kutsara sang mantika
3/4 ka tasa sang tubig
food coloring (opsyunal)

Isimpon ang harina kag asin. Idugang ang mantika kag hustuhan lang nga tubig para
magdaga-dagaon ang kalapuyot. Dugangi sing amat-amat sang diutay nga tubig tubtob
maporma na ini pero indi tam-an kapilit. Lugaya kag masaha sing makadali. (Sa pagdu-
gang sang kolor sa hampanganan nga daga, magdugang sang food coloring sa tubig
antes isimpon sa harina kag asin.)

Himoa ang hampanganan nga daga sa balay antes mo ini gamiton sa nursery, kag isulod ini
sa suludlan nga may sibo gid nga taklob, kon mahimo. Magdala sang papel (mas maayo
gamiton ang waxed paper) nga ihapin sa mga lamisa nga hampangan sang kabataan sang
hampanganan nga daga.

Mga Hinampang kag Mga Binalaybay nga May Dala Aksyon [Activity Verses]

Ang kabataan nanamian maghimo sang mga butang nga may giho-giho, kasubong sang
simple nga mga hinampang ukon mga aksyon sa binalaybay ukon mga ambahanon.
Madamo nga mga binalaybay nga may dala aksyon ang nalakip sa mga leksyon, kag
pila ka simple nga mga hinampang ang ginalaragway sa idalom. Kon nasadyahan ang
kabataan sang isa ka kahiwatan, sarang ini gamiton sing madamo nga beses sa bug-os
nga tuig, indi lang sa mga leksyon sa diin ini ginhinambit.

Ini nga mga gabay makabulig sa imo sa pagtudlo sang bag-o nga mga binalaybay nga
may dala aksyon sa kabataan:

• Sauloha ang binalaybay nga may dala aksyon [activity verse] antes sang klase.

• Ihambal ang mga pulong kag himoa ang mga aksyon sa atubang sang kabataan, nga
ginapasobrahan ang aksyon. Dayon agdaha ang kabataan nga mag-upod sa imo.

• Lagdaya agud maintiendihan sang kabataan ang mga pulong kag mga aksyon.

• Maggamit sang biswal nga mga bulig sing panalagsa agud ipresentar ang binalaybay
nga may dala aksyon [activity verse]. Mas mamati kag makatuon dayon ang kabataan
kon may ginatamdan sila.

• Palip-uta ang binalaybay nga may dala aksyon [activity verse] kon nagahulagan na ang
kabataan. Kon malawig ang binalaybay nga may dala aksyon , mahimo mo buligan ang
kabataan sa pagsunod samtang ginasambit mo ang mga pulong nga ikaw lang.

Mga Binalaybay sang Kaligdong [Reverence Verses]

Gamita ang masunod nga mga binalaybay kon nagahulagan na ang kabataan kag nagaki-
nahanglan sang bulig agud mangin maligdong [reverent]. Ang paggamit sang isa sini sa
pareho nga oras kada simana makabulig sa kabataan nga makahibalo kon tion na para sa
pangbukas ukon panghingapos nga pangamuyo. Buligi ang kabataan nga masambit ang
mga pulong kag maghimo-himo sang mga aksyon suno sa mga pulong.
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Bukas, Kuom (Mga Kamot)

Bukas, kuom;
Bukas, kuom;
Magpamalakpak.
Bukas, kuom;
Bukas, kuom;
Kamot sa sabak.

Waslik Kamot

Waslik kamot.
Tiyog kamot.
Kag magpalakpak.
Alsa kamot,
Ipanaog
Ibutang sa sabak.

Tinong tiil.
‘Muyong tiil.
Magtadlong magpungko.
Duko ulo.
Piyong mata.
Kag magpangamuyo.

Kon Kis-a Taas Ako, kag Kon Kis-a Nubo Ako

Gamita ang masunod nga binalaybay nga dala duko-duko kag unat-unat kon nagapungko
ang kabataan kag kinahanglan na nga maggiho-giho. Sulita kon gusto mo.

Kon kis-a taas ako—taas gid kaayo (magtindog, dayon magtihin).

Kon kis-a nubo ako—nubo gid kaayo (magduko, magduko pa gid paubos).

Kis-a taas, kis-a nubo (magtindog, dayon magduko).

Ano na ‘ko karon? (magtindog ukon magduko; pahambala ang kabataan kon mataas sila
ukon manubo).

Ang Diutay nga Liso

Sugiri ang kabataan kon paano ginatanom ang liso sa duta, kag buligi sila nga magpakuno-
kuno nga nagatubo nga mga liso. Magsiling, “Kuno abi diutay kita nga mga liso” (magduko
ukon magbarikutot, kag magpiyong). “Naggwa ang adlaw kag ginpainitan ang mga liso.
Dayon nagbubo ang ulan kag nagsiling. ‘Bugtaw, magagmay nga mga liso’” (muklata ang
mga mata kag mag-unat-unat). “Mag-ulhot na sa duta, magagmay nga mga liso, para mag-
tubo kamo” (magtindog kag unata ang mga kamot sa ibabaw sang ulo). “Magagmay nga
mga liso, nagdalagko na kamo nga matahum nga mga bulak [ukon matag-as nga kahoy].”

Lakat ‘Ta sa Balay ni Lola [ukon Lolo]

Magsiling, “Kuno abi malakat kita sa balay ni Lola [ukon Lolo]. Una isuksok naton ang aton
nga kunop [ukon mag-ilis]” (mag-aksyon nga daw nagasuksok sang kunop ukon nagailis).
“Masakay na kita sa awto [ukon sa bus]” (mag-aksyon nga daw nagabukas sang puwerta-
han kag nagasakay). “Ay, kaundag sang dalan” (mag-undag-undag nga daw nagaagi
sa mga batsi-batsi). “Tan-awa, magkaway kita sa polis” (magkaway-kaway). “Malapit na
lang kita. O, ari na si Lola [ukon Lolo]. Hakson naton sia sing hugot kaayo” (mag-aksyon
nga daw ginahakos si Lola ukon Lolo).
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Pagbulig sa Aton mga Ginikanan

Tudloi ang kabataan sa paghimo sang mga aksyon nga nagapakita sang pagbulig sa
ila mga ginikanan. Puede kamo magsiling, “Kuno abi nagabulig kita sa pagpanilhig sang
salog.” Mag-aksyon ang kabataan nga nagapanilhig sang salog. Puede kamo magpada-
yon sa pagpanghipid sang mga hiligdaan, pagpaninlo sang mga bintana, pagpanarapo,
pagpangahig sang mga dahon, pagpanghabok sang hardin, paghugas sang awto, ukon
iban pa nga mga kahiwatan nga bagay sa inyo nga lugar.

Hampang sang Pagpaligid-ligid sang Bola

Mga materyales nga kinahanglanon: Isa ka bola.

Papungkoa ang kabataan sing patipulon. Magpungko ka sa ila atubang kag paligira ang
bola sa isa ka bata, lawaga ang ngalan sang bata ukon magpamangkot sang isa ka
pamangkot parte sa leksyon. Paligiron liwat sang bata ang bola pakadto sa imo kag
maghambal sang imo ngalan ukon magsabat sang pamangkot. Pat-ura nga mahatagan
mo ang tagsa ka bata sang iya nga toka. Puede man kamo maghampang sini nga naga-
tindog, nga ginaduhol ang bola pabalik-balik.

Bagaya ang mga Korte

Mga materyales nga kinahanglanon: de-kolor nga papel, gunting.

Maggamit sang de-kolor nga papel agud maghimo sang isa ka dako nga cutout kag isa
ka magamay nga cutout para sa tagsa sa masunod nga mga korte: kuwadrado, tipulon,
triangulo, korason, octagon, kag oval. Iplastar ang mga korte sa salog. Ang tagsa ka bata
may toka sa pagbutang sang gamay nga korte sa ibabaw sang pareho nga dako nga
korte. Agud may kinalain maghimo sang palareho nga mga korte sa lain-lain nga kolor
sang papel, kag ipabagay sa kabataan ang mga kolor sangsa paagi sa korte.

Pangmusika nga mga Korte

Mga materyales nga kinahanglanon: Lain-lain kolor nga mga tipulon nga ginunting gikan
sa de-kolor nga papel ukon tela, ginrekord nga musika, panapik nga tape (opsyunal).

Itapik ukon ibutang ang mga tipulon sa salog sa korte sang isa man ka dako nga tipulon.
Palibuta ang kabataan sa gwa sang dako nga tipulon samtang nagatukar ang musika.
Kon magdulog na ang musika, ang tagsa ka bata maghingalan sang kolor sang tipulon
nga malapit sa iya. Para sa kinalain, maggamit sang lain nga mga korte kag pahingadli
sa kabataan ang kolor kag korte.

Itsa-itsa sang Beanbag

Mga materyales nga kinahanglanon: Mga beanbag; kahon, basket, ukon target (ginhimo
paagi sa paggunting sang buho sa poster nga gintapik sa matig-a nga materyal.

Ipaitsa sa kabataan ang mga beanbag sa kahon, basket, ukon target. (Puede ninyo himu-
on ang mga beanbag ukon target nga magbagay sa isa ka pista opisyal ukon leksyon.
Mahimo man iitsa sang kabataan ang mga beanbag sa mga bloke ukon mga kahon nga
gintangkas.

Mga Estatwa

Mga materyales nga kinahanglanon: Narekord na nga musika ukon mga instrumento.

Palibuta ang kabataan sa sulod sang kuwarto samtang nagatukar ang musika. Kon mag-
dulog na ang musika, matindog ang kabataan nga wala gid nagagiho nga daw mga
estatwa. Puede na makagiho liwat ang kabataan sa pagsugod liwat sang musika, pero
kinahanglan gid sila magtiso kon magdulog na ini.
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MUSIKA SA 
HULOT-KLASEHAN
SANG NURSERY Ang musika sa hulot-klasehan sang nursery nagatuga sang manami kag mapinalanggaon

nga palibot, nga nagahimo sang Primary nga isa ka masadya nga lugar. Ang kabataan sa
pangidaron sang nursery handa na kag nalangkag magtuon parte sa Amay nga Langitnon
kag kay Jesucristo, sa ila mga kaugalingon, kag sa sining matahum nga kalibutan. Isa ka
importante nga paagi agud makatuon sila amo ang paagi sa musika. Ang kabataan mahi-
mo nga nasadyahan sa musika sa madamo nga nagkalain-lain nga paagi. Makakanta sila,
makatukar sang mga instrumento, makagiho-giho upod sa musika, kag makapamati sa
musika. Tan-awa sa “Musika sa Hulot-Klasehan,” pamihak viii para sa dugang nga mga
komentaryo sa paggamit sang musika sa pagtudlo sang kabataan.

Pagkinanta

Ang magagmay nga kabataan mahimo nga indi maluyag magkanta upod sa inyo (ang
magagmay pa gid kaayo nga kabataan mahimo indi pa makakanta upod sa inyo), pero na-
sadyahan sila mamati sa inyo nga nagakinanta kag sa masami nagatuon sang importante
nga mga prinsipyo paagi sa mga ambahanon. Paisoga ang kabataan nga magkanta, pero
indi magkabalaka kon indi sila. Ang kabataan nga indi makakanta upod sa inyo mahimo
nga masadyahan sa paghimo sang simple nga mga aksyon samtang nagakanta kamo.

Ayhan gusto mo gamiton ang amo man gihapon nga mga ambahanon sa tagsa ka simana
samtang nagasugod kamo sang tagsa ka lain nga kahiwatan. Kon mabatian sang kabataan
ang kilala nga sonata, mahibaluan dayon nila kon ano nga kahiwatan ang nagasugod.
Puede mo man islan ang mga pulong sang ambahanon agud magbagay sa mga sitwasyon
ukon kahiwatan sang kabataan. Kantaha ang paborito nga mga ambahanon sang kabataan
sing pila ka beses sa bug-os nga tuig.

Musikal nga mga Instrumento

Magkuha sang simple nga mga instrumento agud tukaran sang kabataan, ukon maghimo
sang inyo kaugalingon nga mga instrumento.

Plawta ukon turutot: Busloti sing pila ka buho ang kilid sang tubo nga himo sa kardbord
(pareho sang bulutangan sang tissue paper, kag foil wrapper). Para sa pinasahi nga tunog,
tapiki sang plastik ang isa ka punta. Sa pagtukar, mag-uguy-ugoy ukon magkanta sa tubo.

Mga bloke sang liha: Mag-utod sang duha ka bilog nga 1”-kadamol nga kahoy nga may
2” lapad kag 4” kalaba. Mag-utod sang duha pa ka mas magagmay nga binilog, mga
1” kag 2 1/2”. Lihai ang matalom nga mga inutdan ukon mga salugsog. Ibutang ang mas
magagmay nga mga binilog sa tunga sang mas dalagko nga mga kahoy kag ilansang
sing maayo. Magtakod sang papel-de-liha sa idalom sang tagsa ka kahoy. Sa pagham-
pang, bunggoa ang duha ka mga kahoy ukon ibag-id ang mga papel-de-liha.

Mga shaker: Magbutang sang mga lugas sang mais ukon mga liso sa lata nga wala sang
matalom nga mga punta, ukon sa suludlan nga himo sa kardbord. Padekorahi sa kabataan
ang mga suludlan. Itapik sing maayo ang mga taklob agud malikawan nga kaunon ukon
hampangan sang kabataan ang unod. Sa paghampang, uyuga.

Mga bell: Itahi ang mga bell sa isa ka ginunting nga tela. Sa paghampang, uyuga.

Paggiho-giho upod sa Musika

Ang mapuslanon nga paggiho-giho upod sa musika nagabulig sa kabataan nga gamiton
ang kusog sa kaayuhan kag nagapalambo sang ila nga mga abilidad sa paggamit sang ila
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nga mga pamensaron sing mapuslanon. Magkanta, magtukar sang piano ukon iban pa
nga instrumento, ukon maggamit sang narekord na nga mga musika para updan giho
sang kabataan.

Agud malakip ang kabataan sa paggiho-giho upod sa musika, mahimo mo:

• Pangunahan ang kabataan sa pagdalagan, pagtumbo, pagduko-duko, pagtiyog-tiyog,
pagtihin-tihin, pagkamang-kamang, paglumpat, ukon pag-unat-unat upod sa musika.
Tuguti ang kabataan sa pagbulos-bulos sa pagpamuno sang grupo sa paggiho-giho.

• Tukaron ukon kantahon ang mga ambahanon nga may nagkalain-lain nga tempo kag
tugutan ang kabataan nga magdalagan ukon maglakat suno sa kadasigon sang musika.

• Ipawagayway sa kabataan ang de-kolor nga mga panyo ukon banderitas samtang
nagagiho sila upod sa musika.

• Gamiton ang mga kanta nga may aksyon kon kinahanglan na sang kabataan sang
lain nga buluhaton. Kon malawig na nga nagapungko ang kabataan, ang kanta nga
may aksyon nga nagapagiho sang mga butkon, tiil ukon bilog nga lawas mangin
nagakabagay. Kon nagagiho na sila kag kinahanglan pakalmahon, ang kanta nga may
aksyon nga nagapagiho sang mga kamot, ulo ukon mga mata samtang nagapungko
ang kabataan mangin nagakabagay.

Pagpamati

Mahimo mo gamiton ang Children’s Songbook audiocassette (musika/mga pulong kag
musika, 52538), kon may ara.

Mahimo nga mabudlayan ang kabataan nga magtutok sa musika kon nagapamati lamang
sila. Updi ang pagpamati sang kinanta, paggiho-giho, ukon iban pa nga mga kahiwatan,
pareho sa masunod nga mga halimbawa:

• Pahigdaa ang kabataan sa salog kag papamatia sa nagkalain-lain nga sahi sang
musika. Hambali kon ano ang ginapabatyag sa ila sang musika. Dayon tuguti sila nga
ipakita ang ila nabatyagan.

• Magtukar sang martsa nga musika kag tuguti ang kabataan nga magmartsa palibot sa
kuwarto.

• Papalakpaka ang kabataan sa mga ritmo sang musika nga ila ginapamatian.

SAMPOL SANG
GINPABAGAY NGA
MGA LEKSYON Ang masunod amo ang mga halimbawa kon paano ang duha ka mga leksyon sa sining

manwal sarang mapabagay para sa nursery. Samtang ginarepaso ninyo ang mga sampol,
talupangda nga:

Ang tagsa ka bloke sang tion sa leksyon nagatutok sa isa ka simple nga mensahe sang
ebanghelyo. Ang mga kahiwatan kag musika dapat nga magbulig sa kabataan nga mag-
umpisa sa paghangop sang tig-una nga mga prinsipyo kag mga termino sang ebanghelyo.

Pila lamang ka bahin sang orihinal nga leksyon ang ginpili. Nagabulig ini sa klase nga
mangin simple, aktibo, kag bagay para sa kabataan sa pangidaron sang nursery.

Ang pinili nga mga kahiwatan wala pirme ginagamit sa pareho nga pasunod sa orihinal
nga leksyon. Ang mga kahiwatan sa leksyon dapat pasunuron sa paagi nga makabulig
gid sa kabataan sa pangidaron sang nursery sa paghangop sang ebanghelyo.
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Leksyon 6: Palangga Ako sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus

Pag-abiabi Isa ka paagi sa pagpahamtang sang isa ka maligdong nga kapalibutan para sa nursery
amo ang pagpatukar sang musika nga malinong kag nagakabagay para sa Simbahan.
Sa pagpakilala sang mensahe sang ebanghelyo sa sini nga leksyon, mahimo ka magha-
tag sa tagsa ka bata sang isa ka tsapa [badge] nga nagasiling “Palangga Ako sang Amay
nga Langitnon kag ni Jesus” (tan-awa sa kahiwatan sa pagpauswag 6, pamihak 21–22).

Tion sang Hinampang 35 ka minutos

Sa tion sang hinampang, magpangita sang mga paagi nga mabuligan ang kabataan sa
pagpamensar parte sa Amay nga Langitnon kag kay Jesucristo. Halimbawa, mahimo mo
tudluan ang kabataan nga malipayon ang Amay nga Langitnon kag si Jesucristo kon ma-
buot kita sa kada isa kag palangga nila kita kaayo. Mabuligan mo man ang kabataan nga
makadumdom sang leksyon sang nagligad nga simana paagi sa pagpamangkot sa ila,
“sin-o gani ang Anak sang Amay nga Langitnon?”

Tion sang Pagtililipon 10 ka minutos

Ang tion sang pagtililipon sarang man gamiton sa paghanda sang kabataan para sa leksyon.
Magsugod paagi sa pagkanta sang isa ka ambahanon kag buligi ang isa ka bata sa pagpa-
ngamuyo. Dayon buligi ang kabataan sa paghanda para sa leksyon paagi sa pagpamangkot
sa ila kon sin-o ang naghatag sa aton sining matahum nga kalibutan kag sang ebanghelyo
kag sang Simbahan (tan-awa sa kahiwatan sa pagkuha sang atensyon, pamihak 19).

Tion sang Musika 10 ka minutos

Ang musika mangin epektibo kaayo sa pagbulig sa kabataan sa pangidaron sang nursery
nga makatuon sang mensahe sang ebanghelyo. Halimbawa, sa sini nga leksyon mabuli-
gan mo ang kabataan sa pagpamensar parte sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus paagi
sa pagkanta sang “Buhi ang Amay Ko [I Know My Father Lives]” ukon “Gugma sang
Ginuo [I Feel My Savior’s Love]” (tan-awa sa kahiwatan sa pagpauswag 2, pamihak 21).
Kon itugot sang tion, repasuha ang mga ambahanon gikan sa nagliligad nga mga leksyon
ukon magkanta sang pinili nga mga ambahanon nga nalista sa pamihak 199.

Tion sang Merienda 10 ka minutos

Bisan pa nga wala sang kahiwatan nga ginagamit diri para pabakuron ang mensahe sang
ebanghelyo, mapahanumduman mo ang kabataan nga palangga kita sang Amay nga
Langitnon kag ni Jesus kag dapat naton sila pasalamatan para sa tanan nga mga butang,
lakip na ang aton pagkaon. Dayon agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang bendisyon
sa pagkaon.

Tion sang Leksyon 10 ka minutos

Ang ini nga leksyon may pila ka mga bahin nga sarang gamiton sa pagbulig sang kabataan
sa pangidaron sang nursery nga makahangop nga palangga sila sang Amay nga Langitnon
kag ni Jesus. Halimbawa, sarang mo gamiton ang masunod nga mga bahin gikan sa
leksyon 6:

• Ang Amay nga Langitnon kag si Jesucristo nagahatag sa aton sang mga bugay
(pp. 19–20)

• Ang Amay nga Langitnon kag si Jesucristo nagapalangga sa tagsa sa aton (p. 21)

• Dugang nga kahiwatan 2 (p. 22)

• Kahiwatan sa pagpauswag 1 (p. 21)
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Tion sang Kahiwatan 15 ka minutos

Ang tion sang kahiwatan nagahatag sa kabataan sang mga oportunidad nga mangin
mapuslanon kag sa paggamit sang ila kusog. Kon mahimo, ang mga kahiwatan dapat
magpabakod sang mensahe sang ebanghelyo. Halimbawa, makahampang kamo sang
pagpaligid-ligid sang bola (p xxi), nga nagapamangkot sang mga pamangkot nga
nagapabakod sang mensahe sang ebanghelyo.

Tion sang Paghingapos 10 ka minutos

Gamita ang tion sang paghingapos sa pagpahanumdum sa kabataan nga ang Amay nga
Langitnon kag si Jesus nagapalangga sa tagsa sa ila kag nakakilala sa ila sa ngalan.
Ipaambit ang imo balatyagon sang pagpasalamat para sa mga bugay nga ginhatag sa
imo sang Amay nga Langitnon kag ni Jesucristo. Dayon agdaha ang isa ka bata sa pagha-
tag sang panghingapos nga pangamuyo.

Leksyon 10: Nagapasalamat Ako para sa Mga Kahoy, Mga Tanom, kag Mga Bulak

Pag-abiabi Tamyawa ang tagsa ka bata sa ila nga ngalan samtang nagapasulod sila sa nursery.
Samtang ginatamyaw mo sila, ipakilala ang tema sang leksyon paagi sa pagsugid sa ila
nga karon nga adlaw magatuon sila parte sa mga tanom, mga bulak, kag mga kahoy.

Tion sang Hinampang 35 ka minutos

Sa tion sang hinampang, ihanda ang kabataan para sa leksyon paagi sa pagsugid sa ila
parte sa madamo nga matahum nga mga butang sa sini nga kalibutan nga gintuga para
sa aton sang Amay nga Langitnon kag ni Jesucristo.

Tion sang Pagtililipon 10 ka minutos

Magkanta sang isa ka pangamuyo nga ambahanon; dayon buligi ang isa ka bata sa
pagpangamuyo. Para sa sini nga leksyon, mahimo ka magdala sang isa ka tanom 
para makita, mahikap, kag masimhutan sang kabataan. Dayon magpahayag sang
imo pagpasalamat para sa mga tanom, mga bulak, kag mga kahoy (tan-awa sa dugang
nga kahiwatan 2, pamihak 39).

Tion sang Musika 10 ka minutos

Kantaha ang “Sa Sanga sang Kahoy [In the Leafy Treetops]”. Ang paghimo sang mga ak-
syon sa ambahanon makabulig sa pagtuga sang isa ka malipayon nga kapalibutan kag
magahatag sa kabataan sang lain nga buluhaton. Kon itugot sang tion, mahimo mo repa-
suhon ang mga ambahanon gikan sa nagliligad nga mga leksyon.

Tion sang Merienda 10 ka minutos

Kon mahimo, sugdi ang tion sang merienda sa isa ka simple nga kahiwatan nga naangot
sa mensahe sang ebanghelyo. Halimbawa, sa sini nga leksyon ang merienda nagalakip
sang tinapay kag prutas. Ipaathag sa kabataan nga ini nga mga bagay naghalin sa mga
kahoy, mga tanom, kag mga bulak (tan-awa sa kahiwatan sa pamihak 38). Dayon buligi
ang isa ka bata sa paghatag sang bendisyon sa pagkaon.

Tion sang Leksyon 10 ka minutos

Pilia ang mga bahin sang leksyon nga sa pamatyag mo makabulig sa kabataan nga ma-
hangpan ang mensahe sang ebanghelyo. Halimbawa, mabuligan mo ang kabataan sa
paghangop kon paano nagatubo ang mga kahoy, mga tanom, kag mga bulak paagi sa
pagpihak sang isa ka prutas agud makita sang mga kabataan ang mga liso. Ipaathag kon
ano ang kinahanglan matabo agud magtubo ang mga liso kag mangin mas madamo pa
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gid ang prutas (tan-awa sa kahiwatan sa pagpauswag 4, pamihak 38). Dayon buligi ang
kabataan nga magtanom sang mga liso sa mga baso nga papel nga puno sang duta
(tan-awa sa kahiwatan sa pagpauswag, pamihak 38).

Tion sang Kahiwatan 15 ka minutos

Pagkatapos sang leksyon, mahimo ka magpatukar sang mahinay nga musika samtang
nagakolor ang kabataan sang mga larawan sang mga kahoy, mga tanom, kag mga bulak.
Ang mga kahiwatan mahimo pilion gikan sa leksyon ukon gikan sadtong mga nalista sa
mga pamihak xvii–xxi. Ayhan may pila ka kabataan nga mas pilion ang maghampang sang
mga hampanganan sa sini nga tion. Maghanda sang mga kahiwatan, pero indi pagpilita
ang kabataan nga mag-entra.

Tion sang Paghingapos 10 ka minutos

Ang tion sang paghingapos ginagamit sa pagsaysay sing malip-ot sang mensahe sang
ebanghelyo kag sa pagbulig handa sa kabataan para sa pangamuyo. Sa sini nga leksyon,
mahimo mo pasundon sa imo ang kabataan sang mga pulong sang kanta nga “Mga Liso
‘Gatulog [Little Seeds Lie Fast Asleep]” sa pagpahanumdum sang kabataan nga nagapa-
salamat kita para sa mga kahoy, mga tanom, kag mga bulak (tan-awa sa kahiwatan sa
pagpauswag 2, pamihak 38). Dayon buligi ang isa ka bata nga maghatag sang panghi-
ngapos nga pangamuyo.
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Ako Anak sang Dios

1

Leksyon

1
Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga kita espiritu nga mga anak sang

Amay nga Langitnon, nga nakakilala sa aton kag nagapalangga sa aton.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon [prayerfully] ang Exodo 2:1–1; Salmo 82:6; Doctrine and
Covenants 138:55–56; kag Moses 1:1–6. Tan-awa man sa Mga Prinsipyo sang
Ebanghelyo (31110), kapitulo 2.

2. Hibalua ang duha ukon tatlo ka dalayawon nga mga kinaiya sang tagsa ka bata paagi
sa pagpamangkot sa iya nga mga ginikanan.

3. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia kag Pearl of Great Price
b. Isa ka beanbag ukon gamay nga malum-ok nga bagay.
c. Larawan 1-1, Ang Kalibutan (62196); larawan 1-2, Si Moises sa Papiro (Pakite sang

Pang-Ebanghelyo nga Larawan [Gospel Art Picture Kit] 106; 62063).

4. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Kantaha ang “Ako Anak sang Dios [I Am a Child of God]” (Children’s Songbook, p. 2)
upod sang kabataan.

Ako anak sang Dios,
Iya ginpadala,
Ginhatagan sang puluy-an
Kag sang ginikanan.

Tudlui kag ubayi ko,
Sang dapat agyan.
Tudluan nimo ako
Pabalik sa Iya.

Iitsa ang beanbag ukon ang malum-ok nga bagay sa isa ka bata samtang ginamitlang mo
ang mga pulong “May kilala ako nga anak sang Dios nga nagahingalan kay.” Ipahambal
sa bata ang iya nga ngalan kag ipabalik sa imo ang beanbag. Sulita ang kahiwatan tubtob
nakabulos-bulos ang tanan.

Kita Espiritu nga mga Anak sang Amay nga Langitnon

• Sin-o ang Amay nga Langitnon? (Gamita ang mga sabat sang kabataan sa paghatag sa imo
sang direksyon sa pagpaathag sining seksyon sang leksyon sa nagakabagay nga lebel.)

Ipakita ang larawan 1-1, Ang Kalibutan. Ipaathag nga antes kita matawo sa kalibutan
nagkabuhi kita sa langit upod sa Amay nga Langitnon. Mga espiritu pa lang kita didto.
Ang espiritu among yara sa sulod naton nga nagapabuhi sa aton. Sang kita mga espiritu
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pa lang, wala kita sing unod kag tul-an pareho sang aton mga lawas sa karon, pero amo
man kita gihapon kon tulukon.

Ipaathag nga ang Amay nga Langitnon amo ang amay sang aton mga espiritu, kag kita iya
mga anak nga espiritu. Indi na naton madumduman nga nagpuyo kita upod sa Amay nga
Langitnon antes kita magkadto diri sa kalibutan, pero nahibaluan naton nga iya kita mga
anak nga espiritu tungod nabasahan naton ini sa balaan nga mga kasulatan.

Ipakita ang Biblia kag basaha ang Salmo 82:6, nga nagapaathag nga ang buot silingon
sang ang labing Mataas amo ang Amay nga Langitnon. Dagmita nga ang tagsa ka tawo sa
kalibutan anak sang Amay nga Langitnon.

Ambahanon Kantaha liwat ang “Ako Anak sang Dios.” Ipaathag nga ang Dios isa pa ka ngalan sang
Amay nga Langitnon.

Ang Amay nga Langitnon Nakakilala sa Aton kag Nagapalangga sa Aton

Ipaathag nga palangga kaayo sang Amay nga Langitnon ang kada isa sa aton tungod
mga anak niya kita. Nahibaluan niya ang aton mga ngalan kag ang tanan parte sa aton.
Nahibaluan niya kon ano ang makapalipay sa aton kag kon ano ang makapasubo sa aton.
Nahibaluan niya kon ano ang pinakamaayo para sa tagsa sa aton.

Kahiwatan Ihambal ang masunod nga binalaybay sing pila ka beses upod sa kabataan nga nagaga-
mit sang mga aksyon nga ginalaragway:

Kilala Ako sang Amay nga Langitnon

Kilala ako sang Amay nga Langitnon (itudlo ang kaugalingon)
Kag ang gusto ko himuon.
Ang ngalan kag puluy-an ko (magporma sang atup paagi sa pagtandog sang mga tudlo).
Palangga n’ya man ako. (ibutang ang mga kamot sa abaga nga daw ginahakos ang
kaugalingon).

Nabal-an n’yang kalipay ko (ibutang ang mga tudlo sa nagayuhum nga guya).
Kag ang makapasubo sa akon (ibutang ang mga tudlo sa nasubuan nga guya).
Gusto n’ya ko buligan (itudlo ang kaugalingon),
Ako gid nasadyahan!

Pangabaya ang isa ka bata nga magtindog sa atubang sang klase. Nga nagagamit sang
imo nahibaluan gikan sa mga ginikanan sang bata, ipaathag nga ang Amay nga Langitnon
nakahibalo parte sa dalayawon nga mga kinaiya sang sina nga bata. Halimbawa, mahimo
mo isiling, “Ang Amay nga Langitnon nakahibalo nga si Emily isa ka mapinalanggaon nga
bata, nagabulig sa iya nanay sa pag-atipan sang iya manghod nga babayi, kag masami
nga malipayon kag palayuhum.” Padayuna tubtob nga nakabulos-bulos ang tagsa ka bata.

Ipaathag nga kon maghimo kita sang maayo kag mapinalanggaon nga mga butang, daw
pareho kita sa Amay nga Langitnon.

Sarang Kita Mangin Pareho sa Amay nga Langitnon

• Ano ang tawag sa bata nga ido?

• Mangin ano ang tutuy kon magdako na sia?

• Ano ang tawag sa bata nga manok?

• Mangin ano ang pisu kon magdako na sia?
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Ipaathag nga pareho sang kasapatan nga nagadako agud mangin pareho sang ila mga
ginikanan, magadako man kita agud mangin pareho sang aton mga ginikanan. Ang Amay
nga Langitnon amo ang amay sang aton mga espiritu, amo nga magadako man kita agud
mangin pareho sa iya. Ang Amay nga Langitnon mapinalanggaon, maayo, kag mabuot,
kag gusto niya kita buligan. Kon kita mapinalanggaon, maayo, kag mabuot, daw pareho
man kita sa Amay nga Langitnon. Ipaathag nga dapat kita magtinguha nga mangin mas
pareho pa gid sa Amay nga Langitnon adlaw-adlaw.

Ang Amay nga Langitnon May Importante nga Buluhaton nga Ipahimo sa Aton

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-2, Si Moises sa Papiro, kag isaysay ang sugilanon kon paano
ginluwas sang anak nga babayi sang Paraon si Moises gikan sa katalagman sang lapsag
pa sia, suno sa makit-an sa Exodo 2:1–10.

Ipaathag nga si Moises nagdako agud mangin isa sang importante nga mga manugbulig
sang Amay nga Langitnon, isa ka propeta. Ang Amay nga Langitnon nagsiling kay Moises
nga anak niya si Moises (tan-awa sa Moses 1:4, 6) kag may importante sia nga ipabuhat
kay Moises. Basaha ang una nga dinalan sang Moses 1:6 sa kabataan. Ginhimo ni Moises
ini nga buluhaton sang gindala niya ang mga Israelnon pagwa sa duta sang Egipto, sa diin
ginpintasan sila, padulong sa lain nga lugar, sa diin gintudluan sila ni Moises sang mga
kasuguan sang Amay nga Langitnon.

Pakadtua ang kabataan sing tag-isaisa sa atubang sang klase, kag buligi ang kada isa
nga suliton ang una nga dinalan sang Moses 1:6, nga ginabulos ang iya kaugalingon nga
ngalan: “May ipahimo ako sa imo, (ngalan sang bata), anak ko nga lalaki (babayi).”

Ipaathag nga ang Amay nga Langitnon may importante nga mga butang nga ipahimo
sa aton samtang nagakabuhi kita sa kalibutan, pareho sang mangin isa ka nanay
ukon tatay, isa ka misyonero, isa ka titser, isa ka manugbulig sa simbahan, ukon isa
ka manugbulig sa komunidad.

• Ano ayhan ang importante nga buluhaton nga gusto ipahimo sa inyo sang Amay nga
Langitnon?

Kahiwatan Ipadrama-drama sa kabataan nga wala nagahambal kon ano ang ila luyag nga mangin kon
magdako sila; pareho sang nanay ukon tatay nga nagakugos sang bata, isa ka misyonero nga
nagapangita sang matudluan sang ebanghelyo, ukon isa ka titser nga nagatudlo sa klase.

Panaksihon Hambali ang kabataan nga dapat gid nila panumdumon pirme nga sila espiritu nga mga
anak sang Amay nga Langitnon kag kilala niya sila kag palangga sila. Buligi sila nga maka-
hangop nga sarang sila nga mangin mas pareho pa gid sa Amay nga Langitnon kag may
importante sila nga buluhaton diri sa kalibutan. Ayhan gusto mo sila sugiran sang isa ka
personal nga inagihan nga nakabulig sa imo nga makahibalo nga ang Amay nga
Langitnon nakakilala sa imo kag nagapalangga sa imo.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Magpakita sang mga larawan sang nagkalain-lain nga mga tawo, ukon mag-istorya
parte sa mga tawo nga kilala sang kabataan, kag mamangkot, “Ini bala nga tawo anak
sang Dios?” Halimbawa, “Ang bishop bala anak sang Dios?” “Ang polis bala anak sang
Dios?” “Ang inyo bala nga kaingod anak sang Dios?” kag iban pa. Buligi ang kabataan
sa paghangop nga ang tagsa-tagsa anak sang Dios.

Leksyon 1
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2. Agud dagmiton nga ang Amay nga Langitnon nakakilala kag nagaulikid sa tagsa ka
bata, ipatapos sa kabataan ang imo nga mga tinaga, pareho sa sining mga halimbawa:
“Ang Amay nga Langitnon nakahibalo nga nasubuan ako kon ,” “Ang Amay
nga Langitnon nakahibalo nga malipayon ako kon ,” “Ang Amay nga Langitnon
nakahibalo nga paborito ko buhaton ang ,” “Ang Amay nga Langitnon
nakahibalo nga nanamian ako magkadto sa Primary tungod ,” kag madamo pa.

3. Ipaathag nga ang Amay nga Langitnon amo ang hari sang langit kag duta. Tungod iya
kita nga mga anak, mga prinsipe kita kag mga prinsesa. Maghimo sang simple nga
korona para sa tagsa ka bata kag isulat ang mga tinaga nga Ako anak sang Dios sa
tagsa ka korona. Pakolori sa kabataan ang mga korona.

4. Upod sang kabataan, kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang duha ka dinalan
sang “Buhi Ang Amay Ko [I Know My Father Lives]” (Children’s Songbook, p. 5).

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Pangabaya ang kabataan nga magpamensar sang isa ka butang nga ila nanamian

(makuha mo man ini nga impormasyon sing mas temprano sa ila mga ginikanan).
Pamangkuta ang tagsa ka bata kon ano ang iya nanamian, kag sugiri sia nga ang
Amay nga Langitnon nakahibalo sina, pareho sa sining halimbawa: “Nakahibalo ang
Amay nga Langitnon nga si Leah nanamian sang mga ido.”

2. Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sa masunod nga binalaybay nga
may dala aksyon:

Kon mataas ka kaayo (mag-unat kag maglab-ot paibabaw),
May lugar sa simbahan para sa imo.
Kon manubo ka kaayo (magduko paidalom),
May lugar sa simbahan para sa imo.

Taas (maglab-ot paibabaw),
Nubo (magduko paidalom),
Taas (maglab-ot paibabaw),
Nubo (magduko paidalom)—
Palangga kita tanan sang Dios.

3. Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sa masunod nga binalaybay samtang
ginahambal mo ang mga pulong:

Ang Lapsag nga si Moises

Ang Lapsag nga si Moises may bulobaroto nga higdaan (medyo ikuom ang isa ka kamot
kag ibutang diri ang tudlo sang pihak nga kamot).

Iya utod nga babayi nagatago sa hilamnan (maglili sa mga tudlo sang kamot nga
ginatabon sa mga mata).

Nakit-an sang prinsesa (magduko) kag iya gin-alsa (kuno abi ginahakwat ang bata); 

Siling niya, “Ining bata akon bantayan” (kuno abi nagailiili sang bata). 

(Gikan sa Fascinating Finger Fun ni Eleanor Doan. © 1951. Gingamit nga may pahanugot.)
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Ang Amay nga 
Langitnon May Lawas

5

Leksyon

2
Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga ang Amay nga Langitnon tunay nga

tawo, nga may perpekto nga lawas sang unod kag tul-an, kag gintuga kita sa iya dagway.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Juan 14:9; Doctrine and Covenants 130:22; Moses 2:27;
kag Joseph Smith—History 1:14–17. Tan-awa man sa Mga Prinsipyo sang Ebanghelyo
(31110), kapitulo 1.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia kag isa ka Pearl of Great Price.
b. Papel kag mga krayon para sa tagsa ka bata.
c. Isa ka gamay nga espeho.
d. Larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo (Gospel Art Picture Kit 240; 62572); larawan 1-4,

Ang Unang Palanan-awon [The First Vision] (Gospel Art Picture Kit 403; 62470).

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ipanagtag ang mga papel kag krayon, kag ipadrowing sa kabataan ang ila kaugalingon.
Kon makatapos na sila, ipaalsa sa ila ang ila mga drowing, kag pamangkuta sila kon sa
diin ang tunay nga kabataan, ang yara sa papel ukon ang nagauyat sang papel.
Pamangkuta sila kon paano nila nahibaluan.

Ipaathag nga pareho man sa ila nga tunay tungod may mga lawas sila, ang Amay nga
Langitnon tunay kag may lawas sia. Makakita kita sang mga larawan sang Amay nga
Langitnon, pero indi ini ang tunay nga Amay nga Langitnon. Ang tunay nga Amay nga
Langitnon may lawas sang unod kag tul-an.

Si Jesucristo Pareho sa Amay nga Langitnon kon Tulukon

Pamangkuta ang kabataan kon may nagsiling na sa ila nga pareho sila tulukon sa ila mga
ginikanan. Ipakita ang larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo, kag ipaathag nga si Jesucristo
anak sang Amay nga Langitnon. Ang balaan nga mga kasulatan nagasugid sa aton nga
si Jesus pareho tulukon sa Amay nga Langitnon. Ipakita ang Biblia kag ipaathag ang
Juan 14:9 sa kabataan.

• Kay sin-o nagsunod ang hitsura ni Jesus?

Kahiwatan Patinduga ang kabataan. Buligi sila nga sauluhon ang una nga bahin sang una nga artikulo
sang pagtuo: “Nagatuo kita sa Dios, ang Wala’y Katapusan nga Amay, kag sa Iya Anak nga
si Jesucristo.”
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Pareho Kita sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus kon Tulukon

Ipaathag nga kita espiritu nga mga anak sang Amay nga Langitnon kag pareho man kita
sa iya kon tulukon. May mga lawas kita pareho sa iya. Ipaathag ang Moses 2:27 sa kaba-
taan. Ipaathag nga ang pagkatuga sa aton sa dagway sang Amay nga Langitnon nagaka-
hulugan nga pareho kita sa iya kon tulukon.

Kahiwatan Pabulos-bulosa ang kabataan sa pagtulok sa espeho ukon sa isa pa ka bata. Ipalawag sa
tagsa ka bata ang parte sang lawas nga iya nakita, pareho sang mga butkon, mga tiil,
mga mata, ukon mga dulunggan. Ipaathag nga ang Amay nga Langitnon kag si Jesus
may amo man sina nga mga parte sang lawas.

• May lawas bala kamo nga pareho tulukon sa mga lawas sang Amay nga Langitnon kag
ni Jesus?

Ipaathag nga nahibaluan naton kon ano ang hitsura sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus
tungod may pila ka mga propeta (mga lider sang Simbahan) nga nakakita sang Amay nga
Langitnon kag kay Jesus kag nagsulat parte sa ila sa balaan nga mga kasulatan.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-4, Ang Unang Palanan-awon. Isaysay ang sugilanon sang Unang
Palanan-awon, suno sa makit-an sa Joseph Smith History 1:14–17.

• Paano nahibaluan ni Joseph Smith kon ano ang hitsura sang Amay nga Langitnon kag
ni Jesus?

• Ano nga sahi sang mga lawas ang ginaangkon ni Jesus kag sang Amay nga Langitnon?

Panaksihon Magpaambit sang imo panaksihon kon daw ano ka kamapinasalamaton para sa lawas
nga gintuga sa dagway sang Amay nga Langitnon. Magpahayag sang pagpasalamat para
sa madamo nga maayong mga butang nga mahimo sang lawas mo.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Patinduga ang kabataan kag ipahambal ang masunod nga binalaybay nga may dala
aksyon sing pila ka beses, nga nagagamit sang mga aksyon nga ginalaragway:

Kanami Gid sang Lawas Ko
Kanami gid sang lawas ko (ibutang ang mga kamot sa dughan)
Amay sa Langit nagplano.
Dulunggan ko ginhatag N’ya (ibutang ang kamot sa dulunggan)
Mata’ng makakita (itudlo ang mga mata).

Mga kamot nga ‘gapalakpak (magpalakpak),
Duha ka tiil sa paglibot (magtiyog).
Kon gusto ko, akon tiil
Akon gid malab-ot (magduko kag lab-uta ang mga tiil).

Kon pensaron ko’ng lawas ko (itudlo ang ulo),
Nalipay gid ako (mahipos nga magpungko)
Amay sa Langit nagplano
Nga sa Iya magpareho.

2. Buligi ang kabataan nga kantahon ukon ihambal ang mga pulong sang “Ulo, Abaga,
Tuhod, Tiil [Head, Shoulders, Knees, and Toes]” (Children’s Songbook, p. 275).
Pahanumdumi ang kabataan nga ang Amay nga Langitnon naghatag sa aton sang
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mga lawas nga pareho sang sa iya kag ining matahum nga mga lawas makahimo sang
madamo nga mga butang.

3. Pabulos-bulosa ang kabataan sa pagsaysay sang sugilanon sang Unang Palanan-awon
nga nagagamit sang larawan 1-4, sa klase.

4. Isaysay ang sugilanon ni Marc kag ang kahiwatan sang panimalay:

Ang tatay ni Marc napatay sang lapsag pa sia. Masami nga nagapanumdom si Marc kon
ano ayhan ang hitsura sang iya tatay. Makadto sia kag ang iya nanay sa isa ka kahiwatan
sang panimalay sa diin makita kag mahambal niya ang iya mga tiya kag tiyo nga
nakakilala gid sang iya nga tatay.

Sang nag-abot sila, ginsugata sila ni T’yo Joe. Gintulok niya si Marc kag nagsiling, “Makilal-
an ta gid ka ‘ya bisan diin. Pareho kamo sang mga mata sang imo tatay.” Si T’ya Elizabeth
nagsiling, “Kabalo ka Marc, daw pareho gid kamo sang ilong sang imo tatay.” Si T’ya Mary
nagsiling, “Marc, madumduman ko gid ang yuhum sang imo tatay kon magyuhum ka.”

Sang nagapapuli na sila, nagsiling si Marc sa iya nanay, ‘Nasadyahan gid ko bala
subong nga adlaw! Kadamo sang natun-an ko subong parte sa akon tatay. Nahibaluan
ko nga pareho gali ako sa iya kon tulukon, kag nalipay gid ako! Karon kon magtulok ako
sa espeho, madumduman ko gid kon ano ang iya hitsura, kag indi ko gid sia malimtan.”
Ginlab-ot sang nanay ni Marc ang iya kamot kag ginpikpik kag nagsiling, “Kon ara ka,
indi ko man sia malimtan.”

Sugiri ang kabataan nga pareho kay Marc nga nakahibalo nga pareho sia kon tulukon sa
iya nga tatay bisan nga wala niya sia makita, nakahibalo kita nga pareho kita sa aton
Amay nga Langitnon kon tulukon bisan pa nga wala naton sia makita.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Ipakita ang larawan 1-4, Ang Unang Palanan-awon. Magsaysay sang ginpasimple nga

bersyon sang sugilanon sang Unang Palanan-awon. Dagmita nga ang Amay nga Langitnon
kag si Jesucristo tunay nga mga tawo kag nagapamati sila sa aton mga pangamuyo.

2. Gamita ang larawan 1-4, Ang Unang Palanan-awon, agud ipakita kon sa ano nagpareho
ang aton mga lawas sa mga lawas sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus. Samtang
ginatudlo mo ang isa ka parte sang lawas sa larawan, ipatudlo man sa kabataan ang
amo nga parte sa ila mismo nga mga lawas. Halimbawa, kon itudlo mo ang butkon sang
Amay nga Langitnon, dapat man itudlo sang kabataan ang ila nga mga butkon.

3. Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sa masunod nga binalaybay nga may
dala aksyon samtang ginahambal mo ang mga pulong:

Si Joseph nagluhod sa kakahuyan (magluhod kag magkursimano)
Kag nangamuyo todo (ibutang ang tudlo sa bibig).
Nakita n’yang Amay kag Anak (magtangla, nga ginalipdan ang mga mata sang kamot)
Kag namati sa ila didto (ibutang ang kamot sa dulunggan).

4. Itudlo ang imo baba kag magsiling, “Amo ini ang akon baba.” Dayon magpamangkot,
“mapakita bala ninyo sa akon ang inyo baba?” kag buligi ang kabataan nga itudlo ang ila
nga mga baba. Magpamangkot, “May baba bala ang Amay nga Langitnon?” Sulita para
sa mga mata, ilong, mga dulunggan, mga kamot, kag mga tiil. Dayon itudlo ang tagsa ka
parte sang lawas nga wala ginahambal ang ngalan sini, kag pahingadli sa kabataan.

Leksyon 2
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Ang Plano sang Amay 
nga Langitnon para sa Aton

8

Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga nagkabuhi kita upod sa Amay nga
Langitnon bilang espiritu nga mga anak antes kita nagkadto diri sa duta kag sarang kita
magkabuhi upod sa iya pagkatapos sang sini nga kabuhi.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Abraham 3:22–27. Tan-awa man sa Mga Prinsipyo sang
Ebanghelyo (31110), kapitulo 2.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka set sang balaan nga mga kasulatan.
b. Munyika ukon bata-bata nga papel.
c. Larawan 1-1, Ang Kalibutan (62196); larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo (Gospel Art Picture

Kit 240; 62572); larawan 1-5, Pamilya nga may Lapsag (62307); larawan 1-6, Family
Home Evening (62521); larawan 1-7, Isa ka Mapinalanggaon nga Pamilya; larawan 1-8,
Pagpanagtag sang Sakramento (62021); larawan 1-9, Pangamuyo sa Aga (62310);
larawan 1-10, Pang-panimalay nga Pangamuyo (62275); larawan 1-11, Bata nga Lalaki
nga Ginabunyagan (62018); larawan 1-12, Bata nga Babayi nga Ginakompirmahan
(62020); larawan 1-13, Si Joseph Smith (Gospel Art Picture Kit 400; 62449).

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga mga
kahiwatan sa pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ibutang ang munyika ukon bata-bata nga papel sa isa ka pulungkuan sa tupad sang
kabataan. Patinduga ang kabataan, palibuta, kag papungkoa liwat.

• Ngaa nga wala nagtindog ang munyika?

• Ngaa nga makatindog kamo?

Hambali ang mga kinalain sang kabataan kag sang munyika. Buligi ang kabataan sa pag-
hangop nga buhi sila. Ang tagsa sa ila may espiritu sa sulod sang ila lawas nga amo ang
nagapabuhi sa ila agud nga makakita sila, makabati, makatindog, makagiho, makapamen-
sar, kag makahambal.

Kita Espiritu nga mga Anak sang Amay nga Langitnon

Repasuha upod sang kabataan kon paano kita nagkabuhi upod sa Amay nga Langitnon
bilang iya espiritu nga mga anak antes kita mabun-ag sa duta. Malipayon kita, kag nana-
mian kita magkabuhi upod sa Amay nga Langitnon. Wala pa kita sang pisikal nga mga
lawas nga yara sa aton karon, pero may mga espiritu kita. Ipaathag nga ang espiritu pare-
ho sang pisikal nga lawas kon tulukon pero wala ini sang unod kag tul-an.

• Sa diin kamo nagpuyo antes kamo nabun-ag sa duta?

Ambahanon Kantaha ang “Ako Anak sang Dios [I Am a Child of God]” (Children’s Songbook, p. 2)
upod sang kabataan. Pahanumdumi ang kabataan nga ang Dios isa pa ka ngalan sang
Amay nga Langitnon.

Leksyon

3

34969_861_01-10  11-28-2005  11:55 AM  Page 8



9

Ako anak sang Dios,
Iya ginpadala,
Ginhatagan sang puluy-an
Kag sang ginikanan.

Tudlui kag ubayi ko,
Sang dapat agyan.
Tudluan nimo ako
Pabalik sa iya.

Kahiwatan Patinduga ang isa ka bata sa imo tupad. Nga ginagamit ang ngalan sang bata, ipaathag
nga sia nagkabuhi upod sa Amay nga Langitnon antes mabun-ag sa duta, kag sia espiritu
nga anak nga ginpalangga sang Amay nga Langitnon. Himoa ini sa tagsa ka bata.

Ipaathag nga tungod palangga kita sang Amay nga Langitnon, may plano sia para sa
aton. Antes gintuga ang kalibutan, gintawag sang Amay nga Langitnon ang tanan niya nga
mga anak agud ipaathag ang iya plano. Tanan kita, ang aton mga ginikanan, kag ang aton
mga kauturan yara didto.

Ginpadala Kita sang Amay nga Langitnon Agud Magpuyo sa Kalibutan

Ipakita ang larawan 1-1, Ang Kalibutan. Ipaathag nga ang kalibutan parte sang plano sang
Amay nga Langitnon. Sa idalom sang direksyon sang Amay nga Langitnon, gintuga ni
Jesucristo ang kalibutan para sa aton. Ginpadala kita agud mabun-ag diri kag magbaton
sang pisikal nga lawas.

Ipakita ang larawan 1-5, Pamilya nga may Lapsag. Pahambala ang kabataan parte sa lara-
wan. Sugiri sila nga nalangkag kita nga magkari sa kalibutan kag magtuon kag magtubo.
Nag-abot kita sa kalibutan bilang mga lapsag sa mga panimalay nga makapalangga kag
makaatipan sa aton.

Sugiri ang kabataan nga sang magkari kita sa kalibutan, ginhatagan kita sang pisikal nga
mga lawas nga may panit, unod, dugo, kag mga tul-an. Ipabatyag sa kabataan ang ila
mismo nga mga butkon.

• Mabatyagan bala ninyo ang tul-an sa sulod sang inyo butkon?

• Makita bala ninyo kag mabatyagan ang inyo panit?

• Mabatyagan bala ninyo ang inyo mga unod?

Pahanumdumi ang kabataan nga ang aton mga espiritu sa sulod sang aton mga lawas
nagahatag sa aton sing kabuhi, pero indi naton makita ukon matandog ang aton mga
espiritu. Ang aton pisikal nga mga lawas makita kag matandog. Hambali ang kabataan
nga isa ka dako nga bugay ang mag-angkon sang pisikal nga lawas.

Kahiwatan Ihambal ang masunod nga binalaybay upod sang kabataan. Itudlo ang tagsa ka bahin
sang lawas kon mamitlang ini.

Salamat sa Akon Mga Mata

Salamat sa akon mga mata,
Dulunggan, baba, ilong;
Mga kamot kag braso,
Paa, tiil, tudlo [sa tiil].
(Ginpabagay gikan sa isa ka binalaybay ni Lucy Picco.)
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Ipaathag nga samtang yari kita sa kalibutan nagatubo kita kag nagatuon sang madamo
nga mga butang. Samtang nagatuon kita sa pagpili sang husto nga mga butang, sarang
kita mangin mas pareho pa gid sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus. Isa pa gid ini ka
parte sang plano sang Amay nga Langitnon.

Gusto sang Amay nga Langitnon nga Makabalik Kita Liwat sa Iya sa Pila ka Adlaw

Magpabutyag sang imo pagpalangga para sa Amay nga Langitnon. Sugiri ang kabataan
nga sa pila ka adlaw gusto mo nga makabalik sa Amay nga Langitnon agud makita mo
sia kag makaupod liwat. Ipaathag nga isa man ini ka parte sang plano sang Amay nga
Langitnon. Gusto niya nga makabalik ang kada isa sa aton sa pag-upod sa iya kon mata-
pos na ang aton kabuhi sa duta. Gusto niya nga kita, ang aton mga ginikanan, kag ang
tanan naton nga mga pamilya nga makaupod liwat sa iya.

Ipaathag nga para makaupod kita liwat sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus, kinahanglan
naton mabunyagan kag magsunod sa tanan nga mga kasuguan. Ipakita ang isa ka set sang
balaan nga mga kasulatan. Ipaathag nga ang balaan nga mga kasulatan nagatudlo sa aton
parte sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus kag kon ano ang gusto nila nga himuon naton.

Nga ginagamit ang mga larawan nga nalista sa seksyon sang “Pagpanghanda”, ihambal
kon ano ang gusto sang Amay nga Langitnon nga aton matun-an kag himuon diri sa duta.
Gusto niya nga palanggaon naton ang aton mga pamilya, indi magdinalok, magsimba,
mag-ambit sang sakramento, magpangamuyo sa aga kag gab-i, maghiwat sang pang-
panimalay nga pangamuyo kag family home evening, magpabunyag, magpakompirma
kag magbaton sang Balaan nga Espiritu, magpakasal sa templo, magtuon parte sa mga
propeta, kag magmangin pareho sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus.

Panaksihon Magpabutyag sang imo pagpasalamat sa Amay nga Langitnon kag sa iya plano para sa aton.
Paisoga ang kabataan nga himuon pirme ang nahibaluan nila nga husto para makabalik sila
agud magkabuhi upod sa Amay nga Langitnon kag ni Jesus sa pila ka adlaw.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Hatagi ang tagsa ka bata sang papel nga ginsulatan mo sang Ako anak sang Dios, kag
ipadrowing sa tagsa ka bata ang iya kaugalingon. Tuguti ang kabataan nga ipakita ang
ila drowing sa klase. Paisoga sang tagsa ka bata nga maghambal sang isa ka maayo
nga butang parte sa iya kaugalingon samtang ginapakita ang drowing.

2. Buligi ang kabataan nga ihambal ang masunod nga binalaybay kag himuon ang mga
aksyon nga ginapakita:

Gintuga sang Dios

Gintuga sang Dios ang bulan (maghimo sang tipulon paagi sa mga kamot)
Kag nagaigpat nga mga bituon (buksi kag ikuom ang mga kamot)
Kag ginbutang sa langit (maglab-ot paibabaw).
Gintuga Niya ang adlaw (maghimo sang tipulon sa ibabaw sang ulo)
Mga kahoy (alsaha paibabaw ang mga butkon)
Mga bulak (medyo ikuom ang mga kamot)
Kag mga pispis nga may pakpak (ikampay ang mga kamot nga daw nagalupad).
(Gikan sa Fascinating Finger Fun ni Eleanor Doan. © 1951. Gingamit nga may pahanugot.)

3. Isulat ang masunod nga mga pamangkot sa separado nga mga papel. Repasuha ang
leksyon paagi sa pagpapili sang tagsa ka bata sang isa ka papel. Basaha ang pamangkot
kag ipasabat sa bata. Sulita kon kinahanglan agud makabulos-bulos ang tagsa ka bata.
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a. Sin-o ang anak sang Dios? (Ako; tanan kita.)
b. Sa diin kita nag-estar antes kita natawo sa kalibutan? (Sa langit upod sa Amay nga

Langitnon kag ni Jesus.)
c. Ngaa ginpahimo sang Amay nga Langitnon kay Jesus ang kalibutan? (Para

makaangkon kita sang pisikal nga lawas kag mahibaluan kon ano ang dapat naton
himuon para makaestar kita liwat upod sa Amay nga Langitnon kag ni Jesus.)

d. Ano ang kinahanglan naton himuon para makabalik kita liwat sa Amay nga Langitnon
kag kay Jesus (Sundon ang mga kasuguan, indi magdinalok, magpabunyag,
magkadto sa templo, kag madamo pa. Ipakita sa kabataan ang nagakabagay nga
mga larawan samtang ginasabat nila ini nga pamangkot.)

e. Kay sin-o kita puede mag-upod pagkatapos sang aton kabuhi diri sa duta? (Sa Amay
nga Langitnon kag kay Jesus kag sa aton mga pamilya.)

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Upod ang pahanugot sang pangulo sang Primary, agdaha ang isa ka tatay nga dalhon

ang iya lapsag sa hulot-klasehan. Maghambal parte sa mga tatay kag kon paano nila
ginapalangga ang ila mga anak. Sugiri ang kabataan nga may duha sila ka mga amay
nga nagapalangga sa ila: ang ila amay diri sa duta kag ang ila Amay nga Langitnon.
Antes matawo ang mga lapsag sa kalibutan, nagpuyo sila upod sa Amay nga Langitnon.
(Tandai: Magmangin sensitibo sa mga sitwasyon sang kabataan sa imo klase, mahimo
nga may pila nga wala sing tatay sa ila mga puluy-an.)

2. Magdala sang isa ukon mas madamo pa nga pares sang “Sapatos ni Tatay” sa klase.
Hambali kon sin-o ang nagasuksok sining dalagko nga mga sapatos. Ipakompara sa
kabataan ang kadakuon sang ila mga sapatos ukon tiil sa mas dalagko nga mga
sapatos. Pabulo-bulosa ang tagsa ka bata sa pagsuksok kag paglakat-lakat nga
ginagamit ang “Sapatos ni Tatay.”

3. Ihambal ang una nga duha ka mga linya sang “Nag-estar Ako sa Langit [I Lived in Heaven]”
(Children’s Songbook, p. 4).

Matuod, nag-estar ako sa langit sadto;
Nangabuhi upod sang mga kilala ko.
(© 1987 kay Janeen Jacobs Brady. Gingamit nga may pahanugot.)

• Sanday sin-o ang upod naton sa langit? (Ang Amay nga Langitnon kag si Jesus kag
ang tanan.)

4. Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sa masunod nga binalaybay nga may
dala aksyon samtang ginahambal mo ang mga pulong. Sulita sing pila ka beses kamot
sa bilog mo.

Magtindog ang tanan sing patipulon nga nagakaptanay sang mga kamot. Magkaptanay
kamot sa bilog nga kahiwatan.

Nagkabuhi kita tanan upod sa Amay nga Langitnon (maglapitay ang tanan nga ang mga
kamot sa tunga sang tipulon).
Ginpadala Niya kita diri sa kalibutan para mabuhi (magbungkag sa dako nga tipulon).
Ginahatagan Niya kita sang mga pamilya nga magpalangga kag magtudlo sa aton
(maglapitay liwat).
Buligan nila kita nga makabalik sa Iya liwat (magbungkag liwat sa dako nga tipulon).

Leksyon 3
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Sarang Ako Magpangamuyo 
sa Amay nga Langitnon

12

Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makatuon sa pagpangamuyo sa Amay nga Langitnon
kag makahibalo nga nagapamati sia.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Daniel 6. Tan-awa man sa Mga Prinsipyo sang Ebanghelyo
(31110), kapitulo 8.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Larawan 1-9, Pangamuyo sa Aga (62310); larawan 1-10, Pang-panimalay nga

Pangamuyo (62275); larawan 1-14, Si Daniel sa Lungib sang Leon (Gospel Art
Picture Kit 117; 62096); larawan 1-15, Bendisyon sa Pagkaon.

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga mga
kahiwatan sa pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Patinduga gihapon ang bata nga naghatag sang pangbukas nga pangamuyo sa atubang
sang klase. Pahanumdumi ang kabataan nga sang nagligad nga leksyon natun-an nila nga
nagpuyo kita upod sa Amay nga Langitnon antes kita nabun-ag. Ginpadala kita sang
Amay nga Langitnon diri sa kalibutan.

• Paano kita makighambal sa Amay nga Langitnon samtang yari kita diri sa kalibutan?

• Sin-o ang ginaistorya ni (ngalan sang bata nga naghatag sang pangamuyo) sang
nagapangamuyo sia?

Buligi ang kabataan nga makarealisar nga kon nagapangamuyo kita nagaistorya kita mismo
sa Amay nga Langitnon.

Sarang Kita Magpangamuyo sa Amay nga Langitnon

Ipaambit ang imo panaksihon nga bisan indi naton sia makita, makapangamuyo kita sa
Amay nga Langitnon kag pamatian niya ang aton mga pangamuyo.

Ipakita ang larawan 1-9, Pangamuyo sa Aga.

• Ano ang ginahimo sining bata nga babayi?

• Sin-o ang iya nga ginahambal?

• Ano sa banta ninyo ang ginahambal sining bata nga babayi sa Amay nga Langitnon?

Gamita ang larawan 1-9, Pangamuyo sa Aga; larawan 1-10, Pang-panimalay nga Pangamuyo;
kag larawan 1-15, Bendisyon sa Pagkaon, samtang ginahambalan ninyo sang kabataan ang
mga tion nga nagapangamuyo kita. Ipaathag nga sarang kita magpangamuyo sa Amay nga
Langitnon bisan san-o nga gusto naton; ang pinakamasami nga mga tion amo ang sa pag-
bugtaw kag sa pagtulog, sa tion sa pagkaon, upod sang aton mga pamilya, kag kon nagaki-
nahanglan kita sang pinasahi nga bulig. Pakapti sa kabataan ang nagakabagay nga mga
larawan samtang ginahambalan ninyo ang mga ini.

Leksyon
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Si Jesucristo Nagtudlo sa Aton sa Pagpangamuyo sa Amay nga Langitnon

Ipaathag nga si Jesus nagtudlo sa aton sa paghimo sang pila ka mga butang kon magpa-
ngamuyo kita. Samtang nagahanda kita sa pagpangamuyo, nagapanumdom kita parte sa
Amay nga Langitnon.

• Ano ang himuon naton sa aton mga butkon kon nagapangamuyo kita?

• Ano ang himuon naton sa aton mga ulo kag mga mata kon nagapangamuyo kita?

Kahiwatan Ipasunod sa kabataan ang imo mga aksyon samtang ginapakita mo kon paano maghanda
sa pagpangamuyo paagi sa pagkursimano sang imo mga butkon, pagduko sang imo ulo,
kag pagpiyong sang imo mga mata. Mahimo mo dayon pangabayon ang isa ka bata
nga magtindog sa atubang sang klase, kag ipasunod sa iban nga kabataan ang iya mga
aksyon samtang nagahanda sia sa pagpangamuyo.

Kahiwatan Upod sang kabataan, ihambal ang mga pulong sang “Kanta nga Pangamuyo [A Prayer
Song]” (Children’s Songbook, p. 22) sing pila ka beses. Himoa ang mga aksyon suno sa
mga pulong sang ambahanon.

Iduko ang aton ulo,
Kamot ikursimano,
Magpiyong kag mangamuyo
Sa Dios kita mag-ampo.

• Ano pang puede naton himuon sa paghanda sa pagpangamuyo?

Ipaathag nga sa puluy-an, kon ginasambit naton ang aton mismo kaugalingon ukon ang
pang-panimalay nga mga pangamuyo, wala lang naton ginakursimano ang aton mga but-
kon, ginaduko ang aton mga ulo, kag ginapiyong ang aton mga mata, kundi sa masami
nagaluhod man kita.

Ambahanon Ipaathag nga may pila ka pinasahi nga mga butang nga aton ginahambal kon nagapanga-
muyo kita. Ihambal ang mga pulong sang ika-duha nga dinalan sang “Nagapangamuyo
Ako nga May Pagtuo [I Pray in Faith]” (Children’s Songbook, p. 14) sing pila ka beses.
Ipaalsa sa kabataan ang isa ka tudlo sa kada isa sang apat ka pinasahi nga mga butang
nga aton ginahambal kon nagapangamuyo kita.

‘Gasiling ko “Mahal nga Amay sa Langit”;
Magpasalamat sa iya;
Dayon mangayo sang kinahanglan,
Sa ngalan ni Jesucristo, Amen.
(© 1987 kay Janice Kapp Perry. Gingamit nga may pahanugot.)

• Paano naton ginasugdan ang aton mga pangamuyo?

• Ano ang puede naton pasalamatan sa Amay nga Langitnon?

• Ano ang puede naton pangayuon sa Amay nga Langitnon?

• Paano naton tapuson ang aton pangamuyo?

Ang Amay nga Langitnon Nagapamati sa Aton Kon Nagapangamuyo Kita

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-14, Si Daniel sa Lungib sang Leon. Isaysay ang sugilanon gikan sa
Daniel 6. Basaha sing mabaskog ang una nga bahin sang bersikulo 22 agud ipaathag kon
ngaa wala masamari si Daniel sang yara sia sa lungib sang leon.

34969_861_01-10  11-28-2005  11:55 AM  Page 13



14

Ipaathag nga gusto ni Daniel magpangamuyo tungod isa ini ka kasuguan sang Amay nga
Langitnon kag gusto man niya nga pasalamatan ang Amay nga Langitnon para sa iya mga
bugay.

• Ano ang ginhimo sang hari kay nangamuyo si Daniel? (Tan-awa sa Daniel 6:16.)

• Ano ang natabo kay Daniel sa lungib sang leon? (Tan-awa sa Daniel 6:22.)

• Paano ninyo nahibaluan nga ginpamatian sang Amay nga Langitnon ang pangamuyo ni
Daniel? (Tan-awa sa Daniel 6:23.)

Panaksihon Magsugid parte sa isa ka tion nga ginpamatian sang Amay nga Langitnon ang imo mga
pangamuyo. Pangabaya ang kabataan sa pagpaambit sang bisan ano nga inagihan nila
sa pagpangamuyo.

Sugiri ang kabataan kon daw ano ang imo pagpasalamat nga sarang kita makapangamu-
yo sa Amay nga Langitnon, kag pasaliga sila nga nagapamati ang Amay nga Langitnon
kon nagapangamuyo kita.

Kon pangabayon mo ang isa ka bata sa paghatag sang panghingapos nga pangamuyo,
repasuha kon paano kita mangamuyo.

• Ano ang himuon naton sa paghanda sa pagpangamuyo? (Ikursimano ang mga butkon,
iduko ang aton mga ulo, kag ipiyong ang aton mga mata.)

• Ano ang una gid nga ihambal ni (ngalan sang bata) sa pangamuyo?

• Ano ang puede pasalamatan ni (ngalan sang bata) sa Amay nga Langitnon?

• Ano ang puede pangayuon ni (ngalan sang bata) sa Amay nga Langitnon?

• Paano tapuson ni (ngalan sang bata) ang pangamuyo?

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Iitsa ang isa ka malum-ok nga bagay, pareho sang beanbag ukon bola, sa kabataan.
Matapos masalo sang tagsa ka bata ang bagay, pangabaya sia nga tapuson ang tinaga
“Kon nagapangamuyo ako, puede ko pasalamatan ang Amay nga Langitnon para sa.”
Mahimo nga isabat sang bata, “Ang akon pamilya.” Pagkatapos sang turno sang kada
bata, sulita ang kahiwatan kag ipahambal sa kabataan ang mga butang nga puede nila
pangayuon sa Amay nga Langitnon kon nagapangamuyo sila. Mahimo ka magpakita
sang mga larawan agud buligan sila nga makapamensar sang mga ideya.

2. Ihambal ang mga pulong sang “Kanta sang Pagpasalamat [A Song of Thanks]”
(Children’s Songbook, p. 20), nga ginahimo ang mga aksyon nga ginapakita sa idalom:

Salamat sa kalibutan (himoa nga tipulon ang mga kamot nga daw kalibutan);
Salamat sa pagkaon (kuno abi nagakaon);
Salamat man sa pispis (himoa ang mga tudlo nga daw tuktok sang pispis);

Salamat, Dios, sang tanan (idupa ang mga butkon)!
(Gikan sa First Year Music ni Hollis and Dann. © 1957 iya sang D. C. Heath and Company.
Ginbalhag liwat nga may pahanugot.)

3. Ihambal ang binalaybay nga “Salamat sa Akon Mga Mata,” nga ginatudlo ang mga parte
sang lawas kon mahinambit ang mga ini:
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Salamat sa akon mga mata,
Dulunggan, baba, ilong;
Mga kamot kag braso,
Paa, tiil, tudlo [sa tiil].
(Ginpabagay gikan sa isa ka binalaybay ni Lucy Picco.)

4. Ipadrama-drama sa kabataan ang sugilanon ni Daniel sa lungib sang leon. Mahimo ka
magdala sang simple nga mga bayuon. Kon indi mo gusto ipadrama-drama ang bug-os
nga sugilanon, panguruba ang kabataan nga daw mga leon, kag dayon ipakipot ang ila
mga baba nga daw may isa ka anghel nga nagpahipos sa ila.

5. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Salamat sa Amay [Thanks to Our Father]”
(Children’s Songbook, p. 20) ukon sang “Magduko ‘Ta [We Bow Our Heads]” (Children’s
Songbook, p. 25).

6. Ipadrowing sa kabataan ang mga butang nga puede nila pasalamatan sa Amay nga
Langitnon kon magpangamuyo sila. Isulat ang Kon magpangamuyo ako, puede ko
pasalamatan ang Amay nga Langitnon para sa: sa tagsa ka drowing.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Pahanumdumi ang kabataan nga kon nagapangamuyo kita nagaistorya kita sa Amay

nga Langitnon, nga nagapalangga sa aton kag nagapamati sa aton. Buligi ang kabataan
nga ihambal ang masunod nga binalaybay:

Palangga naton Amay nga Langitnon;
Kita sa iya mapinasalamaton.
Kag sia man nagapalangga sa aton;
Iya pamatian ang hambal naton.

2. Buligi ang kabataan nga ihambal ang isa ukon ang duha sang masunod nga mga
binalaybay, nga ginapakita ang nagakabagay nga mga aksyon:

Magkursimano, magduko,
Piyong mata, handa na ‘ta.

Magkursimano, magduko
Mamati sa pangamuyo.

3. Sunda ang hurma sang kamot sang tagsa ka bata sa isa ka papel. Hambali kon ano ang
dapat naton himuon sa aton mga butkon kag kamot samtang nagapangamuyo kita.
Pakolori sa kabataan ang hurma sang ila mga kamot. Ngalani ang tagsa ka drowing
sang ngalan sang bata.

Leksyon 4
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Si Jesucristo Amo ang Anak
sang Amay nga Langitnon

16

Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga si Jesucristo amo ang anak sang
Amay nga Langitnon.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Mateo 3:13–17 kag Lucas 1:26–35; 2:1–7, 41–52. Tan-awa
man sa Mga Prinsipyo sang Ebanghelyo (31110), kapitulo 3.

2. Upod sang pagpahanugot sang imo pangulo sang Primary, agdaha ang tatay sang isa sa
kabataan nga magtambong sa klase sa paghambal parte sa iya anak sang sia isa pa lang
ka lapsag. Pangabaya sia nga magdala sang mga larawan kag paborito nga hampanganan,
kon mahimo. Paisoga sia sa pagpahayag sang iya pagpalangga para sa iya anak.

3. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Larawan 1-16, Ang Pagkabun-ag (Gospel Art Picture Kit 201; 62495); larawan 1-17,

Ang Bata nga Jesus sa Templo (Gospel Art Picture Kit 205; 62500); larawan 1-18,
Si Juan Bautista nga Nagabunyag kay Jesus (Gospel Art Picture Kit 208; 62133).

4. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga mga
kahiwatan sa pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Tanda para sa titser: Samtang nagahambal ka parte sa mga tatay sa sini nga leksyon,
magmangin sensitibo sa iban nga kabataan sa imo klase nga wala sing mga tatay sa ila
mga puluy-an. Dagmita nga tanan kita may Amay nga Langitnon nga nagapalangga sa
aton. Kon pila sa kabataan sa imo klase may mga padrasto, ipaathag nga ang mga pad-
rasto nagapalangga man sa aton kag nagaatipan sa aton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Pamangkuta ang kabataan kon nakahibalo sila kon sin-o ang ila bisita. Agdaha ang anak
sang bisita nga ipakilala sia sa klase. Ipasugid sa tatay ang parte sa iya anak sa kabataan.
Agdaha ang tagsa ka bata nga magsugid sang isa ka bagay parte sa iya nga tatay, pareho
sang kolor sang iya buhok ukon trabaho.

Si Jesucristo Amo ang Anak sang Amay nga Langitnon

Sugiri ang kabataan nga ang tagsa sa ila may duha ka mga tatay: isa ka dutan-on nga
amay kag isa ka Amay nga Langitnon. Ang aton dutan-on nga amay amo ang amay sang
aton pisikal nga mga lawas. Ang Amay nga Langitnon amo ang amay sang mga espiritu
sa sulod sang aton mga lawas. Si Jesus may isa lang ka tatay, tungod ang Amay nga
Langitnon amo ang amay sang espiritu kag sang pisikal nga lawas ni Jesus. Amo na nga
ginatawag si Jesus nga Anak sang Dios.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-16, Ang Pagkabun-ag, kag isaysay ang sugilanon sang pagkabun-ag
ni Jesus, suno sa makit-an sa Lucas 1:26–35 kag 2:1–7. Dagmita nga ang anghel nagsiling

Leksyon

5
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kay Maria nga ang iya mangin anak amo ang Anak sang Dios. Magtumod sa larawan sam-
tang nagapamangkot ka sang masunod nga mga pamangkot:

• Sa diin diri ang nanay ni Jesus?

• Ano ang iya ngalan? (Tan-awa sa Lucas 1:27.)

• Sin-o ang lalaki sa larawan? (Tan-awa sa Lucas 1:27.)

• Sin-o ang tatay ni Jesus? (Ang Amay nga Langitnon. Si Jose isa ka maayo nga tawo nga
pinili sang Amay nga Langitnon agud atipanon sanday Maria kag Jesus.)

Ambahanon Patinduga ang kabataan kag ipakanta ukon ipahambal ang mga pulong sang “Didto sa
Pasungan [Away in a Manger]” (Children’s Songbook, p. 42). Maghimo-himo sang nagaka-
bagay nga paggiho-giho sang mga butkon kag kamot suno sa mga pulong.

Sa may pasungan wala sia sang kuna,
Ang Ginuong Cristo naghigda didto;
Bituon sa langit sia ginatamwa,
Samtang sa dagami nagakatulog.

Si Jesus Nagapalangga sa Amay nga Langitnon kag Nagatuman sa Iya

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-17, Ang Bata nga Jesus sa Templo, kag isaysay ang sugilanon ni
Jesus sa templo, suno sa makit-an sa Lucas 2:41–52. Dagmita nga si Jesus nagkadto sa
templo tungod palangga niya ang Amay nga Langitnon kag gusto niya tudluan ang mga
tawo parte sa iya.

• Ano ang ginahimo ni Jesus sa templo? (Tan-awa sa Lucas 2:46.)

Kahiwatan Patinduga ang kabataan kag ipahimo ang masunod nga binalaybay nga may dala aksyon
sing pila ka beses:

Si Jesus nagkadto sa templo (maglakat sa ginatindugan)
Antes sia magdako kaayo (alsaha ang mga butkon paibabaw)
Obra sang Amay himuon N’ya (ihumlad ang mga kamot paggwa)
Tungod palangga Niya kita (haksa ang kaugalingon).

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-18, Si Juan Bautista nga Ginabunyagan si Jesus, kag isaysay ang
sugilanon sang bunyag ni Jesus suno sa makit-an sa Mateo 3:13–17. Ipaathag nga gin-
bunyagan si Jesus tungod palangga niya ang Amay nga Langitnon kag gusto niya nga
magsunod sa iya. Gusto man ni Jesus magpakita sang maayo nga halimbawa para sa
aton. Basaha sing mabaskog ang bersikulo 17 (nga nagasugod sa Ining Hinigugma kong
Anak), kag ipaathag nga mga pulong ini sang Amay nga Langitnon. Nalipay gid ang Amay
nga Langitnon nga ginbunyagan si Jesus.

• Nakakita na bala kamo sang isa ka tawo nga ginabunyagan?

Ipaathag nga isa ka paagi nga mangin masinulundon ang kabataan sa Amay nga Langitnon
kag mapakita sa iya nga palangga nila sia amo ang pagpabunyag kon sila walo na ka tuig.

Panaksihon Ipaambit ang imo panaksihon nga si Jesucristo amo ang anak sang Amay nga Langitnon.
Magpahayag sang imo pagpalangga para kay Jesus kag sang imo kapasalamatan sa iya.
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Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Ibutang ang tatlo ka mga larawan gikan sa leksyon nga nagakulob sa imo sabak ukon
sa lamisa. Agdaha ang isa ka bata nga magpili sang isa ka larawan, ipakita sa klase,
kag isaysay ang sugilanon nga ginapakita sa larawan. Himoa ang amo man sa duha
pa ka mga larawan.

2. Ipakanta ukon ipahambal sa kabataan ang mga pulong sang una nga dinalan sang “Mga
Sugilanon Parte kay Jesus [Tell Me the Stories of Jesus]” (Children’s Songbook, p. 57).

3. Ipadrama-drama sa kabataan ang sugilanon sang pagkabun-ag ni Jesus, nga nagagamit
sang simple nga mga kasangkapan pareho sang munyika, kunop, kag mga panyo.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Ipakita ang larawan 1-16, Ang Pagkabun-ag, kag pamangkuta ang kabataan kon sin-o

ang lapsag nga yara sa larawan. Isaysay sa ila ang parte sa pagkabun-ag ni Jesus.

Ipaathag nga indi na lapsag si Jesus. Dako na sia karon, kag sia ang pinakaimportante
nga manugbulig sang Amay nga Langitnon. Ipakita ang larawan 1-3, Si Jesus ang
Cristo, kag sugiri ang kabataan nga palangga kita ni Jesus kag ginabuligan kita sa
madamo nga mga paagi.

2. Patinduga ang kabataan kag ipakanta ang masunod nga mga pulong sa tono sang
“May Isa ka Snowman [Once There Was a Snowman]” (Children’s Songbook, p. 249).
Maggamit sang nagaduko-duko nga mga aksyon sa una nga dinalan kag nagaunat-unat
nga mga aksyon sa ika-duha nga dinalan.

Ako nangin lapsag, lapsag, lapsag.
Ako nangin lapsag, manubo.

Ako nagatubo, tubo, tubo,
Ako nagatubo, ‘gatubo!

3. Makighambal sing mas temprano sa mga ginikanan sang mga miyembro sang imo
klase agud makakuha sang mga larawan sang mga bata sang mga lapsag pa sila, ukon
magagmay nga mga hampanganan nga ginahampangan nila sadto. Ipakita ang mga ini
sa klase. Kilalaha ang lapsag sa tagsa ka larawan ukon ang tag-iya sang tagsa ka
hampanganan. Ipaathag nga sang mga lapsag pa sila, ang kabataan pareho sadto
tulukon sang yara sa mga larawan kag nagahampang pa sang ila mga hampanganan.
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Palangga Ako sang Amay 
nga Langitnon kag ni Jesus

19

Leksyon

6
Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga mabatyagan nga palangga sang Amay nga

Langitnon kag ni Jesus ang tagsa sa aton.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Marcos 10:13–16; Juan 3:16; kag 3 Nefi 17:11–12, 21–24.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia kag isa ka Libro ni Mormon.
b. Isa ka gamay nga espeho.
c. Larawan 1-1, Ang Kalibutan (62196); larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo (Gospel Art

Picture Kit 240; 62572); larawan 1-4, Ang Unang Palanan-awon (Gospel Art Picture Kit
403; 62470); larawan 1-19, Si Cristo kag ang Kabataan (Gospel Art Picture Kit 216;
62467); larawan 1-20, Si Jesus nga Nagabendisyon sang Kabataan nga Nefinhon.

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga mga
kahiwatan sa pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Kamustaha ang kamot sang tagsa ka bata. Lawaga ang ngalan sang tagsa ka bata kag
sugiri ang kada isa sang isa ka butang nga nanamian mo sa iya.

Pangabaya ang tagsa ka bata nga maglawag sang isa ka tawo nga nagapalangga sa iya kag
ihambal kon ano ang ginahimo sina nga tawo nga nakapabatyag sa iya sang pagpalangga.

Ipaathag nga ining leksyon parte sa duha ka tawo nga nagapalangga sa aton tanan.
Ginhatag nila ining matahum nga kalibutan kag ang ebanghelyo kag ang Simbahan.

• Sanday sin-o ining duha ka tawo nga nagapalangga sang tanan? (Ang Amay nga
Langitnon kag si Jesucristo.)

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-4, Ang Unang Palanan-awon. Pabuliga sa imo ang kabataan sa pag-
saysay sang sugilanon kon ano ang nagakalatabo sa larawan.

• Nadumduman bala ninyo kon sanday sin-o ang mga tawo sa sini nga larawan?

• Ano ang ila ginahimo?

Ang Amay nga Langitnon kag si Jesucristo Naghatag sa Aton sang mga Bugay

Pahanumdumi ang kabataan nga antes kita magkari sa kalibutan, nagpuyo kita upod sang
Amay nga Langitnon kag ni Jesucristo. Ginplano nila nga makakadto kita sa kalibutan
agud magtuon kag magtubo. Kilala nila kita kag nagaulikid para sa aton.

Ipakita ang larawan 1-1, Ang Kalibutan.

• Ano ang ginpahimo sang Amay nga Langitnon kay Jesucristo para sa aton?
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Ipaathag nga ginpahimo sang Amay nga Langitnon kay Jesus ang kalibutan kag ang tanan
sa ibabaw sini. Buligi ang kabataan sa paghangop nga ang Amay nga Langitnon kag si
Jesucristo ang nagplano sang tanan nga mga butang nga kinahanglan naton agud mabuhi
kag malipay. Ining mga butang nagapadumdum sa aton sang ila pagpalangga para sa aton.

• Ano nga mga butang ang nagapadumdum sa inyo sang pagpalangga sang Amay nga
Langitnon kag ni Jesus para sa inyo? (Ang mga sabat mahimo nga maglakip sang mga
butang pareho sang pamilya, kaabyanan, sang Simbahan, mga tanom, kag kasapatan.)

Ambahanon Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Palangga Ako sang Amay nga Langitnon
[My Heavenly Father Loves Me]” (Children’s Songbook, p. 228), nga ginagamit ang mga
aksyon nga ginapakita sa idalom. Dayon pangabaya ang kabataan nga magtindog kag
magkanta upod sa imo.

Kon mabatian (ibutang ang mga kamot sa dulunggan) ko’ng kapispisan (buksi kag ikuom
ang mga tudlo nga daw tuktok sang pispis)
O magtulok (magtangla) sa langit (alsaha ang kamot nga daw nagakurit sa hangin),
Kon mabatyagan ko man ang ulan (maghimo sang mga tinulo sang ulan paagi sa kamot)
O ang hangin nga nagadapya (ihabyog-habyog ang mga kamot),
Kon tandugon ko’ng mga rosas (kuno abi nagatandog ukon nagasimhot sang bulak)
O sa lilac maglabay (maglakat-lakat sa lugar),
Nasadyahan ko sining kalibutan
Nga gintuga sang akon Amay (idupa ang mga kamot kag mga butkon).

Ipakita ang larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo.

• Sin-o ini?

• Sin-o ang tatay ni Jesus?

Basaha ang una nga bahin sang Juan 3:16 (tubtob sa Anak) kag ipaathag nga ang pinaka-
dako nga bugay nga ginhatag sa aton sang Amay nga Langitnon amo ang pagpadala kay
Jesucristo sa kalibutan.

Ginpakita ni Jesus ang Iya Pagpalangga para sa Kabataan

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-19, Si Cristo kag ang Kabataan. Isaysay ang sugilanon ni Jesus nga
nagabendisyon sang kabataan, suno sa makit-an sa Marcos 10:13–16.

Dagmita nga naghatag gid si Jesus sang tion sa pagpalangga kag pagbendisyon sang
kabataan bisan pa nga pila sang iya mga sumulunod nagpamensar nga indi sia dapat
tublagon sang kabataan.

• Ano ang ginbuhat ni Jesus sang nag-abot ang kabataan? (Tan-awa sa Marcos 10:16.)

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan sang kabataan parte kay Jesus?

Ambahanon Upod sang kabataan, ihambal ang mga pulong sang “Mahal sang Dios ang Kabataan
[Jesus Loved the Little Children]” (Children’s Songbook, p. 59).

Palangga sang Dios ang bata
Nga pareho ko.
‘Nabendisyunan n’ya
Kag ginabuligan.
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Sugilanon Ipakita ang larawan 1-20, Si Jesus nga Nagabendisyon sang Nefinhon nga Kabataan.
Ipaathag nga pagkatapos nga mamatay si Jesus, nagbisita sia sa mga tawo sa Amerika.
Ang Amerika malayo kaayo sa ginaestaran ni Jesus sang yari pa sia sa kalibutan.

Isaysay ang sugilanon ni Jesus nga nagabendisyon sang Nefinhon nga kabataan, suno sa
makit-an sa 3 Nefi 17:11–12, 21–24. Ipaathag nga ginbendisyunan ni Jesus ang tagsa ka
bata sing tag-isaisa.

• Paano ginpakita ni Jesus ang iya pagpalangga para sa kabataan?

• Paano ninyo nahibaluan nga palangga kamo ni Jesus?

Kahiwatan Ihambal ang masunod nga binalaybay upod sang kabataan sing pila ka beses, nga ginahi-
mo ang mga aksyon nga ginapakita:

Palangga ni Jesus ang Kabataan

Palangga ni Jesus ang kabataan (ihumlad ang mga kamot paggwa),
Bisan yadtong gagmay pa (taga-tuhod ang kataason),
Ang lapsag sa kuna (kuno abi nagakungkong sang bata),
Kag ang dalagko na (alsaha ang mga kamot sa ibabaw sang ulo).
(Gikan sa Finger Fun for Little Folk ni Thea Cannon. © 1949 iya sang Standard Publishing
Company, Cincinnati, Ohio. Gingamit nga may pahanugot.)

Ang Amay nga Langitnon kag si Jesucristo Nagapalangga sang Tagsa sa Aton

Buligi ang kabataan sa paghangop kon daw ano kaimportante ang kada isa sa ila sa
Amay nga Langitnon kag kay Jesus. Ipaathag nga ang Amay nga Langitnon kag si Jesus
nagapalangga sa kada isa sa aton kag nakakilala sa aton sa ngalan.

Kahiwatan Kapti ang espeho kag pakadtoa ang kabataan sa tunga sing tag-isaisa. Samtang yara sa
tunga ang tagsa ka bata kag nagatulok sa espeho, isiling, “Ini si (ngalan sang bata), kag
palangga kaayo sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus si (ngalan sang bata).”

Panaksihon Magpahayag sang imo panaksihon nga ang Amay nga Langitnon kag si Jesucristo buhi
kag nagapalangga sa kada isa sa aton. Ipaambit ang imo nabatyagan nga pagpasalamat
sa tanan nga mga bugay nga ginhatag sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus sa imo.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan nga gamiton sa leksyon.

1. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Si Jesus Mapinalanggaon nga Abyan
[Jesus Is Our Loving Friend]” (Children’s Songbook, p. 58). Hatagi ang tagsa ka bata
sang kopya sang handout nga “Si Jesus Amo Ang Aton Mapinalanggaon nga Abyan”
(sa katapusan sang leksyon), kag pakolori sa kabataan ang ila mga handout.

2. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Buhi ang Amay Ko [I Know My Father Lives]”
(Children’s Songbook, p. 5) ukon sang “Gugma sang Ginuo [I Feel My Savior’s Love]”
(Children’s Songbook, p. 74).

3. Magpakita sang mga larawan sang mga butang nga ginhatag sang Amay nga Langitnon
kag ni Jesus sa aton pareho sang templo, kasapatan, mga bulak, mga pamilya,
pagkaon, kaabyanan, mga puluy-an, isa ka meetinghouse, ukon sang balaan nga mga
kasulatan. (Ang mga larawan sarang makuha gikan sa librarya sang meetinghouse,
sa Gospel Art Picture Kit, ukon sa mga magasin sang Simbahan.) Buligi ang kabataan
sa paghangop nga ginhatag sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus ining mga bugay
tungod palangga nila kita.
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4. Magdala sang isa ka bagay, pareho sang wala sing unod nga botelya nga nagatiyog pareho
sang pointer. Papungkoa sing patipulon ang kabataan sa salog kag ibutang ang botelya sa
tunga sang tipulon. Patiyoga ang botelya sa salog. Kon magtudlo ini sa isa ka bata, ina nga
bata dapat maglawag sang isa ka butang nga ginhatag sa aton sang Amay nga Langitnon
kag ni Jesus nga nagapakita sang ila pagpalangga sa aton. Buligi ang tagsa ka bata nga
magpamensar sang sabat kon iya na nga toka. Pagkatapos nga magsabat ang bata,
ipatiyog sa iya ang botelya agud magtudlo naman ini sa lain naman nga bata.

5. Maghanda sang isa ka kahon ukon bag nga may unod nga pila ka mga bagay nga
kinahanglanon naton para mabuhi sa kalibutan, pareho sang pagkaon, tubig, ukon mga
bayo. Ipaathag nga ang Amay nga Langitnon kag si Jesus nagplano sining kalibutan
para puy-an naton. Ipaathag nga ang kahon ukon bag nagaunod sang pila ka mga
butang nga kinahanglan naton agud mabuhi sa kalibutan. Hatagi sang ideya ang
kabataan parte sa isa ka bagay tubtob mapaktan nila kon ano ini. Kon mapaktan na nila
ini, kuhaa inang bagay gikan sa kahon ukon bag. Padayuna ang hinampang tubtob
mapaktan sang kabataan ang tanan nga mga bagay.

6. Maghimo sang tsapa [badge] nga nagasiling Palangga Ako sang Amay nga Langitnon
kag ni Jesus agud gamiton sang tagsa ka bata ukon dalhon pauli. Mahimo mo itapik ang
tsapa sa tagsa ka bata ukon higtan ang tsapa kag ipakulintas sa bata. Ayhan gusto mo
itago ang mga tsapa sa idalom sang mga pulungkuan sang kabataan antes sang klase
kag ipapangita sa kabataan.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Buligi ang kabataan nga ihambal ang mga pulong kag himuon ang mga aksyon sa

masunod nga binalaybay:

Kon mataas ka kaayo (mag-unat kag maglab-ot paibabaw),
May lugar sa simbahan para sa imo.
Kon manubo ka kaayo (magduko paidalom),
May lugar sa simbahan para sa imo.

Taas (maglab-ot paibabaw),
Nubo (magduko paidalom),
Taas (maglab-ot paibabaw),
Nubo (magduko paidalom)—
Palangga kita tanan sang Dios kag ni Jesus.

2. Ihambal ang masunod nga binalaybay kag buligi ang kabataan nga himuon ang mga
aksyon nga ginapakita:

Kilala Ako sang Amay nga Langitnon

Kilala ako sang Amay nga Langitnon(itudlo ang kaugalingon)
Kag ang gusto ko himuon.
Ang ngalan kag puluy-an ko (magporma sang atup paagi sa pagtandog sang mga tudlo).
Palangga n’ya man ako. (ibutang ang mga kamot sa abaga nga daw ginahakos ang
kaugalingon).

Nabal-an n’yang kalipay ko (ibutang ang mga tudlo sa nagayuhum nga guya).
Kag ang makapasubo sa akon (ibutang ang mga tudlo sa nasubuan nga guya).
Gusto n’ya ko buligan(itudlo ang kaugalingon),
Ako gid nasadyahan!
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Ang Balaan nga Espiritu
Nagabulig sa Akon
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa bata nga makahangop nga ang Balaan nga Espiritu nagabulig
sa aton.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Juan 14:16–17; 2 Nefi 32:5; Moroni 10:4–5; kag Doctrine
and Covenants 39:23; 130:22. Tan-awa man sa Mga Prinsipyo sang Ebanghelyo
(31110), kapitulo 7.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia kag isa ka kopya sang Doctrine and Covenants.
b. Isa ka pamilyar nga bagay kag bag nga suludlan sini.
c. Larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo (Gospel Art Picture Kit 240; 62572); larawan 1-4,

Ang Unang Palanan-awon (Gospel Art Picture Kit 403; 62470).

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga mga
kahiwatan sa pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Pakadtua ang isa ka bata sa imo. Hutiki sia sang isa ka butang parte sa Balaan nga
Espiritu pareho sang “Ang Balaan nga Espiritu Nagabulig sa Amay nga Langitnon kag kay
Jesus.” Sulita sa tagsa ka bata sa klase (mahimo mo ihambal ang amo man gihapon sa
tagsa ka bata.) Pamangkuta ang kabataan kon nahibaluan nila kon parte sa ano ang inyo
nga hambalan karon nga adlaw. Ipaathag nga magahambal ka parte sa manugbulig sang
Amay nga Langitnon kag ni Jesus, ang Balaan nga Espiritu.

Ipakita ang larawan 1-4, ang Unang Palanan-awon. Itudlo ang Amay nga Langitnon kag si
Jesus kag ipaathag nga sila may pisikal nga mga lawas nga pareho tulukon sang sa aton.
Ipaathag nga ang Balaan nga Espiritu pareho sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus sa
madamo nga mga paagi. Palangga niya kita kag ginabuligan kita. Pero wala sia sang pisi-
kal nga lawas pareho sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus. Isa sia ka espiritu agud mali-
nong niya nga mabutang ang mga ideya sa aton mga hunahuna kag maghatag sang mga
balatyagon sang kalipay kag kasulhay.

Ang Balaan nga Espiritu Nagahatag sa Aton sing Kasulhay kag Bulig

• Kon nasakit kamo ukon nasubuan, paano ang inyo nanay kag tatay nagapaumpaw kag
nagapahagan-hagan sang inyo pamatyag?

Ipakita ang larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo. Sugiri ang kabataan nga nahibaluan ni Jesus nga
ang iya mga disipulo, ang iya mga manugbulig, magakasubo kon mapatay na sia, amo nga
nagsiling sia sa ila nga pangabayon niya ang Amay nga Langitnon nga magpadala sang
Mananabang agud buligan sila nga indi kaayo masubuan (tan-awa sa Juan 14:16–17).

Sugiri ang kabataan nga ining Mananabang amo ang Balaan nga Espiritu, kag mapaum-
pawan man niya kita. Ipaathag nga kon masubo ukon akig kita, buligan kita sang Amay
nga Langitnon paagi sa pagpadala sang Balaan nga Espiritu agud paumpawan kita.

Leksyon
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Sugilanon Ipaathag nga ang Balaan nga Espiritu makapaandam kag makagiya sa aton kon nagaki-
nahanglan kita sing bulig. Isaysay sa imo kaugalingon nga mga pulong ang masunod nga
sugilanon parte sa lamharon nga Harold B. Lee, nga nangin ika-onse nga Pangulo sang
Simbahan:

“Siguro mga walo ako sadto ka tuig, ukon mas bata pa, sang gindala ako sang akon tatay
sa isa ka uma nga malayo sa amon balay. Samtang nagatrabaho sia gintinguhaan ko nga
maghimo man sang mga buluhaton nga masami ginahimo sang isa ka bata. Mainit sadto
ang adlaw kag mayab-ok kag naghampang ako sa palibot tubtob nga kinapoy. Sa pihak
sang kudal may gubaon nga balay-balay nga daw nakaganyat gid sa akon. Sa akon pen-
sar ining balay-balay daw isa ka kastilyo nga gusto ko libuton, amo nga nagsaka ako sa
kudal kag naglumpat pakadto didto. Dayon may tingug nga naghambal sa akon sining
importante kaayo nga butang, ‘Harold, indi ka magkadto ‘da.’ Ginpangita ko sa palibot
kon sin-o ang nagtawag sang akon ngalan. Ang akon tatay ato sa pihak nga punta sang
uma. Indi niya makita ang akon ginahimo. Wala man sang tawo sa palibot. Didto ko
namarasmasan nga may isa ka tawo nga indi ko makita nga nagapaandam sa akon
nga indi ako magkadto didto. Kon ano ang yara didto, wala na ako makahibalo, pero
natun-an ko sing temprano nga may mga indi naton makit-an nga makapakighambal sa
aton” (sa Conference Report, Mexico City Mexico Area Conference 1972, pp. 48–49).

Ipaathag nga kon kis-a ang Balaan nga Espiritu nagahutik sing mabaskog, pareho sang
iya ginhimo sa kay Pangulong Lee, pero sa masami nagahatag lang sia sang balatyagon
kon ano ang aton dapat ukon indi dapat himuon.

Ang Balaan nga Espiritu Nagabulig sa Aton nga Mahibaluan ang Husto

Ipaathag nga ang Balaan nga Espiritu nagapalangga sa aton kag nagabulig sa aton nga
pilion ang husto. Pahunahunaa ang kabataan sang pila ka mga butang nga ila nabuhat
nga maayo, pareho sang pagtuman sang ila mga ginikanan, pagbulig sa iban, kag pag-
sambit sang ila mga pangamuyo.

• Ano ang inyo nabatyagan kon nagahimo kamo sang mga butang nga husto?

• Ano ang inyo nabatyagan kon nagahimo kamo sang mga butang nga indi husto?

Ipaathag nga ang Balaan nga Espiritu nagabulig sa aton nga mahibaluan ang kinalain
sang husto kag indi husto paagi sa paghatag sa aton sang maayo, manami nga pamatyag
kon nagahimo kita sang isa ka butang nga husto kag masubo nga pamatyag kon nagahi-
mo kita sang isa ka butang nga indi husto.

Tuguti ang kabataan nga magpaambit sang mga tion nga nakabatyag sila sang maayo,
manami nga pamatyag tungod naghimo sila sang husto nga pagpili ukon nagbulig sang
isa ka tawo. Buligi sila nga makilala ang impluwensya sang Balaan nga Espiritu.

Ambahanon Upod sang kabataan, ihambal ang mga pulong sang “Magpamati [Listen, Listen]”
(Children’s Songbook, p. 107).

Sa mahinay nga tingug
Magpamati! kon dapat ka magpili.
Mabulig sia pirme.
Ang Balaan nga Espiritu Nagabulig sa Aton nga Makahibalo nga ang 

Amay nga Langitnon kag si Jesucristo Matuod

Ipaathag nga ang Balaan nga Espiritu makabulig sa aton nga makahibalo kon ang isa ka
butang matuod ukon tunay. Ipakita sa kabataan ang bag nga may isa ka bagay sa sulod sini.
Sugiri ang kabataan nga may isa ka bagay sa bag, pero indi pag-ipakita sa ila ang unod.
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• May isa ka bagay bala sa sulod sining bag?

Ipaathag nga bisan pa wala makita sang kabataan ang bagay sa sulod sang bag, nakahi-
balo sila nga yara ini sa sulod tungod ginsugiran mo sila nga yara ini sa sulod. Bisan pa
nga pila lang ka tawo ang nakakita sang Amay nga Langitnon kag kay Jesus, ang Balaan
nga Espiritu makabulig sa aton nga makahibalo nga ang Amay nga Langitnon kag si Jesus
matuod kag palangga nila kita. Ipaathag nga ining ihibalo ginatawag nga panaksihon. Kon
kis-a ang mga tawo nagapaambit sang ila mga panaksihon sa mga miting sa Simbahan
kag nagasugid sa aton nga nahibaluan nila nga si Jesus buhi. Ginbuligan sila sang Balaan
nga Espiritu nga mahibaluan nga matuod ini.

Sarang Naton Mabaton ang Dulot sang Balaan nga Espiritu

Isaysay ang imo inagihan sa pagbunyag kag pagkompirma. Isaysay kon ano ang imo na-
batyagan sang ang kalalakihan nga nagakapot sang priesthood nagtakdong sang ila mga
kamot sa imo ulo kag nagahatag sa imo sang dulot sang Balaan nga Espiritu.

Basaha sing mabaskog ang Doctrine and Covenants 39:23 tubtob sa the Holy Ghost.
Ipaathag nga kon ang kabataan walo na ka tuig kag nabunyagan kag nakompirmahan,
sarang nila mabaton ang dulot sang Balaan nga Espiritu. Ang dulot sang Balaan nga Espiritu
magabulig sa ila nga tumanon ang mga saad nga ila ginhimo sang ginbunyagan sila.

Panaksihon Magpahayag sang imo kapasalamatan para sa Balaan nga Espiritu kag sugiri ang
kabataan kon paano ka ginpaumpawan sang Balaan nga Espiritu kag ginbuligan nga
mahibaluan ang husto.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Buligi ang kabataan nga kantahon ukon ihambal ang mga pulong sang “Ang Balaan nga
Espiritu [The Holy Ghost]” (Children’s Songbook, p. 105).

2. Magpakita sang mga larawan sang mga tawo nga nagahimo sang maayo nga mga
butang pareho sang pagpaambit kag pagbulig sa kada isa. Pamangkuta ang kabataan
kon ano ang ila nabatyagan kon nagahimo sila sang maayo nga mga butang. Ilaragway
sa kabataan ang pila ka mga sitwasyon sang mga tawo mga nagahimo sang maayo kag
malain nga mga butang pareho sang pagbulig sa ila mga nanay, pagpakig-away sa ila
mga utod nga lalaki, pagpahulam sang ila mga hampanganan, kag pagsupak sang ila
mga ginikanan. Payuhuma ang kabataan kon maayo ang hinimuan kag pakusmura kon
indi maayo ang hinimuan.

3. Sa isa ka mahinay nga tingug isiling, “Ang tanan nga makabati sang tingug ko, ibutang
ang inyo tudlo sa inyo ilong. Ang tanan nga makabati sang tingug ko, ibutang ang inyo
kamot sa inyo ulo.” Padayuna, nga ginatumod ang iban pa nga mga parte sang lawas,
tubtob ang tanan nga kabataan nagapamati sa imo mahinay nga tingug. Ipaathag nga
bisan pa nga nagahambal ka sa mahinay nga tingug, kon nagapamati ang kabataan,
mabatian nila ang imo tingug kag matuman ang imo nga ginahambal. Ipaathag nga ang
Balaan nga Espiritu nagahambal sa aton sa mahinay nga tingug. Kon mamati kita sing
maayo sugiran niya kita sang importante nga mga butang.

4. Isaysay sa imo kaugalingon nga mga pulong ang masunod nga sugilanon parte kay
Pangulong Wilford Woodruff, ang ikap-at nga Pangulo sang Simbahan:

Isa ka gab-i sang si Pangulong Woodruff, ang iya asawa kag ang ila apat ka mga anak
nagabiyahe, naghapit sila agud matulog sa balay sang isa ka abyan. Tatlo sang mga anak
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natulog sa sulod sang balay samtang si Pangulong Woodruff, ang iya asawa, kag ang isa
ka anak natulog sa karwahe sa gwa. Nagsiling si Pangulong Woodruff: “Bag-o pa gid lang
ako makahigda sang may isa ka tingug nga nagsiling sa akon: ‘Bangon kag iduga ang
inyo karwahe.’ Wala ako makabati sang daguob, nakita sang kilat ukon nakabatyag sang
linog, pero nabatian ko ang malinong, mahinay nga tingug sang Espiritu sang Dios—ang
Balaan nga Espiritu. . . . Nagbangon ako kag gin-idog ang akon karwahe . . . kag ginham-
tang ini sa kilid sang balay. Sang nagapabalik na ako sa kama ang amo man gihapon nga
Espiritu nagsiling sa akon , ‘Lakat kag iduga ang imo mga kabayo palayo sinang oak nga
kahoy.’ . . . Ginsaylo ko sila sa bataon pa nga kakahuyan sang hickory kag ginhigot. Dayon
nagbalik ako sa pagtulog. Pagligad sang traynta ka minutos dinakop sang isa ka buhawi
ang kahoy nga ginhigtan ko sang mga kabayo, ginlukat ini halin sa duta, kag gindala ini
sing may isa ka gatos ka dupa, nga nagdalasa sang duha ka kudal nga nalabyan sini, kag
ginhulog ini . . . sa lugar nga nahamtangan [sadto] sang akon karwahe. . . . Paagi sa pag-
sunod sang bugna sang Espiritu sang Dios sa akon naluwas ko ang akon kabuhi kag ang
mga kabuhi sang akon asawa kag anak, kag subong man sa akon kasapatan” (“Leaves
from My Journal,” Millennial Star, 12 Dec. 1881, pp. 790–91).

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Isa ka simana antes sining leksyon, pangabaya ang mga ginikanan sang tagsa ka bata

nga magdala sang isa ka “comfort item” sa klase. Mahimo nga isa ini ka pinasahi nga
habol ukon hampanganan ukon isa ka pinasahi nga ambahanon nga makanta. Magdala
sang pila ka dugang nga mga bagay inkaso may malipat magdala.

Sa klase, hambali upod sang kabataan kon paano nagabulig ining mga bagay nga
makapabatyag sa ila nga hilway sa katalagman kag ginapalangga. Ipaathag nga
isa sang importante nga mga kabulig sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus
makapabatyag sa aton nga hilway sa katalagman kag ginapalangga. Ini nga tawo
ginatawag kon kis-a nga Mananabang [Manugpaumpaw], tungod ginpadala sia sang
Amay nga Langitnon agud updan kita sa tion nga ginasubuan ukon nagakabalaka kita.
Ining tawo amo ang Balaan nga Espiritu, isa ka makahalangyag nga abyan!

2. Ihambal ang mga pulong sang katapusan nga linya sang “Tingug nga Mahinay [The Still
Small Voice]” (Children’s Songbook, p. 106) kag buligi ang kabataan nga himuon ang
ginapakita nga mga aksyon:

Pamatii (ibutang ang kamot sa dulunggan).
Espiritu'ng Balaan (ibutang ang tudlo sa mga bibig).
Pamatii (ibutang ang kamot sa dulunggan)
Hinay nga tingug (ibutang ang kamot sa ibabaw sang tagipusuon).

Leksyon 7
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga sa pagsunod sang plano sang
Amay nga Langitnon, gintuga ni Jesucristo ang adlaw agud makatrabaho kita kag maka-
hampang kag ang gab-i agud makapahuway kita.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Genesis 1:1, 3–5, 14–18; Helaman 14:1–13; kag 3 Nefi 1:15–23.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia kag isa ka Libro ni Mormon.
b. Cutout 1-1, adlaw; cutout 1-2, bulan; cutout 1-3, mga bituon (ang pareho man nga

mga cutout makita sa Primary Visual Aids Cutouts set 3).
c. Larawan 1-21, Si Samuel nga Lamanhon sa Ibabaw sang Pader (Gospel Art Picture Kit

314; 62370).

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga mga
kahiwatan sa pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Sugiri ang kabataan nga nagapamensar ka sang isa ka butang nga ginplano sang Amay
nga Langitnon kag gintuga ni Jesucristo. Pangabaya ang kabataan nga pakton kon ano
ang imo ginapensar. Maghatag sang masunod nga mga tanda, isa sa kada tion:

1. Ginapabatyag kita sini sing kainit.

2. Tipulon ini kag dalag ang kolor.

3. Yara ini sa langit.

4. Nagapanago ini kon kis-a sa likod sang panganod ukon bukid.

Matapos nga mapaktan sang kabataan “ang adlaw,” ipakita ang cutout nga korte sang adlaw.

• Sin-o ang naghimo sang adlaw?

Nagatrabaho kag Nagahampang Kita kon Adlaw

Sugilanon Isaysay sa kabataan ang sugilanon sang pagtuga sang adlaw kag gab-i gikan sa Genesis
1:1, 3–5 kag ang pagtuga sang adlaw, bulan kag mga bituon gikan sa Genesis 1:14–18.

• Sin-o ang naghimo sang adlaw kag gab-i?

• Ano ang ginpabutang sang Amay nga Langitnon kay Jesus sa langit agud magsugid sa
aton nga adlaw na?

Sugiri ang kabataan nga ang adlaw nagahatag sa aton sang kasanag agud makakita kita.
Ang adlaw nagapainit man sa aton kag nagabulig sa mga tanom nga magtubo. Indi kita
makapangabuhi sa kalibutan nga wala sang adlaw.

• Ano ang tawag naton sang tion nga nagasilak ang adlaw? (Adlaw.)

Leksyon

8

34969_861_01-10  11-28-2005  11:55 AM  Page 28



29

Ipaathag nga makahimo kita sing madamo nga mga butang kon adlaw. Sarang kita mag-
trabaho, maghampang, kag magbulig sa iban.

Kahiwatan Tuguti ang kabataan nga magsugid parte sa mga butang nga ila ginahimo kon adlaw,
pareho sang pagkaon, paghampang, ukon pagpanilhig sang salog. Patinduga sila kag
ipadrama-drama ang pila sang ila mga ideya. Ayhan gusto mo man maghimo sang pila
ka mga aksyon upod sa ila.

• Ano ang puede ninyo himuon agud buligan ang isa ka tawo kon adlaw? (Ang mga sabat
mahimo maglakip sang pagpamulot sang mga hampanganan, pagpanghugas sang
mga plato, ukon paghampang upod sang isa ka utod nga lalaki ukon babayi.)

Nagapahuway Kita sa Tion sang Gab-i

• Makit-an bala naton ang adlaw sa tanan nga oras?

Ipaathag nga tagsa ka gab-i ang adlaw nagatunod kag nagadulom ang langit. Indi naton
makit-an ang adlaw sa gab-i.

• Ano ang tawag naton sang tion nga madulom? (Gab-i.)

• Ano ang ginpabutang sang Amay nga Langitnon kay Jesus sa langit agud magsanag
ang gab-i? (Bulan kag mga bituon.)

Ipabutang sa kabataan ang mga cutout nga korte sang bulan kag mga bituon sa tupad
sang cutout nga korte sang adlaw.

Kahiwatan Ipasugid ukon ipadrama-drama sa kabataan ang pila sa mga butang nga ila ginahimo sa
gab-i, pareho sang pagsambit sang pangamuyo antes matulog, pagpamati sa mga sugila-
non, pagpanipilyo, ukon pagtulog.

Ipaathag nga pila ka mga tawo pareho sang mga doktor, mga nars, kag mga bombero,
nagatrabaho sa gab-i, pero kalabanan sa aton nagagamit sang gab-i sa pagtulog.
Madamo nga mga kasapatan nagatulog man sa gab-i.

• Ngaa nagatulog kita?

Buligi ang kabataan sa paghangop nga ang pagtulog maayo para sa aton mga lawas, kag
gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga atipanon naton sing maayo ang aton
mga lawas. Kon hustohan ang aton tulog, mas maayo ang aton pamatyag kag mangin
mas maayo ang aton lawas. Kon kulang ang aton tulog, kapuyon kita kag mangin buringot.

Kon ang kalawigon sang inadlaw nagalain-lain sa bilog nga tuig sa inyo nga lugar, ipaat-
hag nga ang gab-i mahimo nga mas malawig sa iban nga tion sang tuig kag mas malip-ot
sa iban nga tion. Ginabuligan kita sang aton mga ginikanan nga mahibaluan kon tion na
sa pagtulog kag kon tion na nga magbugtaw kag mangin masako.

Kahiwatan Patinduga ang kabataan kag ipahimo ang masunod nga hampang-hampang sa kamot:

Ining Diutay nga Bata

Ining diutay nga bata matulog na (alsaha ang isa ka tudlo).
Diretso sa ulunan sia naghigda (pahigdaa ang tudlo sa pihak nga kamot).
Ang lawas sang habol ginputos sing hugot (ikuom ang kamot nga may tudlo),
Sa bilog nga gab-i amo ni sia kon matulog.
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Pag-abot sang aga nagmuklat sia.
Diretso ginwaslik ang habol n’ya (buksi ang kamot agud makita ang tudlo).
Dali-dali nagbangon, nag-ilis, naggwa (alsaha ang tudlo),
Handa magyuhum, maghampang, mag-obra.

Gingamit sang Amay nga Langitnon ang Adlaw kag ang Gab-i agud Ipahibalo ang
Pagkabun-ag ni Jesus

Sugilanon Sugiri ang kabataan nga gingamit sang Amay nga Langitnon ang adlaw kag ang gab-i sa
pagbulig sugid sang pagkabun-ag ni Jesus. Ipakita ang larawan 1-21, Si Samuel ang
Lamanhon sa Ibabaw sang Pader, kag ipaathag kon ano ang nagakatabo sa larawan.
Ipaathag nga ginsugiran ni propetang Samuel ang mga Nefinhon kon ano ang matabo sa
langit kon tion na nga mabun-ag si Jesus. Magatunod ang adlaw, pero indi magdulom ang
langit. Ipaathag nga madamo nga mga tawo ang wala magpati kay Samuel, pero ang iya
ginsiling nga matabo natuman (tan-awa sa Helaman 14:1–13 kag 3 Nefi 1:15–23).

Buligi ang kabataan sa paghangop nga ang pagkabun-ag ni Jesus importante kaayo nga sa
malayo nga Amerika, sa ginaestaran sang mga Nefinhon kag Lamanhon, ginhimo sang Amay
nga Langitnon ang gab-i sang nabun-ag si Jesus nga masanag kaayo nga daw adlaw.

• Ano ang importante nga hitabo ang ginasugid ni Samuel ang Lamanhon sa mga tawo?

• Ano ang nakita sang mga Nefinhon nga natabo sa langit sang gab-i nga nabun-ag si Jesus?

Panaksihon Magpaambit sang imo panaksihon nga ginpatuga sang Amay nga Langitnon kay Jesucristo
ang adlaw kag gab-i agud buligan kita. Paisoga ang kabataan nga pasalamatan ang Amay
nga Langitnon para sa adlaw kag gab-i.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Mag-angkon sang isa ka panid sang puti nga papel kag tunga sa panid sang itom ukon
asul nga papel para sa tagsa ka bata. Itapik ang tunga nga panid sang papel sa isa
ka bahin sang puti nga papel agud ipakita ang adlaw kag gab-i. Maggunting sang
magagmay nga tipulon nga papel agud irepresentar ang adlaw kag gab-i, kag buligi
ang kabataan nga itapik ini sa husto nga lugar. Maggamit sang matapik ukon ginunting
nga mga bituon agud idugang sa gab-i. Isulat sa tagsa ka papel sang bata ang
Nagapasalamat ako para sa adlaw kag sa gab-i.

2. Upod sang kabataan, kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Katahum Kaayo
sang Kalibutan [The World Is So Lovely]” (Children’s Songbook, p. 233), ukon ang
ikaduha nga dinalan sang “Dako Kaayo’ng Kalibutan [The World Is So Big]” (Children’s
Songbook, p. 235). Himoa ang mga aksyon sang “Dako Kaayo’ng Kalibutan [The World
Is So Big]” suno sa ginapakita sa idalom:

Dako kaayo’ng kalibutan (magporma sang dako nga tipulon paagi sa mga kamot),
Diri himo sang Dios makit-an;
Siga sang bituon sa gab-i (tadlunga kag giho-gihoa ang mga tudlo),
Kasanag sang adlaw sa aga (magporma sang dako nga tipulon paagi sa mga kamot).
Dako kaayo’ng kalibutan.
Ginhatag n’yang tanan nga bugay (haksa ang kaugalingon).

3. Kantaha ang “Masadya Himuon [Fun to Do]” (Children’s Songbook, p. 253), nga ginagamit
ang mga panugyan sang kabataan para sa mga dinalan. Antes magkanta sang tagsa ka
dinalan, pamangkuta ang kabataan kon ang aksyon nga ila ginpanugyan ginahimo sa adlaw
ukon sa gab-i. Maghimo-himo sang mga aksyon suno sa mga pulong.
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4. Maghimo sang sugilanon parte sa mag-utod nga lalaki kag babayi nga nagahampang sa
gwa sa katapusan sang adlaw. Maggamit sang mga ngalan kag sitwasyon nga nahibaluan
sang kabataan sa imo klase. Ilaragway kon ano ang ginbuhat sang kabataan sa katapusan
sang adlaw. Maglakip sang mga detalye pareho sang pagsugod sang pagtunod sang
adlaw, pagtawag na sa ila sang ila nanay nga magsulod, kag paghimo sang kabataan sang
kinahanglanon nga mga buluhaton, pagpanibin, paghanda para sa panyapon, pagbulig sa
pagpanghugas sang mga plato, paghanda sa pagtulog, pagpamati sang sugilanon antes
matulog, kag pagsambit sang pangamuyo antes matulog. Ilaragway kon paano maghanda
ang mag-utod nga lalaki kag babayi, ang iban nga tawo, ang mga pispis, mga insekto, kag
mga kasapatan magpahunay-hunay kag matulog.

Buligi ang kabataan sa paghangop nga sa gab-i, dapat naton ipiyong ang aton mga
mata kag matulog agud magtubo ang aton mga lawas nga mapagsik kag mabaskog.
Parte ini sang plano sang Amay nga Langitnon para sa aton.

Ilaragway ang sugilanon nga nagagamit sang ginunting nga mga korte, ukon maghatag
sang mga bahin sa kabataan kag ipadrama-drama sa ila ang sugilanon.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Ipakita ang mga cutout nga korte sang adlaw, bulan, kag mga bituon. Magpamangkot

sang masunod nga mga pamangkot:

• Sa diin naton makit-an ining mga butang?

• Makita bala naton ang adlaw sa gab-i?

• Makita bala naton ang mga bituon sa adlaw?

Ipaathag nga ginpatuga sang Amay nga Langitnon kay Jesus ang adlaw agud hatagan
kita sang kasanag kag painitan kita sa adlaw kag ang bulan kag mga bituon agud
hatagan kita sang kasanag sa gab-i.

2. Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sa masunod nga binalaybay samtang
ginahambal mo ang mga pulong:

Gintuga sang Dios

Gintuga sang Dios ang bulan (maghimo sang tipulon paagi sa mga kamot)
Kag nagaigpat nga bituon (buksi kag ikuom ang mga kamot)
Kag ginbutang sa langit (maglab-ot paibabaw).
Gintuga Niya ang adlaw (alsaha ang mga butkon sing patipulon sa ibabaw sang ulo)
Mga kahoy (alsaha ang mga butkon paibabaw)
Mga bulak (medyo ikuom ang mga kamot)
Kag pispis nga may pakpak (ikampay ang mga kamot nga daw nagalupad).
(Gikan sa Fascinating Finger Fun ni Eleanor Doan. © 1951. Gingamit nga may pahanugot.)

3. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Daw Bituon Ko [I Am Like a Star]”
(Children’s Songbook, p. 163) ukon sang “Gusto ni Jesus nga Magsilak Ako
[Jesus Wants Me for a Sunbeam]” (Children’s Songbook, p. 60).

Leksyon 8
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makabatyag sang kapasalamatan sa Amay nga
Langitnon kag kay Jesucristo para sa tubig.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Genesis 1:9–10; Exodo 17:1–6; kag Mateo 3:13–17.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Kon mahimo, mag-angkon sang mga larawan sang nagkalain-lain nga klase sang

tubig, pareho sang mga linaw, mga suba, kag mga dagat.
c. Larawan 1-8, Pagpanagtag sang Sakramento (62021); larawan 1-11, Bata nga Lalaki

nga Ginabunyagan (62018); larawan 1-18, Si Juan Bautista nga Ginabunyagan si
Jesus (Gospel Art Picture Kit 208; 62133).

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga mga
kahiwatan sa pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Pangabaya ang isa ka bata nga magkadto sa atubang sang klase. Ihutik sa iya ang isa
ka buluhaton nga nagagamit sang tubig, pareho sang pagpanipilyo, pagpanghugas sang
kamot, ukon pagpamunyag. Ipadrama-drama sa bata ang buluhaton samtang ginapakot
sang iban nga kabataan kon ano ang ginadrama-drama. (Mahimo nga kinahanglan mo
ipakita sa kabataan kon paano idrama-drama ang tagsa ka sitwasyon.) Pabulos-bulosa
ang kabataan sa pagdrama-drama sang isa ka buluhaton.

Dagmita nga ang tagsa ka buluhaton nga gindrama-drama nagakinahanglan sang tubig.
Sugiri ang kabataan nga dapat kita magpasalamat sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus
sa paghatag sa aton sang tubig.

Ang Tubig Isa ka Importante nga Bahin sang Pagtuga

Basaha sing mabaskog kag ipaathag ang Genesis 1:9–10.

• Ngaa importante kaayo ang tubig para sa aton?

• Paano kita makakuha sang tubig?

Buligi ang kabataan sa paghangop nga ang tubig naghalin sa madamo nga ginhalinan,
nga nagalakip sang mga linaw, suba, dagat, ulan, kag nieve. Ipaathag nga ang nieve kag
yelo nagtig-a nga tubig. Magpakita sang mga larawan sang tubig nga imo ginhanda kag
hambali kon sa diin maghalin ang tubig sa inyo nga lugar.

Sugiri ang kabataan nga nagapasalamat ka nga ang tubig bahin sang plano sang
Amay nga Langitnon.

Ambahanon Kantaha ang “Masadya Himuon [Fun to Do]” (Children’s Songbook, p. 253). Para sa mga
dinalan, tuguti ang kabataan sa pagsugid sang mga paagi nga ila ginagamit ang tubig,

Leksyon
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pareho sang pagpanglaba, pagpaligo, ukon pagpanipilyo. Maghimo-himo sang mga
aksyon para sa kanta suno sa mga pulong.

Masadya ang magpanglaba,
Masadya, sadya, sadya!
Masadya ang magpanglaba,
Sadya, sadya, sadya!
(© 1963 iya sang D. C. Heath and Company. Ginbalhag liwat nga may pahanugot.)

Kinahanglan Naton ang Tubig para sa Madamo nga mga Butang 

• Ngaa kinahanglan naton ang tubig? Sa diin ini ginagamit?

Ipaathag nga ang tanan nga nagakabuhi, lakip na ang mga tawo, kasapatan, kag mga
tanom, nagakinahanglan sang tubig. Kon mahimo, hatagi ang tagsa ka bata sang isa ka
gamay nga baso sang tubig nga mainom. Hambali kon paano nga indi mabuhi ang aton
mga lawas kon wala sing tubig nga mainom.

• Paano makuha sang kasapatan kag mga tanom ang kinahanglan nila nga tubig?

Ipaathag nga kinahanglan man naton sang tubig para sa iban pa nga mga butang, pareho
sang pagpanglaba kag pagluto.

Ginhatagan Ni Jesus Si Moises kag ang mga Israelnon sang Tubig sa Disyerto

Sugilanon Isaysay ang sugilanon ni Moises nga nagakuha sang tubig gikan sa bato, suno sa makit-
an sa Exodo 17:1–6. Ipaathag nga ang mga tawo yara sa mainit, mala nga disyerto. Wala
sing tubig didto.

• Ano ayhan ang natabo kon wala makabaton sang tubig ang mga Israelnon?

• Nakaagi na bala kamo nga gin-uhaw kamo kaayo? Ano ang pamatyag kon makainom
sang mabugnaw nga tubig kon ginauhaw kamo kaayo?

Importante ang Tubig sa Simbahan

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-18, Si Juan Bautista nga Ginabunyagan si Jesus. Isaysay ang sugila-
non sang bunyag ni Jesus, suno sa makit-an sa Mateo 3:13–17.

• Diin ginbunyagan si Jesus?

• Paano ginbunyagan si Jesus?

Ipakita ang larawan 1-11, Bata nga Lalaki nga Ginabunyagan.

• Sa diin kita ginabunyagan kon walo na kita ka tuig?

• Nakakita na bala kamo sang isa ka tawo nga ginabunyagan?

Tuguti ang kabataan nga maghambal kon ano ang natabo sang nakakita sila sang isa ka
tawo nga ginabunyagan. Ipaathag nga kinahanglan naton sang tubig agud mabunyagan.

Ipakita ang larawan 1-8, Pagpanagtag sang Sakramento.

• Paano naton ginagamit ang tubig sa pang-sakramento nga miting?

Magpahayag sang imo kapasalamatan para sa tubig agud mabunyagan kita kag makaam-
bit sang sakramento.
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Panaksihon Magpahayag sang imo panaksihon parte sa plano sang Amay nga Langitnon kag sang
iya pagpalangga sa aton paagi sa paghatag sa aton sang tubig. Sugiri ang kabataan
kon ano ang imo kapasalamatan sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus para sa sining
matahum nga bugay.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Ihambal ang masunod nga binalaybay upod sang kabataan, nga ginahimo ang mga
aksyon nga ginapakita:

Ang Ulan

Kon nauhaw ang bulak
Kag ang mga dahon mala (ihumlad ang mga palad kag maglab-ot paibabaw),
Ang masadya nga ulan
Halin sa langit nagatupa (ipanaog ang mga butkon nga ginagiho-giho ang mga tudlo).
Sa palibot nagabubo (giho-gihoa ang mga tudlo sa kilid kag kilid)
Masadya nga nagatulo,
Tubtob maggwa ang adlaw (alsaha ang mga butkon sa ibabaw sang ulo sing patipulon)
Kag lagson sila palayo (tagoa ang mga tudlo sa likod).

2. Buligi ang kabataan nga kantahon ukon ihambal ang ang mga pulong sang “Nagatupa
ang Ulan [Rain Is Falling All Around]” (Children’s Songbook, p. 241) ukon sang
“Nagsiling ang Sapa [‘Give,’ Said the Little Stream]” (Children’s Songbook, p. 236).

3. Magpadrowing sa tagsa ka bata sang tubig, pareho sang linaw, suba, ukon ulan. Isulat
sa papel sang tagsa ka bata ang Nagapasalamat ako para sa tubig.

4. Pasugira ang kabataan ukon ipadrama-drama nga wala nagahambal ang mga paagi
nga makahampang sila sa tubig, pareho sang paglangoy, ice skating, paghimo sang
snowman, ukon pagtampisaw sa nagpunong nga tubig.

5. Buligi ang kabataan sa paghangop nga ang tubig nagabulig sa aton sa paglimpyo sang
mga butang. Ipadrama-drama sa ila nga wala nagahambal ang mga buluhaton nga
nagagamit sang tubig, pareho sang pagpanglaba ukon pagpanghugas sang ila mga kamot.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Himoa ang pila ukon tanan sang masunod nga mga buluhaton agud buligan ang kabataan

nga makatuon sang nagkalain-lain nga mga paagi nga nagagamit kita sang tubig:

a. Hatagi ang tagsa ka bata sang diutay nga tubig nga ilimnon. Samtang nagainom ang
kabataan, ipaathag nga ang tubig bahin sang plano sang Amay nga Langitnon para
sa kalibutan. Mahimo kita mag-inom sang tubig kon nauhaw kita.

b. Magbutang sang diutay nga tubig sa labador kag buligi ang tagsa ka bata nga
hugasan ang iya mga kamot. Pahanumdumi ang kabataan nga ginplano sang Amay
nga Langitnon kag ni Jesus nga may tubig kita. Ipaathag nga magamit naton ang
tubig sa pagpanghugas sang mga butang.

c. Kon mahimo, dalha ang kabataan sa gwa kag pabunyagi sa kada isa ang isa ka
tanom. Ukon magdala sa klase sang tanom kag tuguti ang tagsa ka bata nga
bunyagan sing diutay ang tanom. Ipaathag nga ang mga tanom nagakinahanglan
man sang tubig agud mabuhi kag magtubo.
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2. Himoa ang masunod nga mga aksyon samtang ang kabataan nagagiho nga kuno abi
nagaulan—mahinay sa umpisa, kag dayon nagaamat todo.

a. Patik-patika ang mga tudlo sing dululungan.
b. Patik-patika ang mga kamot sing dululungan.
c. Patik-patika ang mga tuhod sing bulos-bulos.
d. Ipusdak-pusdak ang mga tiil sa salog.

Leksyon 9
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makabatyag sang pagpasalamat sa Amay nga
Langitnon kag kay Jesucristo para sa mga kahoy, mga tanom, kag mga bulak.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Genesis 1:11–13.

2. Magbutang sang prutas, utan, ukon gamay nga sanga sa tela ukon bag nga papel.

3. Maghanda sang gagmay nga mga sampol sang prutas, utan, ukon tinapay.
Magpamangkot sa mga ginikanan sang kabataan agud mapat-od mo nga wala sing
kabataan nga may allergy sa pagkaon nga dalhon mo.

4. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Kon mahimo, mag-angkon sang mga larawan sang lokal nga mga kahoy, mga tanom,

kag mga bulak, kag magdala sang pila ka gagmay nga mga butang nga himo sa
kahoy, pareho sang lapis, kutsara, kag yahong, gikan sa imo puluy-an.

c. Cutout 1-4, mga bulak (ang pareho man nga mga cutout makita man sa Primary
Visual Aids Cutouts set 3).

d. Larawan 1-22, Kahoy nga Nagapamulak; larawan 1-23, Isa ka Pugad nga may mga
Buto sang Pispis.

5. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga mga
kahiwatan sa pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ipasa-pasa palibot ang bag nga may unod nga prutas, utan, ukon sanga, nga sirado agud
indi makita sang kabataan kon ano ang yara sa sulod. Ipahikap kag ipapakot sa kabataan
kon ano ang yara sa sulod sini. Silinga sila nga indi pag-ihambal ang ila pakot tubtob nga
nakahikap na ang tanan nga kabataan. Kon nakatapos na ang tanan, ipahambal sa kaba-
taan kon ano sa ila pagbanta ang yara sa sulod sang bag. Kuhaa sa sulod sang bag ang
bagay, kag hambali ang hitsura kag kapuslanan sini.

Ginahimo sang Mga Kahoy, Mga Tanom, kag Mga Bulak ang Kalibutan nga
Matahum Puy-an

Pahanumdumi ang kabataan nga ang tanan nga yari sa kalibutan gintuga suno sa plano
sang Amay nga Langitnon. Sa ikatlo nga adlaw sang pagtuga, gintuga ni Jesus ang mga
kahoy, mga tanom, kag mga bulak (tan-awa sa Genesis 1:11–13). Ipaathag nga gusto
sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga himuon ang kalibutan nga matahum paagi sa
mga kahoy, mga tanom kag mga bulak.

Ipakita ang mga cutout sang mga bulak kag bisan ano mga larawan sang mga kahoy,
mga tanom, ukon bulak nga imo ginhanda. Tuguti ang kabataan nga maghambal parte sa
ila mga inagihan sa mga kahoy, mga tanom, kag mga bulak.

Leksyon
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Sugilanon Magsugid sang isa ka sugilanon nga nagatudlo sa kabataan nga ang mga kahoy, mga
tanom, kag mga bulak nagahimo sang kalibutan nga isa ka matahum nga lugar agud 
puy-an. Maghambal parte sa matahum nga mga tanom nga nagatubo sa lugar nga imo 
ginaestaran. Kon nagakabagay sa inyo nga lugar, mahimo mo gamiton ang larawan 1-22,
Kahoy nga Nagapamulak, kag ang masunod nga mga ideya:

Si Kelly may paborito nga kahoy nga ginapahandungan samtang nagahampang. Isa ka
adlaw ginpukaw sia sang iya nanay kag nagsiling nga may sorpresa sia nga ipakita kay
Kelly. Ang paborito nga kahoy ni Kelly natabunan sang matahum nga puti nga mga bulak
nga daw popcorn tulukon. Namangkot si Kelly kon paano naglab-ot ang popcorn sa iya
paborito nga kahoy, kag ginhambal sang iya nanay ang kaimportante sang mga bulak.

Ambahanon Patinduga ang kabataan kag pakantaha sang “Popcorn sa Kahoy [Popcorn Popping]”
(Children’s Songbook, p. 242), nga nagagamit sang mga aksyon sa kamot suno sa mga
pulong. Ipaathag nga sa tion sang tigpamulak, ang mga kahoy nga apricot nagapamulak
sang puti nga daw popcorn tulukon.

Pagtamwa ko gid sa gwa sang bintana
Popcorn sa kahoy akon nakita!
Kanami sang dala sang tiyempo,
Mga popcorn sa atubang ko.
Mahakop ako sang madamo gid,
Sang popcorn nga kanamit-namit.
Indi ni matuod, pero daw amo
Popcorn sa kahoy ang panulok ko.

Ipaathag nga pila sa mga bulak nagatubo sa mga kahoy, ang iban nagatubo sa magag-
may nga mga kahoy kag mga balagon, kag ang iban nagatubo halin gid mismo sa duta.
Agdaha ang kabataan nga maghambal parte sa mga bulak nga ila nakita.

• Paano naton ginagamit ang mga bulak agud himuon ang aton kalibutan nga matahum
estaran? (Ginatanom naton sila sa mga hardin sang mga bulak, ginapungpong, kag
ginabutang sa aton mga buhok ukon sa aton mga bayo.)

• Ngaa ginahatagan naton ang isa ka tawo sang mga bulak? (Para sa pinasahi nga mga
okasyon kag agud malipay ang mga tawo.)

Ang Mga Tanom kag Mga Kahoy Kinahanglanon Naton agud Mabuhi 

Sugilanon Ipaathag nga ang mga tanom kag kahoy kinahanglanon naton agud mabuhi. Ipakita ang
larawan 1-22, Kahoy nga Nagapamulak, kag isaysay ang sugilanon parte sa madamo nga
gamit sang kahoy. Gamita ang masunod nga mga ideya ukon maghambal parte sa iban
pa nga mga paagi nga ginagamit ang mga kahoy sang mga tawo sa inyo nga lugar:

Una ginagamit sang mga pispis ang kahoy nga puluy-an. Mahinalungon sila nga nagahi-
mo sang pugad, kag nagapangitlog diri ang nanay nga pispis. (Ipakita ang larawan 1-23,
Isa ka Pugad nga may mga Buto sang Pispis.) Kon magbuto na ang mga itlog, ang kahoy
nagahatag sang maayo nga puluy-an para sa ila. Ginaprotektahan sila sini sa kasingkal
sang adlaw, gikan sa ulan, kag sa kasapatan sa duta nga mahimo maghalit sa ila. Ang
kahoy nagahatag man sang prutas sa pamilya nga nagaestar sa unhan. Ang kabataan
nagahampang sa handong sang kahoy kag nagasab-it sang duyan sa dako nga sanga
sini. Kon ang isa ka parte sang kahoy mapatay, ginatapas ini sang pamilya kag ginagamit
nga panggatong agud ipainit sa ila nga balay.

• Ngaa importante sa aton ang mga kahoy? (Nagahatag sila sang pagkaon, kahoy,
handong, kag lugar nga hampangan.)
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Magpakita sang pila ka mga butang halin sa inyo puluy-an ukon hulot-klasehan nga himo
sa kahoy, kag maghambal parte sa madamo nga gamit sang kahoy.

• Ano pa'ng iban nga nahibaluan ninyo nga himo sa kahoy?

Ipaathag nga ginagamit man naton ang mga tanom sa madamo nga paagi. Isa sang pina-
kaimportante nga mga butang nga ginahatag sang mga tanom sa aton amo ang pagkaon.

• Ano nga klase sang mga tanom ang aton ginakaon?

Kon may bisan isa sang lokal nga mga larawan nga imo naangkon nga nagapakita sang
mga tanom nga ginagamit para sa pagkaon, ipakita na ini subong.

Kahiwatan Hambali upod sang kabataan ang parte sa mga uyas [grains], prutas, kag utan nga gina-
tanom sa inyo lugar. Ipaathag nga ang mga uyas sa masami ginahimo nga tinapay kag
cereal. Pangabaya ang tagsa ka bata nga maglawag sang iya paborito nga pagkaon nga
halin sa tanom. Patilawi sa kabataan ang sampol sang prutas, utan, ukon tinapay nga imo
gindala. Sugiri sila parte sa tanom ukon kahoy nga ginhalinan sini.

Ipaathag nga ginpatuga sang Amay nga Langitnon kay Jesus ang madamo nga nagkalain-
lain nga mga tanom kag kahoy agud madamo kita sang maayo nga makaon.

• Paano naton pasalamatan ang Amay nga Langitnon para sa aton pagkaon? (Paagi sa
pagpanumdum nga magpasalamat sa Iya sang pagkaon antes kita magkaon.)

Panaksihon Magpaambit sang imo panaksihon sang pagpalangga sang Amay nga Langitnon kag ni
Jesus para sa kada isa sa aton. Pahanumdumi ang kabataan sa pagdumdom sinang pag-
palangga kada adlaw kon makakita kita sang mga kahoy, mga tanom, kag mga bulak.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Magdala sang mga liso (pareho sang liso sang bulak, beans, ukon bugas) kag isa ka
baso nga himo sa papel nga puno sang duta para dalhon pauli sang tagsa ka bata.
Ipakita sa kabataan kon paano itanom ang ila nga mga liso, kag pahanumdumi sila nga
kinahanglan nila bunyagan kag painitan ang mga liso agud magtubo.

2. Pasunda sa imo ang kabataan sang mga pulong sang “Mga Liso ‘Gatulog [Little Seeds
Lie Fast Asleep]” (Children’s Songbook, p. 243). Dayon ipadrama-drama sa ila nga kuno
abi gagmay sila nga mga liso nga nagabugtaw kag nagaunat-unat samtang ginakanta
ninyo liwat ukon ginahambal ang mga pulong.

3. Maggunting sang mga petal, mga dahon, kag gagmay nga mga puno halin sa de-kolor nga
papel kag ipatapik sa kabataan ang pila sini nga nagakorte sang bulak sa lain nga panid
sang papel. Markahi ang papel sang Nagapasalamat ako para sa matahum nga mga bulak.

4. Magdala sang prutas ukon utan nga may mga liso sa sulod. Sugiri ang kabataan mga may
isa ka sorpresa sa sulod. Pihaka ang prutas ukon utan agud makita sang kabataan ang
mga liso. Ipaathag nga kon matanom na ang mga liso kag mabunyagan kag mapainitan,
magatubo sila kag magapatubas sang mas madamo pa nga mga prutas ukon utan.

5. Dalha ang kabataan para maglakat-lakat sa gwa agud magtan-aw sang nagkalain-lain
nga klase sang mga tanom. Kon malain ang panahon, puede ang kabataan magtamwa
sa gwa sang bintana kag magbulos-bulos sugid kon ano nga mga tanom ang ila nakita.
Kon nagakabagay, ipaathag nga ang pagbaylo-baylo sang klima nagaapekto sa mga
tanom kag mga kahoy.
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Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Ipakita ang larawan 1-22, Kahoy nga Nagapamulak. Sugiri ang kabataan nga ginpatuga

sang Amay nga Langitnon kay Jesucristo ang mga tanom kag mga kahoy (tan-awa sa
Genesis 1:11–13). Ipaathag nga ang mga kahoy nagahatag sa aton sang kahoy kag
prutas. Ang mga tanom nagahatag sa aton sang prutas kag utan.

2. Magdala sang tanom ukon isa ka parte sang tanom (pareho sang bulak ukon mga
dahon) agud makita, mahikap, kag masimhutan sang kabataan. Hatagi ang tagsa ka
bata sang kahigayunan nga matandog ukon makaptan ang tanom. Munoha ang kolor,
baho, ukon katahum sini. Magpahayag sang imo pagpasalamat para sa mga tanom,
mga bulak, kag mga kahoy.

3. Ihambal ang masunod nga binalaybay nga ginahimo ang mga aksyon. Dayon ipasunod
sa kabataan ang imo mga aksyon samtang ginahambal mo liwat ang binalaybay.

Magkutkot Ako

Magkutkot ako sang buho (mag-aksyon nga daw nagakutkot),
Tamnan ko sang mga liso (magduko nga daw nagatanom sang liso).
Palibot hawanan nakon (magpanghawan nga daw nagagamit sang kalahig [rake]),
Kag gabutan sang hilamon (magkatin-katin nga daw nagapanghilamon).
Ang adlaw nagasilak (maghimo sang tipulon paagi sa mga butkon),
Ang ulan nagatupa (ipanaog ang mga butkon nga ginagiho-giho ang mga tudlo)
Akon na lang nakita,
Mga liso nagtubo na (pagwaa ang mga tudlo sang wala nga kamot sa tunga sang mga
tudlo sang tuo nga kamot).

Leksyon 10
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makabatyag sang pagpasalamat sa Amay nga
Langitnon kag kay Jesucristo para sa isda kag kasapatan sa tubig.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Genesis 1:20–23; Jonas 1–3; Mateo 14:15–21; kag Lucas
5:1–11.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia
b. Isda-isda nga papel (tan-awa ang pattern sa katapusan sang leksyon).
c. “Bunit”—lipak nga may higot kag clip sang papel, tape, ukon magnet nga naangot sa

punta sang higot. (Tagoa ining bunit para gamiton sa masunod pa mga mga leksyon.)
d. Suludlan sang isda-isda nga papel.
e. Kon mahimo, mag-angkon sang mga larawan sang isda ukon iban pa nga kasapatan

nga nagaestar sa tubig.
f. Cutout 1-5, isda (ang pareho man nga cutout makita man sa Primary Visual Aids

Cutouts set 4).
g. Larawan 1-1, Ang Kalibutan (62196); larawan 1-24, Si Jesus kag ang mga

Mangingisda (Gospel Art Picture Kit 210; 62138); larawan 1-25, Isda; larawan 1-26,
Paka; larawan 1-27, Bao.

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga mga
kahiwatan sa pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Patinduga ang kabataan nga kuno abi yara sila sa taytay nga nagatan-aw sa suba ukon linaw.

• Ano ang inyo makit-an kon magtulok kamo sa tubig?

Patinduga ang kabataan kag magpakuno-kuno nga nagalangoy sila sa tubig nga daw isda.

Ginpangabay sang Amay nga Langitnon si Jesucristo nga Magtuga sang Isda kag
sang Iban pa nga Kasapatan sa Tubig

Ipakita ang larawan 1-1, Ang Kalibutan, kag repasuha ang pila ka mga butang nga ginpa-
ngabay sang Amay nga Langitnon nga himuon ni Jesus nga nahambalan na sang naglili-
gad nga mga leksyon. Sugiri ang kabataan nga gintuga man ni Jesus ang isda (tan-awa
sa Genesis 1:20–23). Ang isda bahin sang plano sang Amay nga Langitnon para sa kali-
butan. Ipakita ang larawan 1-25, Isda, kag hambali kon sa diin nagaestar ang isda.

• Nakakita na bala kamo sang isda?

Tuguti ang kabataan nga maghambal parte sa isda nga ila nakita.

Ipakita ang cutout 1-5 kag ang iban pa nga mga larawan sang isda nga imo ginhanda.
Hambali ang parte sa nagkalain-lain nga klase sang isda, pareho sang goldfish, karpa,
tuna, mga bagis, ukon bisan ano pa nga isda nga kilala sang kabataan sa klase.

Leksyon

11
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• Ano pang iban nga kasapatan nga nagaestar sa tubig magluwas sa isda?

Ipakita ang larawan 1-26, Paka, kag larawan 1-27, Bao. Hambali ang parte sa mga paka
kag mga bao kag kon sa diin sila nagaestar. Hambali man ang parte sa mga balyena,
kasag, seal, kag iban pa nga kasapatan sa tubig. Ipaathag nga ang iban nga kasapatan
sa tubig nagaestar sa dagat, ang iban sa mga linaw, kag ang iban sa mga suba.

Kahiwatan Buligi ang tagsa ka bata nga magpamensar sang isa ka sapat sa tubig kag ipasunod ang
panglakat, paglumpat, ukon paglangoy sini.

Sugilanon Alsaha ang Biblia kag ipaathag nga makabasa kita parte sa isda sa balaan nga mga kasu-
latan. Isaysay ang sugilanon ni Jonas, suno sa makit-an sa Jonas 1–3. Ipaathag nga nag-
handa si Jesus sang isa ka dako nga isda para tunlon si Jonas para indi sia malumos.
May ginapahimo si Jesus kay Jonas. Ayhan gusto mo basahon ang isa ukon duha ka mga
dinalan pareho sang Jonas 1:17 ukon Jonas 2:1, samtang ginasaysay mo ang sugilanon.
(Kon basahon mo ang isa ka dinalan sing mabaskog, ipaathag nga si Jesus kon kis-a
ginatawag nga “ang Ginuo.”)

• Sin-o ang nagpadala sang dako nga isda para tunlon si Jonas? (Tan-awa sa Jonas 1:17.)

• Ano ang ginbuhat ni Jonas sang gintulon sia sang isda? (Tan-awa sa Jonas 2:1.)

• Ano ang ginhimo ni Jonas sang nakagwa na sia sa isda? (Tan-awa sa Jonas 3:1–3.)

• Nagpati bala ang mga tawo kay Jonas kag naghinulsol? (Tan-awa sa Jonas 3:5, 10.)

Sugiri ang kabataan nga ang iban nga isda dalagko kaayo, pareho sang isda nga nagtu-
lon kay Jonas, kag ang iban gagmay kaayo kag puede gani mabuhi sa yahong nga kristal.

Kahiwatan Buligi ang kabataan nga himuon ang masunod nga hampang-hampang sa kamot:

Ang Goldfish

Ang nami ko nga goldfish wala sang mga tiil (tanduga ang mga tudlo sa tiil).
Mahipos nga nagalangoy kag nabunggo ang ilong (itudlo ang ilong).
Indi sia makagwa, indi man ako makasulod (maglangoy-langoy).
Kon magsiling ako, “Mahampang ‘ta,”
Daw gasiling man sia, “Dali sulod” (magsinyas sang “dali di”).

Sugilanon Ipakita liwat ang Biblia samtang ginasaysay mo ang sugilanon ni Simeon Pedro nga 
makit-an sa Lucas 5:1–11. 

Ipakita ang larawan 1-24, Si Jesus kag ang mga Mangingisda, sa husto nga tion.

• Ngaa nagsakay si Jesus sa barko ni Simeon Pedro? (Tan-awa sa Lucas 5:3.)

• Ano ang ginsiling ni Jesus nga himuon ni Simeon Pedro? (Tan-awa sa Lucas 5:4.)

• Ano ang nadakpan ni Simeon Pedro sa iya pukot? (Tan-awa sa Lucas 5:6.)

Ginpatuga sang Amay nga Langitnon kay Jesucristo ang Isda kag Kasapatan sa
Tubig para Magamit Naton

Ipaathag nga ginpatuga sang Amay nga Langitnon kay Jesus ang isda kag kasapatan sa
tubig para magamit naton nga pagkaon kag para sa iban pa nga mga katuyuan.

Sugilanon Nga nagatumod liwat sa Biblia, isaysay ang sugilanon nga makit-an sa Mateo 14:15–21.
Ayhan gusto mo basahon sing mabaskog ang isa ukon duha ka mga dinalan, pareho sang
Mateo 14:16–17, samtang ginasaysay mo ang sugilanon.
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• Ano ang ginhimo ni Jesus sang nagutom na ang mga tawo? (Tan-awa sa Mateo 14:15–16.)

• Ano ang ginpakaon ni Jesus sa mga tawo? (Tan-awa sa Mateo 14:19.)

Kahiwatan Ipakita sa klase ang bunit nga imo ginhanda, kag agdaha ang isa sa kabataan nga mag-
patunga kag mamunit. Ibutang ang pila ka cutout nga isda sa suludlan, kag kon itunton na
sang bata ang bunit sa suludlan, itapik ang isda sa clip sang papel, tape, ukon magnet
kag ipabutong sa bata. Pabulos-bulosa ang tagsa ka bata sa pagpamunit.

Tuguti ang kabataan nga mag-istorya parte sa mga tion nga nagpamunit sila ukon nagkaon
sang isda.

Panaksihon Magpahayag sang imo pagpasalamat para sa isda kag sa kasapatan sa tubig.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Pakolori sa kabataan ang isda nga papel nga ila nabunit sang nagpamunit kamo (sulita
ang kahiwatan kon gusto mo). Isulat ang Nagapasalamat ako para sa isda sa likod sang
isda sang tagsa ka bata.

2. Papungkoa ang kabataan sing patipulon. Ibutang ang mga isda nga ginkoloran sang
kabataan sa salog sa ila atubang. Ihambal sing dulungan ang masunod nga binalaybay:

Diutay nga isda sa sapa,
Bisan wala bunit madakpan ta ka.

Magtudlo sang isa ka bata kag papilia sang iya kaugalingon nga isda paagi sa paggamit
sang bunit ukon paagi sa pagtudlo sang isda. Ang bata magsiling, “Nakabunit ako sang

nga isda,” nga ginahambal ang kolor sang isda. Sa iya na dayon ang
isda para dalhon pauli. Padayuna tubtob nakabulos-bulos ang tagsa ka bata.

3. Kantaha upod sang kabataan ang “Salamat sa Amay [Thanks to Our Father]” (Children’s
Songbook, p. 20).

4. Buligi ang kabataan nga himuon ang masunod nga hampang-hampang sa kamot.
Ipaathag nga ang minnow gamay kaayo nga isda.

Ang Diutay nga Bao

Ang diutay ko nga bao
Nagaestar sa kahon (medyo ikuom ang kamot).
Nagalangoy sa suba (maglangoy-langoy),
Nagasaka sa bato (pasaka-sakaa ang mga tudlo).

Gin-angkab n’ya ang isda (magpalakpak sing kis-a).
Gin-angkab n’ya ang bunhok (magpalakpak sing kis-a).
Gin-angkab n’ya ang lamok (magpalakpak sing kis-a),
Gin-angkab n’ya man ako (magpalakpak sing kis-a)!

Nadakpan n’ya ang isda (magpalakpak sing kis-a);
Nadakpan n’ya ang bunhok (magpalakpak sing kis-a);
Nadakpan n’ya ang lamok (magpalakpak sing kis-a);
Pero ako ‘ya wala!

(Vachel Lindsay, gikan sa Collected Poems of Vachel Lindsay. © 1920 iya sang
Macmillan Publishing Co., Inc., binag-o sang 1948 ni Elizabeth C. Lindsay. Gingamit
nga may pahanugot.)
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5. Buligi ang kabataan nga ihambal ang mga pulong sang masunod nga kahiwatan. Ipaathag
nga ang sapa isa ka gamay nga suba kag ang nook isa ka lugar nga palanaguan.

Lima ka Isda

Patinduga ang lima ka kabataan sa atubang sang klase, ang kada isa nagauyat sang isa
ka isda-isda nga papel.

Lima ka isda nagalangoy sa sapa.
Ang isa naglangoy kag nanago sia (isa ka bata “maglangoy”pabalik sa iya pulungkuan).
Mga isda, mga isda, ‘gahampang sila,
Mga isda, mga isda ‘galangoy-langoy sila.

Magkanta sang isa pa ka binalaybay nga may apat ka isda, dayon tatlo, dayon duha. Isa
ka bata ang maglangoy pabalik sa tagsa ka binalaybay. Kon isa na lang ka bata ang
nabilin, gamita ang masunod nga binalaybay:

Isa ka isda nagalangoy sa sapa;
Naglangoy sia palayo kag nanago sia.
Isa ka isda, isa ka isda, ‘gahampang sia,
Isa ka isda, isa ka isda, ‘galangoy-langoy sia.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Ipakita ang larawan 1-25, Isda; larawan 1-26, Paka; kag larawan 1-27, Bao. Sa imo

kaugalingon nga mga pulong, isaysay ang sugilanon sang pagtuga sang isda kag
kasapatan sa tubig (tan-awa sa Genesis 1:20–23). Magpahayag sang imo pagpasalamat
para sa isda kag sa iban pa nga kasapatan sa tubig.

2. Sugiri ang kabataan nga madamo nga kasapatan ang nagapuyo sa tubig ukon malapit
sa tubig. Ipapakot sa ila kon ano ang imo ginapamensar samtang ginahatag mo ang
masunod nga mga tanda:
a. Ang akon panit berde kag mahining kag madanlog. Nagalumpat ako. Nagapuyo ako

malapit sa mga linaw, sapa, ukon punong. Mapaktan bala ninyo kon sin-o ako?

(Kon mapaktan na sang kabataan ang “paka,” ipakita ang larawan 1-26, Paka, ukon
magdrowing sang paka sa pisara.)

b. Kahinay kaayo sa akon. Nagakarga ako sang matig-a nga alokaba sa akon likod.
Kon nakulbaan ako, ginatago ko ang akon ulo, mga kamot, kag mga tiil sa akon
alokaba. Ano ako?

(Kon mapaktan na sang kabataan ang “bao,” ipakita ang larawan 1-27, Bao, ukon
magdrowing sang bao sa pisara.)

Pagkatapos nga mapaktan sang kabataan ang duha ka kasapatan, palumpata sila nga
daw mga paka; dayon pakamanga sila sing mahinay nga daw mga bao.

3. Kantaha upod sang kabataan ang “Ano’ng Ginahimo Mo Kon Summer [What Do You Do
in the Summertime]?” (Children’s Songbook, p. 245).

Leksyon 11
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Leksyon

12
Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makabatyag sang pagpasalamat sa Amay nga

Langitnon kag kay Jesucristo para sa kasapatan.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Genesis 1:24–25 kag 6:5–8:19.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Mga cutout 1-6 tubtob 1-19, mga kasapatan (ang pareho man nga mga cutout makita

man sa Primary Visual Aids Cutouts mga set 4 kag 5).
c. Larawan 1-28, Pagtuga—Mga Kasapatan (Gospel Art Picture Kit 100; 62483); larawan

1-29, Pagpasad sang Arka (Gospel Art Picture Kit 102; 62053); larawan 1-30, Si Noe
kag ang Arka nga may Kasapatan (Gospel Art Picture Kit 103; 62305).

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ibutang ang mga cutout nga may korte sang kasapatan sa salog ukon sa lamisa sa atubang
sang kabataan. Buligi ang isa ka bata nga magkuha sang isa ka cutout, kilalahon ini nga
sapat, kag ipakita ini sa klase. Padayuna tubtob nga ang tagsa ka bata nakabulos bisan kis-a.

Ginpangabay sang Amay nga Langitnon kay Jesucristo nga Magtuga sang Kasapatan

Repasuha upod sang kabataan nga ginpatuga sang Amay nga Langitnon kay Jesucristo
ining aton matahum nga kalibutan, lakip na ang adlaw kag gab-i, ang kadagatan kag duta,
kag ang mga tanom kag mga kahoy. Ipakita ang Biblia kag pahanumdumi ang kabataan
nga mabasahan naton ang parte sa Pagtuga sa sini nga libro. Ipaathag nga ang Biblia
nagasugid sa aton nga ginpatuga sang Amay nga Langitnon kay Jesus ang tanan nga
kasapatan kag ginpabutang sila sa kalibutan.

Ipakita ang larawan 1-28, Pagtuga—Mga Kasapatan.

• Sin-o ang naghimo sang mga butang nga makita ninyo sa sini nga larawan?

• Ano ang mga ngalan sang kasapatan sa sini nga larawan?

Ipaathag nga gintuga ni Jesus ang tanan nga klase sang kasapatan para sa kalibutan.
Ang iban nga kasapatan nagapuyo sa mga uma kag sa palibot sang aton mga puluy-an.
Ang iban nga kasapatan nagapuyo sa lasang, ang iban sa mga bukid, kag ang iban sa
disyerto. Ang iban nga kasapatan nagapuyo sa matugnaw nga mga bahin sang kalibutan
kag ang iban nga kasapatan nagapuyo sa mainit nga mga lugar.

• Ano nga kasapatan ang nagaestar sa uma?

• Ano nga kasapatan ang nagaestar sa lasang, sa mga bukid, ukon sa disyerto?

• Ano ang inyo paborito nga sapat?
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Kahiwatan Patinduga ang kabataan kag ipasunod sa ila ang ila paborito nga kasapatan.

Nagabulig sa Aton ang Kasapatan

Ipaathag nga ginpabutang sang Amay nga Langitnon kay Jesus ang kasapatan sa kalibu-
tan agud buligan kita. Ginagamit naton ang iban nga kasapatan para sa pagkaon, ang
iban nagatrabaho para sa aton, kag ang iban manami tulukon ukon hampangan.

• Paano kita ginabuligan sang kasapatan?

• Sa ano nga kasapatan kita nagakuha sang pagkaon, pareho sang gatas, itlog, ukon karne?

• Sa ano nga kasapatan kita nagakuha sang hilimuon sang bayo?

• Ano nga kasapatan ang manami himuon nga hinuptanan o pet?

• Ano nga kasapatan ang puede naton sakyan?

Tuguti ang kabataan nga mag-istorya parte sa ila mga inagihan upod sa nagkalain-lain nga
klase sang kasapatan.

Naluwas ang Kasapatan Gikan sa Baha

Isaysay ang sugilanon ni Noe kag sang Arka, suno sa makit-an sa Genesis 6:5–8:19. Ipakita
ang larawan 1-29, Pagpasad sang Arka, kag ang larawan 1-30, Si Noe kag ang Arka nga may
Kasapatan. Ayhan gusto mo man maggamit sang cutouts agud ilaragway ang sugilanon.

• Paano ginbugayan si Noe kag ang iya panimalay tungod sa pagtuman kay Jesus?

• Paano naluwas ang kasapatan?

• Kon makakita kita sang balangaw, ano ang ginapadumdom sa aton sini?

Kahiwatan Patinduga ang kabataan kag ipahimo ang mga aksyon upod sa imo samtang ginahambal
mo ang masunod nga binalaybay:

Si Noe

Si Noe naghimo sang dako nga arka (iuntay ang mga kamot);
Nahibal-an n’yang himuon n’ya (itudlo ang ulo).
Sia nagtakos, naglagari, nagmartilyo (himoa ang mga aksyon nga ginasiling)
Suno sa nabaton n’yang sugo (itango ang ulo).

Gintawag niya ang pamilya n’ya (magsinyas sa kamot nga nagapanawag)
Nga magsaka na sa arka (maglakat-lakat sa ginatindugan)—
Tagduha-duha ang kasapatan (alsaha ang duha ka tudlo)
Sa arka ginpasaka man (mag-aksyon sang arka nga nagalutaw).

Maitom nga panganod nagtipon (alsaha ang mga kamot sa ibabaw sang ulo),
Nagsugod nga magtupa ang ulan (giho-gihoa ang mga tudlo nga daw ulan)—
Ang kalibutan natabunan (ikumpas ang kamot halin sa wala patuo);
Nga wala na sing makit-an (magtulok sa wala kag tuo).

Ang arka nagpalutaw-lutaw (mag-aksyon sang arka nga nagalutaw)
Sa madamo nga gab-i kag adlaw (mag-aksyon nga daw nagakatulog),
Tubtob naggwa liwat ang adlaw (maghimo sang tipulon paagi sa mga butkon sa
ibabaw sang ulo)
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Nga mainit kag masilaw.

Ang tanan nga tubig nagmala (i-krus ang mga butkon sa dughan);
Mala nga duta makita na (idupa ang mga kamot).
Dakong pasalamat nanday Noe (magduko kag magkursimano)
Nga sang Dios wala sila ginpabay-i.

(Ginpabagay gikan sa isa ka binalaybay ni Beverly Spencer.)

Panaksihon Magpaambit sang imo balatyagon sang pagpasalamat para sa matahum nga kalibutan
nga gintuga ni Jesucristo suno sa plano sang Amay nga Langitnon. Magpahayag kon daw
ano ka kamapinasalamaton para sa kasapatan nga ginbutang sa sini nga kalibutan para
maggamit naton kag mapuslan.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Maghampang sang “Sapat, Sapat, Sin-o Ka?” Papormaha sang tipulon ang kabataan.
Patinduga ang isa ka bata sa tunga sang tipulon kag pasunda sang panggiho sang isa
ka sapat. Alsahon sang iban nga kabataan ang ila mga kamot agud pakton kon ano nga
sapat ang ginasunod sang bata sa tunga. Kon mapaktan sang isa ka bata ang sapat,
mapatunga sia sa tipulon kag magsunod sang lain naman nga sapat. Ayhan gusto mo
nga ipahutik anay sa imo sang tagsa ka bata ang ngalan sang sapat nga sundon niya
agud mapat-od nga nahibaluan niya ang huni, aksyon kag hitsura sang sapat.

2. Maghampang sang “Ano Ini nga Sapat?” Hatagi ang kabataan sang mga tanda parte sa
isa ka sapat. Mahimo maglakip sang mga tanda kon diin nagapuyo ang sapat, kon ano
ini kadako, kon ano ang huni sini, kon ano ang kolor sini, kag kon paano ini nagabulig sa
mga tawo. Hambali ang kabataan nga alsahon ang ila mga kamot kon sa ila pamatyag
nahibaluan nila kon ano nga sapat ang imo ginatumod. Sulita sing pila ka beses sa
nagkalain-lain nga kasapatan nga gusto mo.

3. Upod sang kabataan, ihambal ang mga pulong sang “Dako Kaayo’ng Kalibutan [The World
Is So Big]” (Children’s Songbook, p. 235). Himoa ang mga aksyon nga ginapakita sa idalom:

Dako kaayo’ng kalibutan (magporma sang dako nga tipulon paagi sa mga kamot),
Diri himo sang Dios makit-an;
Bukid (Ibutang ang mga kamot nga porma sang bukid sa ibabaw sang ulo)
Walog (ibutang ang mga kamot nga nagakulob sa atubang sang lawas)
Kahoy nga tag-as (unata ang mga kamot paibabaw),
Kasapatan dagko (maglab-ot paibabaw)
Kag gagmay (maglab-ot paidalom).
Dako kaayo’ng kalibutan (magporma sang dako nga tipulon paagi sa mga kamot).
Ginhatag n’yang tanan nga bugay (haksa ang kaugalingon).

4. Pahambala ang kabataan parte sa bisan ano nga hinuptanan nila ukon gusto nila
maangkon nga hinuptanan. Hambali upod sang kabataan kon paano naton kabigon kag
atipanon ang aton mga hinuptanan.

5. Hatagi ang kabataan sang papel kag mga krayon. Ipadrowing sa tagsa ka bata ang iya
paborito nga sapat. Isulat sa tagsa ka drowing ang Nagapasalamat ako para sa kasapatan.

Leksyon 12
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Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Ipakita ang larawan 1-28, Pagtuga—Mga Kasapatan. Sa imo kaugalingon nga mga

pulong, isaysay ang sugilanon sang pagtuga sang kasapatan (tan-awa sa Genesis
1:24–25). Magpahayag sang imo pagpasalamat para sa kasapatan.

2. Magpili sang pila ka kasapatan nga kilala sang kabataan. Ipasunod sa kabataan ang
tagsa ka sapat. Hambali kon ano ang ila mga hitsura kag ang huni kag kon ano ang
kapuslanan sang kasapatan.
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Leksyon

13
Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makabatyag sang pagpasalamat sa Amay nga Langitnon

kag kay Jesucristo para sa mga pispis, mga insekto, kag mga nagakalamang nga mga bagay.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Genesis 1:20–25 kag 1 Mga Hari 16:29–17:6.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Kon mahimo, mag-angkon sang larawan sang mga pispis, mga insekto, kag mga

nagakalamang nga mga bagay nga ordinaryo sa inyo nga lugar.
c. Mga cutout 1-20 tubtob 1-25, mga pispis kag insekto (ang pareho man nga mga

cutout makita sa Primary Visual Aids Cutouts mga set 4 kag 5).
d. Larawan 1-31, Si Elias nga Ginapakaon sang Mga Uwak; larawan 1-32, Ang Milagro

sang mga Sea Gull (Gospel Art Picture Kit 413; 62603).

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Maghatag sang masunod nga mga tanda kag ipapakot sa kabataan ang sabat sa pa-
mangkot “Si sin-o ako?”

1. May tuktok ako.

2. May balahibo ako.

3. May mga pakpak ako.

4. Nagalupad ako sa hangin.

Kon mapaktan sang kabataan ang “pispis,” pasunda sila sa imo kag maglupad nga kuno abi
mga pispis nga nagalupad-lupad sa kuwarto. Pangulohi sila pabalik sa ila mga pulungkuan.

Ginpangabay sang Amay nga Langitnon si Jesucristo nga Magtuga sang mga Pispis

Ipaathag nga ginpatuga sang Amay nga Langitnon kay Jesucristo ang mga pispis agud
masadyahan kita kag agud himuon ang kalibutan nga isa ka manami nga lugar nga puy-an.
Ipakita ang Biblia kag sugiri ang kabataan nga ang Biblia nagasugid sa aton parte sa pag-
tuga sang mga pispis. (tan-awa sa Genesis 1:20–23).

Ipaathag nga ang nagkalain-lain nga klase sang mga pispis nagapuyo sa bilog nga kalibu-
tan. Ipakita ang bisan ano nga larawan sang mga pispis nga imo nakuha kag ang mga
cutout nga korte sang mga pispis sing tag-isaisa.

• Pispis bala ini?

• Paano ninyo nahibaluan? (May mga pakpak, balahibo, kag tuktok ini.)

Tuguti ang kabataan nga mag-istorya parte sa bisan ano nga inagihan nila sa mga pispis.
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Makabulig sa Aton ang mga Pispis

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-31, Si Elias nga Ginapakon sang Mga Uwak, kag isaysay ang sugila-
non sang mga uwak nga nagapakaon kay Elias ang propeta, suno sa makit-an sa 1 Mga
Hari 17:1–6. Buligi ang kabataan sa paghangop nga ang Amay nga Langitnon kag si
Jesus may gahum sa tanan nga mga butang, bisan sa mga pispis. Ginhambalan ni Jesus
ang mga pispis nga atipanon si Elias sang kinahanglan niya nga manago gikan sa malaut
nga si haring Ahab.

• Paano nahibaluan sang mga uwak nga dapat nila dalhan sang pagkaon si Elias? 
(Tan-awa sa 1 Mga Hari 17:4.)

• Ano nga klase sang pagkaon ang gindala sang mga uwak? (Tinapay kag karne; tan-awa
sa 1 Mga Hari 17:6.)

Kahiwatan Magpili sang isa ka bata agud mangin si Elias. Ang iban nga kabataan kuno abi mga
pispis nga uwak nga nagadala sang pagkaon sa aga kag liwat sa gab-i.

Sugilanon Isaysay ang sugilanon sang mga seagull kag sang mga apan sa imo kaugalingon nga
mga pulong:

Sang nag-abot ang mga pionero sa Salt Lake Valley, nagtanom sila sang trigo kag sang
iban pa nga mga uyas [grains]. Kinahanglan nila ang trigo para himuon nga tinapay kag
iban pa nga mga pagkaon. Nagdalagko kag nagtaas ang trigo. Sang malapit na gid lang
anihon ang trigo, isa ka dako nga panganod ang nagpuno sang langit. Indi yadto panga-
nod-ulan, kundi panganod sang linibo ka maitom kag gutom nga mga apan. Ang mga
apan naghulugpa sa trigo kag ginpangaon ini.

Ginhimo sang mga pionero ang tanan nga ila mahimo agud punggan ang mga apan sa
pagpangaon sang ila trigo. Nagdabok sila sang kalayo, ginpanghampas nila ang mga
apan sang silhig kag habol, kag gintilawan man gani nga basyahan sang tubig ang mga
apan. Pero wala gid mag-untat ang mga apan. Nahadlok ang mga pionero nga mawad-an
sila sang pagkaon para sa tigtulugnaw. Nagluhod sila sa pagpangamuyo kag nangayo
sang bulig sa Amay mga Langitnon.

Sa wala madugay nag-abot ang dalagko nga mga panong sang seagull kag ginpangaon
ang mga apan. (Ipakita ang larawan 1-32, Milagro sang mga Sea Gull.) Wala madugayi,
kalabanan sang mga apan naubos na. Nagpasalamat ang mga pionero sa Amay nga
Langitnon sa pagpadala sang mga seagull kag sa pagluwas sang ila mga pananom.

• Paano ginbuligan sang mga seagull ang mga pionero?

Ginpangabay sang Amay nga Langitnon si Jesucristo sa Pagtuga sang mga Insekto
kag mga Nagakalamang nga mga Bagay

Sugiri ang kabataan nga gintuga man ni Jesucristo ang mga insekto kag mga nagakala-
mang nga mga bagay pareho sang mga damang kag mga man-og. Ini nga mga tinuga
parte sang plano sang Amay nga Langitnon.

Kahiwatan Ipapakot sa kabataan ang mga insekto kag nagakalamang nga mga bagay nga ginalarag-
way sa masunod nga mga papakot. Kon mapaktan na ang tagsa ka papakot, ipakita kag
hambali ang nagakabagay nga cutout.

1. Dalag ako kag nagasagitsit.
Ang lawas ko natabunan sang balahibo.
Nagahimo ako sang pulot.
Ako isa ka. (Buyog; maghimo sang huni sang buyog.)
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2. Nagahimo ako sang lawa.
Walo ang akon mga tiil.
Nahadlok sa akon ang mga tawo.
Mapaktan ninyo kon sin-o ako? (Damang; palakat-lakata ang mga tudlo.)

3. Ulod pa lang ako sadto.
Karon makalupad na ako.
Matahum ang akon mga pakpak.
Isa ako ka. (Alibangbang; hulaga ang mga tudlo nga daw mga pakpak.)

• Ano ang nahibaluan ninyo parte sining mga tinuga?

Ipaathag nga ang mga insekto gintuga tungod sa madamo nga mga rason. Ang iban nga
mga insekto makaon sang mga pispis, kasapatan, kag iban man nga mga insekto; ang
iban manami tulukon kag pamatian. Ang mga buyog nagahimo sang pulot para aton
kaunon, kag nagabulig sila sa mga prutas, mga bulak, kag mga utan nga magtubo.

Kahiwatan Ipakita ang cutout sang buyog kag bisan ano nga larawan sang buyog ukon balay sang
buyog nga imo nakuha. Ilaragway kon paano ginakolekta sang mga buyog ang nektar
gikan sa mga bulak agud gamiton sa paghimo sang pulot, kag dayon ipasunod sa
kabataan nga kuno abi mga buyog sila nga nagasaylo-saylo sa mga bulak agud magkuha
sang nektar nga himuon nga pulot.

• Ano nga mga insekto ang inyo nanamian? Ngaa?

Ipakita ang bisan ano nga larawan sang mga insekto nga imo nakuha. Ipaathag nga ang
iban nga mga insekto nagatublag sa aton. Ginakaon nila ang aton pagkaon kag nagapa-
ngagat ukon nagapangkutot sa aton. Pahanumduma ang kabataan sang sugilanon sang
mga seagull kag sang mga apan. Ginpangaon sang mga apan ang tanan nga pagkaon
sang mga pionero.

Ipaathag nga sa masami kon ginakagat ukon ginasabad kita sang mga insekto, ginapro-
tektahan man lang nila ang ila kaugalingon.

Panaksihon Pahanumdumi ang kabataan nga ang mga pispis, mga insekto, kag iban nga nagakala-
mang nga mga bagay importante nga bahin sang aton kalibutan. Magpahayag sang imo
balatyagon sang pagpasalamat para sa sining mga tinuga.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa lekyon.

1. Hampanga ang hampang sang alibangbang. Papungkoa ang kabataan nga patipulon.
Magpili sang isa ka bata nga mangin alibangbang. Palupad-luparon sini nga bata ang
alibangbang nga papel sa ibabaw sang ulo sang kabataan samtang nagalakat sa gwa
sang tipulon. Samtang nagalibot ang bata, ihambal ini nga binalaybay:

Isa ka alibangbang naglupad palayo
Sang isa ka adlaw nga masanag kaayo.
Naglupad palangit nga bughaw kaayo,
Kag sang maghulon, naghulon sa imo!

Kon maghambal ka nga, “Naghulon sa imo,” ibutang sang bata ang amo nga
alibangbang nga papel nga alibangbang sa sabak sang lain nga bata. Ina naman nga
bata ang alibangbang. Sulita ang binalaybay tubtob nakabulos-bulos ang tagsa ka bata
nga mangin alibangbang.

Leksyon 13
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2. Ipaathag sa simple nga mga termino kon paano mangin alibangbang ang iras. Ipasunod
sa kabataan ang iras nga nagahimo sang mga cocoon. Papungkoa sila sa ila mga
pulungkuan ukon sa salog kag ipalikos ang ila mga butkon sa ila mga tiil nga kuno abi
tulog. Sugiri sila nga kon magbaylo na ang iras sa isa ka alibangbang, nagasugod na
nga maggiho kag mag-unat ang mga pakpak sini. Ipaunat sa kabataan ang ila mga
kamot. Pahanumdumi ang kabataan nga mahipos kaayo ang mga alibangbang, bisan
kon nagagiho sila. Patinduga ang kabataan kag palupad-lupara sing malinong sa
kuwarto nga kuno abi mga alibangbang sila.

3. Upod sang kabataan, ihambal ang mga pulong sang “Dako Kaayo’ng Kalibutan [The
World Is So Big]” (Children’s Songbook, p. 235). Gamita ang mga aksyon sa idalom sa
“Dako Kaayo’ng Kalibutan [The World Is So Big]”:

Dako kaayo’ng kalibutan (magporma sang dako nga tipulon paagi sa mga kamot),
Diri himo sang Dios makit-an;
Bukid (Ibutang ang mga kamot nga porma sang bukid sa ibabaw sang ulo)
Walog (ibutang ang mga kamot nga nagakulob sa atubang sang lawas)
Kahoy nga tag-as (unata ang mga kamot paibabaw),
Kasapatan dagko (maglab-ot paibabaw)
Kag gagmay (maglab-ot paidalom).
Dako kaayo’ng kalibutan (magporma sang dako nga tipulon paagi sa mga kamot).
Ginhatag n’yang tanan nga bugay (haksa ang kaugalingon).

4. Ihambal ang mga pulong sang “Tanan nga Butang Manami [All Things Bright and
Beautiful” (Children’s Songbook, p. 231), nga nagagamit sang mga aksyon nga
ginapakita sa idalom:

Manami tanan’g butang (maghimo sang dako nga tipulon paagi sa kamot),
Gamay man o dako (idupa ang mga kamot, dayon itiklop ang mga kamot),
Ang tanan importante (itudlo ang ulo),
Ginuong naghimo (magkursimano nga daw nagapangamuyo).

Ang ‘gabuskad nga bulak (ikuom, dayon buksi ang mga kamot),
Pispis nga ‘gakanta (himoa ang mga tudlo nga daw tuktok sang pispis),
Kanami sang duag n’ya. (ikumpas ang kamot nga daw nagatudlo sang balangaw);
Katahum sang pakpak (ikampay-kampay ang mga kamot nga daw mga pakpak).

5. Magdala sang isa ka garapon sang pulot para makita ukon matilawan sang kabataan. (I-tsek
sa ginikanan sang kabataan agud mapat-od nga wala sang bata nga may allergy sa pulot.)

6. Buligi ang kabataan nga himuon ang isa ukon duha sang masunod nga hampang-
hampang sa kamot:

Duha ka Gagmay nga Pispis

Duha ka pispis naghulon sa kudal (magbutang sang isa ka tudlo sa kada abaga),
Ang isa si Peter (alsaha ang wala nga tudlo)
Ang isa si Paul (alsaha ang tuo nga tudlo).
Maglupad ka, Peter (tagoa sa likod ang wala nga tudlo);
Maglupad ka, Paul (tagoa sa likod ang tuo nga tudlo).
Magbalik ka, Peter (ibalik ang wala nga tudlo sa abaga);
Magbalik ka, Paul (ibalik ang tuo nga tudlo sa abaga).
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Balay sang Buyog

Ini ang balay sang buyog (medyo ikuom ang kamot nga nagakulob).
Diin ang mga buyog?
Nagapanago para indi makita (tagoa ang mga tudlo sang tuo nga kamot sa idalom sang
wala nga kamot nga nagakulob).
Dugay-dugay sila tanan magguluwa (ipagwa ang tuo nga kamot kag alsaha ang tudlo
sing tag-isaisa samtang nagaisip ang kabataan).
Isa, duha, tatlo, apat, lima! BZZZ!

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Magpakita sang simple nga larawan, cutout nga korte, ukon drowing sang pispis. Sugiri

ang kabataan nga ginpatuga sang Amay nga Langitnon kay Jesucristo ang mga pispis
(see Genesis 1:20–23). Magpahayag sang imo pagpasalamat para sa mga pispis.

2. Ipaathag nga ang mga pispis may pinasahi nga mga tuktok agud buligan sila nga
matuka ang ila pagkaon. Ipabutang sa kabataan ang ila mga kamot sa ila baba ng daw
mga tuktok kag kuno abi nagatuka sang pagkaon. Ipaathag nga ang mga pispis may
mga pakpak man nga nagabulig sa ila nga maglupad. Ipakampay-kampay sa kabataan
ang ila mga kamot nga kuno abi nagalupad.

3. Ihambal ang mga pulong sang “Mga Pispis sa Kahoy [Birds in the Tree]” (Children’s
Songbook, p. 241), nga ginagamit ang mga aksyon nga ginapakita sa idalom:

May diutay ‘to nga pugad (medyo ikuom ang duha ka mga kamot nga nagatupad)
Sa sanga sang kahoy (alsaha ang mga kamot nga nagakaptanay sa ibabaw sang ulo).
Isipon ‘ta ang itlog;
Isa, duha, tatlo (alsaha ang isa, duha, kag tatlo ka mga tudlo).

‘Galumlom na ang nanay (medyo ikuom ang wala nga kamot; ibutang ang tuo nga
kamot sa ibabaw)
Sa tatlo ka itlog (alsaha ang tatlo ka mga tudlo).
‘Gabantay man ang tatay (ikampay-kampay ang mga kamot nga daw nagalupad)
Samtang nagalupad.

4. Buligi ang kabataan nga himuon ang masunod nga hampang-hampang sa kamot:

Ang Diutay nga Damang

Ang diutay nga damang nagsaka sa tarog (gamita ang duha ka mga tudlo sa “pagsaka”
sa pihak nga butkon).
Pagtupa sang ulan ang damang nahulog (alsaha ang kamot sa ibabaw sang ulo; dayon
ipapanaog nga ginagiho-giho ang mga tudlo).
Pagbalik sang adlaw sang nagmala’ng ulan (maghimo sang tipulon sa ibabaw sang ulo).
Ang diutay nga damang nagsaka na naman (sulita ang aksyon sang una nga linya).

Leksyon 13
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga sanday Adan kag Eva gintuga sa
dagway sang Amay nga Langitnon.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Genesis 1; 2:15–25; kag 3. Tan-awa man sa Mga Prinsipyo
sang Ebanghelyo (31110), mga kapitulo 5 kag 6.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Mga cutout 1-1 tubtob 1-25 (ang pareho man nga mga cutout makita man sa Primary

Visual Aids Cutouts mga set 3, 4, kag 5).
c. Larawan 1-33, Si Adan kag si Eva (Gospel Art Picture Kit 101; 62461); larawan 1-34,

Sanday Adan kag Eva Nagatudlo sa Ila mga Kabataan.

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pangpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan
sa pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Pangabaya ang tanan nga mga anak sang Amay nga Langitnon nga magtindog.
Pahanumdumi ang kabataan nga tanan kita mga anak sang Amay nga Langitnon, amo
nga ang tanan dapat magtindog.

Ambahanon Kantaha ang “Ako Anak sang Dios [I Am a Child of God]” (Children’s Songbook, p. 2) upod
sang kabataan. Dagmita nga ang ambahanon nagasugid sa aton nga ang Amay nga
Langitnon naghatag sa aton sang dutan-on nga puluy-an.

Ako anak sang Dios,
Iya ginpadala,
Ginhatagan sang puluy-an
Kag sang ginikanan.

Tudlui kag ubayi ko,
Sang dapat agyan.
Tudluan nimo ako
Pabalik sa iya.

Ang Kalibutan Gintuga Suno sa Plano sang Amay nga Langitnon

Kahiwatan Ibutang ang mga cutout nga nagakulob sa lamisa ukon sa imo sabak.

• Ano ang pila sa mga butang nga ginhimo ni Jesus para sa kalibutan?

Samtang ginamitlang sang isa ka bata ang kada isa nga gintuga, tuguti sia nga ipakita
ang nagakabagay nga cutout.

Leksyon
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• Ano nga mga ginhimo ang imo ginapasalamatan?

Buligi ang kabataan sa paghangop nga ang kalibutan kag ang tanan sa ibabaw sini gintu-
ga para magamit naton kag mapuslan. Pahanumdumi ang kabataan nga ang kalibutan
kag ang tanan sa ibabaw sini bahin sang plano sang Amay nga Langitnon.

Ambahanon Kantaha liwat ang “Ako Anak sang Dios” upod sang kabataan.

Sanday Adan kag Eva Bahin sang Plano sang Amay nga Langitnon

Patan-awa ang kabataan sang mga cutout nga ginapakita.

• Ano pa gid ang kinahanglan nga ari sa kalibutan?

Ipakita ang larawan 1-33, Si Adan kag Si Eva. Ipaathag nga pagkatapos nga matuga ang
tanan nga iban pa nga mga butang, gintuga sanday Adan kag Eva. Isaysay ang parte sa
pagtuga sang tawo, suno sa makit-an sa Genesis 1:26–28. Ipaathag nga sanday Adan kag
Eva amo ang una nga mga tawo nga nagkabuhi sa kalibutan. May mga lawas sila nga
pareho tulukon sang lawas sang Amay nga Langitnon.

• Sin-o ang una nga lalaki nga nagkabuhi sa kalibutan?

• Sin-o ang una nga babayi?

• Ano nga klase sang mga lawas ang ara sa ila ni Adan kag Eva?

Ipahikap sa kabataan ang ila mga butkon, kag pahanumdumi sila nga ang ila mga lawas
pareho sang mga lawas nanday Adan kag Eva.

Sugilanon Nga nagatumod sa larawan 1-33, Adam and Eve, isaysay ang sugilanon nanday Adan kag
Eva sa imo kaugalingon nga mga pulong, nga ginadagmit ang masunod nga mga puntos
(tan-awa sa Genesis 2:15–25; 3):

1. Pagkatapos nga mabaton nanday Adan kag Eva ang pisikal nga mga lawas, nagpuyo
sila sa isa ka matahum nga lugar nga ginatawag Hardin sang Eden.

2. Sanday Adan kag Eva ginkasal para sa wala’y katubtuban sang Amay nga Langitnon.

3. Ang mga prutas kag mga bulak mahapos lang nga nagatubo sa Hardin sang Eden,
kag ang tanan nga kasapatan anta.

4. Sanday Adan kag Eva wala pa makahibalo sang kinalain sang maayo kag malain.

5. Sanday Adan kag Eva indi pa makaangkon sang mga anak.

6. Sanday Adan kag Eva puede magkaon sang bunga sang tanan nga kahoy
magluwas lang sa isa.

7. Sanday Adan kag Eva nagkaon sang bunga sadtong kahoy.

8. Sanday Adan kag Eva kinahanglan magbiya sa Hardin sang Eden.

9. Nagliwat ang bilog nga kalibutan: Sanday Adan kag Eva kinahanglan na magtrabaho
sing todo para makakuha sang pagkaon, ang mga hilamon nagsugod sa pagtubo,
kag ang kasapatan nangin maila.

10. Sanday Adan kag Eva nagsugod na nga mag-angkon sang mga anak.

Ipakita ang larawan 1-34, Sanday Adan kag Eva Nagatudlo sa ila mga Kabataan. Ipaathag
nga ginbugayan sanday Adan kag Eva sang madamo nga mga anak. Sila ang una nga
mga ginikanan sa kalibutan. Gintudluan nila ang ila mga anak parte sa Amay nga
Langitnon kag kay Jesus. Nagdako ang ila pamilya kag naglapta sa bug-os nga kalibutan.
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• Ano ang ginbuhat nanday Adan kag Eva pagkatapos nila nga magbiya sa Hardin sang
Eden?

Ipaathag nga sanday Adan kag Eva kag ang ila mga anak naggamit kag nanginpulos sang
mga tanom kag kasapatan nga gintuga para sa kalibutan.

Kahiwatan Buligi ang kabataan nga himuon ang masunod nga hampang-hampang sa kamot:

Si Adan kag si Eva

Si Adan kag si Eva nagpuyo sa kalibutan (medyo ikuom ang duha ka kamot agud
ipakita ang kalibutan)
Sang bag-o pa ini kaayo mahuman.
Nag-atipan sila sang mga kasapatan (gamita ang isa ka kamot agud hapluson ang isa
ka kamot)
Kag nagtanom sang ila mga kalan-on (mag-aksyon nga daw nagakaon).
Si Adan kag si Eva may kabataan (itupad ang duha ka mga tudlo)
Kag ang ila kabataan nagbalata man (dugangi sang duha pa ka tudlo).
Karon madamo na sang kabataan (giho-gihoa ang tanan nga mga tudlo).
Tan-awa madamo na kita sa kalibutan (maghimo sang dako nga tipulon paagi sa kamot;
dayon iuntay ang mga butkon pakilid)!

Buligi ang kabataan sa paghangop nga tungod sanday Adan kag Eva ang una nga mga
ginikanan sa kalibutan, kita tanan kabahin sang ila panimalay.

Nagsiling ang Amay nga Langitnon kag si Jesus nga ang Kalibutan Matahum

Basaha sing mabaskog ang una nga dinalan sang Genesis 1:31. Ipasulit sa kabataan ang
dinalan upod sa imo. Ipaathag nga sa pamatyag sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus
ang tanan nila nga gintuga matahum. Labi sa tanan, nabatyagan nila nga matahum kita,
kag palangga gid nila kaayo ang tagsa sa aton.

Panaksihon Ipaambit ang imo panaksihon sang pagpalangga sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus
para sa tagsa sa aton. Ipaathag nga ang kalibutan kag ang tanan sa ibabaw sini para sa
aton agud gamiton kag panginpuslan. Kon matalupangdan naton ang isa ka bulak, bituon,
ukon bisan ano nga tinuga, ginapahanumdom kita nga palangga kita sang Amay nga
Langitnon kag ni Jesus. Magpahayag sang imo pagpasalamat para sa ila pagpalangga
kag para sa kalibutan.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Magpili sang pila ka mga kahiwatan gikan sa mga leksyon 8 tubtob 13, pareho sang
“Gintuga sang Dios” ukon “Si Noe,” nga himuon upod sang kabataan.

2. Repasuha kon ano ang nagkalatabo sa tagsa ka adlaw sang Pagtuga samtang ginaisip
sang kabataan ang mga inadlaw sa ila mga tudlo.

3. Ihambal ukon kantaha ang mga pulong sang “Palangga Ako sang Amay nga Langitnon
[My Heavenly Father Loves Me]” (Children’s Songbook, p. 228) upod sang kabataan.

4. Padrowinga ukon pakolora ang kabataan sang larawan sang isa ka butang nga bahin
sang plano sang Amay nga Langitnon, pareho sang bulak, kahoy, ukon adlaw. Isulat sa
ibabaw sang papel sang tagsa ka bata ang Nagapasalamat ako para sa kalibutan.
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Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Ihambal ang mga pulong sang “Dako Kaayo’ng Kalibutan [The World Is So Big]”

(Children’s Songbook, p. 235). Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon nga
ginapakita sa idalom:

Dako kaayo’ng kalibutan (magporma sang dako nga tipulon paagi sa mga kamot),
Diri himo sang Dios makit-an;
Bukid (ibutang ang mga kamot nga porma sang bukid sa ibabaw sang ulo)
Walog (Ibutang ang mga kamot nga nagakulob sa atubang sang lawas)
Kahoy nga tag-as (unata paibabaw ang mga kamot),
Kasapatan dagko (maglab-ot paibabaw)
Kag gagmay (maglab-ot paidalom).
Siga sang bituon sa gab-i (tadlunga kag giho-gihoa ang mga tudlo),
Kasanag sang adlaw sa aga (magporma sang dako nga tipulon paagi sa mga kamot).
Dako kaayo’ng kalibutan.
Ginhatag n’yang tanan nga bugay (haksa ang kaugalingon).

2. Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sa masunod nga hampang-hampang
sa kamot samtang ginahambal mo ang mga pulong:

Gintuga sang Dios

Gintuga sang Dios ang bulan (maghimo sang tipulon paagi sa mga kamot)
Kag nagaigpat nga bituon (buksi kag ikuom ang mga kamot)
Kag ginbutang sa langit (maglab-ot paibabaw).
Gintuga Niya ang adlaw (alsaha sing patipulon ang mga butkon sa ibabaw sang ulo)
Ang kahoy (alsaha paibabaw ang mga butkon)
Kag bulak (medyo ikuom ang mga kamot)
Kag pispis nga may pakpak (ikampay ang kamot nga daw nagalupad).

(Gikan sa Fascinating Finger Fun ni Eleanor Doan. © 1951. Gingamit nga may pahanugot.)

Leksyon 14
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga ang Sabbath isa ka adlaw sang
pagsimba kag pagpahuway.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Genesis 2:1–3 kag Exodus 16:11–31. Tan-awa man sa Mga
Prinsipyo sang Ebanghelyo (31110), kapitulo 24.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Larawan 1-6, Family Home Evening (62521); larawan 1-7, Isa ka Mapinalanggaon

nga Pamilya; larawan 1-8, Pagpanagtag sang Sakramento (62021); larawan 1-9,
Pangamuyo sa Aga (62310); larawan 1-10, Pang-panimalay nga Pangamuyo (62275);
larawan 1-35, Pagpanipon sang Tinapay; larawan 1-36, Kabataan kag Ginikanan
Nagabasa sang Sugilanon sa Balaan nga mga Kasulatan.

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan
sa pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sang Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Buligi ang kabataan nga idrama-drama ang tagsa ka adlaw sang Pagtuga samtang gina-
pahanumdom mo sila kon ano ang gintuga sa kada adlaw (tan-awa sa Genesis 1):

Adlaw 1 Magpatulog-tulog kag pagkatapos magbugtaw, para ipakita ang gab-i kag adlaw.

Adlaw 2 Magtindog, magtangla, kag idupa ang mga butkon agud ipakita ang langit.

Adlaw 3 Magduko sa pagpuksi sang bulak kag pagkatapos simhuti ang bulak.

Adlaw 4 Maghimo sang dako nga tipulon paagi sa inyo mga kamot para sa adlaw kag
sang mas gamay nga tipulon para sa bulan, kag dayon giho-gihoa ang inyo
mga tudlo samtang ginagiho ninyo ang inyo mga kamot agud ipakita ang 
nagaigpat-igpat nga mga bituon.

Adlaw 5 Maglupad-lupad nga daw pispis ukon isa ka isda nga nagalangoy-langoy sa dagat.

Adlaw 6 Magpakuno-kuno nga isa ka sapat. Maglibot-libot sa kuwarto sing pila ka beses
nga daw isa ka sapat. Dayon magtindog sa isa ka linya kag ang kada isa mag-
siling, “Ako si (ngalan sang bata). Anak ako sang Dios.”

Papungkoa sing malinong ang kabataan.

Sugiri ang kabataan nga sa ika-pito nga adlaw, nagpahuway ang Amay nga Langitnon kag
si Jesus. Gintawag nila ining adlaw sang pagpahuway nga Sabbath.

Ipasulit sa kabataan ang tinaga nga Sabbath sing pila ka beses.

Leksyon
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Ang Sabbath isa ka Balaan nga Adlaw

Basaha sing mabaskog ang Genesis 2:1–2 kag bersikulo 3 tubtob sa tinaga nga adlaw.
Ipaathag nga sang matapos tugahon sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus ang kalibutan
kag ang tanan sa ibabaw sini, ila ginpakamaayo ang ika-pito nga adlaw. Dapat ini mangin isa
ka balaan nga adlaw, lain sangsa iban nga mga adlaw sang simana. Ang Sabbath adlaw nga
aton inugpahuway gikan sa trabaho kag sa pagsimba sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus.

• Ano nga adlaw sang simana ang Sabbath?

• Ano ang ginhimo sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus sa adlaw nga Sabbath? 
(Tan-awa sa Genesis 2:2.)

Kahiwatan Ipaalsa sa kabataan ang pito ka mga tudlo. Mag-isip tubtob sa pito upod sa ila, nga gina-
alsa ang kada tudlo kon maisip na ini. Ipaathag nga sa ika-anum nga adlaw (giho-gihoa
ang una nga anum ka mga tudlo), ginahimo naton ang aton trabaho. Sa ika-pito nga adlaw
(giho-gihoa ang ika-pito nga tudlo nga sia lang isa), nagapahuway kita sa aton trabaho
tungod adlaw ini nga Sabbath.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-35, Pagpanipon sang Tinapay, kag isaysay ang sugilanon sang mga
Israelnon kag sang tinapay, suno sa makit-an sa Exodo 16:11–31.

Buligi ang kabataan nga makahangop sining milagro sang tinapay. Ipaathag nga sa tagsa
ka adlaw ang mga Israelnon nagtipon sang igo lang nga tinapay para sa sina nga adlaw,
pero sa ika-anum nga adlaw nagtipon sila sang igo nga tinapay para sa duha ka adlaw.
Kon magtipon ang mga Israelnon sang sobra nga tinapay sa bisan ano nga adlaw maglu-
was sa ika-anum, mapan-os ini. Sa ika-pito nga adlaw, nga amo ang Sabbath, wala sing
tinapay nga matipon. Sa sini nga adlaw ginakaon sang mga Israelnon ang sobra nga
tinapay nga ila natipon sang ika-anum nga adlaw.

• Paano nagakuha sang pagkaon ang mga Israelnon?

• Ngaa wala sila nagatipon sang tinapay sa Sabbath?

Basaha sing mabaskog ang Exodo 16:26. Ipaathag nga gintudluan ang mga Israelnon nga
indi magtrabaho sa Sabbath. Sa Sabbath, gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus
nga magpanumdom kita parte sa ila sangsa parte sa aton trabaho. Ang Sabbath balaan
kaayo nga adlaw para sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus.

Dagmita nga ang Sabbath indi isa ka adlaw sa pagtrabaho kag paghimo sang kinaandan nga
mga butang kundi isa ka adlaw sa pagsimba sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus. Ang
pagsimba nagakahulugan sang pagpanumdom parte sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus
kag sa paghimo sang mga butang nga nagapakita kon daw ano naton sila kapalangga.

Ang Sabbath Isa ka Adlaw sang Pagsimba

Buligi ang kabataan sa paghangop nga ang Sabbath isa ka masadya nga adlaw tungod
makasimba kita sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus sa madamo nga mga paagi.

• Ano ang inyo nabuhat sa sini nga adlaw agud ipakita sa Amay nga Langitnon kag kay
Jesus nga palangga ninyo sila?

Ipaathag nga isa ka importante nga paagi nga makasimba kita sa Amay nga Langitnon kag
kay Jesus, ukon agud ipakita sa ila nga palangga naton sila, amo ang pagkadto sa simbahan
kag pag-ambit sang sakramento. Ipakita ang larawan 1-8, Pagpanagtag sang Sakramento.
Malipayon ang Amay nga Langitnon kag si Jesus kon nagakanta kag nagapamati kita kag
kon nagahipos kag nagapahimuyong kita agud mabatian naton ang aton mga titser kag
mabatyagan ang pagpalangga sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus para sa aton.
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Kahiwatan Buligi ang kabataan nga himuon ang masunod nga hampang-hampang sa kamot:

Ari Ako Karon sa Simbahan

Ari ako karon sa simbahan (maghimo sang tore sang simbahan paagi sa pagtakop sang
mga kamot kag pagtapik sang punta sang duha ka tudlo).
Sa pagpamati (ibutang ang kamot sa dulunggan)
Kag pagpangamuyo (magkursimano kag iduko ang ulo).
Parte kay Jesus ginatun-an ko (magtudlo paibabaw);
Ginadumdom ko’ng mahal n’ya ako (haksa ang kaugalingon).

Ginapakita man naton sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus nga palangga naton sila
paagi sa pagbiste sang mahipid kag matinlo kon magkadto kita sa simbahan. Dapat naton
tinluan ang aton mga guya kag buhok kag isuksok ang pinakanami naton nga bayo.

Kahiwatan Ipadrama-drama sa kabataan nga wala nagahambal ang paghanda para magsimba.

• Ano ang aton ginahimo sa pagsimba sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus kon ara
kita sa simbahan?

• Ano ang aton ginahimo sa pagsimba sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus kon ara kita
sa balay?

Buligi ang kabataan sa paghangop nga indi kita dapat maggasto sang kuwarta ukon mag-
pamakal kon Sabbath. Indi kita dapat magkadto sa mga hinampang ukon kalingawan kon
Sabbath. Indi kita dapat magtrabaho sa aton ugsaran ukon mga hardin ukon magpamunit
ukon magpangayam kon Sabbath.

Ipaathag nga may madamo nga buluhaton sa puluy-an agud mahimo nga balaan ang
adlaw nga Sabbath. Ipakita ang mga larawan gikan sa seksyon sang “Pagpanghanda”
sa nagakabagay nga tion sa sini nga paghinambalanay. Puede kita maghampang sang
matinong nga mga hampang upod sang mga miyembro sang pamilya, magpabasa sang
mga sugilanon sa balaan nga mga kasulatan, maghimo sang mga album sang pamilya,
magbisita sa mga paryente ukon sang mga nagamasakit, magdrowing sang mga butang
nga aton ginapasalamatan, maglakat-lakat upod sang isa ka miyembro sang pamilya,
magpangamuyo, magkanta, kag magpamati sa maayo nga musika.

Kahiwatan Pabulos-bulosa ang kabataan sa pagdrama-drama nga wala nagahambal sang mga
butang nga nasadyahan gid nila himuon sa puluy-an agud himuon nga balaan ang
adlaw nga Sabbath.

Panaksihon Sugiri ang kabataan nga malipayon ang Amay nga Langitnon kag si Jesus kon magkadto
kita sa simbahan sa Sabbath kag kon magkanta, magpangamuyo, kag magpamati kita sa
aton mga titser. Malipayon man sila kon nagahulag kita sang nagakabagay sa puluy-an sa
Sabbath. Magsugid parte sa pila ka mahipos nga mga butang nga nanamian mo buhaton
sa Sabbath, kag magpahayag kon daw ano ka kamalipayon sa Sabbath. Paisoga ang
kabataan nga ipaambit sa ila mga panimalay kon ano ang ila natun-an sa sini nga leksyon.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Himoa ang masunod nga kahiwatan, nga nagahimo sang dinalan para sa tagsa ka bata
sa imo nga klase. Agdaha ang kabataan nga himuon ang mga aksyon upod sa imo.
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Tungod Dominggo Karon

Itudlo ang isa ka bata sa imo klase kag ihambal ang iya nga ngalan samtang ginahambal
mo ining binalaybay kag ginahimo ang nasambit nga aksyon:

Si (Ngalan sang bata) namati sa balaan nga mga kasulatan (ibutang ang kamot sa
dulunggan).
Si (Ngalan sang bata) namati sa balaan nga mga kasulatan, tungod Dominggo karon.

Maghambal sang isa ka binalaybay para sa kada bata, nga ginagamit ang masunod nga
mga ideya nga may porma sang yara sa ibabaw:

Si (Ngalan sang bata) nangamuyo sa Primary (magkursimano, iduko ang ulo, ipiyong
ang mata).
Si (Ngalan sang bata) nagdrowing (magdrowing-drowing sa hangin).
Si (Ngalan sang bata) nagbisita sa ginasubuan (kamustaha ang bata nga ginhingadlan).

Si (Ngalan sang bata) nagtuon parte sa family history (magbukad-bukad sang mga
pamihak kag matulutan-aw sang mga litrato).
Si (Ngalan sang bata) nagsulat kay Lola kag Lolo (magsulat-sulat).
Si (Ngalan sang bata) namati sa sugilanon (ibutang ang kamot sa dulunggan).

2. Isaysay sa kabataan ang masunod nga sugilanon sa imo kaugalingon nga mga pulong:

Ang mga pionero nagpanglakaton sang minilya agud makalab-ot sa Salt Lake agud
magpuyo didto. Nag-abot sila mga pila lang ka adlaw antes sang Sabbath. Bisan pa nga
kinahanglan nila magpatindog sang mga balay kag magpananom, nagpamat-od sila
nga indi magtrabaho sa Sabbath. Nagtrabaho sila sing todo kag madasig sa pagkutkot
sang duta kag sa paghanda sini para tamnan. Matig-a kaayo ang duta, amo nga
kinahanglan nila anay ini bas-on para maarado. Sang Sabado sang gab-i, malapad
kaayo ang ila natamnan sang mga utanon. Pagka-Dominggo sang aga, nagtipon sila
para sa ila mga miting sa Sabbath kag nagpasalamat sa Amay nga Langitnon sa
pagdala sa ila sa bag-o nga lugar nga mapuy-an.

3. Ipadrowing sa tagsa ka bata ang iya kaugalingon nga nagahimo sang isa ka buluhaton
sa Sabbath. Tuguti ang kabataan nga maghambal parte sa ila gindrowing. Markahi
ang tagsa ka drowing sang ngalan kag ginahimo sang bata, pareho sang sini nga
halimbawa: Si David nagakanta sang pang-Primary nga mga ambahanon sa Sabbath.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Buligi ang kabataan nga himuon ang masunod nga binalaybay nga may dala aksyon

samtang ginahambal mo ang mga pulong:

Ang Pagtuga

Nagsiling si Jesus nga magsilak ang adlaw (maghimo sang dako nga tipulon sa ibabaw
sang ulo paagi sa mga butkon),
Nga magtupa ang ulan (ipanaog ang mga kamot nga ginagiho-giho ang mga tudlo),
Nga magtubo ang bulak (medyo ikuom ang mga kamot nga nagakaya).
Nagsiling si Jesus nga makanta ang mga pispis (buksi kag itakop ang mga tudlo nga
daw tuktok sang pispis),
Kag natabo ini, natabo ini (magkursimano).

(Johnie B. Wood, sa Sing, Look, Do, Action Songs for Children, ed. Dorothy M. Peterson
[Cincinnati: Standard Publishing Co., 1965].)

Leksyon 15
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Ipaathag nga pagkatapos sang pagtuga sang kalibutan, nagpahuway ang Amay nga
Langitnon kag si Jesus. Ang Sabbath amo ang adlaw nga nagapahuway kita kag
nagapanumdom sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus.

2. Sugiri ang kabataan nga kon himuon naton ang aton mga buluhaton sa Sabado mahapos
na lang ang pagpanumdom sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus sa Dominggo. Kantaha
ang “Sabado [Saturday]” (Children’s Songbook, p. 196), nga nagahimo-himo sang mga
aksyon suno sa mga pulong.
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga hatagan sing bili kag respetuhon ang iya pisikal

nga lawas.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Daniel 1 kag Doctrine and Covenants 89. Tan-awa man sa
Mga Prinsipyo sang Ebanghelyo (31110), kapitulo 29.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia kag isa ka kopya sang Doctrine and Covenants.
b. Larawan 1-5, Pamilya nga may Lapsag (62307); larawan 1-37, Si Daniel nga

Nagapamalibad sang Karne kag Vino sang Hari (Gospel Art Picture Kit 114; 62094);
larawan 1-38, Kabataan nga Nagahampang sang Bola.

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Tanda para sa titser: Magmangin sensitibo sa mga balatyagon sang iban nga kabataan sa
imo klase nga may pisikal nga mga kasablagan. Magtutok sa mga butang nga mahimo
sang ila nga mga lawas, indi sa ila mga kasablagan.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Patinduga ang kabataan. Buligi sila nga kantahon kag himuon ang mga aksyon sang “Ulo,
Abaga, Tuhod, Tiil [Head, Shoulders, Knees, and Toes]” (Children’s Songbook, p. 275).
Kantaha ang ambahanon sa hustuhan nga kalagday agud matudlo ukon magiho ang mga
bahin sang lawas kon mamitlang ang mga ini. Halimbawa, itango ang ulo, uyugon ang
abaga, itiko ang mga tuhod, kag magtihin.

Ulo, abaga, tuhod, tiil, tuhod, tiil, tuhod, tiil,
Ulo, abaga, tuhod, tiil, mata, dulunggan, baba, ilong.

Ipaathag sa kabataan nga gingamit nila ang ila mga lawas agud buligan sila sa pagkanta
sining ambahanon.

Ginplano sang Amay nga Langitnon nga Makaangkon ang Kada Isa sa Aton sang
Pisikal nga Lawas

Repasuha upod sang kabataan nga sang nagpuyo kita upod sa Amay nga Langitnon kag
kay Jesucristo, wala kita sing pisikal nga mga lawas. Mga espiritu kita. Kinahanglan naton
nga magkari sa kalibutan agud mag-angkon sang pisikal nga lawas. Ginplano sang Amay
nga Langitnon nga mabun-ag kita sa kalibutan kag mag-angkon sang dutan-on nga mga
ginikanan nga mag-atipan sa aton.

Ipakita ang larawan 1-5, Pamilya nga may Lapsag.

• Sin-o ang mga tawo sa sini nga larawan?
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• Sin-o ang nagplano nga magkari kita sa kalibutan agud mag-angkon sang lawas kag
mag-angkon sang mga pamilya?

Kahiwatan Patinduga ang kabataan kag ipasunod ang imo mga aksyon samtang ginapaathag mo
nga ang aton mga lawas amo ang halin sa ibabaw sang aton mga ulo (tanduga ang ulo)
tubtob sa punta sang aton mga tiil (tanduga ang mga tudlo sa tiil). Ang aton mga guya
(magyuhum) kag ang aton mga tudlo (giho-gihoa ang mga tudlo) tanan mga bahin sang
aton lawas. Patiyuga sing kis-a ang kabataan kag papungkoa.

Ipaathag nga ang aton mga lawas makahimo sang madamo nga mga butang. Ang tagsa
ka bahin sang lawas may pinasahi nga buluhaton.

• Ano ang mahimo sang inyo mga mata?

• Ano ang mahimo sang inyo mga dulunggan?

• Ano ang mahimo sang inyo mga baba?

• Ano ang mahimo sang inyo mga kamot?

• Ano ang mahimo sang inyo mga tiil?

Kahiwatan Patinduga ang kabataan kag ipahimo ang masunod nga binalaybay nga may dala aksyon :

Kanami Gid sang Lawas Ko

Kanami gid sang lawas ko (ibutang ang mga kamot sa dughan)
Amay sa Langit nagplano.
Dulunggan ko ginhatag N’ya (ibutang ang kamot sa dulunggan)
Mata’ng makakita (itudlo ang mga mata).

Mga kamot nga ‘gapalakpak (magpalakpak),
Duha ka tiil sa paglibot (magtiyog).
Kon gusto ko, akon tiil
Akon gid malab-ot (magduko kag lab-uta ang mga tiil).

Kon pensaron ko’ng lawas ko (itudlo ang ulo),
Nalipay gid ako (mahipos nga magpungko)
Amay sa Langit nagplano
Nga sa Iya magpareho.

Gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesucristo nga Atipanon Naton ang Aton
mga Lawas

Ipaathag nga tungod importante kaayo ang aton mga lawas, ginhatagan kita sang Amay nga
Langitnon kag ni Jesus sang mga pagsulundan nga makabulig sa aton sa pag-atipan sang
aton mga lawas kag mapadayon ini nga makusog kag mabaskog. Ini nga mga pagsulundan
ginatawag nga Pulong sang Kaalam. Ipakita ang kopya sang Doctrine and Covenants (ukon
ipakita kon diin nagsugod ang Doctrine and Covenants sa triple combination). Ipaathag nga
ang Pulong sang Kaalam nasulat sa sining libro sang balaan nga mga kasulatan.

Hambali ang mga klase sang pagkaon nga ginasiling sa Pulong sang Kaalam nga makapada-
yon sang aton mga lawas nga mabakod, pareho sang mga prutas, utan, kag mga uyas
[grains]. Dayon hambali ang mga butang nga ginsiling sang Amay nga Langitnon kag ni
Jesus nga indi naton pag gamiton, pareho sang tabako, alkohol, kag kape. Buligi ang kabata-
an sa paghangop nga kon sundon naton ang Pulong sang Kaalam kag magkaon sang husto
nga mga pagkaon, malipay sa aton ang Amay nga Langitnon kag pagabugayan kita.
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Sugilanon Isaysay ang sugilanon sa Daniel 1 kon paano ginkaon ni Daniel ang mga pagkaon nga
gusto sang Amay nga Langitnon nga iya kaunon. Ipakita ang larawan 1-37, Si Daniel nga
Nagapamalibad sang Karne kag Vino sang Hari, sa nagakaigo nga tion.

• Ano ang ginhimo ni Daniel sang ginsilingan sia sang hari nga magkaon sang mga
butang nga indi maayo para sa iya? (Tan-awa sa Daniel 1:8, 12–13.)

• Paano ginbugayan sanday Daniel kag ang iya mga abyan tungod sa pagsunod sang
mga pagsulundan sang Amay nga Langitnon kon ano ang dapat kaunon? (Tan-awa sa
Daniel 1:15, 17, 20.)

• Ano nga mga pagkaon nga maayo para sa lawas ang inyo ginakaon?

• Ngaa dapat kamo magkaon sang mga pagkaon nga maayo para sa lawas?

• Ano ang inyo nabatyagan kon magkaon kamo sang mga pagkaon nga maayo para sa inyo?

Ipaathag nga kinahanglan man naton maghimo sang iban pa nga mga butang agud
mapadayon nga mabaskog kag mabakod ang aton mga lawas.

Ipakita ang larawan 1-38, Kabataan nga Nagahampang sang Bola.

• Ano ang ginahimo sining mga kabataan?

• Ngaa importante nga mag-ehersisyo ang aton mga lawas?

• Ano ang iban pa nga mga paagi agud ma-ehersisyo naton ang aton mga lawas?

Ibutang ang imo mga kamot sa isa ka kilid sang guya kag magpiyong nga daw nagakatulog.

• Ano ang akon ginahimo?

• Ngaa importante nga matulog sa husto nga kalawigon?

Magpakuno-kuno nga nagapanghugas ka sang imo mga kamot.

• Ano ang akon ginahimo?

• San-o kita dapat manghugas sang aton mga kamot?

• San-o kita dapat maligo?

• San-o kita dapat manipilyo?

• Ngaa kinahanglan naton nga mangin malimpyo?

Hambali ang iban pa nga importante nga mga pagsulundan sa ikaayong-lawas, pareho
sang pagbayo sing nagakadapat para sa tanan nga klase sang klima, pagsunod sang
mga pamatasan nga malayo sa disgrasya, kag paghaklo sang preska nga hangin.

Gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesucristo nga Protektahan Naton ang
Aton mga Lawas

Ipaathag nga gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga protektahan naton ang
aton mga lawas sa katalagman kag mga kasakitan. Pamangkuta ang kabataan parte sa
mga katalagman nga mahimo nila masugata, nga ginagamit ang masunod nga mga 
pamangkot ukon maghimo sang imo kaugalingon nga mga pamangkot:

• Ano ang mahimo matabo kon maghampang kamo sang posporo?

• Ano ang mahimo matabo kon maghampang kamo sa dalan ukon malapit sa mga salakyan?

• Ano ang mahimo matabo kon indi kamo maghalong sa matalom nga mga bagay pareho
sang kutsilyo kag gunting?

Leksyon 16
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• Ngaa kinahanglan naton maggamit sang seatbelt kon magsakay kita sa awto?

Ipaathag nga kinahanglan naton protektahan ang aton mga lawas. Indi kita dapat maghimo
sang mga butang nga delikado sa aton mga lawas kag mahimo nga makasakit sini. Ipaathag
nga gusto sang Amay nga Langitnon nga makabatyag kita nga hilway sa katalagman kag
malipayon. Gusto nila nga atipanon naton ang aton mga lawas agud mangin mabaskog kita.

Panaksihon Magpaambit sang imo balatyagon sang pagpasalamat para sa imo pisikal nga lawas.
Magpahayag sang imo pagpasalamat nga ginaatipan sang kabataan ang ila mga lawas
agud magbaskog kag magbakod sila.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Kantaha ang “Mga Bisagra [Hinges]” (Children’s Songbook, p. 277), nga ginahimo ang
mga aksyon suno sa mga pulong. Sugiri ang kabataan kon ano ka kamapinasalamaton
para sa lawas nga makahimo sang madamo nga mga butang.

2. Magdala sang mga larawan sang nagkalain-lain nga pagkaon kag ilimnon. Padesisyuna
ang kabataan kon ang tagsa ka bagay maayo ukon malain para sa ila mga lawas.
Ipaathag nga ang iban nga mga butang maayo, pero indi na makapaayo kon matam-an
kita. Halimbawa, manamit ang dulsi, pero magmasakit kita kon masobrahan. Ipakita ang
mga larawan sang makapaayo nga mga butang agud makita sang kabataan.

3. Sa isa ka bag ukon kahon, magdala sang pila ka mga bagay nga makabulig sa aton sa pag-
atipan sang aton mga lawas. Maglakip sang bagay nga nagabulig sa aton nga magtinlo,
pareho sang habon, sibin ukon gamay nga tualya, ukon sipilyo. Maglakip sang maayo
nga pagkaon, gamay nga habol agud irepresentar ang pagtulog, kag isa ka bagay nga
nagarepresentar sang ehersisyo, pareho sang isa ka gamay nga bola. Hatagi ang kabataan
sang mga tanda parte sa isa ka bagay kag ipapakot sa ila kon ano ini. Ipakita sa ila ang
bagay kon mapaktan nila ini. Padayuna tubtob mapaktan ang tanan nga mga bagay.

4. Patinduga ang kabataan kag ipadrama-drama sa ila nga wala nagahambal ang pagtipig
sa ila mga lawas nga mahipid kag matinlo. Kuno abi pahugasa sila sang ila mga kamot,
pasipilyuha sang ila mga ngipon, kag pahusaya sang ila mga buhok. Dayon ipadrama-
drama sa ila ang ila paborito nga paagi sang pag-ehersisyo, pareho sang pagtumbo-
tumbo, paglukso-lukso, paglumpat-lumpat, ukon paghaboy-haboy sang bola.

5. Hambali upod sang kabataan kon paano nga ang iban nga mga tawo may mga
diperensya sa ila mga lawas. Indi naton sila dapat yamuhaton ukon itudlo ukon
kadlawan. Hambali kon paano naton dapat kabigon ang mga tawo nga may pisikal nga
mga kasablagan (istoryahon naton sila, mangin ila abyan, kabigon sila nga normal,
buligan sila kon kinahanglan nila sang bulig).

6. Ipadrowing sa tagsa ka bata ang ila kaugalingon. Markahi ang tagsa ka papel sang
Nagapasalamat ako para sa akon lawas.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Ipakita ang larawan 1-5, Pamilya nga may Lapsag, kag tuguti ang kabataan nga

maghambal parte sini.

• Nangin lapsag [baby] bala kamo?
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• Makalakat bala ukon makahambal ang mga lapsag [baby]?

Pahanumdumi ang kabataan nga sadto mga lapsag pa sila, pero karon nagdalagko
na ang ila mga lawas kag makahimo na sila sing mas madamo nga mga butang.
Samtang nagatubo ang ila mga lawas, makahimo pa gid sila sing mas madamo pa
gid nga mga butang.

Ipakita ang larawan 1-16, Ang Pagkabun-ag, kag pahanumdumi ang kabataan nga bisan
si Jesus nangin isa ka lapsag sadto.

2. Itudlo ang imo baba kag magsiling, “Ini ang akon baba.” Dayon magpamangkot,
“Mapakita bala ninyo sa akon ang inyo baba?” kag buligi ang kabataan nga itudlo ang
ila mga baba. Sulita para sa mga mata, ilong, mga dulunggan, mga kamot, kag mga tiil.
Dayon itudlo ang tagsa ka bahin sang lawas nga wala ginahambal ang ngalan sini kag
pahingadli sa kabataan. Kon kabisado na sang kabataan ang ini nga mga bahin,
mahimo mo man sila pamangkuton sang mga ngalan sang iban nga bahin sang lawas
nga indi kaayo kilala sang kabataan, pareho sang siko, tuhod, pulso, kag buko-buko.

3. Maghimo-himo sang simple nga sugilanon parte sa isa ka diutay nga bata halin sa inyo nga
lugar. Isaysay ang parte sa pagbugtaw sang bata sa aga, pag-ilis, pagpamahaw, kag iban
pa sa bilog nga adlaw. Samtang nagahambal ka parte sa tagsa ka hilikuton, pamangkuta
ang kabataan kon ano nga mga bahin sang lawas ang ginagamit sang bata.

4. Patinduga ang kabataan kag ipakanta ang masunod nga ambahanon sa tono sang
“May Isa ka Snowman [Once There Was a Snowman]” (Children’s Songbook, p. 249).
Maggamit sang nagaduko-duko nga mga aksyon sa una nga dinalan kag nagaunat-unat
nga mga aksyon sa ika-duha nga dinalan.

Ako nangin lapsag, lapsag, lapsag.
Ako nangin lapsag, manubo.

Ako nagatubo, tubo, tubo.
Ako nagatubo, ‘gatubo!
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga hatagan sang bili ang ila mga kamot kag kon ano
ang mahimo sang mga ini.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Mateo 19:13–15 kag Doctrine and Covenants 20:70; 35:6;
42:43–44.

2. Maghanda sang isa ka bag ukon kahon nga nagaunod sang kilala nga mga bagay nga
may nagkalain-lain nga texture kag mga korte, pareho sang bato, dahon, tela, kutsara,
husay, kag lapis. Maglakip sang bisan isa lang ka bagay para sa tagsa ka bata sa klase.

3. Kon mahimo, maghimo sang kopya sang handout sa sign language (makit-an sa
katapusan sang leksyon) para sa tagsa ka bata.

4. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Gamay nga bagay pareho sang butones ukon sinsilyo.
c. Larawan 1-8, Pagpanagtag sang Sakramento (62021); larawan 1-11, Bata nga Lalaki

nga Ginabunyagan (62018); larawan 1-12, Bata nga Babayi nga Ginakompirmahan
(62020); larawan 1-39, Pagbendisyon sang Lapsag; larawan 1-40, Pagbendisyon
sang Nagamasakit (62342).

5. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Tanda para sa titser: Magmangin sensitibo sa mga balatyagon sang iban nga kabataan sa
imo klase nga may pisikal nga mga kasablagan. Magtutok sa mga butang nga mahimo
sang ila mga lawas, indi sa ila mga kasablagan.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ipalab-ot sa isa ka bata ang iya kamot sa bag ukon kahon nga imo ginhanda, nga wala
nagatulok sa sulod. Pangabaya ang bata nga hikapon ang isa sang mga bagay, isaysay
kon daw ano ini (mahumok, matig-a, mahining, magaras), kag pakton kon ano ini. Dayon
ipakuha sa bata ang bagay gikan sa bag ukon kahon kag ipakita ini sa klase. Ipahikap ini
sa iban nga kabataan. Padayuna tubtob nakabulos-bulos ang tagsa ka bata.

• Ano ang inyo gingamit sa paglab-ot sa sulod sang bag (kahon)?

• Ano ang inyo gingamit sa paghikap sang bagay?

Ipaathag nga ang aton mga kamot dako nga bugay sa aton. Magamit naton ang aton mga
kamot sa madamo nga mga paagi.

Makahimo Kita sang Madamo nga mga Butang paagi sa Aton mga Kamot

Ipaalsa sa kabataan ang ila mga kamot kag ipatan-aw sa ila. Hambali kon ano ang mahi-
mo sang kabataan paagi sa ila mga kamot. Makapulot sila sang isa ka butang paagi sa ila
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mga tudlo; makauyat sila sang isa ka butang paagi sa ila mga palad; makakaway sila kag
makaliso sang ila mga kamot sa tanan nga direksyon.

Kahiwatan Nga nagagamit sang gamay nga butang pareho sang butones ukon sinsilyo pabulos-bulosa
ang kabataan sa pagpulot sang bagay nga wala nagagamit sang ila mga kamalagko.
Pahanumdumi ang kabataan nga ang tagsa ka bahin sang aton mga lawas importante kaayo.

Kahiwatan • Paano kamo ginbuligan sang inyo mga kamot sa paghanda sa pagkadto sa simbahan?

Ipadrama-drama sa kabataan nga wala nagahambal ang mga hilikuton sa aga, pareho
sang pagpanghilam-os, pag-ilis, pagpanghusay, pagkaon, kag pagpanipilyo.

• Paano kamo ginabuligan sang inyo mga kamot sa paghampang?

Ipadrama-drama sa kabataan nga wala nagahambal ang mga paagi nga ginagamit nila ang
ila mga kamot sa paghampang, pareho sang pagpaumpok sang bola, pagpakaon sang mun-
yika, pagtangkas-tangkas sang mga bloke ukon balas, ukon paghampang sang drum.

• Paano kamo ginabuligan sang inyo mga kamot sa pagtrabaho?

Ipadrama-drama sa kabataan nga wala nagahambal ang mga paagi nga ginagamit nila
ang ila mga kamot sa pagtrabaho, pareho sang pagpamulot sang mga hampanganan,
paghanda sang lamisa, paghipid sang hiligdaan, ukon pagpakaon sang hinuptanan.

• Paano kamo ginabuligan sang inyo mga kamot kon magkadto kamo sa simbahan?

Ipadrama-drama sa kabataan nga wala nagahambal ang mga paagi nga ginagamit naton
ang aton nga kamot sa simbahan, pareho sang pagpangamusta, pagkapyot sang larawan,
pag-alsa sang kamot sa pagsabat sang pamangkot, ukon pag-ambit sang sakramento.

Buligi ang kabataan sa paghangop nga ang aton mga kamot dako kaayo nga bugay para
sa aton kag gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga gamiton naton ang aton
mga kamot sa pagbulig sa aton kaugalingon kag sa pagbulig sang iban. Ipaathag nga indi
gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga gamiton naton ang aton mga kamot sa
pagpamintas sa iban—sa pagpanumbag ukon pagpangusi ukon pagpangarus. Gusto nila
nga matun-an naton nga gamiton ang aton mga kamot sa husto nga mga paagi.

Ginagamit sang Iban nga mga Tawo ang Ila mga Kamot sa Pagbulig sa Aton

• Paano ginagamit sang inyo ginikanan kag sang iban nga mga miyembro sang pamilya
ang ila mga kamot sa pagbulig sa inyo?

Hambali kon paano ginahanda sang aton mga panimalay ang aton pagkaon, ginalabhan
ang aton mga bayo, ginahigot ang aton mga liston, nagahampang upod sa aton, kag
nagahimo sang madamo pa nga mga butang para sa aton.

Ipaathag nga ang mga lalaki nga nagakapot sang priesthood makabendisyon sa aton paa-
gi sa pagtakdong sang mga kamot. Ipakita ang mga larawan nga nalista sa seksyon sang
“Pagpanghanda” sing tag-isaisa, kag tuguti ang kabataan nga hibal-on ang nagkalain-lain
nga klase sang mga bendisyon nga sarang naton mabaton paagi sa mga kamot sang
mga nagakapot sang priesthood. Buligi sila sa paghangop nga sarang kita nga mahata-
gan sang mga bendisyon kon mga lapsag pa kita; mabunyagan kita kon walo na kita ka
tuig; makompirmahan kita pagkatapos sang bunyag kag mahatagan sang dulot sang
Balaan nga Espiritu; makaambit kita sang tinapay kag tubig nga ginbendisyunan kag gina-
panagtag sang mga nagakapot sang priesthood sa sakramento sa tagsa ka simana; kag
makabaton kita sang mga bendisyon kon nagamasakit kita.
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Sugilanon Buksi ang imo Biblia sa Mateo 19:13–15 kag isaysay ang sugilanon ni Jesus nga nagaben-
disyon sang kabataan. Basaha sang mabaskog ang una nga bahin sang bersikulo 13
(tubtob sa pangamuyo). Hambali kon paano gingamit ni Jesus ang iya mga kamot sa
pagbendisyon sa kabataan.

Ipaathag nga gingamit man ni Jesus ang iya mga kamot sa pagbulig sang mga tawo sa
iban pa nga mga paagi, pareho sang pagbendisyon sa nagamasakit, bulag, ukon bungol.

Makahambal ang Aton mga Kamot

Gamita ang imo mga kamot sa pagkaway ukon pagpanawag. Pamangkuta ang kabataan
kon ano ang imo ginahambal paagi sa imo mga kamot.

Ipaathag nga ang iban nga mga tawo nga bungol kag indi makabati ukon makahambal
nagasinyas sang ila mga kamot nga nagakahulugan sang mga tinaga. Nagahambal sila
paagi sa ila mga kamot. Ginatawag ini nga sign language.

Kahiwatan Nga ginagamit ang handout sa katapusan sang leksyon, tudloi ang kabataan kon paano
maghambal sang “tatay,” “nanay,” kag “Mahal ko kamo” sa Ingles nga sign language.
Kon mahimo, hatagi ang tagsa ka bata sang kopya sang handout agud dalhon pauli kag
ipaambit sa iya panimalay.

Panaksihon Alsaha ang imo mga kamot kag magpahayag sang imo pagpasalamat tungod sini.
Paisoga ang kabataan nga magpasalamat sa Amay nga Langitnon para sa ila mga kamot
kag gamiton ang ila mga kamot sa pagbulig sa ila kaugalingon kag sa iban.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Sunda ang hurma sang kamot sang tagsa ka bata sa isa ka panid sang papel. Isulat
ang Nagapasalamat ako para sa akon mga kamot sa tagsa ka papel, kag pakolori sa
kabataan ang hurma kag ipadala pauli.

2. Buligi ang kabataan nga kantahon ukon ihambal ang mga pulong sang “‘Gagmay Ko
nga Mga Kamot [I Have Two Little Hands]” (Children’s Songbook, p. 272). Maghimo-
himo sang mga aksyon suno sa mga pulong.

3. Kon itugot sang lugar ukon panahon, dalha ang kabataan sa paglakat-lakat sa gwa sa
pagtandog sang mga butang nga may nagkalain-lain nga texture, pareho sang brick,
stucco, lawas sang kahoy, kag hilamon.

4. Himoa ang masunod nga kahiwatan agud buligan ang kabataan sa pag-isip sang ila
mga tudlo kag mga kamalagko:

Pag-isip sang mga Tudlo

Alsaha ang isa ka kamot kag gamita ang tudlo sang pihak nga kamot sa pagtudlo kag
pag-isip, nga nagasugod sa kamalingking.

Isa, duha, tatlo, apat ka tudlo.
Idugang pa gid ang kamalagko.
Lima ka tudlo sa sini nga kamot,
Suno sa plano sang Amay sa Langit.
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Alsaha ang pihak nga kamot kag itudlo kag isipa sa amo man nga paagi.

Isa, duha, tatlo, apat ka tudlo.
Idugang pa gid ang kamalagko.
Sa sini nga kamot ang tudlo lima man.
Kon ano’ng buhaton sila akon tudluan.

Alsaha ang duha ka kamot kag tikoa ang tagsa ka tudlo kon maisip na ini.

Pulo tanan —isipon ta liwat.
Isa, duha, tatlo, apat,
Lima, anom, pito, walo, siyam, pulo—tanan.
(Tadlunga ang tanan nga tudlo sing dulungan.)
Makatindog sila tanan sing dungan.

5. Kantaha ang ambahanon nga “Masadya Himuon [Fun to Do]” (Children’s Songbook, p. 253)
sing pila ka beses. Para sa tagsa ka dinalan, pasugira ang kabataan sang isa ka butang nga
mahimo sang ila mga kamot, pareho sang pagpaumpok sang bola, pagpuksi sang bulak,
pag-iliili sang munyika, pagtukar sang piano, ukon pagkaway sang paalam.

6. Buligi ang kabataan nga himuon ang masunod nga binalaybay nga may dala aksyon ,
nga nagagamit sang mga aksyon suno sa mga pulong:

Lab-ot Paibabaw

Lab-ot paibabaw
Lab-ot paidalom
Iwaslik ang kamot.
Ihumlad ang mga tudlo,
Tapos ikuom todo.
Lab-ot paatubang
Lab-ot palikod;
Kag magpamalakpak.
Magpungko, magpahimuyong,
Ibutang ang kamot sa sabak.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sang masunod nga binalaybay nga

may dala aksyon samtang ginahambal mo ang mga pulong:

Nanamian ‘Ko sang Akon Mga Kamot

Nanamian ko sang akon mga kamot; mga abyan ko sila (alsaha ang mga kamot sa
atubang kag tuloka ini).
Masako nga nagabulig tubtob ang adlaw natapos na (maghimo sang mga hilikuton
sang kamot).
Mahipos sila nga nagakursimano (magkursimano) ukon nagapalakpak sing todo
(magpalakpak)!
Kon ginahimo nila ang husto, malipayon gid ako!

2. Papungkoa ang kabataan sing patipulon. Maglaragway sang isa ka sitwasyon kag
ipadrama-drama sa kabataan nga wala nagahambal kon ano ang dapat himuon sang
ila mga kamot sa sina nga sitwasyon.

Leksyon 17
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Mga halimbawa:

Ipakita sa akon kon ano ang dapat himuon sang inyo mga kamot antes magkaon.
Ipakita sa akon kon ano ang dapat himuon sang inyo mga kamot kon nagapamati
kamo sang sugilanon.
Ipakita sa akon kon ano ang dapat himuon sang inyo mga kamot kon ginpangabay
kamo nga puluton ang inyo mga hampanganan.
Ipakita sa akon kon ano ang dapat himuon sang inyo mga kamot kon
magpangamuyo kamo.

Ipaathag nga kinahanglan buligan naton ang aton mga kamot nga himuon pirme ang
mga butang nga nagakadapat.

3. Ihambal ang masunod nga binalaybay upod sang kabataan, nga nagahimo sang mga
aksyon suno sa mga pulong:

Magpalakpak

Magpalakpak, magpalakpak,
Magpalakpak pareho sa akon.

Tanduga’ng abaga, tanduga’ng abaga,
Tanduga pareho sa akon.

Pikpika ang tuhod, pikpika ang tuhod,
Pikpika pareho sa akon.

Maglungo-lungo, maglungo-lungo,
Maglungo-lungo pareho sa akon.

Magpalakpak, magpalakpak,
Pahiposa na sila karon.
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Nagapasalamat Ako para 
sa Akon mga Dulunggan

74

Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga hatagan sang bili ang iya mga dulunggan kag kon
ano ang mahimo sang mga ini.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Marcos 7:32–35 kag Joseph Smith—History 1:17.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia kag Pearl of Great Price.
b. Larawan 1-4, Ang Unang Palanan-awon (Gospel Art Picture Kit 403; 62470); larawan

1-41, Bata nga may Hearing Aid; larawan sang buhi nga propeta.

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Tanda para sa titser: Magmangin sensitibo sa mga balatyagon sang iban nga kabataan sa
imo klase nga may pisikal nga mga kasablagan. Magtutok sa mga butang nga mahimo
sang ila mga lawas, indi sa ila mga kasablagan.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Himoa ang masunod sing pahutik:

Tamyawa ang tagsa ka bata. Pangunahi ang mga kabataan nga himuon ang pila ka mga
butang, pareho sang pagpungko, pag-alsa sang ila mga kamot, pagpanaog sang ila mga
kamot, kag pag-alsa sang duha ka tudlo.

Sa normal mo nga tingug, pamangkuta ang kabataan kon paano nila nahibaluan ang ila
himuon samtang nagahutik ka.

• Ano nga parte sang inyo lawas ang nagbulig sa inyo nga mahibaluan kon ano ang akon
ginhambal?

Ang Aton mga Dulunggan Bugay sa Aton

Ambahanon Upod sang kabataan, kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang mga dinalan 1 kag 2
sang “Salamat sa Amay [Thanks to Our Father]” (Children’s Songbook, p. 20).

Pasalamatan ta’ng Amay,
Kay ginhatag nya’ng tanan.

Mata, dulunggan, kamot, tiil,
Kalan-unon kag bayo.

• Ano ang ginasiling sining ambahanon nga ginhatag sang Amay nga Langitnon sa aton?

• Diin sining mga butang ang nagabulig sa aton nga makabati? (Ang aton mga dulunggan.)

Pangabaya ang kabataan nga hikapon sang maayo ang ila mga dulunggan. Ipaathag nga
ang parte sang ila mga dulunggan sa gwa sang ila mga ulo indi amo ang ginagamit sa
pagpamati. Ini nga parte nagabulig sang tunog nga magsulod sa dulunggan pakadto sa
eardrum kag sa iban nga bahin sang dulunggan nga nagabulig sa aton nga makabati.

Leksyon
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• Paano naton mahalungan ang aton mga dulunggan?

Ipaathag nga dapat naton protektahan ang aton mga dulunggan sa mabaskog nga mga
gahod kag sa mga bagay nga makaguba sini.

Ipaathag nga tungod sa pila ka mga rason, ang mga dulunggan sang iban nga mga tawo
wala nagatrabaho sing maayo, amo nga indi nila mabatian ang tanan nga tunog nga ma-
batian sang kalabanan nga mga tawo. Kon may nahibaluan ang kabataan nga isa ka tawo
nga may kasablagan sa palamatin-an, mahimo ka magpaathag parte sa hearing aid sang
sina nga tawo. Ipakita ang larawan 1-42, Bata nga may Hearing Aid, samtang nagapaat-
hag ka. Buligi ang kabataan sa paghangop nga sa masami ang mga tawo nga indi maka-
bati sang maayo indi man makahambal sang maayo, tungod nagatuon ang mga tawo sa
paghambal paagi sa pagsunod sang mga tunog nga ila mabatian.

Kahiwatan Himoa ang mga sinyas sang sign language sa Ingles sang “I love you” (tan-awa sa
leksyon 17).

• Nadumduman bala ninyo ang kahulugan sini?

Ipahimo sa kabataan ining mga sinyas.

Pahanumdumi ang kabataan nga sang nagligad nga simana ginhambalan ninyo kon paa-
no nagahambal ang mga kamot paagi sa sign language. Buligi ang kabataan sa pagha-
ngop nga ang mga tawo nga indi makabati nagapakig-angot sa iban pa nga mga paagi,
pareho sang sign language, sa pagsulat, kag sa pagbasa sang mga bibig.

Sugilanon Isaysay ang sugilanon ni Jesus kag sang bungol nga tawo, suno sa makit-an sa Marcos
7:32–35.

• Ano sa banta ninyo ang pamatyag sadtong bungol nga tawo sang marealisar niya nga
makabati na sia?

Dagmita kon daw ano nga bugay ang makabati.

Makabati Kita sang Mga Tunog Paagi sa Aton Mga Dulunggan

Kahiwatan Silinga ang kabataan nga tun-an nila ang paggamit sang ila mga dulunggan.

Pabulos-bulosa ang kabataan sa pagkadto sa atubang sang kuwarto. Ihutik sa dulunggan
sang bata ang ngalan sang kilala nga sapat ukon bagay nga nagatuga sang tunog.
Ipasunod sa kabataan ang tunog para sa klase kag ipapakot sa iban nga kabataan kon
ano ang nagahimo sina nga tunog. (Ang mga tunog mahimo maglakip sang nagaunga
nga baka, nagataghol nga ido, nagaragingring nga telepono, ukon nagabusina nga awto.)

Hambali upod sang kabataan ang pila ka importante nga mga tunog nga mahimo nila
mabatian paagi sa ila mga dulunggan, pareho sang ila mga ginikanan nga nagapanawag
kag sang mga tunog nga nagapaandam sa ila nga mahimo sila madisgrasya.

• Ano ang paborito ninyo pamatian nga mga tunog?

Makapamati Kita sang mga Pinanudlo sang Amay nga Langitnon kag ni Jesucristo

Papungkoa ang kabataan sing mahipos kag magpamati.

• Ano ang inyo nabatian?

Hambali ang nagkalain-lain nga mga tunog nga ila mabatian, pareho sang nagabukas kag
nagasira nga mga puertahan, mga tawo nga nagaistoryhanay sa alagyan, musika sang
organ, ukon ang hangin.
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• Ano pang iban nga mga tunog nga aton mabatian sa simbahan?

Ipaathag nga mabatian naton ang aton mga titser, mga ginikanan, mga lider sa Primary,
ang bishop, kag ang iban pa nga mga lider sa simbahan.

• Ngaa importante para sa aton nga mamati sa sini nga mga tawo?

Ipaathag nga ining mga tawo nagabulig sa aton nga makatuon kon ano ang gusto sang
Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga himuon naton.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-4, Ang Unang Palanan-awon, kag ipasaysay sa kabataan kon ano ang
ila nadumduman parte sa larawan. Buksi ang balaan nga mga kasulatan sa Pearl of Great
Price kag basaha sing mabaskog kon ano ang ginsiling sang Amay nga Langitnon kay Joseph
Smith sa Joseph Smith—History 1:17: “Ining akon Pinalangga nga Anak. Pamatii Sia!”

Ipasulit sa kabataan ining mga pulong upod sa imo sing pila ka beses. Ipaathag nga gusto
sang Amay nga Langitnon nga mamati kita sa kon ano ang ihambal niya kag ni Jesus. Buligi
ang kabataan sa paghangop nga ang Amay nga Langitnon kag si Jesus mahimo nga indi
maghambal sa tanan sing direkta, pero makapamati kita sa aton mga ginikanan, mga titser,
kag mga lider sa Simbahan. Makasugid sila kon ano ang gusto sang Amay nga Langitnon kag
ni Jesus nga mahibaluan naton. Ang Balaan nga Espiritu makabulig man sa aton nga mahiba-
luan kon ano ang gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga himuon naton.

Ipakita ang larawan sang buhi nga propeta.

• Sin-o ini?

Ipaathag nga ang Amay nga Langitnon kag si Jesus nagahambal sa aton paagi sa aton
mga lider sa Simbahan, labi na gid sa aton propeta kag sa aton bishop. Ini nga mga lider
magasugid sa aton kon ano ang gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga himu-
on naton. Dapat kita mamati sa ila sing maayo.

Panaksihon Magpahayag sang imo pagpasalamat para sa imo mga dulunggan kag para sa dulot
sang palamatin-an.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Ipapiyong sa kabataan ang ila mga mata kag patabuni sang ila mga kamot. Tanduga
ang ulo sang isa ka bata. Ina nga bata dapat nga magsiling, “Nagapasalamat ako para
sa akon mga dulunggan.” Ipapakot sa iban nga kabataan kon kay sin-o nga tingug ang
ila nabatian. Padayuna tubtob nakahambal ang tanan nga bata.

2. Himoa ang masunod nga binalaybay nga may dala aksyon upod sang kabataan:

Kanami Gid sang Lawas Ko

Kanami gid sang lawas ko (ibutang ang mga kamot sa dughan)
Amay sa Langit nagplano.
Dulunggan ko ginhatag N’ya (ibutang ang kamot sa dulunggan)
Mata’ng makakita (itudlo ang mga mata).

Mga kamot nga ‘gapalakpak (magpalakpak),
Duha ka tiil sa paglibot (magtiyog).
Kon gusto ko, akon tiil
Akon gid malab-ot (magduko kag lab-uta ang mga tiil).
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Kon pensaron ko’ng lawas ko (itudlo ang ulo),
Nalipay gid ako (mahipos nga magpungko)
Amay sa Langit nagplano
Nga sa Iya magpareho.

3. Paatubanga ang kabataan sa isa ka direksyon samtang nagatindog ka sa likod nila.
Maghimo sang mga tunog paagi sa imo mga kamot ukon iban pa nga mga bagay nga
nagatuga sang tunog, kag ipapakot sa kabataan kon ano ang imo ginahimo agud
maghimo sang tunog. Mahimo ka magpalakpak sang imo mga kamot, mag-palagtik
sang imo mga tudlo, ukon magbagting sang bell. Tuguti ang kabataan nga himuon man
ang amo nga mga tunog.

4. Magrekord sang mga tunog sa inyo palibot, pareho sang nagataghol nga ido, nagahuni
nga mga pispis, ukon sang kinadlaw. Ipatukar ang mga tunog sa inyo nga klase kag
papamatia ang kabataan kag ipapakot kon ano yadtong mga tunog.

5. Tudloi ang kabataan sang simple nga ambahanon ukon binalaybay sa sign language.
Kon may kilala ka nga tawo nga maayo magsinyas, mahimo mo sia agdahon sa klase
kag ipasinyas ang “Ako Anak sang Dios” samtang nagakanta ang klase.

6. Magpungko upod sa kabataan sing patipulon. Maghutik sang malip-ot nga mensahe sa
bata sa imo tupad. Dayon ihutik man ini sang bata sa iya tupad, kag padayon sa tipulon.
Ihambal sing mabaskog sang katapusan nga bata ang mensahe. Ihambal sa klase ang
mensahe nga ginhatag mo sa una nga bata agud mahibaluan kon paano ini nagliwat.

Pagkatapos sang kahiwatan pamangkuta ang kabataan kon ano ang ila gingamit agud
mabatian ang mensahe. (Mga dulunggan.) Pahanumdumi sila nga pasalamatan ang
Amay nga Langitnon para sa ila mga dulunggan.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Kon mahimo, dalha sa gwa ang kabataan. Paisoga sila nga magpamati sing mahipos.

Ano nga mga tunog ang ila mabatian? Kon nakabalik na kamo sa hulot-klasehan,
repasuha ang mga tunog nga ila nabatian.

2. Patinduga ang kabataan kag ipahambal ang masunod nga binalaybay, nga ginahimo
ang mga aksyon nga ginapakita sa mga pulong:

Tanduga’ng Mata
Tanduga’ng mata,
Tanduga’ng ilong,
Tanduga’ng dulunggan,
Tanduga’ng tiil.

Unata’ng kamot
Paibabaw,
Taasa pa gid
Pakadto sa langit.

Ibutang ang kamot
Sa inyo buhok;
Maghipos nga magpungko
Sa inyo bangko.

Leksyon 18
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Nagapasalamat Ako 
para sa Akon Mga Mata
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga hatagan sang bili ang iya mga mata kag kon ano ang
mahimo sang mga ini.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Juan 9:1–7 kag 3 Nefi 11:1–17.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia kag Libro ni Mormon.
b. Isa ka spool nga may dako nga buho kag liston ukon higot. (Kon dako ang imo klase,

ayhan gusto mo magdala sang sobra sa isa.)
c. Panyo ukon tela nga itabon sa mata.
d. Larawan 1-43, Si Jesus nga Nagapaayo sang Bulag (Gospel Art Picture Kit 213; 62145);

larawan 1-44, Si Jesus nga Nagatudlo sa Nakatundan nga Bahin sang Kalibutan
[Western Hemisphere] (Gospel Art Picture Kit 316; 62380).

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Tanda para sa titser: Magmangin sensitibo sa mga balatyagon sang iban nga kabataan sa
imo klase nga may pisikal nga mga kasablagan. Magtutok sa mga butang nga mahimo
sang ila mga lawas, indi sa ila mga kasablagan.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ipakita sa kabataan kon daw ano kahapos ituhog ang liston ukon hilo sa spool nga naga-
muklat ang mga mata. Dayon piyonga ang imo mga mata kag ituhog ang liston sa spool.
Hatagi sang kahigayunan ang tagsa ka bata nga magtilaw.

Ang Aton Mga Mata Bugay para sa Aton

Ipaathag nga kita may mga mata agud kita makabasa kag makatuon, makatrabaho kag
makahampang, kag makakita sang matahum nga kalibutan.

Hambali upod sang kabataan kon paano maglain ang ila mga kabuhi kon indi sila makakita.

• Paano ninyo kaunon ang inyo pagkaon?

• Paano ninyo mahibaluan kon ano nga mga bayo ang suksukon?

• Paano ninyo mahibaluan ang alagyan sa palibot sang inyo puluy-an?

Kahiwatan Buligi ang kabataan nga ihambal ang mga pulong sang “Mga Mata [Two Little Eyes]”
(Children’s Songbook, p. 268).

Mata nga ‘gakisap-kisap,
Mata’ng makakita;
Ulo, abaga, tiil;
Kag iban pa nga parte.

Leksyon
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Tra la la la la la,
Mata’ng makakita,
Mata nga ‘gakisap-kisap,
Kag iban pa nga parte.

(Gikan sa Merrily We Sing, © 1948, 1975 iya sang Pioneer Press, Inc. [isa ka dibisyon sang
Jackman Music]. Gingamit nga may pahanugot.)

Kahiwatan Patuloka ang kabataan sa gwa sang bintana (ukon sa isa ka matahum nga larawan) kag
magpakuno-kuno nga ini ang una nga tion nga nakakita sila. Agdaha sila nga maghambal
parte sa kon ano ang ila nakita. Maghambal parte sa mga kolor kag korte. Buligi ang kaba-
taan nga makarealisar kon daw ano nga bugay ang makakita.

• Ano ang pila sang paborito ninyo tan-awon nga mga butang?

Ipaathag nga ang mga mata sang iban nga mga tawo indi makakita sing maayo.
Kinahanglan nila magsuksok sang antipara ukon contact lens agud magbulig sa ila nga
makakita. Ang iban nga mga tawo bulag kag indi makakita sang bisan ano.

Kahiwatan Hambali kon paano nakatuon ang mga bulag nga magkadto sa mga lugar nga sila lang
upod ang giya nga ido ukon baston. Tabuni ang mata sang isa sa kabataan kag kuno abi
ikaw ang giya nga ido. I-untay ang imo kamot para makaptan sang bata pareho sang higot
sang ido. Tuytuyi ang bata sa palibot sang kuwarto. Pabulos-bulosa ang mga kabataan
nga magpakuno-kuno nga bulag ukon giya nga ido.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-43, Si Jesus nga Nagapaayo sang Bulag, kag isaysay ang sugilanon
ni Jesus nga nagapaayo sang bulag nga tawo, suno sa makit-an sa Juan 9:1–7.

• Ano ang ginbuhat ni Jesus sa daga? (Tan-awa sa Juan 9:6.)

• Ano ang natabo sang nanghilam-os ang bulag sa punong? (Tan-awa sa Juan 9:7.)

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan sang bulag sang makakita na sia?

Nagapasalamat Ako sa Amay nga Langitnon para sa Akon mga Mata

Kahiwatan Patinduga ang kabataan kag ipasulit upod sa imo ang masunod nga binalaybay, nga gina-
tudlo ang tagsa ka parte sang lawas kon mamitlang ini:

Salamat sa Akon Mga Mata

Salamat sa akon mga mata,
Dulunggan, baba, ilong;
Mga kamot kag braso,
Paa, tiil, tudlo [sa tiil].

(Ginpabagay gikan sa binalaybay ni Lucy Picco.)

Sugilanon Ipalibot ang larawan 1-44, Si Jesus nga Nagatudlo sa Nakatundan nga Bahin sang Kalibutan
[Western Hemisphere], kag pangabaya ang tagsa ka bata nga maghambal sang isa ka bu-
tang nga iya nakita sa larawan. Isaysay ang sugilanon sang pagbisita ni Jesus sa Nakatundan
nga Bahin sang Kalibutan [Western Hemisphere], suno sa makit-an sa 3 Nefi 11:1–17.

• Sin-o ang nakita sang mga tawo?

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan sang mga tawo sang makita nila si Jesus? (Tan-awa
sa 3 Nefi 11:16–17.)

• Ano ang kolor sang roba ni Jesus? (Tan-awa sa 3 Nefi 11:8.)
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Ipaathag nga mahimo nga indi naton makita si Jesus sang personal pareho sang kataw-
han sang Nefi, pero kon makita naton ang matahum nga kalibutan, madumduman naton
ang iya pagpalangga para sa aton.

Panaksihon Ipaambit sa kabataan ang imo pagpasalamat para sa imo mga mata. Isaysay kon paano
ka ginapadumdom sang matahum nga mga gintuga nga makita mo adlaw-adlaw sang
pagpalangga sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus para sa imo. Pahanumdumi ang
kabataan sa pagpasalamat sa Amay nga Langitnon para sa ila mga mata.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Agdaha ang kabataan nga himutaran sing maayo ang mga mata sang tagsa-tagsa,
mga talukap, mga kilay, kag mga amimilok. Ipaathag nga ang aton mga talukap, mga
kilay, kag mga amimilok nagabulig nga indi makasulod sa aton mga mata ang higko,
yab-ok, kag balhas.

2. Antes sang klase, maggamit sang mataliwis nga bagay agud buslotan ang isa ka panid
sang papel sang mga korte nga tipulon kag kuwadrado. Sa klase, tabuni ang mga mata
sang kabataan sing tag-isaisa kag pangabaya sila nga hikapon ang mga bukol-bukol sa
papel kag ipahambal kon ano ang ila mga korte. Ipaathag nga pareho ini sa braille, nga
amo ang paagi nga makabasa ang mga bulag.

3. Nga ginagamit ang puyo nga papel, maghimo sang mga mata nga nagamuklat kag
nagapiyong (tan-awa sa ilustrasyon sa katapusan sang leksyon) para sa tagsa ka bata.
Isulat sa tagsa ka puyo ang Nagapasalamat ako para sa akon mga mata. Pakolori sa
kabataan ang mga mata kag padrowingi sang buhok ang ila mga puyo. Nga ginagamit
ang mga mata nga puyo, ipadrama-drama nga wala nagahambal upod sang kabataan
ang mga tion nga ginamuklat kag ginapiyong naton ang aton mga mata, pareho kon
magbugtaw ukon matulog kita, kon magpangamuyo kita, kag kon nahadlok kita.

4. Kon mahimo, dalha ang kabataan nga maglakat-lakat sa gwa. Pangabaya sila nga
magkursimano kag maghipos gid samtang nagalakat sila, agud makatutok sila sa
paggamit sang ila mga mata. Kon magbalik na sila sa klase, agdaha sila sa pagbulos-
bulos sugid sang ila mga nakita.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Popcorn sa Kahoy [Popcorn Popping]”

(Children’s Songbook, p. 242). Ipaathag nga ang mga bulak sang kahoy nga apricot daw
popcorn tulukon.

• Kon magtan-aw kamo sa gwa sang bintana, pareho sang ginasiling sa ambahanon,
makakita bala kamo sang nagalupok nga popcorn sa kahoy nga apricot? Ano ang
makita ninyo kon magtan-aw kamo sa gwa sang bintana?

Tuguti ang kabataan nga magtan-aw sa gwa sang bintana, ukon dalha sila sa gwa sing
makadali. Magbalik sa klase kag repasuha ang ila mga nakita.

• Ano ang inyo gingamit agud makita ining mga butang? (Mga mata.)

Ipaathag nga dapat kita magpasalamat sa Amay nga Langitnon para sa aton mga mata.
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2. Patinduga ang kabataan kag ipahambal ang mga pulong sang “Tanduga’ng Mata,” nga
ginahimo ang mga aksyon nga ginapakita sa mga pulong:

Tanduga’ng mata,
Tanduga’ng ilong,
Tanduga’ng dulunggan,
Tanduga’ng tiil.

Unata’ng kamot
Paibabaw,
Taasa pa gid
Pakadto sa langit.

Ibutang ang kamot
Sa inyo buhok;
Mahipos nga magpungko
Sa inyo bangko.

3. Ipakita sa kabataan ang gamay nga bagay. Ipaathag nga ibutang mo ini sa isa ka
lugar sa kuwarto, kag kinahanglan nila gamiton ang ila mga mata agud makita ini.
Papiyunga ang kabataan, kag ibutang ang bagay kon diin kitaon ini pero indi dayon
matalupangdan. Pamuklata ang kabataan kag ipapangita ang bagay nga wala sila
nagagiho ukon nagagahod. Silinga sila nga magkursimano kon nakita na nila ang bagay.
Pahanumdumi ang kabataan nga kinahanglan nila maghipos kag tugutan ang iban nga
makita sang ila mga mata ang bagay. Sulita sing pila ka beses kon gusto mo.

Leksyon 19
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga hatagan sang bili ang ila mga igbalatyag sang pag-
panimaho kag panabor.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Exodo 16:11–15, 31 kag Doctrine and Covenants 59:18–19.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia kag kopya sang Doctrine and Covenants.
b. Isa ka sampol sang mahamot nga pagkaon para sa tagsa ka bata (pareho sang

prutas, tinapay, biskwit, ukon popcorn). Ibutang ang mga sampol sa isa ka bag.
I-tsek sa ginikanan sang kabataan agud mapat-od nga wala sang bata nga may
allergy sa pagkaon.

c. Sampol sang bisan ano nga maaslom (pareho sang duga sang kalamunding), parat
(pareho sang asin), kag matam-is (pareho sang kalamay) para tilawan sang
kabataan. I-tsek sa mga ginikanan sang kabataan agud mapat-od nga wala sang
bata nga may allergy sa bisan ano nga sampol.

d. Larawan 1-35, Pagpanipon sang Tinapay.

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Tanda para sa titser: Magmangin sensitibo sa mga balatyagon sang iban nga kabataan sa
imo klase nga may pisikal nga mga kasablagan. Magtutok sa mga butang nga mahimo
sang ila mga lawas, indi sa ila mga kasablagan.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Pangabaya ang kabataan nga magpiyong. Pasimhuta ang kabataan sang mga sampol
sang pagkaon sa bag kag ipapakot kon ano ini nga mga pagkaon. Samtang nagapiyong
pa sila, hatagi ang kabataan sang sampol nga makaon. Pabuksi sa kabataan ang ila mga
mata, kag ipakita ukon sugiri sila sang ginkaon nila bag-o gid lang.

• Ano ang baho sini nga pagkaon?

• Ano ang sabor sini nga pagkaon?

Sugiri ang kabataan nga matagamtaman nila ang pagkaon bisan indi nila ini makita.
Mahimo nila ini tungod ginbugayan sila sang Amay nga Langitnon sang mga igbalatyag
sang pagpanimaho kag panabor.

May ilong kita agud makapanimaho kita

• Paano naton mapanimahuan ang mga butang?

Hambali upod sang kabataan ang pila ka mga butang nga ila napanimahuan sa sina nga
simana, pareho sang ginaluto nga pagkaon, preska nga hangin pagkatapos sang ulan,
ukon mga bulak. Hambali ang kabataan nga dapat kita magpasalamat sa Amay nga
Langitnon para sa aton igbalatyag sang pagpanimaho.

• Ano nga mga butang ang gusto ninyo simhutan?

Leksyon
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Kahiwatan Buligi ang kabataan nga himuon ang masunod nga binalaybay nga may dala aksyon:

Ako May Ilong

Ako may ilong (itudlo ang ilong).
Sa akon nawong (ibutang ang mga kamot sa guya),
Yara ‘gaplastar
Sa pinakanami nga lugar (magkurit sang tipulon sa ilong).

Ilong ko’ng makasimhot (magsimhot);
Kag makapanimaho (magginhawa paagi sa ilong kag ipagwa ini).
Salamat sa Amay nga Langitnon (magkursimano)
Sa ilong ko’ng mapuslanon.

Ang tagsa sa aton may dila agud makapanabor kita

Ipaathag nga ginbugayan kita sang Amay nga Langitnon sang dila agud makapanabor kita.
Patilawa ang kabataan sang maaslom, maparat, kag matam-is nga mga butang kon gusto nila.

• Diin ang maaslom?

• Diin ang maparat?

• Diin ang matam-is?

• Ano ang paborito ninyo nga tilawan?

Ipakita ang kopya sang Doctrine and Covenants (ukon ang title page sang Doctrine and
Covenants sa triple combination). Ipaathag nga ginsugiran kita sining libro sang balaan
nga mga kasulatan nga ang mga butang nga manami panimahuan kag panaboran para
sa aton agud gamiton kag tagamtamon (tan-awa sa D&C 59:18–19).

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-35, Pagpanipon sang Tinapay. Isaysay ang sugilanon sang tinapay,
suno sa makit-an sa Exodo 16:11–15, 31.

• Ano ang sabor sang tinapay? (Tan-awa sa Exodo 16:31.)

• Nakatilaw na bala kamo sang pulot?

• Ano ang iya sabor?

Ipaathag nga may madamo nga mga butang nga indi maayo tilawan: pila ka mga berries,
mga inuglimpyo, mga butang halin sa mga botelya ukon lata nga wala sang ngalan, ukon
mga bulong ukon tabletas nga wala sang pahanugot sang ginikanan. Ining mga butang
makapamasakit sa aton. Dagmita ang importansya sang pagpamangkot sa isa ka ham-
tong antes magtilaw ukon magkaon ang kabataan sang bisan ano nga ila makita.

Panaksihon Magpahayag sang imo pagpasalamat para sa ilong sa pagpanimaho sang mga butang
kag sa dila sa pagpanabor sang mga butang. Pahanumdumi ang kabataan sa pagpasala-
mat sa Amay nga Langitnon para sa ila mga igbalatyag sang pagpanimaho kag panabor.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Magdala sang pila ka mga butang nga mahamot kaayo, pareho sang habon, bulak,
kag kalamunding, kag sang pila ka mga butang nga wala sang baho, pareho sang
isa ka panid sang papel kag hampanganan. Ipatudlo sa kabataan kon diin ang ila
mapanimahuan. Papiyunga ang isa ka bata, ipasimhot ang isa sang mga butang, kag
ipapakot kon ano ini. Pabulos-bulosa ang tagsa ka bata.
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2. Ipatan-aw sa kabataan ang ila mga dila sa espeho. Ipaathag nga ang aton mga dila may
madamo nga taste buds nga nagabulig sa aton nga makapanabor sang matam-is,
maaslom, kag maparat. Patilawa ang kabataan sang tubig. Ipaathag nga ang aton mga dila
makabulig man sa aton nga mahibaluan kon basa ukon mabugnaw ang mga butang.

3. Ipadrowing sa tagsa ka bata ang iya paborito nga pagkaon. Tuguti ang kabataan nga
ipakita ang ila mga drowing kag isugid kon ano ang ila mga paborito nga mga pagkaon.

4. Magbutang sang diutay nga mga bahin sang mga butang nga pareho tulukon pero lain
sang sabor, pareho sang asin kag kalamay ukon sang harina kag tayubong. Hatagi ang
tagsa ka bata sang diutay nga matilawan sa kada butang. Dayon pamangkuta ang
kabataan kon ano ang ila sabor. Hambali kon paano nga pareho ang hitsura sang pila
ka mga butang pero lain ang sabor. (I-tsek sa mga ginikanan sang kabataan agud
mapat-od nga wala sang bata nga may allergy sa bisan ano nga dala mo.)

5. Kantaha ang “Sa Kapag-on [For Health and Strength]” (Children’s Songbook, p. 21).

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Magdrowing sang oval sa pisara ukon sa isa ka panid sang papel. Ipaathag nga ining

oval isa ka larawan sang guya.

• Ano ang kulang?

Samtang ginahingadlan sang kabataan ang mga mata, mga dulunggan, ilong, kag
baba, idrowing ang mga ini sa larawan. Dayon repasuha kon ano ang ginabuhat sang
tagsa ka bahin. Magpahayag kon daw ano ka kamapinasalamaton sa Amay nga
Langitnon para sa imo nga lawas.

2. Itudlo ang imo nga baba kag magsiling, “Ini ang akon baba.” Dayon magpamangkot,
“Mapakita bala ninyo sa akon ang inyo baba?” kag buligi ang kabataan nga itudlo ang
ila mga baba. Sulita para sa mga mata, ilong, mga dulunggan, mga kamot, kag mga tiil.
Dayon itudlo ang tagsa ka bahin sang lawas nga wala ginahambal ang ngalan sini kag
pahingadli ini sa kabataan. Kon mahingadlan sang kabataan ang tanan nga parte,
mahimo mo man sila pamangkuton sang mga ngalan sang mga bahin sang lawas nga
indi kaayo kilala sang kabataan, pareho sang mga siko, tuhod, pulso, kag buko-buko.

3. Patinduga ang kabataan kag ipahambal ang masunod nga binalaybay, nga ginahimo
ang mga aksyon nga ginapakita sa mga pulong:

Tanduga’ng Mata

Tanduga’ng mata,
Tanduga’ng ilong,
Tanduga’ng dulunggan,
Tanduga’ng tiil.

Unata’ng kamot
Paibabaw,
Taasa pa gid
Pakadto sa langit.

Ibutang ang kamot
Sa inyo buhok;
Mahipos nga magpungko
Sa inyo bangko.
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop kag makahibalo sang mga balatyagon

kag makatuon sang mga paagi agud mangin malipayon.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Lucas 15:11–32.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Larawan sang Nagayuhum/Nagakusmod nga Guya (tan-awa ang sulundan sa

katapusan sang leksyon).
c. Chalk kag eraser.
d. Larawan 1-45, Nagahugas sang mga Pinggan; larawan 1-46, Kabataan Nagahatag

sa Iloy sang mga Bulak; larawan 1-47, Nagailinaway nga mga Bata; larawan 1-48,
Kabataan Nagahampang sang mga Bloke [Blocks]; larawan 1-49, Ang Nadulang
Anak (Gospel Art Picture Kit 220; 62155).

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ipakita ang larawan sang Nagayuhum/Nagakusmod nga Guya. Kantaha ukon ihambal ang
mga pulong sa “Mga Yuhum [Smiles]” (Children’s Songbook, p. 267) sing madamo nga
beses upod sang mga kabataan. Hatagi sing oportunidad ang madamo nga kabataan sa
pagliwat sang guya sa yuhum ukon kusmod sa nagakaigo nga mga tion.

Kon ikaw gakusmuron,
‘Di pagdugayon.
Gilayon baliskaron
Pagyuhum himuon.

Indi na magkusmuron.
Isli sang yuhum.
Kalibutan gatahum
Kon tanan magyuhum.

Ang Aton Balatyagon Makita sa Aton Mga Guya kag sa Aton Mga Buhat

• Ano ang inyo nabatyagan kon kamo nagayuhum?

• Ano ang inyo nabatyagan kon kamo nagakusmod?

Ipaathag nga ang tawo sa masami makahibalo sang aton nabatyagan paagi sa
pagtulok sa aton mga guya. Pangabaya ang kabataan nga ipakita ang ila malipayon
nga mga guya sa imo.
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Kahiwatan Magdrowing sang apat ka dalagko nga tipulon sa pisara. Magdrowing sa sulod sing simple
nga mga pang-dagway agud makahimo sang mga guya nga nagapakita sang nagkalainla-
in nga mga emosyon: malipayon, nasubuan, akig, kag nahadlok (tan-awa ang paglaragway
sa idalom). Sa pag-drowing sang tagsa ka guya, pangabaya ang kabataan nga ilaragway
ang mga balatyagon nga napabutyag sa guya, kag dayon pangabaya sila nga himuon ang
ila kaugalingon nga mga guya nga malipayon, nasubuan, akig, kag nahadlok.

• Ano ang nagapalipay sa inyo?

• Ano ang nagapasubo sa inyo?

• Ano ang nagapaakig sa inyo?

• Ano ang nagapahadlok sa inyo?

Sugiri ang kabataan parte sang higayon sang ikaw nasubuan, nangakig, ukon nahadlok
kag sang higayon sang ikaw nalipay.

Sarang Naton Matun-an ang Pag-Kontrol sang Aton Mga Balatyagon

Ipaathag nga maayo nga ipakita ang tanan naton nga nagkalainlain nga mga balatyagon, pero
dapat naton ipakita ang mga ini sa husto nga pamaagi, ilabi na gid kon kita nagapangakig.

Ipakita ang larawan 1-47, Nagailinaway nga Mga Bata.

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan sining mga bata?

• Ano sa banta ninyo ang ginahambal nila sa isa kag isa?

• Ano ang dapat ninyo himuon kon akig kamo?

Ipaathag nga bisan pa daw gusto naton magpatupa, magsinggit, ukon magpanakit sa isa
ka tawo kon akig kita, sarang kita makapakita sang aton mga balatyagon sing may pagka-
maluluy-on kag kaligdong. Kon kita magpatupa ukon magsinggit, nagadugang lang ang
aton kaakig, pero ang pagmangin maluluy-on makabulig nga magmangin mas maayo ang
aton pamatyag.

Kahiwatan Pabulos-bulosa ang kabataan nga mangin mga bata sa larawan. Buligi sila nga makapamen-
sar sang mga butang nga mahimo ihambal sang mga bata sa isa kag isa sa larawan imbes
nga magsinggit ukon magpatupa, pareho abi sang “Puede ako naman?” “Bulos-bulos ‘ta,”
“Nasubuan ko kon ginasunlog mo ko,” ukon “Indi ko namian kon ginahimo mo ‘na.”

Ipakita ang larawan 1-48, Kabataan Nagahampang sang mga Bloke [Blocks]. Ihambal nga
ining kabataan ulolupod nga nagahampang sing matawhay kag may malipayon nga mga
guya tungod sila nagapaambitanay kag nagahambalanay sing maayo.

• Sin-o ang makabulig panami sang inyo pamatyag kon ikaw nasubuan, akig, ukon nahadlok?
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Ipaathag nga kon makighambal kita sa aton mga nanay, mga tatay, kag sa iban nga naga-
palangga sa aton, mabuligan kita nila intiende kon ngaa kita nagabatyag sing subong
sina. Kon magpangamuyo kita sa Amay nga Langitnon, ang Balaan nga Espiritu makabulig
pasulhay sa aton. Ang Balaan nga Espiritu magabulig sa aton sa paghibalo kon ano ang
himuon agud kita mangin malipayon liwat.

Kahiwatan Patinduga ang kabataan kag ipahimo ang masunod nga binalaybay nga may dala aksyon
sing pila ka beses:

Mga Balatyagon Ko

Kon nasubuan gid ko (maghimo sang masubo nga guya),
Nahakos ko ni nanay kag nalipay ko (haksa ang kaugalingon kag maghimo sang mali-
payon nga guya).

Kon naakig gid ko (maghimo sang akig nga guya),
Malakat ko kag kay tatay masugid ko (maglakat-lakat dira lang sa imo ginatindugan kag
magtango-tango nga kuno abi nagahambalanay).

Kon may nahadlokan gid ko (maghimo sang nahadlok nga guya),
Sa pangamuyo mangin ma’yo matyag ko (magkursimano).

Dayon kon maghampang ko,
Adlaw-adlaw mangin malipayon ako (maghimo sang malipayon nga guya).

Nalipay Kita Kon Makabulig Kita sa Iban

Ipakita ang larawan 1-46, Kabataan Nagahatag sa Iloy sang mga Bulak.

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan sang mga tawo sa sining larawan?

• Ngaa sa banta ninyo amo sina ang ila nabatyagan?

• Ano ang nabatyagan ninyo kon may ginahatagan kamo?

Ipakita ang larawan 1-45, Paghugas sang Mga Pinggan.

• Ano ang ginahimo sining bata nga babayi?

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan sang bata nga babayi sa larawan? Ngaa?

• Ano ang nabatyagan ninyo kon may nabuligan kamo?

Kahiwatan Buligi ang kabataan nga himuon ang masunod nga binalaybay nga may dala aksyon:

Nalipay Ko Magbulig

Si nanay akon buligan (magpakuno-kuno nga nagatakod sang apron);
Damo sia hilimuon.
Bulig ko pamala pinggan (magpakuno-kuno nga nagapamala mga pinggan)
Kag lapsag padedeon (magpakuno-kuno nga nagapadede sang lapsag).

Si tatay akon buligan (magpakuno-kuno nga nagatakod sang pang-ugsaran [garden]
nga mga guwantis);
Damo sia hilimuon (magpakuno-kuno nga nagagunting kag nagakorte sang mga tanom
ukon nagapanghilamon).
Gabulig ko sa ugsaran (magpakuno-kuno nga nagapamunyag sang mga tanom)
Obra niya tapuson.

Leksyon 21
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Nalipay ko magbulig (magtudlo sa nagayuhum nga guya).
Nami akon matyagan (ibutang ang mga kamot sa pihak kag pihak nga abaga kag haksa
ang kaugalingon).
Kon magbulig ko sa iban (iuntay ang mga butkon),
Ini nagakadapat lang (magtango-tango kag magkursimano)!

Gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga Mangin Malipayon Kita

Ipaathag nga gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga mangin malipayon kita.
Nakahibalo sila nga sarang kita mangin malipayon kon aton himuon ang ila ginapahimo
sa aton.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-49, Ang Nadulang Anak, kag isaysay ang istorya nga makita sa
Lucas 15:11–32. Ihambal ang nagkalainlain nga mga balatyagon nga ginpakita sang amay
kag sang iya mga anak nga lalaki. Sa tagsa ka balatyagon nga ginapakita, mahimo mo
ipatudlo sa isa ka bata ang nagakaigo nga guya sa pisara. Halimbawa, mahimo ka magsi-
ling: Ang isa ka bata nga lalaki gusto maghalin sa iya balay kag magkadto sa malayo nga
lugar. Sang naghalin sia, nasubuan iya tatay. Sang ulihi, ginbayaan ang bata nga lalaki
sang iya mga abyan. Nasubuan sia. Dugay-dugay, wala na sia kuwarta. Nahadlok sia tu-
ngod gingutom sia kag wala sang may naghatag sa iya sing bisan ano nga pagkaon…etc.

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan sang bata nga lalaki sang nagpauli sia?

• Ngaa nalipay ang tatay sang nagbalik ang iya anak? (Tan-awa sa Lucas 15:24.)

• Ngaa nangakig ang magulang nga lalaki sang nagbalik ang iya manghod? (Tan-awa sa
Lucas 15:28–30.) Ano ang puede niya himuon agud malipay liwat?

Panaksihon Pasaliga ang kabataan nga ang tanan-tanan kon kis-a nagabatyag sing kalipay, kasubo,
kaakig, ukon kahadlok. Dapat matun-an naton ipakita ining mga balatyagon sa husto nga
pamaagi. Pahanumdumi ang kabataan nga gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus
nga mangin malipayon kita. Sugiri ang kabataan kon ano nga kalipay ang nabatyagan mo
kon ginahimo mo ang ginapahimo sa aton sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Patinduga ang kabataan sing patipulon. Pangabaya sila nga tadlungon ang ila mga
bibig kag indi magyuhum. Dayon sugdi ang yuhum sa palibot paagi sa pagyuhum kag
pagsiling sang masunod nga mga pulong: “Mayuhum ako kay (ngalan sang bata).”
Ang bata nga imo ginlawag dapat magyuhum gilayon kag magsulit sang pahayag,
nga nagasal-ot sang ngalan sang madason nga bata. Padayuna tubtob ang tanan
nga kabataan nga patipulon nagayuhum.

Pahanumdumi ang kabataan nga kon magyuhum kita sa iban nga tawo, sa masami
yuhuman ka man nila. Mabudlay ang mangin masubo, akig, ukon hadlok kon
nagayuhum kita.

2. Kantaha “Sa Pagbulig [When We’re Helping]” (Children’s Songbook, p. 198) ukon 
“Gusto ni Jesus nga Magsilak Ako [Jesus Wants Me for a Sunbeam]” (Children’s
Songbook, p. 60).

3. Papamensara ang kabataan sang isa ka butang nga ila mahimo agud malipay. Iitsa
ang beanbag ukon mahumok nga bagay sa isa ka bata kag magsiling, “Si (ngalan
sang bata) malipayon kon .” Ipahambal sa bata ang isa ka butang nga
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nagapalipay sa iya kag dayon ihatag balik ang beanbag sa imo. Padayuna tubtob
nga nakabulos-bulos ang tagsa ka bata.

4. Mag-istorya parte sa isa ka bata nga naghimo sing maayo nga butang para sa iya
nanay, pareho abi sang paghimo sang ulobrahon sa sulod balay. Si nanay wala
nakahibalo kon sin-o ang nagbulig sa iya, gani ginpamangkot niya ang tagsa ka bata
sa pamilya kon sin-o nagbulig sa iya. Sang naglab-ot na sia sa bata nga naghimo sing
maayo, nahibal-an niya nga ginhimo sining bata tungod sang dako nga yuhum sang
bata. Nalipay ang bata tungod may ginhimo sia nga maayo.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Samtang ginahambal mo ang masunod nga binalaybay, pasunda ang kabataan sa mga

aksyon. Sulita kon luyag sang kabataan.

Nagapalipay sang Inadlaw

Duha ka mata makakita nami nga hilimuon (itudlo ang mga mata),
Duha ka bibig bilog nga adlaw makayuhum (magyuhum sang dako nga yuhum).
Duha ka dulunggan makapamati sa iban (ibutang ang mga kamot sa mga dulunggan),
Duha ka kamot makatago sang mga hampanganan (magpakuno-kuno nga nagapulot
sang mga hampanganan kag nagatago sang mga ini).

Dila makahambal sang maayo (itudlo ang baba),
Tagipusuon makaobra kag makahampang (ibutang ang mga kamot sa dughan).
Duha ka tiil makadalagan (itudlo ang mga tiil)—
Nagapalipay sang inadlaw para sa tanan.

2. Kantaha “Kon Nagakalipay Ka [If You’re Happy]” (Children’s Songbook, p. 266) kag
himoa ang mga aksyon nga ginatumod sa mga pulong. Sulita nga may dugang nga
mga dinalan subong sinang ginapanugyan sa idalom sang songbook page.

3. Pahimoa ang kabataan sang malipayon nga guya, sang masubo nga guya, sang akig nga
guya, kag sang kapoy nga guya. Ipaathag nga sarang sila makasiling paagi sa mga pulong
kon ano ang ila nabatyagan imbes nga maghibi ukon magreklamo. Kon maghambal kita
parte sa aton mga balatyagon sa masami mangin mas maayo ang aton pamatyag.

Leksyon 21
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Leksyon

22
Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata sa pagkahibalo nga bilang mga anak sang Amay nga

Langitnon ang tagsa sa aton sarang makahimo sing madamo nga butang.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang 1 Samuel 17.

2. Makig-angot sa ginikanan sang tagsa ka bata sa klase agud makahibalo sang isa ka
bagay nga mahimo sing maayo sang bata ukon ginatun-an nga himuon.

3. Maghanda sang mga pinanid sang papel nga may simple nga mga panulin, pareho
sang magpinalakpak, mag-isip hasta sa tatlo, maglakat palibot sa kuwarto, maglumpat,
mag-drowing sang tipulon (sa pisara ukon sa isa ka panid sang papel), magtindog sa
isa ka tiil, magkursimano, ukon magtudlo sang isa ka bagay nga asul. Magtigana sang
madamo gid nga pinanid sang papel subong sa kadamuon sang kabataan sa klase.
Hibaloa kon sin-o sa mga bata sa imo klase ang may mga kasablagan kag siguroha nga
maglakip sang mga bagay nga sarang nila mahimo.

4. Isulat ang ngalan sang tagsa ka bata sa separado nga panid sang papel.

5. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka biblia.
b. Isa ka gamay nga bunit (opsyonal; tan-awa sa leksyon 11).
c. Isa ka suludlan para butangan sang mga ngalan (opsyunal).
d. Larawan 1-5, Panimalay nga may Lapsag (62307); larawan 1-10, Pang-Panimalay nga

Pangamuyo (62275); larawan 1-38, Kabataan nga Nagahampang sang Bola; larawan
1-50, Sarang Ako Makabiste; larawan 1-51, Pamilya Nagaulolupod Obra (62313);
larawan 1-52, Ginpatay ni David si Goliat (Gospel Art Picture Kit 112; 62073).

6. Maghimo sang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga
kahiwatan sa pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Tanda sa titser: Magmangin sensitibo sa mga balatyagon sang bisan isa ka bata sa imo
klase nga may pisikal nga mga kasablagan. Magtutok sa mga butang nga mahimo sang
ila mga lawas, indi sa ila mga kasablagan.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Piura ang mga pinanid sang papel nga may mga ngalan sang kabataan kag ibutang ang
mga ini sa isa ka suludlan ukon sa salog. Pagamita sang bunit ang isa ka bata ukon ang
iya kamot sa pagpulot sang isa sang mga pinanid sang papel. Pangabaya ang napudyu-
tan nga ngalan sang bata nga magtindog sa tupad mo. Sugiri ang klase sang butang nga
sarang mahimo sing maayo sining bata ukon ginatun-an nga himuon. Sulita tubtob ang
tagsa ka bata nakabulos-bulos sa pagpili sang ngalan kag may nasugid ka parte sa tagsa
ka bata. Dayawa ang kabataan tungod sa ila sarang mahimo kag ginatun-an nga himuon.
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Ang Aton Mga Lawas Sarang Makahimo sing Madamo nga Butang

Ambahanon Kantaha “Ako Anak sang Dios [I Am a Child of God]” (Children’s Songbook, p. 2) upod
sang kabataan.

Ako anak sang Dios,
Iya ginpadala,
Ginhatagan sang puluy-an
Kag sang ginikanan.

Tudloi kag ubayi ko,
Sang dapat agyan.
Tudluan nimo ako
Pabalik sa iya.

• Sin-o ang amay sang inyo espiritu?

• Sin-o ang nagpadala sa inyo diri sa kalibutan agud makaangkon sang lawas?

Repasuha sa kabataan nga ginplano sang Amay nga Langitnon nga magkari kita sa kali-
butan agud makaangkon sang mga lawas. Ipaathag nga gusto niya kita makatuon sa pag-
himo sang madamo nga butang gamit ang aton mga lawas kag gusto niya nga gamiton
naton ang aton mga lawas sa husto nga pamaagi agud sarang kita mangin pareho sa iya.

• Ano ang sarang ninyo mahimo gamit ang inyo mga kamot? inyo mga tiil? inyo mga baba?
inyo mga mata?

Ipakita ang larawan 1-5, Panimalay nga may Lapsag.

• Ano sa banta ninyo ang sarang mahimo sining lapsag [baby]?

Ipamangkot ang masunod nga mga pamangkot ukon uloanggid sini agud ipakita kon pila
ka butang ang natun-an nga himuon sang kabataan humalin sang sila mga lapsag pa.

• Sarang bala makalakat ang isa ka lapsag?

• Sarang bala makahambal ang isa ka lapsag?

• Sarang bala mapadede sang isa ka lapsag ang iya kaugalingon?

• Sarang bala mapailis sang isa ka lapsag ang iya kaugalingon?

• Sarang bala magbulubalintong ang isa ka lapsag?

• Sarang bala makakanta ang lapsag?

• Sarang bala makamaneho sang tricycle ang isa ka lapsag?

Ipaathag nga ang kabataan nagatubo kag ila matun-an ang paghimo sang madamo pa
gid nga mga butang. Isa-isa, ipakita ang mga larawan 1-10, 1-38, 1-50, kag 1-51. Pauyata
sang larawan ang isa ka bata samtang ang iban nga kabataan nagapaathag kon ano ang
nagakatabo sa larawan. Pagkatapos nga magsabat ang kabataan, dayawa sila tungod sa
mga butang nga ila nahibal-an nga sarang mahimo sang aton mga lawas.

Kahiwatan Papilia ang tagsa ka bata sang isa ka panid sang papel nga may nakasulat nga panulin.
Basaha ang panulin sing mabaskog kag ipahimo sa bata kon ano ang nakasiling diri.
Pabulos-bulosa ang tagsa ka bata.
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• Ano ang ginatun-an ninyo nga himuon subong?

• Ano ang gusto ninyo tun-an nga himuon kon magdaku-dako na kamo?

Hambala ang kabataan nga nagapasalamat ka sa Amay nga Langitnon tungod may mga
lawas kita nga sarang makahimo sing madamo kaayo nga butang.

Ang Amay nga Langitnon Sarang Makabulig sa Aton sa Paghimo sing Madamo
Kaayo nga Butang

Hambala ang kabataan nga kon kis-a ginapangabay kita sa paghimo sang mga butang
nga mabudlay.

• Ano ang natilawan ninyo himo nga mabudlay?

• Sin-o ang makabulig sa aton tuon sa paghimo sining mga butang? (Mga ginikanan,
mga utod, mga titser.)

• Kay sin-o kita makapangamuyo para sa bulig kon kinahanglan kita maghimo sang butang
nga mabudlay? (Ang Amay nga Langitnon.)

Ipaathag nga si Jesucristo sarang man makabulig sa aton kon mabudlay himuon ang mga
butang.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-52, Ginpatay ni David si Goliat, kag isaysay ang istorya ni David kag
Goliat, suno sa makit-an sa 1 Samuel 17. Ipaathag nga ginbuligan ni Jesus si David sa
paghimo sing isa ka mabudlay nga butang.

• Sin-o ang nagahadlok sang armada sang Israel? (Tan-awa sa 1 Samuel 17:4–8.)

• Sin-o ang ginsaligan ni David nga magbulig sa iya? (Tan-awa sa 1 Samuel 17:37.)

Panaksihon Ipahayag ang imo pagpasalamat sa Amay nga Langitnon tungod sang imo lawas kag
sang madamo nga butang nga sarang mahimo sini. Paisuga ang kabataan sa pagpanga-
bay sa Amay nga Langitnon nga buligan sila sa paggamit sang ila mga lawas sa paghimo
sang maayo nga mga butang.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Upod ang kabataan, kantaha ang “Masadya Himuon [Fun to Do]” (Children’s Songbook,
p. 253) kag himoa ang nagakaigo nga mga aksyon. Tugoti ang kabataan nga magpanulin
sang mga aksyon para sa dugang nga mga binalaybay.

2. Hatagi ang kabataan sing papel kag crayons kag ipadrowing sa tagsa ka bata isa ukon
sobra pa nga mga butang nga sarang niya mahimo. Isulat Sarang ako makahimo sang
madamo nga butang sa papel sang tagsa ka bata.

3. Buligi ang kabataan nga makapamat-od sang butang nga sarang nila mahimo sa balay
agud makabulig, pareho abi sang paghanda sang lamesa, pagsilhig sang salog, ukon
pagpakaon sang hinuptan nga sapat. Pahanumdumi sila nga sugiran ang ila mga
ginikanan parte sini pagkatapos sang Primary agud mabuligan sila sang ila mga
ginikanan dumdom sa paghimo sini.

4. Sulita ang pila sang nagakaigo nga mga kahiwatan sa leksyon 16 tubtob 20.

Leksyon 22
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Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Patinduga ang kabataan kag pakantaha sang masunod nga mga pulong sa tuno sang

“May Isa ka Snowman [Once There Was a Snowman]” (Children’s Songbook, p. 249).
Maggamit sang mga aksyon nga nagakatinkatin para sa una nga binalaybay kag mga
aksyon nga nagaunat-unat para sa ikaduha nga binalaybay.

Ako nangin lapsag, lapsag, lapsag,
Ako nangin lapsag, manubo.

Ako nagatubo, tubo, tubo,
Ako nagatubo, ‘gatubo!

Pahambala ang kabataan parte sa mga butang nga natun-an nila himuon humalin sang
sila mga lapsag pa lamang.

2. Ilaragway ang aksyon pareho sang pagtumbo-tumbo, pagpamalakpak, ukon paglumpat-
lumpat, kag pangabaya ang kabataan nga lawagon kon ano ang imo ginahimo. Dayon
pahimoa ang kabataan sang amo man nga aksyon. Pabulos-bulosa ang tagsa ka bata
nga magpakita sang aksyon. Pahambala ang iban nga kabataan kon ano ang aksyon
kag dayon sundon ini.
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Leksyon

23
Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga ang Amay nga Langitnon nagplano

para sa tagsa sa aton nga malakip sa isa ka pamilya nga nagakinahanglan sa aton kag
nagapalangga sa aton.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Lucas 1:26–35.

2. Kilalaha ang mga pamilya sang kabataan sa imo klase kag mangin handa sa pagsambit
sang positibo nga butang nga nagakatabo sa kada isa, pareho sang bag-o nga lapsag,
utod sa misyon, ukon pang-panimalay nga pagpaliwaliwa.

3. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Chalk kag eraser.
c. Larawan 1-5, Panimalay nga may Lapsag (62307); larawan 1-7, Isa ka Mapinalanggaon

nga Pamilya; larawan 1-16, Ang Pagkabun-ag ni Jesus (Gospel Art Picture Kit 201;
62495); larawan 1-23, Isa ka Pugad nga may mga Buto sang Pispis; larawan 1-51,
Pamilya Nagaulolupod Obra (62313); larawan 1-53, Pang-Panimalay nga
Pagpaliwaliwa (62384).

4. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Tanda sa titser: Mangin sensitibo sa pang-panimalay nga mga sitwasyon sang kabataan
sa imo klase. Buligi ang kabataan nga makahangop nga ang importante nga butang parte
sa pamilya indi ang kadamuon sang tawo sa pamilya, kundi nga ang mga miyembro sang
pamilya nagapalanggaanay kag nagaatipan sang kada isa.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ipakita ang larawan 1-23, Isa ka Pugad nga may mga Buto sang Pispis. Pahambala ang
kabataan parte sa larawan kag ipatudlo sa ila ang mga pispis kag ang pugad.

• Sin-o ang naghimo sang pugad para sa gamay pa gid kaayo nga mga pispis?

• Ngaa kinahanglan sang gamay pa gid kaayo nga mga pispis ang isa ka nanay kag tatay
nga mag-atipan sa ila? (Agud pakan-on sila, agud mapainit-initan sila, kag agud
protektahan sila gikan sa katalagman.)

• Kon ang gamay pa gid kaayo nga mga pispis magdaku-dako kag mabaskog na, sin-o
ang magatudlo sa ila sa paglupad?

Ipaathag nga ang gamay pa gid kaayo nga mga pispis nalakip sa isa ka pamilya nga
magabulig atipan sang ila mga panginahanglan.

Nalakip Ako sa isa ka Pamilya

• May pamilya bala kamo?

• Ngaa kinahanglan ninyo sang pamilya nga mag-atipan sa inyo?
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Ipakita ang larawan 1-5, Panimalay nga may Lapsag. Repasuha kon paano ang Amay nga
Langitnon nagplano para sa tagsa sa aton nga magkari sa kalibutan kag mangin bahin sang
isa ka pamilya. Ipaathag nga kon ang isa ka lapsag mabun-ag, ang lapsag indi sarang makaa-
tipan sang kaugalingon sini. Ang isa ka lapsag indi sarang makapakaon ukon makabiste sang
kaugalingon sini. Kinahanglan sini ang isa ka pamilya nga mag-atipan sa iya.

• Sin-o ang nag-atipan sa inyo sang natawo kamo?

• Ano ang pila ka mga butang nga ginhimo sang inyo pamilya sa inyo sang gamay pa gid
kamo kaayo?

• Ano ang pila ka mga butang nga ginahimo sang inyo pamilya sa inyo subong?

• Sin-o ang nagplano sa inyo nga malakip sa isa ka pamilya?

Buligi ang kabataan nga makahangop kon ano kamalipayon sang ila mga pamilya sang
nabun-ag sila. Idagmit kon ano sila kapalangga sang ila mga ginikanan kag iban pa nga
mga miyembro sang pamilya kag luyag nga malipay sila.

Ambahanon Buligi ang kabataan sa pagkanta ukon paghambal sang mga pulong sang “Ako Anak sang
Dios [I Am a Child of God]” (Children’s Songbook, p. 2).

Ako anak sang Dios,
Iya ginpadala,
Ginhatagan sang puluy-an
Kag sang ginikanan.

Tudloi kag ubayi ko,
Sang dapat agyan.
Tudluan nimo ako
Pabalik sa iya.

Ipakita ang larawan 1-16, Ang Pagkabun-ag ni Jesus, kag ipaathag nga si Jesus nabun-ag
sa isa ka pamilya sang nagkari sia sa kalibutan (tan-awa sa Lucas 1:26–35).

• Sin-o ang mga tawo sa sini nga larawan?

• Sin-o ang nanay ni Jesus?

• Sin-o ang tatay ni Jesus? (Pahanumdumi ang kabataan nga ang Amay nga Langitnon
amo ang tatay ni Jesus; si Jose isa ka maayong tawo nga ginpili sang Amay nga
Langitnon agud mag-atipan kay Maria kag kay Jesus.)

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan nanday Maria kag Jose parte kay Jesus?

• Ano sa banta ninyo ang ginhimo nanday Maria kag Jose agud maatipan ang lapsag nga
si Jesus?

• Sin-o ang nagplano kay Jesus nga makaangkon sang isa ka pamilya nga magpalangga
kag mag-atipan sa iya?

Palangga sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus ang Tagsa ka Pamilya

Ipakita ang larawan 1-7, Isa ka Mapinalanggaon nga Pamilya. Ipaathag nga ang pila
sang mga pamilya may nanay kag tatay, kag ang pila sang mga pamilya may isa lamang
ka ginikanan. Ang pila sang mga pamilya may lolo ukon lola ukon iban nga tawo nga na-
gabulig sa pag-atipan sang kabataan. Ang pila sang mga pamilya may madamo nga ka-
bataan, samtang ang iban nga pamilya may isa lamang ka bata ukon wala sing kabataan.
Buligi ang kabataan nga makahangop nga ang tagsa ka pamilya tuhay kag palangga sang
Amay nga Langitnon kag ni Jesus ang tagsa ka pamilya.
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Kahiwatan Agdaha ang tagsa ka bata nga magsugid parte sa iya pamilya. Sing tinag-isa-isa, buligi ang
tagsa ka bata nga magdrowing sang mga tawo-tawo sa pisara nga magrepresentar sang mga
miyembro sang iya pamilya. Ipasambit sa bata ang ngalan sang tagsa ka miyembro sang pa-
milya sing mabaskog kag dayon isipon ang mga miyembro sang pamilya. Sa pagtapos sang
tagsa ka bata, ipahayag sa klase ang imo natun-an parte sa pamilya sang bata.

Gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga ang mga Miyembro sang
Pamilya Magpakita sing Pagpalangga sa Kada Isa

Ambahanon Buligi ang kabataan sa pagkanta ukon paghambal sang mga pulong sang “Masadya nga
Panimalay [A Happy Family]” (Children’s Songbook, p. 198).

Palangga ko’ng nanay ko.
Palangga ko’ng tatay ko;
Palangga nila kami,
Masadya nga panimalay.

(Gikan sa Merrily We Sing, © 1948, 1975 iya sang Pioneer Music Press, Inc. [dibisyon sang
Jackman Music]. Gingamit nga may pahanugot.)

• Paano ninyo nahibal-an nga palangga kamo sang inyo pamilya?

• Ano ang ginahimo ninyo agud ipakita sa mga miyembro sang inyo pamilya nga
palangga ninyo sila?

Ipakita ang larawan 1-53, Pang-panimalay nga Pagpaliwaliwa.

• Malipayon bala ini nga pamilya? Paano kamo nakahibalo?

• Ano ang namian ninyo himuon upod sa inyo pamilya?

• Kon ang tanan-tanan maayo sa kada isa, ano ang inyo mabatyagan?

Ipakita ang larawan 1-51, Pamilya Nagaulolupod Obra.

• Ano ang ginahimo sining pamilya?

• Ano ang inyo ginahimo agud makabulig sa inyo pamilya?

• Ano ang inyo nabatyagan kon magbulig kamo sa mga miyembro sang inyo pamilya?

Kahiwatan Papamensara ang kabataan sang nagkalainlain nga pamaagi nga makabulig sila sa ila mga
pamilya sa balay, pareho sang paghimus sang ila mga hampanganan, paghampang sa lap-
sag, ukon pagbulig hugas sang mga pinggan. Ipadrama-drama sa kabataan ang ila mga
ideya. Paisuga ang kabataan sa pagbulig sang ila mga pamilya sa sulod sina nga simana.

Panaksihon Ipahayag ang imo balatyagon sang pagpasalamat sa Amay nga Langitnon tungod sa
bugay nga mangin bahin sang isa ka pamilya.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Kantaha ang “Masadya nga Panimalay [A Happy Family]” liwat. Magpili sang apat ka
kabataan nga mangin pamilya sa ambahanon. Pauyata sila sang mga tanda agud
itumod kon sin-o nga miyembro sang pamilya ang ginarepresentar sang kada isa.
Magtindog sa likod sang apat ka kabataan kag itudlo ang nagakaigo nga ulo sang bata
samtang imo ginakanta ukon ginahambal ang mga pulong upod sang kabataan. Sulita
ang ambahanon, nga nagatugot sang iban nga kabataan nga magpapel sang mga
miyembro sang pamilya. Padayuna tubtob nga nakabulos-bulos ang tagsa ka bata.
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2. Sugiri ang kabataan parte sa mga panulin ni Haring Benjamin sa mga pamilya, suno sa
makit-an sa Mosias 4:14–15. Basaha ang katapusan nga katunga sang bersikulo 15 sing
mabaskog. Tugoti ang kabataan sa pagpanugyan sang pamaagi nga ang mga
miyembro sang pamilya makapalangga kag makaalagad sang kada isa.

3. Buligi ang kabataan sa paghimo sang masunod nga hampang-hampang sa kamot:

Akon Pamilya

Yari matahum ko nga nanay (itudlo ang tudlo sa tupad sang kamalagko);
Yari mataas ko nga tatay (itudlo ang sa tunga nga tudlo).
Yari magulang ko nga bayi (itudlo ang sa singsing nga tudlo),
Kulang pa ini.
Yari manghod ko nga laki (itudlo ang kamalingking),
Kagamay-gamay gid sini.
Sin-o naman ini (itudlo ang kamalagko)?
Siyempre ako ini.
Isa, duha, tatlo, apat, lima (tanduga ang tagsa ka tudlo samtang nagaisip ka),
Manami ko nga pamilya!

Buligi ang tagsa ka bata nga magpakita sang nagakaigo nga kadamuon sang mga tudlo sa
kamot nga nagarepresentar sang kadamuon sang tawo sa iya pamilya (kon ang pamilya
sang bata may kapin sa napulo ka tawo, pabuliga ang isa pa gid ka bata). Buligi ang tagsa
ka bata nga makasulit sang katapusan nga duha ka linya sang binalaybay, nga nagaisip
sang kadamuon sang tawo sa iya pamilya antes magsiling “manami ko nga pamilya!”

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Ipakita ang larawan 1-23, Pugad sang Magagmay Kaayo nga Mga Pispis. Buligi ang

kabataan sa paghimo sang mga aksyon sa “Mga Pispis sa Kahoy [Birds in the Tree]”
(Children’s Songbook, p. 241) samtang imo ginakanta ukon ginahambal ang mga pulong:

May diutay ‘to nga pugad (medyo ikuom ang duha ka mga kamot nga nagatupad)
Sa sanga sang kahoy (ialsa ang mga kamot nga nagakaptanay sa ibabaw sang ulo).
Isipon ‘ta ang itlog;
Isa, duha, tatlo (ialsa ang isa, duha, kag tatlo ka mga tudlo).
‘Galumlom na ang nanay (medyo ikuom ang wala nga kamot; ibutang ang tuo nga
kamot sa ibabaw)
Sa tatlo ka itlog (alsaha ang tatlo ka mga tudlo).
‘Gabantay man ang tatay (ikampay-kampay ang mga kamot nga daw nagalupad)
Samtang nagalupad.

2. Ihambal ang mga pulong sang “Kami Magkaupod [Here We Are Together]” (Children’s
Songbook, p. 261).

Kami magkaupod, kaupod, kaupod;
O, kami magkaupod nga panimalay.
Tatay kag nanay kag akon mga utod;
O, kami magkaupod karon nga adlaw.
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3. Buligi ang kabataan sa paghimo sang mga aksyon sa masunod nga binalaybay
samtang ginahambal mo ang mga pulong:

Akon Pamilya

Pareho sang mga pispis (ikapakapa ang mga kamot nga daw mga pakpak),
Ako may pamilya man (itudlo ang kaugalingon).
Nga nagapakaon (magpakuno-kuno nga nagakaon)
Nagatudlo hampang (maglumpat),
Agud ako malipayon (magyuhum sang dako nga yuhum).

4. Ihambal ang masunod nga mga pulong ukon kantaha ang mga ini sa bisan ano nga
tuno nga nagakabagay:

Palangga ka gid ni Nanay.
Kag Tatay, kag Tatay.
Ang imo pamilya, ang imo pamilya,
P’langga ka sing tunay.
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Katuyuan Agud paisugon ang tagsa ka bata nga magpakita sang pagpalangga sa iya mga utod.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Exodo 1:22–2:10.

2. Upod sang pahanugot sang inyo pangulo sang Primary, mag-agda sang isa ka nanay
nga magdala sang iya lapsag sa klase. Pangabaya sia nga maghambal parte sa kon
paano niya ginaatipan ang lapsag, lakip na ang mga butang nga ginahimo niya kag
sang iya pamilya agud masiguro nga luwas ang lapsag. Paisuga sia nga magsugid parte
sa pagpalangga nga iya nabatyagan para sa iya lapsag. Kon wala sang nanay nga may
lapsag, mahimo ka mag-agda sang isa ka nanay nga magdala sang mga letrato sang
iya bata sang lapsag pa lamang.

3. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka biblia.
b. Isa ka munyika.
c. Larawan 1-2, Si Moises sa Papiro (Gospel Art Picture Kit 106; 62063); larawan 1-13,

Si Joseph Smith (Gospel Art Picture Kit 400; 62449).

4. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Tanda sa titser: Sa imo paghatag sining leksyon, mangin sensitibo sa mga balatyagon
sang kabataan sa imo klase nga wala sing mga utod.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ipakilala ang nanay sa klase kag pasugira sia sa kabataan parte sa iya lapsag. Tugoti ang
kabataan nga magpamangkot sa nanay parte sa lapsag. Ipaathag sa nanay kon ano
kamalipayon sang pamilya sa pag-abot sang bag-o nga lapsag sa ila puluy-an.

Sarang Kita Magpalangga sang Aton Mga Utod 

• May yari bala diri sa inyo nga may gamay pa gid kaayo nga utod?

Pahambala ang kabataan nga may gamay pa gid kaayo nga utod parte sa ila sini utod
kag isugid kon paano ang ila mga pamilya naghanda para sa bag-o nga lapsag.

• May yara bala sa inyo nga may mga magulang nga utod?

Pahambala ang kabataan sing kadali lang parte sa ila mga utod. Pahanumdumi ang kaba-
taan nga naghambal ka sang nagligad nga leksyon parte sa kon paano ang tanan nga pa-
milya nagakalainlain. May pila sang mga tawo nga may madamo sing mga utod, kag may
pila naman sang mga tawo nga may pila lamang ukon wala na gid. Bisan pa pila ka bilog
ang aton mga utod, dapat naton sila palanggaon kag mangin maayo sa ila.
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Sugilanon Ipakita ang larawan 1-13, si Joseph Smith, kag ipaathag nga ang Propeta nga si Joseph
Smith, ang una nga Pangulo sang Simbahan, may utod nga lalaki nga si Hyrum nga iya
gid ginpalangga. Maayong mag-abyan sanday Hyrum kag Joseph kag nagbuliganay sa
bug-os nila nga kabuhi. Sa imo kaugalingon nga mga pulong, isaysay ang masunod nga
istorya parte sa tion sang ginbuligan ni Hyrum si Joseph:

Sang si Joseph Smith gamay pa lang, nagmasakit sia sang grabe. Nakaagom sia sang
masakit kaayo nga impeksyon sa iya paa. Nagmalasakit ang iya nanay sa pag-atipan sa
iya gab-i kag adlaw kag kinahanglan nga magpahuway. Ang mas magulang nga utod ni
Joseph nga si Hyrum nagpangabay kon puede niya buslan ang iya nanay. Ang mga gini-
kanan ni Hyrum nakahibalo nga masaligan nila sia nga mag-atipan kay Joseph, gani nag-
pasugot sila. Nagbantay si Hyrum sa tupad sang iya nagaantos nga utod sing halos
tayuyon gid sing pila ka adlaw. Iya gin-uyatan ang paa ni Joseph, nga amo lamang ang
paagi nga iya mahagan-hagan ang terible nga sakit.

• Paano kamo nakahibalo nga palangga ni Hyrum ang iya utod nga si Joseph?

Ipaathag nga isa ka paagi nga mapakita naton ang aton pagpalangga sa aton mga utod
amo ang pagbulig sa ila.

Sarang Kita Makabulig sa Aton Mga Utod 

• Paano ninyo mabuligan ang inyo mga utod?

• Paano kamo ginabuligan sang inyo mga utod?

Kahiwatan Ilaragway ang pila ka aksyon nga nagapakita kon paano ang kabataan mahimo magsabat
sa ila mga utod. Ipaalsa sa kabataan ang ila mga kamalagko kon ang aksyon isa ka paagi
sa pagbulig sang utod, kag ipaidalom ang ila mga kamalagko kon ang aksyon wala naga-
bulig sang utod. Ayhan luyag mo gamiton ang pila sang masunod nga mga ideya:

• Ipahampang sa imo utod nga babayi ang imo bag-o nga hampanganan.

• Hulamon ang bola sang imo utod nga lalaki nga wala nagalisensya sa iya.

• Buligan ang imo utod nga babayi himos sang iya mga hampanganan.

• Maglisensya sa imo utod nga lalaki nga maghampang sang iya bola.

• Indi maghampang sa imo utod nga babayi.

• Mangin maayo sa imo utod nga lalaki nga nagapangasubo.

• Maghampang sa imo utod nga babayi kon nagaisahanon sia.

Sarang Kita Makabulig sa Pag-atipan sang Aton gamay pa gid kaayo nga mga utod 

Ipaathag nga kon kis-a mabudlay kon may bag-ong lapsag nga mabun-ag sa pamilya tu-
ngod ang lapsag nagakuha sing labing tion kag atensyon sang mga ginikanan. Buligi ang
kabataan nga makahangop nga bisan ang mga ginikanan mahimo nga mangin masako sa
bag-ong lapsag, palangga man nila sa gihapon ang iban nila nga kabataan. Pahanumdumi
ang kabataan nga ang lapsag nagakinahanglan sing bulig sa halos tanan-tanan, samtang
ang mas gulang-gulang nga kabataan (pareho sa ila sa imo klase) sarang makahimo sing
madamo nga butang para sa ila mga kaugalingon kag para sa utod nga lapsag.

• Paano kamo makabulig sa inyo mga nanay kag tatay atipan sa utod nga lapsag?
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Kahiwatan Ipakita sa kabataan kon paano mag-uyat sang munyika sing mahinalungon. Tudloi sila sing
simple nga hele-hele ukon kantaha “Ako Anak sang Dios [I Am a Child of God]” (Children’s
Songbook, p. 2) samtang nagabulos-bulos sila sa pag-uyat sang munyika.

Ako anak sang Dios,
Iya ginpadala,
Ginhatagan sang puluy-an
Kag sang ginikanan.

Tudloi kag ubayi ko,
Sang dapat agyan.
Tudluan nimo ako
Pabalik sa Iya.

Sugilanon Ipaathag nga si Moises may magulang nga babayi nga nagpalangga sa iya kag nagbulig
sa iya sang sia lapsag pa lamang. Nga nagagamit sang larawan 1-2, Si Moises sa Papiro,
repasuha ang istorya sang lapsag nga si Moises, suno sa makit-an sa Exodo 1:22–2:10.
Idagmit kon paano ginbantayan ni Miriam ang iya utod nga lapsag.

• Paano ginbuligan ni Miriam ang lapsag nga si Moises?

Panaksihon Ipahayag ang imo balatyagon parte sa kaimportante sang mga utod nga nagabuliganay kag
nagapalanggaanay. Kon posible, sugiri ang kabataan parte sang isa ka personal nga inagihan
sang pagkabata sang ikaw kag ang imo utod nagbuliganay. Pahanumdumi ang kabataan nga
kon kita magbulig sa aton mga utod nagapakita kita sang aton pagpalangga sa ila. Ipahayag
ang imo pagpasalamat sa Amay nga Langitnon sa pagbutang sa aton sa mga pamilya.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Hatagi ang kabataan sing papel kag crayons ukon mga lapis, kag ipadrowing sa ila mga
larawan sang ila mga utod. Pabulos-bulosa ang kabataan sa pagpakita sang ila mga
larawan kag sa paghambal parte sa ila mga utod. Paisuga ang kabataan sa pagsugid
sang mga butang nga luyag nila himuon upod sa ila mga utod.

2. Mag-angkon sang letrato sang tagsa ka bata sang lapsag pa kag ipapakot sa kabataan
kon sin-o ang lapsag. (Siguroha nga mauli ang mga letrato sa mga ginikanan nga wala
sing guba.) Pahanumdumi ang kabataan nga may mga magulang nga ang ila mga utod
nagbulig atipan sa ila sang sila mga lapsag pa lamang.

3. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Masadya Himuon [Fun to Do]” (Children’s
Songbook, p. 253), nga nagagamit sang mga dinalan pareho sang “Pagduyan sang
lapsag masadya” ukon “Pagbulig kay manang masadya.” Maghimo-himo sang mga
aksyon subong nga ginapanugyan sang mga pulong.

4. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sa unang binalaybay sang “Sa Pagbulig [When
We’re Helping]” (Children’s Songbook, p. 198), nga ginabuslan sa nanay ang utod nga
babayi ukon utod nga lalaki, ukon kantaha ang ikaduha nga binalaybay sang “Masadya
nga Panimalay [A Happy Family]” (Children’s Songbook, p. 198).

5. Magdala sang letrato sang imo kaugalingon nga pamilya kag sugiri ang kabataan parte
sa imo mga utod. Ayhan luyag mo magsugid parte sang pila kamalipayon nga
eksperiyensya sang inyo pag-updanay. 
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6. Nga nagagamit sing props pareho sang munyika, gamay nga alat ukon kahon, habol,
kag kunop, buligi ang kabataan sa pag-drama-drama sang istorya ni Miriam kag sang
lapsag nga si Moises sa Papiro.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Magbutang sang isa ka gamay pero mahapos makilal-an nga aytem o gamit sang

lapsag sa isa ka bag ukon dako nga medyas. Pakuota ang kabataan nga wala
nagalantaw kag ipapakot kon ano ang bagay paagi sa paghikap sini.

2. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang duha ka dinalan sang “Masadya nga
Panimalay [A Happy Family]” (Children’s Songbook, p. 198). Samtang ikaw nagakanta,
magkaptanay kamot kag mag-entra sa tipulon upod sang kabataan, ukon maghimo sing
simple nga mga aksyon nga magbagay sa ambahanon.

3. Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sa masunod nga hampang-hampang
sa kamot samtang imo ginahambal ang mga pulong:

Ini ang ginahimo sang lapsag:
Pa - ma - lak - pak (magpamalakpak)!
Ini ang ginahimo sang lapsag:
Ti - ka, ti - ka (maghampang tika-tika nga gamit ang mga kamot)!
Ini ang ginahimo sang lapsag:
Ka - mang, ka - mang (“ipalakat-lakat” ang mga tudlo sa hangin).
Ini ang ginahimo sang lapsag:
Mi - mi, mi - mi (isandig ang guya sa napiod nga mga kamot).

4. Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sa masunod nga binalaybay nga may
dala aksyon samtang imo ginahambal ang mga pulong:

Ang Lapsag nga si Moises

Ang Lapsag nga si Moises may bulobaroto nga higdaan (medyo ikuom ang isa ka kamot
kag ibutang diri ang tudlo sang pihak nga kamot).

Iya utod nga babayi nagatago sa hilamnan (maglili sa mga tudlo sang kamot nga
ginatabon sa mga mata).

Nakit-an sang prinsesa (magduko) kag iya gin-alsa (kuno abi ginahakwat ang bata); 

Siling niya, “Ining bata akon bantayan” (kuno abi nagailiili sang bata). 

(Gikan sa *Fascinating Finger Fun ni Eleanor Doan. © 1951. Gingamit nga may pahanugot.)
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga magbatyag sing pagpalangga para sa tanan nga mi-
yembro sang pamilya.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Lucas 1:36–44, 56.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka biblia.
b. Larawan 1-7, Isa ka Mapinalanggaon nga Pamilya; larawan 1-18, Si Juan Bautista

nga Ginabunyagan si Jesus (Gospel Art Picture Kit 208; 62133); larawan 1-54, Salt
Lake Temple (Gospel Art Picture Kit 502; 62433), ukon isa ka larawan sang isa ka
lokal nga templo.

3. Maghimo sang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga
kahiwatan sa pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Kantaha ang “Masadya nga Panimalay [A Happy Family]” (Children’s Songbook, p. 198)
upod sang kabataan.

Palangga ko’ng nanay ko.
Palangga ko’ng tatay ko;
Palangga nila kami,
Masadya nga panimalay.

Palangga ko si manang.
Palangga ko si manong.
Palangga nila kami,
Masadya nga panimalay.

(Gikan sa *Merrily We Sing, © 1948, 1975 sang Pioneer Music Press, Inc. [isa ka dibisyon
sang Jackman Music]. Gingamit nga may pahanugot.)

Pahambala ang kabataan parte sa kon ano ang ila ginhimo upod sang ila mga pamilya
sang nagligad nga simana. Ipasambit sa tagsa ka bata ang isa ka tawo sa iya pamilya,
pareho sang tatay, nanay, utod nga lalaki, ukon utod nga babayi.

• Sin-o pa gid ang kabahin sang inyo pamilya?

Mga Lolo kag Mga Lola, Mga Tiya, Mga Tiyo, kag Mga Pakaisa mga Importante nga
Kabahin sang Aton Mga Pamilya 

Ipakita ang larawan 1-7, Isa ka Mapinalanggaon nga Pamilya.

• Ano ang gin-anggid sining pamilya sa inyo pamilya?

• Ano ang kinalain sining pamilya sa inyo pamilya?

• Sin-o diri ang lola kag lolo sa sining larawan?
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Ipaathag nga ang mga lolo kag lola mga ginikanan sang aton mga nanay kag mga tatay.
Tanan kita may mga lolo kag lola, bisan kon kis-a indi naton sila kilala gid sing maayo
tungod patay na sila ukon malayo ang ila ginapuy-an.

• Pila sa inyo ang nakakilala sang inyo mga lolo kag lola?

• Ang inyo bala mga lolo kag lola nagaistar malapit ukon malayo sa inyo?

• Ano ang namian ninyo himuon upod sa ila?

Ambahanon Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang unang duha ka dinalan sang “Lola
[Grandmother]” (Children’s Songbook, p. 200), nga nagagamit sang masunod nga mga
aksyon. Sulita kon luyag, nga nagagamit sing lolo imbes sang lola sa katapusan nga linya
sang tagsa ka dinalan.

Halukan mo ko (ibutang ang mga tudlo sa bibig; dayon ipanaog ang mga ini).
Hakson mo man ko (iputos ang mga kamot sa kaugalingon).
Kag yuhuman mo pa ko (magyuhum).
Tani ang tanan-tanan nga bata (iuntay ang mga kamot)
May lola anggid sa imo (magtudlo).

Ikaw may ‘storya (magpakuno-kuno nga nagauyat sang libro).
Kag dayon kanta (ibukas maayo ang bibig nga kuno abi nagakanta).
Hutik mo p’langga mo ko (medyo ikuom ang mga kamot palibot sa baba).
Tani ang tanan-tanan nga bata (iuntay ang mga kamot)
May lola anggid sa imo (magtudlo).

• Sin-o pa gid ang yara sa inyo pamilya? (Mga tiya, mga tiyo, kag mga pakaisa.)

Ipaathag sing malip-ot lang kon paano ang mga tiya, mga tiyo, kag mga pakaisa magpar-
yentehanay (halimbawa, ang inyo tiyo utod sang inyo nanay ukon tatay). Pasugira ang
kabataan parte sa ila mga tiya, mga tiyo, kag mga pakaisa.

Sugilanon Ipakita ang Biblia kag Pahanumdumi ang kabataan nga mabasahan naton ang parte sa kabu-
hi ni Jesus sa sini nga libro. Buksi sa Lucas 1:36–44, 56 kag ipaathag nga antes mabun-ag si
Jesus, si Maria nagbisita sa iya pakaisa nga si Elisabet, nga nagabusong man. Ang lapsag ni
Elisabet ginhingadlan Juan, kag sia ang pakaisa kag abyan ni Jesus. Sang nagdalagko na
sanday Juan kag Jesus, ginbunyagan ni Juan si Jesus. Ipakita ang larawan 1-18, Si Juan
Bautista nga Ginabunyagan si Jesus, kag ipatudlo sa kabataan sanday Jesus kag Juan.

Ang Mga Miyembro sang Pamilya Aton Maayong Mga Abyan 

Ipaathag nga ang tanan sang mga miyembro sang aton pamilya sarang mangin aton maa-
yong mga abyan. Kon may paryente ka nga suod sa imo, sugiri ang kabataan sang imo
nabatyagan sa sining tawo.

• Ngaa namian kamo mag-upod sa inyo pamilya?

Ambahanon Kantaha ang “Masadya nga Panimalay [A Happy Family]” liwat upod sang kabataan. Sa
sini nga tion ilakip ang mga binalaybay para sa tiya, tiyo, pakaisa, kag lolo kag lola.

• Ano ang inyo ginahimo upod sa inyo mga tiya, mga tiyo, mga pakaisa, kag mga lolo
kag lola?

Sugiri ang kabataan parte sa isa ka pang-panimalay nga pagtipon-tipon ukon isa pa gid ka
tion sang ang imo pamilya nagtililipon para sa isa ka espesyal nga okasyon. Pasugira ang
kabataan parte sa pang-panimalay nga mga party ukon mga pagbisita nga ila madumduman.
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Ipaathag nga ang Amay nga Langitnon kag si Jesucristo nagplano sa aton nga makaupod
ang aton mga pamilya sa wala’y katapusan. Ipakita ang larawan 1-54, Salt Lake Temple,
ukon larawan sang isa ka lokal nga templo. Ipaathag sing malip-ot lang nga kon magpaka-
sal kita sa templo kag magpangabuhi sing matarong, sarang naton makaupod ang aton
mga pamilya sa wala’y katapusan.

Panaksihon Sugiri ang kabataan sang imo pagpalangga sa mga miyembro sang imo pamilya. Idagmit
nga ang aton mga pamilya bugay sa aton. Paisuga ang kabataan nga mangin mapina-
langgaon kag maayo sa mga miyembro sang ila pamilya.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Upod sang pahanugot sang pangulo sang Primary, pangabaya ang isa ka lolo ukon lola
sang isa sang mga bata, ukon isa ka lolo ukon lola sa ward, nga magbisita sa klase.
Pasugira ang bisita sa kabataan parte sa iya pagpalangga para sa iya mga apo. (Ukon
makaagda ka sang tiya, tiyo, ukon pakaisa sang isa sang mga bata nga maghambal
parte sa pagpalangga sa tanan nga mga miyembro sang pamilya.)

2. Magdala sang isa ukon dugang pa gid nga mga letrato sang imo pamilya, ilabi na gid
inang nagalakip sang mga lolo kag lola, mga tiya, mga tiyo, ukon mga pakaisa.
Ipapangita sa kabataan kon diin ka dira kag kon sin-o pa gid nga mahimo nila makilal-an
(pareho sang imo bana ukon kabataan) sa mga letrato. Sugiri ang kabataan parte sa
iban nga tawo sa mga letrato.

3. Hatagi ang tagsa ka bata sang tag nga may ngalan sini sang miyembro sang pamilya,
pareho sang “Nanay,” “Tatay,” “Utod nga Lalaki,” “Utod nga Babayi,” “Lola,” “Lolo,”
“Tiyo,” “Tiya,” ukon “Pakaisa.” (Kon diutay lamang ang kabataan sa imo klase, gamita
ang pila lamang sining mga ngalan; kon may madamo ka nga kabataan sa imo klase,
ang kapin sa isa ka bata mahimo nga may amo man nga ngalan.) Pakadtoa ang tagsa ka
bata sa atubang sang kuwarto samtang imo ginamitlang ang ngalan sa iya tag. Ipaathag
nga ang mga pamilya importante kag gintuyo nga mag-ulolupod. Ipatipulon ang
kabataan kag magkaptanay kamot. Pangabaya sila nga maghimo sing pila ka aksyon
samtang nagakaptanay kamot, pareho sang paghabyog sang ila mga kamot, paglakat-
lakat nga patipulon, kag pagkanta sang “Masadya nga Panimalay [A Happy Family].”

4. Ipadrowing sa tagsa ka bata ang isa ka larawan sang iya lolo kag lola ukon iban nga mga
paryente. Markahi ang larawan Akon Lolo kag Lola ukon ano man ang nagakabagay diri.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Maghimo sang kahon ukon bag nga may drowing nga kasing-kasing agud

magrepresentar sing pagpalangga. Maggunting sing simple nga mga larawan ukon mga
drowing nga nagarepresentar sang mga miyembro sang pamilya nga amo ang mga
ginikanan kag mga utod kag mga lolo kag mga lola, mga tiya, mga tiyo kag mga
pakaisa. Pamangkuta ang kabataan, “Sin-o ang nagapalangga sa inyo?” Sa tagsa ka
sabat sang kabataan, isa-isa ibutang ang nagakaigo nga mga larawan sa kahon ukon
bag. Kon ang tanan nga mga larawan yara na sa kahon ukon sa bag, uyati ini kag
hambala ang kabataan, “Tanan diri nga tawo nagapalangga gid sa inyo.”
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2. Magbutang sang cutouts sang mga miyembro sang pamilya (tan-awa sa kahiwatan 1,
sa ibabaw) sa lamesa ukon salog. Patiyuga ang kabataan ukon papiyunga sang ila mga
mata samtang ginakuha mo ang isa ka cutout. Ipapakot sa kabataan kon sin-o ang
kulang. Sulita sing pila ka beses suno sa luyag mo. Ibalik ang tanan nga cutouts kag
hambala ang kabataan nga luyag sang Amay nga Langitnon nga ang mga pamilya
makaupod sa iya liwat, nga wala sing bisan sin-o nga kulang.

3. Kantaha ang “Sa Pagbulig [When We’re Helping]” (Children’s Songbook, p. 198), nga
nagagamit sang mga ngalan sang mga miyembro sang pamilya nga mga lolo kag mga
lola, mga tiya, mga tiyo, kag mga pakaisa imbes sang nanay. Tugoti ang kabataan nga
mag-drama-drama (nga wala nagahambal) sang mga butang nga ila sarang mahimo
agud makabulig sining mga miyembro sang pamilya.

Leksyon 25
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga ang mga templo sagrado nga
mga lugar sa diin ang mga pamilya sarang mahugpong [sealed] sa wala’y katapusan,
kag agud paisugon ang tagsa ka bata nga makahanda sa pagsulod sa templo.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Mga Doktrina kag Mga Kasugtanan [Doctrine and
Covenants] 97:15–17 kag 124:37–41. Tan-awa man sa Mga Prinsipyo sang Ebanghelyo
(31110), kapitulo 36, kag “Temple” sa The Guide to the Scriptures.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Kopya sang Mga Doktrina kag Mga Kasugtanan [Doctrine and Covenants].
b. Larawan 1-5, Panimalay nga may Lapsag (62307); larawan 1-7, Isa ka Mapinalanggaon

nga Pamilya; larawan 1-54, Salt Lake Temple (Gospel Art Picture Kit 502; 62433); mga
larawan sang iban nga templo nga magamit (Gospel Art Picture Kit 505; 62434–62448,
62566–62569, 62583–62601, 62613–62619); ang pamihak sang mga drowing sa
katapusan sang leksyon.

3. Maghimo sang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga
kahiwatan sa pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ipakita ang larawan 1-54, Salt Lake Temple, kag mga larawan sang pila sang iban nga
templo, lakip na ang templo sa distrito sang inyo templo, kon may ara. Tugoti ang kabataan
sa pagsugid sang ila nahibal-an parte sa mga templo.

• Nakakita na bala kamo sang templo?

• Ano ang inyo ginapamensar kon makakita kamo sang templo?

Hambali ang parte sa katahum sang mga templo, nga nagatudlo sa mga tore, mga bintana,
kag mga puertahan. Ipaathag nga sa gwa nga dingding sang tagsa ka templo amo ang
mga pulong Ang Balay sang Ginuo. Ang mga miyembro sang Simbahan nagakadto sa
templo agud magtuon parte sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus kag sa ila pagpalangga
para sa aton.

Kahiwatan Ipabutang sa kabataan ang ila mga kamot sa tuktok sang ila mga ulo agud maghimo sang
tore sang templo. Pangabaya sila nga magtindog sing tadlong kag sing tiso kag magpakuno-
kuno nga sila matahum nga templo. Dayon pangabaya sila nga magpungko sing malinong.

Sagrado nga lugar ang templo 

Ipaathag nga ang templo sagrado nga lugar (tan-awa sa D&C 97:15–17). Pangabaya ang
kabataan nga suliton ang pulong nga sagrado. Nagakahulugan ini nga ang templo es-
pesyal kaayo nga lugar sa diin ang tanan-tanan nagapadumdom sa aton sang Amay nga
Langitnon kag kay Jesus.

Leksyon
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Hambala ang kabataan nga kon ila sundon ang mga kasuguan sang Amay nga Langitnon,
sarang sila makakadto sa templo kon yara na sila sa husto nga idad. Ipaathag nga sa tem-
plo nagahimo kita sing espesyal nga mga promisa sa Amay nga Langitnon sa pagsunod
sang iya mga kasuguan. Sarang man kita makasal sa templo, kag sarang kita mabunya-
gan para sa mga tawo nga wala mabunyagan samtang buhi sila sa kalibutan.

Ipaalsa sa kabataan ang tatlo ka tudlo sa kamot kag magsulit sing tatlo ka butang nga
sarang nila mahimo sa templo kon yara na sila sa husto nga idad:

“Sa templo sarang ako makahimo sang espesyal nga mga promisa sa Amay nga Langitnon.”

“Sa templo mahimo ako magpakasal.”

“Sa templo mahimo ako mabunyagan para sa iban.”

Ambahanon Patinduga ang kabataan kag pakantaha ukon ipahambal ang mga pulong sa unang bahin
sang “Gusto Ko gid sa Templo [I Love to See the Temple]” (Children’s Songbook, p. 95),
nga nagagamit sang masunod nga mga aksyon:

Gusto ko gid sa templo (ilambod ang mga tudlo kag alsaha ang tudlo sa tupad sang kama-
lagko sang tagsa ka kamot agud maghimo sang tore).
Makadto ko didto (maglakat-lakat sa ginatindugan)
Upod ang Espiritu (ibutang ang kamot sa dughan),
Sa pagpangamuyo (magkursimano).

(© 1980 ni Janice Kapp Perry. Gingamit nga may pahanugot.)

Ipaathag nga tungod ang templo sagrado nga lugar, nagasuksok kita sing puti nga
panapton kon yara kita sa sulod. Ang panapton nagapadumdom sa aton nga gusto
sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga mangin matinlo kag putli kita kag nga
pirme pilion kon ano ang husto.

• Ano nga kolor sang panapton ang inyo ginasuksok subong nga adlaw?

• Ano nga kolor sang panapton ang inyo pagasuksukon sa sulod sang templo?

Ipaathag nga tungod ang templo sagrado nga lugar, malinong kita kon yara kita sa sulod.
Nagahutik kita ukon nagahambal sing mahinay. Ipahutik sa kabataan, “Palangga ko ang Amay
nga Langitnon kag si Jesus.” Ipaathag nga sarang kita makabatyag sing kalipay kag katawhay
sa templo tungod nabatyagan naton nga malapit kita sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus.

Sugilanon Isaysay ang masunod nga istorya parte kay President Lorenzo Snow sa imo kaugali-
ngon nga mga pulong:

Nahibal-an ni Lorenzo Snow nga sa indi madugay sia ang mangin propeta sang Simbahan.
Nagkadto sia sa templo, nagsuksok sang iya puti nga panapton, kag nagluhod sa isa ka
pinasahi nga kuwarto agud magpangamuyo. Gusto niya nga sugiran sia sang Amay nga
Langitnon kon ano ang iya dapat himuon agud pangunahan ang Simbahan. Nagpangamuyo
sia nga nagpangamuyo pero wala nakabaton sing sabat. Sang manuggwa na si President
Snow sa kuwarto sa diin sia nagapangamuyo, si Jesus nagpakita sa iya. Si Jesus nagasuk-
sok sing matahum nga puti nga mga kunop kag masilaw kag masanag nga si President
Snow haluson makatulok sa iya. Si Jesus kon tan-awon daw nagatindog sa solido nga bula-
wan. Ginhambalan ni Jesus si President Snow sang mga butang nga iya ginpangamuyuan
nga mahibal-an.

• Ngaa sa banta ninyo si President Snow nagpangamuyo sa templo imbes sa iban nga
lugar? (Tungod mas mangin malapit sia sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus sa
sulod sang templo.)
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Ang Mga Templo Nagabulig sa Mga Pamilya nga Mag-Ulolupod sa Wala’y
katapusan 

Ipakita ang larawan 1-5, Panimalay nga may Lapsag, kag larawan 1-7, Isa ka
Mapinalanggaon nga Pamilya. Ipaathag nga ang mga templo sarang makabulig sa mga
pamilya nga magkaupod sa wala’y katapusan. Kon ang isa ka lalaki kag babayi magpaka-
sal sa templo kag magsunod sang mga kasuguan, ginapromisa sang Amay nga Langitnon
sa ila nga sarang sila nga duha nga magkaupod kag ang ila pa gid tanan nga kabataan sa
wala’y katapusan. Ginatawag naton ini nga paghugpong bilang isa ka pamilya.

• Sin-o ang mga tawo sa inyo pamilya?

• Ano ang inyo nabatyagan kon upod ninyo ang inyo pamilya?

• Paano bala ang isa ka pamilya mangin kaupod sa wala’y katapusan?

Pasaliga ang kabataan nga palangga sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus ang
tagsa ka pamilya kag gusto nila nga ang tagsa ka pamilya mahugpong sing ulolupod
sa wala’y katapusan. Ipaathag nga ang mga pamilya nga wala mahugpong sa templo
sarang makahanda sang ila mga kaugalingon paagi sa pagsunod sang mga kasuguan
sang Amay nga Langitnon. Dason sarang na sila makakadto sa templo agud mahug-
pong bilang isa ka pamilya.

Ambahanon Upod ang kabataan, kantaha ukon ihambal ang mga pulong sa koro sang “Mga Panimalay
Mag-Ulolupod sa Katubtuban [Families Can Be Together Forever]” (Children’s Songbook,
p. 188) sing pila ka beses.

Panimalay sarang magpadayon
Suno sa plano’ng diosnon.
Gusto ko maupod pirme’ng panimalay,
Kag ang Dios nagtudlo kon anhon.
Ang Dios nagtudlo kon anhon.

Sarang Ako Makahanda sa Pagkadto sa Templo

Pahanumdumi ang kabataan nga ang tanan-tanan nga nagasunod sang mga kasuguan
sang Amay nga Langitnon sarang makakadto sa templo. Ipakita ang pamihak sang mga
drowing nga nalakip sa katapusan sang leksyon kag pahambali sa kabataan ang mga ka-
suguan nga ginalaragway. Ipaathag nga ang pagsunod sining mga kasuguan magabulig
sa kabataan nga mangin takos sa pagkadto sa templo kon yara na sila sa husto nga idad.

• Magpangamuyo.

• Magsunod sa mga ginikanan.

• Magpinalanggaanay.

• Magsimba.

• Magbayad sing ika-pulo [tithing].

• Magkaon sing maayong mga pagkaon (magsunod sang Pulong sang Kaalam) 
[Word of Wisdom].

• Mangin tampad.

Panaksihon 
[Testimony]

Ipahayag ang imo nabatyagan parte sa kaimportante sang mga pamilya nga magkaupod
sa wala’y katapusan kag parte sa mga bugay sang templo. Pahanumdumi ang kabataan
nga ang pagsunod sa ila mga ginikanan kag pagsunod sa mga kasuguan sang Amay nga
Langitnon importante nga mga paagi sa paghanda sa pagkadto sa templo.
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Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Buligi ang kabataan nga makahangop nga ang wala’y katapusan malawig nga panahon.
Ayhan sugiran mo sila nga mas malawig ini sangsa panahon nga ila pagahulaton tubtob
sa ila kaadlawan [birthday] ukon sa madason nga bakasyon; mas malawig ini sangsa
panahon sang pagkabuhi sang pinkatigulang nga tawo nga ila nakilala; mas malawig ini
sangsa sadtong panahon nga si Adan kag si Eva nagkabuhi. Ipaathag nga ang wala’y
katapusan nagakahulugan nga may butang nga wala gid nagauntat.

Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sa masunod nga binalaybay samtang
imo ginahambal ang mga pulong:

Ano Kalawig ang Wala’y Katapusan?

Ano kalawig ang wala’y katapusan (itudlo ang ulo nga kuno abi nagapamensar)?
Malawig pa sangsa isa katuig (ibutang ang inumol sa idalom sang sag-ang, itungtong
ang siko sa pihak nga kamot).
Malawig pa sangsa tinion (ibutang ang pihak nga inumol sa idalom sang sag-ang,
itungtong ang siko sa kamot )
Sang Paskua nga palaabuton.
Ano kalawig ang wala’y katapusan (itudlo ang ulo nga kuno abi nagapamensar)?
Indi na madugayan sa paghinguyang (ikompas ang tudlo halin sa wala patuo )
Sa pamilya nga imo ginapalangga (haksa ang kaugalingon),
Tungod ini wala gid sang katapusan!

2. Upod sang pahanugot sang inyo pangulo sang Primary, agdaha ang mga ginikanan
sang isa ka bata sa imo klase nga magpahayag sang ila balatyagon parte sa
kaimportante sang pagpahugpong sa templo.

3. Maghimo sang kopya sang pamihak sang mga drowing sa katapusan sang leksyon para
sa tagsa ka bata. Ipakolor sa kabataan ang mga drowing.

4. Upod sang pahanugot sang inyo pangulo sang Primary, agdaha ang isa ka pamilya sa
inyo ward nga sining ulihi lang nagkadto sa templo agud mahugpong nga magsugid sa
klase parte sinang eksperiyensya.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sa masunod nga binalaybay samtang

imo ginahambal ang mga pulong:

Manugbulig Ako

Karon nga taas kag dako na ko (magtihin kag unata ang mga kamot pataas),
Mangin manugbulig nga maayo.
Manugbulig kay tatay (alsaha ang una nga tudlo),
Nga mabuot kag ma’yo;
Himuon ko para kay nanay (alsaha ang ikaduha nga tudlo)
Mga butang nga nagakabagay.
Manugbulig sa utod nga bayi (alsaha ang ikatlo nga tudlo),
Sa utod man nga laki (alsaha ang ikap-at nga tudlo);
Manugbulig sa tunay ko’ng mga abyan (alsaha ang kamalagko).
Kag manugbulig sang Dios akon tinguhaan

Leksyon 26
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Sa pagpalangga sang iban nga ako palangga n’ya man (magkursimano).
Gusto ko nga magbulig sa tanan (iuntay ang mga kamot),
Karon nga taas kag dako na ko (magtihin kag unata ang mga kamot pataas).

2. Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sa masunod nga binalaybay nga
may dala aksyon samtang ginahambal mo ang mga pulong. Sulita sing pila ka beses
suno sa luyag mo.

Magtindog ang tanan sing patipulon nga nagakaptanay sang mga kamot. Magkaptanay
kamot sa bilog nga kahiwatan.

Nagkabuhi kita tanan upod sa Amay nga Langitnon (maglapitay ang tanan nga ang mga
kamot sa tunga sang tipulon).
Ginpadala Niya kita diri sa kalibutan para mabuhi (magbungkag sa dako nga tipulon).
Ginahatagan Niya kita sang mga pamilya nga magpalangga kag magtudlo sa aton
(maglapitay liwat).
Buligan nila kita nga makabalik sa Iya liwat (magbungkag liwat sa dako nga tipulon).

3. Magtigana sing simple nga binalay [outline] sang isa ka templo sa papel para
koloran sang kabataan.
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Sarang Ako Makahanda 
sa Pagkadto sa Templo

Magkaon sing Maayong Mga Pagkaon

Magsimba

Magpinalanggaanay

Magbayad sing Ika-pulo [tithing].

Mangin Tampad

Magpangamuyo Magsunod sa 
Mga Ginikanan
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga ang regular nga pang-panimalay nga
pangamuyo nagabulig papalapit sang isa ka pamilya sa Amay nga Langitnon kag sa kada isa.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Alma 34:19–27 kag 3 Nephi 18:17–21. Tan-awa man sa
Mga Prinsipyo sang Ebanghelyo (31110), kapitulo 8.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Libro ni Mormon.
b. Cutout 1-26, tatay; cutout 1-27, nanay; cutout 1-28, bataon nga babayi; cutout 1-29,

lalaki nga pang-misyonero nga idad (ang pulopareho nga cutouts makit-an man sa
Primary Visual Aids Cutouts set 1).

c. Larawan 1-10, Pang-panimalay nga Pangamuyo (62275); larawan 1-15, Bendisyon sa
Pagkaon; larawan 1-44, Si Jesus Nagatudlo sa Nakatundan nga Bahin sang Kalibutan
[Western Hemisphere] (Gospel Art Picture Kit 316; 62380).

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Pangabaya ang kabataan sa pagsugid parte sa butang nga ila ginahimo upod sa ila mga
pamilya. Hatagi ang tagsa ka bata sing oportunidad nga makasabat. Dayon ipakita ang
larawan 1-10, Pang-panimalay nga Pangamuyo.

• Ano ang ginahimo sining pamilya?

Ipaathag nga kon magpangamuyo kita bilang isa ka pamilya, nagahimo kita sang butang
nga gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga aton himuon. Ang pagpangamuyo
bilang isa ka pamilya ginatawag nga pang-panimalay nga pangamuyo.

Gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesucristo nga Magpangamuyo Kita upod
sang Aton Mga Pamilya 

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-44, Si Jesus Nagatudlo sa Nakatundan nga Bahin sang Kalibutan
[Western Hemisphere]. Magsaysay parte kay Jesucristo nga nagabisita sang mga
Nefinhon kag nagamando sa ila sa pagpangamuyo, subong nga ginalaragway sa 3 Nefi
18:17–21. Ipakita sa kabataan ang Libro ni Mormon kag basaha ang 3 Nefi 18:21 sing ma-
baskog. Buligi ang kabataan nga makahangop nga gusto ni Jesus nga magpangamuyo
kita upod sang aton mga pamilya. Subong nga ang Nefinhon nga kabataan ginbugayan
paagi sa pang-panimalay nga pangamuyo, gani sarang man kita mabugayan paagi sa
pang-panimalay nga pangamuyo.

Leksyon
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Sarang Kita Makahimo sang Pang-panimalay nga Pangamuyo Adlaw-Adlaw

Ipaathag nga gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga magpangamuyo kita
upod sang aton mga pamilya kada aga kag kada gab-i. Sa masami ang tatay ukon ang
nagapanguna sang pamilya nagapangabay sa isa nga maghatag sang pangamuyo.
Bisan sin-o sa pamilya sarang makahatag sang pang-panimalay nga pangamuyo.

• San-o kita dapat magpangamuyo upod sang aton mga pamilya?

• Sin-o ang sarang makahatag sang pang-panimalay nga pangamuyo?

Ambahanon Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Pang-Panimalay nga Pangamuyo
[Family Prayer]” (Children’s Songbook, p. 189).

Ang pamilya magtilipon
Sa pagpangamuyo
Pasalamat sa Amay
Sa pag-ambit sang bugay.

• Ano ang aton ginahambal sa mga pang-panimalay nga pangamuyo?

Ipaathag nga ginahambal naton ang amo man nga klase sang mga butang sa mga
pang-panimalay nga pangamuyo pareho sang ginahambal naton sa aton kaugalingon
nga mga pangamuyo sa aga kag sa gab-i. Pero sa pang-panimalay nga pangamuyo
nagahambal kita sang mga butang nga may kalabtanan sa bilog nga pamilya, indi
lamang sa aton mga kaugalingon.

Ambahanon Repasuha ang mga butang nga aton ginahambal kon magpangamuyo kita paagi sa pag-
hambal sang mga pulong sang ikaduha nga dinalan sang “Nagapangamuyo Ako nga May
Pagtuo [I Pray in Faith]” (Children’s Songbook, p. 14).

‘Gasiling ko “Mahal nga Amay sa Langit”;
Magpasalamat sa iya;
Dayon mangayo sang kinahanglan,
Sa ngalan ni Jesucristo, Amen.

(© 1987 ni Janice Kapp Perry. Gingamit nga may pahanugot.)

• Ano ang aton ginahambal sa pagsugod sang pangamuyo?

• Ano ang aton ginahambal sa katapusan sang pangamuyo?

• Ano ang dapat himuon sang tanan-tanan samtang nagapangamuyo?

Ipaathag nga ang pagsiling “amen” sa katapusan sang pangamuyo nagakahulugan nga
nagapasugot kita sa kon ano ang ginhambal sa pangamuyo.

Ipakita ang larawan 1-15, Bendisyon sa Pagkaon. Ipaathag nga nagapangamuyo man kita
bilang isa ka pamilya kon magpangayo kita sang bendisyon para sa aton pagkaon.

• Ano ang aton ginahambal kon magpangayo kita sang bendisyon para sa pagkaon?
(Nagapasalamat kita sa Amay nga Langitnon para sa pagkaon kag nagapangabay sa
iya nga bendisyunan ini.)

• Sin-o ang makahatag sing pangamuyo agud magpangabay sa Amay nga Langitnon nga
bendisyunan ang pagkaon?

Ambahanon Ihambal ang mga pulong liwat sang ikaduha nga dinalan sang “Nagapangamuyo Ako nga
May Pagtuo [I Pray in Faith]”.
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Nagabaton Kita sing Madamo nga Mga Bugay paagi sa Pagpangamuyo bilang
isa ka Pamilya

Sugilanon Nga nagagamit sing cutouts 1-26 tubtob 1-29, magsaysay sang isa ka istorya parte sa isa
ka pamilya nga nagapangamuyo para sa isa ka miyembro sang pamilya nga nagaalagad
sa misyon. Ayhan luyag mo maggamit sang masunod nga mga ideya:

Si Catherine isa ka gamay nga bata. Palangga niya ang iya pamilya kag nakahibalo nga
palangga sia nila. Kon kis-a ang iya manong nga si Paul nagaistorya sa iya halin sa Biblia
kag sa Libro ni Mormon. Si Paul nagatuon sining mga libro tungod gusto niya maglakat sa
misyon kag sugiran ang iban nga tawo parte sa mga ini.

Isa ka adlaw si Paul nakabaton sang sulat. Sang iya ginbuksan ang sulat, nalipay gid sia.
“Mamisyon na ko!” siling niya. Pila ka simana ang nagligad, si Paul handa na gid maglakat.
Antes sia maglakat, ang pamilya nagluhod para sa pang-panimalay nga pangamuyo.
Ginpasalamatan sang tatay ni Catherine ang Amay nga Langitnon tungod sa madamo nga
mga bugay nga nabaton sang ila pamilya kag tungod sa oportunidad ni Paul nga maglakat
sa misyon. Iya ginpangabay sa Amay nga Langitnon nga bendisyunan si Paul, nga protek-
tahan sia, kag nga buligan sia nga mangin isa ka maayong misyonero. Ang pangamuyo
nagpalipay kay Catherine. Nakahibalo sia nga buligan sang Amay nga Langitnon si Paul sa
iya misyon. Si Catherine kag ang iya pamilya nagapangamuyo para kay Paul adlaw-adlaw
samtang nagamisyon sia.

Ipaathag nga ang mga pamilya sarang makapangamuyo sing ulolupod para sa nagamasakit,
para sa bulig sa pang-panimalay nga problema, para sa isa ka misyonero nga nagakinahang-
lan sing bulig sang Amay nga Langitnon, kag para sa madamo nga iban pa nga mga rason.
Ipaathag nga sarang kita makapangamuyo parte sa bisan ano nga importante sa aton. Gamita
ang Alma 34:19–27 agud buligan ang kabataan sa paghangop kon san-o magpangamuyo.

Basaha liwat ang 3 Nephi 18:21 sing mabaskog. Pahanumdumi ang kabataan nga nagpromi-
sa si Jesus nga mabugayan kita kon nagahimo kita sing pang-panimalay nga pangamuyo.

Panaksihon 
[Testimony]

Ipahayag ang imo panaksihon sang pang-panimalay nga pangamuyo. Ayhan luyag mo
maghambal parte sa isa ka higayon sang ang pang-panimalay nga pangamuyo nagpaba-
kod sang imo kaugalingon nga pamilya.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Himoa ang masunod nga binalaybay nga may dala aksyon upod sang kabataan:

Ini si nanay, ginabuligan ako sa hampang (alsaha ang una nga tudlo);
Ini si tatay, bilog nga adlaw nagaobra (alsaha ang ikaduha nga tudlo).
Ini si manong, mabaskog kag mataas (alsaha ang ikatlo nga tudlo);
Ini si manang, nagahampang sang bola (alsaha ang ikap-at nga tudlo).
Kag yari ako, nalipay ako (alsaha ang kamalagko)
Nga sa pagpangamuyo ulolupod pamilya ko (magkuom).

2. Mag-itsa ukon magduhol sang mahumok nga bagay pareho sang beanbag ukon bola sa
kabataan sing isa-isa lang. Pagkasalo sang kabataan sang bagay, pangabaya sila nga
maglawag sang isa ka bagay nga ila mapasalamatan sa Amay nga Langitnon kon
magpangamuyo sila bilang pamilya. Pagkatapos nga makabulos-bulos ang tagsa ka
bata, sulita ang kahiwatan, nga nagapalawag sa kabataan sang mga bagay nga ila
mapangayo gikan sa Amay nga Langitnon kon magpangamuyo sila bilang pamilya.
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3. Hatagi ang tagsa ka bata sang isa ka panid sang papel kag crayons ukon mga lapis.
Ipadrowing sa kabataan ang mga larawan sang ila mga pamilya nga nagapangamuyo.
Markahi ang tagsa ka larawan Nalipay ako kon ang akon pamilya ulolupod nga
nagapangamuyo.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Buligi ang kabataan nga suliton ining binalaybay, linya sa linya:

Palangga naton Amay nga Langitnon;
Kita sa iya mapinasalamaton.
Kag sia man nagapalangga sa aton;
Iya pamatian ang hambal naton.

2. Magsaysay sang istorya sang isa ka pamilya nga nagapangamuyo sing ulolupod kag
nagabaton sing kinahanglanon nga bulig. Halimbawa, ayhan ang pamilya nagtalang kag
dayon natultulan na ang ila alagyan; ayhan nadulaan sila sang isa ka bagay kag dayon
nakit-an ini; ukon ayhan may nagamasakit sa pamilya kag dayon nag-ayo. Ipanugyan
nga dugang pa gid sa pagpangamuyo para sa bulig, ang pamilya dapat magdumdom
nga magpasalamat sa pangamuyo pagkatapos nga mabaton ang bulig nga
ginkinahanglan nila. Pahanumdumi ang kabataan nga ginakalipay sang Amay nga
Langitnon kon aton sia pasalamatan sang mga bugay nga iya ginahatag sa aton.

3. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang una kag ikatlo nga dinalan sang “Salamat
sa Amay [Thanks to Our Father]” (Children’s Songbook, p. 20).

Leksyon 27
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Katuyuan Agud pabakuron ang kaluyag sang tagsa ka bata nga magtuman sa Amay nga Langitnon
kag kay Jesucristo kag agud magsunod sa iya mga ginikanan.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Daniel 3; Juan 14:15; kag Mga Taga-Efeso 6:1. Tan-awa
man sa Mga Prinsipyo sang Ebanghelyo (31110), kapitulo 35.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka set sang balaan nga mga kasulatan [scriptures].
b. Larawan 1-5, Panimalay nga may Lapsag (62307); larawan 1-8, Pagpanagtag sang

Sakramento (62021); larawan 1-9, Pangamuyo sa Aga (62310); larawan 1-46,
Kabataan Nagahatag sa Iloy sang mga Bulak; larawan 1-55, Wali sa Bukid (Gospel Art
Picture Kit 212; 62166); larawan 1-56, Tatlo ka Lalaki sa Nagadabadaba nga Hurno
(Gospel Art Picture Kit 116; 62093).

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Pangabaya ang kabataan sa paghimo sang pila ka aksyon sing maligdong, pareho abi
sang magtindog, magtiyog-tiyog, mag-alsa sang kamot, magtandog sang ila mga tudlo
sa tiil, kag magpungko. Pasalamati sila sa paghimo sang imo ginpangabay. Ipaathag nga
sila nangin masinulundon. Ginsunod nila ang imo mga panulin.

Gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga Magsunod Kita sa Aton Mga
Ginikanan 

Ipakita ang larawan 1-5, Panimalay nga may Lapsag.

• Ano ang ginapakita sining larawan?

Itudlo ang lapsag sa larawan kag maghambal kon paano ang tagsa sa aton nagkari sa
kalibutan bilang lapsag. Pahanumdumi ang kabataan nga tungod ang mga lapsag gamay
kaayo kag indi makasarang, kinahanglan nila sang mas may idad kag mas dako nga mag-
atipan sa ila.

• Sin-o ang nag-atipan sa imo sang gamay ka pa gid kaayo?

• Sin-o ang nagaatipan sa imo subong?

Ipaathag sa kabataan nga ang mga tawo nga nagaatipan sa ila, pareho sang ila mga gini-
kanan kag iban pa nga mga miyembro sang pamilya, nagapalangga sa ila kag gusto nga
sila mangin hilway kag malipayon.

• Ano ang ginatudlo sa inyo sang inyo nanay kag tatay nga indi paghimuon?

Maghambal parte sa mga butang nga ayhan mahimo sang kabataan nga makasakit sa
ila ukon makapasubo sa ila, pareho sang paghampang sa dalan, pagtandog sang mainit
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nga pugon, pagkuha sang matalom nga kutsilyo, pagdalagan panaog sa pil-as, ukon 
pag-inaway sa ila mga utod.

• Ngaa indi gusto sang inyo nanay kag tatay nga inyo himuon ining mga butang?

Maghambal parte sa mga butang nga sarang mahimo sang kabataan sing hilway kag
malipayon, pareho sang paghampang sang ila mga hampanganan, paglagaw-lagaw upod
sa ila mga ginikanan, kag pagmangin maayo sa ila mga utod.

• Ngaa ginapahimo sa inyo sang inyo nanay kag tatay ining mga butang?

• Ngaa dapat ninyo sundon ang inyo nanay kag tatay?

Ipaathag nga palangga kita sang aton mga ginikanan kag gusto nga kita maghimo sang
mga butang nga makapahilway kag makapalipay sa aton.

Kahiwatan Patinduga ang kabataan kag ipahimo ang masunod nga binalaybay nga may dala aksyon:

Mga paa ko namian magdalagan (magdalagan sing malinong sa ginatindugan),
Mga kamot ko namian maghinampang (giho-gihoa ang mga kamot),
Pero kon si Nanay [ukon si Tatay] magsiling, “Dali diri” (nagasenyas sang kamot nga
magpalapit),
Madasig ako nga nagapati.

• Ano ang inyo nabatyagan kon nagasunod kamo sa inyo nanay kag tatay kag
nagapalapit kon ginatawag kamo nila?

• Ano ang inyo nabatyagan kon nagahimo kamo sang iban nga butang nga ginasugo sa
inyo sang inyo nanay kag tatay?

Ipaathag nga kon magsunod kita sa aton mga ginikanan, sarang kita makabatyag sing
kalipay. Nagakalipay man ang aton mga ginikanan kon nagasunod kita.

Sugiri ang kabataan nga gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga magsunod kita
sa aton mga ginikanan. Basaha kag ipaathag ang Mga Taga-Efeso 6:1 sa kabataan.

Ambahanon Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang tatlo tanan ka binalaybay sang “Masunod Ako
[Quickly I’ll Obey]” (Children’s Songbook, p. 197).

Magtawag si nanay,
Masunod ako.
Adlaw-adlaw ko himuon
Kon ano’ng husto.

Magtawag si tatay,
Masunod ako.
Adlaw-adlaw ko himuon
Kon ano’ng husto.

Ang Amay sa Langit,
P’langga N’ya ko.
Adlaw-adlaw ko himuon
Kon ano’ng husto.

Gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga Magtuman Kita sang Mga
Kasuguan

Ipakita ang larawan 1-55, Wali sa Bukid.

• Sin-o ang yari diri sa larawan?
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Ipaathag nga sang si Jesus yara pa sa kalibutan, iya gintudloan ang mga tawo kon ano
ang gusto sang Amay nga Langitnon nga ila himuon. Ining mga pagpanudlo ginatawag
nga mga kasuguan. Ipakita ang balaan nga mga kasulatan. Hambala ang kabataan nga
ang mga kasuguan nasulat sa balaan nga mga kasulatan.

Kahiwatan Buksi ang imo Biblia kag basaha ang Juan 14:15. Ipaathag nga ginhambal ni Jesus ining mga
pulong. Ipaathag nga ang pagtuman nagakahulugan sang paghimo sang ginapangabay sa
aton. Ipasulit sa kabataan ang balaan nga kasulatan upod sa imo sing pila lang ka beses.

• Ano ang pila sang mga kasuguan nga gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus
nga aton sundon?

Nga ginagamit ang masunod nga mga larawan, maghambal parte sa pila ka mga kasugu-
an nga sarang matuman sang kabataan:

Larawan 1-5, Panimalay nga may Lapsag—palanggaon aton mga pamilya
Larawan 1-8, Pagpanagtag sang Sakramento—Magsimba
Larawan 1-9, Pangamuyo sa Aga—magpangamuyo sa Amay nga Langitnon
Larawan 1-46, Kabataan Nagahatag sa Iloy sang mga Bulak—mangin maayo sa iban

• Ano ang ginahimo sang Amay nga Langitnon kon ginasunod naton ang iya mga kasuguan?

Ang Amay nga Langitnon Nagapakamaayo sa Aton Kon Magtuman Kita 

Sugilanon Isaysay sing malip-ot lang ang istorya nanday Sadrac, Mesac, kag Abed-nego, suno sa
makit-an sa Daniel 3. Ipakita ang larawan 1-56, Tatlo ka Lalaki sa Nagadabadaba nga
Hurno, sa nagakaigo nga tion. Ipaathag nga isa sang mga kasuguan sang Amay nga
Langitnon amo nga magpangamuyo kita sa iya lamang. Indi kita magpangamuyo sa iban
nga tawo ukon sa mga imahen, pareho sang mga istatwa. Ipaathag nga sanday Sadrac,
Mesac, kag Abed-nego nakahibalo sang mga kasuguan sang Amay nga Langitnon kag
gusto nga tumanon ang mga ini. Ginprotektahan sang Amay nga Langitnon ining mga
tawo gikan sa kalayo tungod gintuman nila sia. Wala sila masunog.

• Ngaa wala masunog sanday Sedrac, Mesac, kag Abed-nego?

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan nanday Sadrac, Mesac, kag Abed-nego sang
ginprotektahan sila sang Amay nga Langitnon gikan sa kalayo?

Panaksihon Ipahayag ang imo balatyagon parte sa kaimportante sang pagtuman sa aton mga ginika-
nan kag sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus. Hambala ang kabataan kon paano ang
pagtuman sang mga kasuguan nagabulig palipay sa imo.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang una nga dinalan sang “Sundon ang Sugo
[Keep the Commandments]” (Children’s Songbook, p. 146) ukon sang ikaduha nga
dinalan sang “Gagmay Ko nga Mga Kamot [I Have Two Little Hands]” (Children’s
Songbook, p. 272).

2. Pabulos-bulosa ang tagsa ka bata sa paghatag sa klase sang pila ka mga panulin,
pareho sang “magtindog” kag “itungtong ang inyo mga kamot sa inyo mga ulo.”
Ipasunod sa iban nga kabataan ang mga panulin.
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3. Gamita ang bunit gikan sa leksyon 11 kag maghanda sang pila ka isda-isda nga papel
sa diin nakasulat ang simple nga mga panulin, pareho sang “magkursimano [fold arms],”
“sulita si ‘Jesus nagsiling, Kon nagahigugma kamo sa akon, magabantay (magatuman)
kamo sang akon mga sugo,’ ” “maglibot-libot sa kuwarto sing malinong,” “magyuhum
sa iban nga kabataan,” kag “buligi ang klase sa pagkanta sang ‘Ako Anak sang Dios.’
“Pabulos-bulosa ang tagsa ka bata sa pagbunit sang isda–isda nga papel kag sunda
ang panulin nga nasulat sa isda.

4. Repasuha ang istorya ni Noe, nga nagadagmit nga si Noe kag ang iya pamilya naluwas
gikan sa baha tungod ila gintuman ang mga kasuguan.

5. Hatagi ang tagsa ka bata sang isa ka panid nga papel nga imo gindrowingan sang
malipayon nga guya kag ginsulatan sang mga pulong Nalipay ako kon nagasunod ako.
Pakolori sa kabataan ang mga guya.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Buligi ang kabataan sa paghimo sang mga aksyon sa masunod nga hampang-

hampang sa kamot:

Masako nga mga tudlo (alsaha ang inumol),
Sin-o mabulig sa amon nga magsunod?
“Ako.” “Ako.” “Ako.” “Ako.” “Ako” (alsaha ang tudlo sa tagsa ka “Ako” tubtob nga ang
tanan nga tudlo naalsa),
Siling sang masako nga mga tudlo.

2. Magdala sing pila ka aytem nga nagahatag proteksyon, pareho sang mga sapatos,
mga kalo, kag mga guwantis. Pamangkuta ang kabataan kon ano klase sang proteksyon
ang ginahatag sang tagsa ka aytem (halimbawa, ang mga sapatos nagaprotekta sang
aton mga tiil; ang mga kalo nagaprotekta sang aton mga ulo gikan sa tugnaw ukon sang
aton mga mata gikan sa adlaw). Hambala ang kabataan nga kon kita nagasunod sa
aton mga ginikanan, ginaprotektahan man kita. Maghambal parte sa pila ka mga
sulundan kag kon paano ang mga ini nagaprotekta sa aton.

3. Alsaha ang imo mga kamot kag ipakita sa kabataan kon paano mo sarang mapaggiho
ang imo mga tudlo. Ipaalsa sa kabataan ang ila mga kamot, ipaggiho-giho ang ila mga
tudlo, kag ipabukas kag ipakuom ang ila mga kamot. Ipaathag nga sarang naton
mapaggiho-giho ang aton kaugalingon nga mga kamot kag mga tudlo, pero indi ang
iya sang iban. Ipaathag nga sarang naton mapasunod ang aton mga kamot kon may
magpangabay sang aton bulig. Ang paghimo sini nagahatag sa aton sang kalipayan.

4. Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sa masunod nga binalaybay nga may
dala aksyon samtang imo ginahambal ang mga pulong:

Nanamian Ko sang Akon mga Kamot

Nanamian ko sang akon mga kamot; mga abyan ko sila (alsaha ang mga kamot sa
atubang kag tuloka ini).
Masako nga nagabulig tubtob ang adlaw natapos na (maghimo sang mga hilikuton
sang kamot).
Mahipos sila nga nagakursimano (magkursimano) ukon nagapalakpak sing todo
(magpalakpak)!
Kon ginahimo nila ang husto, malipayon gid ako!

Leksyon 28

34969_861_21-30  11-28-2005  1:25 PM  Page 121



Sarang Ako 
Makasiling “Sorry”

122

Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga kon makahimo kita sang sala, dapat
kita magpangayo sing kapatawaran kag tinguhaan nga tadlungon ang sala nga aton ginhimo.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Mosiah 27:8–37.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Libro ni Mormon.
b. Isa ka gamay nga hampanganan nga makasulod sa bulsa.

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Samtang ang kabataan nagasulod sa kuwarto ukon nagatililipon para sa leksyon,
hungda nga magsala-sala sa pag-areglar sang hulot-klasehan ukon sa paghanda sang
leksyon. Mahimo ka—

• May ihulog sa salog.

• Magbutang sang bangko sa punta sang kuwarto.

• Magbutang sang baliskad nga larawan.

• Magsugod sulat sa pisara ukon sa isa ka panid sang papel kag dayon panason ini
ukon kurisan ini.

Sa tagsa ka sala magsiling, “Sorry; nagsala ko.” Dayon tadlunga ang sala.

Pamangkuta ang kabataan kon napanilagan nila ang tanan nga sala nga nahimo mo.
Idagmit nga ang tanan-tanan nagasala.

Kon Kis-a Nagahimo Kita Sang Mga Butang Nga Sala 

Ipaathag nga samtang nagatubo kita kag nagatuon sa pagpili sing husto, kon kis-a naga-
himo kita sing sala nga mga pagpili. Indi lamang sala ang mga ini pareho sang pagbutang
sang baliskad nga larawan; ini ang mga tion nga may ginahimo kita nga sala, bagay nga
ang Amay nga Langitnon kag si Jesus kag ang aton mga ginikanan indi gusto nga aton
himuon. Sa paghimo sing sala nga mga pagpili, mahimo nga mapasubo naton ang aton
mga kaugalingon kag iban nga tawo.

Sugilanon Isaysay ang masunod nga istorya sa imo kaugalingon nga mga pulong, nga nagagamit
sing magamay nga hampanganan agud ilaragway ini:

Sanday Travis kag Matt masadya nga nagahampang sa balay ni Matt. Namian si Travis
sang mga hampanganan ni Matt kag nagahandum nga tani iya ini. Nagdesisyon si Travis
nga hulmon ang pila sang mga hampanganan, kag ginsulod niya ang mga ini sa iya bulsa
nga wala nagalisensya kay Matt.
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Sang ginahampangan na ni Travis ang mga hampanganan sa iya balay, indi nangin
masadya gid. Namangkot iya nanay kon ngaa indi sia malipayon. Ginsugiran ni Travis
iya nanay nga ginhulam niya ang mga hampanganan ni Matt nga wala nakalisensya kag
amo nga karon nasubuan sia.

Ang nanay ni Travis naghambal sa iya nga sala ang magkuha sang bagay nga iya sang
iban. Ginpamangkot niya si Travis kon ano ang iya dapat himuon agud tadlungon ang iya
sala nga desisyon. Luyag ni Travis nga iuli ang mga hampanganan, pero nahadlok sia nga
basi mangakig si Matt sa iya. Ang nanay ni Travis nagsiling nga bisan pa mangakig si Matt,
ang pag-uli sang mga hampanganan amo ang nagakadapat. Iya man ginhambalan si
Travis nga ang pagsiling “sorry” kay Matt makabulig padula sang iya kasubo tungod sa
paghimo sang sala.

Gin-uli ni Travis ang mga hampanganan kay Matt. Nag-sorry sia tungod sa pagkuha sang
mga hampanganan nga wala nakalisensya kag nagpromisa nga indi na ini pagliwaton.
Nalipay si Matt nga gin-uli ni Travis ang mga hampanganan. Nalipay si Travis nga ginsugid
niya ang matuod kag ginhimo ang nagakadapat. (ginpabagay gikan kay Pat Graham
“Travis Repents,” Friend, Mar. 1987, pp. 40–41).

• Ano ang ginhimo nga sala ni Travis?

• Ano ang nabatyagan ni Travis sang iya ginkuha ang mga hampanganan ni Matt?

Ipaathag nga kon maghimo kita sang sala, nagakasubo kita. Isa ini ka paagi nga ang
Amay nga Langitnon nagabulig sa aton sa paghibalo nga may nahimo kita nga sala.

• Ano ang ginhimo ni Travis para madula ang kasubo?

• Ano ang nabatyagan ni Travis sang iya gin-uli ang mga hampanganan ni Matt kag
nagsiling “sorry?”

Dapat Kita Magsiling “Sorry”

• Ano ang inyo nabatyagan kon may mahimo kamo nga sala?

• Ano ang puede ninyo himuon agud madula ang kasubo?

Buligi ang kabataan nga makahangop nga kon nakahibalo kita nga may nahimo kita nga
sala, kinahanglan naton akuon ini. Dayon kinahanglan kita magsiling “sorry.” Kinahanglan
man naton tinguhaan nga itadlong ang nahimo naton nga sala kag magpromisa nga indi
na naton ini pagliwaton.

Kahiwatan Patinduga ang kabataan kag ipahimo ang masunod nga binalaybay nga may dala
aksyon upod sa imo:

Kon magsala ako (ikompas ang tudlo halin sa wala patuo),
“Sorry,” isiling ko.
Ako nasubuan (ipanaog ang mga kilid sang baba gamit ang mga tudlo nga nagahimo sang
nasubuan nga guya)
Sa akon hinimuan.

Akon gid tinguhaan (magpaninghawak kag magtango-tango);
Sa akon masarangan.
Ako mangin malipayon (magyuhum)
Kon husto akon himuon (magkursimano kag magtango-tango).
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Dapat Naton Himuon ang Aton Pinakamaayo Agud Itadlong ang Sala 

Sugilanon Ipakita sa kabataan ang Libro ni Mormon. Sugiri sila nga ang Libro ni Mormon nagasaysay
parte sa isa ka tawo nga may ginhimo nga sala.

Buksi ang Libro ni Mormon kag isaysay ang istorya ni Alma, suno sa makit-an sa Mosiah
27:8–37. Ipaathag nga si Alma indi magpamati sa iya amay. Ginsu-ay niya ang Amay nga
Langitnon kag si Jesus. Madamo sia ginhimo nga sala. Ginasugiran niya ang mga tawo
sang mga butang nga indi matuod parte sa Simbahan. Madamo ang nagpati sa iya kag
indi magpamati sa mga lider sang Simbahan.

Ipaathag nga si Alma nagliwat gikan sa paghimo sing sala tubtob sa paghimo sing husto.
Gintinguhaan niya nga itadlong ang mga sala nga iya ginhimo paagi sa pagtudlo sa mga
tawo sang kamatuoran.

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan ni Alma sang iya namarasmasan nga sala ang iya
ginapanghimo? (Tan-awa sa Mosiah 27:29.)

• Paano gintuhaan ni Alma nga itadlong ang mga sala nga iya nahimo? (Tan-awa sa
Mosiah 27:32, 35–36.)

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan ni Alma sang nagsugod sia sa pagtudlo sa mga
tawo sang kamatuoran?

• Kon may mahimo kamo nga sala, ngaa dapat tinguhaan ninyo nga itadlong ini?

Sugiri ang kabataan sang isa ka simple nga personal nga eksperiyensya parte sa isa ka hi-
gayon sang naghambal ka “sorry.” Sugiri ang kabataan sang imo nabatyagan kag kon pa-
ano ka nagtinguha nga itadlong ang sala nga nahimo mo.

Repasuha ang mga butang nga kinahanglan naton himuon kon nakahibalo kita nga may
nahimo kita nga sala:

1. Akua nga may nahimo kita nga sala.

2. Magsiling “sorry.”

3. Magpromisa nga indi na ini pagliwaton.

4. Himuon ang aton pinakamaayo agud itadlong ang ginhimo naton nga sala.

Ipaathag nga ang tanan sining mga tikang ginatawag nga paghinulsol. Nagakalipay ang
Amay nga Langitnon kag si Jesus kon maghinulsol kita sang mga sala nga aton ginahimo.

Pahambali sa kabataan kon paano sila makasunod sining mga tikang sang paghinulsol sa
masunod nga mga sitwasyon:

• Ano ang dapat ninyo himuon kon may ginkuha kamo nga indi inyo?

• Ano ang dapat ninyo himuon kon may nahambal kamo nga indi maayo sa isa ka tawo?

• Ano ang dapat ninyo himuon kon wala kamo nagsugid sing matuod sa inyo nanay
kag tatay?

• Ano ang dapat ninyo himuon kon may gintiklod kamo?

Panaksihon Ipahayag ang imo panaksihon nga palangga kita sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus
bisan pa nagahimo kita sang mga sala. Hambala ang kabataan nga nakahibalo ka nga
mangin malipayon sila kon magsiling sila “sorry” sa mga butang nga ila nahimo nga sala
kag kon tinguhaan nila nga indi pagliwaton ang mga sala.
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Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Tigan-i ang tagsa ka bata sang daga [clay] ukon play dough. Ipakita sa kabataan kon
paano bola-bolahon ang daga ukon play dough kag dayon tapanon ini. Buligi sila sa
paghimo sang nagayuhum nga guya sa daga ukon play dough agud padumdumon sila
nga kon magsiling sila “sorry” mangin mas maayo ang ila pamatyag. (Ang play dough
recipe makit-an sa pamihak xv sining manwal.)

2. Hatagi ang tagsa ka bata sing isa ka panid sang papel kag sang crayon ukon lapis.
Ipadrowing sa tagsa ka bata ang nagayuhum nga guya. Markahi ang larawan Sarang
Ako mangin malipayon kon magsiling ako “sorry.”

3. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Akon Ipangabuhi ang Ebanghelyo [I Want
to Live the Gospel]” (Children’s Songbook, p. 148).

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Iula ang kahon sang crayons ukon iban nga magagmay nga mga bagay sa salog sing

“aksidente” lang. Mag-”sorry” sa kabataan nga imo naula ang crayons, kag dayon
magpamangkot kon ano ang imo dapat himuon agud paayuhon ang sitwasyon. Samtang
nagapamulot ka, hambala ang kabataan nga mangin mas maayo ang imo pamatyag kon
ang salog mahipid kag matinlo liwat. Agdaha ang kabataan nga buligan ka pamulot.

Ipaathag nga kon kis-a nagahimo kita sang mga butang nga nagapasubo sa aton kag
sa iban nga tawo. Kon matabo ini, dapat kita magsiling “sorry” kag tinguhaan nga
paayuhon ang sitwasyon. Pasalamati ang kabataan sa pagbulig sa imo pamulot, kag
pahanumdumi sila nga malipayon sila kon magbulig sila sa iban.

2. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Palanggaon ang Tagsa-Tagsa Siling ni
Cristo [Jesus Said Love Everyone]” (Children’s Songbook, p. 61).

3. Ipahambal sa kabataan isa ka mabudlay nga pulong, pareho sang hippopotamus.
Hambala sila nga kon kis-a mabudlay imitlang ang pila ka mga pulong. Ipaathag nga
mahimo mabudlay magsiling “sorry” kon may nahimo kita nga sala. Ipaathag nga bisan
pa ang mga pulong nga “sorry” mabudlay ihambal, makabulig ini sa pagkambiyo sang
masubo nga pamatyag sa mas maayo nga pamatyag.

4. Magsaysay sang malip-ot lang nga istorya parte sa duha ka bata nga nagahampang.
Kon isa sang mga bata makabunggo sa isa, ang una nga bata nagasiling, “sorry” kag
nagatinguha nga buligan ang nasakitan nga magmaayo ang pamatyag. Ilakip ang ideya
sang pagkambiyo sang masubo nga pamatyag sa isa nga malipayon. Ayhan luyag mo
gamiton ang larawan sang Nagayuhum/Nagakusmod nga Guya gikan sa leksyon 21.
Ipauyat sa isa ka bata ang larawan kag paatubangon ini agud ipakita ang mga
balatyagon sang kabataan sa istorya.

Leksyon 29
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Katuyuan Agud paisugon ang tagsa ka bata nga mangin mapinatawaron.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Genesis 37:12–28; 41:38–43; 42:1–8; 45:1–15; Mateo
18:21–22; kag Lucas 23:33–34.

2. Maghanda sang magagmay nga mga panid sang papel kag magsulat sa tagsa ka panid
sang mga pulong pareho sang isa sang masunod:

• May nag-igo kag nagtumba sa imo.
• May indi magpahampang sa imo.
• May nakaguba sang imo gamit.
• May nag-insulto sa imo.
• May nagkuha sang imo ginahampangan kag indi ini pagpahampangan sa imo.

Maghanda sang isa ka panid sang papel para sa tagsa ka bata sa klase (maghimo sing
dugang pa gid nga mga sitwasyon kon kinahanglan). Isulod ang mga papel sa gamay
nga kahon nga ginmarkahan “Kahon sang Kapatawaran.”

3. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Larawan 1-47, Nagailinaway nga mga Bata; larawan 1-57, Si Jose Ginbaligya sang Iya

mga Utod (Gospel Art Picture Kit 109; 62525); larawan 1-58, Si Jose Nagapakilala sa
Iya Mga Utod; larawan 1-59, Ang Paglansang (Gospel Art Picture Kit 230; 62505).

4. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ipakita ang larawan 1-47, Nagailinaway nga mga Bata.

• Ano ang ginahimo sining mga bata?

• Ngaa sa banta ninyo nagailinaway sila?

• Ano sa banta ninyo ang ila nabatyagan?

• Ano ang mahimo hambalon sining mga bata sa isa kag isa agud tapuson ang inaway
kag mapaayo ang ila pamatyag?

Repasuha gikan sa nagligad nga leksyon kon ano kaimportante ang magsiling “sorry.”
Ipaathag nga matapos mag-”sorry” ang kabataan, dapat patawaron nila ang isa kag isa.
Nagakahulugan ini nga indi na sila dapat mag-akiganay kag dapat sila mangin mag-abyan.
Pahanumdumi ang kabataan sang istorya parte kay Matt kag Travis gikan sa nagligad nga
leksyon. Ginpatawad ni Matt si Travis sa pagkuha sang iya mga hampanganan. Mag-abyan
man sila gihapon.

Leksyon
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Ginpatawad ni Jose ang Iya mga Utod

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-57, Si Jose Ginbaligya sang Iya mga Utod. Isaysay ang istorya ni
Jose nga ginabaligya sa Ehipto, suno sa makit-an sa Genesis 37:12–28.

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan ni Jose sang ginbaligya sia sang iya mga utod agud
mangin ulipon sa Ehipto?

Ipaathag nga si Jose nangin importante nga tawo sa Ehipto (tan-awa sa Genesis 41:38–43).
Pagkaligad sang madamo nga tinuig, ang mga utod ni Jose nagkadto sa Ehipto agud
magkuha sing pagkaon tungod kulang ang ila pagkaon sa ila kaugalingon nga pungsod.
Nahibal-an nila nga buhi sa gihapon si Jose kag nga isa sia ka importante nga persona sa
Ehipto (tan-awa sa Genesis 42:1–8; 45:1–15).

Ipakita ang larawan 1-58, Si Jose Nagapakilala sa Iya Mga Utod.

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan ni Jose nga makaupod liwat ang iya mga utod?
(Tan-awa sa Genesis 45:14–15.)

• Nangakig bala si Jose sa iya mga utod? (Tan-awa sa Genesis 45:5.)

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan sang mga utod ni Jose sa iya?

• Paano ginpakita ni Jose nga napatawad niya ang iya mga utod? (Tan-awa sa Genesis
45:5–15.)

Kahiwatan Pangabaya ang isa ka bata nga magpapel nga kuno abi sia si Jose kag ang iban nga
kabataan nga kuno abi sila mga utod ni Jose. Buligi ang kabataan sa pag-drama-drama
sang istorya ni Jose nga nagauliay sa iya mga utod kag nagapatawad sa ila.

Si Jesus Naghambal sa Aton nga Mangin Mapinatawaron 

Ipakita ang kopya sang Biblia. Ipaathag nga sa Biblia, ginhambalan kita ni Jesus nga
mangin mapinatawaron. Isa sang mga apostoles ni Jesus nagpamangkot sa iya parte sa
pagpatawad sang iban (tan-awa sa Mateo 18:21–22). Ginhambalan sia ni Jesus nga dapat
pirme kita mangin mapinatawaron. Ipaathag nga ang Biblia nagasugid man sa aton nga
mapinatawaron si Jesus.

Ipakita ang larawan 1-59, Ang Paglansang. Ipaathag nga ang mga soldado nangin mapin-
tas kaayo kay Jesus. Ginhanot nila sia kag ginduplaan. Ginlansang sang mga soldado ang
mga kamot kag mga tiil ni Jesus kag ginpakabit sia sa krus agud mapatay. Ipaathag nga
ginpatawad ni Jesus ang mga soldado. Wala sia nangakig sa mga soldado tungod sa ila
ginhimo sa iya. (Maghalong nga indi mangin ma-drama kaayo samtang imo ginasaysay
ining istorya. Ang pila sang kabataan mahimo mangin sensitibo kaayo sa ideya sang mga
tawo nga nagasakit kay Jesus.)

Buksi sa Lucas 23:34 kag sugiri ang kabataan kon ano ang ginhambal ni Jesus sang nag-
pangamuyo sia sa Amay nga Langitnon antes gid lang sia mapatay: “Amay , patawara sila;
kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo.” Ipasulit sa kabataan ining mga pulong sing
mabaskog sing pila lang ka beses.

• Bisan pa ginasakit sang mga soldado si Jesus, ano ang iya ginhimo?

• Ano ang gusto ni Jesus nga aton himuon kon may nagapaakig ukon nagapasubo sa aton?

Kahiwatan Pangabaya ang kabataan nga himuon ang tanan nga imo ginahimo. Pasunda sila sa imo
samtang ikaw nagatindog-tindog, nagaunat-unat, nagayuhum-yuhum, nagapungko-pungko,
kag nagakursimano. Ipaathag nga tungod ginhimo nila ang tanan nga imo ginhimo,

34969_861_21-30  11-28-2005  1:25 PM  Page 127



128

ginasunod ka nila. Kon may ginasundan ka, ginahimo mo man ang ginahimo sinang tawo.
Kon nagapatawad kita sang iban, ginasunod naton si Jesus. Ginahimo man naton ang
iya ginhimo. Gusto ni Jesus nga patawaron naton ang mga nagapasubo ukon nagapaakig
sa aton.

Sarang Kita Magpatawad sa Iban 

Kahiwatan Ipakita ang “Kahon sang Kapatawaran” kag mag-agda sang mga bata sing tinag-isa-isa
lang nga magkuha gikan sini sang isa ka panid sang papel.

Basaha ang tagsa ka mga pulong kag magpamangkot pareho sang masunod:

• Natabo na bala ini sa inyo?

• Ano ang batyagon ninyo sini?

• Ano ang dapat ihambal sang tawo nga nagpaakig ukon nagpasubo sa inyo?

• Ano ang dapat ninyo himuon ukon hambalon sa isa ka tawo nga nangin mapintas sa
inyo ukon nagpasubo ukon nagpaakig sa inyo?

Magsaysay parte sa isa ka higayon sang may ginpatawad ka kag kon ano ang imo nabat-
yagan. Buligi ang kabataan nga makahangop nga gusto sang Amay nga Langitnon kag ni
Jesus nga mangin mapinatawaron kita.

Ambahanon Buligi ang kabataan sa pagkanta ukon paghambal sang mga pulong sang “Buligi Ko Amay
[Help Me, Dear Father]” (Children’s Songbook, p. 99).

Buligi ko Amay magpatawad
Sang nakasala sa akon.
Amay, akon pangamuyo;
Nga magpalapit ko sa imo.

Panaksihon Ipahayag ang imo panaksihon nga gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga ma-
ngin mapinatawaron kita. Paisuga ang kabataan nga magpangamuyo kag magpangabay
sa Amay nga Langitnon nga buligan sila nga magpatawad sang iban.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Repasuha ang istorya sang nadulang anak, suno sa makit-an sa Lucas 15:11–32.
Gamita ang larawan 1-49, Ang Nadulang Anak. Buligi ang kabataan nga makahangop
nga ginpalangga sang tatay ang iya anak nga lalaki kag ginpatawad sia.

2. Himoa ang masunod nga hampang-hampang sa kamot. Agdaha ang kabataan sa
paghimo sang mga aksyon upod sa imo.

Duha ka mag-abyan, wala kag tuo (alsaha ang duha ka inumol),
Nagsugod inaway, nagginamo (ikaway ang mga inumol sa isa kag isa).
Wala nalipay ining mag-abyan,
Kay husto nga paghampang sila natudloan.
Nian isa ka abyan nagduko sa kahuy-anan (ipanaog ang tuo nga inumol gikan sa
pulsuhan kag ipatalikod ini);
Ang isa amo man, kay iya man nabatyagan (ipanaog ang wala nga inumol kag
ipatalikod man ini).
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Ang una nga abyan nagsiling, “Kabalo na ‘ko (magpalakpak).
Mangayo ko pasaylo sa imo.”
Ang isa nagsiling, “Sorry man”,
“Mangalipay kita kag maghinampang” (magkursimano kag magpungko).

3. Maghimo sang simple nga tsapa [badge] nga suksukon sang tagsa ka bata sa iya balay.
Isulat sa tagsa ka tsapa Sarang ako magpatawad. 

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Repasuha ang istorya gikan sa leksyon 29 parte sa duha ka bata nga nagahampang

(tan-awa sa Dugang nga mga Kahiwatan para sa Mas Magagmay nga Kabataan,
kahiwatan 4). Isaysay kon paano ang nasakitan nga bata nagpatawad sang isa.

2. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Palanggaon ang Tagsa-Tagsa Siling ni
Cristo [Jesus Said Love Everyone]” (Children’s Songbook, p. 61) ukon “Gusto ni Jesus
nga Magsilak Ako [Jesus Wants Me for a Sunbeam]” (Children’s Songbook, p. 60).

3. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Kon Nagakalipay Ka [If You’re Happy]”
(Children’s Songbook, p. 266). Ipaathag sa kabataan nga kon aton patawaron inang indi
maayo sa aton, mangin malipayon kita.

Leksyon 30
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Katuyuan Agud paisugon ang tagsa ka bata nga magpasalamat tungod sa iya puluy-an kag agud
magbulig atipan sini.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang 1 Nefi 2:2–6; 17:7–8; kag 18:6, 23.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Libro ni Mormon.
b. Isa ka suludlan nga may tubig, isa ka suludlan nga may balas, kag isa ka gamay nga

sanga. Kon luyag mo, magdala sang mga larawan sang lawa, balas, kag sang kahoy.
c. Papel kag crayons ukon mga lapis.
d. Larawan 1-60, Si Lehi kag ang Iya Mga Tawo Nag-abot sa Duta’ng Ginsaad (Gospel Art

Picture Kit 304; 62045); larawan 1-61, Exodo gikan sa Nauvoo (Gospel Art Picture Kit
410; 62493).

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ipakita ang suludlan ukon larawan sang tubig kag magpamangkot kon ano nga mga sapat
ukon mga insekto ang nagahimo sang ila mga balay sa tubig. Buligi ang kabataan nga
makapamensar sang mas madamo pa gid. Ipakita ang balas kag dayon ang sanga, kag
buligi ang kabataan nga makapamensar sang mga sapat kag mga insekto nga nagahimo
sang ila mga balay sa duta kag sa mga kahoy.

• Ano sa banta ninyo ang pamatyagan kon ang inyo balay yara sa tubig?

• Ano ayhan ang matabo kon ang inyo balay yara sa kahoy?

Madamo sing Nagkalainlain nga Klase sang mga Puluy-an

Ipaathag nga ang mga sapat kag mga insekto nagaistar sa madamo nga nagkalainlain
nga klase sang balay. Ang mga tawo nagaistar man sa nagkalainlain nga klase sang mga
puluy-an.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-60, Si Lehi kag ang Iya Mga Tawo Nag-abot sa Duta’ng Ginsaad,
kag ipakita ang Libro ni Mormon samtang nagasaysay ka parte kay Lehi kag sang iya
pamilya kag sang klase sang mga puluy-an nga ila gin-istaran. (tan-awa sa 1 Nephi 2:2–6;
17:7–8; kag 18:6, 23). Ang pamilya ni Lehi may komportable nga puluy-an sa Jerusalem,
pero sang ginhambalan sila sang Ginuo nga bayaan ang Jerusalem, nagpanglakaton
sila sa desierto kag nag-istar sa mga tolda. Pagkaligad sang madamo nga tinuig ginsugo
sang Ginuo si Nefi, anak ni Lehi, nga maghimo sang barko. Si Lehi kag ang iya pamilya
nag-istar sa barko samtang nagalayag sila padulong sa ginpromisa nga duta, isa ka
lugar nga ginhanda sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus para ila istaran. Pag-abot sa
ginpromisa nga duta, si Lehi kag ang iya pamilya nag-istar liwat sa mga tolda tubtob nga
sarang na sila makapatindog sing dugang pa gid nga permanente nga mga puluy-an.

Leksyon
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• Ano nga nagkalainlain nga klase sang mga puluy-an ang gin-istaran ni Lehi kag sang iya
pamilya?

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-61, Exodo gikan sa Nauvoo. Magsaysay parte sa nahauna nga mga
miyembro sang Simbahan nga nagtukod sang isa ka siyudad nga gintawag Nauvoo.
Nagtrabaho sila sing todo agud mapatindog ang ila mga puluy-an kag ang matahum nga
templo. Pero ang pila ka tawo sa palibot sang Nauvoo wala namii sang mga miyembro
sang Simbahan kag ginpilit sila nga maghalin. Ang mga miyembro sang Simbahan nag-
panglakaton nga dala lamang ang mga gamit nga ila mapaigo sa may tabon nga mga
karo. Tungod ang may tabon nga mga karo magagmay, madamo sang kabataan napilitan
nga ibilin na lang ang ila mga hampanganan. Ang pila sang mga tawo nag-istar sa ila may
tabon nga mga karo kag sa mga tolda sing malawig nga panahon.

• Ngaa mabudlay mag-istar sa may tabon nga mga karo ukon tolda?

Kahiwatan Patinduga ang kabataan kag ipahimo ang masunod nga binalaybay nga may dala aksyon:

Ang pionero nga kabataan nagalakat-lakat (maglakat-lakat sa ginatindugan);
Sila nagahampang kag nagalumpat-lumpat (maglumpat-lumpat sa ginatindugan).
Kon gab-i na, ang mga bituon nagaigpat-igpat (ikuom kag buksi ang mga kamot);
Sa sulod sang mga karo, sila nagatulog (piyonga ang mga mata, ihigda ang ulo sa mga
kamot).

Ang Puluy-an Isa ka Lugar sa Diin Kita Ginapalangga 

Ipaathag nga ang klase sang puluy-an nga aton ginaistaran indi importante. Ayhan nagais-
tar kita sa dako nga balay, sa gamay nga balay, sa apartment, sa tolda, ukon sa baroto.
Ang importante nga butang amo nga ang aton mga puluy-an mga lugar sa diin ang mga
miyembro sang pamilya nagapalanggaanay. Magsugid parte sa imo kaugalingon nga
puluy-an kag kon ano ang imo ginahimo agud ini mangin isa ka mapinalanggaon nga
lugar.

• Ngaa namian kamo nga yara kamo sa balay?

• Paano kamo nakahibalo nga palangga kamo sang inyo pamilya?

• Natilawan na bala ninyo nga magtulog sa iban nga lugar?

• Diin kamo nagtulog?

• Ano ang inyo nabatyagan sang nagpauli na kamo?

Pahanumdumi ang kabataan kon ano kanami ang magpauli sa ila kaugalingon nga mga
puluy-an kag mga kama.

Kahiwatan Patinduga kag papamatia ang kabataan samtang imo ginahambal ang mga pulong sang
“Puluy-an [Home]” (Children’s Songbook, p. 192). Hambala ang kabataan nga hakson ang
ila mga kaugalingon sa kada tion nga ila mabatian ang pulong nga puluy-an. Kon luyag mo,
sulita ang binalaybay kag pakantaha ukon pahambala ang kabataan sang mga pulong
upod sa imo.

Sa akon puluy-an
Pagp’langga makit-an.
Diri ginapalangga
Kag amligan tanan.

(© 1975 sang Sonos Music, Orem, Utah. Tanan nga mga kinamatarong ginahuptan.
Gingamit nga may pahanugot.)
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Sarang Kita Makabulig sa Aton Mga Pamilya sa Pag-Atipan sang Aton Mga
Puluy-an

Ipaathag nga kinahanglan naton atipanon ang aton mga puluy-an agud mangin maayong
mga lugar ini nga istaran. Ang tagsa ka miyembro sang pamilya dapat magbulig sa paghi-
pid kag pagtinlo sang balay.

Kahiwatan Ipa-drama-drama nga wala nagahambal sa kabataan ang pila ka mga butang nga sarang
nila mahimo agud makabulig sa paghipid kag pagtinlo sang ila mga balay, pareho sang
pagpulot sang ila mga hampanganan, pagsilhig sang salog, kag pagpiod kag pagpanghi-
mos sang ila mga bayo.

Agdaha ang kabataan nga magkadto sa atubangan sing tinag-isa-isa lang kag magtindog sa
imo tupad. Ilaragway sa tagsa ka bata ang isa ka sitwasyon sa diin mahimo sia mangin isa ka
maayong bulig sa puluy-an. Pamangkuta ang bata kon ano ang iya himuon agud makabulig
sa sina nga sitwasyon. Gamita ang masunod nag mga halimbawa ukon maghimo-himo sang
imo kaugalingon nga mga sitwasyon nga magbagay sa mga miyembro sang klase:

• Indi hungod nga naula ninyo ang baso sang tubig sa salog. Ano ang dapat ninyo himuon?

• Naghampang kamo bilog nga hapon sang inyo mga bloke [blocks]. Karon tion na para
magkaon. Ano ang dapat ninyo himuon sa inyo mga bloke?

• Ang inyo nanay nagadali nga magbutang sang panyapon sa lamesa. Kinahanglan
niya sang bulig sa paghanda sang lamesa antes magkaon ang pamilya. Ano ang
puede ninyo himuon?

• Ang inyo mga bayo nalabhan kag napiod sing mahipid. Ano ang dapat ninyo himuon
sa mga ini subong?

• Nagahampang kamo sa gwa kag nalutakan ang inyo mga sapatos. Ano ang dapat ninyo
himuon antes kamo magsulod sa balay?

• Maggamo ang inyo kama kon magbangon kamo sa aga. Ano ang dapat ninyo himuon diri?

Paisuga ang kabataan sa pagsugid sang mga butang nga ila ginahimo sa pagbulig nga
mapabilin nga mahipid kag matinlo ang ila mga balay. Sugiri ang kabataan kon paano ka
nagatrabaho agud mapabilin nga mahipid kag matinlo ang imo balay.

Kahiwatan Hatagi ang kabataan sing papel kag crayons ukon mga lapis kag ipadrowing sa tagsa
ka bata ang larawan sang iya himuon sa sulod sang simana agud makabulig sa balay.
Markahi ang tagsa ka larawan Nagapasalamat ako tungod sang akon puluy-an.

Panaksihon Sugiri ang kabataan sang imo balatyagon parte sa imo puluy-an kag ipahayag ang imo
pagpasalamat sa Amay nga Langitnon kag kay Jesucristo tungod sa pagbugay sa imo
sang puluy-an.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Magdala sa bag sang komon nga mga gamit sa balay (bisan isa lang kada bata).
Papilia ang tagsa ka bata sang isa ka gamit gikan sa bag kag ipaathag kon paano
gamiton ini samtang nagabulig sa sulod balay. Halimbawa, ang tela mahimo gamiton sa
pagpanarapo ukon pagpamala sang mga pinggan, ang kutsara mahimo gamiton kon
nagahanda sang lamesa para sa pagkaon, kag ang hampanganan mahimo himuson
kon nagatinlo sang kuwarto.
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2. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Masadya Himuon [Fun to Do]” (Children’s
Songbook, p. 253), nga nagagamit sang mga pahayag pareho sang “Masadya ang
maghimos sang akon kama” ukon “Masadya ang maghanda sang lamesa “samtang
naga-drama-drama (nga wala nagahambal) sang aksyon.

3. Sunda ang hurma sang mga kamot sang tagsa ka bata sa isa ka panid sang papel nga
dalhon pauli. Markahi ang tagsa ka papel May mga kamot ako nga makabulig. Maghambal
parte sa kon ano ang mahimo sang mga kamot sang kabataan agud makabulig.

4. Ipakuno-kuno sa kabataan nga ang ila mga bangko may tabon nga mga karo. Ipa-plastar
sa ila nga patipulon ang ila mga bangko pareho sang ginhimo sang mga pionero kon
gab-i para proteksyon gikan sa di-maabyanon nga mga tawo kag mabangis nga mga
sapat. Ipa-drama-drama sa ila ang paghimo sang kalayo kag pagluto sang panyapon,
pagkanta kag pagsaot pagkatapos sang panyapon, kag pagsaka sa ila mga karo (mga
bangko) agud magtulog.

5. Magdala sang mga larawan sang nagkalainlain nga klase sang mga puluy-an, ukon
idrowing ang mga ini sa pisara ukon sa isa ka panid sang papel. Hambali upod sa
kabataan kon sa ano nga materyales hinimo ang tagsa ka balay kag kon ano ayhan
ang pamatyagan kon mag-istar diri. Mahimo ka maglakip sang tolda, igloo, palasyo,
kamarote, kag hayub-hayub.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Sa Pagbulig [When We’re Helping]”

(Children’s Songbook, p. 198). Ipa-drama-drama sa kabataan ang mga butang nga
sarang nila mahimo agud makabulig sa sulod sang ila mga balay.

2. Buligi ang kabataan sa paghimo sang mga aksyon sa masunod nga hampang-
hampang sa kamot:

Masako nga mga tudlo (alsaha ang inumol),
Sin-o mabulig sa amon nga magsunod?
“Ako.” “Ako.” “Ako.” “Ako.” “Ako” (alsaha ang tudlo sa tagsa ka “Ako” tubtob nga ang
tanan nga tudlo naalsa),
Siling sang masako nga mga tudlo.

Leksyon 31
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga magbatyag kag magpahayag sang pagpasalamat
para sa pagkaon kag biste.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Genesis 1:11–12 kag 1 Mga Hari 17:8–16.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Isa ka prutas ukon utan nga may mga liso sa sulod sini.
c. Isa ka beanbag ukon iban nga mahumok nga bagay.
d. Cutout 1-5, isda; cutout 1-7, baboy; cutout 1-8, karnero; cutout 1-9, baka; cutout 1-22,

mga manok (ang amo man nga cutouts makit-an man sa Primary Visual Aids Cutouts
set 4); ukon magpangita sang mga larawan sang mga sapat nga nagatigana sing
pagkaon kag panapton sa inyo lugar.

e. Larawan 1-15, Bendisyon sa Pagkaon; larawan 1-50, Sarang Ako Makabiste.

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ihatag ang masunod nga mga panulin, nga nagasulat sa mga blangko sang komon nga
mga pamahaw sa aga:

Kon namian kamo magpamahaw sa aga, alsaha ang isa ka kamot.

Kon namian kamo magpamahaw sa aga, alsaha ang pihak nga kamot.

Kon namian kamo magpamahaw sa aga, magtindog.

Padayuna sa iban pa nga mga aksyon tubtob nga imo malawag bisan isa lang ka pagkaon
nga nanamian sang tagsa ka bata. Dayon magsiling, “Kon nagapasalamat kamo sa Amay
nga Langitnon sa pagkaon nga inyo ginakaon, magpungko kag magkursimano kamo.”

Nagagamit Kita sang Mga Tanom kag Mga Sapat bilang Pagkaon 

• Ano pa ang iban nga pagkaon nga inyo luyag kaunon?

• Diin kita nagakuha sang aton pagkaon?

• Sin-o ang naghimo sang mga tanom kag mga sapat nga aton ginakuhaan sang kalan-
unon?

Maghambal parte sa pila sang mga pagkaon nga imo ginakaon kag kon sa diin ang mga
ini naghalin. Ipaathag nga nagakuha kita sing madamo nga pagkaon gikan sa mga tanom.

Pihaka ang prutas ukon utan nga imo gindala kag ipakita ang mga liso.

• Ano ang mga ini?

• Ngaa may mga liso ang mga tanom?

Leksyon
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Ipaathag nga ang Amay nga Langitnon nagplano nga may mga liso ang mga tanom para
ang mga liso magtubo sa mas madamo pa gid nga mga tanom agud magtigana sing
pagkaon para sa aton (tan-awa sa Genesis 1:11–12). Kon ang tanom pareho sang prutas
ukon utan nagatubo, mas madamo pa gid nga liso ang nagatubo.

Kahiwatan Himoa ang masunod nga binalaybay nga may dala aksyon upod sang kabataan:

Mga Liso Natanom

Mga liso natanom (magduko kag tanduga ang salog sang mga kamot).
Sa duta nalubong (itungtong ang isa ka kamot sa isa, ang mga palad nagatakop).
Ang adlaw masanag (ibutang ang mga kamot sa ibabaw sang ulo agud maghimo sang
tipulon).
Ang ulan mahinay (giho-gihoa ang mga tudlo samtang nagapanaog ini).
Ang hangin nagahuyop (iduyan-duyan ang mga kamot sa ibabaw sang ulo).
Nagatubo liso nga magagmay (giho-gihoa ang mga tudlo pataas gikan sa salog).

• Nakabulig na bala kamo tanom sang mga liso?

• Ano ang inyo gintanom? 

• Ano nga mga pagkaon ang aton makuha gikan sa mga tanom?

Buligi ang kabataan nga makapamensar sang pila ka mga prutas, mga utan, kag mga
lamigas. Ipaathag nga ang tinapay kag cereal nahimo gikan sa lamigas. Sugiri ang
kabataan nga nagapasalamat ka sa Amay nga Langitnon tungod sang mga liso nga
nagatubo sa mga prutas, mga utan, kag mga lamigas.

Ipakita ang mga liso liwat.

• Ano ang kinahanglan sining mga liso agud magtubo?

Sugilanon Isaysay ang istorya ni Elias kag sang balo sang Sarepta, suno sa makit-an sa 1 Mga Hari
17:8–16. Buligi ang kabataan nga makahangop nga kulang sing pagkaon tungod wala
sing ulan. Kon wala sing ulan nga magdala sing tubig, wala sing makatubo nga pagkaon.

• Ano ang inyo mabatyagan kon wala kamo sing may makaon?

• Paano nabugayan ang balo tungod sa iya paghatag kay Elias sang diutay gid lang
kaayo nga pagkaon nga nabilin sa iya? (Tan-awa sa 1 Mga Hari 17:15–16.)

Ipaathag nga indi tanan sang aton pagkaon nagahalin sa mga tanom.

• Diin kita nagakuha gatas?

• Diin kita nagakuha itlog?

• Diin kita nagakuha karne?

Maghambal kon paano ang iban nga pagkaon nagahalin sa mga sapat. Nga nagagamit
sing nagakaigo nga cutouts ukon mga larawan, hambali ang parte sa mga sapat nga gina-
gamit bilang pagkaon sa inyo lugar.

Nagagamit Kita sang Mga Tanom kag Mga Sapat para sa Panapton 

Idagmit nga indi lamang pagkaon ang makuha naton gikan sa mga tanom kag mga sapat.
Ipakita ang larawan 1-50, Sarang Ako Makabiste.

• Ano ang ginahimo sining bata nga lalaki?

• Ano ang inyo ginasuksok kon mag-ilis kamo?
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Kahiwatan Ipa-drama-drama (nga wala nagahambal) sa kabataan ang pagsuksok sang mga sahi
sang panapton pareho sang t-shirt, bayo kag sapatos.

• Ngaa kinahanglan kita sang bayo? (Agud takpan aton mga lawas, agud protektahan
aton mga lawas, agud mainit-initan kita kon matugnaw.)

• Sa ano hinimo ang bayo?

Kon malawag sang kabataan ang pila sang mga materyales nga ginagamit sa paghimo sang
panapton, pamangkuta sila kon kahibalo sila kon sa diin inang mga materyales naghalin.
Ipaathag nga nagakuha kita sang mga materyales sa paghimo sang mga panapton kag mga
sapatos gikan sa mga tanom kag mga sapat. Sugiri ang kabataan kon ano nga mga tanom
ukon mga sapat ang nagatigana sang mga materyales nga pirme ginagamit bilang panapton
sa inyo lugar. Halimbawa, ang cotton kag linen halin sa mga tanom, kag ang sida halin sa silk-
worms. Ang duldol halin sa karnero, kag kalabanan sang panit halin sa baka.

Sarang kita makapasalamat para sa pagkaon kag panapton 

Kahiwatan Pangabaya ang kabataan nga magpamensar sang mga pagkaon nga ila ginapasalamatan.
Iitsa ukon iduhol ang beanbag ukon mahumok nga bagay sa tagsa ka bata sing tinag-isa-isa
lang. Ipalawag sa tagsa ka bata ang pagkaon nga iya ginapasalamatan kag dayon iitsa ukon
iduhol ang beanbag balik sa imo. Hambali kon sa diin ang ginlawag nga pagkaon naghalin
antes mag-itsa sang beanbag sa madason nga bata. Pahanumdumi ang kabataan nga ang
tagsa ka tanom ukon sapat gintuga ni Jesus, sa idalom sang direksyon sang Amay nga
Langitnon.

Sulita ang kahiwatan, nga nagapangabay sa tagsa ka bata nga maglawag sang sahi sang
panapton imbes nga pagkaon.

Ipakita ang larawan 1-15, Bendisyon sa Pagkaon.

• Sin-o ang dapat naton pasalamatan sang aton pagkaon?

• Sin-o ang dapat naton pasalamatan sang aton bayo?

• Paano naton mapasalamatan ang Amay nga Langitnon para sining mga butang? (Isa ka
paagi amo ang isambit ang mga ini sa aton pangamuyo adlaw-adlaw.)

Panaksihon Ipahayag ang imo pagpasalamat nga ginhimo posible sang Amay nga Langitnon kag ni
Jesus nga makabiste kita kag makakaon.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Hatagi ang tagsa ka bata sang isa ka panid sang papel nga ginlinyahan sa tunga kag
ang mga pulong Nagapasalamat ako sang; nga nakasulat sa ibabaw. Ipadrowing sa
tagsa ka bata ang larawan sang pagkaon sa isa ka bahin sang linya kag sang sahi sang
panapton sa pihak.

2. Buligi ang kabataan sa pagkanta ukon paghambal sang mga pulong sang unang duha
ka dinalan sang “Salamat sa Amay [Thanks to Our Father]” (Children’s Songbook, p. 20).

3. Ipakuno-kuno ang kabataan nga mga liso. Pakatin-katina sila nga daw ginatanom sila sa
duta, dayon pabanguna sing mahinay lang samtang ang adlaw nagasilak kag ang ulan
mahinay nga nagatupa sa ila. Ayhan luyag mo pabulos-buloson ang kabataan nga
mangin adlaw kag ulan.
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4. Magdala sang prutas ukon utan kag hatagi ang kabataan sing magagmay nga mga
sampol nga kaunon. Ilaragway ang klase sang liso kag tanom nga ginhalinan sang
prutas ukon utan. (I-tsek sa mga ginikanan sang kabataan agud sigurohon nga wala
sang bata ang may allery sa pagkaon nga gindala mo.)

5. Maglaragway sang isa ka pamilyar nga pagkaon sa kabataan kag pangabaya sila nga
pakton kon ano nga pagkaon ang imo ginalaragway. Halimbawa, mahimo ka magsiling,
“Puti ukon khaki [brown] ang sa gwa sining pagkaon. May alukaba ini. Nahamtang ini sa
pugad. Ano ini?” (Itlog.) Sulita sing pila ka beses suno sa luyag mo. Ayhan luyag mo
magdala sang sampol sang tagsa ka pagkaon nga imo ginalaragway.

6. Magdala sang mga sahi sang panapton nga madali suksukon sang kabataan pareho
sang mga bayo kag mga polo kag ipasuksok ang mga ini sa kabataan samtang
nagahambal ka parte sa mga panapton nga ginapasalamatan sang kabataan.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Buligi ang kabataan sa pagkanta ukon paghambal sang mga pulong sang “Sa Kapag-on

[For Health and Strength]” (Children’s Songbook, p. 21).

2. Ipa-drama-drama (nga wala nagahambal) sa kabataan ang pagbiste samtang imo
ginahambal ang mga pulong sa masunod nga binalaybay nga may dala aksyon:

Mga bata, suksok pantalon, pantalon, pantalon.
Mga bata, suksok pantalon, isa, duha, tatlo.

Mga bata, suksok palda, palda, palda.
Mga bata, suksok palda, isa, duha, tatlo.

Mga bata, suksok t-shirt, t-shirt, t-shirt.
Mga bata, suksok t-shirt, isa, duha, tatlo.

Mga bata, suksok medyas, medyas, medyas.
Mga bata, suksok medyas, isa, duha, tatlo.

Mga bata, suksok sapatos, sapatos, sapatos.
Mga bata, suksok sapatos, isa, duha, tatlo.

Mga bata tanan nakabiste, nakabiste, nakabiste (magpalakpak).
Mga bata tanan nakabiste; dali kita maghinampang!
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga maghandum nga mangin isa ka maayong abyan.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Juan 6:1–13 kag 11:1–7, 17–44.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo (Gospel Art Picture Kit 240; 62572).

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Itudlo imo kaugalingon kag magpamangkot, “Sin-o ako?” Ang kabataan mahimo magsabat
sang imo ngalan ukon sang pulong nga titser. Ipaathag nga abyan ka man nila, kag sila
imo mga abyan. Ipaathag nga ang mga mag-abyan mga tawo nga namian sa isa kag isa.

Mag-impon sa kabataan nga nagapatipulon. Nga nagatulok sa tagsa ka bata nga nagada-
son, magsiling, “Si (ngalan sang bata) akon abyan.” Pabulos-bulosa ang tagsa ka bata
himo sini, nga nagasiguro nga nasambit sa kada bes ang tagsa ka bata.

May Madamo Kita nga Abyan 

• Sin-o ang inyo mga abyan?

Tugoti ang kabataan nga maghambal parte sa ila mga abyan. Idagmit nga ang mga abyan
mahimo mangin bisan ano nga idad. Ang mga miyembro sang pamilya mahimo mangin pila
sang aton pinakamaayong mga abyan. Idagmit nga ang tagsa ka tawo sa klase isa ka abyan.

Ipakita ang larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo. Ipaathag nga ang tawo sa larawan isa ka
maayo gid nga abyan sa tanan-tanan sa klase.

• Sin-o ang aton abyan sa sining larawan?

• Paano kamo kahibalo nga si Jesus inyo abyan?

Ambahanon Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Si Jesus Mapinalanggaon nga Abyan
[Jesus Is Our Loving Friend]” (Children’s Songbook, p. 58).

Jesus mapinalanggaon.
Sia akon abyan.
Kita iya nga giyahan;
Tanan nga tion.

Sugilanon Isaysay ang istorya ni Jesus nga nagbanhaw kay Lazaro gikan sa kamatayon, suno sa
makit-an sa Juan 11:1–7, 17–44. Idagmit nga si Lazaro kag ang iya mga utod nga babayi
mga abyan ni Jesus. Sang si Jesus yara sa Betania, nagdayon sia sa ila puluy-an kag
nagpanyapon upod sa ila.
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• Ano ang nabatyagan ni Jesus kay Lazaro? (Tan-awa sa Juan 11:3, 35–36.)

• Ano ang ginhimo ni Jesus para kay Lazaro? (Tan-awa sa Juan 11:43–44.)

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan nanday Lazaro, Maria, kag Marta kay Jesus?

Sarang Kita Mangin Maayong Mga Abyan 

• Paano naton dapat tratuhon ang aton mga abyan?

Ipaathag nga kon mangin maayo kita nga mga abyan, ginabuligan naton ang iban sa pag-
himo sang maayong mga butang. Nagakabalaka kita sang aton mga abyan kag luyag nga
sila mangin malipayon. Hambali ang kaimportante sang pagtratar sang iban sa paagi nga
luyag man kita tratuhon. Pamangkuta kon paano ang kabataan mahimo mangin maayong
mga abyan sa pareho sini nga mga sitwasyon:

• Ikaw kag isa ka abyan nagahampang, kag may nag-abot nga isa pa gid ka bata nga
luyag maghampang upod sa inyo.

• Isa ka bag-uhan nga bata nag-abot sa klase sa una nga tion kag nahuya ukon nahadlok.

• Isa ka bata ginsunlog kag naglain ang buot.

Ambahanon Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Sa Akon Nagasugod ang Kaayuhan
[Kindness Begins with Me]” (Children’s Songbook, p. 145).

Mangin maayo ang gusto ko,
Kay ini ang husto.
“Gani tandaan:
Gasugod sa akon ang kaayuhan.”

• Ano ang inyo nabatyagan kon ang inyo mga abyan maayo sa inyo?

• Ano sa banta ninyo ang ila nabatyagan kon maayo kamo sa ila?

Buligi ang kabataan nga makahangop nga kon gusto sila nga may mga abyan, kinahang-
lan sila mismo mangin maayong mga abyan.

Ang Mga Mag-abyan Nagaambitanay 

• Kon kamo nagahampang sang (maglawag sang isa ka hampanganan ukon iban pa gid),
kag may nag-abot nga abyan agud maghampang upod sa inyo, ano ang dapat ninyo
himuon?

Ipaathag nga kon pahampangon naton ang isa pa gid ka tawo upod sa aton, ukon kon
maghatag kita sing pila lang sang kon ano ang may yara kita, nagapaambit kita. Kon kis-a
indi naton sarang matunga ang kon ano ang may yara kita, gani nagabulos-bulos kita sini.
Pagpaambitanay man ini.

• Kon isa sang inyo mga abyan gutom kag may pagkaon kamo, ano ang dapat ninyo
himuon?

Sugilanon Ipakita ang Biblia kag isaysay ang istorya ni Jesus nga nagapakaon sang lima ka libo,
suno sa makit-an sa Juan 6:1–13. Idagmit nga tungod ginpaambit sang isa ka bata nga
lalaki ang iya pagkaon, sarang nga nagamit ni Jesus ang iya gahum agud makahimo sing
pagkaon nga makaigo sa tanan nga tawo.

Pahanumdumi ang kabataan sang istorya ni Elias kag sang balo sang Sarepta (ginsaysay
sa leksyon 32). Ginpakamaayo ang balo tungod iya ginpaambit ang iya pagkaon bisan
diutay man lang ini.

34969_861_31-40  11-28-2005  1:27 PM  Page 139



140

• Ano ang sarang naton mapaambit sa aton mga abyan?

• Ano ang sarang naton mapaambit sa aton mga pamilya?

Ambahanon Patinduga kag pakantaha ang kabataan sang “Masadya Himuon [Fun to Do]” (Children’s
Songbook, p. 253), nga nagagamit sang mga pulong nga “Pagpahulam sang (hampangan,
libro, ukon bisan ano nga ipanugyan sang kabataan) masadya himuon.” Pahimo-himoa ang
kabataan sang mga aksyon nga magsanto sa mga pulong.

Pagpahulam hampanganan,
Masadya nga himuon!
Pagpahulam hampanganan,
Masadya himuon!
(© 1963 sang D. C. Heath and Company. Ginbalhag liwat nga may pahanugot.)

Pahanumdumi ang kabataan nga ang mga mag-abyan nagabuliganay, kag paisuga sila
nga magbulig sa pagtinlo sang hulot-klasehan kon kinahanglanon.

Panaksihon Ipahayag ang imo panaksihon sang kaimportante sang pagmangin isa ka maayong abyan.
Mahimo ka magsugid (sa kabataan) sing personal nga eksperiyensya parte sa isa mo ka
abyan. Pahanumdumi ang kabataan nga ang Amay nga Langitnon kag si Jesus aton mga
abyan kag palangga nila kita. Paisuga ang kabataan nga mangin maayo sa ila mga abyan
sini nga simana.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Nagsiling ang Sapa [‘Give,’ Said the Little
Stream]” (Children’s Songbook, p. 236), “Palanggaon ang Tagsa-Tagsa Siling ni Cristo
[Jesus Said Love Everyone]” (Children’s Songbook, p. 61).

2. Patinduga ang kabataan kag ipahimo ang binalaybay nga may dala aksyon nga
“Pinalangga nga Abyan”:

May pinalangga ko nga abyan (haksa ang kaugalingon);
Adlaw-adlaw ko sia makit-an.
Palangga ko maamigohon nga abyan.
Ini amon hampang:
Nagahampang munyika (magpakuno-kuno nga nagaduyan sang munyika sa imo mga
butkon);
Nagahaboy bola (magpakuno-kuno nga nagahaboy sang bola);
Nagamartsa nga daw soldado man (magmartsa sing malinong sa ginatindugan).
Nagahampang sa duyan (magpakuno-kuno nga nagaduyan);
Nagaistorya kag nagakanta;
Ini himo sang maayong mag-abyan (magkursimano kag magtango-tango).

3. Magdala sing diutay nga kalan-unon sa klase (i-tsek sa mga ginikanan sang kabataan
agud sigurohon nga wala sing bata ang may allergy sa sina nga pagkaon). Ibutang ang
kalan-unon sa diin makita ini sang mga bata. Isambit kon ano kanamit ini tulokon kag
pamangkuta ang kabataan kon luyag nila nga ipaambit mo ini sa ila. Pamangkuta ang
kabataan kon ano ang ila batyagon kon ipaambit mo ang kalan-unon sa pila lang sa ila.
Hambali kon ano ang batyagon sang iban kon wala sila nasakop. Ipaambit ang kalan-
unon sa kabataan.

4. Ipadrowing sa tagsa ka bata ang larawan sang iya kaugalingon nga nagapaambit sa isa
ka abyan. Markahi ang tagsa ka larawan sang Sarang ako makapaambit sa akon abyan.
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5. Isaysay ang masunod nga matuod nga istorya sa imo kaugalingon nga mga pulong:

Ang Sapatos nga may Saway

Sang ang mga pionero nag-abot agud mag-istar sa Utah, kalabanan sa ila maimol.
Nagasto nila ang tanan sang ila kuwarta sa pagbakal sang mga bagay para sa malawig
nga biyahe kag sa pagbakal sang mga galamiton nga kinahanglanon nila agud
magtukod sang mga balay kag magtanom sa mga ugsaran. Tungod wala masyado
kuwarta ang mga tawo, madamo sing kabataan may isa lang ka pares sang sapatos nga
ila ginagamit kon Dominggo. Masami nagatiniil sila sa iban nga adlaw sang simana.

Isa ka pionero nga bata nga babayi nga si Melinda may isa ka pares sang mabug-at,
malaw-ay, nga sapatos nga may saway nga iya nagamit sang tigtulugnaw. Sang tig-ilinit
ginbaklan sia sang iya pamilya sang bag-o nga pares sang matahum, komportable nga
pang-Dominggo nga sapatos, kag iya ini gamiton sa parada.

Ang pinakamaayong abyan ni Melinda nga si Amanda wala gid sang sapatos. Naluoy si
Melinda kay Amanda kag gintugtan sang iya nanay nga ipahulam ang isa sang mga
pares sang iya sapatos nga suksukon ni Amanda sa parada. Samtang ginapudyot ni
Melinda ang iya daan, mabug-at, nga sapatos nga may saway nga dalhon sa iya abyan,
ang iya nanay nagsiling, “Kon magpaambit ka, dapat ka maghatag sang butang nga
luyag mo man batunon.”

Namensar maayo si Melinda sing pila ka minutos. Iya ginpamensar kon ano kontani ang
himuon ni Jesus. Iya ginpamensar kon diin nga pares sang sapatos ang iya mas luyag
suksukon, kag dayon nagdesisyon sia. Iya gindala ang iya bag-o nga pang-Dominggo nga
sapatos agud suksukon sang iya abyan, kag nagkadto sia sa parada nga nagasuksok sang
iya daan, malaw-ay, nga sapatos nga may saway. Pero nalipay gid si Melinda! Nahibaloan
niya nga nagapaambit sia sa paagi nga gusto ni Jesus nga iya himuon.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Magpagwa sing madamo nga hampanganan agud hampangan sang kabataan. Hambali

ang kaimportante sang pagsiling “palihog” kag “salamat.” Paisuga ang kabataan nga
magpaambit sang mga hampanganan kon nagahampang kag magbuliganay sa
paghimos sang mga hampanganan kon tapos na sila hampang.

2. Samtang imo ginahambal ang masunod nga binalaybay, pangunahi ang kabataan sa
mga aksyon. Sulita kon luyag sang kabataan.

Nagapalipay sang Inadlaw

Duha ka mata makakita nami nga hilimuon (itudlo ang mga mata),
Duha ka bibig bilog nga adlaw makayuhum (magyuhum sang dako nga yuhum).
Duha ka dulunggan makapamati sa iban (ibutang ang mga kamot sa mga dulunggan),
Duha ka kamot makatago sang mga hampanganan (magpakuno-kuno nga nagapulot
sang mga hampanganan kag nagatago sang mga ini).

Dila makahambal sang maayo (itudlo ang baba),
Tagipusuon makaobra kag makahampang (ibutang ang mga kamot sa dughan).
Duha ka tiil makadalagan (itudlo ang mga tiil)—
Nagapalipay sang inadlaw para sa tanan.

3. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Gagmay Ko nga Mga Kamot [I Have Two
Little Hands]” (Children’s Songbook, p. 272).

Leksyon 33
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Katuyuan Agud paisugon ang tagsa ka bata nga makapahayag sing pagpalangga sa iban paagi sa
maayong mga pulong kag mga binuhatan.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Mateo 7:12; Marcos 10:13–16; Lucas 10:30–37; kag Juan
13:34.

2. Repasuha ang istorya gikan sa leksyon 19 parte kay Jesus nga nagapaayo sang bulag
(tan-awa sa Juan 9:1–7).

3. Maghimo sang kasing-kasing nga papel para sa tagsa ka bata sa klase. Isulat Palangga
ta ka sa tagsa ka kasing-kasing.

4. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo (Gospel Art Picture Kit 240; 62572); larawan 1-43,

Si Jesus nga Nagapaayo sang Bulag (Gospel Art Picture Kit 213; 62145); larawan 
1-48, Kabataan Nagahampang sang mga Bloke; larawan 1-62, Ang Maayong
Samariahanon (Gospel Art Picture Kit 218; 62156).

5. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ipakita ang larawan 1-48, Kabataan Nagahampang sang mga Bloke [Blocks].

• Ano ang ginahimo sining kabataan?

• Sa banta ninyo mag-abyan ining mga bata?

• Paano magtratohay ang mag-abyan?

Pahanumdumi ang kabataan nga ang mga mag-abyan nagatratohay sing maayo. Kon
maayo kita sa iban, ginapakitaan naton sila sing pagpalangga.

Ambahanon Upod sang kabataan, kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Palanggaon ang
Tagsa-Tagsa Siling ni Cristo [Jesus Said Love Everyone]” (Children’s Songbook, p. 61),
nga nagagamit sang mga aksyon nga ginalaragway sa idalom:

Palanggaon ang tagsa (iuntay ang mga kamot);
Siling ni Cristo (magtango-tango).
Kag sila magpalangga (ibutang ang mga kamot sa dughan),
Bug-os sa imo (haksa ang kaugalingon).

Si Jesus Nagpakita sing Pagpalangga sa Iban paagi sa Pagmangin Maayo

Ipakita ang larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo, kag sugiri ang kabataan nga ginhambalan
kita ni Jesus nga tratohon ang iban sa paagi nga luyag man kita tratohon sang iban.

Leksyon

34
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Ipakita ang Biblia kag basaha ang Mateo 7:12 tubtob himoa man ninyo sa ila. Ipaathag nga
ining balaan nga kasulatan nagakahulugan nga kon luyag naton nga mangin maayo ang
iban sa aton, kinahanglan mangin maayo kita sa ila.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-43, Si Jesus nga Nagapaayo sang Bulag. Pabuliga ang kabataan sa
imo sa pagsaysay sang istorya nga ginapakita sa larawan (tan-awa sa Juan 9:1–7).

• Paano si Jesus nangin maayo sa bulag?

Sugilanon Isaysay ang istorya ni Jesus nga nagabendisyon sang magagmay nga kabataan, suno sa
makit-an sa Marcos 10:13–16.

• Paano si Jesus nangin maayo sa kabataan?

Idagmit nga si Jesus naghinguyang sang iya kabuhi nga nagabulig sa iban nga tawo.
Paagi sa pagmangin maayo, si Jesus nagpakita sing pagpalangga sa iban. Ipaathag nga
ginmandoan kita ni Jesus nga magpinalanggaanay. Basaha ang Juan 13:34 sa kabataan.
Ipasulit sa kabataan “maghigugmaanay kamo subong nga ako naghigugma sa inyo” sing
pila lang ka beses.

Ambahanon Upod sang kabataan, kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Magpalanggaanay
[Love One Another]” (Children’s Songbook, p. 136).

Pagpalangga ko,
Inyo nga sundon.
Ang bag-ong sugo:
Magp’langgaanay.
Mahibal-an nga
Kamo alagad ko,
Kon kamo nagap’langgaanay.
(© 1961, 1989 ni Luacine C. Fox. Gingamit nga may pahanugot.)

Sarang Kita Magpakita sing Pagpalangga sa Iban paagi sa Pagmangin Maayo

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-62, Ang Maayong Samariahanon, kag isaysay ang istorya sang
Maayong Samariahanon, suno sa makit-an sa Lucas 10:30–37.

• Sin-o ang maayo sa istorya?

• Ano ang ginhimo sang Samariahanon agud buligan ang ginbakol nga tawo?

Buligi ang kabataan nga makapamensar sang mga paagi nga sarang sila mangin maayo
sa iban. Ipasugid sa ila ang ila mga ideya sa iban nga miyembro sang klase.

Ipaathag nga kon kis-a mabudlay ang mangin maayo sa isa ka tawo tungod ina nga tawo
daw suplado ukon suplada ukon lain sa aton. Buligi ang kabataan nga makahangop nga
ang tanan-tanan kinahanglan tratuhon sing maayo. Bisan pa ang mga tawo daw suplado
ukon suplada ukon daw lain sa aton (halimbawa, kon lain ang kolor sang ila panit ukon
may kasablagan), dapat naton sila tratuhon sing maayo.

Maghambal parte sa kaimportante sang pagpakita sing pagpalangga kag kaayo sa
aton mga pamilya.

• Paano kamo makapakita sing pagpalangga sa inyo tatay? sa inyo nanay? sa inyo mga utod?

Idagmit nga kon maayo kita sa aton mga pamilya, indi lamang malipayon ang aton mga
pamilya, kundi pati ang Amay nga Langitnon kag si Jesus malipayon man.
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Ipaathag nga kon kis-a ang mga lapsag ukon mas magagmay nga kabataan nagakuha
ukon nagaguba sang mga gamit naton. Buligi ang kabataan nga makahangop nga ang
magagmay kaayo nga kabataan wala pirme nakaintiyende sang ila ginahimo. Kinahanglan
naton sila tratuhon sing maayo kag indi nga akigan sila. Kon may mga gamit kita nga
posible maguba, dapat taguon naton ini sa lugar nga indi malab-ot sang mga bata.

• Paano kita magpakita sing pagpalangga sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus?

Idagmit nga sarang kita magpakita sing pagpalangga sa Amay nga Langitnon kag kay
Jesus paagi sa pagsunod sang mga kasuguan, paagi sa pagmangin maligdong sa simba-
han, kag paagi sa pagmangin maayo kag mabinuligon sa mga tawo sa aton palibot.

Sarang Kita Magpakita sing Pagpalangga paagi sa Paghambal sing Maayo

Kahiwatan Pangabaya ang kabataan nga sundon ang mga panulin sa idalom. Pagkatapos nga himuon
sang kabataan ang tagsa ka aksyon, pasalamati sila sa pagsunod sang panulin.

1. Palihog magtindog.

2. Magpungko, palihog.

3. Palihog magtindog kag magtiyog. Palihog magpungko. Magtindog liwat, palihog.

4. Unata ang inyo mga kamot labaw gid sa inyo mga ulo, palihog.

5. Palihog magpungko sing malinong.

• Ano nga matinahuron, ukon maayo, nga mga pulong ang akon ginhambal?

• Ano ang inyo nabatyagan kon may maghambal “palihog” kag “salamat” sa inyo?

Buligi ang kabataan nga makahangop nga kon gusto naton ang iban nga maghambal sing
maayo sa aton, dapat maghambal kita sing maayo sa ila.

Pahanumdumi ang kabataan sang iban nga matinahuron nga mga pulong, pareho sang
“Sorry” kag “Excuse me,” kag ang mga sitwasyon sa diin inang mga pulong dapat gamiton.
Ipamangkot ang masunod nga mga pamangkot ukon uloanggid sini nga nagakaigo sa inyo
kultura:

• Paano kamo magpangayo sing maayo sang ilimnon nga tubig?

• Ano ang dapat ninyo hambalon kon may magdala sa inyo sang regalo?

• Ano ang mahimo ninyo ihambal kon may ginhimo kamo nga nagapasubo sang iban?

• Ano ang mahimo ninyo ihambal agud masapakan kamo sing maayo?

Ipaathag nga bisan ang iban kon kis-a nagahambal sang indi maayo sa aton, dapat mag-
hambal kita gihapon sing maayo sa ila.

Ambahanon Kantaha liwat ang “Palanggaon ang Tagsa-Tagsa Siling ni Cristo [Jesus Said Love Everyone]”
upod sang kabataan.

Panaksihon Dayawa ang kabataan sa mga paagi nga napanilagan mo sila nga nangin maayo. Ipaathag
nga tungod palangga sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus ang tanan-tanan, nalipay sila
kon makita nila kita nga maayo sa isa kag isa. Magpahayag sang panaksihon nga gusto
sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga mangin maayo kita. Hatagi ang tagsa ka bata
sang kasing-kasing nga papel. Sugiri ang kabataan kon ano ang ginasiling sang mga
pulong sa mga kasing-kasing, kag ipahayag ang imo pagpalangga sa mga bata.
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Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Basaha ang masunod nga mga halimbawa (ukon maghimo sang imo kaugalingon nga
mga halimbawa), kag ipaalsa sa kabataan ang ila mga kasing-kasing nga papel kon ang
ginalaragway nga aksyon maayo ukon nagapakita sing pagpalangga. Ipauyat sa ila ang
mga kasing-kasing sa ila mga sabak kon ang aksyon indi maayo kag wala nagapakita
sing pagpalangga.

• Pagbulos-bulos kon nagahampang.

• Pagmangin buringot.

• Pagbulig sa bata nga nasamaran.

• Pagpatupa sa nagapaakig sa imo.

• Paglakat sing maligdong sa meetinghouse.

• Paghambal “palihog” kag “salamat.”

• Pag-abre sang puertahan para sa isa ka tawo.

• Pagmangin magahod sa simbahan.

• Pagbulig paninlo.

Pahanumdumi ang kabataan nga kon maayo kita sa iban, nagapakita kita sing
pagpalangga, kag ang Amay nga Langitnon kag si Jesus nalipay sa aton.

2. Magpamensar sang pila ka pamilyar nga sitwasyon sa diin ang kabataan may
oportunidad nga mangin maayo kag magpakita sing pagpalangga sa iban. Isulat ining
mga sitwasyon sa mga pinanid sang papel kag papilia ang tagsa ka bata sang isa ka
panid sang papel. Basaha ang tagsa ka sitwasyon kag ipahambal sa bata nga nagpili
sini kon ano ang himuon sa sina nga sitwasyon. Ayhan luyag mo maggamit sang
masunod nga mga halimbawa:

• Ikaw kag isa ka abyan nagahampang, kag may isa pa gid ka bata nga nagsulod sa
kuwarto. Ano ang dapat mo himuon?

• Ikaw kag ang imo utod nga babayi gusto maghampang sang amo man nga
hampanganan. Ano ang dapat mo himuon?

• Ginkuha sang imo manghod nga lalaki ang imo gamit. Ano ang dapat mo himuon?

3. Nga nagagamit sing pamilyar nga mga halimbawa gikan sa inyo ward ukon area,
hambali kon paano magpakita sing kaayo kag pagpalangga sa may mga kasablagan.
Buligi ang kabataan nga makapamensar sang pat-od nga mga paagi nga ayhan
makabulig sila sa tawo nga may kasablagan.

• Paano kita makapakita sing pagpalangga sa isa ka tawo nga indi makakita?

• Paano kita makapakita sing pagpalangga sa isa ka tawo nga indi makabati?

• Paano kita makapakita sing pagpalangga sa isa ka tawo nga nagagamit sang
wheelchair ukon sungkod?

4. Buligi ang kabataan nga makahangop nga bisan ang pila sang mga tawo mahimo
nagahambal sang lain nga lingguahe ukon may lain nga kolor sang panit, tanan kita
mga anak sang Amay nga Langitnon. Dapat maayo kita tanan sa kada isa. Dapat naton
tratuhon ang tanan-tanan subong nga luyag man kita tratuhon. Ipaathag nga ang tagsa
ka tawo tuhay gikan sa tanan-tanan sa iban naman nga paagi.

Leksyon 34
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Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Sa Akon Nagasugod ang Kaayuhan

[Kindness Begins with Me]” (Children’s Songbook, p. 145).

2. Buligi ang kabataan nga himuon ang masunod nga binalaybay nga may dala aksyon:

Ang yuhum makalalaton (itulod ang mga kilid sang baba sa pagyuhum),
Gani kon ako nasubuan (itulod ang mga kilid sang baba sa paghimo sang nasubuan
nga guya),
Pagyuhum akon tinguhaan (itulod ang mga kilid sang baba sa pagyuhum),
Gilayon ako malipayon (ibutang ang duha ka kamot sa dughan)!

(Ginpabagay gikan kay Pat Graham, “Feeling Glad,” Friend, Mar. 1990, p. 21.)
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Leksyon

35
Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop sang kaimportante sang pagmangin

maayo sa mga sapat.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Genesis 2:19–20; 6–8.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Larawan 1-28, Pagtuga—Mga Kasapatan (Gospel Art Picture Kit 100; 62483); larawan

1-30, Si Noe kag ang Arka nga may Kasapatan (Gospel Art Picture Kit 103; 62305).

3. Maghimo sing kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan
sa pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Magpakuno-kuno nga isa ka ka pamilyar nga sapat sa kabataan. Ipapakot sa kabataan
kon ano ka nga sapat. Pabulos-bulosa ang tagsa ka bata sa pagpakuno-kuno nga isa ka
sapat samtang ang iban nga kabataan nagapakot kon ano sia nga sapat.

Ginhatagan ni Adan sang Ngalan ang Tagsa ka Sapat 

Pahanumdumi ang kabataan nga ang Amay nga Langitnon nagplano kag si Jesus nagtuga
sang tanan nga kasapatan, mga isda, mga pispis, kag mga insekto sa kalibutan. Ipakita
ang Biblia kag ipaathag nga ang balaan nga kasulatan nagasugid sa aton nga si Adan nag-
pangalan sang tanan nga sapat (tan-awa sa Genesis 2:19–20). Ipakita ang larawan 1-28,
Pagtuga—Mga Kasapatan.

• Ano ang ngalan sang mga sapat sa sini nga larawan? (Pabulos-bulosa ang kabataan sa
pagtudlo sa sapat sa larawan kag paghambal sang ngalan sini.)

Gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga Mangin Maayo Kita sa
Kasapatan

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-30, Si Noe kag ang Arka nga may Kasapatan, kag repasuha ang
istorya ni Noe kag sang Arka, suno sa makit-an sa Genesis 6–8. Idagmit nga sa kinaubsan
may duha sa tagsa ka sahi sang sapat ang naluwas gikan sa paglumos. Palangga sang
Amay nga Langitnon kag ni Jesus ang mga sapat kag luyag nga yara sila sa kalibutan.

• Ngaa ginpasakay ni Noe ang mga sapat sa Arka?

• Ano nga mga sapat nga ginakalipay ninyo nga ginpasakay ni Noe sa Arka?

• Ano sa banta ninyo ang paagi nga gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga
aton tratuhon ang mga sapat?
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Sugilanon Sa imo kaugalingon nga mga pulong, isaysay ang masunod nga istorya parte kay
President Spencer W. Kimball, ang ika-dose nga Pangulo sang Simbahan:

Sang si President Spencer W. Kimball bata pa lang sadto, ang iya trabaho amo ang pag-
dala sang mga baka sa patag mga isa kag tunga ka kilometro gikan sa iya puluy-an. Isa
ka adlaw ginhimuan niya ang iya kaugalingon sang tirador, isa ka hampanganan nga iya
magamit sa pagtiro sang mga bato sa mga poste sang kudal kag mga puno sang kahoy.
Nangin sagad gid sia kag makatiro sang kahoy ukon poste sang kudal sa layo.

Matag-as nga mga kahoy nagtulubo sa kilid sang dalan sa diin niya ginalagaw-lagaw ang
mga baka. Namutikan ni Spencer nga madamo sang magagmay nga mga pispis sa sinang
mga kahoy. Sang makita niya ang mga pispis, nasulay sia nga tiruhon ang mga ini agud
ipakita kon ano sia kasagad. Pero dayon iya nadumduman ang isa ka ambahanon nga iya
ginkanta sa Primary. Nakasiling diri, “Pispis indi pagpatyon. . . .Duta iya sang Dios, kag
sia nagahatag sa tanan pagkaon.” Ginpamensar ni Spencer yadtong mga pulong nga iya
ginkanta. Namat-od sia nga ang mga pispis importante sa Amay nga Langitnon, kag indi
husto ang patyon sila. Gani pirme gid sia nagahalong sa pagtiro sang iya tirador nga indi
niya maigo ang bisan ano nga pispis.

• Paano nagpakita sang kaayuhan si Spencer W. Kimball sa mga pispis?

Hambala ang kabataan nga gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga mangin
maayo kita sa tanan nga sapat.

Ambahanon Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Sa Akon Nagasugod ang Kaayuhan
[Kindness Begins with Me]” (Children’s Songbook, p. 145).

Mangin maayo ang gusto ko,
Kay ini ang husto.
“Gani tandaan:
Gasugod sa akon ang kaayuhan.”

• May yara bala kamo sang bisan ano nga hinuptan nga sapat?

Kahiwatan Agdaha ang kabataan nga maghambal parte sa ila mga hinuptan nga sapat kag kon paa-
no nila ginaatipan ang mga ini. Basaha ang masunod nga mga pahayag kag paalsaha sa
kabataan ang ila mga kamalagko sa kamot kon ang pahayag isa ka maayo nga paagi sa
pagtrato sang mga hinuptan nga sapat. Ipaidalom sa ila ang ila mga kamalagko sa kamot
kon indi maayo nga paagi sa pagtrato sang mga hinuptan nga sapat.

• Pakaunon sila sang maayo nga pagkaon adlaw-adlaw.

• Lipatan ang pagpakaon sa ila.

• Lipatan ang paghatag tubig sa ila.

• Painumon sila sang matinlo nga tubig.

• Patigayunan sila sang hilway, komportable nga tululugan.

• Prisuhon sila sa mainit nga lugar bilog nga adlaw.

• Hatagan sila sing pagpalangga kag atensyon.

Panaksihon Pahanumdumi ang kabataan nga ang mga sapat gintuga ni Jesus kag bahin sang plano
sang Amay nga Langitnon. Gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga mangin
maayo kita sa mga sapat. Ipahayag ang imo balatyagon parte sa isa ka hinuptan nga
sapat ukon parte sa mga sapat.
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Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Maghimo sang kopya sang kuneho sa katapusan sang leksyon para sa tagsa ka bata,
kag pakolori sa kabataan ang ila mga kuneho. Magkula sang ginbola-bola nga algudon
sa ikog sang tagsa ka kuneho agud mangin mahumok.

2. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Palangga Ako sang Amay nga Langitnon
[My Heavenly Father Loves Me]” (Children’s Songbook, p. 228).

3. Nga nagagamit sang bunit gikan sa leksyon 11 kag sang cutouts sang mga sapat nga
naupod sa manwal, pabulos-bulosa ang kabataan bunit sang sapat. Kon nakabunit na
sang sapat ang tagsa ka bata, pabulos-bulosa ang kabataan sa pagpakita sang ila mga
sapat kag pagsugid sang ila nahibal-an parte sa mga ini.

4. Maghimo sang tsapa [badge] nga nagasiling Mangin maayo ako sa mga sapat nga
suksukon sang tagsa ka bata sa balay.

5. Buligi ang kabataan sa paghimo sang mga aksyon sa masunod nga hampang-
hampang sa kamot:

Ang Akon Kuting

Ang akon kuting sa kahoy nagtaklason (“ipadalagan” ang mga tudlo sang tuo nga kamot
pasaka sa wala nga butkon)
Pumungko kag magtulok sa akon (itungtong ang tuo nga kamot sa wala nga abaga).
Siling ko, “Dali, miming,” kag sia nanaog (ipadalagan ang mga tudlo papanoag sa butkon)
Kag sa yahong sia nagkaon (medyo ikuom ang wala nga kamot; magpakuno-kuno nga
ang tuo nga kamot ang kuting nga nagakaon).

6. Patinduga ang kabataan kag pahimoa sang mga aksyon upod sa imo samtang imo
ginahambal ang masunod nga binalaybay:

Si Noe

Si Noe naghimo sang dako nga arka (iuntay ang mga kamot);
Nahibal-an n’yang himuon n’ya (itudlo ang ulo).
Sia nagtakos, naglagari, nagmartilyo (himoa ang mga aksyon nga ginasiling)
Suno sa nabaton n’yang sugo (itango ang ulo).

Gintawag niya ang pamilya n’ya (magsinyas sa kamot nga nagapanawag)
Nga magsaka na sa arka (maglakat-lakat sa ginatindugan)—
Tagduha-duha ang kasapatan (alsaha ang duha ka tudlo)
Sa arka ginpasaka man (mag-aksyon sang arka nga nagalutaw).

Maitom nga panganod nagtipon (alsaha ang mga kamot sa ibabaw sang ulo),
Nagsugod nga magtupa ang ulan (giho-gihoa ang mga tudlo nga daw ulan)—
Ang kalibutan natabunan (ikumpas ang kamot halin sa wala patuo);
Nga wala na sing makit-an (magtulok sa wala kag tuo).

Ang arka nagpalutaw-lutaw (mag-aksyon sang arka nga nagalutaw)
Sa madamo nga gab-i kag adlaw (mag-aksyon nga daw nagakatulog),
Tubtob naggwa liwat ang adlaw (maghimo sang tipulon paagi sa mga butkon sa
ibabaw sang ulo)
Nga mainit kag masilaw.

Leksyon 35
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Ang tanan nga tubig nagmala (i-krus ang mga butkon sa dughan);
Mala nga duta makita na (idupa ang mga kamot).
Dakong pasalamat nanday Noe (magduko kag magkursimano)
Nga sang Dios wala sila ginpabay-i.

(Ginpabagay gikan sa binalaybay ni Beverly Spencer.)

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Pasugira ang kabataan parte sa bisan ano nga hinuptan nga sapat nga may yara sila

ukon nga luyag maangkon. Hambali upod sa kabataan kon paano naton dapat tratuhon
kag atipanon ang mga hinuptan nga sapat.

2. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Dako Kaayo’ng Kalibutan [The World
Is So Big]” (Children’s Songbook, p. 235). Himoa ang mga aksyon subong nga
ginatudlo sa idalom:

Dako kaayo’ng kalibutan (magporma sang dako nga tipulon paagi sa mga kamot),
Diri himo sang Dios makit-an;
Bukid (Ibutang ang mga kamot nga porma sang bukid sa ibabaw sang ulo)
Walog (ibutang ang mga kamot nga nagakulob sa atubang sang lawas)
Kahoy nga tag-as (unata ang mga kamot paibabaw),
Kasapatan dagko (maglab-ot paibabaw)
Kag gagmay (maglab-ot paidalom).
Dako kaayo’ng kalibutan (magporma sang dako nga tipulon paagi sa mga kamot).
Ginhatag n’yang tanan nga bugay (haksa ang kaugalingon).

3. Ipakita ang pila lang sang cutouts sang mga sapat, sing isa-isa lang, kag pasugira ang
kabataan sa imo sang ila nahibal-an parte sa tagsa ka sapat, pareho sang kon diin ini
nagaistar, kon ano ang tunog sini, kag kon ano ang ila namian sini.
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isa ka Maayong Halimbawa
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makapakita sang maayong halimbawa sa iban paagi
sa pagsunod sang halimbawa ni Jesus.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Mateo 4:19; Lucas 19:1–10; Juan 13:15; kag 3 Nefi 17:11–24.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia kag isa ka Libro ni Mormon.
b. Pila ka hurma sang tiil nga ginunting sa papel.
c. Larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo (Gospel Art Picture Kit 240; 62572); larawan 1-63,

Si Zaqueo sa Kahoy; larawan 1-64, Si Jesus Nagapangamuyo Upod sang Mga
Nefinhon (62542).

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ihambal ang mga pulong sang “Magsunod sa Akon [Do As I’m Doing]” (Children’s
Songbook, p. 276) upod sang kabataan. Pasunda ang kabataan sang bisan ano nga mga
aksyon nga imo himuon, pareho sang pagtiyog-tiyog sang imo mga kamot, pagpalakpak,
ukon pagkuno-kuno nga nagalupad pareho sang pispis.

Ang akon giho;
Sunda, sunda n’yo!
Ang akon giho;
Sunda, sunda n’yo!
Taas man ukon nubo,
Dasig man ukon hinay,
Ang akon giho;
Sunda, sunda n’yo!
Ang akon giho;
Sunda, sunda n’yo.

(© 1963 sang D. C. Heath and Company. Ginbalhag liwat nga may pahanugot.)

Ipaathag sa kabataan nga sang ila ginhimo ang amo man nga mga aksyon nga imo ginhimo,
ginasunod nila ang imo halimbawa. Kon sundon naton ang halimbawa sang isa ka tawo,
ginahimo naton ang ila ginahimo. Sugiri ang kabataan nga si Jesus nagsiling, “Sunda ako”
(tan-awa sa Mateo 4:19).

Ginpadala sang Amay nga Langitnon si Jesucristo sa Kalibutan agud Mangin
Halimbawa sa Aton 

Ipakita ang larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo. Ipaathag nga isa sang mga rason si Jesus
nagkari sa kalibutan amo nga mangin halimbawa sa aton kag ipakita sa aton kon paano
magkabuhi. Perpekto si Jesus. Nagakahulugan ina nga ginhimo niya ang tanan-tanan sa

Leksyon
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husto nga paagi. Ang pamaagi sang iya pagkabuhi sang yara pa sia sa kalibutan amo ang
paagi nga dapat naton tinguhaan nga ipangabuhi.

Buksi ang Biblia kag basaha ang Juan 13:15 sa kabataan. Sugiri ang kabataan nga
ini ang mga pulong ni Jesus. Idagmit nga gusto naton mangin pareho kay Jesus kag
sundon iya halimbawa.

Ambahanon Buligi ang kabataan sa pagkanta ukon paghambal sang mga pulong sang una nga bahin
sang “Nagatinguha Ko Magmangin pareho kay Jesus [I’m Trying to Be like Jesus]”
(Children’s Songbook, p. 78).

Nagatinguha ko magmangin pareho kay Jesus;
Nagatinguha ko sundon sia sa hambal kag giho.
(© 1980 ni Janice Kapp Perry. Gingamit nga may pahanugot.)

• Ano klase sang mga butang ang dapat naton himuon kon nagatinguha kita nga mangin
pareho kay Jesus?

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-63, Si Zaqueo sa Kahoy, kag isaysay ang istorya ni Jesus kag ni
Zaqueo, suno sa makit-an sa Lucas 19:1–10. Ipaathag nga si Jesus nagpakita sang maa-
yong halimbawa sa aton sang sia nangin maayo kay Zaqueo. Bisan ang iban nga tawo
wala namian kay Zaqueo, gusto ni Jesus magkadto sa iya balay kag mangin iya abyan.

• Paano si Jesus nangin maayo kay Zaqueo? (Tan-awa sa Lucas 19:5.)

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan ni Zaqueo sang si Jesus nangin maayo sa iya?

Ambahanon Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Palanggaon ang Tagsa-Tagsa Siling ni Cristo
[Jesus Said Love Everyone]” (Children’s Songbook, p. 61), nga nagagamit sang mga aksyon
nga ginatudlo sa idalom:

Palanggaon ang tagsa (iuntay ang mga kamot);
Siling ni Cristo (magtango-tango).
Kag sila magpalangga (ibutang ang mga kamot sa dughan),
Bug-os sa imo (haksa ang kaugalingon).

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-64, Si Jesus Nagapangamuyo upod sang Mga Nefinhon, kag isay-
say ang istorya kon paano si Jesus nagpangamuyo para sa Nefinhon nga Kabataan, suno
sa makit-an sa 3 Nefi 17:11–24. Ipaathag nga si Jesus nagpakita paagi sa iya halimbawa
nga dapat kita magpangamuyo para sa iban.

• Sin-o ang ginpangamuyuan ni Jesus? (Tan-awa sa 3 Nefi 17:21.)

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan sang kabataan sang ginpangamuyuan sila ni Jesus?

• Sin-o ang aton mapangamuyuan?

Hambali ang mga tawo nga aton mapangamuyuan, pareho sang mga miyembro sang pa-
milya, mga tawo nga nagamasakit, mga misyonero, kag aton mga lider sang Simbahan.

Kahiwatan Ipakita ang larawan 1-63, Si Zaqueo sa Kahoy, kag larawan 1-64, Si Jesus Nagapangamuyo
upod sang Mga Nefinhon, sa punta kag punta sang kuwarto, kag ibutang ang mga papel
sang mga hurma sang tiil sa salog nga nagapadulong sa tagsa ka larawan. Pakantaha ukon
ipahambal liwat sa kabataan ang mga pulong sang una nga bahin sang “Nagatinguha Ko
Magmangin pareho Kay Jesus [I’m Trying to Be like Jesus]” samtang ila ginasunod ang mga
hurma sang tiil padulong sa tagsa ka larawan.

34969_861_31-40  11-28-2005  1:27 PM  Page 153



154

Magpundo sa tagsa ka larawan kag ipasaysay liwat sa kabataan ang kutob sang ila nahibal-an
sa istorya. Buligi ang kabataan nga makapamensar sang mga paagi nga mahimo sila mangin
maayong halimbawa pareho kay Jesus sa tagsa ka sitwasyon. Halimbawa, makapaambit sila
sang ila mga hampanganan ukon makahampang sa isa ka bata nga nagakinahanglan sang
abyan (Zaqueo), kag makapangamuyo sila para sa nagamasakit ukon nagakinahanglan sang
espesyal nga bulig (pagpangamuyo para sa Nefinhon nga kabataan).

Buligi ang kabataan nga makarealisar nga kon magpakita sila sing pagpalangga para sa iban
paagi sa pagmangin maayo kag paagi sa pagpangamuyo para sa ila, nagasunod sila sang
halimbawa ni Jesus. Nagapakita man sila sang maayong halimbawa para sa iban nga tawo.

Ambahanon Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang koro sang “Nagatinguha Ko Magmangin pa-
reho Kay Jesus [I’m Trying to Be Like Jesus]” (Children’s Songbook, p. 78), nga nagagamit
sang mga aksyon nga ginalaragway sa idalom:

Magp’langga ka pareho kay Jesus (haksa ang kaugalingon).
Kaayuhan ‘pakita sing bug-os (magpangamusta).
Mangin maayo sa pensar kag giho (magpakuno-kuno nga ang isa ka kamot ulo sang sapat
kag pikpika ini sang pihak nga kamot),
Ini ang tudlo ni Jesus (magkaptanay kamot, ang mga palad nagahayang, pareho sang libro
sang balaan nga kasulatan).

(© 1980 ni Janice Kapp Perry. Gingamit nga may pahanugot.)

Sarang Kita Mangin Maayong Mga Halimbawa sa Iban 

Ipaathag nga subong nga ang kabataan nagasunod sang halimbawa ni Jesus, ang iban
nga tawo nagapanilag sa ila kag nagasunod sang ila mga halimbawa.

Kahiwatan Pakadtua sa atubang sang klase ang isa ka bata agud mangin lider. Ipapanguna ang bata
sa iban nga kabataan sa mga aksyon pareho sang pagpinalakpak nila, pagtiyog-tiyog,
ukon paglumpat-lumpat. Sulita ang kahiwatan agud mahatagan sing kahigayunan ang iban
nga kabataan nga mangin lider.

Ipaathag nga may mas importante nga mga paagi nga mangin isa ka halimbawa sangsa kon
paano naton ginahulag ang aton mga lawas. Hambala ang kabataan nga sarang sila mangin
maayong mga halimbawa paagi sa paghimo sang maayong mga butang, pareho sang pag-
sugid sang matuod, pagsunod sa ila mga nanay kag mga tatay, pagpaambit sang ila mga
hampanganan, pagmangin maligdong sa simbahan, kag pagbulig sang ila mga pamilya.

• Ano ang sarang ninyo mahimo agud mangin maayong halimbawa sa iban?

Ipapamensar ang tagsa ka bata sang paagi nga sarang sia mangin isa ka maayong halim-
bawa kag sugiri ang klase kon ano ang iya himuon.

Panaksihon Magsaysay sang isa ka higayon sang imo ginsunod ang maayong halimbawa sang isa ka
tawo. Ipahayag ang imo balatyagon parte sa kaimportante sang pagsunod sang halimbawa
ni Jesus. Paisuga ang kabataan nga magpakita sang maayong halimbawa sa iban paagi sa
paghimo sang mga butang nga himuon man ni Jesus.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Maghimo sing simple nga korona ukon kalo gikan sa papel para sa tagsa ka bata.
Sa tagsa ka korona ukon kalo, isulat Sarang ako mangin isa ka maayong halimbawa.
Hambali ang mga paagi nga ang kabataan sarang mangin maayong mga halimbawa
sa sulod sang simana.
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2. Kantaha ang “Sadto Anay si Jesus Nangin Bata [Jesus Once Was a Little Child]”
(Children’s Songbook, p. 55), “Gusto ni Jesus nga Magsilak Ako [Jesus Wants Me for
a Sunbeam]” (Children’s Songbook, p. 60), ukon “Daw Bituon Ko [I Am like a Star]”
(Children’s Songbook, p. 163).

3. Magpakita sang plaslayt ukon iban nga gamay nga suga. Pasigaha ini kag hambali kon
paano ang suga gikan sa plaslayt nagabulig sa mga tawo samtang nagasiga ini. Basaha
sing mabaskog ang una nga dinalan sang 3 Nefi 12:16. Ipaathag sa kabataan nga
pareho sila sang magagmay nga mga suga kon magpakita sila sang maayong mga
halimbawa, tungod ang iban nga tawo nagapanilag kag nagasunod sa ila. Ipauyat sa
isa ka bata ang plaslayt kag pangunahan ang iban sa paglibot sa kuwarto. Sulita tubtob
nga nakabulos-bulos ang tagsa ka bata nga gusto mangin lider.

4. Patinduga ang kabataan kag pahimoa sang mga aksyon sa masunod nga binalaybay
nga may dala aksyon:

Palangga ni Jesus Magagmay nga Kabataan

Mga bata nagdalagan sa dalanon (magdalagan sa ginatindugan),
Nagadali mga tiil nga gamayon (itudlo ang mga tiil),
Sa kadam-an may lugar nakit-an (magpakuno-kuno nga nagadas-ok sa kadam-an)
Malapit kay Jesus nga makita iya nawong (magtihin kag magtan-aw sa palibot).
“Pahalina sila”, siling sang mga hamtong (magsenyas sang kamot nga daw
nagahambal “pundo”).
“Masako sia para sa kabataan karon” (magkusmod kag maglungo-lungo).
Pero si Jesus nagsiling, “Pakadtoa sila sa akon” (paypaya).
“Sila importante kag palangga nakon” (haksa ang kaugalingon).

(Ginpabagay gikan kay Margaretta Harmon sa Bible Story Finger Plays and Action Rhymes
[Cincinnati: Standard Publishing, 1964], p. 27.)

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Pangabaya ang kabataan nga suliton ang tinaga nga halimbawa. Hambala sila nga ang

maayong halimbawa isa ka tawo nga gusto mo mangin kapareho pagdako mo. Ang
aton mga ginikanan mahimo mangin maayong mga halimbawa sa aton. Pangabaya ang
kabataan nga maglawag sang mga butang nga ginahimo sang ila mga ginikanan sa
pag-atipan sa ila ukon sa pagpalipay sa ila.

2. Tugoti ang kabataan nga magkaptanay kamot kag palibuta samtang inyo ginakanta ukon
ginahambal ang mga pulong sang “Sa Pagbulig [When We’re Helping]” (Children’s
Songbook, p. 198). Sulita ang kanta sing pila ka beses nga gusto mo, nga nagabulos
sang nanay sa tatay, utod nga lalaki, utod nga babayi, lola, ukon lolo. 

3. Maghampang sang “Sunda ang Lider” upod sang kabataan. Palinyaha ang kabataan.
Ang una nga bata sa linya magadalagan, magatumbo-tumbo, magalaktod-laktod, ukon
magahimo sang iban pa nga aksyon sa pihak nga bahin sang kuwarto. Ang iban nga
kabataan magasunod sa una nga bata, nga nagahimo sang iya ginhimo. Dayon ang una
nga bata magakadto sa katapusan sang linya, kag ang madason nga bata mangin bag-
o nga lider. Padayuna tubtob nga ang tagsa ka bata nakabulos-bulos nga mangin lider.
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Katuyuan Agud pabakuron ang kaluyag sang tagsa ka bata nga mangin tampad.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Exodo 20:15–16; Alma 53:16–22; 56:44–57; kag Mga Artikulo
sang Pagtuo 1:13. Tan-awa man sa Mga Prinsipyo sang Ebanghelyo (31110), kapitulo 31.

2. Maghimo sing simple nga headband para sa tagsa ka bata gikan sa panid nga papel
ukon tela. Isulat sa tagsa ka headband Sarang ako mangin tampad.

3. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia kag isa ka Libro ni Mormon.
b. Isa ka butones ukon iban nga gamay nga bagay.
c. Larawan 1-13, Si Joseph Smith (Gospel Art Picture Kit 400; 62449); larawan 1-65,

Duha ka Libo nga Lamharon nga Mga Soldado (Gospel Art Picture Kit 313; 62050).

4. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Pakadtua ang isa ka bata sa atubang sang klase. Iduot gid sing maayo ang duha mo ka
kamot nga may butones ukon iban nga gamay nga bagay sa sulod sini. Ipaduot gid sing
maayo sa iban nga kabataan ang ila mga kamot. Kadtui ang tagsa ka bata nga ginaagi
ang imo mga kamot sa tunga sang ila mga kamot. Ihulog ang butones sa mga kamot
sang isa ka bata. Padayuna sa kabataan ang pagduot sing maayo sang ila mga kamot,
nga nagapakuno-kuno nga yara sa ila ang butones. Magsiling, “Butones, butones, kay 
sin-o ang butones?” Patilawa pakot sa bata sa atubangan kon sin-o nga bata ang may 
butones paagi sa pagpamangkot, “(Ngalan), yara bala sa imo ang butones?” Hambala
ang kabataan nga dapat sila magsabat sing tampad, “Wala sa akon ang butones” ukon
“Huo, ari sa akon ang butones.”

Ihampang ini sing pila ka beses, nga nagapili sang iban nga bata nga magpakot kag
magpasa sang butones. Dayawa ang kabataan tungod sang ila pagmangin tampad.

Gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga Mangin Tampad Kita

Ipakita ang larawan 1-13, Si Joseph Smith. Sugiri ang kabataan nga ang Propeta nga si
Joseph Smith nagsulat, “Nagapati kami sa pagkatampad” sa ika-trese nga artikulo sang
pagtuo. Buligi ang kabataan nga makasaulo sining mga pulong.

• Ano ang buot silingon sang pagmangin tampad?

Ipaathag nga ang pagmangin tampad nagalakip sang pagsugid sang matuod, indi
pagkuha sang mga bagay nga ginapanag-iyahan sang iban, kag pagtrato sang iban
nga tawo sing maayo.

Ipakita ang Biblia kag sugiri ang kabataan nga si Moises nagdala sang Napulo ka Sugo
[Ten Commandments] sa iya mga tawo (tan-awa sa Exodo 20). Ipaathag nga ginhatagan
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sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus si Moises sang duha ka kasuguan sa pagkatampad:
“Dili ka magpangawat” kag “Dili ka magsaksi sing di-matuod batok sa imo isigkatawo.”
Basaha ang Exodo 20:15–16 sing mabaskog.

• Ano ang buot silingon sang pagpangawat?

Ipaathag nga ang magsaksi sing di-matuod nagakahulugan sang paghambal sang butang
nga indi matuod.

Ambahanon Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang una nga bahin sang “Nagapati Ako sa
Pagmangin Tampad [I Believe in Being Honest]” (Children’s Songbook, p. 149).

Dapat mangin tampad ako;
Dapat mangin matuod,
Dapat sa akon masugod
Sa hambal ko, sa giho ko.

Kahiwatan Maglaragway sang pila ka aksyon sa kabataan. Patinduga ang kabataan kon tampad ang
aksyon kag papungkoa kon indi tampad ang aksyon. Gamita ang mga halimbawa sa
idalom ukon maghimo sang imo kaugalingon nga mga aksyon:

• Pagkuha sang pagkaon bisan ginhambalan kamo sang inyo nanay nga indi.

• Pagsugid sang matuod parte sa inyo ginahimo.

• Pagkuha sang isa ka bagay nga indi inyo.

• Pag-ako sang paghimo sing sala.

• Paghambal nga iban ang naghimo sang sala bisan kamo gid man ang naghimo sini.

• Pagkakita sang kuwarta ukon bagay nga iya sang iban kag pag-uli sini sa tag-iya.

Pangabaya ang kabataan nga magsugid sang mga eksperiyensya sang sila nangin tampad.

• Ano ang inyo nabatyagan kon tampad kamo?

• Ano ang inyo nabatyagan kon indi kamo tampad?

• Ngaa ayhan kon kis-a mahadlok kamo mangin tampad? (Basi mapinahan kamo ukon
may mapasubo kamo.)

Buligi ang kabataan nga makahangop nga mangin mas maayo ang aton pamatyag kon
tampad kita, bisan kon kis-a mabudlay ini himuon.

Ginabugayan Kita Kon Tampad Kita 

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-65, Duha ka Libo nga Lamharon nga Mga Soldado [Two Thousand
Young Warriors]. Isaysay ang istorya sang duha ka libo nga lamharon nga mga soldado,
suno sa makit-an sa Alma 53:16–22 kag 56:44–57, ilabi na gid sa Alma 53:20–21. Ipaathag
nga isa ka rason ining mga pamatan-on tuman kamaayo amo nga tampad sila. Basaha
sing mabaskog ang katapusan nga bahin sang Alma 53:20 {halin sa minatuod nga mga
lalaki [they were men who were true]}. Ipaathag nga ang pagmangin matuod nagakahulu-
gan sang pagmangin tampad. Tungod ining lamharon nga mga soldado nangin tampad,
ginprotektahan sila sa inaway. Ginbugayan sila tungod sang ila pagkatampad, pagtuo,
kag kaisog. Mabugayan man kita kon tampad kita.

• Paano nabugayan ang duha ka libo nga lamharon nga mga soldado tungod sang
pagmangin tampad? (Tan-awa sa Alma 56:54–56.)
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Kahiwatan Isuksok ang headbands sa kabataan. Ipakuno-kuno sila nga sila ang duha ka libo nga lamha-
ron nga mga soldado kag ipamarcha sila palibot sang kuwarto samtang ginapalakpak mo ang
tono. Pauntata sila marcha kon mag-untat ka palakpak, kag pangabaya ang isa ka bata nga
maghambal kon paano sia sarang mangin tampad. Magsugod palakpak liwat, kag sulita ang
kahiwatan tubtob nga nakabulos-bulos ang tagsa ka bata sa paghatag sang sabat.

Panaksihon Ipahayag ang imo panaksihon nga gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga
mangin tampad kita kag makabatyag kita sing kalipay kon tampad kita.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Isaysay ang masunod nga istorya ni Jacob Hamblin kag sang iya anak nga lalaki sa imo
kaugalingon nga mga pulong:

Si Jacob Hamblin isa sang nahauna nga mga pionero nga nakakadto sa bagatnan sang
Utah. Ginpalangga niya ang mga Indian nga nag-istar didto kag nakatuon maghambal
sang ila lingguahe. Nangin tampad sia sa mga Indian sa tanan nga tion, kag nakatuon
sila magsalig sa iya. Isa ka adlaw ginpadala ni Jacob ang iya anak nga lalaki agud ibaylo
ang gamay nga kabayo sa Indian para sa pila ka habol. Ginlantaw sing maayo sang
Indian ang gamay nga kabayo kag nagpagwa sang isa ka tangkas sang mga habol. Ang
anak ni Jacob nagsiling, “Kulang.” Ang Indian padayon nga nagdugang sang mga habol
sa tangkas. Sang banta sang anak ni Jacob nga bastante na ang mga habol, nagsakay
sia pauli, nga nalipay nga nakabaton sia sing madamo gid nga habol para sa gamay
nga kabayo. Sang makita ni Jacob kon ano kadamo nga habol ang gindala pauli sang
iya anak, wala sia nalipay. Ang gamay nga kabayo wala nagabili sing amo sadto kadamo
nga habol. Ginpabalik ni Jacob sa iya anak ang tunga sang mga habol sa Indian. Sang
nagbalik ang bata, ang Indian nagkadlaw kag nagsiling, “Siling ko gid ipabalik ini ni
Jacob” (tan-awa sa Jacob Hamblin Jr., subong nga ginsaysay kay Louise Lee Udall,
sa A Story to Tell [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1945], 359–60).

Ipaathag nga nakahibalo ang Indian nga si Jacob Hamblin isa ka tampad nga tawo
kag magapabalik sang sobra nga mga habol. Masaligan sang Indian si Jacob tungod
tampad sia pirme. Ipa-drama-drama ukon ipasaysay liwat ang istorya sa kabataan.

2. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang duha ka dinalan sang “Sadto Anay si
Jesus Nangin Bata [Jesus Once Was a Little Child]” (Children’s Songbook, p. 55).

3. Maggamit sing simple nga puppets, pareho sang puppets nga medias ukon puyo nga
papel [paper bag], agud i-drama ang mga sitwasyon sa diin ang isa makapili sa tunga
sang pagmangin tampad kag pagmangin di-tampad. Gamita ang mga halimbawa sa
idalom ukon maghimo sang imo kaugalingon nga mga sitwasyon: 

• Nakabuka kamo pinggan kag ang inyo nanay nagapamangkot kon sin-o ang
naghimo sini.

• Nagabulig kamo pamulot sang pila ka kuwarta nga nadagdag, kag natentar kamo
magkuha sang iban.

• Nagkaon kamo duha ka biscuit bisan ginhambalan kamo sang inyo tatay nga indi.
Ang inyo tatay nagapamangkot kon ginkaon ninyo ang mga biscuit.

Pabulos-bulosa ang kabataan sa paggamit sang puppets kag paghambal kon ano ang
ila dapat himuon sa tagsa ka sitwasyon.
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Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Pamangkuta ang kabataan kon may kabayo sa kuwarto. Hambala sila nga bisan

magtan-aw sila sing maayo, wala sila sang may makit-an nga kabayo sa kuwarto tungod
kay wala gid man sang kabayo. Indi mangin tampad ang magsiling nga may kabayo sa
kuwarto. Pamangkuta kon ila makita ang __________ (maglawag sang isa ka bagay nga
hapos makit-an sang kabataan). Ipaathag nga mangin tampad ang magsiling nga ining
aytem yara sa kuwarto. Hambala ang kabataan nga kon maghambal sila sang butang
nga matuod, tampad sila.

2. Pangabaya ang kabataan nga alsahon ang duha ka kamot kon may ihambal ka nga
matuod kag panaugon ang duha ka kamot kon may ihambal ka nga indi matuod.
Maghimo sing simple pero maathag nga mga pahayag, pareho sang “May bulak sa
akon buhok,” “Nagasuksok ako sang bayo,” “Pula ang dilargo ni John,” ukon
“Nagapungko ka sa bangko.”

3. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Himoa ang Husto [Dare to Do Right]”
(Children’s Songbook, p. 158).
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Sarang Ako Mangin 
Maligdong [Reverent]

160

Katuyuan Agud paisugon ang tagsa ka bata nga makapakita sang pagpalangga sa Amay nga
Langitnon kag kay Jesus paagi sa pagmangin maligdong.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Exodo 3:1–10.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Larawan 1-19, Si Cristo kag ang Kabataan (Gospel Art Picture Kit 216; 62467); larawan

1-66, Si Moises kag ang Sapinit nga Nagadabdab sing Kalayo [Burning Bush] (Gospel
Art Picture Kit 107; 62239); larawan 1-67, Isa ka Maligdong nga Klase.

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Pangabaya ang kabataan nga magkursimano kag magpungko sing malinong samtang
imo ginakanta ukon ginahambal ang mga pulong sang “Maligdong, Mahipos [Reverently,
Quietly]” (Children’s Songbook, p. 26) sing malinong. Kon kahibalo ang kabataan sang
kanta, mahimo sila mag-upod kanta.

Maligdong, mahipos ikaw amon pensaron;
Maligdong, mahipos ang amon nga kantahon.
Maligdong, mahipos magpangamuyo,
Ang imo’ng Espiritu itugyan sa ‘kon.

Kon tapos ka na, pasalamati ang kabataan sa pagpungko sing maligdong.

Sarang Kita Mangin Maligdong sa Simbahan 

Ipakita ang larawan 1-67, Isa ka Maligdong nga Klase.

• Sa diin ining kabataan?

• Ano ang ila ginahimo?

• Ano sa banta ninyo ang ila ginapamensar?

• Ano dapat ang inyo giho kon mag-abot kamo sa Primary?

Ipaathag nga kon magkadto kita sa simbahan dapat kita maggiho sa isa ka pat-od nga
paagi. Ginatawag ini nga pagmangin maligdong.

Ipasulit sa kabataan ang tinaga nga maligdong sing pila ka beses.

• Ano sa banta ninyo ang buot silingon sang pagmangin maligdong?

Ipaathag nga ang pagmangin maligdong nagakahulugan sang paghimo sang mga butang
nga nagapakita sang aton pagpalangga kag respeto sa Amay nga Langitnon kag kay
Jesus. Sarang naton mapakita ang aton pagpalangga sa ila sa masunod nga mga paagi
(pakitaa ang kabataan sang pila sini samtang nagahambal ka parte sa mga ini):
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• Nagalakat sing malinong kag nagahambal sing malinong.

• Nagapungko sing malinong kag nagapamati sa mga pangamuyo kag mga leksyon.

• Nagaalsa sang aton mga kamot kon may gusto kita ihambal.

• Pagkursimano.

• Pagtipig sang meetinghouse nga matinlo.

Ipaathag nga kon ginahimo naton ining mga butang, nakahibalo ang Amay nga Langitnon
kag si Jesus nga palangga naton sila kag nga nalipay kita sa simbahan.

Ambahanon Upod sang kabataan, kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Gusto Ko Mangin
Maligdong [I Want to Be Reverent]” (Children’s Songbook, p. 28). Sulita kon luyag.

Mangin maligdong ‘ko,
Kay ‘kaw palangga ko.
Magapamati ako,
Tungod maligdong ako.

• Ngaa dapat kita mangin maligdong sa Primary?

Pahanumdumi ang kabataan nga kon maligdong kita, makapamati kita sa aton mga titser
kag makatuon parte sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus. Kon maligdong kita, ginabuligan
naton ang iban nga mangin maligdong man.

• Sa ano nga bilding kita subong?

• Kay sin-o ini balay?

Ipaathag nga ang meetinghouse ginapanag-iyahan sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus.
Isa ini ka lugar sa diin matun-an naton ang parte sa ila kag kon ano ang gusto nila nga aton
himuon.

Kahiwatan Himoa ang masunod nga hampang-hampang sa kamot upod sang kabataan. Maghimo-
himo sang mga aksyon sang kamot agud ipakita ang mga bahin sang meetinghouse.

Ang Meetinghouse

Mga pader sang balay nga maayo;
Ang tore nga mataas kaayo.
Mga bintana nga napasanagan
Kag mga puwertahan nga nagabukas sa tanan.
Mapinalanggaon nga mga kamot ining balay hinimo
Lugar sa pagkinanta kag pagpangamuyo.
Kita magkursimano, magduluko (markursimano kag magduluko),
Kag magpasalamat sining balay karon.

• Ano ang pila ka mga butang nga dapat ninyo himuon sa meetinghouse?

• Ano ang pila ka mga butang nga indi ninyo dapat himuon sa meetinghouse?

Buligi ang kabataan nga makahangop nga may mga lugar kag mga tinion sa meeting-
house sa pagdinalagan kag paghinampang, pero sa kalabanan sang bilding kag kon
Dominggo dapat kita mangin maligdong. Idagmit nga luwas sa pagpungko sing malinong
sa Primary kag sa kapilya, nagalakat kita kag nagahambal sing malinong sa mga pasilyo.

Sugilanon Magsaysay sang istorya parte sa kabataan sa imo klase nga nagakadto sa Primary. Ilakip
kon ano sila kamalipayon samtang sila nagadalagan kag nagatumbo-tumbo pakadto sa
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bilding, kon paano sila nagalakat sing malinong samtang nagasulod sila, kag kon ano ang
ila ginahimo sa tion sang pang-sakramento nga miting kag Primary kag pagkatapos sa
pasilyo. Idagmit kon ano kaligdong sang kabataan kon magkadto sila sa simbahan.

Kahiwatan Ihambal ang mga pulong sang “Duha ka Tiil [Two Happy Feet]” (Children’s Songbook,
p. 270) samtang ang kabataan nagalakat palibot sa kuwarto sing malinong kag sing
mahinalungon agud ang ila mga sapatos indi maggahod.

May duha ako ka tiil
Lakat ko kon diin.
Nagatumbo kag laktod,
Siyempre nagagahod.
Sa balay sang akon Amay
Tikang ko mahinay
Nga indi n’yo mabatian
Akon mga tikang.

• Ano ang inyo ginahimo sa inyo mga tiil sa mga pasilyo sa simbahan? sa kapilya? sa klase?

• Ano ang inyo ginahimo sa inyo mga kamot?

• Ano ang inyo ginahimo sa inyo mga tingug?

Sarang Kita sang may Maligdong nga Balatyagon 

Ipakita ang larawan 1-19, Si Cristo kag ang Kabataan, kag ipahayag kon ano ang imo
nabatyagan kon magpamensar ka parte kay Jesucristo kag kon ano niya kita kapalangga.
Ipaathag nga maligdong ini nga mga balatyagon. Agdaha ang kabataan nga magpahayag
sang ila mga balatyagon parte kay Jesus.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-66, Si Moises kag ang Sapinit nga Nagadabdab sing Kalayo
[Burning Bush], kag isaysay ang istorya nga makit-an sa Exodo 3:1–10. Idagmit ang malig-
dong nga balatyagon nga nabatyagan ni Moises sang ang Ginuo naghambal sa iya gikan
sa nagadabdab sing kalayo nga sapinit kag nagtawag sa iya agud pangunahan ang kaba-
taan sang Israel paggwa sa Ehipto. Basaha sing mabaskog gikan sa Biblia kag ipaathag
ang bahin sang bersikulo 5: “Huksa ang imo mga sapin sa imo mga tiil, kay ang duog nga
ginatindugan mo dutang balaan.”

• Ngaa ginkakas ni Moises ang iya mga sapatos?

Ipaathag nga nangin paagi ini sang pagmangin maligdong. Siguroha nga nakahangop
ang kabataan nga indi naton kinahanglan kakason ang aton mga sapatos agud mangin
maligdong. Madamo pa kita sing iban nga mga paagi sa pagmangin maligdong.

• Paano kamo mangin maligdong?

Sarang Kita Mangin Maligdong sa Balay 

Hambala ang kabataan nga ang meetinghouse indi lamang ang lugar sa diin dapat kita
mangin maligdong.

• Ano ang inyo ginahimo sa balay kon may nagapangamuyo?

• Ano ang inyo ginahimo sa balay sa tion sang family home evening?

Ipaathag nga kon magpamati kita sing may kaligdong sa tion sang mga pangamuyo kag
mga leksyon sa balay, maligdong man kita. Ginapakita sini sa Amay nga Langitnon kag
kay Jesus nga palangga naton sila.
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Panaksihon Ipahayag ang imo pagpalangga para sa Amay nga Langitnon kag kay Jesucristo kag ang
imo pagpasalamat nga sarang mo mapakita ining pagpalangga paagi sa pagmangin
maligdong. Paisuga ang kabataan nga ipakita ang ila pagpalangga para sa Amay nga
Langitnon kag kay Jesus paagi sa pagmangin maligdong sa Primary, sa pang-sakramento
nga miting, kag sa tion sang mga pangamuyo kag family home evening sa puluy-an.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Palakta ang kabataan nga may kaligdong sa mga pasilyo sang meetinghouse. Kon
posible, magkadto sa kapilya. Kon magbalik na kamo sa hulot-klasehan, dayawa ang
kabataan tungod sang ila maligdong nga pamatasan kag hambali kon paano ang ila
kaligdong nagbulig sa iban nga tawo sa bilding nga mangin maligdong sa ila mga klase.

2. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Mangin Maligdong Ako [I Will Try to Be
Reverent]” (Children’s Songbook, p. 28), “Amay, Maligdong Ako [Father, I Will Reverent
Be]” (Children’s Songbook, p. 29).

3. Sunda ang hurma sang tiil sang tagsa ka bata sa panid sang papel nga may binalaybay
“Duha ka Tiil” nga nakasulat diri (tan-awa sa pamihak 162). Pakolori sa tagsa ka bata
ang hurma sang iya tiil kag ipadala ini pauli.

4. Pabulos-bulosa ang tagsa ka bata pakita sang paagi nga sarang sia mangin maligdong
sa klase, pareho sang pagpungko sing malinong, pagkursimano, ukon pag-alsa sang
kamot agud may ihambal. Maghambal parte sa kon ngaa dapat kita mangin maligdong
sa balay sang Amay nga Langitnon.

5. Buligi ang kabataan sa paghambal sang mga pulong sa isa ukon duha sang masunod nga
mga verso. Maghimo-himo sang mga aksyon subong nga ginapanugyan sang mga pulong.

Bukas, Kuom (Mga Kamot)

Bukas, kuom;
Bukas, kuom;
Magpamalakpak.
Bukas, kuom;
Bukas, kuom;
Kamot sa sabak.

Waslik Kamot
Waslik kamot.
Tiyog kamot.
Kag magpalakpak.
Alsa kamot,
Ipanaog
Ibutang sa sabak.

Tinong tiil.
‘Muyong tiil.
Magtadlong magpungko.
Duko ulo.
Piyong mata.
Kag magpangamuyo.
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Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan Ipapiyong sa kabataan ang ila mga mata. Pangabaya sila nga alsahon ang ila mga kamot

kon mabatian ka nila nga nagahulog sang sinsilyo ukon butones. Ihulog ang sinsilyo ukon
butones sa salog ukon sa lamesa. Dayon putsa sang panyo ukon sang gamay nga tela
ang butones ukon sinsilyo. Pangabaya ang kabataan nga piyungon sa gihapon ang ila
mga mata, magpamati sing maayo, kag alsahon ang ila mga kamot kon ila na mabatian
sa karon ang sinsilyo ukon butones. Ihulog ang ginputos nga butones ukon sinsilyo sa
salog ukon sa lamesa. Buligi ang kabataan nga makahangop nga madamo sing mabatian
kon magpamati kita sing maayo.
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Nagapalipay sa Akon 
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Leksyon

39
Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga ang maayong musika sarang makabu-

lig palipay sa aton kag makapadumdom sa aton sang Amay nga Langitnon kag kay Jesus.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang 1 Samuel 16:19–23; Eter [Ether] 6:2–12; kag Mga Doktrina
kag Mga Kasugtanan [Doctrine and Covenants 25:12].

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia, isa ka Libro ni Mormon, kag isa ka kopya sang Mga Doktrina kag Mga

Kasugtanan [Doctrine and Covenants].
b. Larawan 1-61, Exodo gikan sa Nauvoo (Gospel Art Picture Kit 410; 62493); larawan 

1-68, Si David Nagatukar sang Arpa para kay Haring Saul; larawan 1-69, Mga Barko
sang Jaredites [Jaredite Barges].

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Tanda sa titser: Ayhan luyag mo agdahon ang lider sa musika sang Primary nga buligan ka
sa sining leksyon.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ipatipulon ang kabataan kag pakantaha sang “Kon Nagakalipay Ka [If You’re Happy]”
(Children’s Songbook, p. 266) sing pila ka beses, nga nagagamit sang mga dinalan pareho
sang “magpinalakpak,” “ipatik-patik inyo mga tiil,” kag “kisap-kisapa inyo mga mata.”
Maghimo-himo sang mga aksyon subong nga ginapanugyan sang mga pulong.

Kon nagakalipay ka, magpalakpak.
Kon nagakalipay ka, magpalakpak.
Kon nagakalipay ka,
Masanag imo guya.
Kon nagakalipay ka, magpalakpak.

• Ano ang inyo nabatyagan sang ginakanta ninyo ining ambahanon?

Ang Maayong Musika Makabulig Palipay sa Aton 

Ipaathag nga ang malipayon, matahum, ukon malinong nga musika makabulig paayo
sang aton pamatyagan. Kon kita nasubuan, akig, ukon nahadlok, ang maayong musika
makabulig palipay liwat sa aton.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-68, Si David Nagatukar sang Arpa para kay Haring Saul. Isaysay ang
istorya ni David nga nagatukar sang iya arpa para kay Haring Saul sang indi nangin maayo
ang pamatyag sang hari, suno sa makit-an sa 1 Samuel 16:19–23.

• Ngaa sa banta ninyo ang musika ni David nagpaayo sang pamatyag ni Haring Saul?

• Ano nga mga instrumento sang musika ang namian ninyo pamatian?

34969_861_31-40  11-28-2005  1:27 PM  Page 165



166

I-drama (nga wala nagahambal) sing malip-ot lang ang mga instrumento samtang gina-
sambit ang mga ini.

Kahiwatan Ipakuno-kuno ang tagsa ka bata nga nagatukar sang instrumento sang musika, pareho
sang piyano, biyulin, gitara, plaota [flute], ukon arpa, samtang imo ginatuno ang isa ka
pamilyar nga ambahanon ukon himno sa Primary.

Ambahanon Ipaathag nga ang pagkanta makapalipay man sa aton.

• Ano nga mga ambahanon sa Primary ang nagabulig palipay sa inyo?

Ambahanon Papilia ang kabataan sang paborito nga ambahanon, kag kantaha ini upod sa ila.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-61, Exodo gikan sa Nauvoo, kag isaysay ang masunod nga istorya
sa imo kaugalingon nga mga pulong:

Sang ginbayaan sang mga pionero ang ila mga puluy-an sa Nauvoo kag nagbiyahe padu-
long sa nakatundan, gin-impake nila ang tanan-tanan sang ila masarangan sa may tabon
nga mga karo ukon mga kariton. Kinahanglan nila ibilin ang kalabanan sang ila mga gamit
tungod wala na sing lugar para sa mga ini. Mabudlay ang pagbiyahe, kag ang mga pione-
ro sa masami kapoy gid kaayo sa katapusan sang adlaw.

Kon gab-i ginatipon sang mga pionero ang ila kasapatan kag mga karo sing patipulon kag
nagahimo sang dako nga kalayo sa tunga nila. Si Brigham Young, ang propeta, nakahibalo
nga ang mga tawo mangin mas malipayon sa ila pagpanglakaton kon may yara sila musika.
Ginpadasig niya sila nga magkanta kag magsaot. Ang mga pionero nga nakadala sang
mga biyolin, mga trumpeta, kag mga tambol naggamit sang mga ini agud makahimo sang
musika. Ang tanan-tanan nagkanta kag nagsaot palibot sa kalayo. Isa sang ila paborito
nga kanta amo ang “Kari Kamo [Come, Come, Ye Saints].” Ang musika naghatag sa mga
pionero sing kusog kag kaisog. Kon magtulog na sila sa gab-i pagkatapos kanta kag saot,
nalipay sila.

Ambahanon Papungkoa ang kabataan sing patipulon kag magpakuno-kuno nga mga pionero nga naga-
pungko sa palibot sang kalayo. Kantaha ang “Mga Bata Nagalakat, Nagakanta [Pioneer
Children Sang As They Walked]” (Children’s Songbook, p. 214) ukon isa pa gid ka paborito
nga ambahanon sa Primary upod sang kabataan.

Ang Musika Nagabulig Padumdom sa Aton sang Amay nga Langitnon kag kay Jesus 

Ipaathag nga ang musika sa simbahan nagapadumdom sa aton sang Amay nga
Langitnon kag kay Jesus. Pangabaya ang kabataan nga piyungon ang ila mga mata kag
magpakuno-kuno nga makabati sang musika nga nagatukar sa kapilya antes sang pang-
sakramento nga miting.

• Paano bala ang musika makabulig sa inyo nga mangin maligdong sa simbahan?

Ipaathag nga ang Amay nga Langitnon kag si Jesus luyag makabati sa aton nga nagakanta.
Basaha sing mabaskog ang unang duha ka dinalan sang Mga Doktrina kag Mga
Kasugtanan [Doctrine and Covenants] 25:12 (tubtob pangamuyo sa iya [a prayer unto me).
Ipaathag nga ang pagkanta sang mga ambahanon sang simbahan pareho sang pagpanga-
muyo sa Amay nga Langitnon. Ginapasalamatan naton ang Amay nga Langitnon sang mga
bugay nga iya ginahatag sa aton. Ang pagkanta sang mga ambahanon parte sa Amay nga
Langitnon kag kay Jesus nagapadumdom sa aton nga palangga nila kita kag gusto nga
buligan kita. Ipaathag nga ang mga ambahanon nga aton ginakanta sa pang-sakramento
nga miting ginatawag nga mga himno.
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• Ngaa nagakanta kita sang mga ambahanon kag mga himno sa simbahan?

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-69, Mga Barko sang Jaredites [Jaredite Barges], kag isaysay ang
istorya sang Jaredites nga nagapadulong sa ginpromisa nga duta, suno sa makit-an sa
Eter [Ether] 6:2–12. Ipaathag nga ang Jaredites nagkanta sang mga ambahanon sang
pagdayaw sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus samtang yara sila sa sulod sang ila
mga barko.

• Ngaa sa banta ninyo ang Jaredites nagkanta sang mga ambahanon sa ila pagpanagat?

• Ano sa banta ninyo ang nabatyagan sang Jaredites sang ginahampak sang hangin kag
balod ang ila mga barko?

• Paano ang pagkanta nakabulig sa ila sang hinadlukan sila?

• Nakakanta bala kamo sang ambahanon sang hinadlukan kamo? Paano ini nakabulig
sa inyo?

Panaksihon Magsugid sang isa ka higayon sang ang musika nagpalipay sa imo. Pahanumdumi ang
kabataan nga ang Amay nga Langitnon kag si Jesus luyag makabati sa ila nga nagakanta
sing maayong mga ambahanon. Kon magkanta sila, makabatyag sila sing kalipay kag
makadumdom nga palangga sila sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Kantaha ang “Masadya Himuon [Fun to Do]” (Children’s Songbook, p. 253), “Himaya sa
Kalibutan [I Think the World Is Glorious]” (Children’s Songbook, p. 230).

2. Kon gamay ang klase, papilia ang tagsa ka bata sang paborito nga ambahanon sa
Primary, kag dayon kantaha inang mga ambahanon sing dulungan.

3. Maghimo sang paper cup shakers para gamiton sang kabataan bilang pang-musika
nga mga instrumento. Magbutang sing diutay nga bugas ukon balas sa sulod sang
paper cup. Baliskara ang paper cup kag i-tape ini sa una nga paper cup agud nga wala
sing bugas ukon balas nga maula. Magkanta sang ambahanon sa Primary samtang
ginagamit sang kabataan ang ila shakers. Mahimo ka man magdala sang iban nga
bagay nga gamiton bilang pang-musika nga mga instrumento, pareho sang mga
kampanilya, dupol nga mga lipak nga mapatik-patik, ukon mga bloke sang kahoy nga
mapatik-patikan.

4. Magpatukar sang musika gikan sa Children’s Songbook audiocassettes (52505 or 52428)
ukon compact discs (50505 or 50428), kag pakantaha ukon pasauta ang kabataan sini.

5. Sa imo kaugalingon nga mga pulong, isaysay ang istorya sang ang Propeta nga si
Joseph Smith kag iban nga mga lider sang Simbahan yara sa Carthage Jail. Malain nga
mga tawo nagpriso sa ila bisan wala man sila may ginhimo nga sala. Ang Propeta
nakahibalo nga ang iya kabuhi yara sa katalagman, kag nasubuan gid sia. Ginpangabay
niya ang iya abyan nga si John Taylor nga magkanta para sa iya. Si John nasubuan man
kaayo, kag iya ginhambalan si Joseph nga wala sia gana magkanta, pero ginpaisog sia
ni Joseph. Samtang nagakanta si John sang ambahanon parte kay Jesus, nag-ayo-ayo
ang pamatyag sang tanan-tanan sa prisohan. Ang ambahanon nagpadumdom sa ila
nga palangga sila sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus. Naghatag ini sa ila sing
kusog kag kaisog.

Leksyon 39

34969_861_31-40  11-28-2005  1:27 PM  Page 167



168

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Kantaha ang pila sang paborito nga mga ambahanon sang kabataan upod sa ila.

Papalakpaka ang kabataan sing malinong samtang sila nagakanta. Hambala ang
kabataan parte sa kon paano ang musika nagapalipay sa ila.

2. Ihanda ang pagrekord sang nagkalainlain nga mga estilo sang musika nga pamatian
sang kabataan. Siguroha nga ang musika nagakabagay para sa Dominggo [Sabbath].

3. Hambala ang kabataan nga ang Amay nga Langitnon naghatag sa aton sing madamo
nga nagkalainlain nga klase sang musika. Ang pila sang mga musika ginahimo sang
tawo, kag ang iban nga musika ginahimo sang mga butang sa kalibutan sa palibot
naton. Maglawag sang pila ka mga butang sa palibot nga nagatunog nga daw musika,
pareho sang hangin, ulan, mga pispis, mga buyog, kag daguob. Ipasunod sa kabataan
ang tagsa ka tunog.
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Leksyon

40
Katuyuan Agud paisugon ang tagsa ka bata nga magpamensar kay Jesucristo sa tion sang sakramento.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Lucas 22:19–20 kag 3 Nefi 18:1–11. Tan-awa man sa Mga
Prinsipyo sang Ebanghelyo (31110), kapitulo 23.

2. Upod sang pahanugot sang inyo pangulo sang Primary, pangabaya ang bishop nga
magtakay sang isa ka miyembro sang priests quorum nga magkadto sa imo klase sing pila
lang ka minutos sa pagsugod sang tion sang leksyon. Ang miyembro sang priests quorum
dapat maghanda sa pagsugid sa kabataan parte sa iya mga responsibilidad sa pagdumala
sang sakramento kag sang iya balatyagon parte sining sagrado nga ordinansa.

3. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia kag isa ka Libro ni Mormon.
b. Mga larawan sang mga hitabo gikan sa kabuhi ni Jesus, subong sang larawan 1-16,

Ang Pagkabun-ag ni Jesus (Gospel Art Picture Kit 201; 62495); larawan 1-17, Ang
Bata nga si Jesus sa Templo (Gospel Art Picture Kit 205; 62500); larawan 1-19, Si
Cristo kag ang Kabataan (Gospel Art Picture Kit 216; 62467); larawan 1-43, Si Jesus
nga Nagapaayo sang Bulag (Gospel Art Picture Kit 213; 62145); kag bisan ano nga
iban nga gusto mo gamiton.

c. Larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo (Gospel Art Picture Kit 240; 62572); larawan 1-8,
Pagpanagtag sang Sakramento (62021); larawan 1-44, Si Jesus Nagatudlo sa
Nakatundan nga Bahin sang Kalibutan [Western Hemisphere](Gospel Art Picture Kit 316;
62380); larawan 1-70, Ang Katapusan nga Panyapon (Gospel Art Picture Kit 225; 62174).

4. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Ipakita ang larawan 1-8, Pagpanagtag sang Sakramento. Sugiri ang kabataan nga ang
miting sa Dominggo sa diin kita masami nagatililipon bilang pamilya ginatawag nga pang-
sakramento nga miting.

• Ngaa ginatawag naton ining pagtililipon nga pang-sakramento nga miting?

Ipakilala ang miyembro sang priests quorum sa kabataan. Pasugira sia parte sa responsi-
bilidad sang Aaronic Priesthood sa sakramento. Ipapahayag sa iya ang iya balatyagon
parte sa iya papel sa sining sagrado nga ordinansa. Pasalamati sia sa pagkadto kag
pabalika sia sa iya miting sa korum ukon klase sa Sunday School.

Ginhatag sa Aton ni Jesus ang Sakramento agud Buligan Kita nga Dumdumon Sia 

Ipakita ang larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo. Pahanumdumi ang kabataan nga si Jesus ang
anak sang Amay nga Langitnon. Tungod palangga kita kaayo ni Jesus, nagkari sia sa kalibutan
agud mangin aton nga Manluluwas. Iya gin-ayo ang nagamasakit, gintudlo ang ebanghelyo,
kag ginpakita ang husto nga paagi sa pagpangabuhi. Dayon napatay sia para sa aton.
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Sugilanon Ipakita ang larawan 1-70, Ang Katapusan nga Panyapon. Isaysay ang istorya sang
Katapusan nga Panyapon, suno sa makit-an sa Lucas 22:19–20. Basaha sing mabaskog
gikan sa Biblia ang katapusan nga dinalan sang bersikulo 19: “This do in remembrance of
me.” Ipaathag nga ginhambalan ni Jesus ang iya mga Apostoles nga magtililipon kada
Sabbath [Dominggo] kag dumdumon sia paagi sa pag-ambit sang sakramento.

Ipakita ang larawan 1-44, Si Jesus Nagatudlo sa Nakatundan nga Bahin sang Kalibutan
[Western Hemisphere]. Ipaathag nga sang ginbisita ni Jesus ang mga Nefinhon, ginham-
balan niya man sila nga magtililipon kada Sabbath [Dominggo] kag dumdumon sia paagi
sa pag-ambit sang sakramento (tan-awa sa 3 Nefi 18:1–11).

• Sin-o ang dapat ginadumdom sang mga Apostoles sang mag-ambit sila sang sakramento?

• Sin-o ang dapat ginadumdom sang mga Nefinhon sang mag-ambit sila sang sakramento?

• Sin-o ang dapat naton dumdumon kon mag-ambit kita sang sakramento?

• San-o kita nagaambit sang sakramento?

Kahiwatan Himoa ang masunod nga binalaybay nga may dala aksyon upod sang kabataan:

Ari Ako Karon sa Simbahan

Ari ako karon sa simbahan (maghimo sang tore sang simbahan paagi sa pagtakop sang
mga kamot kag pagtapik sang punta sang duha ka tudlo).
Sa pagpamati (ibutang ang kamot sa dulunggan)
Kag pagpangamuyo (magkursimano kag iduko ang ulo).
Parte kay Jesus ginatun-an ko (magtudlo paibabaw);
Ginadumdom ko’ng mahal n’ya ako (haksa ang kaugalingon).

Mga Sugilanon Ipakita ang mga larawan sang kabuhi ni Jesus sing isa-isa lang. Kon pamilyar ang kabataan
sang larawan, ipasaysay sa ila ang istorya. Kon indi sila kahibalo sang istorya, isaysay ini
sing malip-ot lang sa ila. Paentraha ang mas madamo nga kabataan nga posible sa pagsay-
say sang mga istorya.

• Ano nga mga istorya kay Jesus ang inyo mapensaran sa tion sang sakramento?

Ipasaysay sa kabataan ang iban nga mga istorya parte kay Jesus nga ila mapensaran sa
tion sang sakramento. Kon wala sila sing may mapensaran, isaysay sa ila isa ukon duha
ka istorya parte kay Jesus nga luyag mo pamensaron sa tion sang sakramento.

Sarang Kita Mangin Maligdong sa tion sang Sakramento 

Kahiwatan Buligi ang kabataan nga maghambal sang masunod nga binalaybay, nga nagagamit sang
mga aksyon nga ginalaragway:

Nagakursimano (magkursimano);
Nagaduko (magduko)
Mahipos kaayo (ihutik ining linya).
Samtang sakramento ginabendisyunan,
Ikaw Jesus akon madumduman.

Ipaathag nga tungod ginhatag ni Jesus sa aton ang sakramento agud buligan kita nga
magdumdom sa iya, importante nga magpamensar kay Jesus kag magbulig sa iban nga
magpamensar man sa iya. Sarang naton ini himuon paagi sa pagmangin maligdong sa
tion sang sakramento.
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Kahiwatan Ihutik ang isa sang masunod nga mga pahayag sa isa ka bata kag ipasulit sa iya sing
mabaskog sa klase. Padayuna sa iban nga mga pahayag kag iban nga kabataan.

1. Nagahanda kita para sa sakramento paagi sa pagkanta sang maligdong nga himno nga
nagapadumdom sa aton kay Jesus.

2. Nagapamati kita sing maayo samtang ginahambal ang pangamuyo sa pagbendisyon
sang tinapay.

3. Kon ginapasa ang tinapay sa aton, nagakuha kita sing isa lang ka tinipik.

4. Nagapamati kita sing maayo samtang ginahambal ang pangamuyo sa pagbendisyon
sang tubig.

5. Nagainom kita sang tubig sing maligdong kag ginabalik ang sacrament cup sa trey.

6. Wala gid naton ginahampangan ang tinapay ukon ang sacrament cup.

Ipaathag nga ang paghimo sining mga butang nagapakita nga maligdong kita samtang
nagaambit kita sang sakramento.

• Paano kita mangin maligdong sa tion sang sakramento?

Kahiwatan Papamatia sing maayo ang kabataan sa mga aksyon nga imo ginalaragway. Hambala sila
nga magtindog kon may mahambal ka nga dapat nila himuon ukon pamensaron sa tion
sang sakramento. Hambala sila nga magpungko kon may mahambal ka nga indi nila da-
pat himuon ukon pamensaron sa tion sang sakramento. Gamita ang masunod nga mga
halimbawa ukon pila sang imo kaugalingon nga mga halimbawa:

• Magpamati sing maayo samtang ginahambal ang pang-sakramento nga mga pangamuyo.

• Dumdumon nga palangga kita sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus.

• Magpamensar nga magpiknik.

• Dumdumon nga ginpaayo ni Jesus ang mga masakiton.

• Maghambal sa imo utod.

• Maggiho-giho.

• Magpamensar kay Jesus nga nagabendisyon sang kabataan.

Panaksihon Ipahayag ang imo panaksihon parte sa kon ano ka kamapinasalamaton sa sakramento
nga nagabulig sa aton dumdum kay Jesucristo kag sa iya nahimo para sa aton. Ipaathag
nga labi ka nga nagapasalamat kon ang tanan-tanan maligdong sa tion sang sakramento
agud makatutok ka sa pagpamensar kay Jesus.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Ipadrowing sa tagsa ka bata ang larawan sang iya kaugalingon nga nagaambit sang
sakramento. Markahi ang tagsa ka larawan Sarang ako makapamensar kay Jesus
samtang nagaambit ako sang sakramento.

2. Magdala sa klase sing wala unod nga pang-sakramento nga mga trey sang tinapay kag tubig.
Patan-awa kag pauyata ang kabataan sang mga trey. Ipalaragway sa kabataan kon ano ang
nagakatabo sa tion sang pagdumala sang sakramento sa pang-sakramento nga miting.

3. Ipa-drama-drama sa kabataan ang pila sang ila paborito nga mga istorya gikan sa
kabuhi ni Jesus.

Leksyon 40
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Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Ipaathag ang sakramento sa ginpasimple nga paagi: Ipakita ang larawan ni Jesus kag

hambala ang kabataan nga may tion sa Dominggo nga madumduman naton si Jesus sa
isa ka espesyal nga paagi. Ini amo nga kon magkaon kita sang gamay nga tinipik sang
tinapay kag mag-inom sang tubig sa gamay nga tasa sa tion sang pang-sakramento
nga miting. Ipaathag nga sa tion sang sakramento madumduman naton kon ano kita
kapalangga ni Jesus kag nagapamensar sang madamo nga mga butang nga iya
nahimo agud buligan kita nga mangin malipayon.

2. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Mga Sugilanon Parte kay Jesus [Tell Me
the Stories of Jesus]” (Children’s Songbook, p. 57) ukon “Gusto ni Jesus nga Magsilak
Ako [Jesus Wants Me for a Sunbeam]” (Children’s Songbook, p. 60).

3. Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sa masunod nga binalaybay nga may
dala aksyon samtang imo ginahambal ang mga pulong:

Ang Pagtuga

Nagsiling si Jesus nga magsilak ang adlaw (maghimo sang dako nga tipulon sa ibabaw
sang ulo paagi sa mga butkon),
Nga magtupa ang ulan (ipanaog ang mga kamot nga ginagiho-giho ang mga tudlo),
Nga magtubo ang bulak (medyo ikuom ang mga kamot nga nagakaya).
Nagsiling si Jesus nga makanta ang mga pispis (buksi kag itakop ang mga tudlo nga
daw tuktok sang pispis),
Kag natabo ini, natabo ini (magkursimano).

(Johnie B. Wood, sa Sing, Look, Do, Action Songs for Children, ed. Dorothy M. Peterson
[Cincinnati: Standard Publishing Co., 1965].)

Pahanumdumi ang kabataan nga ginhatagan kita ni Jesus sang madamo nga mga
butang agud palipayon kita. Sa tion sang sakramento sarang naton mapakita nga
nagapasalamat kita paagi sa pagpamensar kay Jesus.

34969_861_31-40  11-28-2005  1:27 PM  Page 172



Ang Amay nga Langitnon kag si
Jesus Naghatag sa Aton sang
Balaan nga Mga Kasulatan
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga ang balaan nga mga kasulatan
nagaunod sang mga pulong sang Amay nga Langitnon kag ni Jesucristo kag nga
makatuon kita parte sa Amay nga Langitnon kag kay Jesucristo paagi sa pagtuon
sang balaan nga mga kasulatan.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Lucas 22:19–20; 3 Nefi 18:21; Mga Doktrina kag Mga
Kasugtanan [Doctrine and Covenants] 59:6; kag Moises 7:11. Tan-awa man sa Mga
Prinsipyo sang Ebanghelyo (31110), kapitulo 10.

2. Maghanda sa pagsaysay sang isa sang imo paborito nga mga istorya gikan sa balaan
nga mga kasulatan, nga nagagamit sang larawan kon posible.

3. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka set sang balaan nga mga kasulatan {Biblia, Libro ni Mormon, Mga Doktrina

kag Mga Kasugtanan [Doctrine and Covenants], kag Perlas nga Bilidhon [Pearl of
Great Price]}.

b. Isa ka tela nga ihapin sa balaan nga mga kasulatan ukon isa ka panid sang papel
nga ihapin sini.

c. Larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo (Gospel Art Picture Kit 240; 62572); larawan 1-18,
Si Juan Bautista nga Ginabunyagan si Jesus (Gospel Art Picture Kit 208; 62133);
larawan 1-44, Si Jesus Nagatudlo sa Nakatundan nga Bahin sang Kalibutan [Western
Hemisphere] (Gospel Art Picture Kit 316; 62380); larawan 1-70, Ang Katapusan nga
Panyapon (Gospel Art Picture Kit 225; 62174).

4. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Antes sang klase, putsa sang tela ang isa ka set sang balaan nga mga kasulatan ukon
putsa ini sang papel. Ibutang ang ginhapin nga balaan nga mga kasulatan sa lamesa ukon
sa bangko sa diin makita ini sang kabataan. Ipaathag nga may ginhapinan ka nga impor-
tante sa imo kag sa tanan-tanan. Ipapakot sa kabataan kon ano ang imo ginhapinan.

Pagkatapos sang pila ka pagpinaktanay, pahikapa ang kabataan sa sulod sang tela ukon
papel. Kon mapaktan sang isa ka bata nga ini libro ukon mga libro, sugiri ang kabataan
nga husto ina kag kakasa ang hapin sang mga libro. Hambala ang kabataan nga ining
mga libro ginatawag nga balaan nga mga kasulatan. Ipahambal sa kabataan ang pulong
nga balaan nga mga kasulatan sing pila lang ka beses.
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Ang Balaan nga Mga Kasulatan Mga Sagrado nga Mga Libro 

Ipaathag nga ang balaan nga mga kasulatan importante nga mga libro nga lain sa iban nga
libro. Sagrado ini nga mga libro. Pahanumdumi ang kabataan nga ang isa ka butang nga
sagrado nagabulig sa aton sa pagpamensar sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus. Ipaathag
nga ang balaan nga mga kasulatan nagasugid sa aton parte sa Amay nga Langitnon kag kay
Jesus kag kon ano nila kita kapalangga. Nagasugid ini sa aton kon ano ang gusto sang Amay
nga Langitnon kag ni Jesus nga aton himuon agud nga mangin malipayon kita.

Ipakita kag ilawag ang tagsa sang apat ka tig-una nga mga libro [4 standard works], sing isa-
isa lang. Kon ang pila sa ila natingob sa isa ka libro, itudlo ang side binding sa diin ang mga
titulo nalista ukon buksi sa mga pamihak sang titulo sang tagsa ka tig-una nga mga libro.

Kahiwatan Hambala ang kabataan nga dapat naton halungan ang balaan nga mga kasulatan kag
buksan ang mga pamihak sing mahinalungon. Pakadtoa ang kabataan sa atubang sang
klase sing tinag-isa-isa lang kag ipakita kon paano kamahinalungon nila mauyatan ang
balaan nga mga kasulatan kag mabuksan ang mga pamihak.

Ipaathag nga ang balaan nga mga kasulatan nagaunod sang mga istorya nga matuod.
Ining mga istorya nagabulig sa aton sa paghibalo kon ano ang gusto sang Amay nga
Langitnon kag ni Jesus nga aton himuon. Ang mga istorya sa balaan nga mga kasulatan
makabulig sa aton sa aton mga kabuhi.

Sugilanon Isaysay sa kabataan isa sang imo paborito nga mga istorya gikan sa balaan nga mga
kasulatan, nga nagagamit sang larawan kon posible. Idagmit kon paano ang mga butang
nga ginatudlo sa sining istorya sa balaan nga kasulatan nagabulig sa imo. Ipahayag kon
ano mo kaluyag magbasa sang mga istorya sa balaan nga mga kasulatan.

Ambahanon Buligi ang kabataan sa pagkanta ukon paghambal sang mga pulong sang “Mga Sugilanon
Parte kay Jesus [Tell Me the Stories of Jesus]” (Children’s Songbook, p. 57). Pahanumdumi
ang kabataan nga ang mga istorya sa balaan nga mga kasulatan nga ila natun-an sa
Primary matuod-tuod nga mga istorya.

Mga ‘storya kay Jesus akon matian,
Damo ko ipamangkot nga mga butang.
Eksena sa dagat kag dalan,
Parte kay Jesus, ‘ko sugiran.

Ang Balaan nga Mga Kasulatan Nagaunod sang Mga Pagpanudlo ni Jesus

Ipaathag nga ang pila sang balaan nga mga kasulatan ginsulat sang mga tawo nga naka-
kilala kay Jesus kag nagkabuhi sang iya panahon. Nakita nila si Jesus kag nabatian sia
nga nagatudlo. Ining mga tawo nagsulat sang balaan nga mga kasulatan agud ang tanan-
tanan makatuon parte kay Jesus kag sang iya mga pagpanudlo kag makahibalo nga sia
ang anak sang Amay nga Langitnon.

Ipakita ang larawan 1-70, Ang Katapusan nga Panyapon. Pasugira ang kabataan sang ila
nahibal-an parte sa larawan. Ipakita ang Biblia kag ipasulit sa kabataan ang ngalan sini.
Buksi ang Biblia sa Lucas 22. Ipaathag nga gintudlo ni Jesus sa Biblia nga dapat kita mag-
ambit sang sakramento agud dumdumon sia. Nagkuha si Jesus sang tinapay kag ginben-
disyunan ini kag ginhatag ini sa iya mga disipulo (mga kabulig). Nagkuha sia sang tasa
kag ginpainom sa ila. Basaha ang bahin sang bersikulo 19 sa diin si Jesus nagsiling,
“Himoa ninyo ini sa handumanan nakon.” Idagmit nga ini ang mga pulong ni Jesus.
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Ipakita ang larawan 1-44, Si Jesus Nagatudlo sa Nakatundan nga Bahin sang Kalibutan
[Western Hemisphere], kag pahanumdumi ang kabataan sang nagakatabo sa larawan.
Ipakita ang Libro ni Mormon kag ipasulit sa kabataan ang ngalan sini. Buksi ang Libro ni
Mormon sa 3 Nefi 18. Ipaathag nga gintudloan ni Jesus ang mga tawo sing madamo nga
butang. Basaha ang bahin sang bersikulo 21 sa diin si Jesus nagsiling, “Magpangamuyo
upod sang inyo panimalay.”

• Ano ang ginahambal ni Jesus nga himuon naton upod sa aton mga pamilya?

Ipakita ang larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo. Ipakita ang Mga Doktrina kag Mga
Kasugtanan [Doctrine and Covenants] kag ipasulit sa kabataan ang ngalan sini. Buksi ang
Mga Doktrina kag Mga Kasugtanan [Doctrine and Covenants] sa seksyon 59. Ipaathag
nga isa sang mga butang nga gintudlo ni Jesus amo nga dapat naton palanggaon ang
tagsa-tagsa. Basaha ang bahin sang bersikulo 6 sa diin si Jesus nagsiling nga higugmaon
ang isigkatawo [Love thy neighbor].

• Ano ang ginhambal ni Jesus nga himuon?

• Sin-o ang inyo kasilingan?

• Ano ang inyo nabatyagan kon maayo kamo sa iban kag nagapakita sing pagpalangga
sa ila?

Ambahanon Buligi ang kabataan sa pagkanta ukon paghambal sang mga pulong sang “Palanggaon
ang Tagsa-Tagsa Siling ni Cristo [Jesus Said Love Everyone]” (Children’s Songbook, p. 61),
nga nagagamit sang mga aksyon nga ginalaragway sa idalom:

Palanggaon ang tagsa (iuntay ang mga kamot);
Siling ni Cristo (magtango-tango).
Kag sila magpalangga (ibutang ang mga kamot sa dughan),
Bug-os sa imo (haksa ang kaugalingon).

Ipakita ang larawan 1-18, Si Juan Bautista nga Ginabunyagan si Jesus. Pasugira ang kaba-
taan parte sa larawan. Idagmit nga si Jesus nabunyagan kag gusto niya ang tanan-tanan
nga mabunyagan. Ipakita ang Perlas nga Bilidhon [Pearl of Great Price] kag ipasulit sa ka-
bataan ang ngalan sini. Buksi ang Perlas nga Bilidhon [Pearl of Great Price] sa Moses 7 kag
isugid kon paano gintudloan ni Jesus ang tawo nga ginhingadlan Enoch nga kadtuan ang
mga tawo kag bunyagan sila. Basaha ang bahin sang bersikulo 11 sa diin si Jesus nagsi-
ling nga bunyagan sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, . . . kag sang Balaan nga Espiritu
[Baptize in the name of the Father, and of the Son, . . . and of the Holy Ghost].

Alsaha ang apat ka tig-una nga mga libro. Idagmit nga ang mga pagpanudlo ni Jesus
yara tanan diri.

• Ano ining mga libro?

• Kay sin-o mga pagpanudlo ang makit-an sa balaan nga mga kasulatan?

• Ngaa ginsulat ang balaan nga mga kasulatan?

• Ano ang inyo nabatyagan sa pagkahibalo nga palangga kita sang Amay nga Langitnon
kag ni Jesus kag ginhatagan kita sang balaan nga mga kasulatan?

Panaksihon Ipahayag ang imo pagpasalamat kag pagpalangga sa balaan nga mga kasulatan.
Ipahayag ang imo panaksihon nga ang balaan nga mga kasulatan mga pulong sang Amay
nga Langitnon kag ni Jesus kag paagi sa pagtuon sang balaan nga mga kasulatan matun-
an naton kon ano ang gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga aton himuon.

Leksyon 41
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Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Piura ang mga pinanid sang papel sa tunga agud maghimo sang magagmay nga mga
kopya sang mga hapin sang apat ka tig-una nga mga libro, isa ka set para sa tagsa ka
bata. Ibalhag ang mga ngalan sang tig-una nga mga libro sa mga hapin sini. Buhoi sa
kanto ang tagsa sining hapin kag maggamit sang pisi ukon hilo agud higtan ang apat ka
hapin sang balaan nga mga kasulatan sang tagsa ka bata.

Sa sulod sang tagsa ka hapin sini, ibalhag ang balaan nga kasulatan nga gintudlo sa
tion sang leksyon:

Biblia: Gintudloan kita ni Jesus parte sa sakramento (Lucas 22:19).
Libro ni Mormon: Gintudloan kita ni Jesus nga magpangamuyo sa aton mga pamilya
(3 Nefi 18:21).
Mga Doktrina kag Mga Kasugtanan [Doctrine and Covenants]: Gintudloan kita ni Jesus
nga palanggaon ang aton isigkatawo (D&C 59:6).
Perlas nga Bilidhon [Pearl of Great Price]: Gintudloan kita ni Jesus nga
magpabunyag(Moses 7:11).

Maghatag sang isa ka set sang mga hapin (sang balaan nga mga kasulatan) nga dalhon
pauli sang tagsa ka bata. Samtang ginahimo mo ini, repasuha ang mga pagpanudlo ni
Jesus nga ginahambalan sa leksyon.

2. Buligi ang kabataan nga makasaulo sang bahin sang ika-walo nga artikulo sang pagtuo:
“Nagapati kami sa Biblia nga pulong sang Dios” kag “nagapati man kami sa Libro ni
Mormon nga pulong sang Dios.”

3. Mag-angkon sang mga larawan sang pila ka mga istorya sa Libro ni Mormon gikan sa
mga larawan nga naupod sining manwal ukon gikan sa librarya sang meetinghouse.
Ipakita ang tagsa ka larawan kag hambali sing malip-ot lang ang istorya nga
ginalaragway sini. Pahanumdumi ang kabataan nga ang balaan nga mga kasulatan
nagaunod sang matuod-tuod nga mga istorya. Pakantaha ang kabataan sang “Mga
Istorya sa Libro ni Mormon [Book of Mormon Stories]” (Children’s Songbook, p. 118).

4. Sugiri ang kabataan sang isa ka higayon sang ang balaan nga mga kasulatan may
espesyal nga kahulugan sa imo kabuhi. Ipaathag kon paano ang balaan nga mga
kasulatan nagbulig sa imo kag kon ano ang nabatyagan mo sini.

5. Magpangita sing malip-ot nga balaan nga mga kasulatan nga nagaunod sang mga
pulong ni Jesus, pareho sinang sa leksyon. Basaha ang tagsa ka balaan nga kasulatan,
nga nagasugod sa mga pulong Si Jesus nagsiling. Halimbawa, “Si Jesus nagsiling,
‘Sunod kamo sa akon.’ ” . . . Mag-itsa ukon magduhol sang beanbag ukon iban nga
mahumok nga bagay sa isa ka bata kag ipasulit sa iya ang balaan nga kasulatan dason
sa imo kag dayon iitsa ang beanbag balik sa imo. Padayuna itsa sang beanbag tubtob
nga nakabulos-bulos ang tagsa ka bata.

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Mga Istorya sa Libro ni Mormon [Book of

Mormon Stories]” (Children’s Songbook, p. 118) samtang nagaalsa sang kopya sang
Libro ni Mormon ukon “Mga Sugilanon Parte kay Jesus [Tell Me the Stories of Jesus]”
(Children’s Songbook, p. 57) samtang nagaalsa sang Biblia.
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2. Isaysay sing malip-ot lang ang istorya sang napulo ka aruon (tan-awa sa Lucas 17:11–19)
kag dayon himoa ang masunod nga kahiwatan sang kamot upod sang kabataan:

Nagmasakit napulo ka tawo (alsaha ang pulo ka tudlo);
Sila ginpaayo ni Cristo.
Sia may ginhambal kag ila sakit nadula (magkaway)!
Indi bala ini makatilingala (magbutang sang tudlo sa kilid sang ulo kag mag-arte nga
kuno abi natingala)
Nga isa lang katawo (alsaha ang isa ka tudlo)
Nagpasalamat sa iya
Kag nagdayaw sa Ginuo (alsaha ang duha ka kamot paibabaw)?

(Ginpabagay gikan kay Jean Shannon sa Bible Story Finger Plays and Action Rhymes
[Cincinnati: Standard Publishing Co., 1964], p. 27.)

Ipakita sa kabataan kon diin sa Biblia makit-an ini nga istorya.

3. Pamangkuta ang kabataan kon ano ang ila paborito nga mga istorya sa balaan nga
kasulatan. Kon masarangan mo, ipakita sa ila kon diin sa balaan nga mga kasulatan
makit-an ining mga istorya.

Leksyon 41
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga nalakip sia sa–Ang Simbahan ni
Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Marcos 1:9–11; Mga Doktrina kag Mga Kasugtanan
[Doctrine and Covenants] 115:4; kag Joseph Smith—History 1:5, 10–19. Tan-awa man
sa Mga Prinsipyo sang Ebanghelyo (31110), kapitulo 17.

2. Maggunting sang dako nga panid sang papel ukon manipis nga cardboard sa madamo
nga dalagko nga mga piyesa nga pareho sang jigsaw puzzle nga subong sa kadamuon
sang tawo sa klase (kabataan kag titser). Isulat ang ngalan sang tagsa ka miyembro
sang klase sa piyesa sang puzzle.

3. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka set sang balaan nga mga kasulatan.
b. Larawan 1-4, Ang Unang Palanan-awon [The First Vision] (Gospel Art Picture Kit 403;

62470); larawan 1-8, Pagpanagtag sang Sakramento (62021); larawan 1-12, Bata
nga Babayi nga Ginakompirmahan (62020); larawan 1-18, Si Juan Bautista nga
Ginabunyagan si Jesus (Gospel Art Picture Kit 208; 62133); larawan 1-39, Pagbendisyon
sang Lapsag; larawan 1-40, Pagbendisyon sang Nagamasakit (62342); larawan sang
buhi nga propeta.

4. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Alsaha ang panid sang puzzle nga may ngalan mo sini. Hambala ang kabataan nga nala-
kip ini sa puzzle. Ipasa ang iban nga pinanid kag buligi ang kabataan sa pagtakod sang
puzzle. Itudlo ang tagsa ka ngalan sa puzzle kag basaha ini sa kabataan. Ipaathag nga
subong nga ang tagsa ka panid sang puzzle nalakip sa sining puzzle, ang tagsa sa ila
nalakip sa sini nga klase. Ipaathag nga ang malakip sa isa ka butang nagakahulugan sang
pagmangin bahin sini.

• Sa ano pa gid kamo nalakip?

Ipaathag nga nalakip kita sa iban nga grupo, pareho sang mga pamilya ukon mga kasili-
ngan. Nalakip man kita sa simbahan ni Jesus.

Ipakita ang larawan 1-39, Pagbendisyon sang Lapsag.

• Ano ang nagakatabo sa sining larawan?

Ipaathag sa kabataan nga kalabanan sa ila nakabaton sang ngalan kag sang bendisyon
sang mga lapsag pa sila. Tungod sining paghingalan kag pagbendisyon, ang ila mga

Leksyon
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ngalan ginbutang sa mga rekord sang Simbahan kag makasiling sila, “Nalakip ako sa –
Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw.”

Buligi ang kabataan sa paghambal “Nalakip ako sa –Ang Simbahan ni Jesucristo sang
mga Santos sa Ulihing mga Adlaw” sing pila lang ka beses.

Kahiwatan Himoa ang binalaybay nga may dala aksyon “Ari Ako Karon sa Simbahan” upod sang
kabataan:

Ari ako karon sa simbahan (maghimo sang tore sang simbahan paagi sa pagtakop sang
mga kamot kag pagtapik sang punta sang duha ka tudlo).
Sa pagpamati (ibutang ang kamot sa dulunggan)
Kag pagpangamuyo (magkursimano kag iduko ang ulo).
Parte kay Jesus ginatun-an ko (magtudlo paibabaw);
Ginadumdom ko’ng mahal n’ya ako (haksa ang kaugalingon).

Ipaathag sa kabataan nga nagakadto kita sa aton mga miting sa Simbahan agud makatuon
pa gid parte kay Jesus kag kon ano ang gusto niya nga aton himuon. Hambala ang kabataan
nga sa sini nga leksyon ila matun-an ang parte sa pila ka importante nga mga butang nga
bahin sang simbahan ni Jesus.

Ang Simbahan ni Jesus May Priesthood 

Ipakita ang larawan 1-8, Pagpanagtag sang Sakramento; larawan 1-12, Bata nga Babayi
nga Ginakompirmahan; kag larawan 1-40, Pagbendisyon sang Nagamasakit. Pasugira ang
kabataan sang ila nahibal-an parte sa nagakatabo sa tagsa ka larawan. Ipaathag nga ang
priesthood kinahanglanon sa paghimo sang tagsa sining mga butang. Ang priesthood
amo ang gahum nga may yara ang Amay nga Langitnon kag si Jesus. Ila ginahatag ini
nga gahum sa matarong nga mga lalaki agud ang mga lalaki makabulig sa paghimo sang
buluhaton sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus sa kalibutan. Itudlo ang mga nagakapot
sang priesthood sa tagsa ka larawan. Ipahambal sa kabataan ang pulong nga priesthood
sing pila lang ka beses.

• Sin-o ang kilala ninyo nga nagakapot sang priesthood?

Buligi ang kabataan nga makahangop nga ang mga lalaki nga nagakapot sang priesthood
sarang makabendisyon kag makapasa sang sakramento, makabunyag, makahatag sang
mga bendisyon sa mga tawo, kag makahimo sang iban nga importante nga mga butang.
Ipakita liwat ang larawan 1-39, Pagbendisyon sang Lapsag, kag sugiri ang kabataan nga
ang mga lapsag ginabendisyunan sang mga lalaki nga nagakapot sang priesthood.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-18, Si Juan Bautista nga Ginabunyagan si Jesus. Pasugira ang kaba-
taan sang ila madumduman parte sa larawan. Repasuha sing malip-ot lang ang istorya,
suno sa makit-an sa Marcos 1:9–11.

• Sin-o ang nagabunyag kay Jesus? (Tan-awa sa Marcos 1:9.)

• Ano nga gahum ang ginkinahanglan ni Juan nga maangkon agud mabunyagan si Jesus?
(Ang priesthood.)

Ipaathag nga ang mabunyagan sang isa ka tawo nga nagakapot sang priesthood impor-
tante nga bahin sang pagkalakip sa simbahan ni Jesus. Sugiri ang kabataan nga kon mag-
walo na sila katuig, sarang na sila mabunyagan bilang miyembro sang simbahan ni Jesus.
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Ang Simbahan ni Jesus May Propeta 

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-4, Ang Unang Palanan-awon , kag isaysay ang istorya ni Joseph Smith
kag ang Unang Palanan-awon , suno sa makit-an sa Joseph Smith—History 1:5, 10–19.

• Sin-o ang nagkari agud magsugilanon kay Joseph Smith sa kakahuyan? (Tan-awa sa
Joseph Smith—History 1:17.)

Ipaathag nga tungod ang Amay nga Langitnon kag si Jesus nagsugilanon kay Joseph
Smith, ginatawag naton si Joseph Smith nga propeta. Ang isa ka propeta nagasugid sa
aton kon ano ang gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga aton mahibal-an.

• Ano ang propeta? (Isa ka lalaki nga may espesyal nga tawag sa pagsugilanon sa
Amay nga Langitnon kag kay Jesus kag pagsugid sa aton kon ano ang gusto nila
nga aton mahibal-an.)

Ipakita ang larawan sang buhi nga propeta. Sugiri ang kabataan parte sa iya. Ipaathag nga
ang simbahan ni Jesus pirme may buhi nga propeta nga magtudlo sa aton kon ano ang
gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga aton mahibal-an kag himuon.

Ambahanon Buligi ang kabataan sa pagkanta ukon paghambal sang mga pulong sa koro sang
“Sunda’ng Propeta [Follow the Prophet]” (Children’s Songbook, p. 110). Ipaathag nga ang
pagtalang nagakahulugan sang paghimo sang sala nga mga butang. Ipaalsa sa isa ka
bata ang larawan sang buhi nga propeta samtang ikaw nagakanta.

Sunda’ng propeta, sunda’ng propeta, para indi gid kita magtalang.
Sunda’ng propeta, sunda’ng propeta, sunda’ng propeta; sia gagiya.

Yara sa Simbahan ni Jesus ang Balaan nga mga Kasulatan 

Alsaha ang balaan nga mga kasulatan.

• Ano ang akon ginauyatan?

Pasugira ang kabataan sang ila nahibal-an parte sa balaan nga mga kasulatan. Pahanumdumi
ang kabataan nga ang balaan nga mga kasulatan nagaunod sang mga pagpanudlo sang
Amay nga Langitnon kag ni Jesus. Ang balaan nga mga kasulatan nagaunod sing madamo
nga matuod-tuod nga mga istorya parte kay Jesus, mga propeta, kag sa iban nga tawo. Ang
balaan nga mga kasulatan importante nga bahin sang simbahan ni Jesus.

Nalakip Kita sa –Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga
Adlaw

• Kay sin-o simbahan kita nalakip?

• Ano ang ngalan sang simbahan nga aton nalakipan?

Basaha ang Mga Doktrina kag Mga Kasugtanan [Doctrine and Covenants] 115:4 sa kaba-
taan. Ipaathag nga ining ngalan nagakahulugan nga ini ang simbahan ni Jesus sa pana-
hon nga kita karon nagapangabuhi. Buligi ang kabataan nga makahangop nga madamo
sing tawo sa bilog nga kalibutan ang nalakip sa – Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga
Santos sa Ulihing mga Adlaw.

Ayhan luyag mo ipaathag nga may iban nga simbahan sa kalibutan karon nga panahon nga
nagatudlo parte kay Jesus kag nagatudlo sa mga tawo nga magpangabuhi sing maayo,
pero wala sila sang priesthood, sang buhi nga propeta, ukon sang tanan nga balaan nga
mga kasulatan.
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Kahiwatan Pangabaya ang tanan nga nalakip sa simbahan ni Jesus nga magtindog. Pahanumdumi
ang kabataan nga tanan sila dapat nagatindog. Ipasulit sa kabataan, “Nalakip ako sa –
Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw.”

Repasuha sing malip-ot lang, nga nagagamit sang mga larawan kag balaan nga mga kasu-
latan, nga ang priesthood, buhi nga propeta, kag balaan nga mga kasulatan importante
nga mga bahin sang simbahan ni Jesus.

Panaksihon Ipahayag ang imo panaksihon sang pagkamatuod sang ebanghelyo. Buligi ang kaba-
taan nga makabatyag kon ano kaimportante kag kanami ang malakip sa matuod-tuod
nga simbahan ni Jesus.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Maghimo sang tsapa [badge] nga nagasiling Nalakip ako sa –Ang Simbahan ni
Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw nga suksukon sang tagsa ka bata
sa balay. Pakolori sa kabataan ang ila mga tsapa.

2. Himoa ang masunod nga hampang-hampang sa kamot upod sang kabataan:

Yari ang Simbahan

Yari ang Simbahan (itakop ang mga kamot nga ang mga tudlo nagalambodanay),
Kag yari ang tore (alsaha ang mga tudlo sa tunga kag itupong ang mga punta sini).
Buksi mga puwertahan (buksi ang mga palad nga tupong ang mga tudlo)
Tan-awa ang katawhan (giho-gihoa ang mga tudlo).
Isira mga puwertahan, ila pangamuyo pamatian (itakop ang mga kamot nga ang mga
tudlo sa sulod; ibutang ang mga kamot sa dulunggan).
Buksi ang puwertahan, ginuwa sila tanan (buksi ang mga kamot,” ipalakat-lakat” ang
mga tudlo pagwa).

3. Mag-istorya parte sa isa ka bata nga nalakip sa –Ang Simbahan ni Jesucristo sang
mga Santos sa Ulihing mga Adlaw nga nagapadulong sa simbahan. Ilakip ang mga
kahiwatan nga mahimo entrahan sang kabataan sa imo klase, pareho sang pagpungko
upod sang ila mga pamilya sa pang-sakramento nga miting, pag-ambit sang
sakramento, pagpungko sing maligdong sa Primary, pagpangamuyo, kag pagkanta.

Mahimo mo man ipapamensar sa kabataan ining mga ideya paagi sa pagpamangkot
pareho sang “Ano ang dapat himuon sang kabataan nga nalakip sa Simbahan kon
Dominggo?” “Ano ang ila dapat himuon sa pang-sakramento nga miting? sa Primary?”
“Ano ang ila dapat himuon sa balay kon Dominggo?” “Ano ang ila dapat himuon sa tion
sang family home evening?” “Paano nila dapat tratuhon ang ila mga pamilya? ila mga
abyan?” Buligi ang kabataan nga makahangop kon ano ang dapat himuon sang mga
bata nga nalakip sa simbahan ni Jesus.

4. Ipapamensar sa kabataan ang nagkalainlain nga mga grupo nga ila nalakipan, pareho
sang pamilya ukon klase sa Primary. Pasugira ang kabataan sang ila namian parte sa
pagkalakip sa tagsa ka grupo. Tapusa ini nga paghinambalanay sa kon ano ang ila (kag
imo) namian parte sa pagkalakip sa –Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa
Ulihing mga Adlaw.

5. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Simbahan ni Jesucristo [The Church of
Jesus Christ]” (Children’s Songbook, p. 77).
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Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Antes sang klase, magdrowing sang apat ka simple nga mga larawan—mata, kamot,

dulunggan, kag baba—sa separado nga mga pinanid sang papel.

Hambala ang kabataan nga madamo sing butang ang sarang naton mahimo sa
simbahan. (Itapik ang larawan sang mata.) Makabasa kita sang mga istorya sa balaan
nga mga kasulatan. (Itapik ang larawan sang kamot.) Makahampang kita sing maayo
upod sang aton mga abyan. (Itapik ang larawan sang dulunggan.) Makapamati kita
sing maayo sa aton mga titser. (Itapik ang larawan sang baba.) Makahambal kita sing
malinong samtang yara kita sa simbahan. Pakadtoa sa atubang ang tagsa ka bata kag
ipatudlo ang isa sang mga larawan. Samtang ginatudlo ang isa ka larawan, sugiri ang
kabataan liwat kon ano ang simbolo sini.

2. Buligi ang kabataan sa pagkanta sang “Mga Istorya sa Libro ni Mormon [Book of
Mormon Stories]” (Children’s Songbook, p. 118), nga nagahimo-himo sang mga aksyon
subong nga ginapanugyan sang mga pulong. Ukon pamartsaha ang kabataan palibot
sang kuwarto samtang sila nagakanta.
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Leksyon

43
Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga ginabugayan kita kon magsunod

kita sa propeta.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang 1 Samuel 3:1–10, 19–20. Tan-awa man sa Mga Prinsipyo
sang Ebanghelyo (31110), kapitulo 9.

2. Ilista sa indibidwal nga pinanid sang papel ang pila ka mga pagpanudlo sang buhi nga
propeta gikan sa mga pamulong-pulong sang komperensya ukon mga sinulat sa mga
magasin sang Simbahan. Maghanda sing madamo gid nga pinanid sang papel subong
sang kadamuon sang kabataan sa klase. Piura ang mga pinanid sang papel kag ibutang
ang mga ini sa yahong ukon alat. Ang mga pagpanudlo mahimo maglakip sang—

• Magtuon gikan sa balaan nga mga kasulatan adlaw-adlaw.
• Tipigan nga balaan ang Sabbath [Adlaw nga inugpahuway].
• Magpangamuyo adlaw-adlaw.
• Magkadto sa pang-sakramento nga miting kag Primary.
• Mangin tampad.

3. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Larawan 1-4, Ang Unang Palanan-awon (Gospel Art Picture Kit 403; 62470); larawan

1-29, Pagpasad sang Arka (Gospel Art Picture Kit 102; 62053); larawan 1-42, Ang
Batang Samuel Gintawag sang Ginuo (Gospel Art Picture Kit 111; 62498); larawan 
1-66, Si Moises kag ang Sapinit nga Nagadabdab sing Kalayo [Burning Bush]
(Gospel Art Picture Kit 107; 62239); larawan sang buhi nga propeta.

4. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata nga maghatag sang pang-bukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Sing isa-isa lang, ipakita ang mga larawan ni Noe (larawan 1-29), Moises (larawan 1-66),
kag Joseph Smith (larawan 1-4). Agdaha ang kabataan nga magsugid sang ila nahibal-an
parte sa nagakalatabo sa tagsa ka larawan.

Pagkatapos nga mahambalan ang nahibal-an sang kabataan parte sa mga larawan, ipaat-
hag sing malip-ot lang nga ginhambalan ni Jesus si Noe nga maghimo sang arka agud
ang iya pamilya maluwas gikan sa baha. Ginhambalan ni Jesus si Moises nga hilwayon
ang mga Israelnon gikan sa pagkaulipon. Ginhambalan ni Jesus si Joseph Smith nga indi
sia dapat mag-entra sang bisan ano sadto nga simbahan sa kalibutan.

Ang mga Propeta Nagasugilanon sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus 

Ipaathag nga tanan sanday Noe, Moises, kag Joseph Smith mga propeta. Ang isa ka
propeta isa ka tawo nga nagasugilanon sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus. Tungod
ang Amay nga Langitnon kag si Jesus wala sa kalibutan agud magtudlo sa aton, may
mga propeta sila nga magbulig sa ila. Ang Amay nga Langitnon kag si Jesus nagatudlo
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sa propeta, kag ang propeta nagatudlo sa aton kon ano ang aton dapat himuon agud kita
mabugayan kag malipay.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-42, Batang Samuel Gintawag sang Ginuo, kag isaysay ang istorya ni
Samuel nga ginatawag nga mangin propeta, suno sa makit-an sa 1 Samuel 3:1–10, 19–20.
Basaha ang 1 Samuel 3:10 sa kabataan.

• Sin-o ang nagtawag sang ngalan ni Samuel samtang yara sia sa iya ginahigdaan? (Si
Jesus. Tan-awa sa 1 Samuel 3:4.)

• Sin-o sa banta ni Samuel ang nagatawag sa iya? (Tan-awa sa 1 Samuel 3:5.)

• Ano ang ginhambal ni Eli kay Samuel nga iya himuon? (Tan-awa sa 1 Samuel 3:9.)

• Ano ang ginhambal ni Samuel kay Jesus? (Tan-awa sa 1 Samuel 3:10.)

Ipaathag nga si Samuel isa pa lang ka gamay nga bata sang si Jesus naghambal sa iya
sa una nga tion. Sang nagdaku-dako na sia, iya gintudloan ang iya mga tawo kon ano ang
gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga ila himuon.

Kahiwatan Magpangabay sa tatlo ka kabataan nga magpakuno-kuno nga sanday Samuel, Eli, kag
Jesus kag ipadrama-drama ang istorya. Sulita sa iban nga kabataan sa amo man nga
mga papel, kon luyag.

May Propeta Kita sa Kalibutan Karon nga Panahon 

Ipakita ang larawan sang buhi nga propeta. Sugiri ang kabataan sang pila ka butang nga
imo nahibal-an parte sa propeta.

Patinduga ang kabataan kag pahambala, “Si (Ngalan sang buhi nga propeta) propeta
sang Dios.”

• Ngaa nagakinahanglan kita sang buhi nga propeta? (Agud mahibal-an naton kon ano
ang gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga aton himuon.)

Ipaathag nga ang propeta nagatudlo sa aton paagi sa paghambal sa mga komperensya.
Ang mga komperensya dalagko nga mga miting nga ginatambongan sing madamo nga
tawo. Mahimo kita makapamati sa propeta sa telebisyon, radyo, ukon mga rekording. Ang
iya mga pulong ginasulat man sa mga magasin sang Simbahan nga mabasa sa aton sang
aton mga ginikanan ukon sang iban.

Kahiwatan Papilia ang tagsa ka bata sang isa ka panid sang papel gikan sa yahong ukon alat nga
imo ginhanda. Basaha ang mensahe sa tagsa ka panid sang papel kag hambali ini sing
malip-ot lang upod sang kabataan. Sugiri ang kabataan nga ining mga mensahe ang ta-
nan nga mga butang nga ginapangabay sang buhi nga propeta nga aton himuon.

Kahiwatan Pangabaya ang kabataan nga magpamensar sang mga paagi nga sarang sila makasunod sa
propeta. Mag-itsa ukon magduhol sang beanbag ukon mahumok nga bagay sa tagsa ka bata
kag magsiling, “Sundon ko ang aton propeta paagi sa .” Ipatapos sa tagsa ka bata
ang pahayag nga nagasambit sang isa ka paagi nga sarang sia makasunod sa propeta.

Ginabugayan Kita Kon Magsunod Kita sa Propeta 

Tamdi liwat ang mga larawan nanday Noe, Moises, Joseph Smith, kag sang buhi nga propeta.
Ipaathag nga tungod ang pamilya ni Noe nagsunod sa iya, naluwas sila gikan sa baha.
Tungod ginsunod sang mga Israelnon si Moises, nakagwa sila gikan sa Ehipto padulong
sa mas maayo nga duta. Tungod ginsunod sang mga tawo si Joseph Smith, sila nangin mga
miyembro sang – Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw.
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Ipaathag nga ining mga tawo nabugayan tungod ila ginsunod ang propeta. Ginabugayan
man kita kon magsunod kita sa propeta.

Ambahanon Buligi ang kabataan sa pagkanta ukon paghambal sang mga pulong sa koro sang
“Sunda’ng Propeta [Follow the Prophet]” (Children’s Songbook, p. 110). Ipaathag nga
ang pagtalang nagakahulugan sang paghimo sing sala nga mga butang. Ipaalsa sa isa
ka bata ang larawan sang buhi nga propeta samtang ikaw nagakanta.

Sunda’ng propeta, sunda’ng propeta, para indi gid kita magtalang.
Sunda’ng propeta, sunda’ng propeta, sunda’ng propeta; sia gagiya.

Panaksihon Ipahayag ang imo panaksihon sang buhi nga propeta. Hambala ang kabataan nga nakahi-
balo ka nga kon magsunod kita sa propeta, mabugayan kita kag malipay.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Mag-angkon sang audiocassette ukon videocassette recording sang buhi nga propeta
nga papamatian ukon palantawon sa kabataan, ukon ipakita ang iya mga larawan gikan
sa mga magasin sang Simbahan.

2. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Salamat, O Dios sa Manalagna [We
Thank Thee, O God, for a Prophet]” (Hymns, no. 19) para sa kabataan.

3. Isaysay liwat ang istorya sang palanan-awon ni President Lorenzo Snow sang
Manluluwas (tan-awa sa leksyon 26). Ipaathag nga si Jesus nagpakita kay President
Snow agud sugiran sia kon paano pangunahan ang Simbahan. Ginhambalan ni Jesus
si President Snow kon ano ang itudlo sa mga miyembro sang Simbahan.

4. Magpamensar sang pila ka mga sitwasyon sa diin ang kabataan sarang makasunod
sang mga pagpanudlo sang propeta. Ilaragway ang tagsa ka sitwasyon sa klase, kag
ipahambal ukon ipa-drama-drama sa kabataan ang ila himuon sa tagsa ka sitwasyon
agud sundon ang propeta. Halimbawa: “Kita kamo kuwarta sa kusina. Gusto n’yo ini,
pero kabalo kamo nga iya ini sang nanay n’yo. Ano ang inyo himuon agud sundon ang
pagpanudlo sang propeta nga mangin tampad?”

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Ipakita ang larawan sang buhi nga propeta sa bilog nga tion sang pagklase. Hatagi sing

tiempo sa pagsugid sa kabataan kon sin-o sia. Ipaathag nga palangga niya sila kag
gusto nga mabuligan sila nga makabalik sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus. Sulita
ini sing duha ukon tatlo ka beses sa tion sang klase.

2. Maghampang “Sunda ang Lider” upod sang kabataan. Palinyaha ang kabataan. Ang
una nga bata sa linya magadalagan, magatumbo-tumbo, magalumpat-lumpat, ukon
magahimo sang iban nga aksyon sa pihak nga bahin sang kuwarto. Ang iban nga
kabataan magasunod sa una nga bata, nga nagahimo sang iya ginhimo. Dayon ang una
nga bata magakadto sa katapusan sang linya, kag ang madason nga bata mangin bag-
o nga lider. Padayuna tubtob nga ang tagsa ka bata nakabulos-bulos nga mangin lider.

Pagkatapos sang hampang, ipaathag nga ang propeta ang lider sang Simbahan. Kon
aton sundon ang mga butang nga iya ginahambal sa aton nga himuon, matuytuyan niya
kita pabalik sa Amay nga Langitnon kag kay Jesus.
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga ang tagsa ka miyembro sang ward
ukon branch sarang makabulig sa simbahan.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang 1 Nefi 17:7–15; 18:1–4.

2. Maghanda sing simple nga kard sang pagpasalamat para koloran sang tagsa ka bata
kag ihatag sa pangulo sang Primary ukon sa isa ka tawo nga nagabulig sa kabataan sa
simbahan. Ayhan luyag mo magdrowing sang bulak sa atubangan sang piniod nga
panid sang papel kag isulat ang mga pulong Salamat sa sulod sini.

3. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Libro ni Mormon.
b. Ang bunit kag ang isda gikan sa leksyon 11. Sa tagsa ka isda magbutang sang

palatandaan parte sa bishop ukon branch president, pareho sang “Nagapungko sia
sa pulpito sang simbahan,” “Ginabuligan niya ang mga tawo sa ward [ukon branch],”
ukon “Mahatag naton ang aton ika-pulo [tithing] sa iya.”

c. Isa ka suludlan sang crayons ukon mga lapis.
d. Larawan 1-8, Pagpanagtag sang Sakramento (62021); larawan 1-67, Isa ka Maligdong

nga Klase; larawan 1-71, Paghimo sang Barko.

4. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Magdala sang bangko sa tunga sang hulot-klasehan kag tilawi nga alsahon ini paagi sa
isa sang mga tiil sini. Ipaathag nga madamo sing mga butang nga indi naton sarang mahi-
mo luwas lang kon ulolupod kita nga magtrabaho. Agdaha ang tatlo ka kabataan nga ang
kada isa magkapot sang tiil sang bangko kag buligan ka sa pag-alsa sang bangko sing
pila lang ka sentimetro gikan sa salog. Ipaathag nga kon ang tanan-tanan mag-ulolupod
trabaho, sarang kita makahimo sing madamo nga mga butang nga indi naton masarangan
nga nagaisahanon.

Gusto sang Amay nga Langitnon kag ni Jesus nga Mag-Ulolupod Kita sa
Pagtrabaho

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-71, Paghimo sang Barko, kag isaysay sing malip-ot lang ang istorya
ni Nefi kag sang iya pamilya nga nagahimo sang barko, suno sa makit-an sa 1 Nefi
17:7–15 kag 18:1–4. Idagmit nga ginkinahanglan ni Nefi ang bulig sang Ginuo (Jesus)
kag sang iya pamilya sa paghimo sang barko.

• Ngaa indi mahimo ni Nefi ang barko nga wala sing bulig?

• Paano ginbuligan sang Ginuo si Nefi? (Tan-awa sa 1 Nefi 17:8–10; 18:1.)
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• Paano nagbulig ang pamilya ni Nefi? (Tan-awa sa 1 Nefi 18:1.)

• Ano ang natabo sang ang tanan-tanan nag-ulolupod trabaho? (Tan-awa sa 1 Nefi 18:4.)

Tugoti ang kabataan nga magsugid sang bisan ano sang ila mga eksperiyensya sa pag-
upod trabaho sa iban nga tawo.

Kahiwatan Ipaathag nga nagaulolupod man kita trabaho sa simbahan. Ang tagsa ka tawo sa ward
(ukon branch) nagabulig sang iban. Magpakuno-kuno, paagi sa mga pulong ukon mga
aksyon, nga mangin isa ka tawo nga nagabulig sang mga miyembro sang imo klase sa
simbahan kada simana, pareho sang korister, sang piyanista, sang titser, ukon sang
pangulo sang Primary. Ipapakot sa kabataan kon sin-o imo ginapakuno-kuno. Pagkatapos
nga mapaktan sang kabataan kon sin-o ka, ipaathag ang mga responsibilidad sang pala-
ngakuan [calling] sinang tawo. Sulita sing pila ka beses suno sa luyag mo.

Ipakita ang larawan 1-8, Pagpanagtag sang Sakramento.

• Ano ang ginahimo sining deacon?

• May kilala bala kamo nga nagapasa sang sakramento?

Ipaathag nga ang mga pamatan-on nga nagakapot sang Aaronic Priesthood mahimo
maghanda, magbendisyon, kag magpasa sang sakramento. Ini ang mga paagi nga ang
mga pamatan-on makabulig sa simbahan.

Kahiwatan Ipaathag nga may isa ka tawo sa inyo ward ukon branch nga nagabulig sa tanan-tanan
nga tawo sa simbahan. Ginahatagan sang Amay nga Langitnon ining tawo sing importante
nga buluhaton. Pabulos-bulosa ang kabataan pamunit sang mga palatandaan sa isda-isda
nga papel. Basaha ang tagsa ka palatandaan sing mabaskog. Padayuna tubtob nga ang
tanan nga palatandaan nabasa, kag dayon ipapakot sa kabataan kon sin-o ina nga tawo.

• Ano ang ngalan sang aton bishop (ukon branch president)?

• Ano nga importante nga mga butang ang iya ginahimo agud buligan kita?

Hambali ang trabaho nga ginahimo sang iban nga tawo sa inyo ward ukon branch, pareho
sang home teachers kag visiting teachers. Ayhan luyag mo maghambal parte sa mga
palangakuan nga may yara ang mga miyembro sang pamilya sang kabataan.

Sarang Kita Makabulig sa Simbahan 

Kahiwatan Laptaha ang isa ka suludlan sang crayons ukon mga lapis sa salog. Pangabaya ang isa
sang mga bata nga puluton ang mga ini, kag orasi sia agud mahibal-an kon ano kalawig
ini. Laptaha ang mga aytem liwat. Pabuliga ang bilog nga klase sa pagpulot sang mga ini,
kag hibaloa kon ano kalawig ini. Ipaathag nga kon ang tanan-tanan mag-ulolupod trabaho,
sarang naton mahuman ang trabaho sing mas maayo.

• Ano ang sarang ninyo mahimo agud makabulig sa simbahan?

Buligi ang kabataan nga makapamensar sang mga paagi nga makabulig sila sa simbahan,
lakip na ang pagtipig nga matinlo ang meetinghouse, pagmangin maayo sa iban, pagbulig
sa kabataan nga nasubuan ukon nahadlok, kag pagmangin maligdong sa tion sang mga
miting.

• Paano kita makabulig sa pagtipig nga matinlo ang aton hulot-klasehan kag ang
meetinghouse?

• Paano kita makabulig sa iban nga tawo sa simbahan?
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Ipakita ang larawan 1-67, Isa ka Maligdong nga Klase.

• Paano ining kabataan nagabulig sa simbahan?

• Paano ini makabulig sa aton mga klasmeyt kon maligdong kita?

• Paano ini makabulig sa titser kon ang tanan-tanan maligdong?

• Ano ang aton nabatyagan kon ang tanan-tanan maligdong?

Kahiwatan Ipaathag nga isa pa ka paagi nga makabulig kita sa simbahan amo ang pagsiling “salamat”
sa mga tawo nga nagahimo sang mga butang para sa aton. Pakolori sa kabataan ang mga
kard sang pagpasalamat nga imo nahanda, kag ipahatag ang mga ini sa tion sang klase
kon posible.

Panaksihon Ipahayag ang imo pagpasalamat para sa tanan nga tawo nga nagabulig sa inyo ward
ukon branch. Isugid kon ano ang imo nabatyagan parte sa paghimo sang buluhaton sang
Amay nga Langitnon bilang isa ka titser sa Primary.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Kon posible, maglakat sa kapilya kag ipakita sa kabataan ang ginapungkuan sang
bishopric (ukon branch presidency) sa tion sang pang-sakramento nga miting. Pabulos-
bulosa ang kabataan sa pagpungko sa mga bangko. Dayon ipakita sa kabataan ang
opisina sang bishop (ukon branch president).

2. Mag-itsa ukon magduhol sang mahumok nga bagay pareho sang bola ukon beanbag sa
isa ka bata, kag pangabaya sia nga maglawag sang isa ka tawo sa ward (ukon branch)
nga nagabulig sa simbahan kag ipaathag kon paano nagabulig ang ina nga tawo.
Dayon ipaitsa sa bata ang bagay pabalik sa imo. Padayuna tubtob nga ang tagsa ka
bata nakabulos-bulos bisan kis-a lang.

3. Upod sang pahanugot sang inyo pangulo sang Primary, agdaha ang isa ka miyembro
sang bishopric ukon isa pa gid ka lider sang ward nga magbisita sa klase kag magsugid
sa kabataan kon ano ang iya ginahimo agud makabulig sa simbahan.

4. Magdrowing sing simple nga guya sa paper plate ukon tipulon nga panid sang papel para
sa tagsa ka bata. Hatagi ang kabataan sang crayons ukon mga lapis, kag padugangi sa
tagsa ka bata sang buhok nga amo man kolor sang iya buhok. Hambala ang kabataan nga
kon may mahambal ka nga matuod parte sa kon paano sila makabulig sa simbahan, dapat
nila alsahon ang ila guya-guya nga papel. Kon sala ang pahayag, dapat nila ibilin ang mga
ini sa ila mga sabak. Maggamit sang mga pahayag pareho sang—

• Dapat ako maghaboy sang papel sa idalom sang akon bangko.

• Dapat ako magpasalamat sa mga tawo nga nagabulig sa akon sa simbahan.

• Dapat ako magdalagan pakadto sa klase.

• Dapat ako mangin maligdong sa simbahan.
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Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Maghampang “Sunda ang Lider” upod sang kabataan. Palinyaha ang kabataan. Ang una

nga bata sa linya magadalagan, magatumbo-tumbo, magalumpat-lumpat, ukon magahimo
sang iban nga aksyon sa pihak nga bahin sang kuwarto. Ang iban nga kabataan
magasunod sang una nga bata, nga nagahimo sang iya ginhimo. Dayon ang una nga bata
magakadto sa katapusan sang linya, kag ang madason nga bata mangin bag-o nga lider.
Padayuna tubtob nga ang tagsa ka bata nakabulos-bulos nga mangin lider.

Pagkatapos sang hampang pahanumdumi ang kabataan nga ang bishop ang lider
sang ward. Gusto niya nga aton himuon ang mga butang nga magapabalik sa aton
sa Amay nga Langitnon.
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makahangop nga si Jesucristo nabanhaw.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Lucas 23:33–24:12, 36–40, 51. Tan-awa man sa Mga
Prinsipyo sang Ebanghelyo (31110), kapitulo 12.

2. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo (Gospel Art Picture Kit 240; 62572); larawan 1-16,

Ang Pagkabun-ag ni Jesus (Gospel Art Picture Kit 201; 62495); larawan 1-55, Wali sa
Bukid (Gospel Art Picture Kit 212; 62166); larawan 1-59, Ang Paglansang (Gospel Art
Picture Kit 230; 62505); larawan 1-72, Si Jesus Nagapangamuyo sa Getsemani
(Gospel Art Picture Kit 227; 62175); larawan 1-73, Paglubong kay Jesus (Gospel Art
Picture Kit 231; 62180); larawan 1-74, Si Jesus Nagapakita sang Iya Mga Pilas
(Gospel Art Picture Kit 234; 62503).

3. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Uyati ang larawan 1-3, Si Jesus ang Cristo, nga nagakulob sa imo sabak. Hambala ang
kabataan nga magahambal ka parte sa isa ka tawo nga importante kaayo. Pangabaya ang
kabataan nga pakton kon sin-o ining tawo pagkatapos mo mahatag sa ila ang masunod
nga mga palatandaan:

1. Palangga kaayo sini nga tawo ang tanan-tanan.

2. Nagkabuhi sia sa kalibutan sang una nga panahon kag nagtukod sang iya simbahan.

3. Gintudloan niya kita kon paano magkabuhi kag mangin malipayon.

4. Ginbugayan niya ang mga tawo kag ginhambalan sila nga mangin maayo kag
mapinalanggaon.

Kon napaktan na sang kabataan (ukon nasugiran mo na sila) nga ang tawo si Jesus,
ipakita ang larawan.

Palangga Kita ni Jesus 

Pahanumdumi ang kabataan nga si Jesus ang anak sang Amay nga Langitnon. Ginpadala
sang Amay nga Langitnon si Jesus sa kalibutan para sa importante nga katuyuan.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-16, Ang Pagkabun-ag ni Jesus. Magsaysay sing malip-ot lang parte
sa pagkabun-ag ni Jesus. Ayhan luyag mo pabuligon ang kabataan sa imo sa pagsaysay
sang istorya. Pahanumdumi sila nga si Jesus isa ka espesyal nga lapsag.

Ipakita ang larawan 1-55, Wali sa Bukid. Ipaathag nga sang nagdako si Jesus, gintukod
niya ang iya simbahan kag gintudloan ang mga tawo kon paano magkabuhi kag magpi-
nalanggaanay.
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Ambahanon Patinduga ang kabataan kag pakantaha ukon ipahambal ang mga pulong sang
“Palanggaon ang Tagsa-Tagsa Siling ni Cristo [Jesus Said Love Everyone]” (Children’s
Songbook, p. 61), nga nagagamit sang masunod nga mga aksyon:

Palanggaon ang tagsa (iuntay ang mga kamot);
Siling ni Cristo (magtango-tango).
Kag sila magpalangga (ibutang ang mga kamot sa dughan),
Bug-os sa imo (haksa ang kaugalingon).

Ipakita ang larawan 1-72, Si Jesus Nagapangamuyo sa Getsemani.

• Ano ang ginahimo ni Jesus sa sini nga larawan?

Ipaathag nga antes mapatay si Jesus, naglakat sia agud magpangamuyo sa isa ka lugar
nga ginatawag nga Hardin sang Getsemani. Nag-antos didto si Jesus para sa aton mga
sala agud sarang kita makahinulsol kag mapatawad sang sala nga mga butang nga aton
ginahimo. Si Jesus lamang ang tawo nga may gahum nga maghimo sini para sa aton.
Iya ginhimo ini tungod palangga niya kita kaayo.

Si Jesus Nabanhaw 

Ipaathag nga madamo sing tawo nga nagkabuhi sa kalibutan sang panahon ni Jesus ang
nagpalangga sa iya. Pero, may pila ka tawo nga wala namian kay Jesus. Wala sila naga-
pati nga sia ang anak sang Amay nga Langitnon.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-59, Ang Paglansang. Ipaathag sa simple nga mga pulong ang
Paglansang, subong nga ginalaragway sa Lucas 23:33–46. Ipaathag nga ang mga tawo
nga wala namian kay Jesus nangin mapintas kaayo sa iya. Ginlansang sang mga soldado
ang mga kamot kag mga tiil ni Jesus kag ginbitay sia sa krus. Ginpabay-an nila si Jesus
sa krus tubtob nga sia napatay. (Maghalong sa pagsaysay sining istorya kag sa paghimo
sang binalaybay nga may dala aksyon sa idalom. Ang pila sang kabataan mahimo mangin
sensitibo kaayo sa ideya sang mga tawo nga nagasakit kay Jesus.)

Ipaathag nga sang napatay si Jesus, nagbiya ang iya espiritu gikan sa iya lawas kag nag-
palangit. Pahanumdumi ang kabataan nga ang tagsa sa aton may espiritu. Indi makit-an
ang aton mga espiritu, pero ini sila ang nagapabuhi sa aton.

Ipakita ang larawan 1-73, Paglubong kay Jesus. Ipaathag nga ang mga tawo nga nagpa-
langga kay Jesus nagkuha sang iya lawas kag ginputos ini sing mahinalungon sa tela.
Ila gindala ang lawas ni Jesus sa isa ka lulubngan (isa ka lugar nga kaanggid sa kuweba
sa diin ang mga tawo ginalubong) kag mahinay nga ginpahamtang ang iya lawas didto
(tan-awa sa Lucas 23:50–56).

Ipakita ang larawan 1-74, Si Jesus Nagapakita sang Iya Mga Pilas. Ipaathag nga tatlo ka
adlaw pagkatapos nga sia mapatay, si Jesus nabanhaw. Nabuhi sia liwat. Sang mapatay
si Jesus, ang iya espiritu nagbiya sang iya lawas. Sang mabanhaw sia, ang iya espiritu
nagbalik sa iya lawas. Si Jesus ang una nga tawo nga nabanhaw.

Ipaathag nga madamo sing tawo ang nakakita kay Jesus pagkatapos nga sia mabanhaw
(tan-awa sa Lucas 24). Gintudloan ni Jesus ang iya mga abyan kag ginpakita sa ila ang iya
nabanhaw nga lawas (tan-awa sa Lucas 24:36). Ginpatandog niya ang iya mga abyan sa
iya agud ila mahibal-an nga ang iya nabanhaw nga lawas may unod kag tul-an (tan-awa
sa Lucas 24:39–40). Pagkatapos tudlo sa mga tawo, si Jesus nagpuyo liwat upod sa Amay
nga Langitnon (tan-awa sa Lucas 24:51).

• Ngaa gusto ni Jesus nga tandugon sia sang mga tawo? (Tan-awa sa Lucas 24:36–40.)

• Sa diin si Jesus nagkadto pagkatapos niya biya sang mga tawo? (Tan-awa sa Lucas 24:51.)
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Ipaathag nga ang adlaw sang pagkabanhaw ni Jesus amo ang unang Easter. Ginaselebrar
naton ang Easter kada tuig agud buligan kita sa pagdumdom nga si Jesus nabanhaw.

Kahiwatan Patinduga ang kabataan kag pahimoa sang mga aksyon sa masunod nga binalaybay
upod sa imo:

Si Jesus liwat nabuhi
Tatlo ka adlaw nga sia nagtaliwan (alsaha ang tatlo ka tudlo).
Sa iya mga kamot kag tiil agi sang lansang (itudlo ang palad sang kamot kag ang tiil)
Kag pilas sa iya kilid (itudlo ang kilid).
Si Jesus nagkari kag sa tanan nagtudlo (iuntay ang mga kamot)
Ipangabuhi ebanghelyo nga matuod (magkursimano).
Tungod si Jesus nabanhaw,
Kita man mabanhaw (magtango-tango).

Mabanhaw Kita 

Buligi ang kabataan nga makahangop nga si Jesus nabuhi pagkatapos nga sia napatay.
Si Jesus buhi karon sa langit, kag indi na sia mapatay liwat. Ipaathag nga ginhimo ni Jesus
nga posible para sa aton nga mabanhaw pareho sa iya. Nagakahulugan ini nga ang tagsa
sa aton mabuhi liwat pagkatapos nga kita mapatay.

• May kilala bala kamo nga napatay?

Ipaathag nga kon ang mga tawo mapatay, ang ila mga espiritu buhi sa gihapon. Pila ka
adlaw mabanhaw sila, nga nagakahulugan nga ang ila mga lawas kag mga espiritu mati-
ngob liwat pareho sinang kay Jesus. Ayhan luyag mo ipaathag sa kabataan nga mahimo
nga indi kita mabanhaw pagkaligad sang tatlo ka adlaw, pareho kay Jesus, pero tanan kita
mabanhaw pila ka adlaw.

Ipasulit sa kabataan ang pulong nga nabanhaw sing pila lang ka beses kag isugid kon ano
ang kahulugan sini.

Idagmit kon ano kanami ang mahibal-an nga ang tanan nga tawo nga aton kilala kag ginapa-
langga—aton mga ginikanan, mga utod, mga lolo kag mga lola, kag mga abyan—mabanhaw.
Tanan kita mabuhi liwat pagkatapos nga kita mapatay. Ginhimo ini nga posible ni Jesus.

Panaksihon Ipahayag ang imo panaksihon nga palangga ni Jesus ang tagsa sa aton. Tungod sang iya
dako nga pagpalangga sa aton, nag-antos sia kag napatay kag nabanhaw agud nga ang
tagsa sa aton mabanhaw man sa pila ka adlaw.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Hambali sing malip-ot lang ang pila ka mga eksperiyensya kag mga kustombre sang
Easter nga nahibal-an sang kabataan. Akua nga ang sekular nga mga kostumbre sang
Easter masadya, pero buligi ang kabataan sa pagseparar sinang mga ideya gikan sa
matuod-tuod nga kahulugan sang Easter.

2. Ipakita sa kabataan ang isa ka guwantis. Ipaanggid ang aton dutan-on nga kalawasan
sa isa ka kamot nga may nakasuksok nga guwantis. Ipakita kon paano ang kamot (ang
espiritu) nagapagiho sang guwantis (ang lawas). Kakasa ang guwantis kag ipaathag nga
pareho lang ini sang pisikal nga kamatayon. Ang espiritu kag ang lawas nagabulagay,
kag ang lawas indi makaggiho. Ibalik ang guwantis sa imo kamot kag ipaathag nga
pareho lang ini sang pagkabanhaw. Karon ang espiritu kag ang lawas natingob liwat.
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Pahanumdumi ang kabataan nga tungod si Jesucristo nabanhaw, ang tanan nga tawo
mabanhaw sa pila ka adlaw.

3. Maghimo sang mga kopya sang handout nga gintig-ulohan “Si Jesus Mapinalanggaon
nga Abyan [Jesus Is Our Loving Friend],” nga makit-an sa katapusan sang leksyon 6,
kag pakolori ini sa kabataan.

4. Mag-itsa ukon magduhol sang beanbag ukon iban nga mahumok nga bagay sa isa ka
bata kag pasabta sia sa isa sang mga pamangkot sa idalom (ukon uloanggid nga
pamangkot) antes mag-itsa ukon magduhol sang beanbag balik sa imo. Padayuna
tubtob nga ang tagsa ka bata nakabulos-bulos sa pagsabat sang isa ka pamangkot.

• Ngaa ginaselebrar naton ang Easter?

• Sin-o ang una nga tawo nga nabanhaw?

• Ano ang kahulugan sang pagkabanhaw?

• Sa diin ginpahamtang ang lawas ni Jesus pagkatapos nga sia napatay?

• Pagkatapos nga mabanhaw si Jesus, madamo bala sang tawo ang nakakita kay Jesus?

• Ngaa ginpatandog ni Jesus sa mga tawo ang iya nabanhaw nga lawas?

• Sin-o pa gid ang mabanhaw tungod si Jesus nabanhaw?

5. Buligi ang kabataan sa pagkanta ukon paghambal sang mga pulong sang “Si Jesus
Nabuhi Liwat [Did Jesus Really Live Again]?” (Children’s Songbook, p. 64) ukon “Jesus
Nabuhi [Jesus Has Risen]” (Children’s Songbook, p. 70).

Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sa masunod nga binalaybay nga may

dala aksyon samtang imo ginahambal ang mga pulong:

Si Jesus nabanhaw!

Diri ang lugar nga sia ginhamyang (magtudlo);
Tan-awa, ang bato napaligid!
Magduko, maglantaw (magduko kag ihandong ang mga mata sang kamot).
Wala sia diri (magtindog)!
Si Jesus nabanhaw! (magpalakpak)!

(Dana Eynon, sa Bible Story Finger Plays and Action Rhymes [Cincinnati: Standard
Publishing Co., 1964], p. 29.)

2. Ipaathag nga si Jesus napatay kag nabanhaw sang tigtulubo. Ang tigtulubo panahon
sang bag-ong kabuhi. Ang mga kahoy kag mga bulak nagasugod sa pagtubo liwat.
Madamo nga sapat ang nabun-ag sa tigtulubo. Ipadrowing sa tagsa ka bata ang
larawan sang mga bulak ukon gamay pa gid kaayo nga mga sapat. Ipakita ang larawan
1-3, Si Jesus ang Cristo, kag ipaathag nga tungod si Jesus nabanhaw, mabuhi kita tanan
liwat pagkatapos nga kita mapatay.

3. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Si Jesus Mapinalanggaon nga Abyan
[Jesus Is Our Loving Friend]” (Children’s Songbook, p. 58). Pahanumdumi ang kabataan
nga ginaselebrar naton ang Easter agud dumdumon si Jesus kag ang iya pagkabanhaw.
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Katuyuan Agud buligan ang tagsa ka bata nga makabatyag sing pagpasalamat tungod sa pagka-
bun-ag ni Jesucristo.

Pagpanghanda 1. Tun-i sing mainampuon ang Mateo 2:1–12 kag Lucas 1:26–35; 2:1–20.

2. Hibaloa ang pila ka simple nga mga detalye parte sa pagkabun-ag sang kabataan sa
imo klase, pareho sang kon diin sila natawo, ano nga kolor ang ila buhok sadto, kag kon
diin sila nag-istar sa una nga simana sang ila mga kabuhi. Mangin sensitibo sa mga
balatyagon sang bisan sin-o nga inaypan [adopted] nga bata.

3. Maggunting sing pinanid sang papel (sa bulobanta 20 ka sentimetro ang kalabaon
kag 4 ka sentimetro ang kasangkaron) para sa pang-Paskua nga mga kulukadena.
Maggunting sing bastante nga pinanid para sa tagsa ka bata nga makahimo sang
kulukadena sing pila lang ka sugpon.

4. Magsulat sang malip-ot nga mensahe nga nagapaathag parte sang pang-Paskua nga
mga kadena (tan-awa sa leksyon) sa mga ginikanan sang tagsa ka bata, agud ila
mapaisog ang ila bata nga maghimo sang maayong mga binuhatan.

5. Mga materyales nga kinahanglanon:
a. Isa ka Biblia.
b. Isa ka diutay nga eksena sang Pagkabun-ag ni Jesus. Ayhan luyag mo maggamit

sang munyika nga naputos sa habol, nga nagahigda sa gamay nga kahon.
Maggunting sang bituon gikan sa papel nga itungtong sa ibabaw sang eksena sang
Pagkabun-ag ni Jesus. Kon wala sang eksena sang Pagkabun-ag ni Jesus, gamita
ang larawan 1-75, Ang Pagkabun-ag ni Jesus (Gospel Art Picture Kit 200; 62116).

c. Crayons kag kula.
d. Larawan 1-75, Ang Pagkabun-ag ni Jesus (Gospel Art Picture Kit 200; 62116); larawan

1-76, Wala sing Bakante sa Dalayunan (62115); larawan 1-77, Ang Pag-Anunsiyo sang
Pagkabun-ag ni Jesus sa mga Manugpahalab; (Gospel Art Picture Kit 202; 62117);
larawan 1-78, Ang mga Mago (Gospel Art Picture Kit 203; 62120).

6. Himoa ang kinahanglanon nga mga pagpanghanda para sa bisan ano nga kahiwatan sa
pagpauswag nga gusto mo gamiton.

Mga Kahiwatan 
sa Pagtuon Agdaha ang isa ka bata sa paghatag sang pangbukas nga pangamuyo.

Kahiwatan sa Pagkuha
sang Atensyon

Patinduga ang isa ka bata samtang imo ginahambal ang mga detalye nga imo nahibal-an
parte sa iya pagkabun-ag. Sulita para sa tagsa ka bata sa klase.

Ginaselebrar Naton ang Pagkabun-ag ni Jesucristo sa tion sang Paskua

Ipaathag nga bangod panahon ini sang Paskua, nagaselebrar kita sang pagkabun-ag
sang isa ka tawo nga palangga naton tanan.

• Kay sin-o kaadlawan ang aton ginaselebrar?
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Sugilanon Isaysay ang istorya sang pagbisita sang anghel kay Maria, suno sa makit-an sa Lucas
1:26–35. Ipaathag nga ginhambalan sang anghel si Maria nga sia ang mangin iloy sang
Anak sang Dios nga si Jesus.

• Ano ang ngalan sang nanay ni Jesus? (Tan-awa sa Lucas 1:27.)

• Sin-o ang tatay ni Jesus? (Ang Amay nga Langitnon. Tan-awa sa Lucas 1:35.)

Ipaathag nga indi si Jose ang amay ni Jesus. Maayo sia nga tawo nga ginpili nga mag-atipan
kay Jesus. Ang anghel nagpakita kay Jose sa damgo kag ginsugiran sia parte sa importante
nga lapsag nga ibun-ag ni Maria. Ginsugiran sang anghel si Jose nga si Maria iya dapat
mangin asawa.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-76, Wala sing Bakante sa Dalayunan, kag isaysay ang parte sa pag-
panglakaton nanday Jose kag Maria gikan sa Nazaret padulong sa Betlehem, suno sa
makit-an sa Lucas 2:1–7. Basaha ang Lucas 2:7 sing mabaskog, nga nagapaathag sing
bisan ano nga pulong nga mahimo nga wala naintiyendehan sang kabataan.

Kahiwatan Papungkoa ukon paludha ang kabataan sa salog sa atubang sang eksena sang
Pagkabun-ag ni Jesus. Ayhan luyag mo magtigana sang habol para ila pungkoan. Ipasa
ang larawan 1-75, Ang Pagkabun-ag ni Jesus, kag pasugira ang tagsa ka bata parte sang
isa ka butang nga iya makita sa larawan.

• Ngaa wala nagtulog sanday Maria kag Jose sa dalayunan? (Tan-awa sa Lucas 2:7.)

• Sa diin si Jesus natawo? (Sa pasungan.)

• Ano klase nga hiligdaan may yara si Maria para sa lapsag nga si Jesus? (Tan-awa sa
Lucas 2:7.)

Ambahanon Buligi ang kabataan sa pagkanta ukon paghambal sang mga pulong sang “Didto sa
Pasungan [Away in a Manger]” (Children’s Songbook, p. 42). Maghimo-himo sang mga
paghulag sang kamot kag butkon nga magasanto sa mga pulong.

Sa may pasungan wala sia sang kuna,
Ang Ginuong Cristo naghigda didto;
Bituon sa langit sia ginatamwa,
Samtang sa dagami nagakatulog.

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-77, Ang Pag-Anunsiyo sang Pagkabun-ag ni Jesus sa Mga
Manugpahalab, kag isaysay ang parte sa pagbisita sang mga manugpahalab, subong
nga ginlaragway sa Lucas 2:8–20.

• Ngaa hinadlukan ang mga manugpahalab? (Tan-awa sa Lucas 2:9.)

• Ano ang ginhambal sang anghel sa mga manugpahalab? (Tan-awa sa Lucas 2:10–12.)

• Ano ang ginhimo sang mga manugpahalab pagkatapos nga ila ginbisitahan ang lapsag
nga si Jesus? (Tan-awa sa Lucas 2:17, 20.)

Sugilanon Ipakita ang larawan 1-78, Ang mga Mago, kag isaysay parte sa pagbisita sang mga mago,
subong nga ginlaragway sa Mateo 2:1–12.

Kahiwatan Patinduga ang kabataan kag ipakuno-kuno nga nagasakay sa mga kamelyo palibot sang
kuwarto, nga nagasunod sang bituon nga magatuytoy sa ila padulong sa lapsag nga si Jesus.

Pagkatapos sing pila ka biyahe palibot sang kuwarto, papanaoga ang kabataan sa ila mga
kamelyo kag pabalika sa eksena sang Pagkabun-ag ni Jesus. Ipaathag nga sa tion nga
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nakit-an sang mga mago ang lapsag nga si Jesus, nakakita si Jose sing mas maayo nga
lugar para dayunan sang pamilya kag wala na sila sa pasungan. Pahanumdumi ang kaba-
taan nga ang mga mago nagdala mga regalo nga bulawan, incienso, kag mirra. Ipasugid
sa tagsa ka bata kon ang iya pakuno-kuno nga regalo bulawan, incienso, ukon mirra kag
dayon ipapresentar ini sa lapsag nga si Jesus.

Ang Aton Regalo kay Jesus Ang Mangin pareho sa Iya 

Ipaathag nga kada Paskua samtang aton ginaselebrar ang kaadlawan ni Jesus, makaha-
tag kita sang mga regalo sa iya. Indi kita makahatag mga regalo nga bulawan, incienso,
kag mirra pareho sa mga mago, pero makahatag kita sang isa pa gid nga klase sang
regalo. Nagahatag kita sang regalo kay Jesus kon nagatinguha kita nga mangin pareho
sa iya. Nagapareho kita kay Jesus kon maayo kita sa aton pamilya kag mga abyan.

Kahiwatan Buligi ang tagsa ka bata sa paghimo sang pang-Paskua nga mga kulukadena nga may
pila ka sugpon. Pakolori sa kabataan ang ila mga sinugpon kag dayon ikula ang mga sug-
pon (tan-awa ang paglaragway sa katapusan sang leksyon). Hambala ang kabataan nga
ibutang ang ila mga kulukadena sa isa ka lugar sa ila mga balay sa diin ang mga ini ma-
gapadumdom sa ila sa paghimo sang maayong mga binuhatan para sa iban bilang mga
regalo kay Jesus. Hangkata ang kabataan nga maghimo sing bisan isa ka maayo nga
buluhaton kada adlaw tubtob sa Paskua.

Buligi ang kabataan nga makapamensar sang maayong mga binuhatan nga sarang nila
mahimo. Pahanumdumi sila nga kon maghimo sila sang maayong mga binuhatan, naga-
hatag sila sang manami nga regalo kay Jesus. Hatagi ang tagsa ka bata sang malip-ot
nga mensahe nga nagapaathag parte sang kadena sa iya mga ginikanan.

Panaksihon Ipaathag nga ang pagkabun-ag ni Jesuscristo ang isa sang pinakaimportante nga mga bu-
tang nga natabo sa kalibutan. Ipahayag ang imo pagpalangga para kay Jesus kag ang imo
kaluyag nga mangin pareho sa iya, indi lamang sa tion sang Paskua kundi sa bilog nga tuig.

Mga Kahiwatan 
sa Pagpauswag Magpili sang pila sining mga kahiwatan agud gamiton sa leksyon.

1. Isaysay liwat ang istorya sang pagkabun-ag ni Jesus samtang ang kabataan naga-
drama sang mga bahin ni Jose, Maria, sang manugbantay sang dalayunan, sang mga
manugpahalab, kag sang mga mago. Maggamit sang props pareho sang munyika,
gamay nga habol, kag kunop, kon may yara. Hatagi ang tagsa ka bata sing oportunidad
nga makaentra. Ayhan luyag mo suliton ang kahiwatan, nga nagatugot sang kabataan
nga magdala sang nagkalainlain nga mga bahin.

2. Buligi ang kabataan sa paggunting ukon pagdrowing sing simple nga mga dekorasyon
sang bituon. Pakolori sa kabataan ang ila mga dekorasyon, kag sugponi sang pisi ang
tagsa ka bituon agud mapakabit ini sang bata sa isa ka lugar sa iya balay.

3. Hambali ang pila sang mga pagpanghanda nga ginahimo sang mga tindahan kag mga
negosyo para sa Paskua nga napanilagan sang kabataan. Buligi sila nga makahangop
nga ang mga bagay pareho sang mga regalo kag mga party masadya, pero ang Paskua
sa matuod-tuod parte sa pagkabun-ag ni Jesucristo kag sa kaimportante sang pagtutok
sa iya kag sa iya kabuhi.

4. Hambali ang mga kostumbre sang lokal nga Paskua nga nakasentro kay Jesus nga
imo namian ukon nahibal-an. Agdaha ang kabataan nga maghambal parte sa bisan
ano nga mga tradisyon nga nakasentro kay Jesus nga namian sang ila mga pamilya
sa tion sang Paskua.
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Dugang nga mga
Kahiwatan para 
sa Mas Magagmay
nga Kabataan 1. Ipakuno-kuno ang kabataan nga mga manugpahalab nga nagapahuway sa patag. Buligi

sila sa pag-drama sang kahadlok nga nabatyagan sang mga manugpahalab sang ila makita
ang anghel, dayon ang kalipayan nga ila nabatyagan sang ila mahangpan ang balita. Buligi
sila sa pagpakuno-kuno nga nakabati sang mga anghel nga nagakanta kag nagatangla sa
matahum nga kalangitan sa gab-i kag nagalantaw sang bituon. Mag-ulolupod lakat palibot
sang kuwarto sa pagpangita sang lapsag. Magluhod sa atubang sang lapsag nga si Jesus
sa pasungan, kag magkanta sang ambahanon sang pagdayaw.

2. Buligi ang kabataan nga himuon ang mga aksyon sa masunod nga binalaybay samtang
imo ginahambal ang mga pulong:

Lapsag sa pasungan (iduyan ang mga butkon nga kuno abi nagaduyan sang lapsag),
Iloy malapit lang (iuntay ang mga kamot),
Bituon masanag sa kalangitan (magtudlo sa langit nga nagatingala),
Nagkari Anak sang Dios nga gamhanan (magpalakpak sa kalipay)!

3. Kantaha ukon ihambal ang mga pulong sang “Palanggaon ang Tagsa-Tagsa Siling ni
Cristo [Jesus Said Love Everyone]” (Children’s Songbook, p. 61). Pahanumdumi ang
kabataan nga ginaselebrar naton ang pagkabun-ag ni Jesus sa tion sang Paskua.

4. Maghimo sing simple nga cutouts nga papel sang ginlampinan nga lapsag nga si Jesus.
Magkolekta sing laya nga hilamon ukon dagami kag dalha para ikula sang kabataan sa
“pasungan” (kuwadrado nga papel). Ipakula sa kabataan ang cutout sang lapsag nga si
Jesus sa ginlatag nga hilamon ukon dagami.

Leksyon 46
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Ako May Ilong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Ako Nangin Lapsag [Once I Was a Baby] . . . . . . 18, 67, 94
Akon Pamilya (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Akon Pamilya (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Ang Akon Kuting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Ang Diutay nga Bao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ang Diutay nga Damang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ang Goldfish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ang Lapsag nga si Moises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 103
Ang Meetinghouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Ang Pagtuga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 172
Ang Pionero nga Kabataan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Ang Ulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ang Yuhum Makalalaton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Ano Kalawig ang Wala’y Katapusan. . . . . . . . . . . . . . . 111
Ari Ako Karon sa Simbahan. . . . . . . . . . . . . . . 60, 170,179

Balay sang Buyog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Bukas, Kuom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx, 163

Dako Kaayo’ng Kalibutan 
[The World Is So Big] . . . . . . . . . . . . . . 30, 47, 52, 57, 150
Didto sa Pasungan [Away in a Manger] . . . . . . . . . 17, 195
Duha ka Gagmay nga Pispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Duha ka Mag-abyan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Duha ka Tiil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Gagmay ko nga Mga Kamot. . . . . . . . . . . . . . 70, 120, 141
Gintuga sang Dios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 31, 57
Gusto Ko gid sa Templo [I Love to See the Temple] . . . 109

Ini ang Ginahimo sang Lapsag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Ini si Nanay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Ining Diutay nga Bata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Isa ka Alibangbang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Kami Magkaupod [Here We Are Together] . . . . . . . . . . . 98
Kanami Gid sang Lawas Ko . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 64, 76
Kanta nga Pangamuyo [A Prayer Song]. . . . . . . . . . . . . 13
Kanta sang Pagpasalamat [A Song of Thanks] . . . . . . . 14
Kilala Ako sang Amay nga Langitnon. . . . . . . . . . . . . 2, 22
Kon Kis-a Taas Ako, kag kon Kis-a Nubo Ako. . . . . . . . . xx
Kon Magsala Ako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Kon Mataas Ka Kaayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 22
Kon Nagakalipay Ka [If You’re Happy] . . . . . . 89, 129, 165

Lab-ot Paibabaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Lapsag sa Pasungan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Lima ka Isda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Lola [Grandmother] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Magkursimano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Magkutkot Ako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Magpalakpak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Magsunod sa Akon [Do As I’m Doing] . . . . . . . . . . . . . 152
Manugbulig Ako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Masadya Himuon 

[Fun to Do] . . . . . . . . 30, 32, 71, 93, 102, 133, 140, 167

Masako nga mga Tudlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 133
Masadya nga Panimalay 

[A Happy Family] . . . . . . . . 97, 102, 103, 104, 105, 106
Mga Balatyagon Ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Mga Bata, Suksok Pantalon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Mga Bisagra [Hinges] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Mga Istorya sa Libro ni Mormon 

[Book of Mormon Stories] . . . . . . . . . . . . . . . . 176, 182
Mga Liso ‘Gatulog [Little Seeds Lie Fast Asleep] . . . xxvi, 38
Mga Liso Natanom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Mga Paa Ko Namian Magdalagan . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Mga Pispis sa Kahoy [Birds in the Tree] . . . . . . . . . . 53, 98
Mga Yuhum [Smiles] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Nagakursimano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Nagapalipay sang Inadlaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 141
Nagapangamuyo Ako nga May Pagtuo 

[I Pray in Faith] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 115
Nagatinguha Ko Magmangin pareho kay Jesus 

[I’m Trying to Be like Jesus] . . . . . . . . . . . . . . . 153, 154
Nagkabuhi Kita Tanan Upod sa Amay 

nga Langitnon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 112
Nagmasakit Napulo ka Tawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Nalipay Ko Magbulig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Nanamian Ko sang Akon mga Kamot . . . . . . . . . . 71, 121

Pag-isip sang Mga Tudlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Palangga Ako sang Amay nga Langitnon 

[My Heavenly Father Loves Me]. . . . . . . . . . 20, 56, 149
Palangga ni Jesus ang Kabataan. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Palangga ni Jesus Magagmay nga Kabataan . . . . . . . 155
Palanggaon ang Tagsa-Tagsa Siling ni Cristo 

[Jesus Said Love Everyone] 125, 129, 140, 142, 144,
153, 175, 191, 197

Pinalangga nga Abyan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Popcorn sa Kahoy [Popcorn Popping] . . . . . . . . . . . 37, 80
Puluy-an [Home] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Sa Pagbulig [When We’re Helping] . . . 88, 102, 107, 133, 155
Sabado [Saturday] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Salamat sa Akon Mga Mata . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 14, 79
Si Adan kag si Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Si Jesus Liwat Nabuhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Si Jesus Nabanhaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Si Jesus Nagkadto sa Templo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Si Joseph Nagluhod sa Kakahuyan . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Si Noe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 149

Tanan nga Butang Manami 
[All Things Bright and Beautiful]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tanduga’ng Mata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 81, 84
Tingug nga Mahinay [The Still Small Voice] . . . . . . . . . . 27
Tungod Dominggo Karon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ulo, Abaga, Tuhod, Tiil 

[Head, Shoulders, Knees, and Toes] . . . . . . . . . . . 6, 63
Waslik Kamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx, 163
Yari ang Simbahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
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Mga Ambahanon para sa Nursery
gikan sa Children’s Songbook 

Ang masunod nga mga ambahanon gikan sa Children’s Songbook nagakabagay gid
para gamiton sa nursery. Nalakip amo ang pila ka mga panugyan para sa mga paagi
nga mahimo mo ipasibo ang mga pulong. Mahimo nga may iban ka nga mga ideya
para sa mga paagi nga ipasibo ang mga ini ukon iban nga mga ambahanon sa
Children’s Songbook agud nga mangin bagay ang mga ini para sa nursery.

Pamihak

Kanta nga Panamyaw [Hello Song] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Kon Nagakalipay Ka [If You’re Happy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Magduko ‘Ta [We Bow Our Heads] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Masadya Himuon [Fun to Do]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Masadya nga Panimalay [A Happy Family] 

(© 1975 Pioneer Music Press, Inc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Maghimo sang isa ka dinalan parte sa inyo malipayon nga nursery ukon Primary.

Gamita bilang panamyaw: “Nakita ko si (ngalan) . . . .”
May Isa ka Snowman [Once There Was a Snowman] 

(© 1981 Pioneer Music Press, Inc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Maghimo sang mga dinalan parte sa iban pa nga mga butang sa duna nga
kapalibutan: “May isa ka kahoy . . . mataas. Ako nagpahandong, . . . manubo.” 
Ukon “May isa ka bukid . . . mataas. Lab-ot ko ang tuktok . . . ang tuktok.”
Mga Yuhum [Smiles] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Nagatupa ang Ulan [Rain Is Falling All Around] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Sa Kapag-on [For Health and Strength] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Gamita ang ngalan sang bisan ano nga gusto pasalamatan sang kabataan:
“Sa kahoy kag bulak kag ulan salamat, O Dios.” 

Salamat sa Amay [Thanks to Our Father] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ulo, Abaga, Tuhod, Tiil [Head, Shoulders, Knees, and Toes] . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Magkanta parte sa tig-una nga mga paghulag: “Updanay kita lakat 
(d’lagan, lukso, tumbo . . . libot sa kuwarto.” 

Gamita sa paghatag sang mga direksyon: “Puluta ang hampangan . . . sa kahon
(‘stante, ‘parador) ibutang.”

Dugang pa gid sa mga ambahanon sa Children’s Songbook, mahimo ka maggamit
sang mga ambahanon sang kabataan gikan sa inyo kaugalingon nga kultura. Siguroha
nga ang mga ambahanon nagasabat sang masunod nga sulukdan:
Ang mga ini malip-ot kag simple lang.
Ang mga ini nagagamit sang limitado lang nga mga nota (5 tubtob 8 ka tono).
Ang mga pulong nagasulit-sulit (ang amo man nga mga pulong ginagamit sing pila
ka beses) kag mahapos matun-an.
Ang mga pulong nagalaragway sang mga butang nga makita, mabatian, matandog,
mapanimahuan, ukon mabatyagan sang kabataan.
Ang mga pulong indi supak sa mga pagpanudlo sang ebanghelyo.
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