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Mga Tulong Para sa Guro

Layunin Ang manwal na ito ay isinulat upang makatulong na maituro sa mga bata na sa
pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ni Jesucristo ay maaari silang pumili 
ng tama, magpabinyag, at maging mga kasapi ng Ang Simbahan ni Jesucristo 
ng mga Banal sa Huling-araw.

Binigyan ka ng ating Ama sa Langit ng isang banal na tungkulin na turuan ang 
mga bata ng ebanghelyo ni Jesucristo at tulungan silang matuto na ipamuhay ito.
Habang pinaglilingkuran mo ang mga bata at inaanyayahan ang bawat isa na
“lumapit kay Cristo,” ay mapagpapala mo ang kanilang mga buhay. Matutulungan
mo sila na magsimulang maunawaan ang mga pagpapala ng Ama sa Langit at
tumanggap ng mga patotoo ng kanyang ebanghelyo. Ikaw ay magkakaroon din 
ng pansariling pag-unlad at matututo mula sa mga bata. Makapagdudulot sa iyo
ng malaking kagalakan ang iyong paglilingkod sa Primarya. Sa pamamagitan ng
paglilingkod sa mga bata sa Primarya, ikaw ay naglilingkod din sa Ama sa Langit
(tingnan sa Mosias 2:17).

Habang ipinamumuhay mo ang mga alituntunin ng ebanghelyo, pinag-aaralan ang
mga banal na kasulatan, sinusunod ang payo ng mga pinuno sa pagkasaserdote,
at nilalapitan ang Ama sa Langit sa pamamagitan ng panalangin, ikaw ay
tatanggap ng inspirasyon mula sa Espiritu Santo hinggil sa mga batang tinuturuan
mo. Madalas na ibigay ang iyong patotoo sa mga bata, at pakilusin ang Espiritu
Santo sa pamamagitan mo sa mahalagang tungkuling ito. Habang ginagawa mo
ito, papatnubayan ka ng Espiritu upang anuman ang mga ginagawa mo sa
Primarya ay maging katanggap-tanggap sa ating Ama sa Langit.

Kaalaman Tungkol 
sa Klase Ang PAT ay sumasagisag sa Piliin ang Tama. Ang kalasag na PAT, na matatagpuan

sa harapan ng manwal na ito, at ang singsing na PAT (31362) ay ginagamit sa 
ilang aralin. Bilang karagdagan, ang aralin 1 ay naglalaman ng mga tagubilin sa
paggawa ng isang tsart na PAT, na gagamitin din sa ilang mga aralin. Ang singsing
na PAT ay ginagamit bilang isang pansariling paalaala sa may-ari nito na piliin ang
tama. Kung may makukuhang singsing na PAT sa inyong pook, makipag-alam sa
obispo o pangulo ng sangay tungkol sa pagkakaroon ng laang gugulin ng purok 
o sangay upang makabili ng singsing para sa bawat bata.

Oras ng Klase

Simulan at tapusin ang bawat oras ng klase sa pamamagitan ng panalangin.
Bigyan ang bawat bata ng palagiang pagkakataon na manalangin. Gawing
makabuluhang bahagi ng klase ang panalangin sa pamamagitan ng pagbibigay
ng mga tagubilin at mungkahi para sa mga panalangin at sa pamamagitan ng
pagtatanong sa mga bata ng mga ideya na isasama sa panalangin. Ituon ang
iyong mga mungkahi sa mga pangangailangan ng klase at sa mensahe ng aralin.

Panalangin

Mensahe sa mga
Guro sa Primarya

vii



viii

Ihanda ang bawat aralin nang buong ingat at nang may panalangin upang
maunawaan at ikalugod ito ng mga bata at upang mapasaiyo ang patnubay 
ng Espiritu.

Ituro ang mga aralin ayon sa pagkakasunud-sunod, maliban sa mga aralin 45 at 46
(Pasko ng Pagkabuhay at Pasko). Kung bibinyagan ang sinuman sa mga bata sa
iyong klase sa loob ng taon, maaaring naisin mong ituro ang mga aralin 12 at 13,
na tungkol sa binyag at pagpapatibay, bago binyagan ang unang bata sa iyong
klase.

Piliin mula sa mga kagamitan ng aralin ang mga naaangkop sa iyong klase. Ang
mga gawaing nagpapayaman sa kaalaman na nakatala sa hulihan ng bawat aralin
ay nilayon na gamitin sa oras ng aralin na inaakala mong angkop. Hindi lahat ng
kagamitan sa aralin o gawaing nagpapayaman sa kaalaman ay magiging angkop
sa mga bata sa iyong klase o pook. Ang ilang gawain ay maaaring napakahirap
para sa mga apat na taong gulang; ang iba ay maaaring napakasimple upang
ikasiya ng mga pitong taong gulang.

Pumili ng mga gawain na kalulugdang mabuti ng iyong klase. Kung may higit na
maliliit na bata sa iyong klase, maaaring naisin mong madalas na gumamit ng mga
awit at larong pandaliri sa oras ng aralin na makatutulong na panatilihing nakatuon
ang kanilang pansin. Maaari mong ulitin ang isang awit o larong pandaliri nang
ilang ulit kung nasisiyahan ang mga bata rito. Sa halip na mga sinulatang piraso ng
papel para sa higit na maliliit na bata, maaari mong ilarawan ang ideyang itinuturo
sa pamamagitan ng paggamit ng mga larawan na iginuhit mo o ginupit mula sa
mga magasin.

Huwag basahin ang aralin sa mga bata. Sila ay makasasagot nang mas mabuti
kung ilalahad mo ito sa iyong sariling mga salita. Madalas na magbigay ng maikli,
pansariling patotoo upang higit na naising makinig ng mga kasapi ng klase at
tumugon sa mensahe ng ebanghelyo nang may Espiritu.

Ang manwal na Pagtuturo—Walang Higit na Dakilang Tungkulin (33043) ay
makatutulong sa iyo sa pagtuturo ng mga aralin.

Ang musika ay makapagdadala sa Espiritu ng Panginoon sa silid-aralan. Ang
inyong mga aralin ay magagawang higit na kawili-wili sa pamamagitan ng pag-awit
bilang isang klase at makatutulong sa mga bata na higit na maalaala ang mga
ideya ng aralin.

Ang mga salita sa mga awit na ginamit nang mahigit sa isang beses sa manwal na
ito ay nakalimbag sa likod ng manwal. Ang mga salita sa mga awit na minsan
lamang ginamit sa manwal ay kasama sa loob ng mga aralin. Ang himig sa mga
awit na ito ay matatagpuan sa Children’s Songbook (35395). Ang mga nakarekord
na himig mula sa Children’s Songbook ay nasa mga audiocassette (himig lamang,
52505; mga salita at himig, 52428) at sa mga compact disk (himig lamang, 50505;
mga salita at himig, 50428).

Hindi ka kailangang maging isang dalubhasang manunugtog upang gawing
makahulugang karanasan ang pag-awit sa silid-aralan. Hindi malalaman ng mga
bata kung marunong kang umawit o hindi; malalaman lamang nila na ikinalulugod
mo ang pag-awit. Pag-aralan at sanayin ang mga awit sa tahanan bilang bahagi 
ng iyong paghahanda sa aralin. Kung kailangan mo ang natatanging tulong,
hingan ng tulong ang pinuno ng musika sa Primarya o ang piyanista. (Para sa
karagdagang tulong, tingnan sa Musika sa Silid-Aralan , Ang Aklat na Kung 
Paano Tinuturuan ang mga Bata [31109], p. 40–42.)

Musika sa
Silid aralan

Pagtuturo ng
mga aralin
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Maaaring naisin mong gumamit ng mga angkop na galaw sa mga awit, lalo na
kung may higit na maliliit na bata sa iyong klase. Maaari mo ring bigkasin ang mga
salita sa halip na awitin ang mga ito.

Ang mga Saligan ng Pananampalataya ay mahalagang bahagi ng kurikulum ng
Primarya. Kapag ginagamit sa aralin ang isang saligan ng pananampalataya,
himukin ang mga bata na isaulo ang saligan ng pananampalataya sa abot ng
kanilang makakaya.

Dalhin ang iyong mga banal na kasulatan sa klase tuwing linggo at ipakita mo sa
mga bata na nagbabasa at nagtuturo ka mula sa mga ito. Kung may sariling sipi
ng mga banal na kasulatan ang mga bata, himukin sila na dalhin ang mga ito sa
klase tuwing linggo. Tulungan ang mga malalaking bata na hanapin at basahin 
ang mga talata na ginagamit sa aralin. Manaka-nakang ibigay ang iyong patotoo
tungkol sa kahalagahan ng mga banal na kasulatan.

Mga larawan. Ang karamihan sa mga larawan na ginamit sa mga aralin ay may
bilang at nakapaloob sa isang pakete na kasama ng manwal. Ang mga larawang
ito ay dapat na manatiling kasama ng manwal. Ang mga larawan na kailangan para
sa bawat aralin ay nakatala sa bahaging “Paghahanda” ng aralin. Kasama rin sa
bahaging “Paghahanda” ang bilang ng aklatan ng bahay-pulungan para sa mga
larawan na maaaring makuha sa higit na malalaking sukat sa inyong aklatan ng
bahay-pulungan (ang ilang mga larawan sa aklatan ay maaaring ibang larawan na
may gayunding paksa) at bilang ng Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo
para sa mga larawan na nakasama sa paketeng iyon.

Mga ginupit na larawang pantulong. Ang mga ginupit na larawan na ginamit sa
mga aralin ay kasama ng manwal at dapat na panatilihing kasama ng manwal.
Gupitin at gamitin ang mga hugis na naaangkop sa mga aralin. Kakailanganin
mong gumawa ng ibang mga simpleng pantulong sa pagtuturo na iminungkahi 
sa mga aralin, katulad ng mga sinulatang piraso ng papel, tsart at bigay-sipi. Itabi
ang mga pantulong na ito upang magamit sa iba pang mga aralin at sa mga
susunod na taon.

Musika. Tingnan sa “Musika sa Silid-aralan.”

Pagkain. Sa tuwing ang isang aralin ay nagmumungkahi na gumamit ng pagkain,
mangyari lamang na paunang makipag-alam sa mga magulang ng mga bata
upang makatiyak na walang sinuman sa mga bata ang may alerdyi o iba pang
nakasasamang pisikal na reaksiyon sa pagkain. Pakiusap lamang na huwag
magdala ng pagkain kapag Linggo ng ayuno.

Manaka-nakang mahihilingan ang iyong klase na magbigay ng simpleng
pagtatanghal ng ebanghelyo sa oras ng pagbabahagi sa Primarya. Ang gayong
mga pagtatanghal ay dapat na hango mula sa mga aralin. Maghanap ng mga
angkop na ideya para sa oras ng pagbabahagi habang inihahanda at inilalahad
mo ang mga aralin. Maaaring naisin mo ring magbahagi ng isang alituntunin mula
sa kasalukuyang pulong sakramentong pagtatanghal ng mga bata.

Ang pagpapahintulot na magturo ang mga bata ng isang alituntunin ng ebanghelyo
sa ilalim ng iyong pamamahala sa oras ng pagbabahagi ay isang mabisang
paraan upang tulungan silang matuto at ibahagi ang alituntuning iyon.

Mga Pagtatanghal
sa Oras ng
Pagbabahagi

Mga pantulong 
sa pagtuturo

Mga Banal 
na Kasulatan

Mga Saligan ng
Pananampalataya
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Tiyakin na ang pagtatanghal sa oras ng pagbabahagi ay simple at hindi
nangangailangan ng maraming pagsasanay. Maaari mong gamitin ang isang bahagi
ng oras ng klase upang ihanda ang pagtatanghal. Ang mga sumusunod na mungkahi
ay maaaring gamitin para sa mabisa, mga simpleng pagtatanghal sa klase:

1. Tulungan ang mga bata na isadula ang isang kuwento o kalagayan mula sa
isang aralin.

2. Ipasalaysay sa mga bata ang isang kuwento mula sa isang aralin na gumagamit
ng mga larawan, sinulatang piraso ng papel, o ginupit na hugis.

3. Ipapaliwanag sa mga bata ang kanilang mga damdamin tungkol sa kanilang
nalalapit na binyag. Kung may mga bata na umabot na sa gulang na walo at
nabinyagan na, hilingan sila na magbahagi ng kanilang mga damdamin tungkol
sa binyag.

4. Tulungan ang mga bata na ulitin at ipaliwanag ang isang saligan ng
pananampalataya. Maaaring naisin mo ring paawitin sila ng isa sa mga awit ng
saligan ng pananampalataya mula sa Children’s Songbook, p. 122–33.

Para sa karagdagang tulong, tingnan ang Primary Sharing Time Resource Manual
(33231).

Himukin ang mga bata na ibahagi sa kanilang mga mag-anak ang kanilang
natututuhan sa Primarya. Anyayahan ang mga magulang na dumalaw at manaka-
nakang makilahok sa inyong klase upang payamanin ang mga aralin. Maging
bukas ang isip sa pagtanggap mula sa mga magulang ng mga ideya na
makatutulong na magawang higit na makabuluhan ang Primarya para sa kanilang
mga anak.

Kung may mga pitong taong gulang sa iyong klase, ang ilan sa kanila ay maaaring
mabinyagan sa loob ng taon. Bilang isang guro sa Primarya, matutulungan mo 
ang mga mag-anak ng mga bata at matutulungan ang mga kasapi ng klase na
maghanda para sa binyag. Isaalang-alang ang mga sumusunod na mungkahi
upang matulungan kang maisagawa ito:

1. Kung maaari, ituro ang mga aralin tungkol sa binyag at pagpapatibay (mga
aralin 12 at 13) bago mabinyagan ang unang bata sa iyong klase.

2. Gugulin ang ilang minuto ng klase sa Linggo bago ang binyag ng bawat bata
upang talakayin ang kahalagahan ng ordenansang ito.

3. Kung maaari, dumalo sa binyag ng bawat bata na kasama ang isang kasapi 
ng panguluhan ng Primarya at sinumang mga kasapi ng klase na makadadalo.

4. Tulungan ang mga bata na maghanda ng mga pagtatanghal ng klase tungkol 
sa binyag para sa oras ng pagbabahagi.

Paghahanda 
Para sa Binyag

Pagbabahagi sa
mga Mag-anak 
ng mga Bata
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Ang iyong tungkuling ituro ang ebanghelyo ni Jesucristo sa mga bata ay isang
banal na pagtitiwalang ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng panguluhang obispo o
panguluhan ng sangay. Tinawag ka ng mga pinuno sa pagkasaserdoteng ito sa
pamamagitan ng inspirasyon mula sa Ama sa Langit. Maiimpluwensiyahan mo
nang malaki ang mga bata sa iyong klase na sundin ang Tagapagligtas sa buong
buhay nila.

Palaging magpakita ng positibong saloobin at pagmamahal sa mga bata sa klase.
Alamin ang mga talino, kinawiwilihan, at kakayahan ng bawat bata. Iangkop ang
mga gawain sa aralin na nangangailangan ng pagbabasa at pagsusulat sa mga
kakayahan ng mga bata.

Tulungan ang lahat ng bata na magkaroon ng damdamin ng kahalagahan ng sarili
sa pamamagitan ng pakikinig sa kanila at pagbibigay sa bawat isa sa kanila ng
sapat na pansin hangga’t maaari.

Ang mga araling ito ay isinulat para sa mga klase ng magkakasing gulang o
pangkat ng pinaghalong gulang ng mga bata mula apat hanggang pitong taong
gulang. Gayunman, maaaring kailanganin mong iangkop ang mga aralin ayon sa
mga gulang ng mga bata sa iyong klase. Gaano man kaayos ang iyong klase, ang
pag-unawa sa mga pangkalahatang katangian ng mga bata ay makatutulong sa
iyo na makapagturo nang higit na mabisa. Makatutulong ito sa iyo na maunawaan
kung bakit kumikilos nang gayon ang mga bata at kung paano sila matuturuan 
sa mga paraan na higit silang matututo. Ang pag-unawa sa mga bata ay
makatutulong din sa iyo na panatilihin ang isang positibong damdamin sa silid-
aralan. Pagbalik-aralan ang mga sumusunod na katangian habang inihahanda mo
ang iyong mga aralin. Gayunman, alalahanin na ang bawat bata ay nagkakaisip
ayon sa kani-kanyang sariling bilis. Ang mga ito ay mga pangkalahatang gabay
lamang.

Ang gulang na apat ang gulang ng pagtuklas. Ang bakit at paano ay dalawa sa
mga salita na kadalasang ginagamit ng mga apat na taong gulang. Napakalikot 
ng mga apat na taong gulang. Ang mga sumusunod ay pangkalahatang katangian
ng mga apat na taong gulang:

1. Sila ay nakatatakbo, nakalulundag, at nakaaakyat nang mas madali at malakas
ang loob kaysa sa mga tatlong taong gulang. Nakapaghahagis o nakasisipa sila
ng bola at nakagagawa ng bahay mula sa maliliit na piraso ng kahoy.

2. Mahilig silang magsabi ng mga bagay na tulad ng “Nagawa ko na iyan noon;
makagagawa ako ng iba ngayon.”

3. Nais nilang makipaglaro sa ibang mga bata ngunit hindi pa sila handang
makihalubilo sa malaking pangkat.

4. Kahit na nais nila at kailangang makalaro ang ibang bata, karamihan sa kanila 
ay naglalarong mag-isa. Maaari silang makipaglaro o sumayaw sa tugtog na
kasama ng isang pangkat, ngunit hindi sila nagtutuon ng gaanong pansin sa
kung paano naglalaro o sumasayaw ang ibang mga bata.

5. Bilang karagdagan sa maraming pagtatanong, nagagawa nilang makipag-usap
sa isa pang bata o sa isang may sapat na gulang.

Mga apat na
taong gulang

Pag-unawa 
sa mga Bata
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6. Dahil ang kanilang karanasan ay karaniwang sa tahanan, madalas nilang
banggitin ang tungkol sa tahanan at mag-anak. Ang mga bata sa ganitong
gulang ay mahilig magsabi sa guro ng tungkol sa kanilang mga mag-anak.
Kadalasan ay nais nilang magkuwento kaysa sa makinig sa mga kuwento ng
ibang mga bata. Mahilig sila sa mga aralin at gawain na nakatuon sa mag-anak.

7. Sila ay tunay na nabubuhay sa kasalukuyan. Ang kahapon at bukas ay hindi
gaanong mahalaga. Gayunman, sila ay nagpapakita ng malaking kasabikan 
sa mga darating na pangyayari, at dahil sa hindi pa nila maunawaan ang
kahalagahan ng panahon, maaari silang magtanong ng mga pangyayari sa
panghinaharap, “Bukas ba ito?”

8. Nais nilang makinig sa mga kuwento at tugmaan para sa alagain (nursery
rhyme). Nais nilang paulit-ulit na pakinggan ang mga paboritong kuwento nang
walang kahit na kaunting pagbabago. Pagkatapos pakinggan ang kuwento, nais
nilang isadula ang mga tauhan.

9. Maaari silang matutong manalangin nang may kaunting pagtulong.

Ang mga limang taong gulang ay higit na nakatitiyak sa sarili at karaniwang
maaasahan. Karaniwan ay natutuhan na nila ang inaasahan sa kanila sa
sambahayan. Mabuti silang makipaglaro sa ibang mga bata, ngunit nagagawa 
rin nilang libangin ang kanilang sarili nang nag-iisa sa ilang paraan, katulad ng
paglundag-lundag o pagguhit ng mga larawan. Ang mga sumusunod ay
natatanging asal ng mga batang may limang taong gulang:

1. Ang pagkakatugma ng kanilang malalaking kalamnan ay patuloy na bumubuti.
Sila ngayon ay nakalulukso na, nakapagsisirko, at nakalulundag sa
pamamagitan ng isang paa. Makahahatak sila ng isang kariton nang may
kadalian.

2. Ang pagkakatugma ng kanilang maliliit na kalamnan ay nagpapahintulot
ngayon sa kanila na makapagdikit, gumupit ng mga larawan, at kulayan ang
mga iginuhit na larawan, kahit na maaaring lumalagpas sila sa mga guhit.
Marami rin ang nakapagtatali ng kanilang mga sapatos.

3. Higit silang maaasahan at nakapag-iisa kaysa sa mga apat na taong gulang.
Karaniwan ay nais nilang tumulong sa bahay at maligaya kapag nakagagawa
silang kasama ang kanilang mga magulang.

4. Sila ay hindi nagbibiro kapag itinanong nilang “Para saan iyan?” o “Paano
gamitin ito?” Nais nila at dapat silang tumanggap ng pinag-isipan, matapat 
na mga sagot, sa wika at detalyeng maaari nilang maunawaan.

5. Mahal nila ang kanilang mga guro at itinuturing na isang pribilehiyo ang maupo
sa tabi nila. Ikinatutuwa nila nang labis kapag hinihilingan sila ng mga guro na
tumulong sa aralin sa pamamagitan ng paghawak ng isang larawan o
paggawa ng anumang bagay upang makatulong.

6. Nais nila ang mga proyektong para sa maliit na pangkat at mga pagsasadula
tungkol sa tahanan at mag-anak.

7. Mahilig silang makinig at magkuwento, at paulit-ulit nilang hinihiling ang
gayunding kuwento. Ang pag-uulit ang kanilang pangunahing paraan ng
pagkatuto. Madalas ay naisasalaysay nila ang isang kuwento nang halos
katulad na katulad ng nasa mga pahina ng isang aklat.

Mga limang
taong gulang
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8. Sila ay karaniwang palakaibigan, maawain, magiliw, at matulungin, ngunit kung
hindi napagbibigyan, maaari silang maging lubhang palaaway.

9. Nais nilang tumanggap ng mga bagong pagkakataon upang maipakita na sila
ay mas malaki at matanda na.

10. Sa pagtutuon nila ng pansin na tumatagal mula sampu hanggang
labindalawang minuto, mabilis silang nakapagbabago mula sa isang gawain
tungo sa isa pa. Nagsisimula silang mag-isip na matanda na sila para sa 
mga larong pandaliri, at nais nila ang mga gawain para sa higit na matatanda 
o mga ehersisyong pampagana.

11. Kadalasan nilang iginigiit ang paglalaro ng isang bagay na pinaglalaruan na ng
ibang bata. Sikaping maingat na mapangasiwaan ang mga gayong bagay;
turuan ang mga bata na makipaghalinhinan.

12. Higit nilang ikinasisiya ang maliliit na pangkat kaysa sa malalaki. Higit nilang
nanaising makipaglaro sa isang matalik na kaibigan kaysa makisama sa isang
pangkat ng sampung tao.

13. Hindi pa nila alam ang pagkakaiba ng likhang-isip at katotohanan. Samakatwid,
masasabi ng isang bata na ang kanyang orasan ay yari sa ginto, na ang
kanyang ama ay mas malaki kaysa sa ibang ama, o na ang kanyang nahuling
isda ay tunay na napakahaba. Ito ay normal na bahagi sa buhay ng isang bata;
mangangailangan ng panahon upang malaman ng bata ang pagkakaiba ng
tunay at ng hindi. Ang bahaging ito ay lumilipas habang umuunlad ang mga
bata.

14. Sila ay mga sabik na matuto. Dahil sa totoong-totoo sa kanila ang Ama sa
Langit, sila ay labis na interesado sa kanya at nagtatanong nang marami
tungkol sa kanya. Nawiwili silang manalangin at maaaring manalangin nang
walang tulong.

Ang mga anim na taong gulang ay marunong nang mangasiwa nang mabuti sa
kanilang katawan at may lakas nang magagamit sa pagkatuto ng mga bagong
kasanayan at pagpapayaman ng kasanayang mayroon na. Halimbawa, maaari
silang matutong magluksong lubid, magpatalbog ng bola, sumipol, magbaligtad
ng katawan nang patalikod na inilalapat ang mga kamay sa lupa at muling
tumatayo pagkatapos, at sumakay ng bisikleta. Ang mga anim na taong gulang ay
maaaring mahirapan pa nang kaunti sa paggamit ng kanilang maliliit na kalamnan,
ngunit maaari nilang matutuhang ilimbag ang mga titik ng alpabeto, ang kanilang
sariling pangalan, at ilang mga salita. Ang mga sumusunod ay iba pang mga
pangkalahatang katangian ng mga anim na taong gulang:

1. Ang kanilang oras ng pagtutuon ng pansin ay nadaragdagan. Kahit na sila ay
nagiging lubhang balisa, nakapag-iisip din sila nang mabuti sa isang gawain 
sa loob ng labinlima o dalawampung minuto, batay sa kanilang pagkawili.

2. Ikinalulugod nila ang mga paggalaw ng katawan, katulad ng pag-akyat sa 
mga puno, paglalaro sa palaruan, o takbuhan.

3. Mahilig sila sa mga laro at walang alitang pakikipagpaligsahan.

4. Ang palagay ng guro ay napakahalaga sa kanila. Nais nilang maupo sa tabi 
ng guro at tumulong sa aralin sa pamamagitan ng paghawak ng mga larawan 
o pagdadala ng mga kagamitan pabalik sa aklatan.

Mga anim na 
taong gulang
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5. Mahilig pa rin silang makinig ng mga kuwento, magsadula ng mga ito, at
magpanggap. Marami ang mahilig na magsuot ng malalaking kasuotan.

6. Napakamapagbigay, magiliw, at kasundo sila habang pinagbibigyan sila, at
kapag hindi na, sila ay nagiging lubhang palaaway.

7. Sila ay maaaring sanay na sanay na sa paglukso, pagtalon, at paglundag.
Ikinalulugod nila ang paggamit ng mga kasanayang ito sa mga laro.

8. Lubha silang nababahala sa kung ano ang mabuti at masamang pag-uugali.

9. Ang kanilang pananampalataya sa Ama sa Langit at kay Jesucristo ay
nadaragdagan. Ang karamihan sa mga batang anim na taong gulang ay
nakapananalangin nang mag-isa kung sila ay nagkaroon na ng karanasan 
sa tahanan o sa ibang mga klase.

Sa gulang na pito, ang mga bata ay malapit pa rin sa kanilang mga magulang at
pinahahalagahan pa rin ang kanilang pagmamahal, pag-aasikaso, at pagdamay,
ngunit nagsisimula na silang makipag-ugnayan sa mga tao at mga kalagayan 
sa labas ng tahanan. Sila ay may kani-kanyang nagugustuhan at nais na
pahintulutang gumawa ng kanilang sariling mga pagpapasiya. Sila ay masigla,
sabik, at lubhang interesado sa buhay sa paligid nila. Sinisiyasat nila ang
maraming gawain at mahilig ulitin ang mga nagbibigay kasiyahan sa kanila. Ang
mga sumusunod ay iba pang mga pangkalahatang katangian ng mga pitong
taong gulang:

1. Ang malalaki nilang kalamnan ay napipigilan na nang mabuti, at sila ay higit 
na maganda nang kumilos, maliksi, at maalam.

2. Ang kanilang pagpigil sa maliliit na kalamnan ay bumubuti. Nagagawa nilang
magsulat nang palimbag nang higit na madali at mas tumpak.

3. Marami ang mahilig sa magalaw at pisikal na mga laro, na nilalaro ang
gayundin nang paulit-ulit.

4. Sila ay madalas na balisa at hindi mapalagay. Punung-puno sila ng lakas 
ngunit madaling mapagod. Mahalaga ang mga oras ng pamamahinga.

5. Mahilig silang magtipon ng mga bagay at pag-usapan ang tungkol sa mga ito.
Mahilig din silang pag-usapan ang tungkol sa mga bagay na ginawa nila sa
kanilang sarili o sa mga pangkat.

6. Ang panahon ng kanilang pagtutuon ng pansin sa isang bagay ay lumalawak;
nakatatapos ng isang proyekto ang mga bata sa ganitong gulang kung kawili-
wili ito sa kanila, kahit na tumagal ito nang mula dalawampu hanggang
dalawampu’t limang minuto. Kailangan pa rin nila ang pagbabago sa gawain
sa karamihan ng mga aralin.

7. Nagsisimula silang hindi gaanong makihalubilo sa mga hindi nila kapwa lalaki 
o babae.

8. Sila ay nagiging hindi na gaanong dominante at hindi nila gaanong iginigiit 
ang kanilang ibig.

9. Nagkakaroon na sila ng sariling pagpapasiya at higit na makatwiran sa 
kanilang pag-iisip.

10. Mas alam na nila ang tama at mali at napakamapunahin sa mga hindi
gumagawa ng inaakala nilang tama.

Mga pitong 
taong gulang
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11. Umaasam sila na mabinyagan.

12. Nakapananalangin sila nang mag-isa at kadalasang umaasam ng kaagad 
na sagot sa kanilang mga panalangin.

13. Maaaring ipagmalaki nila ang katotohanan na sila ay makapag-aayuno ng 
kahit isang kainan sa Linggo ng ayuno at na makapagbabayad sila ng ikapu.

Ang Tagapagligtas ay nagpakita ng halimbawa sa atin ng pagdama at pagpapakita
ng pagkahabag sa mga may kapansanan. Nang dalawin niya ang mga Nefita
pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, sinabi niyang:

“Mayroon bang maykaramdaman sa inyo? Dalhin sila rito. Mayroon ba sa inyong
pilay, o bulag, o lumpo, o baldado, o ketongin, o mga may dinaramdam, o yaong
mga bingi, o yaong mga nahihirapan sa anumang dahilan? Dalhin sila rito at akin
silang pagagalingin, sapagkat ako ay nahahabag sa inyo” (3 Nefias 17:7).

Bilang isang guro sa Primarya ikaw ay nasa pinakamainam na katayuan upang
magpakita ng pagkahabag. Kahit na maaaring hindi ka sinanay na magbigay ng
propesyonal na tulong ay magagawa mong unawain at kalingain ang mga batang
may mga kapansanan. Ang pagmamalasakit, pang-unawa, at pagnanais na isali
ang bawat kasapi ng klase sa mga gawain ng pagkatuto ay kailangan.

Ang mga batang may kapansanan ay maaaring maantig ng Espiritu maging ano 
pa man ang kanilang antas ng pang-unawa. Kahit na ang ilang bata ay hindi
maaaring makadalo sa buong oras ng Primarya, kailangan nilang magkaroon ng
pagkakataong makadalo kahit na sandali lamang upang madama ang Espiritu.
Maaaring kailanganing magkaroon ang bata ng kasama na madaling makadarama
sa mga pangangailangan ng bata habang nasa Primarya sakaling kailanganing
lumayo ang bata mula sa buong pangkat.

Ang ilang kasapi ng klase ay maaaring mahamon ng mga kawalang-kakayahan sa
pagkatuto, pagkawala ng paningin o pandinig, kapansanan sa kaisipan, suliranin
sa wika o pananalita, mga suliranin sa pag-uugali at panlipunan, sakit sa utak, 
mga suliranin sa paggalaw at pagkilos, o mga matagal na suliranin sa kalusugan.
Maaaring matuklasan ng iba na ang wika at pangkulturang kapaligiran ay hindi
pangkaraniwan at mahirap. Anuman ang maging kalagayan ng bawat isa, ang
bawat bata ay may magkakatulad na pangangailangan na mahalin at tanggapin,
na malaman ang ebanghelyo, na madama ang Espiritu, na matagumpay na
makisali at maglingkod sa iba.

Ang mga tagubiling ito ay makatutulong sa pagtuturo mo sa mga batang may mga
kapansanan:

• Huwag pansinin ang kapansanan at kilalanin ang bata. Maging karaniwan,
palakaibigan, at masigla.

• Alamin ang tungkol sa mga tiyak na kalakasan at hamon na kinakaharap ng
bata.

Mga Natatanging
Tagubilin Para sa
Pagsasali sa mga
Batang may mga
Kapansanan
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• Gawin ang lahat ng pagsisikap upang turuan at paalalahanan ang mga kasapi
ng klase tungkol sa kanilang tungkulin na igalang ang bawat kasapi ng klase.
Ang pagtulong sa isang kasapi ng klase na may kapansanan ay maaaring
maging mala-Cristong karanasan ng pagkatuto para sa buong klase.

• Hanapin ang mga pinakamainam na pamamaraan ng pagtuturo sa bata sa
pamamagitan ng pagsangguni sa mga magulang, sa ibang kasapi ng mag-
anak, at kapag naaangkop, sa bata.

• Bago tawagin ang mga batang may kapansanan upang magbasa, manalangin,
o kahit paano ay makisali, tanungin sila kung ano ang kanilang pakiramdam
tungkol sa pakikisali sa klase. Bigyang-diin ang bawat kakayahan at mga talino
ng bawat bata at humanap ng mga paraan upang magawa ng bawat isa na
makisali nang may katiwasayan at matagumpay.

• Iangkop ang mga kagamitan ng aralin at ang pisikal na kapaligiran upang
matugunan ang bawat pangangailangan ng mga batang may mga kapansanan.

Ang mga karagdagang kagamitan sa pagtuturo sa mga batang may mga
kapansanan ay makukuha mula sa mga sentro ng pamamahagi ng Simbahan
(tingnan ang “Materials for Those with Disabilities” sa katalogo ng sentro ng
pamamahagi).

Bilang isang guro ay maaaring matuklasan mo na may mga bata sa iyong klase
na dumaranas ng pandamdamin o pisikal na pang-aabuso. Kung mababahala
ka tungkol sa isang bata sa iyong klase, mangyari lamang na sumangguni sa
iyong obispo. Habang inihahanda at inilalahad mo ang mga aralin, manalangin
para sa gabay at patnubay ng Panginoon. Tulungan ang bawat bata sa iyong
klase na madamang siya ay mahalagang anak ng Ama sa langit at na mahal ng
Ama sa Langit at ni Jesucristo ang bawat isa sa atin at nais na maging ligtas at
maligaya tayo.

Pakikitungo sa
mga Suliranin ng
Pang-aabuso



Ang Kaligayahan ay 
Nagmumula sa 
Pagpili ng Tama
Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na ang kaligayahan ay nagmumula sa

pagpili ng tama.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 5:6 at 3 Nefias 12:6. Tingnan din ang
Doktrina at mga Tipan 58:27 at Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110), kabanata 4.

2. Gumawa ng PAT na tsart. Ikabit ang larawan 2–1, Si Jesus Kasama ang Isang
Bata, sa mas malaking piraso ng papel o paskil. Isulat ang mga titik na PAT
sa ibabaw ng larawan at ang mga salitang Pipiliin ko ang tama sa ibaba ng
larawan. Itago ang tsart na ito upang magamit sa mga darating na aralin. 

3. Makipag-usap sa mga magulang ng bawat bata upang malaman ang ilang 
mga detalye tungkol sa bawat bata na ibabahagi sa klase.

4. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Piliin ang Tamang Daan” 
(Mga Himno at Awit Pambata). Ang mga salita sa awit na ito ay kasama sa 
likod ng manwal.

5. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya o Aklat ni Mormon.
b. Tisa, pisara, at pambura.
c. Isang singsing na PAT para sa bawat bata na wala pa nito (tingnan sa

“Kaalaman sa Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro”).
d. Isang kopya o binakas na larawan ng kalasag na PAT (matatagpuan sa

harapan ng manwal) para sa bawat bata.
e. Mga krayola at gunting.
f. Isang mahabang tali para sa bawat bata.

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Magbigay ng pambungad na panalangin, na ipinahahayag ang iyong pagmamahal

sa Ama sa Langit, kay Jesucristo, at sa mga bata sa klase.

Tayo ay Mahal ng Ama sa Langit at ni Jesucristo

Kuwentuhan ang mga bata nang bahagya tungkol sa iyong sarili at tungkol sa
iyong mga damdamin at hangarin para sa klase ng Primarya para sa taong ito.
Ipakilala ang bawat bata sa iba pang kasapi ng klase, na nagkukuwento ng ilang
bagay tungkol sa bata habang ginagawa mo ito.

Tsart na PAT Ipakita ang tsart na PAT na ginawa mo. Sabihin sa mga bata na sa taong ito sa
Primarya ay pag-aaralan nila ang tungkol kay Jesucristo, na ating Tagapagligtas.
Ang isa sa pinakamahahalagang bagay na malalaman nila ay kung gaano kamahal

Gawaing 
pantawag pansin
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ni Jesus ang bawat isa sa kanila. Magpatotoo na mahal ni Jesus ang bawat isa 
sa mga bata sa iyong klase. Banggitin ang bawat bata sa pangalan, katulad ng
halimbawang ito: “Mahal ni Jesus si Stephanie.” Sabihin sa mga bata na mahal 
din ng Ama sa Langit ang bawat isa sa kanila.

Nais ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na Maging Maligaya Tayo

Paglalahad ng guro Sabihin sa mga bata na dahil pinakamamahal ni Jesucristo at ng Ama sa Langit
ang bawat isa sa atin, nais nilang maging maligaya tayo. Ikuwento sa mga bata
ang ilang pagkakataon nang ikaw ay tunay na naging maligaya. (Maaaring isama
sa mga halimbawa ang pagkakabinyag, pagbabahagi sa iba, paggawa ng
nakatutuwang bagay kasama ang mga kaibigan mo, paggawa upang matamo ang
mithiin, paggugol ng mga kalugud-lugod na sandali kasama ang iyong mag-anak,
pagbabasa at pag-aaral ng tungkol kay Jesus, pagpapakasal sa templo, o
paglilingkod sa misyon.)

Pakikilahok ng bata Ipakuwento sa mga bata ang tungkol sa mga pagkakataong sila ay maligaya. 
Kung kailangan ng mga bata ng ilang panghihikayat, magtanong ng katulad ng
mga sumusunod:

• Maligaya ka ba kapag nakikipaglaro ka sa iyong mga kapatid?

• Maligaya ka ba kapag tumutulong ka sa iyong ina o ama?

• Maligaya ka ba kapag nagagawa mo ang paborito mong gawain?

• Maligaya ka ba kapag nagsisimba ka?

Ang Pagpili ng Tama ay Nagdudulot ng Kaligayahan

Isalaysay ang mga sumusunod na kuwento sa iyong sariling mga salita:

Si James ay isang bata na tamang-tama ang gulang upang maging kasapi ng
ating klase. Isang araw ay tinanong niya ang kanyang guro sa Primarya kung
maaari niyang dalhin ang kanyang alaga sa klase. Sumagot ang kanyang guro,
“Piliin mo ang tama, James. Piliin mo ang tama.”

• Ano sa palagay ninyo ang pinili ni James na gawin?

Nang tanungin niya ang kanyang guro sa Primarya kung maaari niyang dalhin ang
kanyang kaibigan sa simbahan, sinabi niya, “Piliin mo ang tama, James. Palaging
piliin ang tama.”

• Ano sa palagay ninyo ang pagpiling ginawa ni James?

Maraming ulit nang narinig ni James ang kanyang mga magulang na sinabi ang
mga katulad na salita: “Piliin mo ang tama, James. Nais ng Ama sa Langit at ni
Jesus na palagi nating piliin ang tama.”

• Ano ang kahulugan ng piliin ang tama?

Isang araw nang umuwi si James mula sa paaralan, nakita niya na nag-iwan ang
kanyang ina ng isang tinapay para sa kanya at isa para sa kanyang kapatid na
lalaki. Gustung-gusto ni James ang tinapay, at mabilis niyang kinain ang sa kanya.
Pagkatapos ay tiningnan niya ang tinapay ng kanyang kapatid. Ang kanyang
kapatid ay wala sa tahanan, at walang naroroon upang magsabing, “Piliin ang
tama, James. Palaging piliin ang tama.”

• Ano ang gagawin mo?

• Ano ang gagawin ni James kung pinili niya ang tama?

Kuwento at
talakayan
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Kinain ni James ang tinapay ng kanyang kapatid. Nang umuwi ang kapatid ni
James, nakita niya na walang tinapay para sa kanya. Akala niya ay nalimutan ng
kanyang ina na iwanan siya ng tinapay, at labis siyang nalungkot. Nalungkot si
James dahil sa kinain niya ang tinapay ng kanyang kapatid.

• Pinili ba ni James ang tama?

• Maligaya ba si James sa kanyang pinili?

• Ano ang dapat gawin ni James ngayon?

Tulungan ang mga bata na umisip ng mga paraan na maaaring itama ni James 
ang kanyang maling pagpili. Bigyang-diin na dapat tayong palaging magsikap na
piliin ang tama, subalit kung pinili natin ang mali, dapat nating sikaping itama ang
ating mga maling pagpili. Kapag gumagawa tayo ng mga maling pagpili tayo ay
magiging malungkot, subalit kapag tayo ay gumagawa ng mga tamang pagpili
tayo ay magiging maligaya.

Banal na kasulatan Sabihin sa mga bata na sinabi ni Jesus sa atin na magiging maligaya tayo kapag
pinipili natin ang tama. Basahin nang malakas ang Mateo 5:6 o 3 Nefias 12:6
(hanggang sa kabutihan). Ipaliwanag na ang “magutom at mauhaw sa kabutihan”
ay nangangahulugang piliin ang tama. Tayo ay pagpapalain kapag pinipili natin 
ang tama.

Ang PAT ay Sumasagisag sa Piliin ang Tama

Gawain sa pisara • Paano maaaring markahan ng inyong ina ang isang bagay na inyo nang hindi
isinusulat ang buong pangalan ninyo? (Maaari niyang gamitin ang mga unang
titik ng inyong pangalan.)

Ipaliwanag na ang mga titik ng ating mga pangalan ang mga inisyal natin.

Sabihin sa mga bata ang iyong mga inisyal. Isulat ang mga iyon sa pisara at
sabihing muli ang iyong pangalan, na itinuturo ang bawat inisyal sa tamang
pagkakataon.

• Ano ang mga inisyal ninyo?

Ilagay ang mga inisyal ng mga bata sa pisara at ipakita kung paano isinasagisag
ng mga ito ang mga pangalan nila. Isulat muna ang mga inisyal at pagkatapos ay
idagdag ang mga natitirang titik ng mga pangalan. (Kung malaki ang iyong klase,
gumamit lamang ng ilang inisyal ng mga bata bilang mga halimbawa.)

Isulat ang PAT nang patayo sa pisara, katulad nang ipinakikita sa ibaba. Ipataas 
sa mga bata ang kanilang mga kamay kung nababasa nila ang mga titik.
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Basahin nang malakas ang mga inisyal na kasabay ng buong klase. Sabihin sa
mga bata na ang mga inisyal na ito ay sumasagisag sa tatlong mahahalagang
salita. Buuin ang mga salita sa pisara:

Basahin ang mga salita na kasabay ng mga bata at ipaulit ang mga inisyal sa
kanila. Pagkatapos ay sabihin nang sabay-sabay ang isinasagisag ng mga inisyal.

Bigyang-diin sa mga bata na kapag sinasabi nilang “PAT,” dapat nilang isipin ang
“piliin ang tama.” Sabihin sa kanila na ang mga inisyal na ito ay tutulong sa kanila
na maalaalang sundin si Jesucristo at gawin ang mga bagay na magpapaligaya 
sa kanila.

Maaalaala Natin na Piliin ang Tama

Ang tsart na PAT Tukuyin ang larawan ni Jesucristo sa tsart na PAT. Sabihin sa mga bata na sa taong
ito sa Primarya ay pag-aaralan nila ang tungkol sa maraming bagay na ginawa at
itinuro ni Jesus habang siya ay nasa lupa. Ipaliwanag na pinili palagi ni Jesus ang
tama, at nais niyang piliin natin ang tama upang tayo ay maging maligaya at upang
makatulong tayong makapagpaligaya ng iba. Patayuin ang mga bata at ipabigkas
sa kanila nang sabay-sabay ang mga salita sa tsart na PAT: “Pipiliin ko ang tama.”

Awit Tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita sa “Piliin ang Tamang
Daan.” Ulitin ang awit nang ilang ulit hanggang makaya ng mga bata na awitin o
bigkasin ang ilan sa mga salita nang sila lamang.

Singsing na PAT Bigyan ng mga singsing na PAT ang mga batang wala pa nito (kung walang
makukuhang mga singsing na PAT, lumaktaw sa gawaing kalasag na PAT at
talakayin ang mga titik sa kalasag). Patingnan sa mga bata ang kanilang mga
singsing.

• Ano ang isinasagisag ng mga inisyal sa singsing na ito? (Piliin ang tama.)

Sabihin sa mga bata na makatutulong sa kanila ang mga singsing na PAT na
maalaala na nais ni Jesus na piliin nila ang tama.

Bigyan ang bawat bata ng krayola at isang kopya ng kalasag na PAT upang
kulayan. Tulungan ang bawat bata na gupitin ang kalasag at gumawa ng maliit na
butas sa itaas upang mapagtalian ng pisi. Ibuhol ang pisi upang maisuot ng bata
ang kalasag sa kanyang leeg.

Buod

• Ano ang kahulugan ng PAT?

• Ano ang kahulugan ng piliin ang tama?

Pagbabalik-aral 
na talakayan
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• Sino ang nagmamahal sa bawat isa sa atin at nagnanais na tayo ay maging
maligaya? (Ang Ama sa Langit; si Jesucristo.)

• Ano ang nais ng Ama sa Langit na gawin natin upang tayo ay maging maligaya?

Patotoo Ibigay ang iyong patotoo na mahal tayo ng Ama sa Langit at ni Jesucristo at nais
nila tayong maging maligaya. Sabihin sa mga bata na makatatagpo tayo ng
kapayapaan at kaligayahan sa pamamagitan ng pagsunod sa Ama sa Langit at
kay Jesucristo at pagpili ng tama.

Purihin ang mga bata sa pagpili ng tama sa pagpunta sa Primarya, at hikayatin
silang dumalo tuwing linggo.

Himukin ang mga bata na isaulo ang mga salita sa tsart na PAT (“Pipiliin ko ang
tama”) sa darating na linggo.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Ipaliwanag sa mga bata na sa Primarya sa taong ito ay matututo sila ng
maraming bagay tungkol sa pagpili ng tama.

Ipakita ang larawan 2–4, Ang Buhay Bago ang Buhay sa Mundo; larawan 2–24,
Ang Pagtawag sa mga Mangingisda; at larawan 2–39, Ang Propetang si 
Joseph Smith. Sabihin sa mga bata na pag-aaralan nila ang tungkol sa ilang
mahahalagang tao na pumili ng tama. Magbigay ng maikling paunang pakita 
ng bawat larawan.

• Larawan 2–4. Pinili natin ang tama sa pamamagitan ng pagpiling pumarito 
sa mundo (tingnan sa aralin 4).

• Larawan 2–24. Pinili ng mga Apostol ni Jesus ang tama sa pamamagitan ng
pag-iiwan sa kanilang pangingisda upang sumunod sa kanya (tingnan sa
aralin 15).

• Larawan 2–39. Pinili ni Joseph Smith ang tama sa pamamagitan ng
pananalangin upang matagpuan ang tunay na simbahan (tingnan sa aralin 20).

2. Upang tulungan ang mga bata na makilalang mabuti ang bawat isa, isulat ang
pangalan ng bawat bata sa isang pirasong papel at ilagay ang mga papel sa
isang lalagyan. Papiliin ng pangalan sa lalagyan ang bawat bata at magbigay ng
mga pahiwatig tungkol sa taong kung kaninong pangalan ay nabunot hanggang
sa mahulaan ng ilan sa klase kung sino ito. Maaaring isama sa mga pahiwatig
ang mga pangungusap na katulad ng “Ang taong ito ay palangiti,” “Ang taong ito
ay nakasuot ng asul,” o “Ang taong ito ay may maitim na buhok.”

3. Ilarawan ang ilang galaw na maaaring gawin ng mga bata. Patayuin ang mga
bata kung ang galaw ay naglalarawan ng tamang pagpili at paupuin kung ang
galaw ay naglalarawan ng maling pagpili. Gamitin ang mga sumusunod na
halimbawa o gumawa ng ilang sariling iyo:

• Bumangon nang maaga upang maging handa sa oras ng pagsisimba.

Aralin 1
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• Magreklamo nang malakas kapag hindi mo nagustuhan ang agahan.

• Tulungan ang iyong nakababatang kapatid na babae na hanapin ang
nawawala niyang sapatos.

• Batiin ang bagong bata sa iyong klase sa Primarya.

• Maingay na ipadyak ang iyong mga paa habang pumapasok sa bahay-
pulungan.

• Isipin si Jesucristo habang nagsasakramento.

• Tahimik na makinig sa aralin sa iyong klase sa Primarya.



Maaari Kong Piliin 
ang Tama

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na maaari niyang piliin ang tama sa
pamamagitan ng pagtatanong ng, “Ano ang nanaisin ni Jesus na gawin ko?”

Paghahanda 1. May panalanging pag-aralan ang 2 Nefias 31:10.

2. Gumawa ng pugad na may mga itlog na nakalagay rito upang ilarawan ang
kuwento sa aralin. Punuin ang isang mangkok ng dayami, damo, o sinulid.
Maglagay ng tatlong nilagang itlog sa pugad. Kung walang makukuhang itlog,
gumupit ng tatlong hugis itlog sa mga piraso ng papel upang ilagay sa pugad.

3. Lagyan ng bilang ang limang piraso ng papel mula isa hanggang lima at ilagay
ang mga ito sa isang maliit na sako o iba pang lalagyan.

4. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Sinisikap Kong Tularan” (I’m
Trying to Be like Jesus, Children’s Songbook, p. 78). Ang mga salita sa awit na
ito ay kasama sa likod ng manwal.

5. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Aklat ni Mormon.
b. Tsart na PAT (tingnan sa aralin 1).

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito. Maaari mong tanungin ang mga bata kung
nagawa nilang isaulo ang mga salita mula sa tsart na PAT (“Pipiliin ko ang tama”).

Nais ni Jesucristo na Piliin Natin ang Tama

Ipalaro sa mga bata ang “Sundan ang Pinuno.” Ang mga bata ay pipila. Ang unang
bata sa pila ay tatakbo, lulundag, lulukso, o gagawa ng iba pang galaw sa kabilang
bahagi ng silid. Susundan ng ibang mga bata ang unang bata, na ginagawa kung
ano ang ginawa niya. Pagkatapos ay pupunta ang unang bata sa hulihan ng pila 
at ang pangalawang bata ang magiging bagong pinuno. Ulitin hanggang sa ang
bawat bata ay magkaroon ng pagkakataon na maging pinuno.

Basahin nang malakas ang unang bahagi ng 2 Nefias 31:10, hanggang sa
Sumunod kayo sa akin. Ipaliwanag na sinabi ni Jesucristo ang mga salitang ito.
Nais ni Jesus na sundin natin siya.

• Paano natin masusunod si Jesus?

Talakayan sa banal
na kasulatan

Gawaing 
pantawag pansin
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Basahin nang malakas ang nalalabing bahagi ng 2 Nefias 31:10. Ipaliwanag na
sinusunod natin si Jesucristo kapag sinusunod natin ang mga kautusan at
ginagawa ang mga bagay na gagawin niya.

Tsart na PAT Ipakita ang tsart na PAT. Sabihin sa mga bata na habang nadaragdagan ang
nalalaman nila tungkol kay Jesus ay makagagawa sila ng higit na mabubuting
pagpili, dahil itinuturo sa atin ng mga aral ni Jesus kung ano ang tama.

Ipaliwanag na kapag may gagawin tayong mahirap na pagpili, maitatanong natin
sa ating sarili ang isang tanong na maaaring makatulong sa atin na malaman ang
tama. Ang tanong ay, “Ano ang nanaisin ni Jesus na gawin ko?”

Isalaysay ang sumusunod na kuwento sa iyong sariling mga salita, na ginagamit
ang pugad na ginawa mo bilang paglalarawan:

Isang batang lalaki na nagngangalang Warren ang nakatira sa malapit sa kublihan
ng ibon. Ang kublihan ay isang pook kung saan pinangangalagaan ang mga 
ibon. Ang trabaho ng ama ni Warren ay tumulong na pangalagaan ang mga ibon.
Natagpuan ni Warren ang isang pugad sa mataas na damuhan na malapit sa
kanyang tahanan, at natutuwa siyang tingnan ang mga itlog sa pugad kapag wala
ang inang ibon. Isang araw habang tinitingnan ni Warren ang mga ibon, siya ay
nakarinig ng malakas na ingay. Tumingala siya at nakita na tinamaan ng dalawang
batang lalaking mula sa kanyang paaralan ang isang ibon sa pamamagitan ng
isang tirador.

Nakita ng dalawang batang lalaki si Warren at lumapit upang tingnan ang pugad.
Nais durugin ng isa sa mga batang lalaki ang mga itlog. Napasang-ayon ni Warren
ang mga batang lalaki na huwag durugin ang mga itlog, at sinabi niya sa kanila na
labag sa batas ang pumatay ng mga ibon na nasa kublihan. Sinabi ng mga batang
lalaki kay Warren na hindi niya dapat sabihin kanino man na tinamaan nila ang
isang ibon. Ayaw nilang maparusahan sa paglabag sa batas. Habang papauwi si
Warren, siya ay naglakad nang napakabagal, na iniisip kung ano ang dapat niyang
gawin. Kung sasabihin niya sa kanyang ama ang tungkol sa mga batang lalaki,
maaaring siya ay pagtawanan nila o saktan siya.

Ituro ang larawan ni Jesus sa tsart na PAT.

• Ano ang dapat itanong ni Warren sa kanyang sarili upang matulungan siyang
piliin ang tama? (“Ano ang nanaisin ni Jesus na gawin ko?”)

• Ano ang gagawin ninyo?

Nagpasiya si Warren na sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa mga batang lalaki.
Sinabi ng kanyang ama na kakausapin niya ang mga batang lalaki at ang kanilang
mga magulang. Nang sabihin ni Warren sa kanyang ama na nag-aalala siya na makita
ang mga batang lalaki sa paaralan, iminungkahi ng ama ni Warren na humanap siya
ng paraan upang kaibiganin niya ang mga batang lalaki.

Ayaw makipagkaibigan ni Warren sa mga batang lalaki na naninirador ng mga ibon
at dumudurog sa mga itlog ng mga ito. Nabahala siya na ibinigay ng kanyang ama
ang gayong mungkahi. Nang buong magdamag na iyon ay pinag-isipan ni Warren
ang sinabi ng kanyang ama. May isa pang pagpapasiyang gagawin si Warren.

• Anong pagpapasiya ang kinailangang gawin ni Warren?

Muling ituro ang larawan ni Jesus na nasa tsart na PAT.

• Ano ang dapat itanong ni Warren sa kanyang sarili? (“Ano ang nanaisin ni Jesus
na gawin ko?”)

Kuwento at
talakayan
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• Ano ang dapat gawin ni Warren?

Nang muling makita ni Warren ang mga batang lalaki, sila ay nagalit sa kanya sa
pagsasabi sa kanyang ama ng tungkol sa kanila. Nagbanta silang sasaktan siya.
Natakot si Warren, ngunit nagpasiya siyang gawin ang nanaisin ni Jesus na gawin
niya. Sinabi niya sa mga batang lalaki na siya at ang kanyang ama ay maglalakad-
lakad sa Sabado, at itinanong niya kung nais nilang sumama. Nagulat ang mga
batang lalaki at hindi kaagad nakapagsalita. Hindi nila inaasahang magiging
palakaibigan si Warren sa kanila. Sa wakas ay pumayag silang sumama. Nang
magpaalam si Warren sa mga batang lalaki, siya ay may payapang pakiramdam.
Alam niya na ang pakikipagkaibigan sa mga batang lalaki ang tamang bagay na
gawin. (Hango mula sa “The Nest,” ni Claudia Remington, Friend, Mayo 1980, p. 2–5.)

• Bakit nagkaroon ng payapang pakiramdam si Warren?

• Kailan kayo nagkaroon ng payapang pakiramdam dahil sa pinili ninyo ang tama
at ginawa ang nais ni Jesus na gawin ninyo?

Anyayahan ang mga bata na pag-usapan ang anumang mga karanasan nila sa
pagpili ng tama.

Magagawa Natin ang Nais ni Jesucristo na Gawin Natin

Gawaing talakayan Ipaulit sa mga bata ang tanong na “Ano ang nanaisin ni Jesus na gawin ko?”
Sabihin sa kanila na magsasanay sila sa pagsagot sa katanungang ito. Ipakita ang
sako o lalagyan na may mga piraso ng papel na may bilang. Maghalinhinan ang
mga bata sa pagpili ng piraso ng papel. Basahin ang kalagayan na katugma ng
bilang na napili ng bawat bata, at pasagutan sa bata ang mga tanong. (Kung
malaki ang iyong klase, maaaring naisin mong magdagdag ng mga kalagayan.)

1. Pinagpapatung-patong mo ang iyong maliliit na piraso ng kahoy. Itinumba ng
nakababata mong kapatid na babae ang nagawa mo na.

• Ano ang dapat mong itanong sa iyong sarili?

• Ano ang nanaisin ni Jesus na gawin mo?

2. Nagpunta ang iyong kaibigan sa inyong bahay upang makipaglaro. Nais ng
iyong kapatid na lalaki na makipaglaro sa iyo at sa iyong kaibigan, ngunit mas
gusto mong makipaglaro sa iyong kaibigan lamang.

• Ano ang dapat mong itanong sa iyong sarili?

• Ano ang nanaisin ni Jesus na gawin mo? (Ituro na hindi lamang ang pag-
aanyaya sa iyong kapatid na lalaki na maglaro ang tanging kasagutan; tulungan
ang mga bata na makapag-isip ng iba pang magigiliw na paraan ng paglutas.)

3. Nais mong maglaro ng bola na kasama ang mga bata sa kapitbahay. Nilait ka
nila at pinagsabihang umuwi na. Pakiramdam mo ay nais mo rin silang laitin.

• Ano ang dapat mong itanong sa iyong sarili?

• Ano ang nanaisin ni Jesus na gawin mo?

4. Hinilingan ka ng iyong ina na ayusin mo ang iyong higaan bago ka lumabas
upang maglaro. Naghihintay ang iyong mga kaibigan sa pinto sa harapan.

• Ano ang dapat mong itanong sa iyong sarili?

• Ano ang nanaisin ni Jesus na gawin mo?

Aralin 2
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5. Kailangan ng iyong ama ang tulong sa paglilinis ng bakuran sa paligid ng 
inyong bahay. Mas nais mong pumasok sa loob ng bahay at tapusin ang 
aklat na binabasa mo.

• Ano ang dapat mong itanong sa iyong sarili?

• Ano ang nanaisin ni Jesus na gawin mo?

Ipaliwanag na ang mga aral ni Jesus ay hindi ganap na nagsasabi sa atin kung 
ano ang gagawin sa bawat kalagayan. Nais ni Jesus na matuto tayong gumawa 
ng matatalinong pagpili. Nais niyang matuto tayong mag-isip at magpakita ng
pagmamahal at kabaitan.

Buod

Awit Kasabay ng mga bata, awitin o bigkasin ang mga salita sa “Sinisikap Kong
Tularan” (I’m trying to Be like Jesus).

Patotoo Ipaalala sa mga bata na maaari tayong maging katulad ni Jesucristo sa
pamamagitan ng pagpili ng tama. Magpatotoo na mahal sila ni Jesus at nais na
piliin nila ang tama upang sila ay magkaroon ng maligaya at payapang
pakiramdam.

Himukin ang mga bata na tanungin ang kanilang sarili na, “Ano ang nanaisin ni
Jesus na gawin ko?” kapag kakailanganin nilang gumawa ng pagpapasiya sa
linggong ito.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Ipalakip 
sa panalangin ng bata na maalaala ng mga kasapi ng klase na tanungin ang
kanilang sarili kung ano ang nais ni Jesus na gawin nila.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Bigyan ang mga bata ng papel at mga krayola at ipaguhit sa kanila ang mga
larawan ng mga bagay na nais ni Jesus na gawin nila, katulad halimbawa ng
pagpunta sa simbahan, pagtulong sa kanilang mga magulang, pag-alo sa isang
malungkot na bata, o pakikipaglaro sa kanilang mga kapatid. Isulat sa papel ng
bawat bata ang Ano ang nanaisin ni Jesus na gawin ko?

2. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Mangahas Tama’y Gawin (Mga Himno at
Awit Pambata) o “Matapang si Nefias” (Nephi’s Courage, Children’s Songbook,
p. 120). Ang mga salita sa “Mangahas Tama’y Gawin” ay kasama sa likod ng
manwal. Pagkatapos ninyong umawit, ipaalaala sa mga bata ang kuwentong
tungkol kay Warren. Kinailangang gumawa ng ilang mahihirap na pasiya si
Warren.

• Bakit kung minsan ay mahirap piliin ang tama?

Sabihin sa mga bata na kahit mahirap kung minsan, kung palagi nating
sisikaping piliin ang tama tayo ay magkakaroon ng payapa at maligayang
pakiramdam.
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Matapang si Nefias 

Si Nefias inutusang kunin ang lamina
Mula do’n kay Laban na masama.
Laman at Lemuel takot tumalima.
Matapang si Nefias at ang sabi n’ya’y:
“Gagawin, susundin, utos ng D’yos sa ‘kin.
Magbibigay S’ya ng daan, upang magampanan.
Gagawin, susundin, utos ng D’yos sa ‘kin.
Magbibigay S’ya ng daan, upang magampanan.”
(© 1986 nina Wilford N. Hansen Jr. at Lisa Tensmeyer Hansen. Ginamit nang
may pahintulot.)

3. Gumawa ng kopya ng bigay-sipi na nasa hulihan ng aralin para sa bawat bata.
Gupitin ang maliliit na sinulatang piraso ng papel na nasa ibaba ng bigay-sipi
(iwanan ang mga bilang). Bigyan ang bawat bata ng isang kopya ng awit at
isang bungkos ng mga sinulatang piraso ng papel. Basahin ang mga sinulatang
piraso ng papel at ang awit na nasa bigay-sipi at tulungan ang mga bata na
magpasiya kung saang bahagi ng awit naaangkop ang mga sinulatang piraso
ng papel. Bigyan ang mga bata ng kaunting pandikit o teyp upang maidikit ang
mga sinulatang piraso ng papel sa kanilang mga kopya ng awit. Ilimbag o
ipalimbag sa mga bata ang kanilang pangalan sa kanilang mga bigay-sipi.

Pagkatapos na maidikit ng mga bata ang kanilang mga sinulatang piraso ng
papel, tulungan silang awitin ang “Piliin ang Tamang Daan” nang minsan o
makalawa. Purihin sila sa mabuting nagawa.

Aralin 2
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Piliin ang Tamang Daan

May daan na __________________ sa ‘ting buhay;

At iyo’y ______________________________ .

Turo ni ____________________ aking inaral;

Ang hatid sa akin ay gabay.

__________________ ang __________________ daan.

At maging __________________ .

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) maligaya

tamang

Piliin

Jesus

pagpili ng tama

tama

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6)



Ako ay Anak ng Diyos

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na mahal ng Ama sa Langit ang bawat
isa sa atin dahil tayo ay kanyang mga anak.

Paghahanda 1. May panalanging pag-aralan ang Mga Awit 82:6. Tingnan din sa Mga Hebreo
12:9; Moises 1:39; at Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110), kabanata 2.

2. Gumawa ng isang kabit-kabit na manikang papel sa pamamagitan ng pagtutupi
ng isang piraso ng papel nang tila accordion (tingnan ang paglalarawan sa
ibaba). Iguhit ang kalahating hugis ng isang tao sa nakatuping gilid ng papel.
Gupitin ang paligid ng hugis ngunit huwag gupitin ang nakatuping gilid kung
saan naroon ang katawan o ang paligid ng mga kamay. Ang mga manika ay
mailaladlad nang magkakakabit ang mga kamay. Maaaring naisin mong gupitin
ang mga manika sa klase, habang nanonood ang mga bata, o kaya ay gumawa
ng kabit-kabit na manikang papel para sa bawat bata.

3. Maghanda ng tatlong sinulatang piraso ng papel:

4. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Ako ay Mahal ng Ama sa
Langit” (Babaeng Banal sa Huling-araw A) at “Ako ay Anak ng Diyos” (Mga
Alituntunin ng Ebanghelyo). Ang mga salita sa “Ako ay Anak ng Diyos” ay
kasama sa likod ng manwal.

5. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Isang maliit na salamin.
c. Isang guwantes na panlimahang daliri (kung walang makuhang guwantes,

maaaring naisin mong magdala ng larawan o guhit ng isang guwantes).

Mag-anak

Katawang Pisikal

Espiritu

13
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d. Larawan 2–2, Mag-anak na May Sanggol (62307), o larawan ng isang bagong
silang na sanggol.

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito. Maaaring naisin mong papag-ulatin sila sa
kanilang mga karanasan nang itanong nilang, “Ano ang nanaisin ni Jesus na gawin
ko?”

Sino Ako?

Itanong:

• Sino ako?

Pagkatapos sumagot ng mga bata, ulitin mo ang buo mong pangalan.

Ituro ang bawat bata at itanong, “Sino ka?” Pasagutin ang bawat bata sa
pamamagitan ng pagbanggit ng kanyang pangalan. Ipaliwanag na ang bawat 
isa sa atin ay isang tao na namumukod-tangi.

Talakayan Ipakita ang larawan 2–2, Mag-anak na May Sanggol, at ipaturo sa mga bata ang mga
kasapi ng mag-anak, o ipakita ang larawan ng isang bagong silang na sanggol.

• Sa palagay ninyo, gaano katanda ang sanggol na ito?

• Saan namuhay ang sanggol na ito bago pa ito isinilang sa daigdig?

Ipaliwanag na lahat tayo ay namuhay sa langit na kasama ang Ama sa Langit bago
tayo nagpunta sa daigdig na ito. Tayo ay kanyang mga anak. Kaya nga tinatawag
natin siyang Ama sa Langit. Namuhay rin tayo sa piling ng ating ina sa langit at ng
lahat ng anak ng Ama sa Langit. Ang lahat ng isinilang sa daigdig ay anak ng Ama
sa Langit. Hindi natin naaalaala ang pamumuhay sa piling ng Ama sa Langit,
ngunit alam natin na tayo ay kanyang mga anak dahil nababasa natin ito sa mga
banal na kasulatan.

Banal na kasulatan Basahin nang malakas ang huling bahagi ng Awit 82:6, na nagsisimula sa kayong
lahat. Ipaliwanag na ang ibig sabihin ng Kataas-taasan ay Ama sa Langit.

Ipaliwanag na ang lahat ng matapat na espiritung anak ng Ama sa Langit ay 
nais na magpunta sa daigdig. Marami sa kanyang mga espiritung anak ang
naipanganak na, ngunit marami pa ang naghihintay na magpunta sa daigdig.

Tayo ay May Espiritu

Talakayan Ipakita ang sinulatang piraso ng papel na “Espiritu.”

Ipaliwanag sa mga bata na noong namuhay tayo sa langit bago tayo nagpunta 
sa daigdig, tayo ay walang mga katawang pisikal. Tayo ay mga espiritu noon.

• Ano ang isang espiritu?

Gawaing 
pantawag pansin
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Ipaliwanag na ang ating mga espiritu ay bahagi natin na siyang dahilan ng ating
pagiging buhay.

• Ano sa palagay ninyo ang anyo ng inyong espiritu?

Ipasa-pasa ang isang maliit na salamin at isa-isang patinginin dito ang mga bata.
Tanungin ang mga bata kung ang salamin ay nagbibigay sa kanila ng ideya kung
ano ang anyo ng kanilang mga espiritu.

Ipaliwanag na ang ating mga espiritu ay kamukha ng ating katawang pisikal.
Halimbawa, ang mga espiritu ay may mga mata, tainga, kamay, at paa.

Pakay-aralin Ilagay ang isang guwantes sa mesa. Ipaliwanag na kahit na ang guwantes ay
kasinghugis ng kamay, ito ay hindi makagagalaw na tulad ng kamay dahil hindi ito
buhay. Kapag ang kamay ay inilagay sa guwantes, ang guwantes ay makagagalaw.
Ilagay ang iyong kamay sa guwantes at iwagwag ang iyong mga daliri. Ipaliwanag
na ang guwantes ay katulad ng isang katawang pisikal, at ang kamay ay katulad ng
isang espiritu. Ang ating mga katawan ay hindi makagagalaw kung wala sa loob ng
mga ito ang ating mga espiritu. Ang ating espiritu ay hindi nakikita sa loob ng ating
katawan, katulad lamang ng hindi pagkakita sa kamay na nasa loob ng guwantes.
(Tingnan sa Teach Ye Diligently, ni Boyd K. Packer [Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1975], p. 231–33.)

Tayo ay May mga Katawang Pisikal

Talakayan Ipakita ang sinulatang piraso ng papel na “Katawang Pisikal.”

Ipaliwanag na noong magpunta tayo sa daigdig, ang bawat isa sa atin ay binigyan
ng isang katawang pisikal. Ipabanggit sa mga bata ang pangalan ng ilang bahagi
ng kanilang katawang pisikal, tulad ng mga mata, tainga, kamay, at paa.

• Ano ang nagagawa ng inyong katawang pisikal?

Gawain Papangalanan at ipalarawan sa mga bata ang ilan sa maraming bagay na nagagawa
ng kanilang katawang pisikal, tulad ng pagtalon, paglundag, pagkawag, pagsasalita,
paggapang, o pagsayaw.

Ipakita sa mga bata ang kabit-kabit na mga manikang papel.

• Paano tayo naging katulad ng mga manikang papel na ito? (Tayo rin ay may 
mga kamay, paa, at ulo.)

• Paano tayo naiba sa kanila? (Sila ay yari sa papel; tayo ay may mga katawan 
na gawa sa laman at buto. Sila ay hindi buhay; tayo ay buhay. Magkakamukha
sila; hindi tayo magkakamukha.)

• Ano ang mangyayari kung lahat tayo ay magkakamukha?

Laro Patayuin ang mga bata sa tuwing magbabanggit ka ng pangungusap na
naglalarawan sa kanila. Paupuin sila kung hindi sila inilalarawan ng pangungusap.
Gumamit ng mga pangungusap na naglalarawan sa pagkakatulad at pagkakaiba
ng mga bata sa iyong klase, tulad ng—

• Tumayo ang lahat ng batang babae.

• Tumayo ang lahat ng may matang singkit.

• Tumayo ang lahat ng may ilong.

• Tumayo kung ang buhok mo ay kulot.

Talakayan sa
manikang papel

Aralin 3
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Ituro na tayong lahat ay may mga pagkakatulad, ngunit walang dalawang tao ang
ganap na magkatulad. Ipaliwanag na binalak ng Ama sa Langit na ang bawat isa
sa atin ay magkaroon ng katawang pisikal na katulad ng ibang mga katawan ngunit
hindi ganap na katulad ng ibang katawan. Ang bawat isa sa atin ay kaiba sa bawat
tao.

Tayo ay May mga Mag-anak na Nagmamahal sa Atin

Paglalahad ng guro Ipakita ang sinulatang piraso ng papel na “Mag-anak.”

Sabihin sa mga bata na mahal na mahal tayo ng Ama sa Langit kaya ipinadala 
niya ang bawat isa sa atin sa daigdig upang tumanggap ng katawan. Ipinadala
niya tayo sa mga mag-anak na mangangalaga sa atin at magtuturo sa atin tungkol
sa Ama sa Langit at kay Jesucristo.

Kuwento Isalaysay ang sumusunod na kuwento sa iyong sariling mga salita:

Isang umaga, sinimulan ng isang batang lalaki at ng kanyang ama ang isang
mahabang paglalakad. Nais nilang gugulin ang maghapon na magkasama sa
pangingisda, kaya inimpake nila ang kanilang kagamitan at nagsimulang maglakad
patungo sa isang maliit na magandang lawa. Matagal na silang naglalakad nang
ang bata ay nagsimulang mapagod at nag-umpisang bumagal nang bumagal sa
paglalakad.

Nang matanaw na ang lawa, ang ama ay nagmamadaling nagpauna upang makita
ang magandang kulay bughaw na tubig ng lawa. Inakala niya na makahahabol ang
kanyang anak.

Nang marating ng ama ang lawa, napag-alaman niya na ang kanyang anak ay
hindi nakahabol sa kanya. Hindi niya makita ang kanyang anak. Binitiwan ng ama
ang kanyang bingwit at hinanap ang kanyang anak sa lahat ng dako. Sumigaw siya
nang ubod lakas, ngunit hindi sumagot ang kanyang anak. Ang ama ay natakot.
Naligaw ba ang kanyang anak? Siya ba ay nasaktan?

Ang ama ay lumuhod at nanalangin. Hiniling niya sa Ama sa Langit na tulungan
siyang makita ang kanyang anak. Pagkatapos ay tumindig siya at muling tinahak
ang landas. Hindi nagtagal ay nakita niya ang kanyang anak. Niyakap ng ama ang
batang lalaki at sinabi sa kanya kung gaano niya siya kamahal. (Hango mula sa
“Turning the Heart of a Father,” ni Owen C. Bennion, Ensign, Mayo 1971, p. 28–30.)

Talakayan • Paano nalaman ng batang lalaki na mahal siya ng kanyang ama? (Isinama siya
ng kanyang ama sa pangingisda, hinanap siya nang siya ay maligaw, nanalangin
para sa kanya, at ipinakita kung gaano siya kaligaya nang matagpuan siya.)

• Paano ninyo nalalaman na mahal kayo ng inyong mag-anak?

Pagkatapos sumagot ng mga bata, ipaliwanag na naipakikita sa atin ng ating mga
magulang at mag-anak na mahal nila tayo sa maraming paraan.

Tayo ay May Ama sa Langit na Nagmamahal sa Atin

Talakayan • Paano ninyo nalaman na mahal kayo ng Ama sa Langit?

Awit Sabihin sa mga bata na mahal tayo ng Ama sa Langit at nais na maging maligaya
tayo. Binigyan niya tayo ng magandang daigdig upang tirahan. Awitin o bigkasin
ang mga salita sa “Ako ay Mahal ng Ama sa Langit,” na tinutulungan ang mga bata
na gawin ang mga isinasaad na galaw.
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T’wing maririnig (ilagay ang mga kamay sa tainga) awit ng ibon (ikampay ang mga
bisig na tulad ng mga pakpak)

O titingin sa langit (itaas ang mga kamay at gawing parang arko),
T’wing madarama, ulan sa mukha (iwagwag ang mga daliri na tila mga patak ng

ulan)
O hanging pumapagaspas (pabalik-balik na iindayog ang kapwa mga kamay),
T’wing hahawakan ang bulaklak (magkunwaring inaamoy ang bulaklak)
O daraan sa puno (lumakad sa kinatatayuan),
Ako’y masaya’t buhay sa mundong ‘to (iunat ang mga kamay at bisig)
Na likha ng Ama sa Langit (yakapin ang sarili).

Kanyang ‘binigay manga mata (ituro ang mga mata)
Nang paru-paro’y makita (pagkawingin ang mga hinlalaki at ikampay ang mga daliri

na tulad ng mga pakpak).
Kanyang ‘binigay manga tainga (ituro ang mga tainga)
Nang ang tunog ay marinig (ilagay ang bahagyang nakatikom na kamay sa may

likod ng tainga).
Puso, (ituro ang puso) buhay ko at isipan (ituro ang tagiliran ng ulo);
Pasasalamat sa kanya (ihalukipkip ang mga bisig)
Oo alam ko na ako ay mahal (nakadipang mga kamay at bisig)
Ng aking Amang nasa langit. (Ilagay ang mga kamay sa tapat ng puso.)

Talakayan • Anong mga bagay ang nagpapaalala sa inyo na mahal kayo ng Ama sa Langit?

• Anong pakiramdam ninyo na malaman na kayo ay anak ng Ama sa Langit at na
mahal niya kayo?

Buod

Awit Ipaawit sa mga bata ang unang talata ng “Ako ay Anak ng Diyos.” Ipaalaala sa 
mga bata na ang Diyos ay isa pang pangalan para sa Ama sa Langit.

Ituro na ang mga salita ng awit ay nagsasabi sa atin na ang bawat isa sa atin ay
minamahal na anak ng Ama sa Langit at na binalak niya na magpunta tayo sa
daigdig at tanggapin ang ating katawang pisikal. Binalak din niya na magkaroon
tayo ng mga mag-anak upang mahalin at turuan nang tayo ay makabalik at
mamuhay na kapiling siyang muli.

Patotoo Magpatotoo na alam mong mahal tayo ng Ama sa Langit dahil sa tayo ay binigyan
niya ng katawang pisikal, ng isang magandang daigdig na titirahan, at mga mag-
anak na nagmamahal sa atin.

Himukin ang mga bata na pasalamatan ang Ama sa Langit sa kanilang mga
panalangin ngayong gabi para sa pagkaparito sa daigdig.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

Aralin 3
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1. Magkakahiwalay na gupitin ang mga manikang papel at bigyan ng isa ang
bawat bata. Pakulayan o papalamutian sa mga bata ang mga manika. Kapag
tapos na ang mga bata, ipakikita sa kanila ang kanilang mga manika sa klase.
Ituro kung paano naging kaiba at gumanda ang bawat manikang papel.
Ipaalaala sa mga bata na may pagkakatulad tayo ngunit walang taong ganap na
katulad ng isa pang tao.

2. Paupuin ang mga bata nang pabilog. Ihagis ang isang supot ng bins o iba pang
malambot na bagay sa isang bata at magtanong tungkol sa aralin. Pasagutan sa
bata ang tanong at ihagis muli ang supot ng bins sa iyo. Ulitin hanggang sa ang
bawat bata ay magkaroon ng pagkakataon na sumagot ng kahit na isang tanong
man lamang. Gamitin ang mga sumusunod na tanong o gumawa ng sarili mong
tanong:

• Saan tayong lahat nanirahan bago tayo nagpunta sa daigdig? (Sa langit.)

• Sino ang nakapiling natin? (Ang Ama sa Langit at si Jesucristo at ang lahat.)

• Saan tayo nakatira ngayon? (Sa daigdig.)

• Ano ang anyo ng ating mga espiritu? (Katulad ng ating mga katawang pisikal.)

3. Bigyan ang mga bata ng papel at mga lapis o krayola at paguhitin sila ng mga
larawan ng mga bagay na nagpapaalaala sa kanila na mahal sila ng Ama sa
Langit.

4. Patayuin ang mga bata at ipalaro ang larong “Sabi ng Guro.” Ipaliwanag na
gagawin nila ang ipagagawa mo sa kanila kung sasabihin mo lamang ang “Sabi
ng Guro” bago mo ibigay ang tagubilin. Ipagawa sa mga bata ang mga galaw
na tulad ng paghahalukipkip ng mga bisig, paghawak sa kanilang mga balikat,
at pag-ikot, na sinasabi minsan na “Sabi ng guro” bago magtanong at kung
minsan ay ipinagagawa lamang ang galaw. Kung gagawin ng mga bata ang
galaw samantalang hindi mo naman sinasabing “Sabi ng guro,” kailangan silang
maupo hanggang sa matapos ang laro. Ulitin ang laro hangga’t nais ninyo.

Ipaalaala sa mga bata na ang kanilang mga katawang pisikal ay nagpapahintulot
sa kanilang gawin ang lahat ng galaw na ito.



Pinili Kong Sundin 
si Jesucristo

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na sa buhay bago ang buhay sa mundo,
tayo ay namuhay na kapiling ang Ama sa Langit at si Jesucristo at piniling sundin
sila.

Paghahanda 1. May panalanging pag-aralan ang Job 38:7, Moises 4:1–4, Abraham 3:24–28, 
at Mga Saligan ng Pananampalataya 1:1. Tingnan din sa Mga Alituntunin ng
Ebanghelyo (31110), kabanata 3.

2. Maghanda ng ihimig at awitin ang unang talata ng “Ako ay Anak ng Diyos” 
(Mga Alituntunin ng Ebanghelyo). Ang mga salita sa awit na ito ay kasama 
sa likod ng manwal.

3. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya at Ang Mahalagang Perlas.
b. Tsart na PAT (tingnan sa aralin 1).
c. Larawan 2–3, Si Jesus ang Cristo (Pakete ng Larawan ng Sining ng

Ebanghelyo 240; 62572); larawan 2–4, Ang Buhay Bago ang Buhay sa
Mundo.

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Tayo ay mga Anak ng Diyos

Sabihin sa mga bata na ihihimig mo ang isang awit. Papakinigin silang mabuti at
ipasabi sa iyo ang pamagat ng awit kapag ikaw ay natapos na. Ihimig ang “Ako 
ay Anak ng Diyos.”

• Anong awit ang aking inihimig?

• Ano ang sinasabi ng awit tungkol sa kung sino kayo?

Ipaawit sa mga bata ang unang talata ng awit.

Ipaalaala sa mga bata na sa nakaraang aralin ay pinag-usapan ninyo kung saan
tayo nanirahan bago tayo nagpunta sa daigdig.

• Saan tayo namuhay bago tayo nagpunta sa daigdig?

• Sino ang nakapiling natin sa langit?

• Ano ang dahilan ng pagiging magkakapatid nating lahat? (Tayong lahat ay 
anak ng Ama sa Langit.)

Pagbabalik-aral 
na talakayan

Gawaing 
pantawag pansin
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Tayo ay Gumawa ng Mahalagang Pagpili sa Langit

Sabihin sa mga bata na malalaman nila ang tungkol sa isang bagay na nakasasabik
na nangyari bago tayo ipinanganak, habang tayo ay namumuhay na kapiling ang
Ama sa Langit.

Ipakita ang larawan 2–4, Ang Buhay Bago ang Buhay sa Mundo. Ipaliwanag na ito
ay isang ideya ng pintor sa kung ano ang anyo ng langit. Ipaliwanag na sa langit
tayong lahat ay mga espiritu na lumakad at nakipag-usap sa Ama sa Langit. Pag-
isipin ang mga bata kung paano kaya ang naging pamumuhay noon na kapiling
ang Ama sa Langit. Tulungan silang maunawaan kung gaano kamangha-mangha
ang makita siya at makapiling siya.

Sabihin sa mga bata na habang tayo ay nasa langit, tinawag tayo ng Ama sa Langit
upang dumalo sa isang malaking pulong. Ang lahat ng anak ng Ama sa Langit ay
naroon. Nais ng Ama sa Langit na makipag-usap sa atin.

Ipaliwanag na sinabi sa atin ng Ama sa Langit na kailangan nating pansamantalang
lumayo sa kanya upang magkaroon ng katawang pisikal at matutong piliin ang
tama. Sinabi sa atin ng Ama sa Langit na maglalaan siya ng lugar kung saan natin
magagawa ang mga bagay na ito.

• Saan nais ng Ama sa Langit na magpunta tayo? (Sa daigdig.)

Sinabi sa atin ng Ama sa Langit na sa pagpunta natin sa daigdig, hindi natin
maaalaala ang pamumuhay na kapiling siya. Sinabi rin niya na kakailanganin natin
ang isang tao upang tulungan tayong makabalik sa langit upang muling mamuhay
na kapiling siya pagkatapos ng panahon ng ating paglagi sa daigdig. Nangako
siyang ipadadala ang isang tao upang tulungan tayo.

Talakayan • Ano ang inyong pakiramdam na malaman na sapat ang pagmamahal sa inyo ng
Ama sa Langit upang magpadala ng isang taong tutulong sa inyo na makabalik
sa langit upang muling mamuhay na kapiling siya?

Ipaliwanag na nang sabihin sa atin ng Ama sa Langit na ipadadala niya ang isang
tao upang tulungan tayo, tayong lahat ay sumigaw sa galak (tingnan sa Job 38:7).

Ipakita ang larawan 2–3, Si Jesus ang Cristo.

• Sino ito?

Ipaliwanag na si Jesus ay namuhay sa langit na kasama natin. Siya ang panganay
sa mga espiritung anak ng ating Ama sa Langit.

Sabihin sa mga bata na bilang isang simbahan tayo ay may mga pahayag na
tinatawag na Mga Saligan ng Pananampalataya na nagsasabi sa atin ng ating
pinaniniwalaan. Tulungan ang mga bata na isaulo ang unang bahagi ng unang
saligan ng pananampalataya: “Naniniwala kami sa Diyos, ang Walang Hanggang
Ama, at sa Kanyang Anak, na si Jesucristo.”

Sabihin sa mga bata na ang Diyos, ang Walang Hanggang Ama ay isa pang
pangalan para sa Ama sa Langit.

Sabihin sa mga bata na itinanong ng Ama sa Langit kung sino ang dapat niyang
ipadala upang magturo sa atin. Buklatin ang Mahalagang Perlas sa Abraham 3:27
at basahin nang malakas ang isinagot ni Jesus: “Naririto ako, isugo ako.” Sinabi ni
Jesus na gagawin niya ang anumang nais ipagawa ng Ama sa Langit sa kanya
upang tulungan tayo. Basahin nang malakas ang huling bahagi ng Moises 4:2
(mula sa Ama). Sinabi rin ni Jesus na ibibigay niya ang lahat ng kaluwalhatian sa
Ama sa Langit. Maikling ipaliwanag ang kahulugan ng kaluwalhatian.

Kuwento sa banal 
na kasulatan 
at talakayan

Saligan ng
pananampalataya

Paglalahad ng guro
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• Paano ninyo masasabi na mahal ni Jesus ang Ama sa Langit? (Ikalulugod 
niyang gawin ang nais ipagawa ng Ama sa Langit sa kanya.)

• Sino pa ang mahal ni Jesus? (Tayo.)

Bigyang-diin ang pagmamahal ni Jesus para sa Ama sa Langit at sa atin sa
pamamagitan ng pagbabalik-aral sa mga bagay na ikinalugod gawin ni Jesus.

Ikinalugod ni Jesucristo na—

• Magpunta sa daigdig upang tulungan tayo.

• Magpatotoo tungkol sa Ama.

• Ituro sa atin ang tamang daan upang mamuhay at maging maligaya.

• Ipakita sa atin ang gagawin upang muli tayong makapamuhay na kapiling ang
Ama sa Langit.

• Ialay ang kanyang buhay para sa atin.

Ituro na ang isa pang espiritung anak na lalaki na nagngangalang Lucifer ay nagnais
ding maisugo sa daigdig upang tulungan tayo. Sinabi niya sa Ama sa Langit na
pupunta siya sa daigdig at pipilitin tayong lahat na gawin ang tama. Hindi niya tayo
pahihintulutang pumili para sa ating sarili. Nais ni Lucifer na ibigay sa kanya ng Ama
sa Langit ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian.

Basahin nang malakas ang pasiya ng Ama sa Langit mula sa Abraham 3:27: “Aking
isusugo ang una.”

• Sino ang pinili ng Ama sa Langit upang tumulong sa kanya?

Ipaliwanag na lubhang nagalit si Lucifer dahil hindi siya pinili. Hindi niya tinanggap ang
plano ng Ama sa Langit. Sa halip, lumikha si Lucifer ng malaking digmaan sa langit.
Ito ay hindi digmaan ng mga baril at bomba, kundi isang digmaan ng pakikipag-usap
at pagsisikap na mahikayat ang mga tao na sumunod sa kanya. Napapaniwala ni
Lucifer ang ilan sa ating mga espiritung kapatid na ang kanyang masasamang ideya
ay mabuti, at pinili nilang sumunod sa kanya sa halip na kay Jesus.

Sabihin sa mga bata na si Lucifer ay tinatawag ding Satanas, o ang diyablo.

Talakayan • Sino ang inyong piniling sundin, si Jesus o si Satanas?

Patayuin ang mga bata kung pinili nilang sumunod kay Jesus. Ipaliwanag na pinili
nilang lahat na sumunod kay Jesus, kaya dapat ay nakatayo silang lahat.

Ipaliwanag na alam nating sumunod tayo kay Jesus dahil narito tayo sa daigdig.
Ang mga espiritung sumunod kay Satanas ay hindi pinahintulutang maisilang sa
daigdig at tumanggap ng katawang pisikal.

Sabihin sa mga bata kung gaano ka kaligaya na pinili mong sumunod kay Jesus.
Sabihin sa kanila na ipinagmamalaki mo sila dahil pinili nilang sumunod kay Jesus
at hindi kay Satanas. Purihin ang mga bata sa pagpili ng tama.

Nais Nating Ipagpatuloy na Sundin si Jesucristo

Paglalahad ng guro Bigyang-diin sa mga bata na hindi sila pinilit na sumunod kay Jesus. Sila ay
nakapamili. Maaari sana nilang sundin si Satanas. Ngunit pinili nila ang tamang daan.

Sabihin sa mga bata na may gayundin silang pagpipilian sa buhay na ito sa
daigdig. Sinisikap pa rin ni Satanas na mahikayat tayong sumunod sa kanya. Nais
ng Ama sa Langit na sundin natin si Jesus dahil iyon ang makapagpapaligaya sa

Aralin 4
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atin at makapagpapahintulot sa atin na muling mamuhay na kapiling ang Ama sa
Langit at si Jesus. Ngunit hindi tayo pinipilit na sumunod kay Jesus. Maaari tayong
pumili kung nais nating gawin ang mabubuting bagay na nais ni Jesus na gawin
natin o ang masasamang bagay na nais ni Satanas na gawin natin.

Tsart na PAT Ipakita ang tsart na PAT. Tanungin ang mga bata kung sino ang nasa larawan sa
tsart. Basahin ang mga salita sa tsart habang nakaturo ka sa mga ito. Pagkatapos
ay pasabayin ang mga bata sa iyo sa pagbigkas ng, “Pipiliin ko ang tama.”

Talakayan Pasagutan sa mga bata ang mga sumusunod na tanong (o ang ilan na ginawa 
mo) tungkol sa gagawin nila upang sumunod kay Jesus:

• Kung pipiliin ninyong sumunod kay Jesus, ano ang maaari ninyong gawin kung
nasaktan ninyo ang isang tao nang hindi sinasadya?

• Kung pipiliin ninyong sumunod kay Jesus, paano kayo kikilos sa klaseng ito?
(Ipakikita sa mga bata ang mga galaw na tulad ng matahimik na pag-upo,
pakikinig, angkop na pakikisali, at hindi paggambala sa ibang mga bata.)

• Kung pipiliin ninyong sumunod kay Jesus, ano ang maaari ninyong gawin o
sabihin kung may isang taong nagbigay sa inyo ng regalo o gumawa ng isang
bagay para sa inyo?

• Kung pipiliin ninyong sumunod kay Jesus, paano ninyo pakikitunguhan ang
isang taong hindi naging mabait sa inyo?

Muling tukuyin ang tsart na PAT at ipaulit sa mga bata ang mga salitang naroon.

Buod

Patotoo Ibigay ang iyong patotoo na bago tayo nagpunta sa daigdig, ang bawat isa sa 
atin ay gumawa ng pagpili. Pinili nating sundin si Jesucristo, at muli tayong
mamumuhay na kapiling niya at ng Ama sa Langit kung gagawin natin ang itinuro
sa atin ni Jesus na gawin.

Ipaliwanag na bawat linggo sa Primarya ay matututuhan ng mga bata ang mga
bagay na nais ni Jesus na gawin natin.

Himukin ang mga bata na pasalamatan ang Ama sa Langit sa kanilang mga
panalangin sa pagsusugo kay Jesus sa lupa upang maging ating Tagapagligtas.
Imungkahi na hilingin nila sa Ama sa Langit na tulungan silang gumawa ng mga
tamang pagpili upang sila ay muling makapamuhay na kapiling siya at si Jesus
balang araw.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Patingnan sa mga bata ang kanilang mga singsing na PAT. Kung walang suot na
singsing na PAT ang mga bata, maaaring naisin mong talian ng kapirasong sinulid
ang daliri ng bawat bata na tulad ng isang singsing. Sabihin sa mga bata na ang
kanilang mga singsing ay magpapaalaala sa kanila na pinili nilang sumunod kay
Jesus at na dapat silang magpatuloy sa paggawa ng mga tamang pagpili.
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2. Awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng “Ako’y Namuhay sa Langit”
(I Lived in Heaven, Children’s Songbook, p. 4):

Ako’y namuhay noon sa langit, totoo;
Minahal natin doon ang lahat ng tao.
Ating Ama’y naglahad ng magandang plano,
Tungkol sa lupa at kaligtasan ng tao.

Pagkatapos ninyong umawit, magtanong ng tulad ng mga sumusunod tungkol
sa sinasabi ng awit (ulitin ang mga linya ng awit kung kailangan upang tulungan
ang mga bata sa kanilang mga sagot):

• Saan kayo namuhay ayon sa awit? Kailan kayo namuhay roon?

• Sino ang kapiling ninyong namuhay roon?

• Ano ang ginawa ng Ama sa Langit habang nasa langit tayo na kapiling niya?

• Tungkol saan ang plano?

Awitin ang ikalawang talata ng awit at magtanong ng mga gayon ding
katanungan:

Kailangan ng Ama’y ang isang nagmamahal 
Upang tayo’y makabalik, buhay ang alay.
Mayro’ng ang nais ay ang karangalan lamang.
Wika ni Jesus, Luwalhati’y sa iyo Ama.”
(© 1987 ni Janeen Jacobs Brady. Ginamit nang may pahintulot.) 

3. Paguhitin ang mga bata ng mga larawan ng inaakala nilang anyo ng kalangitan.

4. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “He Sent His Son” (Children’s Songbook,
p. 34) o “Susundin Ko’ng Plano ng Diyos” (I Will Follow God’s Plan, Children’s
Songbook, p. 164). Ang mga salita sa “He Sent His Son” ay kasama sa likod 
ng manwal.

Susundin Ko ang Plano ng Diyos

Buhay ko’y handog; ‘to’y may plano rin.
Buhat pa sa langit, aking layunin.
Pinili kong tungkulin ang mundong ito.
Upang ang Diyos ang s’yang maging gabay ko.
Susundin ang plano N’ya;
Kanyang pag-ibig at salita.
Gagawa’t magdarasal; 
Halimbawa n’ya’y susundin.
Upang dito’y lumigaya
At do’n sa piling N’ya.

Aralin 4



Maaari Akong Gumawa
ng mga Tamang Pagpili

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na maaari nating piliin ang tama dahil sa
binigyan tayo ng kalayaan ng Ama sa Langit.

Paghahanda 1. May panalanging pag-aralan ang Mateo 21:14–16 at Doktrina at mga Tipan 37:4.
Tingnan din sa Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110), kabanata 4.

2. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Piliin ang Tamang Daan” (Piliin
ang Tama, B). Ang mga salita sa awit na ito ay kasama sa likod ng manwal.

3. Kung nais mong gamitin ang gawaing nagpapayaman sa kaalaman 1 mula sa
aralin 6 sa susunod na linggo, gumawa ng paalaala na katulad ng sumusunod
upang maiuwi ng bawat bata sa kani-kanyang mga magulang:

Kung nais mong gamitin ang gawaing nagpapayaman sa kaalaman 2 mula sa
aralin 6 sa susunod na linggo, maghanda ng paalaala na humihiling sa mga
magulang ng bawat bata na magpadala ng isang larawan ng mag-anak sa
kanilang anak sa susunod na linggo (ito ay maaaring katulad ng paalaala na
nasa itaas kung gagamitin mo ang kapwa mga gawain).

4. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya at kopya ng Doktrina at mga Tipan.
b. Tsart na PAT (tingnan sa aralin 1).
c. Isang mangkok ng maliliit na bagay na magkakaiba ng kulay, katulad ng mga

kendi o makikintab na bato. Maglaan ng sapat na dami ng bawat kulay upang
magkaroon ng mga pagpipiliang kulay ang bawat bata.

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kamustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Nais ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na Pumili Tayo Para sa Ating Sarili

Ipakita ang mangkok ng maliliit na bagay at papiliin ng isa ang bawat bata. Sabihin
sa mga bata na kagagawa lamang nila ng pagpili. Kailangan nating gumawa ng
maraming pagpili sa bawat araw.

Gawaing 
pantawag pansin

Pakisabi kay [pangalan ng bata] kung paano napili ang kanyang 
pangalan upang mapag-usapan namin ang tungkol dito sa susunod 
na klase. Salamat po.
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• Anong mga pagpili ang ginawa mo ngayong araw na ito? (Ang mga sagot ay
maaaring kabilangan ng pagpili ng isusuot, pagpili ng kakainin sa almusal, o
pagpili ng gagawin sa malayang oras.)

Sabihin sa mga bata na ang paggawa ng mga pagpili ay isang napakahalagang
bahagi ng buhay sa daigdig. Ang ilang mga pagpili ay madali at ang ilan ay
mahirap. Ang ating kalayaang pumili ay ibinigay sa atin noong namuhay tayo sa
langit na kapiling ng Ama sa Langit at ni Jesucristo.

Paglalahad ng guro Ipaalaala sa mga bata na bago tayo nagpunta sa daigdig na ito, tayo ay tinawag
ng Ama sa Langit sa isang pulong. Tingnan kung naaalaala ng mga bata mula 
sa nakaraang aralin kung ano ang nangyari sa pulong na iyon. Kung hindi, mabilis
na pagbalik-aralan, na tinatalakay ang mga sumusunod na ideya:

Sa pulong na ito ay inilahad ng Ama sa Langit ang isang plano upang matulungan
tayong maging katulad niya. Pinili nating sundin ang plano, kaya’t bawat isa sa atin
ay nagpunta sa daigdig at tumanggap ng katawang pisikal. Kung pipiliin nating
sundin ang mga kautusan habang tayo ay nasa daigdig, magagawa nating
mamuhay na kapiling muli ang Ama sa Langit. Si Jesus ay nagkusang magpunta 
sa daigdig upang maipakita sa atin ang kailangan nating gawin upang muling
mamuhay sa piling ng Ama sa Langit. Nais ni Lucifer na magpunta sa daigdig at
pilitin ang bawat isa na sumunod sa mga kautusan. Ayaw niyang bigyan ng anumang
pagpili ang mga tao. Ngunit nais ni Jesus na sundin ang plano ng Ama sa Langit.
Nais niyang makapili ang mga tao ng nais nilang paraan ng pamumuhay.

Ipaliwanag na alam ng Ama sa Langit na pinakamainam para sa atin na
makapamili para sa ating sarili upang matuto tayong gumawa ng mga tamang
pagpili. Ang pagkakaroon natin ng sariling pagpili ay tinatawag na kalayaan sa
pagpili. Ipabigkas nang malakas sa mga bata ang salitang kalayaan nang ilang ulit.

Ipaliwanag na si Lucifer (na tinatawag ding Satanas) at ang kanyang mga
tagasunod ay kumakalaban pa rin sa plano ng Ama sa Langit. Nais nilang gamitin
natin ang ating kalayaan sa pagpiling sundin sila sa halip na sumunod kay Jesus at
gawin ang tama.

Tsart na PAT Ipakita ang tsart na PAT.

• Ano ang nais gawin ni Jesus upang matulungan tayong piliin ang tama? (Nais
niyang magpunta sa daigdig upang turuan tayo ng tama upang makapili tayo
nang may katalinuhan.)

Ituro ang mga salita sa tsart na PAT. Bigkasin nang malakas ang mga salita, at
pagkatapos ay ulitin ang mga ito na kasabay ng mga bata.

Maaaring Piliin ng mga Bata na Gawin ang Tama

Sa iyong sariling mga salita, isalaysay ang kuwento na matatagpuan sa Mateo
21:14–16. Ipaliwanag na ang ilan sa mga punong saserdote ay hindi naniwala na 
si Jesucristo ang Tagapagligtas, ang siyang ipinadala ng Ama sa Langit upang
tulungan sila. Minanmanan nilang mabuti si Jesus sa pagbabakasakaling makita
siyang gumagawa ng isang bagay na mali upang siya ay maipapatay nila.

Ipaliwanag na nang pagalingin ni Jesus ang mga taong bulag at lumpo sa templo,
ang mga punong saserdote ay nagalit. Nang magsimulang purihin ng mga bata si
Jesus, lalong nagalit ang mga saserdote, at nais nilang patigilin ni Jesus ang mga
bata. Ngunit sa halip ay tinanong niya ang mga saserdote kung hindi nila nabasa
sa mga banal na kasulatan na siya ay pupurihin ng maliliit na bata.

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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Ituro na tulad ng mga bata sa kuwentong ito, maaaring piliin ng mga bata sa iyong
klase na sundin at purihin si Jesus.

Banal na kasulatan Buklatin ang Doktrina at mga Tipan at basahin nang malakas ang bahagi ng
Doktrina at mga Tipan 37:4: “Hayaang ang bawat tao ay pumili para sa kanyang
sarili.” Ipaliwanag na sa banal na kasulatang ito, ang ibig sabihin ng bawat tao ay
lahat ng tao. Tayong lahat ay makapipili ng ating gagawin. Patayuin ang mga bata
at ipaulit ang parirala.

Tsart na PAT Ituro ang tsart na PAT at muling ipaulit sa mga bata ang mga salita sa tsart.

Maaari Nating Piliin ang Tama

Kuwento Isalaysay sa mga bata ang isang kuwento tungkol sa isang bata na piniling gawin
ang ninanais ni Jesus. Maaaring naisin mong gamitin ang sumusunod na kuwento:

Isang umaga ng Linggo ay nagising si Brittany na mainit ang ulo. Gabing-gabi na
siyang natulog at kinailangang gumising nang napakaaga. Kinailangan niyang
maghintay sa paggamit ng paliguan. Pagkatapos ay hindi niya makita ang isa sa
kanyang mga sapatos. Pagkatapos ay natisod ang kanyang daliri sa paa ng isang
upuan. Nagalit ang kanyang kuya sa kanya dahil inakala niyang mahuhuli ang
buong mag-anak nang dahil sa kanya.

Sa Primarya ay hindi umawit si Brittany. Hindi siya ngumiti. Ni hindi siya nakinig.
Naisip niya na sana ay wala siya sa Primarya. Naupo siya sa huling hanay at
sumimangot at pinaglaruan ang ilang bagay na nasa kanyang bulsa.

• Anong mga pagpili ang ginawa ni Brittany?

Inihandang mabuti ng guro ni Brittany ang aralin at alam niyang hindi nakikinig si
Brittany. Pagkatapos ng klase ay nakipag-usap nang sarilinan ang guro ni Brittany
sa kanya at itinanong kung ano ang suliranin. Nagsimulang umiyak si Brittany. Nais
niyang maging maligaya, at nais din niyang maging maligaya ang kanyang guro.

Itinanong ng guro ni Brittany kung nais niyang subukin ang isang eksperimento.
Para kay Brittany ang eksperimento ay tila isang katuwaan. Itinuro ng kanyang 
guro na ang pagpili ng tama at paggawa ng nais ni Jesus na gawin natin ay
makatutulong upang tayo ay maging maligaya. Sumang-ayon si Brittany na
subuking gawin ang nais ni Jesus na gawin niya sa susunod na Linggo sa Primarya.

Nang sumunod na Sabado, ipinaalaala ng guro ni Brittany sa kanya ang tungkol 
sa eksperimento. Nasabi ni Brittany sa kanyang sarili na, “Bukas ay gagawin ko
ang nais ni Jesus na gawin ko.”

Nang magising si Brittany ng umaga ng Linggo, sabik siyang subukin ang
eksperimento. Mabilis siyang gumayak upang magpunta sa simbahan at tinulungan
ding gumayak ang kanyang kapatid na babae. Nang dumating si Brittany sa Primarya,
siya ay nakangiti. Inawit niya ang pambungad na awit at magalang na naupo habang
binibigkas ang pambungad na panalangin. Ang batang lalaking nakaupo sa tabi ni
Brittany ay bulung nang bulong sa kanya, at hindi nagtagal ay bumubulong na rin si
Brittany at hindi na nakikinig. Bago magpunta sa klase, tumingala si Brittany at nakita
ang larawan ni Jesus sa dingding. Naalaala niya na nais niyang gawin ang nais
ipagawa ni Jesus sa kanya. Tahimik na lumakad si Brittany papunta sa klase at naupo
sa hanay sa harapan. Nakinig siya sa aralin at sinagot ang mga itinanong ng kanyang
guro sa kanya. Naging maligaya ang pakiramdam ni Brittany. Natuwa siya na pinili
niya ang tama. Natuklasan niya na ang pagpili ng tama at paggawa ng nais ipagawa
sa kanya ni Jesus ay nakapagpaligaya sa kanya.
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Talakayan • Bakit maligaya ang pakiramdam ni Brittany?

• Kailan kayo naging maligaya dahil pinili ninyo ang tama?

Buod

Gawain Ipagawang kamao na nakalabas ang hinlalaki ng mga kamay na bawat bata. Sabihin
sa mga bata na ilalarawan mo ang ilang mga pagpili na maaari nilang gawin. Kung
ang pagpiling inilalarawan ay isang bagay na ipagagawa sa kanila ni Jesus, dapat
nilang iturong paitaas ang kanilang mga hinlalaki. Kung ang pangungusap ay
naglalarawan ng isang bagay na ipagagawa sa kanila ni Satanas, dapat nilang iturong
pababa ang kanilang mga hinlalaki. Gamitin ang mga sumusunod na halimbawa o
lumikha ng ilan na sariling iyo:

• Pinili mong magpunta sa Primarya.

• Pinili mong umawit sa Primarya nang hilingin ng pinuno na umawit ang bawat isa.

• Pinili mong panatilihing nakadilat ang iyong mga mata habang nananalangin.

• Pinili mong dalhin ang isang kaibigan sa simbahan.

• Pinili mong bumulong sa iyong kaibigan habang nagsasakramento.

• Pinili mong lumakad nang tahimik papunta sa iyong silid-aralan.

• Pinili mong tumawa nang ang isa pang bata ay natisod at nadapa.

• Pinili mong gambalain ang ibang mga bata sa pamamagitan ng pag-iingay.

• Pinili mong tulungan ang guro sa gawain.

• Pinili mong pagtawanan ang isang taong sumagot ng mali sa katanungan.

• Pinili mong tahimik na makinig kapag nagkukuwento ang guro.

Awit Pamunuan ang mga bata sa pag-awit o pagbigkas ng mga salita sa “Piliin ang
Tamang Daan.”

Patotoo Sabihin sa mga bata kung gaano ang iyong pasasalamat na binigyan tayo ng Ama
sa Langit ng kalayaan sa pagpili. Ipahiwatig ang iyong pagtitiwala sa kakayahan ng
mga bata sa paggawa ng mga tamang pagpili.

Paghandain ang mga bata na ikuwento sa klase sa susunod na linggo ang tungkol
sa isang tamang pagpili na ginawa ng bawat isa sa kanila sa buong linggo.

Bigay-sipi Kung nakapaghanda ka ng mga paalaala para sa mga bata tungkol sa aralin sa
susunod na linggo, bigyan ang bawat bata ng isang paalaala. Ipaliwanag ang mga
paalaala sa mga bata at sabihin sa kanila na ibigay ang mga paalaala sa kanilang
mga magulang.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

Aralin 5
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1. Patayuin ang lahat ng bata. Pumili ng isang bata upang maging pinuno, at ibigay
sa kanya ang isang barya o butones. Patayuin ang pinuno sa harap ng klase na
itinatago ang barya sa isa sa kanyang mga kamay. Pahulaan sa mga bata sa
klase kung saang kamay naroon ang barya. Kapag nakahula na ang bawat isa,
ipakikita ng pinuno kung aling kamay ang may hawak ng barya. Ang mga
batang nakahula ng tama ay hahakbang ng isa papalapit sa pinuno. Ang iba ay
mananatili sa kanilang kinaroroonan. Magpatuloy hanggang maabot ng isang
bata ang pinuno.

• Bakit hindi palaging tama ang hula ninyong lahat? (Wala kayong anumang
kaalaman na tutulong sa inyo sa paghula.)

• Ang panghuhula ba ay mabuting paraan sa paggawa ng mga pagpili?

Tulungan ang mga bata na maunawaan na hindi natin kailangang manghula
tungkol sa ating mga pagpapasiya. Itinuro sa atin ni Jesus ang dapat nating
gawin. Kung gagawin natin ang nais ng Ama sa Langit at ni Jesus na gawin
natin, palagi tayong makagagawa ng mga tamang pagpili.

2. Bigyan ng papel at mga krayola ang mga bata at paguhitin sila ng mga larawan
ng kanilang sarili na ginagawa ang mga bagay na ipagagawa sa kanila ni
Jesucristo sa Primarya. Ang mga halimbawa ay tahimik na pag-upo, pag-awit,
pagtulong sa guro, o tahimik na paglalakad.

3. Tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita sa “Dinggin,
Dinggin” (Listen, Listen, Children’s Songbook, p. 107), na ginagamit ang mga
nakasaad na galaw:

Munting tinig ay dinggin (ilagay ang kamay sa tainga)!
Dinggin, dinggin (ilagay ang daliri sa labi)!
Kung ikaw ay pipili (ibukas ang mga kamay, na nakatihaya ang mga palad).
S’ya’y gabay mo, `lagi (ihalukipkip ang mga bisig).

Ulit-ulitin ang awit upang matulungan ang mga bata na matutuhan ang mga
salita.



Tayo ay May mga 
Natatanging Mag-anak

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na binalak ng Ama sa Langit na lumaki
ang mga bata sa loob ng mga mag-anak.

Paghahanda 1. May panalanging pag-aralan ang Lucas 1:26–38 at Mateo 1:18–25.

2. Gupitin ang mga sumusunod na titik mula sa papel. Gawing mga tatlo o apat 
na pulgada ang taas ng mga titik:

MMAAGG--AANNAAKK
3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Masayang Pamilya” (A Happy

Family, Children’s Songbook, p. 198). Ang mga salita sa awit na ito ay kasama
sa likod ng manwal.

4. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Isang larawan ng iyong mag-anak (kung nanaisin).
c. Papel at mga lapis o krayola.
d. Larawan 2–5, Ang Pagbati ng Anghel kay Maria: larawan 2–6, Ang Pagsilang

(Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 201; 62495).

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Paalaala: Maging sensitibo sa mga pangmag-anak na kalagayan ng mga kasapi 
ng klase. Tulungan ang mga bata na maunawaan na ang pinakamahalagang bagay
tungkol sa isang mag-anak ay hindi ang bilang ng mga taong nasa mag-anak kundi
ang pagmamahal at pagkalinga ng mga kasapi ng mag-anak para sa isa’t isa.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito. Maaaring naisin mong anyayahan ang
bawat bata na magsalaysay ng isang pagkakataon noong nakaraang linggo nang
piliin niya ang tama.

Ang mga Mag-anak ay Bahagi ng Plano ng Ama sa Langit

• Saan kayo namuhay bago kayo naparito sa lupa?

Pagbalik-aralan kasama ng mga bata na pinili ng bawat isa sa atin na sundin ang
plano ng Ama sa Langit at magpunta sa daigdig. Sabihin sa mga bata na noong
magpunta tayo sa daigdig, tayo ay biniyayaan ng Ama sa Langit ng mga taong
tutulong at magmamahal sa atin.

Gawaing 
pantawag pansin
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Sabihin sa mga bata na bibigyan mo sila ng mga pahiwatig upang tulungan silang
malaman kung sino ang mga taong ito. Isa-isang pahawakan sa isang bata ang
bawat titik sa salitang mag-anak. Ipabigkas sa mga bata ang pangalan ng titik.
Pagkatapos ay magbigay ng pahiwatig tungkol sa titik na iyon. Ang ilang maaaring
maging pahiwatig ay ibinigay sa sumusunod.

1. May pagmamahalan dito.

2. Ang tatay ay bahagi nito.

3. Gayundin ang mga tiya at tiyo.

4. Ama sa Langit ang may plano nito.

5. Nanay ang ilaw dito.

6. Ako ay bahagi nito.

7. Kayo ay bahagi nito.

Kapag naibigay mo na ang lahat ng pahiwatig, ulitin ang salitang mag-anak na
kasabay ng mga bata.

Talakayan • Bakit kailangan natin ang mga mag-anak?

Ipaliwanag na noong mga sanggol pa tayo ay kinailangan na natin ang mga 
taong mag-aalaga sa atin. Binalak ng Ama sa Langit na ang bawat isa sa atin ay
mamuhay sa piling ng isang mag-anak na magmamahal at mag-aalaga sa atin.
Habang tayo ay tumatanda, tinuturuan din tayo ng ating mga mag-anak at
tinutulungan tayong gumawa ng matatalinong pagpili.

Binalak ng Ama sa Langit na Maisilang si Jesucristo sa Isang Mag-anak

Ipaliwanag na binalak ng Ama sa Langit na maisilang si Jesucristo sa isang 
mag-anak. Ang lalaki at babaing pinili na magmahal at mag-alaga kay Jesus ay
nagmamahal sa Ama sa Langit at sinusunod ang kanyang mga kautusan.

Ipakita ang larawan 2–5, Ang Pagbati ng Angel kay Maria, at isalaysay ang
kuwentong tungkol sa pagdalaw ni anghel Gabriel kay Maria, na matatagpuan 
sa Lucas 1:26–38.

• Sino ang babae sa larawang ito? (Tingnan sa Lucas 1:27.)

• Sino ang lalaki sa larawang ito? (Tingnan sa Lucas 1:26.)

Ipaliwanag na nagulat si Maria at bahagyang nag-alala nang makita niya ang
anghel, ngunit maluwag sa kanyang kaloobang gawin ang anumang nais ipagawa
sa kanya ng Ama sa Langit (tingnan sa Lucas 1:29, 38).

• Ano ang sinabi ng anghel kay Maria? (Tingnan sa Lucas 1:31–32.)

• Sino ang magiging ama ng sanggol? (Ang Ama sa Langit.)

Ipakita ang larawan 2–6, Ang Pagsilang.

• Sino ang lalaki sa larawang ito?

Sabihin sa mga bata na si Jose ay isang matwid na tao na pinili ng Ama sa 
Langit na mapangasawa ng ina ni Jesus at magmahal at mag-alaga kay Jesus.
Ipaliwanag na isang anghel din ang dumalaw kay Jose bago isilang si Jesus.
Maikling isalaysay ang kuwentong matatagpuan sa Mateo 1:18–25. Basahin 
nang malakas ang sinabi ng anghel kay Jose sa Mateo 1:21.

Kuwento sa banal 
na kasulatan 
at talakayan
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• Ano ang sinabi ng anghel kina Maria at Jose na ipapangalan sa sanggol?

Ipaliwanag na ang ibig sabihin ng pangalang Jesus ay tagapagligtas. Tayong lahat
ay ililigtas ni Jesus mula sa ating mga kasalanan at tutulungan tayong makabalik
upang mamuhay sa piling ng Ama sa Langit sa walang hanggan. Ang mga
propetang nabuhay sa daigdig bago pa isinilang si Jesus ay nagpropesiya na ang
magiging pangalan ng ating Tagapagligtas ay Jesucristo. Ang ibig sabihin ng
salitang Cristo ay “ang hinirang,” na ang ibig sabihin ay pinili ng Ama sa Langit.

• Bakit kailangan ni Jesus ang isang mag-anak?

Mahal Tayo ng Ating mga Mag-anak

Ipaliwanag na ang lahat ng mag-anak ay magkakaiba. Ang ilang mag-anak ay may
dalawang magulang, at ang ilang mag-anak ay may isa lamang. Ang ilang mag-
anak ay may maraming anak, at ang ilang mag-anak ay kakaunti lamang ang mga
anak o iisa lamang. Ang ilang mag-anak ay may mga anak, magulang, lolo at lola,
tiya, at tiyo na namumuhay nang magkakasama. Ang ilang mga bata ay tumitira
kasama ng mga may sapat na gulang na hindi nila kaanu-ano ngunit nagmamahal
din at nag-aalaga sa kanila. Ang mga mag-anak ay sama-samang gumagawa ng
mga bagay na magkakaiba at nagpapakita ng pagmamahal sa iba’t ibang paraan.
Ang mahalagang bagay tungkol sa mga mag-anak ay nagmamahalan at
inaalagaan ng mga kasapi ng mag-anak ang bawat isa. Kailangan ng bawat isa 
na maging bahagi ng isang mag-anak.

Talakayan • Ano ang ginawa ng inyong mag-anak para sa inyo noong kayo ay sanggol pa?

• Ano ang ginagawa ngayon ng inyong mag-anak para sa inyo?

• Ano ang ginagawa ninyo para sa iba pang kasapi ng inyong mag-anak?

Pakikilahok ng bata Ipakita ang larawan ng iyong mag-anak, kung nagdala ka. Ituro ang mga kasapi ng
iyong mag-anak at sabihin kung bakit mahalaga sa iyo ang bawat isa. Pagsalitain
ang mga bata ang tungkol sa kanilang mga mag-anak. Anyayahan ang mga bata
na magkuwento ng mga pagkakataon na naging maligaya sila dahil sa alam nilang
mahal sila ng kanilang mga mag-anak.

Ang Ating mga Mag-anak ay Tumutulong sa Atin

Talakayan Hilingin sa mga bata na makinig habang nagbibigay ka ng ilang halimbawa ng
pagtutulungan at pagmamahalan sa isa’t isa ng mga kasapi ng mag-anak.
Pagkatapos mong ibigay ang bawat halimbawa, ipatukoy sa mga bata kung paano
nagpakita ng pagmamahal sa isa’t isa ang mga tao sa halimbawa. Gamitin ang
mga sumusunod na halimbawa o lumikha ng sariling iyo:

• Ang nakababatang kapatid na lalaki ni Kirk na si Eric ay natatakot kapag gabi,
kaya’t siya ay tinulungan ni Kirk na manalangin upang mapanatag. Pagkatapos
ay inawit ni Kirk ang isang awit upang tulungan si Eric na makatulog.

• Magdamag na wala ang ina ni Kaitlin. Ginupit ni Kaitlin ang isang papel at
inihugis puso at sumulat ng isang mensahe na nagsasabi sa kanyang ina kung
gaano niya siya kamahal. Iniwanan niya ang mensahe sa unan ng kanyang ina
upang makita ng kanyang ina pag-uwi niya.

• Ang lola ni Ian ay gumugugol ng oras bawat linggo upang tulungan si Ian sa
pagsasanay ng pagbabaybay sa paaralan. Ang kanyang tulong at papuri ay
nakahikayat sa kanya na pag-aralan ang lahat ng salita sa kanyang talaan.

Paglalahad ng guro
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• Nilayon ni Tony na basahin ang Aklat ni Mormon bago siya mabinyagan. Gabi-
gabi ay umuupo sa kanyang tabi ang kanyang nakatatandang kapatid na babae
at nakikinig habang nagbabasa siya. Tinutulungan niya si Tony sa mahihirap na
salita. Sa tulong ng kanyang kapatid, natupad ni Tony ang kanyang layon.

• Narinig ni Heidi ang ilan sa kanyang mga kamag-aral na tinutuya ang kanyang
nakababatang kapatid. Halos maiiyak na siya, kaya’t inilayo siya ni Heidi at
nakipaglaro sa kanya. Sa dakong huli ay sinabi niya sa kanyang mga kamag-aral
na hindi nila dapat tuyain ang ibang mga bata.

Pakay aralin Itaas ang iyong kamay na nakabuka ang mga daliri. Ipaliwanag na ang mga 
kasapi ng mag-anak ay maaaring sama-samang gumawa na tulad ng mga daliri 
at hinlalaki ng isang kamay. Ipadampot sa mga bata ang kanilang mga banal 
na kasulatan o iba pang bagay sa pamamagitan ng isang kamay, nang hindi
ginagamit ang kanilang hinlalaki. Ipaliwanag na kahit na maaari nilang damputin
ang bagay sa pamamagitan lamang ng kanilang mga daliri, higit na madali kapag
magkasama nilang ginamit ang kanilang hinlalaki at mga daliri. Ipaalaala sa mga
bata na ang bawat kasapi ng mag-anak ay mahalaga. Maraming magagawa ang
mga kasapi ng mag-anak kung sama-sama silang gagawa.

Gawaing pansining Bigyan ang mga bata ng papel at mga krayola o lapis at paguhitin sila ng mga
larawan ng kanilang mga mag-anak. Pamagatan ang bawat larawan ng Mahal 
Ako ng Aking Mag-anak.

Buod

Awit Awitin kasabay ng mga bata ang “Isang Masayang Pamilya.”

Patotoo Ibahagi ang iyong patotoo na nais ng Ama sa Langit na ang bawat isa sa atin ay
mahalin at pangalagaan ng isang mag-anak. Ipaalaala sa mga bata na ang bawat
mag-anak ay kaiba at ang bawat mag-anak ay mahalaga. Magpatotoo na marami
silang magagawa upang matulungan ang kanilang mga mag-anak na maging
maligaya.

Himukin ang mga batang ipakita sa kanilang mga mag-anak ang mga larawan na
kanilang iginuhit at sabihin sa kanilang mga mag-anak kung gaano nila sila kamahal.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Hilingin 
sa bata na pasalamatan ang Ama sa Langit para sa mga mag-anak.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Kung magiging makahulugan sa inyong kultura, sabihin sa mga bata na
dumating na handa upang isalaysay kung paanong napili ang kanilang pangalan.
Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagpapadala ng liham sa mga
magulang ng mga bata sa hulihan ng aralin 5, na hinihiling sa mga magulang na
sabihin sa kanilang anak kung paano napili ang kanyang pangalan (tingnan sa
pahina 21). Sa klase, ipaliwanag na noong isilang tayo, ang ating mga mag-anak
ay pumili ng pangalan para sa atin. Ipasalaysay sa bawat bata kung paano napili
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ang kanyang pangalan. (Kung maaari, makipag-ugnayan sa mga magulang ng
bawat bata sa buong linggo upang ipaalaala sa kanila na paghandain ang
kanilang anak na sabihin kung paano napili ang kanyang pangalan.)

2. Makipag-ayos upang makapagdala ang bawat bata ng isang larawan ng
kanyang mag-anak na kuha sa tahanan (tipunin ang mga ito sa simula ng klase
upang hindi makagambala). Isa-isang ipakita ng mga bata ang mga larawan at
magsabi ng isa o dalawang bagay na gusto nila sa kanilang mga mag-anak.
(Kung plano mo ring gamitin ang gawaing nagpapayaman sa kaalaman 1,
maaari mong idagdag ang kahilingan para sa isang larawan ng mag-anak sa
liham na ipinadala sa tahanan sa hulihan ng aralin 5.)

3. Kasabay ng mga bata, awitin o bigkasin ang mga salita sa “Tayo’y Sama-sama”
(Here We Are Together, Children’s Songbook, p. 261) na kasama ang mga bata,
na ginagamit ang mga katawagan sa mga kasapi ng mag-anak:

Tayo’y sama-sama, o magkakasama;
Tayo’y sama-sama sa ‘ting pamilya.
Si tatay at nanay at ate at kuya;
Tayo ay sama-sama sa araw na ‘to.

Umawit ng mga karagdagang talata na ginagamit ang mga katawagang tulad 
ng lola, lolo, tiya, at tiyo upang mabanggit ang lahat ng kasapi ng mag-anak.

Ipaalaala sa mga bata na binalak ng Ama sa Langit na mamuhay sila sa piling
ng mga mag-anak na magmamahal at tutulong sa kanila.

4. Ipabakas sa bawat bata ang kanyang kamay sa isang pirasong papel. Paguhitin
ng mga mukha ang mga bata sa mga daliri upang sumagisag sa mga kasapi ng
mag-anak o maglagay ng puso sa gitna upang ipakita ang pag-ibig. Ipaalaala 
sa mga bata na ang mga kasapi ng mag-anak ay tulad ng mga daliri sa kamay:
ang bawat isa ay mahalaga.

5. Ipasadula sa mga bata ang mga kalagayan na naglalarawan kung paano
maaaring magtulungan ang mga kasapi ng mag-anak. Gamitin ang mga
kalagayan mula sa aralin o lumikha ng sariling iyo.

6. Tulungan ang mga batang gawin ang mga galaw sa sumusunod na talata
habang binibigkas mo ang mga salita:

Ang Aking Mag-anak

Tulad ng mga ibon sa itaas ng puno (ikampay ang mga kamay na mistulang
pakpak),

Ako’y may mag-anak na sariling akin (ituro ang sarili).
Binibigyan nila ako ng pagkain (magkunwaring kumakain)
At sa paglalaro’y tinuturuan din (tumalon),
Upang ako’y maging ligtas at maligaya sa maghapon (ngumiti ng malaking ngiti).

7. Awitin o bigkasin ang mga sumusunod na salita (maaaring awitin ang mga ito 
sa himig ng “The Farmer in the Dell”) habang magkakahawak ng kamay ang
mga bata at paikot na lumalakad:

Ikaw ay minamahal;
Mahal ng `yong pamilya;
Yu-hoo anong ligaya!
Mahal ka ng pamilya.

Aralin 6
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Pumili ng isang bata upang tumayo sa gitna ng bilog habang inaawit ninyo ang
susunod na talata:

Itong pamilya ay may tatay,
Itong pamilya ay may tatay;
Yu-hoo anong ligaya!
Itong pamilya ay may tatay.

Ulitin ang talata, na hinahalinhan ang salitang tatay ng nanay at patabihin ang 
isa pang bata sa batang nakatayo sa gitna ng bilog. Magpatuloy, na ginagamit
ang mga pangalan ng iba pang kasapi ng mag-anak, hanggang sa ang lahat 
ng bata ay nakatayo na sa gitna. Minsan pang awitin ang unang talata kapag
magkakasama nang nakatayo ang lahat ng bata.



Ang Pagsilang ni Jesucristo 
ay Nagdulot ng Kagalakan 
sa Daigdig
Layunin Tulungan ang bawat bata na madama ang kagalakang dulot sa mundo ng

pagsilang ni Jesus.

Paghahanda 1. May panalanging pag-aralan ang Lucas 2:1–20.

2. Magdala ng isang buong kalendaryo o gumawa ng isang talatakdaan ng gawaing
pangkaarawan. Sa paggawa ng talatakdaan, paghahati-hatiin sa labindalawang
magkakapantay na tupi ang isang mahabang piraso ng papel at isa-isang isulat
ang mga pangalan ng buwan sa bawat bahagi, nang sunud-sunod.

3. Alamin ang kaarawan ng bawat bata sa iyong klase sa pamamagitan ng
pagtatanong sa kalihim ng Primarya, sa kawani ng purok, o sa mga magulang
ng mga bata.

4. Sa pahintulot ng pangulo ng inyong Primarya, anyayahan ang isang ina o
magiging ina na maikling sabihin sa mga bata kung paano siya naghahanda
para sa pagsilang ng isang sanggol. Hilingin sa kanyang isama ang kanyang
damdamin ng pananabik.

5. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng “Sa Malayong
Lugar ng Judea” (Mga Himno at Awit Pambata).

6. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Isang maliit na piraso ng papel at lapis para sa bawat bata.
c. Teyp o iba pang pandikit.
d. Larawan 2–6, Ang Pagsilang (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo

201; 62495).

7. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Paalaala: Habang tinatalakay mo ang kapanganakan ng mga bata, maging sensitibo
sa mga damdamin ng alinmang batang ampon sa iyong klase. Tiyaking mauunawaan
nila na ang kanilang mga kapanganakan ay masasayang pangyayari rin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang ipinagawa mo, kung hinimok mo silang gumawa ng
isang bagay sa loob ng linggong ito.

Ang mga Kaarawan ay Natatangi

Sabihin sa mga bata na iniisip mo ang isang natatanging araw. Ipaliwanag na
bibigyan mo sila ng isang pahiwatig, at pakinggan nila ang pahiwatig at itaas ang

Gawaing 
pantawag pansin
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kanilang mga kamay kapag nalaman na nila kung anong araw ang iyong iniisip.
Ihimig ang isang awit na para sa kapanganakan tulad ng “Maligayang Bati” o
magbigay pa ng ibang madaling mahulaan na pahiwatig.

• Anong natatanging araw ang aking iniisip?

• Ano ang pinakagusto ninyo tungkol sa inyong kaarawan?

Ipasa ang papel at mga lapis. Ipasulat sa bawat bata ang kanyang pangalan 
sa isang piraso ng papel. (Tulungan ang mga bata kung kailangan.)

Ipakita ang kalendaryo o talatakdaan. Anyayahan ang mga bata na sumabay sa
iyo sa pagbigkas ng mga pangalan ng mga buwan habang binabasa mo ang 
mga ito. Isa-isang basahing muli ang pangalan ng bawat buwan, at anyayahan 
ang alinmang bata na may kaarawam sa buwang iyon upang idikit ang kanilang
mga pangalan sa kalendaryo o talatakdaan.

• Ano sa palagay ninyo ang pakiramdam ng inyong mag-anak noong kayo 
ay isilang?

Ipakilala ang ina o ang magiging ina, at ipapahiwatig mo sa kanya ang kanyang
mga damdamin tungkol sa paghahanda sa pagsilang ng isang sanggol.

Talakayan Makipag-usap sa mga bata tungkol sa mga bagay na maaaring inihanda ng
kanilang mga mag-anak para sa kanilang pagsilang, tulad ng pananalangin na sila
ay maging malusog, pagpili ng mga pangalan, pagkuha ng mga damit ng sanggol
at iba pang mga panustos, at pagpaplano ng lugar na kanilang matutulugan.
Tulungan ang mga bata na madama na ang kanilang pagsilang ay masaya at
nakasasabik na pangyayari. Kung ikaw ay isang magulang, maaaring naisin mong
sabihin ang tungkol sa ginawa mo at ang mga damdamin mo noong maisilang ang
isang sanggol sa iyong mag-anak.

Ipaalaala sa mga bata na ang pagkasilang at pagtanggap ng katawang pisikal ay
isang mahalagang bahagi ng plano sa atin ng Ama sa Langit.

Ang Pagsilang ni Jesus ay Isang Kahanga-hangang Araw

Paglalahad ng guro Sabihin sa mga bata na malalaman nila ang tungkol sa pagsilang ng isang sanggol
na hinintay ng mga tao sa loob ng maraming taon. Noong unang panahon ang
mga propeta ay nagsabi na isang araw ang Tagapagligtas ay isisilang. Gagawin
niyang posible na ang mga tao ay makabalik at muling mamuhay na kapiling ang
Ama sa Langit. Ang mga tao ay naghintay nang naghintay sa pagsilang ng sanggol
na ito.

• Sino ang sanggol na ito? (Si Jesucristo.)

Ituro na walang sinumang ganap na nakaaalam kung kailan isisilang si Jesus.
Tinuruan ng ilang mga magulang ang kanilang mga anak na umasam sa dakilang
pangyayaring ito dahil alam nilang ipakikita ni Jesus ang tamang daan ng
pamumuhay at pagkatapos ay gawing posible na ang lahat ay makabalik at
mamuhay sa piling ng Ama sa Langit. Kung wala si Jesus bilang ating Tagapagligtas,
walang sinumang muling makapamumuhay sa piling ng Ama sa Langit.

Anyayahan ang mga bata na magpanggap na sila ay nabuhay noong unang
panahon, bago ang pagsilang ni Jesucristo. Sabihin sa kanilang sila ay mga batang
naninirahang kalapit ng lungsod ng Betlehem. Itinuro sa kanila ng kanilang mga
magulang na umasam sa pagsilang ng Tagapagligtas. Ngayong gabi sila ay nasa
bukirin, tumutulong sa kanilang mga ama sa pagbabantay ng kanilang mga tupa.

Paghahanda para 
sa pagsasadula

Panauhing
tagapagsalita

Gawain sa
kalendaryo o
talatakdaan
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• Ano ang inyong dadalhin sa pagsama ninyo sa inyong mga ama upang
bantayan ang mga tupa? (Ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng isang
bagay na mainit isuot o anumang makakain.)

Papikitin ang mga bata at ipalarawan sa isip nila ang sumusunod na tagpo:

Gumagabi na, at tinitipon ng mga pastol ang mga tupa sa kawan, kung saan sila
maaaring tahimik na matulog hanggang umaga. Maaliwalas ang gabi at ang mga
bituin ay nagsisimulang lumitaw. Hindi magtatagal at mapupuno ng maliliwanag 
na bituin ang kalangitan. Ang lahat ay payapa at tahimik. (Maaaring naisin mong
patayin ang mga ilaw sa silid-aralan upang magmistulang gabi.)

Isalaysay ang kuwento ng pagpapakita ng anghel sa mga pastol, na matatagpuan
sa Lucas 2:8–18. Basahin nang malakas ang ilang talata mula sa Bibliya habang
isinasalaysay mo ang kuwento.

Ituro na ang mga pastol ay natakot nang makita nila ang anghel, subalit sinabi 
ng anghel sa kanila, “Huwag kayong mangatakot: sapagkat narito, dinadalhan 
ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan” (Lucas 2:10).

Ipasadula sa mga bata ang pagkatakot nang makita ang anghel, pagkatapos 
ay maligaya nang marinig ang sasabihin ng anghel.

Ipaliwanag na sinabi ng anghel sa mga pastol ang tungkol sa pagsilang ni Jesus
(tingnan sa Lucas 2:11) at sinabi sa kanila kung saan matatagpuan ang sanggol na
si Jesus (tingnan sa Lucas 2:12). Pagkatapos ay biglang nakarinig ang mga pastol
ng maraming anghel na “nangagpupuri sa Diyos, at nangagsasabing, Luwalhati sa
Diyos sa kataas-taasan, at sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya”
(Lucas 2:13–14).

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng “Sa Malayong Lugar ng
Judea.” Anyayahan ang mga bata na sabayan ka kung alam nila ang mga salita.

Sa malayong lugar ng Judea,
Narinig ng pastol, balita:
Luwalhati sa aming Dios,
L’walhati sa Dios sa kaitaasan.
Kapayapaan sa lupa.
Kabutihan sa tao!

Ipaliwanag na nang magbalik na muli ang mga anghel sa kalangitan, ang mga
pastol ay nagpasiyang hanapin ang sanggol na si Jesus (tingnan sa Lucas 2:15).
Papagkunwariin ang mga bata na sasama sa kanilang mga ama papunta sa
Betlehem upang makita ang sanggol na si Jesus (maaari mong naising lumipat 
sa kabilang bahagi ng silid-aralan).

Ipakita ang larawan 2–6, Ang Pagsilang.

• Sino ang mga tao sa larawang ito?

Ipaliwanag na natagpuan ng mga pastol ang sanggol tulad ng sinabi ng anghel sa
kanila. Siya ay nakabalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban (maaari mong
naising ipaliwanag na ang ibig sabihin ng mga lampin ay nadaramitan ang sanggol
ng isang piraso ng tela na nakabalot sa kanya). Ang mga pastol ay nagpasalamat
sa maraming bagay na ipinahintulot na makita at marinig nila tungkol kay Jesus, at
sinabi nila sa ibang mga tao ang tungkol sa nakita at narinig nila (tingnan sa Lucas
2:17–18).

Pagpapatuloy ng
kuwento sa banal 
na kasulatan at
pagsasadula

Kuwento sa 
banal na kasulatan
at pagsasadula
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Buod

Pakikilahok ng bata Anyayahan ang bawat bata na tumayo at sabihin ang tungkol sa isang bagay na
nangyari habang binabantayan ng mga pastol ang kanilang mga tupa. Bigyang-
diin na maraming tao ang naging napakaligaya pagkatapos ng matagal na
paghihintay sa pagsilang ng Tagapagligtas.

Patotoo Sabihin sa mga bata kung gaano ka kaligaya sa pagdating ni Jesucristo sa
daigdig. Ibigay ang iyong patotoo na si Jesus ang Tagapagligtas ng daigdig, at
sabihin sa mga bata na ang pagsunod sa mga aral ni Jesus ay makatutulong sa
atin na makabalik upang mamuhay sa piling ng Ama sa Langit balang araw.

Himukin ang mga bata na umuwi at sabihin sa kanilang mga mag-anak na pag-
aralan nila tungkol sa pagsilang ni Jesucristo.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Imungkahi
na ipahiwatig ng bata ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Tulungan ang mga bata na isadula ang mga pangyayari tungkol sa pagsilang 
ng Tagapagligtas. Maaaring naisin mong magdala ng ilang simpleng kagamitan,
katulad ng malalaking panyo at isang manikang sanggol.

2. Tulungan ang mga bata na bigkasin ang mga salita at gawin ang mga galaw sa
“Minsan Ako’y Sanggol” (ang mga salita ay maaaring awitin sa himig ng “Once
There Was a Snowman,” Children’s Songbook, p. 249). Gumamit ng mga kilos
na paggapang para sa unang talata at mga kilos na pag-uunat para sa
pangalawang talata.

Minsan ako’y sanggol, sanggol, sanggol.
Minsa’y `sang sanggol na maliit.

Ngayo’y malaki na, malaki na.
Ngayo’y malaki na’t matangkad.

3. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Sa Malayong Sabsaban” (Away in a
Manger, Children’s Songbook, p. 42), “Mary’s Lullaby” (Children’s Songbook,
p. 44), o “Oh, Hush Thee, My Baby” (Children’s Songbook, p. 48). Ang mga

salita sa mga awit na ito ay kasama sa likod ng manwal.

4. Bumakas o kumopya ng mga larawan ng sanggol na si Jesus at ng sabsaban
(matatagpuan sa hulihan ng aralin) para sa bawat bata. Pakulayan sa bawat
bata ang sabsaban at dikitan ng ilang dayami, tuyong damo, o sinulid upang
gumawa ng malambot na higaan para sa sanggol. Pagkatapos ay pakulayan 
sa bawat bata ang larawan ng sanggol na si Jesus. Tulungan ang mga bata na
gupitin ang kanilang mga larawan ng sanggol na si Jesus at idikit ang mga ito 
sa mga sabsaban.





Binabantayan Ako
ng Ama sa Langit

Layunin Palakasin ang pananampalataya ng bawat bata na tayo ay tutulungan at
pagpapalain ng Ama sa Langit sa oras ng pangangailangan.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 2:1–15, 19–20.

2. Gumawa ng isang bilog na papel na sapat ang laki para sa bawat bata upang
maiguhit ng bata ang larawan ng kanyang mukha rito. Butasan ang gawing itaas 
ng bawat bilog at isulat ang Binabantayan Ako ng Ama sa Langit sa paligid ng bilog.

3. Maghandang ibahagi ang isang pansariling karanasan nang madama mo na
binabantayan ka at pinangangalagaan ng Ama sa Langit, katulad nang ikaw 
ay nailigtas mula sa isang sakuna, nang kailanganin mong lutasin ang isang
suliranin, o nang mangailangan ka ng aliw. O, sa pagsang-ayon ng pangulo 
ng inyong Primarya, anyayahan ang isang kasapi ng inyong purok o sangay 
na magpunta sa iyong klase at ibahagi ang gayong karanasan.

4. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Salamat, Ama” (I Thank 
Thee, Dear Father, Children’s Songbook, p. 7). Ang mga salita sa awit na ito 
ay kasama sa likod ng manwal.

5. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Isang maliit na regalo para sa bawat bata, tulad ng isang bulaklak,

magandang bato, o maikling liham ng pasasalamat.
c. Mga krayola o lapis.
d. Isang mahabang piraso ng sinulid para sa bawat bata.
e. Larawan 2–7, Ang mga Pantas (Pakete ng Sining ng Larawan ng Ebanghelyo

203; 62120); larawan 2–8, Paglalakbay Patungo sa Egipto (Pakete ng Sining
ng Larawan ng Ebanghelyo 204; 62119); larawan 2–9, Si David O. McKay
Bilang Isang Bata.

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Maraming Bagay ang Ginagawa ng Ama sa Langit Para sa Atin

Ipapikit sa mga bata ang kanilang mga mata. Maglagay ng isang maliit na regalo
sa kandungan ng bawat bata at pagkatapos ay hilingin sa mga batang imulat ang
kanilang mga mata. Bigyan sila ng ilang sandali upang pag-usapan ang tungkol 
sa kalugud-lugod na sorpresa.

Gawaing 
pantawag pansin
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• Sino sa palagay ninyo ang naglagay ng regalong ito sa inyong kandungan?

• Bakit sa palagay ninyo binigyan ko kayo ng regalo?

• Sino pa ang gumagawa ng magagandang bagay para sa inyo? (Mga magulang,
mag-anak, kaibigan, Ama sa Langit.)

• Ano ang nagawa para sa inyo ng Ama sa Langit? (Maaaring kasama sa mga
sagot ang pagpaplano upang makapunta tayo sa daigdig, pagbibigay sa atin 
ng mga mag-anak, at pagsusugo kay Jesucristo sa daigdig upang maging ating
Tagapagligtas.)

Awit Kasabay ng mga bata, awitin o bigkasin ang mga salita sa “Salamat, Ama.”

Ipaliwanag na ang isang bagay na ginagawa ng Ama sa Langit para sa atin ay
pangalagaan at aliwin tayo kapag may mga suliranin tayo. Kung tayo ay may
pananampalataya sa Ama sa Langit, bibigyan niya tayo ng lakas ng loob at
tutulungan tayong gumawa ng mabubuting pagpapasiya tungkol sa paglutas ng
ating mga suliranin.

Pinangalagaan ng Ama sa Langit ang Sanggol na si Jesus

Ipakita ang larawan 2–7, Ang mga Pantas. Isalaysay ang kuwento tungkol sa mga
Pantas na naghahanap sa batang Cristo, na matatagpuan sa Mateo 2:1–12.

Ipaliwanag na sinabi ni Haring Herodes sa mga Pantas na nais niyang sumamba, o
magpakita ng pagmamahal para sa batang Cristo (maaaring naisin mong ipaliwanag
na ang batang Cristo ay isa pang pangalan ng sanggol na si Jesus). Subalit ang
totoo ay nais saktan ni Haring Herodes si Jesus. Basahin nang malakas ang Mateo
2:12 at ipaliwanag na pinangalagaan ng Ama sa Langit si Jesus sa pamamagitan ng
pagsasabi sa mga Pantas na huwag magbalik kay Haring Herodes.

Ipakita ang larawan 2–8, Paglalakbay Patungo sa Egipto. Isalaysay ang kuwento na
matatagpuan sa Mateo 2:13–15. Basahin nang malakas ang talata 13 at ipaliwanag
na ang ibig sabihin ng puksain ay patayin.

• Bakit nagpakita ang anghel kay Jose? (Tingnan sa Mateo 2:13.)

• Bakit sinabi ng anghel kay Jose na magpunta sa Egipto? (Upang hindi
matagpuan ni Haring Herodes si Jesus.)

• Bakit ninais patayin ni Haring Herodes ang sanggol na si Jesus? (Natatakot siya
na baka kapag malaki na si Jesus ay maagaw ang kanyang pagiging hari.)

Ipaliwanag na binantayan at pinangalagaan ng Ama sa Langit si Jesus sa
pamamagitan ng pagbababala kay Jose na dalhin sina Jesus at Maria sa Egipto.
Palaging binabantayan ng Ama sa Langit si Jesus.

Basahin nang malakas ang Mateo 2:19–20.

• Bakit muling nagpakita ang anghel kay Jose? (Tingnan sa Mateo 2:20.)

• Bakit ligtas para kina Jose, Maria, at sa sanggol na si Jesus ang magbalik sa
Israel? (Namatay na si Haring Herodes. Tingnan sa Mateo 2:19–20.)

Binabantayan Tayo ng Ama sa Langit

Talakayan Ipaalaala sa mga bata na ang bawat isa sa atin ay anak ng Ama sa Langit.
Binabantayan niya tayo katulad ng pagbabantay niya kay Jesus.

Kuwento sa 
banal na kasulatan

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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Kapag sinusunod natin ang kanyang mga kautusan at hinihingi ang kanyang
tulong, tutulungan tayo ng Ama sa Langit. (Maaaring naisin mong ituro na palagi
tayong tinutulungan ng Ama sa Langit, ngunit kung minsan ay hindi niya tayo
tinutulungan na katulad ng inaasahan nating magiging pagtulong niya sa atin.)

• Paano ninyo hihingin ang tulong ng Ama sa Langit? (Manalangin.)

• Paano kayo matutulungan ng Ama sa Langit kapag kayo ay may sakit? kapag
kayo ay nalulungkot? kapag kayo ay natatakot?

Kuwento Ipakita ang larawan 2–9, Si David O. McKay Bilang Isang Batang Lalaki. Ituro si
David O. McKay (nakaupo siya sa kandungan ng kanyang ama) at sabihin sa mga
bata na ang batang lalaking ito ay lumaki at naging pansiyam na Pangulo ng
Simbahan. Isalaysay ang sumusunod na kuwento tungkol sa isang karanasan niya
noong siya ay maliit na bata pa:

“Isang gabi, habang wala ang kanyang ama, nakarinig si David . . . ng mga pag-iingay
sa paligid ng bahay at nakatiyak na ang mga ito ay mga magnanakaw. Alam
niyang matatakot din ang nanay niya kung maririnig niya [ang mga pag-iingay], at
umasam na sana ay hindi niya marinig ito. Habang gising na gising siyang
nakahiga, . . . nagpasiya siyang gawin ang itinuro sa kanya ng kanyang mga
magulang—manalangin. Palagi niyang inuusal ang kanyang mga panalangin nang
nakaluhod sa tabi ng kanyang higaan, kaya’t nadama niya na ngayon din ay
kailangan siyang bumangon mula sa higaan at lumuhod upang manalangin. Ang
pagbaba mula sa higaan ay malaking pagsubok; inubos nito ang lahat ng kanyang
lakas at pag-iisip dahil siya ay takot na takot. Ngunit nagawa niya ito!

“Habang nakaluhod siya sa tabi ng kanyang higaan, siya ay taimtim na nanalangin
at may tunay na pananampalataya. Pagkatapos, kung paanong nakikipag-usap
nang malakas ang isang tao sa kanyang kapwa, narinig niya ang isang tinig na
nagsabi sa kanyang, ‘Huwag kang matakot. Walang makapananakit sa iyo.’ Sa
gayon ay muling umakyat sa kanyang higaan si David at kaagad na nakatulog”
(Marie F. Felt, “David: A Boy of Promise,” Instructor, Set. 1969, p. 330).

Kuwento Isalaysay ang sumusunod na kuwento tungkol kay Elder Hugh B. Brown, na naging
Apostol ng Simbahan:

“Kung sa gabi ay nagkakaroon ako ng masamang panaginip noong bata pa ako,
ako ay nagigising at sumisigaw ng, ‘Nanay, nariyan ka ba?’ Dahil sa ang silid ni
nanay ay katabi ng sa akin, naririnig niya ako at kaagad na sumasagot, ‘Oo, Anak,
narito ako.’

“Ilang taon ang nakalipas nang ako ay lumisan para sa aking misyon sa Inglatera,
ako ay pinaalalahanan ng aking inay na wala siya roon upang sumagot kapag
tumatawag ako ngunit ang ating Ama sa Langit ay palaging naroroon.

“Maraming ulit sa aking misyon at sa buong buhay ko na nasasabi kong: ‘Ama,
nariyan po ba kayo?’ . . . Palagi akong nakatatanggap ng sagot” (sa Joleen
Meredith, “Friend to Friend,” Friend, Ago. 1975, p. 7).

Ipaliwanag na maaaring hindi makipag-usap sa atin nang malakas ang Ama sa
Langit, ngunit siya ay palaging nagbabantay sa atin. Kung minsan ay tinutulungan
niya tayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga payapang damdamin o
sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ideya sa ating mga isipan.
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Ibahagi ang isang pansariling karanasan nang madama mong binabantayan ka 
at pinangangalagaan ng Ama sa Langit, o ipabahagi sa inanyayahang kasapi ng
purok o sangay ang kanyang karanasan.

Gawaing pansining Bigyan ang bawat bata ng mga krayola o lapis at isang bilog na papel. Ipaguhit sa
bawat bata ang kanyang mukha sa bilog. Talian ng pisi ang butas na nasa gawing
itaas ng bawat bilog at pagtaliin ang pisi upang maisuot ng bata ang bilog sa
kanyang leeg. Basahin nang malakas o ipabasa sa mga bata ang mga salita na
nasa kanilang mga bilog na papel.

Buod

Patotoo Ibigay ang iyong patotoo na katulad ng pagmamahal at pagbabantay ng Ama 
sa Langit kay Jesucristo noong siya ay nasa lupa ay gayundin tayo minamahal 
at binabantayan ng Ama sa Langit.

Ituro ang isang bata at sabihing, “Palaging babantayan ng Ama sa Langit si
(pangalan ng bata).” Ulitin para sa bawat bata.

Himukin ang mga bata na magtiwala sa Ama sa Langit at hilingin ang kanyang
mapagligtas na pangangalaga sa kanilang mga panalangin ngayong gabi.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Ipapahiwatig
sa bata ang pasasalamat sa Ama sa Langit sa kanyang pagmamahal at tulong.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Maghanda ng mga piraso ng papel na naglalarawan ng mga kalagayan kung
saan maaaring hilingin ng mga bata ang tulong ng Ama sa Langit. Ilagay ang
mga piraso ng papel sa isang lalagyan at maghalinhinan ang mga bata sa
pagpili ng isa at pagsasabi kung ano ang gagawin nila sa nakalarawang
kalagayan. Maaaring naisin mong gamitin ang sumusunod na mga kalagayan 
o lumikha ng sariling iyo:

a. Papaalis ang iyong mag-anak upang maglakbay. Ang iyong mga magulang 
ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mag-anak habang naglalakbay.

b. May sakit ang iyong nakababatang kapatid na babae at nasa pagamutan.
Ikaw ay nag-aalala tungkol sa kanya.

c. Naligaw ka habang naglalakad ka sa bundok na kasama ang iyong mag-anak.
d. May bali kang buto sa paa at naiinis ka na sa sakit at sa nakaaasiwang

semento. Nakadarama ka ng labis na kabiguan.
e. Ito ang una mong araw ng pagpunta sa Primarya sa isang bagong purok o

sangay at ikaw ay natatakot.

2. Ikalat ang mga upuan sa silid at sabihin sa mga bata na ang mga upuan ay
sumasagisag sa mga suliranin natin sa buhay. Piringan ang isa sa mga bata at
gabayan siya sa silid sa pamamagitan ng pagsasalita lamang. Ipaliwanag na
kahit na hindi natin nakikita ang Ama sa Langit, ang pagsunod sa kanyang mga

Paglalahad ng guro
o ng panauhing
tagapagsalita

Aralin 8
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kautusan ay makatutulong sa atin sa buong buhay natin. Kung mabundol ng
bata ang isang silya, ipaliwanag na tayong lahat ay nabubundol sa mga suliranin
at maaaring humingi ng aliw at tulong sa Ama sa Langit sa paglutas ng ating
mga suliranin. Bigyan ng pagkakataon na mapiringan ang bawat bata na nais
makilahok at gabayan sa silid.

3. Awitin o bigkasin ang mga salita sa kapwa talata ng “Diyos ang Tanod ng Lahat”
(God Is Watching Over All, Children’s Songbook, p. 229) o “Aking Ama’y Buhay”
(Mga Himno at Awit Pambata). Ang mga salita ng “Aking Ama’y Buhay” ay
kasama sa likod ng manwal.

Diyos ang Tanod ng Lahat

Kilala ng Dios natin
Ang lahat ng bituin.
Ibon, lupa at dagat;
Dios ay tanod ng lahat.

Gabi’t araw batid N’ya
Kilos ng bawat isa.
Ituturong gagawin;
Dios ay tanod sa atin.

(Orihinal na pamagat: “Loving Care.” Mula sa seryeng Tuning Up ng THE
WORLD OF MUSIC, © 1936 ng Silver Burdett & Ginn. Ginamit nang may
pahintulot.)



Si Jesucristo ay Naging 
Isang Batang Tulad Ko

Layunin Palakasin ang pagnanais ng mga bata na maging katulad ni Jesucristo sa
pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang kaalaman tungkol sa pagkabata 
ni Jesus.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 2:19–23 at Lucas 2:40–52. 
Tingnan din sa Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110), kabanata 11.

2. Gumamit ng papel at mga patpat upang gumawa ng nilulong papel na may 
sulat na katulad ng ipinakita sa larawan 2–12, Isang Paaralan sa Bibliya, at
nakalarawan sa aralin. Isulat sa nilulong papel ang mga salita sa Lucas 2:52.

3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa kapwa talata ng “Naging
Musmos din si Jesus” (Jesus Once Was a Little Child, Children’s Songbook,
p. 55). Kung maaari, hilingin sa pinuno sa musika ng Primarya na tulungan ang
mga bata na sanayin ang awit na ito sa oras ng pag-awit sa linggo bago ilahad
ang aralin at sa linggo ng paglalahad ng araling ito.

4. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Mga gamit ng sanggol katulad ng isang bote, kumot, at kuliling.
c. Tsart na PAT (tingnan sa aralin 1).
d. Larawan 2–10, Buhay Mag-anak sa Bibliya; larawan 2–11, Ang Pagkabata ni

Jesucristo (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 206; 62124); larawan
2–12, Isang Paaralan sa Bibliya; larawan 2–13, Ang Batang si Jesus sa Templo
(Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 205; 62500).

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa ng
isang bagay sa loob ng linggong ito.

Si Jesus ay Minsang Naging Bata

Ipasa-pasa ang mga gamit ng sanggol at patingnan at pahawakan sa mga bata
ang mga ito. Ipaliwanag kung para saan ginagamit ang mga gamit. Ituro na si
Jesus ay minsang naging sanggol.

• Sa palagay ba ninyo ay gumamit si Jesus ng mga gamit na tulad ng mga ito?

Ituro na ang ilan sa mga bagay na ginamit ni Jesus noong sanggol pa siya ay
katulad na katulad ng mga bagay na ginamit ng mga bata noong mga sanggol 
pa sila. Ang ilan sa mga bagay ay kaibang-kaiba. Ipaliwanag na sa araling ito ay
malalaman ng mga bata ang tungkol sa buhay ni Jesus noong bata pa siya.

Gawaing 
pantawag pansin
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Si Jesus ay May Tahanan

Ipakita ang larawan 2–10, Buhay Mag-anak sa Bibliya. Sabihin sa mga bata na ito
ang uri ng tahanan na tinitirahan ng mga tao sa Nazaret. Ang Nazaret ang bayan
kung saan lumaki si Jesus (tingnan sa Mateo 2:23), at maaaring nakapanirahan si
Jesus sa isang tahanan na katulad nito. Ipasuri sa mga bata ang larawan, pag-
usapan ang tungkol dito, at magtanong. Kung walang mga katanungan ang mga
bata, maaaring naisin mong itanong ang ilan na katulad ng sumusunod:

• Saan sa palagay ninyo natutulog ang mag-anak? (Ituro ang banig na inililigpit 
ng babae at ang munting silid sa kanyang likuran na tila lalagyan ng mga
nakalulong banig. Ipaliwanag na ang mga bubong ng mga bahay ay patag, at
ang mga hagdan sa labas ng bawat bahay ay patungo sa bubungan. Marahil
ang mga bata ay sa bubong natutulog kung minsan.)

• Saan natutulog ang sanggol sa tahanang ito? (Ituro ang kuna. Ipaliwanag na si
Jose ay isang karpintero at maaaring gumawa ng isang kunang tulad nito para
sa sanggol na si Jesus.)

• Para saan sa palagay ninyo ginagamit ang malalaking banga? (Ang ilan ay
sisidlan ng tubig. Ang lahat ng tubig na ginagamit ng mag-anak ay iniigib mula
sa balon ng nayon dahil walang tumutulong tubig sa mga tahanan. Ang balon 
ay isang malalim na hukay sa lupa na may malinis na tubig.)

• Ano ang ginagawa ng babaing nakaupo sa sahig? (Gumigiling ng butil upang
gawing tinapay.)

• Yayamang walang koryente, paano nila iniilawan ang tahanang ito? (Gumagamit
sila ng mga de langis na ilawan. Ituro ang ilawan sa upuan sa likuran ng babaing
gumigiling ng butil. Marahil ang ilan sa mga banga ay naglalaman ng langis para
sa mga ilawan.)

Ipakita ang larawan 2–11, Ang Pagkabata ni Jesucristo.

• Sino ang mga tao sa larawang ito? (Sina Jesus at Jose.)

• Ano ang ginagawa nila?

Ipaliwanag na marahil ay tinutulungan ni Jesus si Jose sa kanyang gawain, at
maaaring tinuruan ni Jose si Jesus na maging isang karpinterong katulad niya
(tingnan sa Marcos 6:3).

• Ano pa sa palagay ninyo ang natutuhan ni Jesus sa kanyang tahanan?

Bigyang-diin na sa kanyang tahanan, si Jesus ay kinuwentuhan ng tungkol sa 
mga propeta, katulad ng mga kuwento na nababasa natin sa Bibliya. Tinuruan din
siyang manalangin at piliin ang tama na tulad ng itinuturo sa atin ng ating mga
magulang. Sina Maria at Jose ay naniniwala rin sa Ama sa Langit na katulad natin.

Maraming Bagay ang Ginawa ni Jesus Bilang Isang Bata 

Gawain Ipalagay ang mga kamay ng mga bata sa harapan nila. Magbanggit ng iba’t ibang
pagkain na maaari nilang kainin. Sabihin sa mga bata na itihaya ang kanilang mga
palad kung inaakala nilang kinain ni Jesus ang pagkaing iyon at itaob ang kanilang
mga palad kung inaakala nilang hindi niya kinain ang pagkaing iyon. Tiyaking
banggitin ang anumang pagkaing kinakain ng mga bata na maaaring kinain ni
Jesus, katulad ng tinapay, isda, tupa, pulut-pukyutan, ubas, igos, saging, at gatas.

Talakayan 
sa larawan

Talakayan 
sa larawan
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Talakayan • Paano sa palagay ninyo naging kaiba ang inyong pagkabata sa pagkabata ni
Jesus?

• Paano sa palagay ninyo naging katulad ng inyong pagkabata ang pagkabata 
ni Jesus?

Ipatalakay sa mga bata ang mga bagay na ginagawa nila na maaaring ginawa 
ni Jesucristo noong siya ay bata pa. Halimbawa, sila ay inuutusan, tumutulong 
sa kanilang mga magulang, nagpupunta sa paaralan, nag-aalaga ng sanggol,
umaawit, naglalaro, nakikipagtakbuhan, o nangangabayo. Imungkahi na marahil ay
ginawa ni Jesus ang mga bagay na ito o ang mga katulad na bagay (halimbawa,
maaaring hindi kailan man sumakay ng kabayo si Jesus, ngunit maaaring
nakasakay siya sa isang asno).

Pinag-aralan ni Jesus ang mga Banal na Kasulatan

Ipakita ang larawan 2–12, Isang Paaralan sa Bibliya. Ipaliwanag na ang mga batang
lalaki ng Nazaret ay nag-aaral sa sinagoga, o simbahan. Ang pinuno ng sinagoga
ng nayon ang siyang guro. Siya ay tinatawag na rabbi.

Ipabigkas nang sabay-sabay sa mga bata ang rabbi.

Ipaliwanag na maliban sa natuturuan sa tahanan, maaaring nag-aral si Jesus sa
isang katulad nito. 

• Paanong kakaiba ang paaralang ito sa inyong paaralan? (Ang mga sagot ay
maaaring kabilangan ng paraan ng pananamit ng mga batang lalaki, kung saan
sila nakaupo, at ang kanilang pinagsusulatan.)

Ipaliwanag na sa panahong ito ang mga batang babae ay hindi pumapasok sa
paaralan. Sila ay tinuturuan sa tahanan ng kanilang mga ina.

Ituro na ang paaralan ay walang anumang aklat. Noong kapanahunan ni Jesus,
ang mga batang lalaki ay nagbabasa mula sa mga nilulong papel. Ipaulit sa mga
bata ang salitang nilulong papel.

Ipakita sa mga bata ang nilulong papel na ginawa mo. Ipaliwanag na ang nilulong
papel ay isang mahabang piraso ng tila papel na bagay na may nakasulat, na ang
magkabilang dulo ay naiipitan ng kahoy. Habang inilaladlad ang isang dulo, ang
kabila ay inilulon upang makita ang pirasong kasinlaki ng isang pahina. Ipakita 
ito sa pamamagitan ng nilulong papel na iyong ginawa. Pagkatapos ay itabi ang
balumbon ng papel hanggang sa bandang hulihan ng aralin.

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na ang mga nilulong papel na pinag-aaralan ng mga batang lalaki sa
paaralan ay naglalaman ng mga aral ng mga propeta na nabuhay bago isilang si
Jesucristo. Ipakita ang bahagi ng Bibliya na siyang Lumang Tipan. Sabihin sa mga
bata na ang bahaging ito ng Bibliya ay naglalaman ng mga isinulat at kuwento na
nasa ilan sa mga nilulong papel.

Ipaturo sa isang bata ang nilulong papel na hinahawakan ng rabbi sa larawan at
ang mga nilulong papel na nasa kahon sa kanyang tabi. Ipaliwanag na ang mga
batang lalaki ay natutong bumasa at sumulat mula sa mga balumbon ng papel. Ito
ay maaaring ihalintulad sa atin na natututong bumasa at sumulat mula sa Bibliya.

Ipakita ang larawan 2–13, Ang Batang si Jesus sa Templo, at isalaysay ang
kuwento na matatagpuan sa Lucas 2:41–50.

Kuwento sa 
banal na kasulatan

Pagpapakita ng
nilulong papel

Talakayan 
sa larawan
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Tulungan ang mga bata na maunawaan kung gaano ang pag-aalala at pagkatakot
nina Maria at Jose sa pagtatapos ng unang araw ng kanilang paglalakbay nang
hindi nila matagpuan si Jesus kahit saan. Nagmamadali silang nagbalik sa
Jerusalem at naghanap sa loob ng tatlong araw bago nila tuluyang natagpuan siya.

• Saan natagpuan nina Maria at Jose si Jesus?

• Ano ang ginagawa ni Jesus sa templo? (Tingnan sa Lucas 2:46.)

Ipaliwanag na nakikipag-usap si Jesus sa mga kalalakihang lubos na nakapag-aral
ng mga banal na kasulatan. Nagulat ang mga kalalakihang ito na maraming alam
si Jesus. Basahin nang malakas ang Lucas 2:47. Ipaliwanag na ang ibig sabihin ng
nagsipanggilalas ay nagulat.

Maaari Tayong Maging Higit na Katulad ni Jesucristo

Talakayan Ipaliwanag na nagbalik si Jesus sa Nazaret na kasama nina Maria at Jose at doon
lumaki. Damputin ang nilulong papel na iyong ginawa, at basahin mula rito ang
Lucas 2:52. Ipaliwanag na ang ibig sabihin ng lumalaki ay tumatanda.

• Ano ang ibig ipakahulugan ng banal na kasulatang ito nang sabihin nitong
lumaki si Jesus sa karunungan?

Ipaliwanag sa mga bata na ang bawat isa sa kanila ay lumalaki rin sa karunungan,
dahil sa natututuhan nilang piliin ang tama. Magbigay ng ilang halimbawa kung
paanong higit silang matalino ngayon kaysa noong nakaraang ilang buwan.

• Ano ang ibig sabihin ng huling bahagi ng talata nang sabihin nito na si Jesus 
ay lumaki sa “pagbibigay-lugod sa Diyos”? (Nalugod ang Ama sa Langit dahil
palaging ginagawa ni Jesus ang nais ng Ama sa Langit na gawin niya.)

• Paano kayo lalaki na nagbibigay-lugod sa Ama sa Langit?

Ipaliwanag na nalulugod ang Ama sa Langit kapag tayo ay nagiging higit na
katulad ni Jesus. Palaging pinipili ni Jesus ang tama.

• Paano sa palagay ninyo pakikitunguhan ni Jesus ang isang bata na
pinagtatawanan ng iba?

Ipatanong sa mga bata sa kanilang sarili, “Paano ko pinakikitunguhan ang isang
batang pinagtatawanan ng iba?”

• Kapag ang batang si Jesus ay naglalaro at hinilingan siya ng kanyang ina o ni
Jose na gawin ang isang bagay, ano sa palagay ninyo ang ginawa niya?”

Ipatanong sa mga bata sa kanilang sarili, “Ano ang gagawin ko kapag naglalaro
ako at hinilingan ako ng nanay o tatay ko na gawin ang isang bagay?

Ipaliwanag na si Jesus ay “lumaki ring nagbibigay-lugod” sa ibang mga tao
(tingnan sa Lucas 2:52). Nais nilang kasa-kasama siya.

• Nanaisin mo bang maging iyong kaibigan si Jesus noong siya ay bata pa?

Tsart na PAT Ipakita ang tsart na PAT at ipaulit sa mga bata ang mga salita rito: “Pipiliin ko ang
tama.” Ipaalaala sa kanila na higit silang nagiging katulad ni Jesucristo kapag
pinipili nila ang tama.
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Buod

Awit Kasabay ng mga bata, awitin o bigkasin ang mga salita sa kapwa talata ng “Naging
Musmos din si Jesus.” Ipaliwanag ang anumang mga salita na hindi alam ng mga
bata. Halimbawa, ang ibig sabihin ng nagalit ay sumama ang loob. Si Jesus ay
hindi nagagalit kapag hindi nangyayari ang mga bagay na nais niya.

Naging musmos din si Jesus,
Musmos na tulad ko;
At siya’y maamo at mabait,
Manga ugaling totoo.
Kaya manga bata, tayong lahat sana
Maging katulad N’ya, sikapin.

Naglaro S’yang tulad natin,
Manga pambatang laro;
Ngunit ‘di S’ya nagalit kung may mali,
Sambit N’ya’y laging wasto.
Kaya manga bata, tayong lahat sana
Maging katulad N’ya, sikapin.

Patotoo Magpatotoo na ang pagpili ng tama at ang pagiging katulad ni Jesuscristo ay
makapagpapaligaya sa atin. Sabihin sa mga bata kung gaano ang iyong
pasasalamat na maging halimbawa ng ating dapat na maging pamumuhay ang
buhay ni Jesus.

Magpahiwatig sa mga bata na ang pagkabata ni Jesus ay maaaring katulad ng sa
kanila sa ilang paraan. Himukin silang palaging piliin ang tama, katulad ng ginawa
ni Jesus.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Sukatin ang taas ng bawat bata sa pamamagitan ng pisi o sinulid. Gumupit ng
piraso ng pisi o sinulid upang tumugma sa taas ng bawat bata at ipatago ito 
sa bawat bata. Paalalahanan ang bawat bata na habang lumalaki ang kanilang
katawan, sila ay dapat ding lumaking nagbibigay-lugod sa Diyos. Magagawa 
nila ito sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting pagpili, katulad ng ginawa
ni Jesucristo.

2. Tulungan ang mga bata na ulitin ang Lucas 2:52 nang ilang ulit na kasabay mo.
Talakayin ang mga tiyak na pagpili na maaari nilang gawin upang lumaki silang
nagbibigay-lugod sa Ama sa Langit.

3. Magdala ng pagkain na maaaring kinain ni Jesucristo, katulad ng igos, mga
ubas, dates, keso, tinapay, mani, o olivo, at ipatikim ang mga ito sa mga bata.
Kaagad makipag-alam sa mga magulang upang makatiyak na walang batang
may alerdyi sa pagkaing dadalhin mo. (Huwag magdala ng pagkain kung ituturo
mo ang araling ito sa Linggo ng ayuno.)

Aralin 9
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4. Talakayin ang mga bagay na magagawa ng mga sanggol at ihambing ang 
mga ito sa mga nagagawa ng mga bata ngayon. Magtanong ng katulad ng 
mga sumusunod:

• Nakalalakad ba ang sanggol? Nakalalakad ba kayo?

• Nakapagsasalita ba ang sanggol? Nakapagsasalita ba kayo?

Ipaliwanag na habang lumalaki ang mga bata, gayundin naman ang kanilang
kakayahang maging higit na katulad ng Tagapagligtas sa pamamagitan ng
pagpili ng tama.

5. Bigyan ang bawat bata ng kapirasong minasang asin (tingnan ang resipe sa
ibaba) at pagawain siya ng maliit na mangkok, plorera, o iba pang bagay na
maaaring ginamit noong si Jesus ay bata pa. 

Minasang Asin

Mga kailangang kagamitan:

2 tasang harina
1 tasang asin
1 kutsarang mantika
tubig
pangkulay sa pagkain (kung nanaisin)

Mga tagubilin: Paghaluin ang harina at asin. Idagdag ang mantika at sapat na
tubig upang maging tila luad. Unti-unting dagdagan ng tubig hanggang sa ang
tinimpla ay maging malambot ngunit hindi gaanong madikit. Haluin at marahang
masahin. Kung nais mong kulayan ang masa, dagdagan ng pangkulay sa
pagkain ang tubig bago ihalo ang tubig sa asin at harina. Ilagay ang masa sa
isang sisidlan na mahigpit ang takip.



Maaari Akong Makipag-usap 
sa Ama sa Langit sa Panalangin

Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na maaari silang lumaking malapit sa 
Ama sa Langit sa pamamagitan ng magalang na panalangin.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 6:9 at 3 Nefias 18:19–20. Tingnan
din sa Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110), kabanata 8.

2. Gawin ang mga sumusunod na sinulatang piraso ng papel:

3. Sumulat ng mga tanong na katulad ng sumusunod sa magkakahiwalay na
piraso ng papel. Maghanda ng kahit isa man lamang tanong para sa bawat 
bata sa iyong klase (kung ang iyong klase ay maliit, maaaring naisin mong
magkaroon ng kahit dalawang tanong man lamang para sa bawat bata).

a. Kung ang isa sa inyong mag-anak ay kailangang lumisan pansamantala, 
ano ang maaari mong hilingin sa Ama sa Langit sa iyong mga panalangin?

b. Kung tinuruan tayo ng ating aralin na piliin ang tama, ano ang maaari nating
hilingin sa ating Ama sa Langit sa ating panalangin sa klase?

c. Kung tinuruan tayo ng ating aralin na maging mabait, ano ang maaari nating
hilingin sa Ama sa Langit sa ating panalangin sa klase?

d. Kung may sakit ang iyong kaibigan at hindi magawang lumabas at maglaro,
ano ang maaari mong hilingin sa iyong mga panalangin?

e. Ano ang maaari nating hilingin sa ating mga panalangin tuwing umaga at
gabi?

f. Ano ang maaari nating hilingin para sa mga bata sa ating klase sa Primarya
kapag tayo ay nananalangin?

4. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Isang Awit ng Panalangin”
(A Prayer Song, Children’s Songbook, p. 22).

5. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya at Aklat ni Mormon.
b. Larawan 2–14, Panalangin sa Klase (62200); larawan 2–15, Brigham Young;

larawan 2–16, Si Heber J. Grant Noong Bata pa.

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Kayo (inyo)

Ikaw (ka)
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Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin

Bago anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin,
ipakita ang larawan 2–14, Panalangin sa Klase, at may paggalang na awitin o
bigkasin ang mga salita sa “Isang Awit ng Panalangin” (A Prayer Song).

Iyuko ang ating ulo,
Kapag nananalangin,
Ipikit ang mga mata,
At Ama’y kausapin.

• Habang nananalangin ang isang bata sa klase, ano ang dapat gawin nating
lahat?

Awitin muli ang “Isang Awit ng Panalangin.” Papaghandain ang mga bata para sa
panalangin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sinasabi ng awit na gawin
nila.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Naghahanda Tayo Bago Tayo Manalangin

Talakayan • Ano ang sinabi ng awit na gawin natin upang makapaghanda sa panalangin?

• Bakit natin iniyuyuko ang ating mga ulo kapag tayo ay nananalangin?

Tulungan ang mga batang maunawaan na ang pagyuyuko ng ating mga ulo 
kapag tayo ay nananalangin ay nagpapakita sa Ama sa Langit na mahal natin,
iginagalang, at pinagpipitagan natin siya. Ang Ama sa Langit ay nakahihigit at 
mas makapangyarihan kaysa isang hari, pangulo, o sinumang tao sa daigdig, at
marami siyang nagawang bagay para sa atin. Kailangan nating ipakita na mahal 
at iginagalang natin siya.

• Bakit natin inihahalukipkip ang ating mga bisig kapag nananalangin tayo?

Tulungan ang mga batang maunawaan na ang paggalaw ng kanilang mga kamay
habang nananalangin ay maaaring maging dahilan ng hindi pakikinig ng mga tao
sa panalangin.

• Bakit natin ipinipikit ang ating mga mata kapag tayo ay nananalangin?

Maaaring naisin mong ipapikit sa mga bata ang kanilang mga mata nang sandali
habang nag-iisip sila ng sagot.

Tulungan ang mga bata na maunawaang hindi sila gaanong magagambala ng
mga bagay na nakapaligid sa kanila kapag ipinipikit nila ang kanilang mga mata.
Maaari nilang isipin ang Ama sa Langit at ang sinasabi nila sa kanya.

Madarama Nating Malapit Tayo sa Ama sa Langit Kapag Tayo ay
Nananalangin

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na sa pamamagitan ng nakayuko nating ulo, nakahalukipkip nating 
mga bisig, at nakapikit nating mga mata, ay maitutuon natin ang pansin sa ating
panalangin sa halip na sa mga bagay na nakapaligid sa atin. Magtatamo tayo ng
payapang damdamin at makadaramang malapit sa Ama sa Langit. Nakahanda
tayong makipag-usap sa kanya.

Gawaing 
pantawag pansin
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Kuwento Ipakita ang mga larawan 2–15, Brigham Young, at 2–16, Si Heber J. Grant Noong
Bata pa, at isalaysay sa iyong sariling mga salita ang sumusunod na kuwento
tungkol sa isang maliit na batang lalaki na nadamang malapit siya sa Ama sa
Langit sa pananalangin:

Maraming taon na ang nakaraan, si Brigham Young ang propeta at Pangulo ng
Simbahan. Isang batang lalaki na mga anim na taong gulang na nagngangalang
Heber J. Grant ang nakipaglaro sa isa sa maliliit na anak na lalaki ni Pangulong
Young. Kadalasan ay naglalaro si Heber sa tahanan ni Pangulong Young kapag
oras na upang sama-samang tawagin ang mag-anak sa panalangin. Lumuluhod 
si Heber na kasama ang mag-anak, ihahalukipkip ang kanyang mga bisig, 
iyuyuko ang kanyang ulo, ipipikit ang kanyang mga mata, at nakikinig habang
nananalangin si Pangulong Young. Dahil sa paraan ng pakikipag-usap ni Pangulong
Young sa Ama sa Langit, para kay Heber ay tila naroon mismo sa silid ang Ama sa
Langit. Minsan ay iminulat pa ni Heber ang kanyang mga mata upang makita kung
naroon ang Ama sa Langit. Mangyari pa, ang nakita lamang niya ay si Pangulong
Young at ang kanyang mag-anak. Ngunit gayunman ay nakatitiyak siya na kasama
ni Pangulong Young ang Ama sa Langit, pinakikinggan siya at ibinibigay sa kanya
ang tulong at patnubay na hinihiling niya.

Nang lumaki na si Heber, siya ay naging Apostol at sa huli ay Pangulo ng
Simbahan (tingnan sa Heber J. Grant, Gospel Standards, tinipon ni G. Homer
Durham [Lungsod ng Salt Lake: Improvement Era, 1941], p. 223–24.)

Maaaring naisin mong ibahagi ang isang pansariling karanasan nang madama
mong malapit ka sa Ama sa Langit habang nananalangin, katulad ng nangyari 
kay Heber J. Grant.

Ipaalaala sa mga bata na ang Ama sa Langit ay palaging nakikinig sa atin kapag
nananalangin tayo. Ang pagyuyuko ng ating mga ulo, paghahalukipkip ng ating
mga bisig, at pagpipikit ng ating mga mata habang nananalangin ay makatutulong
sa atin na madama na malapit ang Ama sa Langit sa atin.

Tayo ay Nakikipag-usap Nang Magalang Kapag Tayo ay Nananalangin

Ipaliwanag na ipinakikita rin natin ang pagmamahal at paggalang sa Ama sa Langit
sa paraan ng ating pakikipag-usap sa kanya sa ating mga panalangin.

• Kapag nais ninyong makipag-usap sa isang tao, ano ang unang salitang
sinasabi ninyo upang makuha ang kanilang pansin? (Ang kanilang pangalan.)

• Kapag nais ninyong makipag-usap sa Ama sa Langit, ano ang unang bagay 
na inyong sinasabi?

Ipaliwanag na ang unang bagay na sinasabi natin sa ating panalangin ay pangalan
ng Ama sa Langit. Sabihin sa mga bata na itinuro ni Jesus sa atin na gawin ito
noong siya ay nasa daigdig. Basahin nang malakas ang Mateo 6:9, at ipaliwanag
na karaniwan nating pinaiikli ang “Ama naming nasa langit” at sinasabing “Ama
namin sa Langit” o “Ama sa Langit.”

Sabihin sa mga bata na sinabi rin ni Jesus sa atin kung paano tatapusin ang ating
mga panalangin. Basahin nang malakas ang 3 Nefias 18:19.

• Paano ang itinuro sa atin ni Jesus na pagtatapos ng ating mga panalangin? (Sa
kanyang pangalan. Tinatapos natin ang ating mga panalangin sa pamamagitan
ng mga salitang sa pangalan ni Jesucristo, siya nawa.)

Talakayan sa 
banal na kasulatan
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• Kapag tayo ay nananalangin sa klase o nananalangin sa mag-anak at ang 
taong bumibigkas ng panalangin ay nagsasabing “siya nawa,” ano ang ating
ginagawa?

Ipaliwanag na kapag sinasabi nating “siya nawa” sa hulihan ng pampangkat na
panalangin, ito ay nangangahulugang sumasang-ayon tayo sa sinabi ng tao sa
panalangin. Kasama tayong nananalangin ng taong bumigkas ng panalangin.

Tanungin ang mga bata kung napansin nilang kapag nakikipag-usap tayo sa Ama
sa Langit, hindi natin sinasabing ikaw, tulad ng “Pinasasalamatan ka namin” o
“Hinihiling namin sa iyo.”

Ipakita ang sinulatang piraso ng papel na “Ikaw (ka).”

• Anong salita ang ginagamit natin sa halip na ikaw (ka)? (Kayo.)

Takpan ang sinulatang piraso ng papel na “Ikaw (ka)” ng sinulatang piraso ng
papel na “Kayo (inyo)”. Ipaulit sa mga bata nang may paggalang ang
“Nagpapasalamat po kami sa inyo” at “Hinihiling po namin sa inyo.”

• Bakit natin sinasabing kayo (inyo) sa halip na ikaw (ka)? (Ito ay isa pang paraan
ng pagpapakita na pinagpipitaganan natin at iginagalang ang Ama sa Langit.)

Nananalangin Tayo upang Pasalamatan ang Ama sa Langit sa Ating mga
Pagpapala

Laro Sabihin sa mga bata na may dalawang mahalagang dahilan kung bakit tayo
nananalangin. Upang tulungan ang mga batang matuklasan ang unang mahalagang
dahilan sa pananalangin, hatiin sila sa dalawang pangkat. Sa pagliliwas ng mga
pangkat, maghalinhinan ang mga bata sa pagbabanggit ng isang bagay na ginawa
ng Ama sa Langit para sa kanila. Sa bawat pagkakataon ay kailangan silang
magbanggit ng isang bagay na hindi pa nababanggit. Kung hindi kaagad makasagot
ang isang pangkat, ang pagkakataon ay mapupunta sa kabilang pangkat. Maglaro
ng ilang minuto o hanggang sa ang bawat pangkat ay wala ng maisip na hindi pa
nababanggit.

Kung hindi naibigay ng mga bata ang mga sumusunod na posibleng sagot,
banggitin ang mga ito ngayon:

• Ibinigay sa atin ng Ama sa Langit ang ating buhay.

• Ibinigay niya sa atin ang ating mga mag-anak.

• Ibinigay niya sa atin ang daigdig.

• Isinugo niya si Jesucristo sa daigdig upang tulungan tayo.

• Nangako siyang sasagutin ang ating mga panalangin sa pinakamabuting
paraan.

Talakayan Talakayin ang mga sumusunod na tanong sa mga bata:

• Kung bibigyan kayo ng isang tao ng regalo o siya ay mabait at mapagmahal sa
inyo, ano ang dapat ninyong sabihin?

• Sino ang nakapagbigay sa atin ng higit na maraming regalo kaysa kanino man?
(Ama sa Langit.)

• Ano ang unang dahilan sa pananalangin? (Upang pasalamatan ang ating Ama
sa Langit sa maraming biyayang ibinibigay niya sa atin.)

Talakayan ng
sinulatang piraso 
ng papel
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Bigyang-diin na katulad lamang ng pagpapasalamat natin sa ating mga magulang,
kasapi ng mag-anak, o kaibigan sa mga bagay na ginagawa nila para sa atin,
gayundin naman dapat nating pasalamatan ang Ama sa Langit para sa mga 
bagay na ginagawa niya para sa atin. Ang Ama sa Langit ay maligaya kapag
nagpapasalamat tayo sa kanya.

Nananalangin Tayo upang Hingin ang Tulong ng Ama sa Langit

Kuwento Isalaysay sa iyong sariling mga salita ang sumusunod na kuwento tungkol kay
Stephen upang matulungan ang mga bata na matuklasan ang ikalawang dahilan
kung bakit tayo nananalangin:

Kalilipat lamang ni Stephen sa isang bagong bayan na kasama ng kanyang mga
magulang. Sa unang araw sa paaralan ay wala siyang kakilalang sinuman sa
kanyang klase. Si Stephen ay nagsimulang makadama ng takot. Nais na niyang
umuwi. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa mesa dahil ayaw niyang may makakita
sa kanyang umiiyak.

Hindi nagtagal ay napansin ng guro na isinubsob ni Stephen ang kanyang ulo 
sa mesa. Naisip niya na siya ay may sakit, kaya’t lumapit siya upang kausapin si
Stephen. Si Stephen ay napahiya sa pag-iyak sa paaralan, at sinikap niyang
tumigil. Ngunit masamang masama ang loob niya na hindi niya kayang tumigil.

Mahina lamang, upang walang makarinig, siya ay nanalangin, “Ama sa Langit, 
sana po ay tulungan ninyo akong tumigil sa pag-iyak.”

Hindi nagtagal at nagawa ni Stephen na tumigil sa pag-iyak. Sinabi niya sa kanyang
guro na mas mabuti na ang kanyang pakiramdam, at naging masaya ang araw niya.

Talakayan • Ano ang nakatulong kay Stephen upang bumuti ang kanyang pakiramdam?

• Paano kayo natulungan ng inyong mga panalangin?

Gawain Ipaliwanag na ang pangalawang dahilan na nananalangin tayo ay upang hingin
ang tulong ng Ama sa Langit. Upang matulungan ang mga batang maunawaan
ang ilang tiyak na paraan na makahihingi sila ng tulong sa kanilang mga
panalangin, ikalat ang mga papel na may tanong sa mesa o sa sahig. Papiliin ng
isang pirasong papel ang bawat bata. Basahin ang bawat tanong at pasagutan ito
sa batang pumili nito.

Tulungan ang mga bata na maunawaan na upang makatanggap ng tulong ng Ama
sa Langit, kailangan nating sikaping mabuti na piliin ang tama. Pagkatapos kung
mananalangin tayo upang humingi ng tulong at hihingin ang alam ng Ama sa
Langit na pinakamabuti para sa atin, ibibigay niya ang ipinanalangin natin (tingnan
sa 3 Nefias 18:20).

Buod

Talakayan • Ano ang mapasasalamatan natin sa Ama sa Langit sa ating pangwakas na
panalangin ngayon? (Ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng pagkakataong
magpunta sa Primarya at maragdagan ang nalalaman tungkol sa panalangin.)

• “Ano ang mahihiling natin sa Ama sa Langit sa ating mga panalangin?

Patotoo Ibigay ang iyong patotoo sa kung gaano kahalaga ang makipag-usap sa Ama sa
Langit sa araw-araw. Paalalahanan ang mga bata na dapat tayong manalangin sa
umaga, sa gabi, at kailanman natin kailangan ang natatanging tulong o nadaramang
lubos na nagpapasalamat sa Ama sa Langit.
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Himukin ang mga bata na alalahaning manalangin sa umaga at sa gabi sa araw-
araw sa linggong ito.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Bago
manalangin, papaghandain ang mga bata na manalangin sa pamamagitan ng
mahinang pag-awit ng “Isang Awit ng Panalangin” at paggawa ng isinasaad ng
awit na gawin nila. Ipaalaala sa kanila na ang Ama sa Langit ay nakikinig at ang
lahat ng nasa silid ay nananalangin kahit na isang tao lamang ang bumibigkas 
ng mga salita. Ipaalaala sa lahat ng bata na sabihing “siya nawa” sa hulihan ng
panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Bigyan ang bawat bata ng kopya o binakas na kopya ng bigay-siping
pinamagatang “Buong Galang Akong Mananalangin,” na matatagpuan sa
hulihan ng aralin. Bigyan ang mga bata ng mga krayola at pakulayan sa kanila
ang kanilang mga larawan. Himukin ang mga bata na ipakita ang kanilang mga
larawan sa kanilang mga mag-anak at sabihin sa kanilang mga mag-anak ang
napag-aralan nila ngayon tungkol sa panalangin.

2. Tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata 
ng “Iyuko ang Ating Ulo” (We Bow Our Heads, Children’s Songbook, p. 25), 
na ginagawa ang mga galaw na isinasaad:

Iyuko ang ating ulo (iyuko ang mga ulo)
Manalangin tayo (ihalukipkip ang mga bisig).
Magpasalamat sa Ama
Sa manga biyaya (iunat ang mga bisig).

3. Awitin o bigkasin ang mga salita sa pangalawang talata ng “Ako ay Nananalangin
nang May Pananampalataya” (I Pray in Faith, Children’s Songbook, p. 14) upang
ipaalaala sa mga bata ang mga bagay na dapat nilang sabihin kapag sila ay
nananalangin.

Wika ko’y, “Mahal naming Ama sa Langit”;
Salamat sa pagpapala;
At hihingin sa kanya ang kailangan,
Sa pangalan ni Jesus, Amen.
(© 1987 ni Janice Kapp Perry. Ginamit nang may pahintulot.)

4. Bigyan ang mga bata ng papel at mga krayola o lapis, at paguhitin sila ng
larawan ng kanilang mga sarili na nananalangin. Maaari nilang iguhit ang mga
larawan ng mag-anak na nananalangin, pansariling panalangin sa umaga at
gabi, panalangin sa oras ng pagkain, o iba pang pook at oras kapag sila ay
nananalangin.



Buong Galang Akong Mananalangin



Maaari Kong Sabihin sa Iba
ang Tungkol kay Jesucristo

Layunin Bigyang-sigla ang bawat bata na tulungan ang iba na malaman ang tungkol kay
Jesucristo.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Alma 17–19, 23.

2. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Sana Ako’y Kanilang Mapili” 
(I Hope They Call Me on a Mission, Children’s Songbook, p. 169).

3. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Aklat ni Mormon.
b. Tsart na PAT (tingnan sa aralin 1).
c. Larawan 2–17, Nakaluhod sa Panalangin ang Apat na Anak na Lalaki ni

Mosias; larawan 2–18, Tinuturuan ni Ammon si Haring Lamonias.

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa ng
isang bagay sa loob ng linggong ito.

Pagbabalik-aral Punahin ang pagiging magalang ng mga bata at ang wikang ginamit sa
panalangin. Magbigay ng madaliang pagbabalik-aral ng nakaraang aralin upang
bigyang-diin ang kahalagahan ng panalangin.

Ang mga Misyonero ay Nagsasabi sa Iba ng Tungkol kay Jesucristo

Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Sana Ako’y Kanilang Mapili” (I Hope They 
Call Me on a Mission, Children’s Songbook, p. 169) na kasabay ng mga bata.

Sana ako’y kan’lang mapili.
‘Pag tumangkad nang kaunti.
Maging handa sana ako,
Magturo’t gumawang parang misyonero.

Sana ako’y makapagturo,
Sa tao ng ebanghelyo.
Ibig kong maging misyonero,
At magsilbi sa Dios sa murang gulang ko.

• May kakilala ba kayong misyonero?

Ipakuwento sa mga bata ang tungkol sa ilang misyonerong kakilala nila, katulad 
ng mga kasapi ng mag-anak na naglilingkod sa misyon o ang mga misyonero sa
inyong pook.

Gawaing 
pantawag pansin
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• Ano ang ginagawa ng mga misyonero?

Ipaliwanag na sa araling ito ay malalaman ng mga bata ang mga paraan na maaari
silang maging mga misyonero habang bata pa sila.

Ipakita sa mga bata ang Aklat ni Mormon at isalaysay ang kuwento tungkol sa mga
anak na lalaki ni Mosias, na matatagpuan sa Alma 17:6–12. Ipaliwanag na kahit sino
sa mga anak ni Haring Mosias ay maaari sanang maging susunod na hari, ngunit sa
halip ay ninais nilang lahat na maging mga misyonero. Ninais nilang turuan ang mga
Lamanita, na ubod ng sama sa panahong ito. Ninais ng mga anak ni Mosias na
magkaroon ng pagkakataon ang bawat tao na makarinig ng ebanghelyo. Ipaliwanag
na dahil ang mga Lamanita ay ubod ng sama, mapanganib para sa mga anak ni
Mosias ang magturo sa kanila.

• Paano sa palagay ninyo inihanda ng mga anak ni Mosias ang kanilang sarili
bago sila nagtungo upang magturo sa mga Lamanita?

Ipakita ang larawan 2–17, Nakaluhod sa Panalangin ang Apat na Anak na Lalaki ni
Mosias.

Ipaliwanag na ang mga anak ni Mosias ay nanalangin at humiling sa Ama sa Langit
na tulungan silang maging mabubuting misyonero. Sinabi ng Ama sa Langit sa kanila
na babantayan niya sila at matuturuan nila ang maraming tao (tingnan sa Alma
17:10–11). Basahin nang malakas ang Alma 17:12. Ituro na ang pananalangin ay
nakatulong na magbigay ng lakas ng loob sa mga anak ni Mosias upang magturo 
sa mga Lamanita.

Ipaliwanag na ang lahat ng anak ni Mosias ay nagpunta sa iba’t ibang dako upang
magturo. Ipakita ang larawan 2–18, Tinuturuan ni Ammon si Haring Lamonias, at
isalaysay ang kuwentong matatagpuan sa Alma 17:17–25. Ipaliwanag na si
Ammon, isa sa mga anak ni Mosias, ay nagkusang-loob na maging tagapagsilbi
ng haring Lamanita, si Haring Lamonias. Si Ammon ay naatasang mangalaga sa
tupa ng hari. Si Ammon ang pinakamagaling sa mga naging tagapagsilbi ni Haring
Lamonias. Si Ammon ay nagpakita ng napakabuting halimbawa kaya’t ninais ni
Haring Lamonias at ng kanyang mga tao na malaman ang tungkol sa ebanghelyo.

Ipaliwanag na dahil sa gawain ni Ammon at ng kanyang mga kapatid, libu-libo sa
mga Lamanita ang sumapi sa Simbahan (tingnan sa Alma 23:5).

Talakayan • Bakit inilagay sa panganib ni Ammon at ng kanyang mga kapatid ang kanilang
buhay upang maituro ang ebanghelyo sa mga Lamanita? (Ang ebanghelyo ay
nakapagdulot sa kanila ng kaligayahan, at ninais nilang ibahagi ito sa ibang mga
tao.)

• Ano ang ginawa ni Ammon na nakatulong sa kanya na maituro ang ebanghelyo
sa mga Lamanita? (Nanalangin siya upang humingi ng tulong; nagtrabaho
siyang mabuti; siya ay naging mabuting halimbawa.)

Maaari Tayong Maging mga Misyonero

Ipaliwanag na ang isang paraan na maaari tayong maging mga misyonero ay
pagsasabi sa iba ng tungkol kay Jesucristo. Napakahalaga na malaman ng bawat
isa ang tungkol kay Jesus at sa kanyang simbahan.

Kuwento Isalaysay ang kuwento tungkol sa isang bata na tumulong sa iba na malaman ang
tungkol kay Jesucristo at sa kanyang simbahan. Maaaring naisin mong gamitin ang
sumusunod na kuwento:

Kuwento sa 
banal na kasulatan

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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Kung minsan ay nahihirapan si Thad sa pakikinig sa komperensiya ng istaka dahil
para sa kanya ang karamihan sa mga talumpati ay tila para sa matatanda na. Ngunit
nang marinig ni Thad ang pangulo ng istaka na nagsabing, “Mga bata, maaari rin
kayong maging mga misyonero,” si Thad ay nakinig, at nagsimula siyang mag-isip
ng mga paraan kung paano siya maaaring maging isang misyonero at sasabihin sa
iba ang tungkol kay Jesus.

Kinabukasan habang nag-aagahan, kinausap ni Thad ang kanyang mga magulang
tungkol sa pag-aanyaya kay Gng. Murphy, na kanilang kapitbahay, upang malaman
ang tungkol sa Simbahan. Naisip ng mga magulang ni Thad na ito ay magandang
ideya, kaya’t si Thad ay nagpunta sa tahanan nina Gng. Murphy at tinanong siya kung
nais niyang malaman ang tungkol kay Jesus at sa kanyang Simbahan. Sinabi ni Gng.
Murphy na gusto niya, at hindi nagtagal ay tinuturuan na siya ng mga misyonero.

• Ano ang maaaring nangyari kung hindi tinanong ni Thad si Gng, Murphy kung
nais niyang malaman ang tungkol kay Jesus at sa kanyang simbahan?

Sinimulang sundin ng ina at ama ni Thad ang kanyang halimbawa. Binabanggit nila
ang tungkol sa Simbahan sa kanilang mga kaibigan at sa ibang taong nakikilala nila.
Ang ilang tao ay ayaw makarinig ng tungkol sa simbahan, ngunit ang iba ay gusto at
ang ilan ay nabinyagan. Nang binyagan si Gng. Murphy, pinasalamat niya si Thad
sa pagtulong sa kanyang malaman nang higit pa ang tungkol sa Tagapagligtas.

Talakayan Sa pamamagitan ng paggamit kay Thad bilang halimbawa, ituro na ang mga bata
ay maaaring maging mga misyonero at sabihin sa iba ang tungkol kay Jesucristo
at sa kanyang simbahan.

• Kanino ninyo maaaring sabihin ang tungkol kay Jesus?

Tulungan ang mga bata na mag-isip ng mga taong masasabihan nila ng tungkol
kay Jesus, katulad ng mga kaibigan, kapitbahay, at kamag-anak na hindi mga
kasapi ng Simbahan o hindi dumadalo sa simbahan.

Ipaliwanag na ang bawat isa sa atin ay maaari ring maging misyonero sa
pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa, sa pagiging mabait at maalalahanin
sa iba, at sa pamumuhay ng ebanghelyo. Ipaalaala sa mga bata na ang isa sa mga
paraan na naging mabuting misyonero si Ammon ay sa pamamagitan ng
pagpapakita ng mabuting halimbawa.

Kuwento Sa inyong sariling mga salita, isalaysay ang sumusunod na kuwento tungkol sa
mga batang misyonero:

Isang araw ay kumatok ang dalawang misyonero sa pintuan ng isang tahanan.
Isang babaeng nagngangalang Gng. James ang nagbukas ng pinto. Sinabi ng
mga misyonero sa kanya na sila ay mula sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga
Banal sa Huling-araw. Pinapasok ni Gng. James ang mga misyonero at sinabi sa
kanilang nais niyang malaman ang higit pa tungkol sa Simbahan. Ito ay lubos na
nagpaligaya sa mga misyonero.

Sinabi ni Gng. James na dati ay may kapitbahay siyang isang mag-anak na kasapi
ng Simbahan. Sinabi niya na ang mga bata sa mag-anak na iyon ay palaging
magagalang at mababait. Sila ay nakikipaglaro nang patas sa lahat at iginalang
ang ari-arian ng ibang mga tao. Sinabi ni Gng. James na nais niyang malaman 
ang tungkol sa isang simbahan na nagturo sa mga batang iyon na maging gayon
kabuting mga kapitbahay.
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• Paano naging mga misyonero ang mga batang naging kapitbahay ni Gng.
James?

• Paano kayo magiging mabubuting halimbawa sa inyong mga kapitbahay at
kaibigan?

Ipaliwanag sa mga bata na isasadula nila ang ilang kalagayan kung saan ay
maaari silang maging mga misyonero sa pamamagitan ng pagiging mabait at
maalalahanin.

Iparinig sa mga bata ang isang kalagayan, at pagkatapos ay pumili ng mga batang
magsasadula ng gagawin nila sa kalagayang iyon. Bigyan ng pagkakataon ang
bawat bata na makisali sa kahit isang kalagayan man lamang. Gamitin ang mga
sumusunod na halimbawa o lumikha ng sariling iyo:

Kalagayan 1 (tatlong bata ang kailangan)

Dalawa sa inyo ang naglalakad sa lansangan. Nakakita kayo ng isang batang maliit
na nagsisimulang umakyat sa isang napalaking puno. Alam ninyong mapanganib
para sa bata ang gawin ito.

• Ano ang gagawin ninyo?

Kalagayan 2 (dalawang bata ang kailangan)

Nakita ninyo ang isang kapitbahay na maraming dalang pinamili. Nasira ang isa sa
mga supot ng pinamili, at nangahulog sa lupa ang mga kahel.

• Ano ang gagawin ninyo?

Kalagayan 3 (tatlo o higit pang mga bata ang kailangan)

Nakikipaglaro kayo sa mga kaibigan ninyo. Ang isang batang kalilipat lamang sa
malapit sa inyo ang nais makisali sa inyo.

• Ano ang gagawin ninyo?

Kalagayan 4 (apat o higit pang mga bata ang kailangan)

Isang mag-anak ang bagong lipat sa inyong pook. Sila ay hindi mga kasapi ng
Simbahan. Sa palagay ninyo ay masisiyahan ang mga bata na magpunta sa
gawain sa Primarya sa susunod na linggo.

• Ano ang gagawin ninyo?

Pagkatapos ng gawaing pagsasadula, pasalamatan ang mga bata sa pagiging
mabubuting misyonero.

Buod

Tsart na PAT Ituro ang tsart na PAT o patingnan sa mga bata ang kanilang mga singsing na PAT.
Sabihin sa mga bata na sa pamamagitan ng pagiging mga misyonero ay pinipili
nila ang tama at sinusunod ang halimbawa ni Jesucristo. Ipaulit sa mga bata ang
mga salita sa tsart (o sabihin kung ano ang isinasagisag ng mga titik sa kanilang
mga singsing).

Patotoo Purihin ang mga bata sa pagnanais na maging mabubuting misyonero. Magbigay
ng patotoo tungkol sa kahalagahan ng pagtuturo sa bawat tao ng tungkol kay
Jesucristo at sa kanyang simbahan. Ang malaman ang tungkol kay Jesus at sa
kanyang simbahan ay nakapagpapaligaya sa atin.

Gawaing
pagsasadula

Aralin11
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Tulungan ang mga bata na mag-isip ng isang paraan na siya ay maaaring maging
misyonero sa darating na linggo. Ang mga ideyang ito ay hindi kailangang maging
mahirap unawain o malawakan. Ipaalaala sa mga bata na maaari silang maging
mga misyonero sa pamamagitan ng pagiging palakaibigan at matulungin sa iba
gayundin sa pag-aanyaya sa mga tao na malaman ang tungkol sa Simbahan.

Himukin ang mga bata na makipag-usap sa kanilang mga mag-anak tungkol sa
mga paraan upang maging isang misyonero.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Sa pahintulot ng pangulo ng inyong Primarya, anyayahan ang mga misyonero
na naglilingkod sa inyong pook o ang isang kauuwing misyonero na dumalo sa
huling ilang minuto ng klase at kausapin ang mga bata tungkol sa magagawa
nila upang maging mga misyonero ngayon.

2. Isalaysay sa mga bata ang isang pagkakataon nang tulungan ka ng mga
misyonero o nang matulungan mo ang isang tao na malaman ang tungkol kay
Jesucristo at sa kanyang simbahan. Sabihin sa kanila ang nadama mo sa
karanasang ito.

3. Paguhitin ang mga bata ng mga larawan ng kanilang sarili bilang mga
misyonero. Pamagatan ang bawat larawan sa sumusunod na paraan:

(Pangalan ng Bata)
Misyonero

Ang Simbahan ni Jesucristo 
ng mga Banal sa Huling-araw

4. Awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng “Nais Kong Magmisyonero
Ngayon” (I Want to Be a Missionary Now, Children’s Songbook, p. 168), “Sa
Kilos Ko” (The Things I Do, Children’s Songbook, p. 170), o “Dadalhin Natin sa
Mundo ang Kanyang Katotohanan” (We’ll Bring the World His Truth, Children’s
Songbook, p. 172).

Nais Kong Magmisyonero Ngayon

Nais kong magmisyonero ngayon.
Ayaw hintayin ang paglaki,
Ebanghelyo’y ibabahagi ko
Pagka’t may sarili nang patotoo.

Sa Kilos Ko

Ako’y masyadong bata pa
Upang magturo’t maglakbay.
Ngunit kayang ipakita
Sa kilos ko na maganda.
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Dadalhin Natin sa Mundo ang Kanyang Katotohanan

Gaya ni Nefias na ‘sinilang,
Nagmamahal sa Dios ang magulang.
Naturuan kami nang puspos,
Na dapat sundin utos ng Dios.

Koro:
Tulad nami’y hukbo ni Helaman,
Bata pang naturuan.
Sa Dios magsisilbing misyonero,
Dala’y katotohanan.

(© 1983 ni Janice Kapp Perry. Ginamit nang may pahintulot.)

Aralin 11



Ako ay Makapaghahanda 
Para sa Pagbibinyag

Layunin Dagdagan ang pagnanais ng bawat bata na mabinyagan at bigyan sila ng pang-
unawa kung paano maghahanda para sa pagbibinyag.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 3:13–17 at Doktrina at mga Tipan
20:72–74. Tingnan din sa Juan 1:25–34 at Mga Alituntunin ng Ebanghelyo
(31110), kabanata 20.

2. Kung maaari, hilingin sa pinuno ng musika sa Primarya na ipaawit sa mga bata
ang “Pagbibinyag” (Baptism, Children’s Songbook, p. 100) sa pambungad o
pangwakas na mga pagsasanay.

3. Kumuha ng isang makapal na pirasong papel na sapat ang laki upang
matakpan ang larawan 2–19, Binibinyagan ni Juan Bautista si Jesus. Gupitin 
ang papel at gawing maliliit na piraso na kasindami ng mga bata sa iyong klase.
Ilagay ang mga piraso sa ibabaw ng larawan upang hindi ito makita.

4. Gumawa ng anim na malalaking bakas ng paa mula sa makapal na papel.

5. Gumawa ng kopya o ng binakas na kopya ng pahina ng mga iginuhit sa hulihan
ng aralin para sa bawat bata.

6. Maghandang magbigay ng ilang detalye tungkol sa iyong sariling binyag,
katulad ng sino ang nagbinyag sa iyo at saan ka nabinyagan, at maikling sabihin
ang iyong mga damdamin tungkol sa pagpapabinyag. Kung nabinyagan ka
noong bata pa, maaaring naisin mong magdala ng larawan ng iyong sarili sa
gulang na iyon.

7. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Teyp o iba pang pandikit.
c. Larawan 2–19, Binibinyagan ni Juan Bautista si Jesus (Pakete ng Larawan 

ng Sining ng Ebanghelyo 208; 62133); larawan 2–20, Isang Batang Lalaking
Binibinyagan (62018).

8. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Paalaala sa mga guro ng mga nakatatandang bata: Ang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman 5, 6, at 7 ay sadyang ginawa para sa mga
nakatatandang bata na malapit nang mabinyagan.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.
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Si Jesucristo ay Nabinyagan

Ipakita ang tinakpang larawan ni Juan Bautista na Binibinyagan si Jesus. Sabihin sa
mga bata na ang larawan sa ilalim ng papel ay tungkol sa dalawang mahahalagang
tao. Pahulaan sa mga bata kung sino ang mga tao, ngunit sabihin sa kanilang
huwag sabihin ang anumang bagay nang malakas hangga’t hindi pa nakikita ang
buong larawan. Isa-isang ipaalis sa bawat bata ang piraso ng papel mula sa
natatakpang larawan.

Kapag naalis na ang lahat ng piraso, itanong:

• Sino ang mga tao sa larawan?

• Ano ang ginagawa nila?

Isalaysay ang kuwento tungkol sa binyag ni Jesucristo, na matatagpuan sa Mateo
3:13–17. Ipaliwanag na nagulat si Juan Bautista nang hilingin ni Jesus na binyagan
siya. Alam ni Juan na hindi kailanman nagkasala si Jesus, kaya hindi niya inisip na
kakailanganing binyagan si Jesus. Ngunit sinabi ni Jesus na ang pagpapabinyag
ay isang kautusan mula sa Ama sa Langit, at nais niyang sundin ang lahat ng
kautusan ng Ama sa Langit.

Ituro ang ilog sa larawan at ipaliwanag na bininyagan ni Juan si Jesus sa Ilog ng
Jordan. Bininyagan ni Juan si Jesus sa pamamagitan ng paglulubog. Ang ibig
sabihin ng paglulubog ay lubusang matabunan ng tubig.

Basahin nang malakas ang Mateo 3:17 at ipaliwanag na ang mga ito ay mga salita
ng Ama sa Langit. Sabihin sa mga bata na ang Ama sa Langit ay nalulugod din
kapag tayo ay nabinyagan.

Laro Laruin ang “Mga Huling Salita” na kasama ang mga bata. Basahin ang mga
pangungusap sa ibaba, na iniiwan ang mga salitang may salungguhit. Papunan 
sa isang bata ang mga angkop na salita. Kung hindi natatandaan ng bata ang
sagot, magpunta sa susunod na bata hanggang sa maibigay ang tamang sagot
(huwag ipahiya ang bata na hindi makasagot ng tanong). Magpatuloy hanggang sa
makasagot nang tama sa isang tanong ang bawat bata, na tinutulungan ang mga
bata kung kinakailangan. Gamitin nang makalawa ang mga tanong kung kailangan.

1. Si Jesucristo ay bininyagan ni Juan Bautista.

2. Si Jesus ay nabinyagan sa ilog ng Jordan.

3. Si Jesus ay nagpabinyag upang sundin ang kautusan ng Ama sa Langit (aral).

4. Nang si Jesus ay mabinyagan, siya ay lubusang natabunan ng tubig.

5. Pagkatapos mabinyagan si Jesus, narinig niya at ni Juan ang tinig ng Ama sa
Langit.

6. Kapag tayo ay walong taong gulang, masusunod natin ang halimbawa ni 
Jesus at maaaring binyagan.

Maaari Nating Sundin ang Halimbawa ni Jesucristo sa Pamamagitan ng
Pagpapabinyag

Paglalahad ng guro Sabihin sa mga bata na kapag walong taong gulang na sila, sila ay mabibinyagan
na. Sa ngayon, dapat ay naghahanda na sila sa pagtuntong nila ng walong taong
gulang at maaari nang binyagan.

Kuwento sa 
banal na kasulatan

Gawaing 
pantawag pansin
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Ipaliwanag na kapag tayo ay binibinyagan gumagawa tayo ng mga tipan
(pangako) sa Ama sa Langit. Ipinangangako nating susundin ang kanyang mga
kautusan, patatawarin ang iba, at susundin si Jesucristo. Bilang ganti, tinatanggap
niya tayo sa Simbahan at nangangakong gagabayan at tutulungan tayo.

Sabihin sa klase ang tungkol sa iyong binyag. Maaaring naisin mong banggitin
kung saan ka bininyagan (katulad ng pinagbibinyagan [baptismal font] o ilog), sino
ang nagbinyag sa iyo, at sino ang naroon upang makita kang binibinyagan. Kung
ikaw ay bininyagan noong bata ka pa, ipakita ang larawan mo sa gulang na iyon.
Ibahagi sa kanila ang mga naging damdamin mo tungkol sa pagpapabinyag,
katulad ng kasabikan o pagnanais maging kasapi ng Simbahan.

Sabihin sa mga bata na balang araw ay mabibinyagan din sila na katulad ni
Jesucristo at katulad mo.

Kuwento Isalaysay ang kuwento tungkol sa isang batang binibinyagan. Maaaring naisin
mong gamitin ang sumusunod na kuwento:

Ang mag-anak ni Marco ay sumapi sa Simbahan noong siya ay pitong taong
gulang. Ang buong mag-anak ay nabinyagan maliban kay Marco. Hindi pa sapat
ang kanyang gulang. Si Marco ay bigung-bigo na hindi siya mabibinyagang
kasabay ng kanyang mag-anak, ngunit sinabi ng kanyang ina sa kanya na hindi
magtatagal at magkakaroon na siya ng sapat na gulang upang mabinyagan, at
dapat niyang gamitin ang panahon habang naghihintay upang maghanda.

• Paano makapaghahanda si Marco na mabinyagan?

Nang sumunod na taon ay nagsikap na mabuti si Marco na piliin ang tama at
gawin ang nais ni Jesus na gawin niya. Sa wakas ay tumuntong na sa walong
taong gulang si Marco. Nagsuot siya ng puting-puti at ang kanyang ama ang
nagbinyag sa kanya. Nang iniaahon na si Marco ng kanyang ama mula sa tubig,
tuwang-tuwa si Marco na mabibinyagan siya sa pamamagitan ng paglulubog, na
katulad ni Jesus. Siya ay maligaya na maging kasapi ng simbahan ni Jesus.

Makapaghahanda Tayo Ngayon Para sa Pagbibinyag

Ipakita ang larawan 2–20, Isang Batang Lalaking Binibinyagan, at, kung maaari,
ikabit ang larawan sa pintuan ng klase.

• Paano sinusunod ng batang ito ang halimbawa ni Jesus?

Ipaalaala sa mga bata na ngayon ay makapaghahanda na sila para sa
pagpapabinyag. Ipakita ang mga bakas ng paa na yari sa papel at isang kopya ng
anim na iginuhit sa hulihan ng aralin. Sabihin sa mga bata na ang mga iginuhit ay
sumasagisag sa mga hakbang na aakay sa kanila tungo sa pagpapabinyag. Talakayin
ang bawat hakbang na inilarawan, na itinatanong ang mga katulad ng nasa ibaba.
Pagkatapos ninyong talakayin ang bawat hakbang, ipalagay sa isang bata ang bakas
ng paa sa sahig, na bumubuo ng landas patungo sa larawan ng pagbibinyag.

1. Maniwala at alamin ang tungkol kay Jesucristo at Ama sa Langit.

• Bakit dapat nating malaman ang tungkol kay Jesucristo at sa Ama sa Langit?

• Saan natin malalaman ang tungkol sa kanila?

2. Manalangin sa Ama sa Langit.

• Paano makatutulong sa atin ang pananalangin na makapaghanda para sa
pagbibinyag?

Gawain sa mga
bakas ng paa
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3. Maging mapagpatawad at mahalin ang iba.

• Ano ang nangyayari kapag nagpapatawad tayo?

• Paano natin maipakikita ang pagmamahal sa iba?

4. Piliin ang tama sa araw-araw.

• Ano ang ilang paraan na mapipili natin ang tama?

5. Magbasa o makinig sa mga kuwento sa banal na kasulatan.

• Paano nakatulong sa inyo ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan?

6. Maging walong taong gulang.

• Ano ang magagawa ninyo bago kayo maging walong taong gulang upang
makapaghanda para sa pagbibinyag?

Pagkatapos mailagay sa sahig ang lahat ng bakas ng paa, isa-isang patawirin 
ng silid ang mga bata sa pamamagitan ng pagtapak sa mga bakas ng paa.
Tulungang magpaliwanag ang mga bata, habang nakatuntong sila sa bawat 
bakas ng paa, kung paano sila naghahanda para sa pagbibinyag.

Buod

Bigay-sipi Bigyan ang bawat bata ng isang kopya ng magkakasamang anim na iginuhit na
larawan upang maiuwi. Ilimbag mo o ipalimbag sa mga bata ang kanilang mga
pangalan sa kanilang mga papel.

Patotoo Magbigay ng patotoo sa mga bata tungkol sa kahalagahan ng pagbibinyag.
Ipaalaala sa mga bata na nalulugod ang Ama sa Langit sa atin kapag tayo ay
nabinyagan.

Imungkahing gamitin ng mga bata ang pahina ng mga iginuhit na larawan upang
ituro sa kanilang mga mag-anak ang kanilang napag-aralan tungkol sa pagbibinyag.
Himukin ang bawat bata na maghandang magpabinyag sa pamamagitan ng
pagsunod sa anim na hakbang na inilarawan ng mga iginuhit na larawan.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Kapag handa nang lisanin ng mga bata ang klase, patapakin silang muli sa mga
bakas ng paa sa paglabas nila ng silid.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Gumuhit ng bakas ng paa sa isang pirasong papel para sa bawat bata. Isulat
ang Susundin ko si Jesucristo sa bawat bakas ng paa. Pakulayan o
papalamutian sa mga bata ang mga bakas ng paa.

2. Kung may pinagbibinyagan (baptismal font) sa gusali kung saan kayo
nagtitipun-tipon, makipag-ayos upang madala ang mga bata at makita ito.
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3. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Kaarawan ay Gusto Ko” (I Like My
Birthdays, Children’s Songbook, p. 104). Ang mga titik sa awit na ito ay kasama
sa likod ng manwal.

4. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Pagbibinyag” (Baptism, Children’s
Songbook, p. 100) o “Nang Binyagan si Cristo” (When Jesus Was Baptized,
Children’s Songbook, p. 102). Ang mga titik sa “Pagbibinyag” ay kasama sa
likod ng manwal.

Nang Binyagan si Cristo

Nang binyagan si Cristo,
Doon sa ilog Jordan,
Naroroon ang tatlo
Sa Dios panguluhan.
Sa langit nagmula
Tinig ng kanyang Ama;
Ang Espiritu Santo’y
Marahang bumaba.

Ngayon pagbinyag sa ‘kin,
Halimbawa N’ya’y sundin,
Ilulubog sa tubig
Ng may karapatan.
Kaharian ng Ama
Ako’y magiging miyembro.
Ang Espiritu Santo
Ako’y gagabayan.

5. Ipakita ang larawan 2–20, Isang Batang Lalaking Binibinyagan, na katabi ng
larawan 2–19, Binibinyagan ni Juan Bautista si Jesus. Pagbalik-aralan na
kasama ang mga bata kung ano ang alam nila tungkol sa pagbibinyag. Tulungan
silang maunawaan na ang pagbibinyag ay isang natatanging karanasan na
inaasam. Ito ay isa sa pinakamahahalagang bagay na gagawin nila kailanman.
Talakayin ang mga sumusunod na bagay:

a. Kapag tayo ay bininyagan, tayo ay nagiging mga kasapi ng Ang Simbahan ni
Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw. (Kung nababahala ang mas maliliit
na bata na sila ay hindi pa mga kasapi ng Simbahan, bigyan sila ng katiyakan
na ang mga batang wala pang walong taong gulang ay itinuturing na mga
kasapi. Kapag sila ay walong taong gulang na, gayunman, kailangan silang
mabinyagan upang opisyal na maging kasapi ng Simbahan.)

b. Kailangan tayong maging walong taong gulang man lamang upang
mabinyagan.

c. Ang obispo o pangulo ng sangay ay makikipag-usap sa atin tungkol sa ating
pagbibinyag.

d. Nagsusuot tayo ng puting damit kapag bibinyagan tayo (tukuyin ang larawan
2–20).

e. Binibinyagan tayo sa pamamagitan ng paglulubog, na lubusang napapailalim
sa tubig. (Tiyaking nauunawaan ng mga bata na isa o dalawang minuto
lamang sila sa ilalim ng tubig, na ang tubig ay hindi gaanong malalim, at
hahawakan sila nang mahigpit ng taong nagbibinyag sa kanila.)

f. Ang taong nagbibinyag sa atin ay kailangang isang saserdote o nagtataglay
ng Pagkasaserdoteng Melquisedec.



69

g. Binibinyagan tayo sa paraang gaya ng pagbibinyag kay Jesucristo. Ipinakita
niya ang halimbawa para sa atin.

6. Sa pahintulot ng inyong pangulo ng Primarya, anyayahan ang isang nagtataglay
ng pagkasaserdote na magsalita sa mga bata tungkol sa mangyayari kapag
nabinyagan na sila. Ipapaliwanag sa kanya kung paano tatayo ang bata at ang
taong nagsasagawa ng pagbibinyag at kung paano nila hahawakan ang kanilang
mga kamay. Ipapaliwanag sa kanya na dahan-dahang ilulubog ang bata ng
taong nagbibinyag ang bata at dagliang ibabangon siyang muli. Ipaalaala sa mga
bata na kapag nabinyagan na sila sa ganitong paraan, sila ay binibinyagan sa
paraang katulad nang kay Jesus.

Sa pahintulot ng inyong obispo o pangulo ng sangay, maaaring ipakita sa 
silid-aralan ng mayhawak ng pagkasaserdote kung paano isinasagawa ang
pagbibinyag. (Hindi dapat bigkasin ng mayhawak ng pagkasaserdote ang
panalangin sa pagbibinyag habang ipinakikita ang paraan ng pagbibinyag.)

7. Ipaliwanag na ang panalangin sa pagbibinyag ay isa sa ilang mga panalangin
na kailangang bigkasin sa gayunding paraan sa bawat pagkakataon. Ipinahayag
ni Jesucristo ang mga salita sa panalanging ito sa mga banal na kasulatan.
Basahin nang malakas ang Doktrina at mga Tipan 20:73 (mula sa Bilang
naatasan).
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Ang Kaloob na Espiritu Santo 
ay Makatutulong sa Akin

Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na pagkatapos nilang mabinyagan ay
tatanggapin nila ang kaloob na Espiritu Santo upang tulungan sila.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Doktrina at mga Tipan 49:13–14, 130:22, at
Mga Saligan ng Pananampalataya 1:1, 4. Tingnan din sa Moronias 10:5; Doktrina
at mga Tipan 9:8–9; 85:6; at Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110), kabanata 21.

2. Ihanda ang mga sumusunod na “tanong na bulaklak” mula sa matigas na papel:

Idikit ang mga bulaklak sa maliliit na patpat na mga apat hanggang anim na
pulgada ang haba at ilagay ang mga ito sa isang plorera o garapon.

3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Aking Ama’y Buhay” (Mga Himno
at Awit Pambata). Ang mga salita sa awiting ito ay kasama sa likod ng manwal.

4. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang kopya ng Doktrina at mga Tipan.
b. Larawan 2–19, Binibinyagan ni Juan Bautista si Jesus (Pakete ng Larawan 

ng Sining ng Ebanghelyo 208; 62133).

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Maaari Nating Tanggapin ang Kaloob na Espiritu Santo

Ipakita ang larawan 2–19, Binibinyagan ni Juan Bautista si Jesus. Pagbalik-aralan
ang aralin noong nakaraang linggo sa pamamagitan ng pagpapapili sa bawat bata
ng isang tanong na bulaklak. Magtanong ng tungkol sa binyag ni Jesucristo na
nagsisimula sa salita na nasa bulaklak. Kung ang tanong ay hindi masagot ng
batang pumili sa bulaklak, patulungin ang iba pa na nasa klase (iwasang mapahiya
ang batang hindi alam ang sagot).

Gawaing 
pantawag pansin
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Who? What? Why? When? Where?Sino? Ano? Bakit? Kailan? Saan?
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Mga maaaring itanong:

• Sino ang nagbinyag kay Jesucristo? (Si Juan Bautista.)

• Saan bininyagan si Jesus? (Sa ilog ng Jordan.)

• Ano ang paglulubog? (Lubos na mapailalim sa tubig.)

• Bakit bininyagan si Jesus? (Upang sundin ang kautusan ng Ama sa Langit at
magpakita ng halimbawa sa atin.)

• Kailan tayo mabibinyagan? (Kapag walong taong gulang na tayo.)

Paglalahad ng guro Ipatukoy sa mga bata kung sino ang dalawang tao sa larawan 2–19.

• Kaninong tinig ang narinig nina Jesucristo at Juan Bautista pagkatapos
mabinyagan si Jesus?

Ipaalaala sa mga bata na nanonood ang Ama sa Langit sa binyag ni Jesus at nalugod
na nabinyagan si Jesus. Sabihin sa mga bata na may isa pang natatanging tao sa
pagbibinyag kay Jesus. Ang taong ito ay tumutulong sa Ama sa Langit at kay Jesus.
Siya ay tinatawag na Espiritu Santo o ang Banal na Espiritu.

Patayuin ang mga bata at uliting kasabay mo ang unang saligan ng
pananampalataya.

Banal na kasulatan Ipaliwanag na ang Espiritu Santo ay katulad ng Ama sa Langit at ni Jesucristo 
dahil mahal niya tayo at nais tayong tulungan. Ngunit ang Espiritu Santo ay 
walang katawang may laman at mga buto na katulad ng sa Ama sa Langit at ni
Jesus. Basahin nang malakas ang Doktrina at mga Tipan 130:22, hanggang sa
personaheng Espiritu. Ipaliwanag na hindi natin makikita ang Espiritu Santo, 
ngunit matutulungan niya tayong gawin ang tama. Binibigyan niya tayo ng mainit 
at maligayang pakiramdam sa ating kalooban kapag pinipili natin ang tama.

Banal na kasulatan Sabihin sa mga bata na pagkatapos nilang mabinyagan, ang kalalakihang
mayhawak ng Pagkasaserdoteng Melquisedec ay magbibigay sa kanila ng
dalawang dakilang pagpapala. Basahin nang malakas ang Doktrina at mga Tipan
49:14 at sabihin sa mga bata na ang banal na kasulatang ito ay nagsasabi sa atin
kung ano ang isa sa mga pagpapalang ito. Ipaliwanag na ang sinuman ang
gagawa nito ay tumutukoy sa sinumang tao na nabinyagan.

Tulungan ang mga bata na isaulo ang ika-apat na saligan ng pananampalataya:
“Naniniwala kami . . . [sa] pagpapatong ng mga kamay para sa kaloob na Espiritu
Santo.” Sabihin sa mga bata na ang kaloob na Espiritu Santo ay isa sa mga
dakilang pagpapalang matatanggap natin pagkatapos ng pagbibinyag.

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na kapag mayroon tayong kaloob na Espiritu Santo, tutulungan tayo 
ng Espiritu Santo na malaman ang mga bagay na totoo at tama. Maaari tayong
tulungan ng Espiritu Santo, maging bago pa man tayo mabinyagan at pagtibayin,
ngunit pagkatapos nating matanggap ang kaloob na ito ay maaari na nating
palagiang makasama ang Espiritu Santo. Ang ibig sabihin nito, hangga’t sinisikap
nating gawin ang tama, ay mapapasaatin tuwina ang kanyang impluwensiya.

Maaari Tayong Pagtibaying mga Kasapi ng Simbahan

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na ang ibang mga pagpapala na tinatanggap natin pagkatapos ng
binyag ay pagpapatibay sa atin bilang kasapi ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng
mga Banal sa Huling-araw. Ipabigkas sa mga bata ang salitang pagpapatibay
nang ilang ulit.

Saligan ng
pananampalataya

Saligan ng
pananampalataya
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Kuwento sa larawan Isalaysay ang kuwento tungkol sa “Pagpapatibay kay Roberta,” na matatagpuan sa
hulihan ng aralin. Tipunin ang mga bata sa iyong paligid upang makita nila ang
mga larawan habang isinasalaysay mo ang kuwento.

Talakayan Pagkatapos mong isalaysay ang kuwento, itanong ang mga sumusunod:

• Ano ang ibinigay kay Roberta? (Ang kaloob na Espiritu Santo.)

• Sino ang bumigkas ng panalangin upang maibigay ito sa kanya? (Ang kanyang
ama.)

• Anong karapatan ang taglay ng kanyang ama? (Ang Pagkasaserdoteng
Melquisedec.)

• Ano sa palagay ninyo ang mainit na pakiramdam ni Roberta? (Ang impluwensiya
ng Espiritu Santo.)

Ipasalaysay muli sa mga bata ang kuwento. Anyayahan ang ibang bata na sabihin
ang tungkol sa bawat larawan.

Tutulungan Tayo ng Espiritu Santo na Malaman kung Ano ang Totoo

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na ang Espiritu Santo ay makatutulong sa atin na malaman na ang
Simbahan ay totoo. Kung minsan ay maligayang-maligaya tayo at nagpapasalamat
kaya’t nais nating sabihin sa iba kung ano ang ating nararamdaman. Ito ay
kadalasang nangyayari kapag ibinabahagi natin ang ating mga patotoo sa pulong-
ayuno at patotoo.

• Naibahagi na ba ninyo ang inyong patotoo sa pulong-ayuno at patotoo?

Kung may nagbigay na sa mga bata ng kanilang mga patotoo, ipapahayag sa
kanila kung ano ang naging pakiramdam nila.

Ipaliwanag na kapag ang ilang tao ay puspos ng Espiritu Santo sila ay naiiyak 
pa nang kaunti. Hindi ito mga luha ng kalungkutan; ang mga ito ay mga luha ng
kaligayahan. Sabihin sa mga bata na kung minsan ay maaari silang magkaroon ng
mainit at payapang damdamin sa oras ng pulong-patotoo o habang nananalangin
sila, nagbabasa ng mga banal na kasulatan, o nakikinig sa simbahan. Ang payapang
damdaming ito ay pagbulong ng Espiritu Santo na nagpapabatid sa kanila na ang
mga bagay na ito ay totoo at tama.

Awit Kasabay ng mga bata, awitin o bigkasin ang mga salita sa “Aking Ama’y Buhay.”

Ipaliwanag na ang Espiritu Santo ang “Espiritu” na tinutukoy sa awit na ito.
Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na malaman na tunay ang Ama sa Langit at
mahal niya tayo.

Ang Espiritu Santo ay Maaaring Gumabay at Magbabala sa Atin

Kuwento Sa iyong sariling mga salita, isalaysay ang kuwento ni Sara Jane Jenne Cannon.
Makinig ang mga bata na kung ano ang ibinulong ng Espiritu Santo sa kanya.

Si Sara Jane ay isang batang babaing tagabunsod na tumawid sa mga ilang ng
Amerika noong matagal nang panahon upang humanap ng bagong tahanan.
Pagkatapos na makarating siya sa Utah, tumira siya sa isang hindi pa yaring bahay
na kasama ng kanyang tiya. Nakapatong sa itaas ng mga dingding ang isang
bubong na lona na pinananatili sa lugar ng malalaking bato sa bawat dulo.

Isang araw ay nananahi si Sara Jane sa bahay nang makarinig siya ng isang tinig
na nagsasabing, “Lumayo ka kaagad.” Walang ibang tao sa paligid, gayunman si
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Sara Jane ay lumipat sa kabilang panig ng silid. Pagkalipat na pagkalipat niya, ang
isa sa mga batong umaalalay sa bubong ay nalaglag sa silid. Kung hindi lumayo si
Sara Jane, maaaring natamaan siya ng bato. (Tingnan ang “Move Away Quickly,”
sa Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, tinipon ni Leon R.
Hartshorn, 2 tomo [Lungsod ng Salt Lake: Deseret Book Co., 1973–75], 2:34.)

• Sino ang nagsalita kay Sara Jane?

• Ano ang sinabi ng Espiritu Santo sa kanya?

• Ano ang ginawa ni Sara Jane?

• Ano ang maaaring nangyari kung hindi nakinig si Sara Jane?

Ipaalaala sa mga bata na ang Espiritu Santo ay hindi palaging nagsasalita sa isang
tinig na naririnig natin. Maraming ulit niya tayong binibigyan ng mga damdamin
tungkol sa dapat nating gawin.

Buod

Ipatukoy sa mga bata ang nalalaman nila tungkol sa Espiritu Santo. Maaaring
naisin mong gamiting muli ang mga tanong na bulaklak bilang pagbabalik-aral.
Maaari mong gamitin ang mga tanong na tulad ng mga ito:

• Anong napakahalagang regalo ang matatanggap ninyo pagkatapos ninyong
mabinyagan? (Ang kaloob na Espiritu Santo.)

• Sino ang Espiritu Santo? (Isang nilikhang tumutulong kay Jesus at sa Ama sa
Langit; isang espiritu; isang nilikhang makaaaliw at makatutulong sa atin.)

• Kailan tayo binibigyan ng kaloob na Espiritu Santo? (Pagkatapos nating
mabinyagan; kapag pinagtitibay tayong mga kasapi ng Simbahan.)

• Saan natin madarama ang mga panghihimok ng Espiritu Santo? (Sa ating mga
puso at isipan. Ang mga sagot na tulad ng “sa tahanan,” “sa simbahan,” o “saan
man tayo naroon kapag pinipili natin ang tama” ay katanggap-tanggap din.)

• Bakit isinugo ng Ama sa Langit ang Espiritu Santo upang makapiling natin?
(Upang tulungan at aliwin tayo; upang gabayan at bigyang-babala tayo; upang
sabihin sa atin kung ano ang totoo; upang bigyan tayo ng mga damdamin ng
pagmamahal at kapayapaan.)

Patotoo Ibahagi sa mga bata ang iyong mga damdamin tungkol sa Espiritu Santo at kung
paano niya tayo tinutulungan at ginagabayan. Maaaring naisin mong ikuwento ang
isang pansariling karanasan nang magbigay-patotoo o tinulungan ka ng Espiritu
Santo.

Himukin ang mga bata na piliin ang tama upang makapiling nilang palagi ang
Espiritu Santo.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

Pagbabalik-aral 
na gawain
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1. Magdala ng isang bagay na tinanggap mo bilang isang regalo ngunit hindi na
nagagamit dahil sa sira na ito, luma na, o gamit na gamit na, katulad ng isang
basag na pinggan, isang lumang damit, o isang walang lamang kahon ng
pagkain.

Ipakita sa mga bata ang regalo na hindi na magagamit. Magsabi sa kanila ng
anumang nakawiwiling kaalaman tungkol sa regalo, katulad ng sino ang
nagbigay nito sa iyo at kailan at bakit ibinigay nila ito sa iyo. Tulungan ang mga
bata na maunawaan na kahit na minsan ang regalong ito ay naging mahalaga
sa iyo, hindi na ito magagamit dahil ito ay sira na, luma na, o gamit na gamit na.

Ipaliwanag na noong ikaw ay binyagan at pagtibaying kasapi ng Simbahan,
tumanggap ka ng isang kaibang regalo. Ito ay napakahalagang regalo, isa na
hindi naluluma o kumukupas. Ang walang kasinghalagang regalong ito ay higit
na nagiging mahalaga habang ginagamit ito.

• Ano ang regalong ito?

Kapag nahulaan ng mga bata (o nasabi mo sa kanila) na ang kaloob na Espiritu
Santo ang regalong ito, sabihin sa kanilang makatatanggap sila ng maraming
regalo sa buong buhay nila, ngunit ang kaloob na Espiritu Santo ang
pinakamahalagang regalo na matatanggap nila habang narito sila sa daigdig.

2. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Ang Munting Tinig” (Still Small Voice,
Children’s Songbook, p. 106).

Ang munting tinig sa aki’y nangungusap.
Gabay ko, tanggol ko, sa sama na nagkalat.
Kung pilit gawin ang tama
Kaligtasan S’ya sa akin.
Gabay ko, tanggol ko, liwanag sa dilim.

Gamitin ang mga galaw na isinasaad sa ibaba habang inaawit o binibigkas
ninyo ang huling bahagi ng awit:

Dinggin, dinggin, (itakip ang mga kamay sa tainga).
Sa ‘tin s’yang nagsasabi (ilagay ang hintuturo sa labi).
Dinggin, dinggin (itakip ang mga kamay sa tainga)
Ang munting tinig (ilagay ang mga kamay sa tapat ng puso).

3. Laruin ang sumusunod na tahimik na laro kasama ng mga bata upang maipakita
na maaari silang gabayan ng payapang, maliit na tinig:

Ipakita sa mga bata ang isang maliit na bagay na itatago mo para sa larong ito.
Paalisin ang isang bata sa pangkat habang itinatago mo ang bagay. Kapag
nagbalik na ang bata, ipaliwanag na kailangan niyang makinig nang mabuti
upang mahanap ang bagay. Gumamit ng mahinang ingay, katulad ng mahinang
pagtuktok ng lapis, marahang pagpalakpak ng iyong mga kamay, o paghimig 
ng isang awit, upang ipakita sa bata kung saan liliko upang hanapin ang
nakatagong bagay. Marahang tumuktok kapag nakatingin ang bata sa tamang
direksiyon. Tumuktok nang mas mabilis (o lakasan ang paghimig) habang
papalapit ang bata sa lugar na pinagtaguan, hanggang sa matagpuan ang
bagay. Ulitin ang gawain, na binibigyan ng pagkakataon ang isa pang bata na
hanapin ang bagay, hangga’t gusto mo.

Aralin 13
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Ipaliwanag sa mga bata na maaari silang gabayan sa kanilang buhay sa
pamamagitan ng pakikinig sa payapang, maliit na tinig ng Espiritu Santo.
Ipaalaala sa kanila na ang Espiritu Santo ay hindi palaging nagsasalita nang
malakas. Kung minsan ay binibigyan niya tayo ng mga ideya at damdamin,
katulad ng mainit na pakiramdam kapag nakagawa tayo ng tamang bagay o
malungkot na pakiramdam kapag nakagawa tayo (o nais nating gawin) ang
maling bagay. Kailangan nating magbigay ng kaukulang pansin upang malaman
ang ipinagagawa sa atin ng Espiritu Santo.

4. Tulungan ang mga bata na bakasin ang kanilang mga kamay sa isang pirasong
papel na may iba’t ibang kulay ng krayola. Pagpatungin ang mga kamay, na
isinasagisag ang pagpapatong ng mga kamay upang tanggapin ang kaloob 
na Espiritu Santo. Pamagatan ang bawat larawan ng pangalan ng bata.

5. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “The Holy Ghost” (Children’s Songbook,
p. 105) o ang ikatlong talata ng “Kaarawan ay Gusto Ko” (Piliin ang Tama, B).
Ang mga salita sa mga awit na ito ay kasama sa likod ng manwal.
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Ang Pagpapatibay kay Roberta

Ito ay natatanging araw para kay
Roberta. Kabibinyag lamang niya.
Ngayon siya ay pagtitibayin na isang
kasapi ng Ang Simbahan ni Jesucristo
ng mga Banal sa Huling-araw, at
ibibigay sa kanya ang kaloob na Espiritu
Santo. (Maaaring naisin mong
ipaliwanag sa mga bata na sa kabila ng
bininyagan at pinagtibay ng kanyang
ama si Roberta, ang sinumang
mayhawak ng Pagkasaserdoteng
Melquisedec ay maaaring magsagawa
ng mga ordenansang ito.)

Pagkatapos tulungan si Roberta ng
kanyang ama na makaahon sa tubig,
sinalubong siya ng kanyang ina na
may dalang tuyong bihisan. Hindi
nagtagal at maayos nang nasuklay
ang kanyang basang buhok, at siya 
ay nakangiti at maligaya!

Nang handa na si Roberta, lumingon
siya sa kanyang mag-anak at mga
kaibigan, na naghihintay. Nagpunta 
siya sa isang upuan na nasa harapan
ng silid na kasama ng kanyang ama.
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Hinilingan ng obispo [pangulo ng
sangay] ang kalalakihang pinili ni
Roberta na lumapit at tumayo sa bilog.
Hinilingan ni Roberta ang kanyang ama,
ang kanyang lolo, ang kanyang tiyo at
ang kanyang mga tagapagturo ng
tahanan. Ang lahat ng lalaking ito 
ay may hawak ng Pagkasaserdoteng
Melquisedec.

Iniyuko ni Roberta ang kanyang ulo 
at ipinikit ang kanyang mga mata.
Ipinatong ng kalalakihan ang kanilang
mga kamay sa kanyang ulo nang
banggitin ng kanyang ama ang
kanyang pangalan, pinagtibay siyang
kasapi ng Simbahan, at ibinigay sa
kanya ang kaloob na Espiritu Santo.

Pagkatapos ng pagpapatibay,
nakipagkamay si Roberta sa
kalalakihang nasa bilog, at siya ay
binati nila. Si Roberta ay nakadama ng
napakagandang mainit na pakiramdam
sa kanyang kalooban, at alam niyang
pinili niya ang tama.



Mangahas na Piliin 
ang Tama

Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na maaari nilang piliin ang tama na 
katulad ng ginawa ni Jesus noong sikapin ni Satanas na tuksuhin siya.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 4:1–11.

2. Gumawa ng simpleng korona na yari sa matigas na papel o katulad na
kagamitan, katulad ng nakikita:

3. Bakasin o kopyahin sa pisara ang isang larong “Piliin ang Tama” (makikita sa
hulihan ng aralin) sa isang matigas na papel o karton.

4. Isulat ang mga tanong para sa laro sa isang hiwalay na piraso ng papel, at
ilagay ang mga ito sa isang supot o ibang lalagyan.

5. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng “Mangahas
Tama’y Gawin” (Mga Himno at Awit Pambata). Ang mga salita sa awiting ito ay
nasa likod ng manwal.

6. Kung nanaisin: Kopyahin ang liham ni Elder Pinegar at ilagay ito sa isang sobre.

7. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Ilang mga bato.
c. Dalawang butones o iba pang maliliit na bagay na may iba’t ibang hugis o

kulay upang magamit na mga pangmarka sa pagbabalik-aral na larong “Piliin
ang Tama.”

d. Tsart na PAT (tingnan sa aralin 1).
e. Larawan 2–21, Elder Rex D. Pinegar; larawan 2–22, Templong Ginamit Noong

Unang Panahon (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 118; 62300).

8. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, hinimok mo silang gumawa ng
isang bagay sa loob ng linggong ito.

Maaari Tayong Gumawa ng mga Pagpili Para sa Ating Sarili

Ipakita sa pisara ang larong “Piliin ang Tama” at hilingin sa mga bata na makinig
nang mabuti sa aralin upang masagot nila ang mga tanong na kasama sa laro.

Gawaing 
pantawag pansin
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Talakayan • May humamon na ba sa inyong gawin ang isang bagay?

Pagkuwentuhin ang mga bata ng tungkol sa mga pagkakataong may humamon 
sa kanilang gawin ang isang bagay.

Liham Sabihin sa mga bata na ikaw ay may liham na mula kay Elder Rex D. Pinegar, isang
Pangkalahatang Awtoridad ng Simbahan. Ipaliwanag na ikinukuwento niya ang
isang karanasan niya sa isang paghamon noong pitong taong gulang siya. Ipakita
ang larawan 2–21, si Elder Rex D. Pinegar, at basahin o sabihin ang tungkol sa
liham. (Kung gumawa ka ng kopya ng liham at inilagay ito sa sobre, basahin ang
liham na ito sa halip na mula sa manwal.)

“Mga minamahal kong kaibigan,

“‘Hinahamon kita!’ ang mga salitang kadalasang naririnig ng mga batang lalaki at
babae mula sa mga kaibigang nagnanais na patunayan ninyo sa kanila na kayo 
ay matapang o malakas o mapangahas. Maaari nila kayong hilingang gawin ang
isang bagay na sinabi ng mga magulang o guro ninyo na huwag ninyong gawin—
isang bagay na alam ninyong maling gawin. Natutuhan ko na kapag gumawa tayo
ng isang bagay na alam nating mali, nagpapakita tayo ng kahinaan sa halip na
kalakasan. Ang isang tao ay nagpapakita ng tunay na katapangan at kalakasan
kapag may lakas lamang siya ng loob na gawin ang tama.

“Minsan, nang ako ay labimpitong taong gulang, may kaibigan akong gustung-gusto
ko. Madalas kaming magkasamang naglalakad pauwi mula sa paaralan. . . . Pinag-
uusapan namin ang pagiging matapang at pagkakaroon ng kakayahang gumawa 
ng maraming bagay.

“Minsan ay hinahamon namin ang bawat isa na talunin ang isang kanal o akyatin
ang isang puno upang patunayan lamang na matapang kami o na kaya naming
gawin ang mga bagay na nakikita naming ginagawa ng mga nakatatandang lalaki
at babae.

“Habang pauwi kami sa aming bahay isang araw, tumayo kami sa daan at pinag-
usapan kung sino ang pinakamabilis na mananakbo sa paaralan. . . . Nang ipilit
kong mas mabilis akong tumakbo kaysa sa aking kaibigan, lumingon siya sa akin
at sinabing, ‘Kung talagang mabilis ka, hinahamon kitang tumawid ng daan bago
makarating dito ang kotseng iyon!’

“Tumingin ako sa daan at nakita ko ang isang kotse sa hindi kalayuan. Nang walang
sabi-sabi ay tumakbo ako sa daan upang patunayan na ako ay mabilis at matapang.
Ilang sandali pa at tumunog nang malakas ang preno ng kotse! Nahagip ako ng
bamper nito, at walang-malay akong bumagsak.

“Nang imulat ko ang aking mga mata, ang masakit kong katawan, pagkapahiya 
sa sarili, at ang balisang mukha ng aking ina ang nagpaunawa sa akin na hindi 
ako naging mabilis o matapang. Ako ay naging hangal lamang. Ako ay nagdulot 
ng kalungkutan sa aking sarili at sa iba. . . . 

“Ang natututuhan kong aral . . . ay naging napakahalaga sa akin sa buong buhay ko.
Natutuhan ko na ang tanging hamon na dapat tanggapin ng tao ay MANGAHAS NA
GAWIN ANG TAMA.

“Kung tatanggap ka ng hamon na gawin ang isang bagay na hindi tama, isang
bagay na hindi nanaisin ng Ama sa Langit at ng iyong mga magulang na gawin
mo, ikaw ay maiiwang may damdamin ng kalungkutan at pagkabigo. Kapag
nangahas kang gawin ang tama ikaw ay magkakaroon ng mabuting pakiramdam
tungkol sa iyong sarili.
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“Bilang isang kaibigan, hinihimok ko kayong maging masunurin sa inyong mga
magulang at sa mga aral ng Panginoon. . . . Sa pamamagitan ng pangangahas 
na gawin ang tama kayo ay magiging kaibigan ni Jesucristo at tatamasahin ninyo
ang Kanyang dakilang mga pagpapala.

“Nawa ay palagi kayong MANGAHAS NA GAWIN ANG TAMA.

“Nagmamahal ninyong kaibigan, Rex D. Pinegar” (“Friend to Friend,” Friend,
Okt. 1974, p. 10–11).

Talakayan • Anong pagpili ang ginawa ng batang Rex Pinegar? (Pinili niyang tumawid sa
harap ng kotse.)

• Pinili ba niya ang tama?

• Ano ang dapat sanang ginawa niya?

• Ano sa palagay ninyo ang natutuhan niya mula sa sakunang ito?

• Kapag hinahamon kayo ng isang tao na gawin ang isang bagay, dapat ba
ninyong gawin ito?

Ipaalaala sa mga bata na sinabi sa kanila ni Elder Pinegar na “mangahas na 
gawin ang tama.”

• Ano ang ibig sabihin ng mangahas na gawin ang tama?

Ipaliwanag na hindi palaging madali na piliin ang tama, lalo na kapag hinahamon
tayo ng isang tao na gawin ang isang bagay na mali. Nais nating lahat na isipin ng
mga kaibigan natin na malakas at matapang tayo, at ayaw nating kutyain nila tayo.
Ipaliwanag na ang ibig sabihin ng mangahas na gawin ang tama ay gawin ang
tamang bagay kahit na mahirap gawin ito.

Awit Patayuin ang mga bata at ipaawit o ipabigkas sa kanila ang mga salita sa unang
talata ng “Mangahas Tama’y Gawin.” Kung hindi gaanong alam ng mga bata ang
awit, awitin o bigkasin ito sa kanila nang ilang ulit upang tulungan silang matutuhan
ang mga salita. Imungkahi sa mga bata na sa susunod na may humamon sa
kanilang gawin ang isang bagay na kahangalan, maaari nilang isipin ang mga
salita sa awit na ito. Ang mga salita sa awit ay makapagpapaalaala sa kanila na
piliin ang tama at matutulungan silang mangahas na gawin ang gayon.

Singsing na PAT Patinginin ang mga bata sa kanilang mga singsing na PAT kung suot nila ang 
mga ito. Ituro na ang kanilang mga singsing ay makatutulong din sa kanilang
maalaalang piliin ang tama.

Paglalahad ng guro Sabihin sa mga bata na ang hamon na gawin ang isang bagay na mali ay tinatawag
na tukso. Ipaulit sa mga bata ang salitang tukso nang ilang ulit. Ipaliwanag na
sinisikap ni Satanas na tuksuhin ang mga tao na gumawa ng mga maling pagpili.
Nais ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na gumawa ng mga tamang pagpili ang
bawat isa dahil sa alam nila na ang tanging paraan upang maging maligaya ay
palaging sikaping piliin ang tama. Ayaw ni Satanas na maging maligaya tayo, at 
alam niya na ang mga maling pagpili ay makapagpapalungkot sa atin.

Nais ni Satanas na Gumawa ng mga Maling Pagpili si Jesucristo

Isalaysay ang kuwento tungkol sa panunukso kay Jesucristo sa ilang, na
matatagpuan sa Mateo 4:1–11. Ipaliwanag na pagkatapos mabinyagan si Jesus,
nais niyang mapag-isa upang mag-ayuno at manalangin nang sa gayon higit
siyang mapalapit sa Ama sa Langit. Nag-ayuno siya sa loob ng apatnapung araw

Kuwento sa 
banal na kasulatan

Aralin 14
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at apatnapung gabi. Ang ibig sabihin nito ay hindi kumain ng anuman sa loob ng
apatnapung araw.

• Ano ang pakiramdam ninyo kapag hindi kayo nakakain sa loob ng matagal na
panahon?

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Jesus pagkatapos mag-ayuno sa loob ng
apatnapung araw?

Ipaliwanag na inakala ni Satanas na ito ay mabuting pagkakataon upang tuksuhin
si Jesus dahil sa magiging gutom na gutom siya at manghihina sa hindi pagkain.
Nais ni Satanas na tuksuhin si Jesus na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa
maling paraan.

Ilabas ang mga bato, ang koronang papel, at ang larawan 2–22, Templong Ginamit
Noong Unang Panahon. Makinig nang mabuti ang mga bata upang makita kung
ano ang kinalaman ng mga bagay na ito sa mga panunukso ni Satanas kay Jesus.

Itaas ang mga bato. Basahin nang malakas ang Mateo 4:3. Ipaliwanag na unang
tinukso ni Satanas ang Tagapagligtas na gawing tinapay ang mga bato. Alam ni
Jesus na hindi tamang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang gawin ito
kahit na siya ay nagugutom. Sa halip ay sinabi niya kay Satanas na ang pagkain 
ay hindi kasinghalaga ng paggawa ng tama (tingnan sa Mateo 4:4).

Itaas ang larawan 2–22, Templong Ginamit Noong Unang Panahon. Ipaliwanag 
na kasunod nito ay sinikap ni Satanas na patunayan ng Tagapagligtas na siya ang
Anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtalon mula sa templo. Sinabi ni Satanas 
kay Jesus na kung tatalon siya at ililigtas siya ng mga anghel upang hindi
masaktan, ay mapatutunayan niya na siya ang Anak ng Diyos (tingnan sa Mateo
4:6). Tumanggi si Jesus na gawin ang ipinagagawa sa kanya ni Satanas. Alam
niyang hindi tamang gumawa ng mga kahangalan at asahang pangangalagaan
siya ng Ama sa Langit (tingnan sa Mateo 4:7).

Itaas ang korona. Ipaliwanag na sumubok pa si Satanas ng isa pang tukso. 
Sinabi ni Satanas na magiging kay Jesus ang lahat ng mayayaman at
pinakamakapangyarihang kaharian sa daigdig kung luluhod lamang siya at
sasamba kay Satanas (tingnan sa Mateo 4:8–9). Alam ni Jesus na dapat ang 
Ama sa Langit lamang ang dapat niyang sambahin. Inutusan niya si Satanas 
na lumisan.

Banal na kasulatan Basahin nang malakas mula sa Mateo 4:10 kung ano ang sinabi ni Jesus kay
Satanas: “Humayo ka, Satanas.” Patayuin ang mga bata at ipaulit ang mga
salitang ito.

Ipaliwanag na palaging pinipili ni Jesus ang tama dahil sa mahal niya ang tama 
at nangakong susundin niya ang lahat ng kautusan ng Ama sa Langit.

Maaari Nating Piliin ang Tama Katulad ng Ginawa ni Jesus

Tsart na PAT Ipakita ang tsart na PAT at ipaulit sa mga bata ang mga salita sa tsart. Ipaliwanag
na higit tayong nagiging katulad ni Jesus sa pamamagitan ng palaging pagsisikap
na gumawa ng mga tamang pagpili. Tutulungan tayo ng Ama sa Langit kung
sisikapin nating piliin ang tama.

Tulungan ang mga bata na laruin ang larong “Piliin ang Tama.” Sabihin sa mga
bata na matutulungan sila ng laro na maalaala kung paano palaging pinipili ni
Jesucristo ang tama at kung paano rin nila mapipili ang tama.

Pagbabalik-aral 
na laro
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Hatiin ang klase sa dalawang pangkat at bigyan ang bawat pangkat ng isang
butones o iba pang maliit na bagay bilang pangmarka. Ipalagay sa bawat pangkat
ang pangmarka nito sa puwang ng laruang pisara na tinandaan ng “Simulan.”
Maghalinhinan ang mga bata sa bawat pangkat sa pagpili ng mga tanong mula 
sa mga papel na inihanda mo (ang tanong ay maaaring gamitin nang mahigit sa
isang beses). Basahin ang bawat tanong at pasagutan ito sa mga kasapi ng
pangkat nang sabay-sabay. Kung tama ang kanilang sagot, iuusog nila ang
kanilang pangmarka sa bilang ng mga puwang na nakasaad sa katapusan ng
tanong. Kung mali ang sagot nila sa isang tanong, dapat nilang iwanan sa
parisukat ding yaon ang kanilang pangmarka.

Kung mapunta ang isang pangkat sa isang parisukat na “PAT,” aakyatin nila ang
hagdanan na papunta sa parisukat sa itaas. Kung mapunta sila sa isang parisukat
na “MP” (maling pagpili), bababa sila sa parisukat sa ibaba.

Mga tanong para sa Laro

1. Bakit tumakbo sa harapan ng kotse ang batang Rex Pinegar? (Sumulong ng
dalawang puwang.)

2. Si Elder Pinegar ba ay masaya o malungkot sa pagtanggap niya sa hamon?
(Sumulong ng isang puwang.)

3. Ilang araw nag-ayuno at nanalangin sa ilang si Jesucristo? (Sumulong ng
dalawang puwang.)

4. Sino ang nagsikap na tuksuhin si Jesus? (Sumulong ng tatlong puwang.)

5. Ano ang ibig sabihin ng mag-ayuno? (Sumulong ng limang puwang.)

6. Sa ilang magkakaibang paraan sinikap ni Satanas na tuksuhin si Jesus?
(Sumulong ng dalawang puwang.)

7. Ano ang nais ipagawa ni Satanas kay Jesus sa mga bato? (Sumulong ng 
apat na puwang.)

8. Ano ang nais ipagawa ni Satanas kay Jesus mula sa itaas ng templo?
(Sumulong ng tatlong puwang.)

9. Ano ang ipinangako ni Satanas kay Jesus kung luluhod siya at sasamba sa
kanya? (Sumulong ng limang puwang.)

10. Ginawa ba ni Jesus ang ipinagagawa sa kanya ni Satanas? (Sumulong ng
tatlong puwang.)

11. Ano ang nais ng Ama sa Langit at ni Jesus na gawin natin kapag may
humahamon sa ating gawin ang isang bagay na mali o kahangalan?
(Sumulong ng limang puwang.)

12. Ano ang dapat nating gawin kapag may gagawin tayong pagpili? (Sumulong 
ng anim na puwang.)

13. Ano ang isang tukso? (Sumulong ng anim na puwang.)

14. Magiging maligaya ba tayo o malungkot kung gagawa tayo ng mga maling
pagpili? (Sumulong ng isang puwang.)

15. Kapag may humahamon sa iyo na gawin ang isang bagay, dapat mo bang
gawin ito? (Sumulong ng dalawang puwang.)

Aralin 14
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Mga Sagot sa mga Tanong

1. Tinanggap niya ang hamon ng kanyang kaibigan na gawin ito.

2. Malungkot.

3. Apatnapu.

4. Satanas.

5. Huwag kumain o uminom ng anuman.

6. Tatlo.

7. Gawing tinapay ang mga ito.

8. Tumalon upang patunayan na siya ang Anak ng Ama sa Langit.

9. Ang lahat ng kaharian ng daigdig at ang kanilang mga kapangyarihan.

10. Hindi.

11. Piliin ang tama.

12. Piliin ang tama.

13. Isang hamon na gumawa ng isang bagay na mali.

14. Hindi maligaya.

15. Hindi.

Buod

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na kahit na tinutukso si Jesucristo, palagi niyang pinipili ang tama.
Ipaalaala sa mga bata na kapag kailangan nilang gumawa ng mga pagpili ay
maaari nilang itanong sa kanilang sarili, “Ano ang nais ng Ama sa Langit at ni 
Jesus na gawin ko?” Maaari rin nilang awitin ang “Mangahas Tama’y Gawin” (o
“Piliin ang Tama”) at tingnan ang kanilang mga singsing na PAT. Ang mga bagay 
na ito ay magpapaalaala sa kanila na piliin ang tama.

Tsart na PAT Ipabigkas muli sa mga bata ang mga salita sa tsart na PAT.

Patotoo Magpatotoo sa mga bata na ang pagpili ng tama ay makapagpapaligaya sa kanila.
Maaaring naisin mong ikuwento ang tungkol sa isang pagkakataon nang may
humamon sa iyo na gumawa ng isang hangal na pagpili. Ipaliwanag ang pagpiling
ginawa mo at kung ano ang naging pakiramdam mo rito pagkatapos.

Himukin ang mga bata na piliin ang tama kapag may humahamon sa kanilang
gumawa ng isang kahangalan.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”
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1. Tulungan ang mga bata na bigkasin ang mga sumusunod na salita o awitin 
ang mga ito sa himig ng “Kung Ikaw ay Masaya” (If You’re Happy, Children’s
Songbook, p. 266), na ginagamit ang mga galaw na isinasaad:

Ako’y nagsasabi ng totoo (hawakan ang mga labi [o pumalakpak] at umikot).
‘Pagkat alam ko na tama ito (hawakan ang mga labi at umikot).
Alam ko’ng paraan ng aking Panginoon
Ako’y magsasabi ng totoo (hawakan ang mga labi at umikot).

Maaaring naisin mong awitin o bigkasin ang awit nang ilang ulit, na pinapalitan
ang “Ako’y nagsasabi ng totoo” ng ibang mga kataga na katulad ng “Ako’y
palaging magbabait” o “Ako ay palaging magdarasal.”

2. Tulungan ang mga bata na isadula kung paano nila magagawang maglakas-
loob na gawin ang tama sa mga kalagayan kung saan kailangan nilang pumili.
Gamitin ang mga kalagayan sa ibaba o lumikha ng sariling iyo:

a. Isang kaibigan ang humahamon sa iyo na magnakaw ng ilang kendi mula 
sa isang tindahan.

b. Tinutuya ng ibang mga bata sa inyong klase sa Primarya ang pananamit 
ng isang bagong batang lalaki.

c. Nabasag ng iyong nakababatang kapatid na babae ang iyong paboritong
laruan.

d. Kahihiling pa lamang ng iyong nanay sa iyo na gawin ang ilang gawaing
bahay para sa kanya nang makita mo ang iyong kaibigan sa pintuan at
niyayaya kang lumabas at maglaro.

e. Hinahamon ka ng iyong mga kaibigan na tumakbo sa daang matao at
maraming sasakyan upang kunin ang bolang pinaglalaruan nila.

f. Isang dayuhan ang nag-alok sa iyo ng kendi.

3. Ipakita ang larawan 2–38, Ang Unang Pangitain, at maikling isalaysay ang
kuwento ng Unang Pangitain, na matatagpuan sa Joseph Smith—Kasaysayan
1:14–20. Ipaliwanag na nang sabihin ni Joseph Smith sa ibang mga tao na
nakita niya ang Ama sa Langit at si Jesucristo, maraming tao ang hindi naniwala
sa kanya. Pinagtawanan nila siya at tinuya-tuya siya. Nais nilang sabihin niya na
ang pangitain ay hindi totoo (tingnan sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:21–26).
Ngunit nangahas si Joseph Smith na gawin ang tama—ginawa niya ang mga
bagay na nais ng Ama sa Langit at ni Jesus na gawin niya.

4. Bigyan ang bawat bata ng isang kopya ng pananggalang na PAT (na
matatagpuan sa harap ng manwal) at mga krayola o lapis. Pakulayan sa mga
bata ang kanilang mga pananggalang at iligtas sila mula sa mga bunga ng mga
hangal na pagpili. Ipalagay sa mga bata ang kanilang mga pananggalang sa
isang lugar sa kanilang mga tahanan na makapagpapaalaala sa mga bata na
piliin ang tama.

Aralin 14



CTR
Choose
the
Right

WC

WC

WC

CTR

CTR

CTRGO

Piliin 
ang 
Tama PAT

PAT

PAT

PATSIMULAN

MP

MP

MP



Sundan Ako

Layunin Palakasin ang pagnanais ng bawat bata na sundin si Jesucristo.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 4:18–22, Lucas 5:1–11, at 
Juan 14:15, 15:17.

2. Gumupit ng tatlong magkakasamang mga bakas ng paa na yari sa papel. 
Isulat ang mga sumusunod sa bakas ng paa:
a. Sumunod Ka / sa Akin
b. Sundin / ang Aking mga Kautusan
c. Mahalin Ninyo / ang Bawat Isa

3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng 
“Sundan Ako” (Come Follow Me, Hymns, blg. 116).

4. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Tsart PAT (tingnan sa aralin 1).
c. Dalawang pirasong papel at lapis para sa bawat bata.
d. Larawan 2–23, Isang Anak na Sumusunod sa mga Yapak ng Kanyang Ama;

larawan 2–24, Pagtawag sa mga Mamamalakaya (Mangingisda) (Pakete ng
Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 209; 62496).

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Nais ni Jesucristo na Sundin Natin Siya

Paglaruin ang mga bata ng “Sundin ang Pinuno.” Papilahin ang mga bata sa isang
panig ng silid. Ang unang bata sa pila ay tatakbo, lulundag, lulukso, o gagawa ng
iba pang galaw patungo sa kabilang bahagi ng silid. Susundan ng ibang bata ang
unang bata, ginagawa kung ano ang ginawa niya. Pagkatapos ay pupunta ang
unang bata sa hulihan ng pila at ang pangalawang bata ang magiging bagong
pinuno. Magpatuloy hanggang sa ang bawat bata ay nagkaroon ng pagkakataong
maging pinuno.

Sabihin sa mga bata na sa aralin sa araw na ito ay matututuhan nila ang tungkol 
sa pagsunod kay Jesucristo.

Gawaing 
pantawag pansin
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Kuwento Ipakita ang larawan 2–23, Isang Anak na Sumusunod sa mga Yapak ng Kanyang
Ama, at isalaysay ang sumusunod na kuwento sa iyong sariling mga salita (kung
hindi alam ng mga bata sa iyong klase ang niyebe (snow), maaaring naisin mong
iangkop ang kuwento upang lumapat sa inyong klima at kapaligiran):

Lumabas si Sam upang tulungan ang kanyang ama na mag-ipon ng panggatong.
Taglamig noon at napakalalim ng niyebe. Si Sam at ang kanyang ama ay nagdala
ng kani-kanyang bigkis ng kahoy at nagsimulang magbalik sa kanilang tahanan.
Mahirap para kay Sam ang lumakad sa malalim na niyebe sa kanyang dalang
mabigat na pasanin. Sinabi ng ama ni Sam sa kanya na tumapak sa mga bakas 
na kanyang iniwan sa niyebe. Higit na naging madali para kay Sam ang maglakad
nang sundan niya ang mga yapak ng kanyang ama.

• Bakit sinundan ni Sam ang mga yapak ng kanyang ama?

• Bakit sa palagay ninyo naging mas madali para kay Sam ang maglakad sa
niyebe nang sundan niya ang mga yapak ng kanyang ama?

Ipakita ang larawan 2–24, Ang Pagtawag sa mga Mamamalakaya (Mangingisda).
Isalaysay ang kuwento na matatagpuan sa Mateo 4:18–22 at Lucas 5:1–11.
Ipaliwanag na nang nasa daigdig pa si Jesucristo, siya ay tumawag ng mga lalaki
upang maging kanyang mga disipulo, o mga katulong.

Habang isinasalaysay mo ang kuwento, basahin nang malakas ang Mateo 4:19 
sa isang angkop na pagkakataon. Ipaliwanag na ang “Gagawin ko kayong mga
mamamalakaya (mangingisda) ng mga tao” ay nangangahulugang nais ni Jesus
na tulungan siya ng mga lalaking ito na magturo sa mga tao.

• Bakit sinundan ng mga mamamalakayang ito si Jesus?

• Ano ang gagawin ninyo kung hiniling ni Jesus na sundan ninyo siya at maging
kanyang disipulo?

Talakayan Ihambing ang kuwento tungkol sa pagtawag ni Jesucristo sa mga mamamalakaya
sa kuwento tungkol kay Sam at sa kanyang ama. Katulad ng paghiling ng ama ni
Sam na sundan siya ni Sam, tayong lahat ay hinihilingan ni Jesus na sumunod sa
kanya. Alam ng ama ni Sam na magiging mas madali para kay Sam ang lumakad
kung susundan niya ang mga yapak ng kanyang ama. Alam ng Tagapagligtas na
ang ating mga buhay ay magiging mas madali at magiging mas maligaya tayo
kung susundan natin siya.

• Ano ang ibig sabihin ng sundan si Jesus?

• Bakit mas madali ang buhay para sa atin kapag sinusunod natin si Jesus?

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng “Sundan Ako,” na
ipinaliliwanag ang alinmang salitang hindi alam ng mga bata (katulad ng tularan).

“Sundan ako,” wika ni Cristo.
Kanyang hakbang, ating tularan,
Sa gayon tayo’y makiisa,
Sa Bugtong ng ating Ama.

Ipaliwanag na maaari nating sundan si Jesus sa pamamagitan ng pagsisikap na
maging katulad niya at sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Kapag nalalaman
natin ang kanyang mga paraan at ginagawa ang ipinagagawa niya sa atin,
sinusundan natin ang kanyang mga yapak.

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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Ipakita ang dalawang bakas ng paa na may nakasulat na “Sumunod” at “sa Akin.”
Basahin ang mga salita kasabay ng mga bata. Ipaulit sa mga bata ang parirala
nang ilang ulit.

Ipakita ang tsart na PAT na nasa harapan ng silid. Ipalagay sa isang bata ang mga
bakas ng paa sa sahig sa kabilang panig ng silid. (Habang nagpapatuloy ang
aralin at ang bawat bakas ng paa ay inilalagay sa sahig, dapat makabuo ang mga
ito ng landas na malalakaran ng bata papunta sa larawan ng Tagapagligtas na
nasa tsart na PAT.)

Nais ni Jesus na Sundin Natin ang mga Kautusan

Ipaliwanag na ang pagsunod kay Jesucristo ay nangangahulugan ng kusang
paggawa ng mga ipinagagawa niya sa atin. Hilingin sa mga batang makinig
habang binabasa mo ang tungkol sa isa sa mga bagay na ipinagagawa ni Jesus
sa atin.

Basahin nang malakas ang Juan 14:15. Ipaliwanag na ang mga ito ay mga salita 
ni Jesus. Ipaulit sa mga bata ang banal na kasulatan na kasabay mo.

• Ano ang sinabi ni Jesus na kailangan nating gawin?

• Ano ang ibig sabihin ng sundin ang mga kautusan ni Jesus?

Ipakita ang mga bakas ng paa na pinamagatang “Sundin” at “ang Aking mga
Kautusan” at ipaulit sa mga bata ang parirala. Ipalagay sa isang bata ang mga
bakas na ito ng paa nang malapit sa mga unang bakas ng paa. (Ang mga bakas
ng paa ay dapat na magkakalapit upang makatuntong ang isang bata sa mga ito.)

Talakayan Ilarawan para sa mga bata ang ilang kalagayan kung saan masusunod nila si
Jesus. Maghalinhinan ang mga bata sa pagpapaliwanag ng kanilang gagawin 
sa bawat kalagayan. Gamitin ang mga halimbawa sa ibaba o lumikha ng ilang
kalagayan na mas angkop sa iyong klase:

1. Naglalaro ka sa paaralan at nakakita ng pitakang may lamang pera.

• Paano mo susundin si Jesus?

2. Handa ka nang matulog at pagud na pagod kaya nga ibig mo nang matulog
kaagad.

• Paano mo susundin si Jesus bago ka mahiga?

3. Hinilingan ka ng nanay mo na bantayan ang iyong maliit na kapatid upang 
hindi siya tumakbo sa daan. Ang ilang kaibigan ay dumaan at inanyayahan 
kang makipaglaro sa kanila sa labas.

• Paano mo susundin si Jesus?

4. Isang batang lalaki ang nagsimulang dumalo sa paaralan, at pinagtatawanan
siya ng ilan sa mga bata.

• Paano mo susundin si Jesus?

5. Inanyayahan ka ng ilang kaibigan na sumama sa kanila sa pagdalaw sa mga
kamag-anak, ngunit hindi sila makababalik kaagad upang makadalo ka sa
simbahan.

• Paano mo susundin si Jesus?

Gawain na 
gamit ang mga
bakas ng paa

Talakayan sa 
banal na kasulatan

Gawain na 
gamit ang mga
bakas ng paa
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Anyayahan ang mga bata na maglarawan ng iba pang mga kalagayan kung saan
maaari nilang piliing sundin si Jesus. Ituro na kapag sinusunod natin si Jesus sa
pamamagitan ng paggawa ng mga nais niyang gawin natin, pinipili natin ang tama.

Nais ni Jesus na Mahalin Natin ang Bawat Isa

Banal na kasulatan Upang matulungan ang mga bata na matuklasan ang isa pang paraan na maaari
nilang sundan ang mga yapak ni Jesus, basahin nang malakas ang Juan 15:17.
Ipaliwanag na ang mga ito ay mga salita ni Jesus. Ipaulit sa mga bata ang banal 
na kasulatan na kasabay mo.

• Sino ang ibig ni Jesus na mahalin natin?

Ipakita ang mga bakas ng paa na pinamagatang “Mahalin Ninyo”at “ang Bawat
Isa.” Basahin ang mga salitang ito nang malakas na kasabay ng mga bata at
ipaulit sa kanila ang parirala. Ipalagay sa isang bata ang mga bakas ng paa sa
paraang katulad ng dati.

Kuwento Isalaysay o basahin ang sumusunod na kuwento tungkol sa kung paano sumunod
kay Jesus ang isang batang lalaki na nagngangalang Heber:

Si Heber ay nanginginig sa ginaw at nagbalot sa kanyang katawan ng kanyang
manipis na balabal. Malapit na ang kanyang kaarawan, at ang tanging nais niya 
ay isang mainit na balabal. Ngunit alam niyang malulungkot ang kanyang ina 
kung hihiling siya, dahil hindi niya makakayang ibili siya nito. Ang ama ni Heber 
ay namatay noong sanggol pa lamang si Heber, at nagtrabahong mabuti ang ina 
ni Heber upang kitain ang perang kailangan nila. Kadalasan ay nananahi siya
hanggang hatinggabi, na gumagawa ng mga damit para sa ibang tao.

Sa araw ng kaarawan ni Heber, binati siya ng kanyang ina ng maligayang kaarawan
at iniabot sa kanya ang isang magandang balabal na tinahi niya para sa kanya.
Hindi na makapaghintay si Heber na maisuot ito sa labas at madama kung gaano
kainit siyang mapananatili nito.

Makalipas ang ilang linggo, habang inuutusan, nakakita si Heber ng isang batang
lalaki na nakasuot lamang ng pangginaw. Alam ni Heber kung gaano kaginaw ang
pakiramdam ng bata. Halos hindi na pinag-isipan pa, hinubad ni Heber ang
kanyang balabal at ibinigay ito sa batang lalaki.

Nang makita ng ina ni Heber na suot niya ang kanyang lumang balabal, tinanong
niya si Heber kung ano ang nangyari sa kanyang bagong balabal.

Ipinaliwanag niya, “Nakakita ako ng isang batang lalaki at lubha niyang kailangan
ito kaysa sa akin kaya ibinigay ko na lang ito sa kanya.”

Itinanong ng kanyang ina, “Hindi mo ba maibibigay sa kanya ang lumang balabal?”

Tumingala si Heber sa kanyang ina, umaasang mauunawaan siya, at nakita ang
kanyang mga mata na puno ng luha. Niyakap niya ng mahigpit si Heber habang
sinasabing, “Alam kong hindi mo magagawa, Heber.” (Tingnan sa Lucile C.
Reading, “The Coat,” Children’s Friend, Nob. 1966, p. 5.)

• Paano sinunod ni Heber si Jesucristo?

Sabihin sa mga bata na ang batang lalaki sa kuwentong ito ay si Heber J. Grant, 
na lumaki na maging ikapitong Pangulo ng Simbahan.

Gawain na 
gamit ang mga
bakas ng paa
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Talakayan Papag-isipin ang mga bata ng mga paraan na maipakikita nila ang kanilang
pagmamahal sa iba. Maaaring naisin mong gamitin ang mga tanong na tulad 
ng sumusunod upang matulungan sila na makapag-isip ng mga ideya:

• Kung may nakita kang bumagsak at nasaktan, ano ang maaari mong gawin
upang maipakita ang pagmamahal?

• Kung may isang tao sa paaralan na walang tanghalian, ano ang maaari mong
gawin upang maipakita ang pagmamahal?

Ipaliwanag na ang pagmamahal sa iba ay higit pa sa mga damdamin o salita.
Ipinakikita natin ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng mga bagay na
ginagawa natin. Anyayahan ang mga bata na sabihin kung paano sila
nakapagpakita ng pagmamahal sa ibang tao sa loob ng nakaraang linggo.

Pipiliin Natin ang Tama at Susundin si Jesucristo

Bigyan ng pagkakataon ang bawat bata na yumapak sa mga bakas ng paa 
at pagkatapos ay tumayo sa tabi ng larawan ni Jesus na nasa tsart na PAT.
Magpabanggit sa bawat bata ng isang bagay na gagawin nila sa linggong ito
upang sundin si Jesus.

Ipaalaala sa mga bata na sinusunod natin si Jesus kapag pinipili natin ang tama.
Ituro ang tsart na PAT at ipaulit sa mga bata ang “Pipiliin ko ang tama.”

Buod

Gawain Bigyan ang bawat bata ng dalawang pirasong papel at lapis. Magpagawa sa 
mga bata ng mga bakas ng paa sa pamamagitan ng pagbakas ng sarili nilang
mga sapatos. Isulat o ipasulat sa kanila ang Susundin ko si Jesucristo sa itaas ng
kanilang mga papel. Ipauwi sa mga bata ang mga bakas ng kanilang paa upang
matulungan silang maalaala ang kanilang pangako na susundin si Jesus.

Patotoo Sabihin sa mga bata kung paano nakapagpaligaya sa iyo ang pagsunod kay
Jesucristo. Magpatotoo na kung susundin natin siya, aakayin tayong pabalik ni
Jesus upang muling mamuhay na kapiling ang Ama sa Langit.

Himukin ang mga bata na palaging sikaping sundan ang mga yapak ni Jesus.
Imungkahi na talakayin nila sa kanilang mga magulang ang kanilang mga bakas 
ng paa sa papel.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Imungkahi
na hilingin ng bata sa Ama sa Langit na tulungan ang mga bata na sundin si
Jesucristo at piliin ang tama.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

Gawain na 
gamit ang mga
bakas ng paa
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1. Ipaliwanag sa mga bata na may gagawin kang galaw (katulad ng pagpalakpak,
pagtango, o pagmamartsa). Ipaulit sa kanila ang galaw na ginawa mo. Gawin
itong minsan; pagkatapos ay dagdagan ng isa pang galaw at ipaulit sa mga
bata ang kapwa mga galaw. Patuloy na magdagdag ng isa-isang bagong galaw.
Tingnan kung ilang bata ang makaaalaala at makauulit sa gayong
pagkakasunud-sunod.

Ihalintulad ito sa pagsunod sa Tagapagligtas. Kailangan nating sikaping sundan
ang kanyang halimbawa hindi lamang sa isang bagay kundi sa lahat ng ating
ginagawa.

2. Maghanda ng magkakakabit na manikang papel para sa bawat kasapi ng 
klase. (Ang mga nakatatandang bata ay masisiyahang gumawa ng sarili 
nilang magkakabit na manikang papel.) Itupi ang isang pirasong papel ng 
tila accordion. Gumuhit ng isang manika sa nakatuping papel (tingnan ang
paglalarawan sa ibaba) at gupitin ang manika. Gumawa ng magkakabit na
manikang papel para sa bawat bata, at isulat nang pahalang sa gitna ng bawat
magkakabit na manikang papel ang Mahalin Ninyo ang Bawat Isa. Ipaliwanag 
na ang pagmamahalan sa bawat isa ang isa sa pinakamahahalagang bagay 
na ipinagagawa ni Jesus sa atin.

3. Awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng “Sinisikap Kong Tularan si
Jesus” (I’m Trying to Be Like Jesus, Children’s Songbook, p. 78), “Mahalin Ninyo
ang Bawat Isa” (Love One Another, Children’s Songbook, p. 136), o “Sundin 
ang Utos” (Keep the Commandments, Children’s Songbook, p. 146). Ang mga
salita sa “Sinisikap Kong Tularan si Jesus” at “Mahalin Ninyo ang Bawat Isa” 
ay kasama sa likod ng manwal. Ang mga salita sa “Utos ay Sundin” ay nasa
kasunod na pahina.

Utos ay Sundin

Utos ay sundin, utos ay sundin!
Mayro’ng kaligtasa’t kapayapaan.
Manga biyaya’y kanyang ibibigay.
Propeta’y dinggin, utos ay sundin
Nang mapayapa at maligtas.

Que os améis unos a otrosMahalin Ninyo ang Bawat Isa



Si Jesucristo ay May
Kapangyarihang Magpagaling

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na si Jesucristo ay may kapangyarihang
magpagaling at ang pagbabasbas ng pagkasaserdote ay makatutulong na
pagalingin ang maysakit.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 9:18–19, 23–26; Marcos 5:22–24,
35–43; Lucas 8:41–42, 49–56; Santiago 5:14–15; at Doktrina at mga Tipan 42:48.

2. Kopyahin o bakasin ang mga iginuhit na matatagpuan sa hulihan ng aralin at
magkakahiwalay na gupitin ang mga ito. Ang mga iginuhit na ito ay gagamitin 
sa gawaing “Ano Ako?”.

3. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya at Doktrina at mga Tipan.
b. Isang kahon ng pangunang lunas (first aid kit) o supot na naglalaman ng 

ilang gamit na tumutulong magpagaling sa mga tao kapag sila ay may 
sakit o nasugatan, katulad ng pamahid na pomada (healing ointment), mga
pambenda (bandage), at gamot para sa ubo.

c. Isang maliit na bote ng inilaang langis.
d. Larawan 2–25, Binabasbasan ni Jesus ang Anak na Babae ni Jairo (Pakete ng

Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 215; 62231); larawan 2–26, Pinagagaling 
ni Jesus ang Maysakit; larawan 2–27, Pangangasiwa sa Maysakit (62342).

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Tayo ay Nagkakasakit kung Minsan

Ipakita sa mga bata ang kahon ng pangunang lunas o supot at ipaliwanag na sa
loob nito ay may mga bagay na nakatutulong sa atin na gumaling kapag tayo ay
may sakit o nasugatan. Bigyan ng pahiwatig ang mga bata tungkol sa bawat bagay
upang tulungan silang mahulaan kung ano ito (halimbawa, “Tumutulong itong
panatilihing malayo ang mga sugat sa mga mikrobyo at dumi”).

Kapag nahulaan ng mga bata ang bawat bagay, ipakita ito sa kanila at maikling
pag-usapan kung paano ito ginagamit upang tulungang gumaling ang mga tao.
Paalalahanan ang mga bata na huwag gamitin ang mga bagay na ito nang walang
tulong ng kanilang mga magulang.

Gawaing 
pantawag ng pansin
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Paglalahad ng guro Ipaliwanag na halos ang lahat ay nagkakasakit o nasasaktan. Kung minsan 
ang mga sakit o karamdaman ay tumatagal ng sandali lamang at madali tayong
maaalagaan ng ating mga magulang, ngunit sa ibang mga pagkakataon ang 
ating karamdaman ay malubha at kailangan tayong dalhin ng ating mga magulang
sa manggagamot upang matulungan.

Ipaliwanag na may iba pang paraan na matutulungan tayo kapag tayo ay may
sakit. Nang nabubuhay pa si Jesucristo sa daigdig, binasbasan niya ang maraming
tao at pinagaling sila. Ginamit niya ang kapangyarihan ng pagkasaserdote upang
pagalingin sila.

Pinagaling ni Jesucristo ang Maysakit

Ipakita ang larawan 2–25, Binabasbasan ni Jesus ang Anak na Babae ni Jairo, at
isalaysay ang kuwento tungkol sa pagpapabangon ni Jesus sa anak na babae ni
Jairo, na matatagpuan sa Lucas 8:41–42, 49–56 (tingnan din sa Mateo 9:18–19,
23–26 at Marcos 5:22–24, 35–43).

Ipaliwanag na si Jairo ay may malaking pananampalataya. Naniwala siya na kung
darating si Jesus at babasbasan ang kanyang anak na maysakit, siya ay gagaling.
Habang papunta si Jesus sa tahanan ni Jairo, marami pang ibang tao ang
nagsiksikan sa kanyang paligid, na hinihingi ang kanyang tulong. Habang
tinutulungan ni Jesus ang isang babaing may sakit, isang lalaki ang dumating 
na may dalang mensahe mula kay Jairo.

Basahin nang malakas ang Lucas 8:49–50.

• Ano ang sinabi ng mensahero kay Jairo? (Tingnan sa Lucas 8:49.)

• Ano ang sinabi ni Jesus kay Jairo? (Tingnan sa Lucas 8:50.)

Ipaliwanag na nang dumating si Jesus sa tahanan ni Jairo, sinabihan niya ang mga
tao na huwag umiyak, dahil ang batang babae ay hindi patay. Ngunit pinagtawanan
ng mga tao si Jesus at tinuya-tuya siya dahil inakala nilang patay na ang batang
babae (tingnan sa Lucas 8:52–53).

Pinaalis ni Jesus ang lahat ng tao maliban sa kanyang mga disipulong sina Pedro,
Santiago, at Juan at si Jairo at ang kanyang asawa. Pagkatapos ay hinawakan ni
Jesus ang kamay ng batang babae at sinabi sa kanyang bumangon. Bumangon
mula sa kanyang higaan ang batang babae, muling lubos na magaling.

• Bakit sa palagay ninyo pinaalis ni Jesus ang lahat ng nasa bahay maliban kina
Pedro, Santiago, Juan at mga magulang ng batang babae? (Maaaring dahil sa
pinagtatawanan siya ng ibang tao at hindi naniniwalang mapagagaling niya ang
batang babae. Wala silang pananampalataya.)

• Bakit napagaling ni Jesus ang anak na babae ni Jairo? (Mayroon siyang
pagkasaserdote; may pananampalataya ang mga magulang ng batang babae.)

Paglalahad ng guro Ipakita ang larawan 2–26, Pinagagaling ni Jesus ang Maysakit, at ipalarawan sa
isipan ng mga bata kung ano ang maaaring maging damdamin nila kung darating
si Jesus upang basbasan sila kapag sila ay may sakit. Bigyang-diin na mahal ni
Jesus ang bawat isa sa kanila na katulad ng pagmamahal niya sa mga batang
nanirahan sa daigdig noong narito pa siya. Kahit na wala na siya rito sa daigdig sa
ngayon, ibinigay niya sa mga matwid na kalalakihan ang pagkasaserdote at ang
kapangyarihang kumilos bilang kanyang mga kinatawan. Tayo ay mabibigyan nila
ng mga pagbabasbas upang pagalingin tayo katulad ng gagawin ni Jesus kung
narito siya.

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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Ang Kalalakihang Mayhawak ng Pagkasaserdote ay Maaaring Mangasiwa
sa Atin

Talakayan Ipakita ang larawan 2–27, Pangangasiwa sa Maysakit.

• Ano ang nangyayari sa larawang ito?

Ipaliwanag na kapag ang kalalakihang mayhawak ng Pagkasaserdoteng
Melquisedec ay nagbibigay ng pagbabasbas sa isang taong may sakit, ito ay
tinatawag nating pangangasiwa sa maysakit. Ipaulit sa mga bata ang salitang
pangangasiwa nang ilang ulit.

Ipakita sa mga bata ang bote ng itinalagang langis. Ipaliwanag na ang langis na ito 
ay binasbasan nang tanging-tangi ng kalalakihang nagtataglay ng pagkasaserdote.
Kapag ang isang tao ay may sakit ay kailangan ng tulong upang gumaling, ginagamit
ng dalawang lalaki na nagtataglay ng Pagkasaserdoteng Melquisedec ang langis at
nagbibigay ng pagbabasbas sa taong may sakit (tingnan sa Santiago 5:14–15).

• Nabigyan na ba kayo ng ganitong pangangasiwa?

Ipasalaysay sa mga bata ang tungkol sa anumang mga pagbabasbas ng
pagkasaserdote na tinanggap nila o nakita nila sa kanilang mga mag-anak.
Maaaring naisin mong sabihin sa mga bata ang tungkol sa isang pagkakataon
nang ikaw o ang isang kasapi ng mag-anak ay pinangasiwaan ng mga mayhawak
ng pagkasaserdote.

Kuwento Isalaysay ang kuwento tungkol sa isang tao na gumaling sa pamamagitan ng
pagbabasbas ng pagkasaserdote. Magiging pinakamabisa ang isang tunay na
kuwento tungkol sa iyo o sa isang taong kakilala ng mga bata, katulad ng isang
kasapi ng purok o sangay. Kung wala kang alam na gayong kuwento, maaaring
naisin mong gamitin ang sumusunod na kuwento:

Nang makauwi si Jessica mula sa paaralan, sinalubong siya ng kanyang ama sa
pintuan at sinabi sa kanya na ang kanyang bagong silang na kapatid na lalaki ay
ipinanganak nang umagang iyon. Napaaga ang pagsilang sa sanggol at napakaliit
at napakahina nito. Sinabi ng manggagamot na hindi tatagal nang ilang oras ang
buhay ng sanggol.

Nakita ni Jessica kung gaano ang pag-aalaala ng kanyang ama. Nalungkot siya
dahil nais niyang mabuhay ang sanggol.

Tinawag ng ama ni Jessica ang isa sa kanilang mga tagapagturo ng tahanan
upang magpunta at tulungan siyang bigyan ng pagbabasbas ang sanggol. Nang
dumating ang tagapagturo ng tahanan, silang lahat ay nagpunta sa silid kung 
saan naroon ang ina ni Jessica at ang kanyang bagong silang na kapatid.
Marahang inilagay ng ama ni Jessica at ng tagapagturo ng tahanan ang kanilang
mga kamay sa maliit na ulo ng bagong silang na sanggol, at siya ay binasbasan 
ng ama ni Jessica na mabuhay upang gampanan ang kanyang misyon sa daigdig.
Si Jessica ay napuspos ng mainit na aliw at kapayapaan. Alam niya na dahil sa
kapangyarihan ng pagkasaserdote, ang kanyang nakababatang kapatid ay lalaki 
at magiging malakas. (Hango mula sa “Moments to Remember,” Children’s Friend,
Peb. 1963, p. 41.)

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na mahal ng Ama sa Langit at ni Jesus ang bawat taong humihiling 
na mapagaling, ngunit minsan ang mga tao ay hindi gumagaling kahit na sila 
ay pinangangasiwaan. Ang ilan ay hindi gumagaling dahil sa alam ng Ama sa
Langit na maaari silang maging higit na malalakas na tao sa pamamagitan ng
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pagkatutong mamuhay nang may karamdaman o kapansanan. Ang iba ay hindi
gumagaling dahil sa iyon ang tamang oras ng kanilang pagkamatay at magbalik
muli sa Ama sa Langit (tingnan sa Doktrina at mga Tipan 42:48). Kailangan nating
magkaroon ng pananampalataya na alam ng Ama sa Langit ang pinakamainam 
na sagot sa bawat panalangin.

Gawain Papuntahin sa harapan ng klase ang ilang bata at pahawakan ang mga iginuhit 
na larawan para sa gawaing “Ano Ako?”. Ipatukoy sa mga bata ang isinasagisag
ng mga iginuhit na larawan.

Ipaliwanag na babasahin mo ang ilang paglalarawan ng mga bagay at ang mga
taong may kinalaman sa pangangasiwa sa maysakit. Pagpasiyahin ang mga bata
kung aling iginuhit na larawan ang aangkop sa bawat paglalarawan.

1. Ginagamit ako kapag binibigyan ng pagbabasbas ang isang taong may sakit.
Ang mayhawak ng pagkasaserdote ay naglalagay ng ilang patak sa ulo ng
taong may sakit. Ano ako? (Inilaang langis.)

2. Ipinakita ko kung paano mabuhay ang mga tao. Ang pananampalataya sa 
akin ay makatutulong sa mga tao na mapaglabanan ang kanilang karamdaman.
Sino ako? (Si Jesucristo.)

3. Kailangan ko ng isang natatanging pagbabasbas. Ako ay may lagnat. Hinilingan
ko ang tatay ko na basbasan ako upang matulungan akong bumuti ang aking
pakiramdam. Sino ako? (Isang batang may sakit.)

4. Binigyan ako ng isang natatanging kapangyarihan na tinatawag na
pagkasaserdote. Maaari kong gamitin ang kapangyarihang iyon sa pagbibigay
ng mga pagbabasbas sa mga tao. Sino ako? (Isang lalaking nagtataglay ng
Pagkasaserdoteng Melquisedec.)

5. Kapag humihiling ng pagbabasbas ang isang taong may sakit, ang kalalakihang
mayhawak ng Pagkasaserdoteng Melquisedec ay tinatawag. Karaniwan na may
tiyak na bilang ng kalalakihan na kailangang kasali. Ako ang bilang na iyon. Ano
ako? (Ang bilang na 2.)

6. Kapag ang kalalakihang mayhawak ng pagkasaserdote ay nagbabasbas sa
maysakit, inilalagay nila ako sa ulo ng taong may sakit. Ano ako. (Mga kamay.)

Buod

Ipakitang muli ang kahon ng pangunang lunas o supot.

• Ano ang pinaggagamitan natin ng mga bagay na ito?

• Ano pa ang makatutulong sa atin kapag tayo ay may sakit o nasugatan?

Patotoo Magbigay ng patotoo tungkol sa kadakilaan ni Jesucristo at ng kanyang
kapangyarihang magpagaling. Sabihin sa mga bata kung gaano ang iyong
pasasalamat na binigyan ni Jesus ang matwid na kalalakihan ng Pagkasaserdoteng
Melquisedec upang mabasbasan nila tayo kapag tayo ay may sakit.

Pag-isipin ang mga bata kung paano nila maibabahagi sa kanilang mga mag-anak
ang natutuhan nila. Himukin ang mga bata na sabihin sa kanilang mga mag-anak
ang kuwento tungkol sa kung paano pinagaling ng Tagapagligtas ang anak na
babae ni Jairo.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Pagbabalik-aral 
na talakayan



97

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Ilimbag sa pisara ang Naniniwala kami sa kaloob na pagpapagaling at ipaliwanag
na ibinigay sa atin ni Joseph Smith ang dakilang katotohanang ito bilang bahagi
ng pampitong saligan ng pananampalataya. Patayuin ang mga bata at ipaulit
ang pangungusap. Tulungan silang maisaulo ito sa pamamagitan ng pagbubura
ng isa o dalawang salita nang isa-isa. Ipatuloy sa mga bata ang pag-ulit sa
pangungusap hanggang sa ito ay lubusang mabura at maisaulo.

2. Awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng “Pananampalataya” (Faith,
Children’s Songbook, p. 96), na isinasagawa ang mga galaw na nakasaad sa
ibaba. Paalalahanan ang mga bata na ang pananampalataya ay kailangan sa
pagpapagaling.

Pananampalataya ang nalalaman kong araw ay sisikat (gumawa ng bilog sa may
uluhan sa pamamagitan ng mga bisig),

At dalangin ko’y dinig N’ya (itikom nang bahagya ang kamay sa likod ng tainga).
‘Tulad ng munting binhi; buhay ‘pag ‘tinanim (itikom ang kaliwang kamay at

gayahin ang pagtatanim ng buto sa pamamagitan ng kanang kamay):
Pananampalataya’y dama ‘pag ginawa’y tama (ipatong ang mga kamay sa tapat

ng puso, tumurong paitaas sa pamamagitan ng kanang hintuturo).

3. Isalaysay ang kuwento tungkol sa pagpapagaling ni Jesucristo sa mga Nefita,
na matatagpuan sa 3 Nefias 17:5–9. Kung maaari, gamitin ang larawan 317 
sa Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo (o 62541 sa aklatan ng bahay
pulungan) upang mailarawan ang kuwento. Pahawakan sa mga bata ang sarili
nilang katawan, ilang bahagi na pinagaling ni Jesus, katulad ng mga mata,
tainga, at paa. Kausapin ang mga bata tungkol sa maaaring naging kamangha-
manghang pakiramdam ng mga Nefita nang pagalingin sila ni Jesus. Basahin
nang malakas ang huling bahagi ng talata 8 (mula sa sapagkat nakikita kong) at
ipaalaala sa mga bata na mahalagang magkaroon ng pananampalataya kay
Jesucristo.

4. Gawan ang bawat bata ng isang kopya o binakas na kopya ng mga larawan na
nasa hulihan ng aralin. Bigyan ang mga bata ng mga krayola at pakulayan sa
kanila ang mga larawan. Himukin silang gamitin ang mga larawan upang sabihin
sa kanilang mga mag-anak kung paano maaaring mabasbasan ang mga taong
may sakit sa pamamagitan ng mga pagbabasbas ng pagkasaserdote.
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Ang Pagkasaserdote ay 
Tumutulong sa Akin

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan kung paano makatutulong sa atin ang
pagkasaserdote.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Marcos 4:35–41. Tingnan din sa Mga
Alintuntunin ng Ebanghelyo (31110), kabanata 13.

2. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata at koro ng
“Maestro Bagyo’y Nagngangalit” (Master the Tempest Is Raging, Hymns, blg.
105). Maghanda ring ipaliwanag ang kahulugan ng ilan sa mas mahihirap na
salita sa mga bata.

3. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Isang plaslayt o maliit na ilawan. Kung hindi maaaring magdala ng isa, 

gamitin ang ilaw sa iyong silid.
c. Larawan 2–20, Isang Batang Lalaking Binibinyagan (62018); larawan 2–27,

Pangangasiwa sa Maysakit (62342); larawan 2–28, Pagpapayapa sa Bagyo
(Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 214; 62139); larawan 2–29,
Pagpapasa ng Sakramento (62021); larawan 2–30, Isang Batang Babaeng
Pinagtitibay (62020); larawan 2–31, Pagbabasbas sa Isang Sanggol; larawan
2–32, Bagong Kasal na Mag-asawa sa Harapan ng Templo; larawan 2–33,
Isang Ama na Nagbabasbas sa Kanyang Anak na Babae.

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Paalaala: Maging sensitibo sa mga damdamin ng mga bata sa iyong klase na
walang ama sa kanilang mga tahanan o ang kanilang ama ay hindi nagtataglay 
ng pagkasaserdote.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Ang Pagkasaserdote ang Pinakadakilang Kapangyarihan

Gumamit ng isang plaslayt, o ang ilaw sa iyong silid-aralan upang makatulong sa
paglalarawan ng kahulungan ng salitang kapangyarihan. Simulan ang talakayan
nang nakapatay ang ilaw. Ituro na kahit ang lahat ng bahagi ay tila nasa tamang
lugar, ang plaslayt o ilaw ay hindi nagbibigay ng liwanag.

• Ano ang kailangang mangyari bago sumindi ang ilaw?

Hayaang ipakita ng isang bata ang mangyayari kapag sinindihan ang ilaw. Ipaliwanag

na ang plaslayt o ilaw ay kailangang may koryente bago ito makapagbigay ng liwanag.

Gawaing 
pantawag pansin
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Sabihin sa mga bata na ang araling ito ay tungkol sa isa pang uri ng
kapangyarihan—isang kapangyarihang tunay na higit pa kaysa koryente.
Anyayahan ang mga bata na makinig sa sumusunod na kuwento at pag-isipan
kung anong uri ng kapangyarihan ang ginagamit. Isalaysay ang kuwento na
matatagpuan sa Marcos 4:35–41.

• Ano ang mararamdaman ninyo kung kayo ay nasa isang bangka sa gitna ng
isang malakas na bagyo?

Ipaliwanag na ginising ng mga disipulo si Jesucristo dahil sa natakot sila sa bagyo.
Basahin nang malakas ang itinanong ng mga disipulo sa huling bahagi ng Marcos
4:38 (mula sa Guro). Natakot ang mga disipulo na baka lumubog ang bangka dahil
sa bagyo at silang lahat ay mangamatay.

Ipakita ang larawan 2–28, Pagpapapayapa sa Bagyo, at basahin nang malakas
ang Marcos 4:39 upang malaman kung ano ang ginawa ni Jesus. Ipaulit sa mga
bata ang mga salita ni Jesus: “Pumayapa, tumahimik ka.”

Ipaliwanag na ang mga disipulo ay namangha sa pagpayapa kaagad ng bagyo.
Basahin nang malakas mula sa Marcos 4:41 ang itinanong nila sa bawat isa: “Sino
nga ito, na pati ng hangin at ng dagat ay tumatalima sa kaniya?” Nagulat ang mga
disipulo ni Jesus na mayroon siyang kapangyarihang pigilin ang hangin at ang
mga alon.

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata at koro ng “Maestro Bagyo’y
Nagngangalit.” Bago ka magsimula, sabihin sa mga bata na ito ay isang awit 
na tungkol sa kuwentong narinig pa lamang nila. Makinig sila sa mga salita ni
Jesus (“Payapa”) sa koro. (Ang mga salita sa awit na ito ay maaaring mahirap
maunawaan ng maliliit na bata, ngunit matutulungan sila ng Espiritu na
maunawaan ang kahulugan ng awit. Maaaring naisin mong ipaliwanag sa mga
bata ang ilan sa mas mahihirap na salita.)

Maaari mong naising tulungan ang mga bata na isadula nang walang salita ang
iba’t ibang mga galaw habang inaawit o binibigkas mo ang mga salita. Maaari
silang gumalaw nang pasulong at paatras na tila nasa isang sinasalpok na bangka,
gumawa ng mga galaw na tila alon sa pamamagitan ng kanilang mga kamay,
ipakita ang takot sa mukha ng mga disipulo, at iba pa.

Maestro bagyo’y nagngangalit! Ang alon ay kaylaki!
Sa langit ay may kadiliman, walang masisilungan.
Hindi ba nababahalang, tayo’y masasawi?
Bawat sandali ay may panganib ng libingang malalim.

Koro
Hangi’t alon sa inyo’y susunod: payapa.
Maging ang maunos na dagat
O dyablo o tao o kahit ano,
Hindi mapapalubog ng tubig
Ang barkong sinakyan ng Maestro.
Lahat ay maamong susunod: payapa; payapa.
Lahat ay maamong susunod: mapayapa.

• Anong dakilang kapangyarihan ang taglay ni Jesucristo at nagawa niyang pigilin
ang bagyo? (Ang kapangyarihan ng pagkasaserdote, na siyang kapangyarihan
upang kumilos sa pangalan ng Ama sa Langit.)

Ipabigkas nang malakas sa mga bata ang pagkasaserdote.

Kuwento sa 
banal na kasulatan



101

Maaari Tayong Pagpalain ng Pagkasaserdote

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na maraming lalaki sa Simbahan ang maytaglay ng ganito ring
kapangyarihan. Ibinibigay ng Ama sa Langit at ni Jesucristo ang kapangyarihan 
ng pagkasaserdote sa mga karapat-dapat na kalalakihan ng Simbahan. Kapag
ang kalalakihang ito ay ginagabayan ng Ama sa Langit, maaari nilang gamitin ang
pagkasaserdote upang tulungan at pagpalain tayo.

• Sino ang kakilala ninyo na nagtataglay ng pagkasaserdote?

Isa-isang ipakita ang mga larawan ng mga ordenansa ng pagkasaserdote.
Pahawakan o ipaturo sa mga bata ang mga larawan at tulungang sabihin kung 
ano ang nangyayari sa bawat isa. Bigyang-diin na ang lahat ng mga bagay na ito
ay isinasagawa ng mga kalalakihang nagtataglay ng pagkasaserdote. Hayaang
pag-usapan ng mga bata ang tungkol sa anumang karanasan nila sa mga
ordenansang ito.

Ipakita ang larawan 2–27, Pangangasiwa sa Maysakit. Ipaalala sa mga bata ang
mga bagay na natutuhan nila sa aralin 16 tungkol sa pangangasiwa sa maysakit.
Tulungan ang mga bata na maalalang ang mga kalalakihang nagtataglay ng
pagkasaserdote ay makapagbibigay ng mga pagbabasbas sa mga taong
maysakit upang tulungan silang gumaling.

• Pinangasiwaan na ba kayo dahil sa kayo ay maysakit?

Ipakita ang larawan 2–29, Pagpapasa ng Sakramento. Ipaliwanag na ang mga
saserdote sa Pagkasaserdoteng Aaron o ang kalalakihang nagtataglay ng
Pagkasaserdoteng Melquisedec ang nagbabasbas ng sakramento, at ang mga
diyakono sa Pagkasaserdoteng Aaron ang nagpapasa ng sakramento. Ipakuwento
sa mga bata ang tungkol sa mga nakatatandang kasapi ng kanilang mag-anak o
mga kaibigan na tumutulong sa sakramento.

Ipakita ang larawan 2–20, Isang Batang Lalaking Binibinyagan. Ipaalaala sa mga
bata na tayo ay binibinyagan ng isang lalaking nagtataglay ng pagkasaserdote,
katulad nang kay Jesucristo. Taglay ni Juan Bautista ang pagkasaserdote, kaya
nagawa niyang binyagan si Jesus.

• May nakadalo na ba sa inyo sa isang pagbibinyag? (Kung ang sinuman sa mga
bata ay nabinyagan na, maaaring naisin mong hilingin sa kanila na ikuwento ang
tungkol sa kanilang mga pagbibinyag.)

Ipakita ang larawan 2–30, Isang Batang Babaing Pinagtitibay. Ipaalaala sa mga
bata na pagkatapos silang mabinyagan, ang kalalakihang nagtataglay ng
Pagkasaserdoteng Melquisedec ang magpapatibay sa bawat isa sa kanila bilang
kasapi ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw. Sa panahong
ito ay ibibigay rin sa kanila ang kaloob na Espiritu Santo sa pamamagitan ng
kapangyarihan ng pagkasaserdote.

Ipakita ang larawan 2–31, Pagbabasbas ng Isang Sanggol. Sabihin sa mga bata 
na ang mga sanggol sa Simbahan ay makatatanggap ng pagbabasbas ng
pagkasaserdote kapag bibigyan na sila ng pangalan. Ipakuwento sa mga bata 
ang tungkol sa isang sanggol na kilala nila na kababasbas pa lamang sa ganitong
paraan. (Kung ang ilan sa mga bata ay nag-aalala dahil sa hindi sila nabasbasan
sa ganitong paraan noong sanggol pa, bigyan sila ng katiyakan na magkakaroon
sila ng maraming pagkakataon upang tumanggap ng mga pagbabasbas ng
pagkasaserdote.)

Talakayan 
sa larawan
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Ipakita ang larawan 2–32, Bagong Kasal na Mag-asawa sa Harapan ng Templo.
Ipaliwanag na kapag malalaki na ang mga bata, maaari na silang magpunta sa
templo upang magpakasal. Ikinakasal sa templo ng kalalakihang nagtataglay ng
mga kapangyarihan ng pagkasaserdote ang mga matwid na mag-aasawa.
Ginagawang maaari ng kasal sa templo na magkasama-sama sa kawalang-
hanggan ang isang mag-anak.

Kuwento Sabihin sa mga bata na maaari silang tumanggap ng pagbabasbas ng
pagkasaserdote kapag sila ay may suliranin. Ipakita ang larawan 2–33, Isang Ama
na Nagbabasbas sa Kanyang Anak na Babae, at isalaysay ang kuwento tungkol 
sa isang batang babae na pinagpala ng pagkasaserdote noong magkaroon siya
ng suliranin. Maaaring naisin mong gamitin ang sumusunod na kuwento:

Si Susanne ay naghahanda para sa unang araw ng pagpasok sa paaralan.
Nasasabik siya sa pagsisimula ng pasok sa paaralan, ngunit ngayong sumapit 
na ang unang araw siya ay natatakot.

Si Susanne ay tahimik buong umaga. Inihanda ng kanyang ina ang paborito 
niyang agahan, ngunit hindi ngumiti si Susanne nang makita niya ito. Sinikap
niyang kumain, ngunit hindi niya magawa.

Sinabi ni Susanne sa kanyang ina na siya ay maysakit. Hinipo ng kanyang ina ang
kanyang ulo upang malaman kung may lagnat siya. Tiningnan niya ang lalamunan
ni Susanne, ngunit hindi naman ito mapula. Tinanong si Susanne ng kanyang ina
kung alin ang masakit sa kanya. Sinabi ni Susanne na may nararamdaman lamang
siyang kakatuwa sa kanyang sarili.

Sinabi ng ama ni Susanne na marahil kaya may nararamdaman siyang kakatuwa
ay dahil sa ito ang unang araw ng pagpasok sa paaralan. Natatakot siya nang
kaunti dahil malalayo siya sa bahay sa buong maghapon at hindi alam kung ano
ang aasahan. Ipinaliwanag ng ama ni Susanne na ganoon din ang kanyang
nadama nang magsimula siya sa kanyang bagong trabaho.

Inalok si Susanne ng kanyang ama na bibigyan siya ng isang pagbabasbas bago
siya magpunta sa paaralan.

Ang pagbabasbas ay makatutulong na maalis ang takot, at kakatuwang nadarama
ni Susanne. Ipinatong ng ama ni Susanne ang kanyang mga kamay sa kanyang
ulo at siya ay binigyan ng isang natatanging pagbabasbas.

Nang makauwi si Susanne nang hapong iyon, siya ay masaya. Sinabi niya sa
kanyang ina na gusto niya sa paaralan at ang kanyang guro ay mabait. Si Susanne
ay natuwa na binigyan siya ng kanyang ama ng isang natatanging pagbabasbas
upang tulungan siyang magkaroon ng mas mabuting pakiramdam sa paaralan.

Ipaliwanag na kadalasan ang ganitong pagbabasbas ay tinatawag na
pagbabasbas ng ama. Kung hindi magagawa ng ating mga ama na bigyan tayo 
ng pagbabasbas, maaari nating hilingan ang ibang kalalakihang nagtataglay ng
Pagkasaserdoteng Melquisedec, katulad ng ating mga tagapagturo ng tahanan,
ibang mga kasapi ng mag-anak, o ang obispo o pangulo ng sangay, na bigyan
tayo ng mga pagbabasbas kapag kailangan natin ang mga ito.

Buod

• Kailan natin maaaring kailanganin o naisin ang pagbabasbas ng pagkasaserdote?Pagbabalik-aral 
sa larawan
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Ipakita ang bawat larawan habang binabanggit ng mga bata ang ordenansa na
inilalarawan nito. Ipabigkas nang sabay-sabay sa mga bata ang pangalan ng
bawat isa sa ordenansa o pagbabasbas. Banggitin na ang mga ito ay ilan lamang
sa mga bagay na magagawa para sa atin ng kapangyarihan ng pagkasaserdote.

Patotoo Magbigay ka ng patotoo tungkol sa iyong pasasalamat na mayroon tayong
pagkasaserdote—ang kapangyarihang taglay rin ni Jesus—upang tulungan tayo
sa ating buhay.

Himukin ang mga bata na humiling ng pagbabasbas ng pagkasaserdote mula sa
kanilang mga ama (o sa iba pang may hawak ng Pagkasaserdoteng Melquisedec)
kapag kailangan nila ito.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Imungkahi
na ipahiwatig ng bata ang pasasalamat para sa mga biyaya ng pagkasaserdote.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Sa pahintulot ng pangulo ng inyong Primarya, anyayahan ang isang magulang
ng isa sa mga bata sa iyong klase na sabihin ang tungkol sa pagpapangalan at
pagbabasbas sa bata. Ipabanggit sa magulang kung ano ang nadarama ng
mga magulang, paano nilang sinuotan ng magagandang damit ang sanggol, at
kung gaano kahalaga ang pagdalo ng mga tagapagturo ng tahanan at kasapi
ng mag-anak at iba pang malalapit na kaibigan upang manood o makisali.
Ipabanggit din sa magulang kung ano ang nadama ng ama na nagawang
gamitin ang kapangyarihan ng pagkasaserdote upang bigyan ang sanggol ng
pangalan at pagbabasbas.

2. Ipasadula sa mga bata ang kuwento mula sa Marcos 4:35–41.

3. Bigyan ang mga bata ng mga krayola o lapis, at ipaguhit sa bawat bata ang
isang larawan ng ordenansa ng pagkasaserdote, katulad ng pagpapasa ng
sakramento. Pamagatan ang bawat larawan ng tawag sa ordenansa na
inilalarawan nito.

4. Awitin o bigkasin ang mga salita sa isa o higit pa sa mga sumusunod na 
awit tungkol sa mga ordenansa ng pagkasaserdote: “Pagkasaserdote’y
Naipanumbalik” (The Priesthood Is Restored, Children’s Songbook, p. 89),
“Bago Ko Tanggapin ang Sakramento” (Before I Take the Sacrament, Children’s
Songbook, p. 73), “Templo’y Kaygandang Masdan” (I Love to See the Temple,
Children’s Songbook, p. 95), “Pagbibinyag” (Baptism, Children’s Songbook,
p. 100), “Ang Espiritu Santo” (The Holy Ghost, Children’s Songbook, p. 105). 
Ang mga salita sa “Pagbibinyag” at “Ang Espiritu Santo” ay kasama sa likod 
ng manwal.

Pagkasaserdote’y Naipanumbalik

Pagkasaserdote’y
Naipanumbalik.
Katotohanan ng Dios
Nandito nang muli.

Aralin 17
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Bago Ko Tanggapin ang Sakramento

Tumatahimik bago sakramento’y tanggapin.
‘Pagkat si Cristo’y namatay dahil sa ‘kin.

Iniisip bawat batang noo’y kilala N’ya.
Noong dito sa lupa ay nabuhay S’ya.

Ang tinapay at ang tubig ay tinatanggap ko.
Nagsisikap na mapamahal kay Cristo.

Templo’y Kaygandang Masdan

Templo’y kaygandang masdan, doon ay pupunta.
Espiritu’y dadamhin, at mananalangin.
‘Pagkat templo’y tahanan ng D’yos,
Naro’n pagmamahal N’ya.
Habang bata pa’y maghahanda;
Tungkulin kong dakila.
Templo’y kaygandang masdan, doon ay papasok.
Sa Dios ay mangangako, sa utos susunod.

‘Pagkat templo’y banal na pook,
D’on tayo’y ibubuklod.
Bilang anak N’ya’y natutuhan:
Pamilya’y walang hanggan.

(© 1980 ni Janice Kapp Perry. Ginamit nang may pahintulot.)



Ang mga Panalangin ay 
Sinasagot sa Pinakamainam 
na Paraan
Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na palaging dinirinig ng Ama sa Langit

ang ating mga panalangin at sinasagot ang mga ito sa pinakamainam na paraan.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Lucas 1:5–17. Tingnan din sa Mga
Alituntunin ng Ebanghelyo (31110), kabanata 8.

2. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa tatlong talata ng “Agad
Susundin” (Quickly I’ll Obey, Children’s Songbook, p. 197). Ang mga salita sa
awit na ito ay kasama sa likod ng manwal.

3. Maghandang ibahagi ang isang pansariling karanasan nang tulungan ka ng
Ama sa Langit bilang kasagutan sa isang panalangin.

4. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Larawan 2–34, Pagpapangalan kay Juan Bautista.

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Maaari Tayong Manalangin upang Humingi ng Tulong

Kasabay ng mga bata, awitin o bigkasin ang mga salita sa tatlong talata ng 
“Agad Susundin.”

• Bakit dapat nating sundin ang ating mga magulang at ang Ama sa Langit? 
(Dahil matutulungan nila tayo na gawin ang pinakamabuti para sa atin.)

Kuwento Isalaysay ang sumusunod na kuwento:

Si Meredith ay nanaginip nang masama isang gabi. Nanaginip siya na naligaw 
siya at natakot. Nang siya ay magising, nagsimula siyang umiyak.

• Ano ang gagawin ninyo kung kayo si Meredith?

Tinawag ni Meredith ang kanyang tatay na pumasok at niyakap siya. Bumuti ang
pakiramdam ni Meredith at hindi nagtagal at siya ay natulog muli.

• Bakit tinawag ni Meredith ang kanyang tatay? (Kailangan niya ng tulong at 
alam niyang tutulungan siya ng tatay niya.)

Gawaing 
pantawag pansin
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• Sino ang tinatawag ninyo kapag kailangan ninyo ng tulong? (Sa mga sagot 
ay maaaring kasama ang Ama sa Langit, mga magulang, ibang kasapi ng 
mag-anak, at mga kaibigan.)

• Paano tayo tumatawag sa Ama sa Langit at humihingi ng kanyang tulong?
(Manalangin.)

Kuwento Isalaysay sa mga bata ang sumusunod na kuwento tungkol kay John A. Widtsoe,
na lumaki na maging kasapi ng korum ng Labindalawang Apostol:

Namatay ang tatay ni John noong siya ay bata pa, at nagtrabahong mabuti ang
nanay ni John upang maitaguyod ang kanyang mga anak. Nais ni John na
magtrabaho upang matulungan siya. Hindi madaling maghanap ng trabahong
mapapasukan pagkatapos niyang pumasok sa paaralan, ngunit sa wakas ay
nakahanap siya. Isang araw sinabi ng kanyang amo na mabuti ang kanyang
pagtatrabaho sa loob ng ilang linggo at binayaran siya ng isang gintong
nagkakahalaga ng limang dolyar.

Sinabi ni John: “Limang dolyar! Malaking pera na iyon! Ako’y tuwang-tuwa! Ibibigay
ko ang kalahati nito sa nanay ko; bibili ako ng bagong aklat, at itatabi ang matitira.
Sa bulsa ng aking pantalon napunta ang makinang na bagong piraso ng ginto, at
nagtatakbo ako upang sabihin sa aking nanay ang aking mabuting kapalaran.

“Sa daan habang papauwi, ipinasok ko ang kamay ko sa aking bulsa upang
salatin . . . ang pera. Wala na roon! Sinalat ko uli ang buong bulsa. Wala roon 
ang piraso ng ginto! Sa halip, natuklasan ko na may butas ang bulsa kung saan
lumusot ang barya. Nakakainis! Lungkot na lungkot ako kaya’t naupo ako sa 
tabi ng kanal at umiyak.”

Si John ay naglakad pabalik sa kanyang dinaanan, na hinahanap ang piraso 
ng ginto. Ang bangketang kanyang dinaanan ay yari sa makakapal na tabla, at
tiningnan niya ang mga siwang (pagitan) ng bawat tabla. Ngunit hindi niya
mahanap ang pera. Sa wakas ay nagpasiya na tunay na ngang nawala ang pera.

Papagkunwariin ang mga bata na sila si John na naghahanap sa nawalang barya
at lumakad nang marahan sa paligid ng silid nang ilang sandali na tila hinahanap
ito. Pagkatapos ay pabalikin sila sa kanilang mga upuan.

• Kung kayo si John, ano ang susunod ninyong gagawin?

Sinabi ni John: “Pagkatapos ay naalaala ko na alam ng Panginoon kung nasaan
ang piraso ng ginto, at kung tutulungan niya ako, at nais niyang makita ko ito,
kaagad ko itong makikita.

“Kaya’t lumuhod ako [sa] likod ng isang malaking puno, at sinabi sa Panginoon
ang lahat ng tungkol sa aking mga suliranin, at hiniling sa kanya na kung inaakala
niyang pinakamabuti para sa akin, na tulungan niya akong mahanap [ang piraso
ng ginto]. Nang tumayo ako ay mas mabuti na ang aking pakiramdam. Natitiyak 
ko na narinig ng Panginoon ang aking panalangin.

“[Dumidilim na]. Hindi na makikita nang malinaw ng sinuman ang anuman sa lupa,
lalo na ang isang maliit na piraso ng ginto. Ngunit patuloy pa rin akong naglakad,
hindi na gaanong mabagal sa pagkakataong ito, dahil alam kong tumutulong ang
Panginoon. Mga bandang kalahatian na ng ikalawang kanto, sa damo nito nalaglag
ang nawawala kong limang dolyar na piraso ng ginto. . . . Halos magsisigaw ako sa
galak. Magiging masaya na ang nanay ko, at ang sarap basahin ng aklat na binalak
kong bilhin. Sumandal ako sa bakod at sinabing, ‘Salamat po sa inyo, O Panginoon,
sa paghahanap po ninyo para sa akin ng pera ko.’

Pagpapatuloy 
ng kuwento

Gawain (kung
nanaisin)
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“Simula noon ay nalaman kong pinakikinggan ng Panginoon ang mga panalangin.
At simula nang araw na iyon, pinag-ingatan kong huwag magkaroon ng mga butas
sa aking mga bulsa” (mula sa John A. Widtsoe, “The Lost Gold Piece,” Children’s
Friend, Set. 1947, p. 369).

Talakayan • Ilang ulit ipinanalangin ni John ang tungkol sa kanyang pera?

• Ano ang ipinanalangin ni John sa unang pagkakataon? (Ang hilingin sa Ama 
sa Langit na tulungan siyang hanapin ang kanyang pera.)

• Ano ang sagot sa panalangin ni John?

• Bakit nanalangin si John sa pangalawang pagkakataon? (Upang pasalamatan
ang Ama sa Langit sa pagtulong sa kanya.)

• Paano kayo natulungan ng Ama sa Langit nang kayo ay nanalangin?

Paglalahad ng guro Bigyang-diin sa mga bata na katulad lamang ng ating mga magulang dito sa lupa,
mahal din tayo ng Ama sa Langit at nais tayong tulungan. Kapag humihingi tayo 
ng tulong, tayo ay diringgin ng Ama sa Langit. Sabihin sa mga bata ang tungkol sa
isang pagkakataon nang tulungan ka ng Ama sa Langit bilang kasagutan sa isang
panalangin.

Ang mga Panalangin ay Sinasagot sa Iba’t Ibang Paraan

Itaas ang Bibliya at sabihin sa mga bata na ang susunod na kuwento ay mula sa
Bibliya.

Ipakita ang larawan 2–34, Pagpapangalan kay Juan Bautista, at isalaysay ang
kuwento na matatagpuan sa Lucas 1:5–17.

Ipaliwanag na sina Zacarias at Elisabet ay kapwa matwid na tao, at nanalangin
silang bigyan ng sanggol sa loob ng maraming taon. Ngayon ay kapwa matanda
na sila, at wala pa rin silang anak.

Ipaliwanag na nagulat si Zacarias at natakot nang kaunti nang una niyang makita
ang anghel sa templo.

Basahin nang malakas ang sinabi ng anghel kay Zacarias mula sa Lucas 1:13–14.
Ipaliwanag na ang ipinangako ng anghel ay nangyari nga, at nagkaroon ng isang
sanggol na lalaki sina Zacarias at Elisabet.

Bigyang-diin na narinig ng Ama sa Langit ang lahat ng panalangin nina Zacarias 
at Elisabet. Hanggang sa ngayon, kahit na hindi pa panahon ng pagsilang ng
kanilang anak. Sinabi ng anghel kay Zacarias na ang sanggol, na si Juan, ay 
lalaki at magiging isang dakilang propeta, si Juan Bautista. Si Juan ay isinilang sa
panahong ito upang maihanda niya ang maraming tao na maniwala at sumunod
kay Jesucristo.

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na kung minsan, katulad nina Elisabet at Zacarias, nananalangin tayo
para sa isang bagay na magiging mabuti para sa atin sa bandang huli ngunit hindi
pa sa ngayon. Naririnig ng Ama sa Langit ang lahat ng ating panalangin at
sinasagot ang mga ito sa mga paraan at panahong pinakamainam para sa atin.

Ipaalaala sa mga bata na nang manalangin si John Widtsoe tungkol sa kanyang
nawalang gintong barya, naalaala niya na alam ng Ama sa Langit kung nasaan ang
barya at tutulungan siyang hanapin ito “kung inaakala niyang ito ang pinakamabuti
para sa akin.” Kaagad na nakita ni John ang barya dahil pinakamabuti para sa
kanya na mahanap ito.

Kuwento sa 
banal na kasulatan

Aralin 18
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Ipaliwanag na minsan ay maaaring humihiling tayo sa ating mga magulang ng
isang bagay na alam nilang hindi mabuti para sa atin, at kailangan nilang sabihing
“hindi.” Gayundin naman, maaaring ipanalangin natin ang isang bagay na alam ng
Ama sa Langit na hindi magiging tama para sa atin, at kailangan niyang sabihing
“hindi.”

Kuwento Isalaysay ang sumusunod na kuwento sa sarili mong mga salita:

Habang nasa loob ng bahay si Michael at may matinding ubo, ay umulan ng niyebe
(snow)—ang unang malaking pag-ulan ng niyebe sa taglamig. Nagmakaawa si
Michael sa kanyang nanay na payagan siyang maglaro ng niyebe sa labas, ngunit
sinabi niyang “hindi.” Natakot siya na baka lumala ang ubo ni Michael.

Talagang gustong maglaro ni Michael sa niyebe, kaya’t nanalangin siya sa Ama 
sa Langit na baguhin ang pasiya ng kanyang nanay. Nang dumating ang kanyang
kaibigang si Alex at itinanong kung maaari siyang maglaro sa niyebe, sinabi ni
Michael na kailangan niyang kumain ng tanghalian, ngunit makapaglalaro na siya
pagkatapos ng tanghalian dahil ipinanalangin niya na payagan siya ng kanyang
nanay na maglaro sa niyebe.

Pagkatapos ng tanghalian ay tinanong muli ni Michael ang kanyang nanay kung
maaari na siyang maglaro sa labas. Nalungkot ang nanay ni Michael. Tinanong
niya si Michael kung inaakala niyang gugustuhin ng Ama sa Langit na lumabas siya
at maglaro sa niyebe ngayon samantalang maaaring lumala ang kanyang sakit.

• Sa palagay ba ninyo ay dininig ng Ama sa Langit ang panalangin ni Michael?

• Paano sinagot ng Ama sa Langit ang panalangin?

Nang magbalik si Alex, sinabi ni Michael na hindi siya makalalabas. Sinabi ni Alex na
hindi sinagot ng Ama sa Langit ang panalangin ni Michael. Ipinaliwanag ni Michael
na sinagot ng Ama sa Langit ang kanyang panalangin, ngunit ang sagot ay “hindi.”

Buod

Patotoo Ibigay ang iyong patotoo sa mga bata na alam ng Ama sa Langit ang pinakamainam
para sa bawat isa sa atin, at palagi niyang sinasagot ang mga panalangin sa
pinakamabuting paraan. Minsan ay sinasabi niyang “oo,” minsan ay “hindi,” at minsan
ay hinihiling niyang maghintay nang kaunti bago natin matanggap ang ipinanalangin
natin.

Pagbabalik-aral • Paano sinagot ng Ama sa Langit ang panalangin ni John Widtsoe?

• Paano sinagot ng Ama sa Langit ang mga panalangin nina Elisabet at Zacarias?

• Paano sinagot ng Ama sa Langit ang panalangin ni Michael?

Himukin ang mga bata na tanggapin ang mga sagot ng Ama sa Langit sa kanilang
mga panalangin, kahit na ang sagot ay “hindi” o “hindi ngayon.”

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”
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1. Sabihin sa mga bata na magkukunwari silang mga magulang at magpapasiya
kung ano ang pinakamabuti para sa kanilang mga anak. Pasagutin sila ng “oo,”
“hindi,” o “hindi ngayon” sa bawat kahilingang gagawin ng kanilang mga anak.
Ilarawan ang ilang bagay na maaaring hilingin ng mga bata, na ginagamit ang
mga kalagayan sa ibaba o ang ilan na sariling iyo. Talakayin kung aling sagot
ang pinakamabuti para sa bawat kalagayan.

a. Halos maghahapunan na. Ang anak ninyo ay naiinitan at gutom at gustong
kumain ng sorbetes (ice cream).

• Ano ang sasabihin ninyo?

• Bakit ninyo sasabihin iyon?

b. Malamig at maulan ang maghapon. Gusto ng anak ninyo na magsuot ng
pampaligo at maglaro sa labas.

• Ano ang sasabihin ninyo?

• Bakit ninyo sasabihin iyon?

c. Natapos ng inyong mga anak ang lahat ng kanilang gawain. Maaga pa.
Itinanong nila kung maaari silang maglaro sa labas.

• Ano ang sasabihin ninyo?

• Bakit ninyo sasabihin iyon?

d. Ang anak ninyo ay nag-iipon ng pera para sa isang laruan at sa wakas ay
sapat na ang kanyang naipon. Hiniling niya na magpunta sa tindahan at 
bilhin kaagad ang laruan. Kayo (na magulang) ay magpupunta sa tindahan 
sa loob pa ng ilang minuto.

• Ano ang sasabihin ninyo?

• Bakit ninyo sasabihin iyon?

e. Gustung-gusto ng anak ninyo ang mga kabayo at hiniling na magkaroon 
ng sarili niyang kabayo. Limang taong gulang lamang siya.

• Ano ang sasabihin ninyo?

• Bakit ninyo sasabihin iyon?

f. Ang mga anak ninyo ay hindi maingat sa kanilang mga laruan o aklat. Sa 
halip na ingatan ang mga laruan at aklat nila, nais nilang bumili ng mga bago.
Sa tindahan ay nakita nila ang isa sa kanilang paboritong aklat at itinatanong
kung maaari nilang bilhin ito.

• Ano ang sasabihin ninyo?

• Bakit ninyo sasabihin iyon?

Ipaliwanag na nais gawin ng mga magulang ang pinakamabuti para sa kanilang
mga anak. Nais ding gawin ng Ama sa Langit ang pinakamabuti para sa
kanyang mga anak. Palaging sinasagot ng Ama sa Langit ang ating mga
panalangin, at sinasagot niya ang mga ito sa mga paraang pinakamabuti para
sa atin. Katulad lamang na kung minsan ay sinasabi ng ating mga magulang 
sa lupa na “oo,” minsan ay “hindi,” at minsan ay “hindi ngayon,” gayundin
sinasagot ng ating Ama sa Langit ang ating mga panalangin, kung minsan 
ay “oo,” minsan ay “hindi,” at minsan ay “hindi ngayon.”

Aralin 18
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2. Kung may makukuha sa inyong lugar, ipalabas ang Beginning Course
Videocassette, tomo 1, bahagi 16, “The Lost Gold Piece” (53178, 3:08), sa 
halip na isalaysay ang kuwento tungkol kay John A. Widtsoe.

3. Sa pahintulot ng pangulo ng inyong Primarya, anyayahan ang ilang panauhin na
awitin ang “A Child’s Prayer” (Children’s Songbook, p. 12) para sa mga bata.

4. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Panginoon, sa Aki’y Sasabihin” (Tell Me,
Dear Lord, Children’s Songbook, p. 176) o. “Ama’y Aking Kailangan (I Need 
My Heavenly Father, Children’s Songbook, p. 18).

Panginoon, sa Aki’y Sabihin

Panginoon, sa aki’y sabihin,
Nais ninyong sabihin ko’t gawin.
Malama’t mahalin Inyong nasa,
Maunawaan inyong salita.

Kamay Ninyo ang gabay sa akin;
Ang tinig at utos N’yo’y susundin.
Paglapit n’yo, dama bawat saglit,
Takot sa puso ay winawaglit.

Ama’y Aking Kailangan

Ama’y aking kailangan sa t’wina’y tutulong
Ligaya ko’y nais N’ya’t piliin ko’ng tama.
Ligaya ko’y nais N’ya’t piliin ko’ng tama.



Mahal Ako ni Jesucristo

Layunin Tulungan ang bawat bata na madamang mahal at pinagpapala ni Jesucristo ang
lahat ng bata.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 25:34–40, Marcos 10:13–16, at 
3 Nefias 17.

2. Kung maaari, ihanda ang mga sumusunod na kagamitan para sa pagbabalik-
aral na laro:
a. Gumupit ng bilog na kasinlaki ng plato mula sa isang matigas na papel.

Kulayan ang sangkatlo (one-third) ng bilog ng pula, ang isa pang sangkatlo
ng dilaw, at ang isa pa ng bughaw (asul).

b. Gumawa ng labindalawang may kulay na kard o mga piraso ng papel: apat 
na pula, apat na dilaw, at apat na bughaw (maaaring mangailangan ng higit
pang mga kard para sa mas malaking klase).

c. Sumulat ng isang tanong na pagbabalik-aral sa bawat kard na katulad ng 
isa sa mga sumusunod:

Sino ang mahal ni Jesucristo?

Paano ninyo malalaman na mahal kayo ni Jesus?

Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang , “Pabayaan ninyong
magsilapit sa akin ang maliliit na bata”?

Ano ang sinikap gawin ng mga disipulo ni Jesus (mga katulong) nang dalhin
ng mga magulang ang kanilang mga anak upang makita si Jesus?

Paano ipinakita ni Jesus na mahal niya ang mga taong maysakit at nasugatan
sa Amerika?

Ano ang ginawa ni Jesus pagkatapos niyang basbasan ang mga bata sa
Amerika?

Sino ang nakita ng mga magulang sa Amerika na nakatayong kasama ng
kanilang mga anak pagkatapos na mabasbasan sila ni Jesus?

Bakit binasbasan ni Jesus ang mga bata?

Paano natin maipakikita ang ating pagmamahal kay Jesus?
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d. Ilagay ang mga kard sa isang maliit na kahon o supot na may nakalagay na
tandang pananong sa labas.

e. Magdala ng isang butones o barya na maaaring ihulog sa kinulayang bilog.

3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa kapwa talata ng “Naiisip Ko
Pagbasa sa Kuwento” (Mga Himno at Awit Pambata). Ang mga salita sa awit na
ito ay kasama sa likod ng manwal.

4. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya at Aklat ni Mormon.
b. Larawan 2–35, si Cristo at ang mga Bata (Pakete ng Larawan ng Sining ng

Ebanghelyo 216; 62467); larawan 2–36, Binabasbasan ni Jesus ang mga
Batang Nefita.

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Minahal at Binasbasan ni Jesucristo ang Maliliit na Bata

Ipakita ang kahon o supot na naglalaman ng mga kard para sa larong pagbabalik-
aral. Sabihin sa mga bata na sa hulihan ng aralin ay maglalaro sila. Kakailanganin
nilang makinig na mabuti sa aralin upang malaman nila ang mga sagot sa mga
tanong sa laro.

Kasabay ng mga bata, awitin o bigkasin ang mga salita sa kapwa talata ng “Naiisip
Ko Pagbasa ng Kuwento.” (Kung hindi alam ng mga bata ang awit, ituro o awitin ito
sa kanila.) Talakayin ang mga salita ng awit at ipalarawan sa isip ng mga bata kung
gaano kahanga-hanga ang akbayan sila ni Jesus at ipatong ang kanyang mga
kamay sa kanilang ulo.

Ipakita ang larawan 2–35, Si Cristo at ang mga Bata, at ipakita ang Bibliya.
Ipaliwanag na ang kuwentong isalaysay mo ay matatagpuan sa Bibliya. Isalaysay
ang kuwento na matatagpuan sa Marcos 10:13–16.

Ipaliwanag na ang mga disipulo ay nangamba na baka gambalain at guluhin ng mga
bata si Jesus habang nagtuturo siya. Ngunit nais ng Tagapagligtas na lumapit sa
kanya ang mga bata. Basahin nang malakas ang sinabi ni Jesus sa Marcos 10:14
(na nagsisimula sa Pabayaan ninyong magsilapit ang maliliit na bata). Ipaliwanag na
sa banal na kasulatang ito ang ibig sabihin ng pabayaan ay pahintulutan o hayaan.
Basahing muli ang mga salita ni Jesus, na ipinapalit ang salitang hayaan sa
pabayaan: “Hayaan ninyong magsilapit ang maliliit na bata sa akin.”

• Ano ang ginawa ni Jesus nang magsilapit ang maliliit na bata sa kanya?

Basahin nang malakas ang Marcos 10:16. Upang matulungan ang mga bata na
maunawaan ang ginawa ni Jesus, ipaalaala sa kanila ang mga bagay na napag-
aralan nila tungkol sa pagkasaserdote sa aralin 17. Ipaliwanag na ang mga
ibinibigay na pagbabasbas sa atin ng ating mga ama o ng ibang mayhawak ng
pagkasaserdote ay katulad ng mga ibibigay sa atin ni Jesus.

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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• Bakit nais ni Jesus na lumapit sa kanya ang mga bata? (Dahil mahal niya sila 
at nais na basbasan sila.)

Ituro na kahit na abala siya sa pagtuturo sa mga may sapat na gulang, si Jesus 
ay nag-ukol ng panahon na mayapos at basbasan ang maliliit na bata dahil sa
kanyang dakilang pagmamahal sa kanila.

Patotoo Ibigay ang iyong patotoo na mahal ni Jesus ang mga bata. Maaaring naisin mong
awiting muli ang “Naiisip Ko Pagbasa ng Kuwento” na kasabay ng mga bata.

Ipakita ang larawan 2–36, Binabasbasan ni Jesus ang mga Batang Nefita.
Patingnan sa mga bata ang larawan at sabihin sa iyo kung ano ang nakikita nila
rito. Ipakita ang Aklat ni Mormon. Ipaliwanag na tinuruan ni Jesucristo ang mga 
tao sa Amerika gayundin ang mga nasa Banal na Lupain at ang kanyang pagdalaw
ay nakalarawan sa Aklat ni Mormon. Isalaysay ang kuwentong matatagpuan sa 
3 Nefias 17.

Ipaliwanag na nang matapos sa pagtuturo si Jesus sa mga tao sa Amerika, ayaw
nilang umalis siya. Mahal na mahal ni Jesus ang mga tao, kaya’t binasbasan at
pinagaling niya ang lahat ng tao na may sakit o nasugatan o may kapansanan
(tingnan sa 3 Nefias 17:7–10).

Pagkatapos ay hiniling ni Jesus na dalhin sa kanya ang maliliit na bata. Tinipon 
niya sila sa kanyang palibot at bumigkas ng isang kahanga-hangang panalangin
(tingnan sa 3 Nefias 17:11–15).

Sabihin sa mga bata na sinasabi sa Aklat ni Mormon na ang mga salita ng
panalanging ito ay napakadakila at kamangha-mangha kaya hindi maisulat ang
mga ito (tingnan sa 3 Nefias 17:15).

Ipaliwanag na sa gayon ay isa-isang kinuha ni Jesus ang mga bata at binasbasan
sila at nanalangin sa Ama sa Langit para sa kanila. Habang nagmamasid ang mga
magulang, nakakita sila ng mga anghel na kasama ng kanilang mga anak (tingnan
sa 3 Nefias 17:21–24). Ang lahat ng taong naroon ay nakadama sa dakilang
pagmamahal ni Jesus para sa kanila.

Talakayan • Ano sa palagay ninyo ang nadama ng mga bata nang basbasan sila ni Jesus 
at nanalangin para sa kanila?

• Ano ang nadarama ninyo kapag iniisip ninyo si Jesus?

Mahal Tayo ni Jesucristo

Talakayan Ipaliwanag na kahit na wala rito ngayon si Jesucristo, mahal niya tayo tulad ng
pagmamahal niya sa mga bata na nabuhay noong narito siya sa daigdig.

• Paano natin nalalaman na mahal tayo ni Jesus? (Ang mga sagot ay maaaring
kabilangan ng sumusunod: Nilikha niya ang daigdig para sa atin; binigyan niya
tayo ng mga kautusang dapat sundin at ipamuhay; ibinigay niya ang kanyang
buhay para sa atin; pinamamahalaan niya ang Simbahan at nakikipag-usap sa
atin sa pamamagitan ng kanyang mga propeta; nagpakita siya ng magandang
halimbawa sa atin.)

Pakikilahok ng bata Ipaalaala sa mga bata na sa ilalim ng pamamahala ng Ama sa Langit, nilikha ni
Jesucristo ang daigdig at ang lahat ng halaman at hayop na narito.

Magpabanggit sa bawat bata ng pangalan ng isang paboritong hayop o halaman.
Ipaalaala sa mga bata na kapag nakikita nila ang mga bagay na nilikha ni Jesus, 
ay maaalaala nila na mahal sila ni Jesus.

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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Ipakitang muli ang mga larawan 2–35, Si Cristo at ang mga Bata, at 2–36,
Binabasbasan ni Jesus ang mga Batang Nefita.

• Sa palagay ba ninyo ay maligaya ang mga batang ito dahil mahal sila ni Jesus?

• Maligaya ba kayo na mahal kayo ni Jesus?

Maipakikita Natin kay Jesus na Mahal Natin Siya

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na kahit na wala sa daigdig si Jesucristo, maipakikita natin sa kanya 
na nagpapasalamat tayo sa kanyang pagmamahal sa atin at na mahal natin siya.
Ipaliwanag na ang isang paraan na maipakikita natin kay Jesus na mahal natin 
siya ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan.

Banal na kasulatan Basahin nang malakas ang Mateo 25:40 upang masabi sa mga bata ang isa pang
paraan na maipakikita natin kay Jesus na mahal natin siya. (Ipaliwanag na ang Hari
ay isa pang pangalan ni Jesucristo.) Ipaliwanag na sa banal na kasulatang ito ay
sinasabi sa atin ng Tagapagligtas na kung mabait tayo sa ibang mga tao, ito ay
tulad din ng pagiging mabait sa kanya. Kapag mabuti ang pakikitungo natin sa iba,
ipinakikita natin kay Jesus na mahal natin siya.

Laruin ang sumusunod na laro upang tulungan ang mga bata na maalaala ang
napag-aralan nila sa aralin ngayon. (Kung hindi maaaring ihanda ang lahat ng
kagamitan sa laro, iangkop ang laro kung kinakailangan, o basahin ang mga
tanong na nakatala sa bahaging paghahanda at hayaang maghalinhinan ang 
mga bata sa pagsagot ng mga ito.)

Alisin ang mga kard mula sa kahon o supot at ilagay ang mga ito nang nakataob
sa sahig o mesa na nakasalansan ayon sa kulay. Ilagay ang mga kinulayang bilog
malapit sa mga kard.

Ipahulog sa isang bata ang butones o barya sa bilog at pagkatapos ay papiliin 
ng isang kard na kakulay ng bahagi ng bilog kung saan bumagsak ang butones.
Basahin nang malakas ang tanong sa kard at pasagutan sa bata ang tanong.
Bigyan ng pagkakataon ang bawat bata.

Kung hindi masagot ng batang bumunot ng kard ang tanong, ikaw o ang ibang mga
kasapi ng klase ay maaaring magbigay ng mga pahiwatig kung kinakailangan. Kung
may oras pa, laruing muli ang laro nang hindi nagbibigay ng anumang mga pahiwatig.
Purihin ang mga bata sa maraming kaalaman tungkol kay Jesus at sa kanyang
pagmamahal para sa kanila.

Buod

Patotoo Sabihin sa mga bata na mahal ni Jesucristo ang bawat isa sa kanila at palagi
silang mamahalin. Ibig ni Jesus na kasama ang mga bata at nais silang tulungan 
at basbasan. Ibigay ang iyong patotoo na mahal ni Jesus at pinahahalagahan 
ang bawat bata sa iyong klase.

Himukin ang mga bata na pag-isipan sa buong linggo ang lahat ng bagay na
ginawa ni Jesus para sa kanila dahil sa sila ay mahal niya. Maaaring naisin mong
magpagawa sa mga bata ng isang talaan o paguhitin ng mga larawan ng mga
bagay na iniisip nila at dalhin ang talaan o mga larawan sa Primarya sa susunod 
na linggo.

Ipaalaala sa mga bata na maaari nilang ipakita kay Jesus na siya ay mahal nila 
sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan at pagiging mabait sa iba.

Pagbabalik-aral 
na laro

Talakayan 
sa larawan
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Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Imungkahi
na magpahiwatig ng pasasalamat ang bata kay Jesucristo at sa kanyang
pagmamahal.

Habang papalabas sa klase ang mga bata, ibulong sa bawat bata na, “Mahal ka 
ni Jesus, at mahal din kita.”

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Magdala sa klase ng isang maliit na salamin na nakakabit sa isang matigas na
papel. Huwag ipakita sa mga bata ang salamin. Ipakita ang likod ng papel at
sabihin sa iyong klase na mayroon kang lihim na larawan ng isang taong mahal
na mahal ni Jesucristo. Isa-isang palapitin ang mga bata upang makita ang
“larawan.” Ipalihim sa kanila ang nasa larawan hanggang magkaroon ang bawat
isa ng pagkakataong makita ito. Ipaalaala sa mga bata na mahal sila ni Jesus.

2. Tulungan ang mga bata na gawin ang sumusunod na talatang gawain:

Mahal ni Jesus ang Lahat ng Bata

Mahal ni Jesus ang lahat ng bata (iunat ang mga bisig)
Ang mga batang maliliit (gamitin ang kamay upang ipahiwatig ang batang

hanggang tuhod lamang ang taas),
Ang sanggol na nasa kuna (gumawa ng kuna sa pamamagitan ng mga bisig),
Ang malalaki at matatangkad (itaas ang mga kamay sa may ulunan).
(Mula sa Finger Fun for Little Folk ni Thea Cannon. Karapatang-sipi © 1949 sa

pamamagitan ng Standard Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Ginamit
nang may pahintulot.)

Ulitin hangga’t gusto ninyo.

3. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Mahal ni Jesus ang Munting Bata” (Jesus
Loved the Little Children, Children’s Songbook, p. 59) o “Aking Nadarama ang
Pag-ibig ni Cristo” (I Feel My Savior’s Love, Children’s Songbook, p. 74). Ang
mga salita sa mga awit na ito ay kasama sa likod ng manwal.

4. Gumawa ng isang kopya o binakas na larawan ni Cristo na kasama ang mga
bata (matatagpuan sa hulihan ng aralin) para sa bawat bata. Ipaguhit sa mga
bata ang mga mukha ng mga bata sa larawan at pagkatapos ay pakulayan ang
kanilang mga larawan. Kung hindi ka makagagawa ng kopya para sa bawat
bata, gumawa ng isang kopya at pahintulutan ang bawat bata sa iyong klase na
kulayan ang isa sa mga bata na nasa larawan.

Sabihin sa mga bata na kung naroon sila noong panahong nabubuhay si
Jesucristo sa daigdig, sila ay kukunin niya sa kanyang mga bisig at pagpapalain
din sila. Ipaalaala sa kanila na kahit na wala si Jesus sa daigdig ngayon, mahal
pa rin niya ang lahat ng tao sa daigdig.
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Ang mga Aral ni Jesucristo
ay Malaking Kayamanan

Layunin Palakasin ang pagnanais ng bawat bata na maragdagan ang nalalaman tungkol 
sa mga aral ni Jesucristo.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Doktrina at mga Tipan 19:23–24 at 
Joseph Smith—Kasaysayan 1:14–20. Tingnan din sa Mateo 3:13–16; 4:1–11;
6:9; Marcos 10:13–16; 3 Nefias 18:19; at Mga Alituntunin ng Ebanghelyo
(31110), kabanata 10.

2. Ilimbag sa isang pirasong papel ang, Ang mga aral ni Jesucristo ay malaking
kayamanan. Itupi ang papel at ilagay ito sa maliit na kahon o sisidlan. Itago ang
sisidlan sa silid-aralan, na tinitiyak na madali itong mahahanap. (Kung hindi
nakababasa ang mga bata sa iyong klase, sa halip ay itago ang isang larawan 
ni Jesus o ang isang kopya ng Bibliya o Aklat ni Mormon.)

3. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang magkakasamang kopya ng mga banal na kasulatan.
b. Isang bagay na mahalagang-mahalaga sa iyo.
c. Isang supot ng bins o iba pang malambot na bagay.
d. Larawan 2–37, Sermon sa Bundok (Pakete ng Larawan ng Sining ng

Ebanghelyo 212; 62166); larawan 2–38, Ang Unang Pangitain (Pakete ng
Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 403; 62470); larawan 2–39, Ang Propetang
si Joseph Smith (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 401; 62002);
larawan ng buhay na propeta (mula sa isang magasin ng Simbahan o sa
aklatan ng bahay-pulungan).

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito. Kung hinilingan mo ang mga bata noong
nakaraang linggo na gumawa ng mga talaan o larawan ng mga bagay na ginawa
ni Jesus para sa kanila dahil sa sila ay mahal niya, maaaring naisin mong talakayin
ang mga talaan o larawang ito nang mga ilang minuto.

Marami Tayong Kayamanan

Ipakita sa mga bata ang bagay na mahalagang-mahalaga sa iyo na dinala mo.
Magsabi ng ilang detalye tungkol sa bagay, katulad ng paano ito ginagamit, saan
mo nakuha ito, o gaano katagal na ito sa iyo. Ituro kung bakit mahalaga ito sa iyo
at kung gaano ang iyong magiging kalungkutan kung mawawala, mananakaw o
masisira ito. Ipaliwanag na ang bagay na ito ay isa sa iyong mga kayamanan.

Gawaing 
pantawag pansin
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• Ano ang kayamanan? (Isang bagay na malaki ang kahalagahan.)

Kuwento Isalaysay ang isang kuwento tungkol sa isang bata na nagkaroon ng pinakamamahal
na ari-arian. Maaaring naisin mong gamitin ang sumusunod na kuwento:

Ang isa sa mga kamag-aral ni Ruth ay may laket (locket) na isinusuot niya sa
paaralan araw-araw. Inakala ni Ruth na iyon na ang pinakamagandang laket na
kanyang nakita. Inasam niyang magkaroon ng isang katulad nito.

Kinaumagahan sa araw ng kaarawan ni Ruth, may iniabot na regalo sa kanya ang
kanyang ina. Ito ay isang maliit na kahon na ibinalot sa magandang papel at laso.
Sa loob ay nakita ni Ruth ang isang magandang gintong laket. Ito ay hugis puso, at
sa gitna ay may kumikinang na kulay rosas na bato. Hindi makapaniwala si Ruth sa
kanyang nakita.

Talakayan • Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Ruth sa laket?

• Ano ang ilan sa inyong mga kayamanan? (Maaaring kailanganin mong
magmungkahi ng ilang ideya, katulad ng isang alaga, isang paboritong 
laruan o aklat, o isang kasuotan.)

Ang mga Salita ni Jesucristo ay Malaking Kayamanan

Ipaliwanag na may isang kayamanang maaaring makamtan ng bawat isa sa atin na
higit pa sa (sabihin ang ilan sa mga bagay na binanggit ng mga bata na kanilang
mga kayamanan). Ang kayamanang ito ay higit na mahalaga kaysa sa alinmang
bagay na maaari nating angkinin. Ang kayamanang ito ay hindi mabibili ng pera, 
at ito ay hindi masisira o mananakaw. Ang kayamanang ito ay napakahalaga kung
kaya’t maraming tao ang kusang-loob na iiwanan ang lahat ng kanilang ari-arian
upang makamtan ito. Ang ilan ay kusang-loob din na iniaalay ang kanilang buhay
para dito.

Sabihin sa mga bata na upang malaman kung ano ang malaking kayamanang ito,
sila ay maghahanap ng kayamanan (treasure hunt). Ipaliwanag na mayroon kang
nakatagong kayamanan sa silid. Tahimik na ipahanap sa mga bata ang kayamanan.

Kapag nahanap na ng mga bata ang kahon o sisidlan, ipabukas ito sa isang bata
at ipabasa nang malakas ang mensahe. Pagkatapos ay ipaulit sa mga bata ang
mga salita ng mensahe na kasabay mo. (Kung itinago mo ang larawan ni Jesus o
ang aklat ng banal na kasulatan, ipaliwanag na ang bagay na ito ay sumasagisag
sa mga aral ni Jesucristo. Sabihin sa mga bata na ang mga aral ni Jesucristo ay
malaking kayamanan para sa atin.)

• Bakit malaking kayamanan para sa atin ang mga aral ni Jesucristo?

Bigyang-diin na ang mga aral ni Jesucristo ay kayamanan sa atin dahil ipinakikita
nito sa atin ang paraan kung paano magiging maligaya sa pamamagitan ng
pagsunod sa Ama sa Langit at kay Jesus.

Banal na kasulatan Basahin nang malakas ang unang bahagi ng Doktrina at mga Tipan 19:23
(hanggang sa mga salita). Ipaliwanag na ito ay sinabi ni Jesucristo. Nais niyang
malaman natin ang tungkol sa kanya at sa kanyang mga aral.

Malalaman Natin ang mga Aral ni Jesucristo mula sa mga Banal na
Kasulatan

Paglalahad ng guro Ipakita ang larawan 2–37, Sermon sa Bundok. Ipalarawan sa mga bata kung ano
ang nangyayari sa larawan.

Gawaing
paghahanap ng
kayamanan
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Ipaliwanag na noong nasa daigdig pa ang Tagapagligtas, nagpunta siya sa 
bawat bayan na nagtuturo sa mga tao kung paano mamuhay upang sila ay 
maging maligaya at magbalik upang mamuhay balang-araw na kapiling ang 
Ama sa Langit. Maraming tao ang nalulugod na makinig sa kanyang mga aral at
sinusundan siya saan man siya magpunta. Kung minsan ay libu-libong tao ang
nagtitipun-tipon sa kanyang paligid upang makinig at matuto.

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng mga tao habang nakikinig sila 
kay Jesus?

Ipaliwanag na kung minsan ay pinaaalis ng mga disipulo (katulong) ni Jesus ang
mga tao dahil sa pagod na si Jesus at kailangang magpahinga. Palagi silang
sinasabihan ni Jesus na hayaang lumagi ang mga tao upang mapakinggan ang
kanyang mga aral. Nais niyang makinig at matuto ang mga tao upang magkaroon
sila ng kagalakan at kaligayahan na magtatagal hanggang sa kawalang-hanggan.

Ipakita ang mga magkakasamang kopya ng mga banal na kasulatan. Ipaliwanag
na malalaman natin ang marami sa mga aral ni Jesus mula sa mga banal na
kasulatan. Buklatin sa pahinang pamagat ng Bagong Tipan. Ipaliwanag na ang 
ilan sa mga bagay na itinuro ni Jesus habang nasa daigdig ay nakasulat sa
Bagong Tipan.

Laro Ipaliwanag na noong nasa daigdig pa si Jesus ay itinuro niya ang maraming bagay
sa pamamagitan ng halimbawa. Nais niyang sundin natin ang kanyang halimbawa
at gawin ang ginawa niya. Maglaro ng “Iniisip Ko ang . . . “ na kasama ang mga
bata upang matulungan sila na maalaala ang ilan sa mga bagay na ginawa at
itinuro ni Jesus.

Upang makapaglaro, basahin ang mga sumusunod na paglalarawan ng mga
pangyayari sa buhay ni Jesucristo at isa-isang itanong ang mga kaukulang tanong.
Ipataas sa mga bata ang kanilang mga kamay kapag alam nila ang sagot sa isang
tanong. Ihagis ang isang supot ng bins o iba pang malambot na bagay sa isang
bata na nagtataas ng kamay at pasagutan sa bata ang tanong. Bigyan ang bawat
bata ng pagkakataong sumagot ng kahit isang tanong man lamang.

1. Iniisip ko ang isang pagkakataon nang si Jesus ay nasa ilog ng Jordan na
kasama si Juan Bautista (tingnan sa Mateo 3:13–15).

• Ano ang nangyari kay Jesus sa ilog ng Jordan?

• Paano bininyagan si Jesus? (Sa pamamagitan ng paglulubog.)

• Ano ang itinuro sa atin na paraan ng pagpapabinyag? (Sa pamamagitan 
ng paglulubog.)

2. Iniisip ko ang isang nilikha na mahalagang-mahalaga na naroon nang binyagan
ni Juan Bautista si Jesus. Hindi siya nakikita ng sinuman, ngunit alam nina Jesus
at Juan na naroon siya (tingnan sa Mateo 3:16).

• Sino ang iniisip ko? (Ang Espiritu Santo.)

• Ano ang itinurong gawin natin upang matanggap ang kaloob na Espiritu
Santo? (Magpabinyag at mapagtibay.)

3. Iniisip ko ang isang pagkakataon nang si Jesus ay walang kinain sa loob ng
apatnapung araw at apatnapung gabi (tingnan sa Mateo 4:1–11).

• Sino ang nagsikap na matukso si Jesus?
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• Ano ang ginawa ni Jesus? (Pinili niya ang tama at inutusan si Satanas na
umalis.)

• Ano ang itinuro sa atin na gagawin kapag tayo ay tinutukso? (Piliin ang tama.)

4. Iniisip ko ang isang pagkakataon nang sikapin ng mga disipulo ni Jesus na
paalisin ang mga bata (tingnan sa Marcos 10:13–16).

• Ano ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo? (Na nais niyang lumagi
ang mga bata dahil sa mahal niya ang mga ito.)

• Sino ang mahal ni Jesus? (Lahat tayo.)

• Bakit tayo tinuturuan ni Jesus? (Mahal niya tayo at nais na maging maligaya
tayo.)

5. Iniisip ko ang mga pagkakataon nang turuan ni Jesus ang mga tao na
manalangin (tingnan sa Mateo 6:9 at 3 Nefias 18:19).

• Sino ang itinuro ni Jesus na dapat nating panalanginan?

• Ayon sa turo ni Jesus, paano natin wawakasan ang ating mga panalangin?

• Kailan tayo dapat manalangin? (Tanggapin ang lahat ng sagot at ipaalaala sa
mga bata na maaari tayong manalangin kailanman natin naising mapalapit sa
Ama sa Langit, pasalamatan siya, o hingin ang tulong niya.)

Malalaman Natin ang mga Aral ni Jesucristo mula sa Buhay na Propeta

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na malalaman natin ang marami sa mga aral ni Jesucristo sa
pamamagitan ng pagbabasa ng mga banal na kasulatan, ngunit ang mga banal na
kasulatan ay hindi naglalaman ng lahat ng aral ni Jesus. Si Jesus ay hindi tumigil
sa pagtuturo nang lisanin niya ang daigdig. Sa ngayon ay tinuturuan niya tayo sa
pamamagitan ng mga propeta. Nakikipag-usap si Jesus sa kanyang propeta at
sinasabi sa kanya ang kailangan nating malaman. Sa gayon ay ibinibigay sa atin
ng propeta ang mga aral ni Jesus.

Ipakita ang larawan 2–38, Ang Unang Pangitain, at magpatulong sa mga bata 
sa pagsasalaysay ng kuwento na matatagpuan sa Joseph Smith—Kasaysayan
1:14–20.

Bigyang-diin na si Joseph Smith ay inihanda ng Ama sa Langit na maging isang
propeta at ituro ang katotohanan. Ang Ama sa Langit at si Jesus ay nagpakita kay
Joseph at sinabi sa kanya na wala sa alinman sa mga simbahan na nasa daigdig
ang totoo sa panahong iyon. Sa bandang huli, tinulungan ni Joseph si Jesus na
ibalik ang totoong simbahan.

• Ano ang pangalan ng totoong simbahan ni Jesucristo ngayon? (Ang Simbahan
ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw.)

Ipaulit sa mga bata ang pangalan nang magkakasabay.

Ipakita ang larawan 2–39, Ang Propetang si Joseph Smith. Ipaliwanag na si Joseph
Smith ang naging unang propeta ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa
Huling-araw. Tinulungan niya ang mga naunang kasapi ng Simbahan na malaman
ang nais ipagawa sa kanila ni Jesus.

Ipakita ang larawan ng buhay na propeta sa tabi ng larawan ni Joseph Smith.

• Sino ito?

Talakayan 
sa larawan

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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Ipaliwanag na nakikipag-usap si Jesucristo sa buhay na propeta na katulad ng
pakikipag-usap niya kay Joseph Smith. Kapag naririnig natin ang mga salita ng
propeta, naririnig natin ang mga aral ni Jesus.

Patotoo Sabihin sa mga bata kung gaano kamangha-mangha ang magkaroon ng isang
propeta. Magpatotoo na ang kasalukuyang propeta ay isang totoong propeta na
nagbibigay sa atin ng mga aral ng Tagapagligtas.

Ang mga Aral ni Jesucristo ay Mahalaga sa Atin

Kuwento Sabihin sa mga bata na kung minsan ay maaaring makalimutan natin kung gaano
kamangha-mangha ang maging kasapi ng Simbahan at taglayin ang mga aral ng
Tagapagligtas. Kailangan nating alalahanin kung gaano kalaking kayamanan ang
mga aral ni Jesus.

Isalaysay ang kuwento tungkol sa isang tao na kakilala mo na nagpakita ng
pagpapahalaga sa pagkatuto sa mga aral ni Jesucristo at pagiging kasapi ng
kanyang simbahan. Kung wala kang alam na gayong kuwento, gamitin ang
sumusunod na kuwento:

Nakipag-usap si Alette sa mga misyonero at nalaman na itinuturo nila ang mga 
aral ni Jesucristo. Nais niyang maging kasapi ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng
mga Banal sa Huling-araw, ngunit ayaw ng kanyang ama na magpabinyag siya.
Hindi niya nauunawaan kung gaano kahalaga kay Alette ang matutuhan ang 
mga aral ni Jesus at maging isang kasapi ng simbahan ni Jesus. Sinabihan niya
siyang maghintay. Naghintay si Alette, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagpunta sa
simbahan at nanatiling nananalangin na isang araw ay mauunawaan ng kanyang
ama kung gaano kahalaga sa kanya ang pagiging kasapi ng Simbahan.

Nang sumapit ang araw ng Pasko, tinanong si Alette ng kanyang ama kung ano
ang nais niya para sa Pasko. Sinabi ni Alette sa kanya na ang tanging bagay na
nais niya ay kanyang ipahintulot na mabinyagan siya. Nagpasiya ang ama ni Alette
na kung ang pagpapabinyag ay ganoon kahalaga kay Alette ay ibibigay niya ang
kanyang pahintulot. Nabinyagan si Alette nang gabi ng Kapaskuhan. Ito lamang
ang tanging regalo na kanyang natanggap, ngunit ito ay malaking kayamanan na
nagdulot sa kanya ng lubos na kagalakan.

• Anong regalo ang nais ni Alette?

• Bakit napakahalaga ng regalong ito?

Buod

Talakayan Talakayin sa mga bata kung gaano ang ating pagpapasalamat para sa mga aral 
ni Jesucristo. Maaari tayong magpasalamat na—

• Maaari tayong mabinyagan na katulad ng Tagapagligtas.

• Maaari nating tanggapin ang kaloob na Espiritu Santo pagkatapos nating
mabinyagan.

• Maaari tayong manalangin kapag kailangan natin ng tulong.

• Maaari nating matutuhang piliin ang tama.

• Maaari nating malaman na mahal tayo ng Ama sa Langit at ni Jesucristo.

• Nasa atin ang mga banal na kasulatan at ang propeta upang magturo sa atin.

Aralin 20
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Patotoo Ibigay ang iyong patotoo na ito ang totoong simbahan ni Jesucristo, at sabihin sa
mga bata kung gaano ang iyong pasasalamat na naging kasapi at magawang
malaman ang mga aral ni Jesus.

Anyayahan ang bawat bata na tumayo at ipahiwatig ang kanyang pasasalamat sa
mga aral ni Jesus. (Huwag hilingin na gawin ito ng sinumang bata.) Tulungan ang
mga bata kung kailangan.

Ituro na ang pagpapahiwatig ng pasasalamat sa Tagapagligtas at sa kanyang mga
aral ay isang paraan ng pagbibigay ng patotoo. Sabihin sa mga bata na kabibigay
lamang nila ng kanilang mga patotoo.

Himukin ang mga bata na magbahagi ng kanilang mga patotoo sa kanilang mga
mag-anak sa tahanan. Imungkahi na kapag hinihimok sila ng Espiritu, maaari rin
nilang ibigay ang kanilang mga patotoo sa pulong-ayuno at patotoo at ibahagi ang
nalalaman nila tungkol sa mga aral ni Jesus at sa totoong simbahan ni Jesucristo.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Gumawa ng kopya ng pahina ng mga iginuhit na larawan sa hulihan ng aralin
para sa bawat bata. Ipaliwanag na ang ilang tao ay nagtatago ng kanilang mga
paboritong ari-arian sa isang kahon ng kayamanan na katulad ng nasa gitna ng
pahina ng mga iginuhit na larawan.

• Anong mga bagay ang ilalagay ninyo sa isang kahon ng kayamanan?

Ipaalaala sa mga bata na ang ilan sa pinakamahahalagang bagay na nasa atin
ay hindi mailalagay sa isang kahon ng kayamanan, na tulad ng mga aral ni
Jesucristo. Talakayin ang mga aral ni Jesus na isinasagisag ng apat na iginuhit
na larawan (pagbibinyag, panalangin, ang sakramento, pag-ibig).

Paguhitin ng mga linya ang mga bata mula sa mga isinulat na mga aral papunta
sa kahon ng kayamanan, at pagkatapos ay pakulayan sa kanila ang mga iginuhit
na larawan.

2. Maghalinhinan ang mga bata sa pagsasadula ng mga bagay na itinuro ni Jesus
na gawin natin. Pahulaan sa ibang mga bata kung anong aral ang isinasadula.
Ang mga halimbawa ay maaaring kabilangan ng pananalangin, pagiging
magalang, pagbabayad ng ikapu, pagtulong sa mga magulang, o pagiging
mabait sa mga kapatid.

3. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Sinisikap Kong Tularan si Jesus” (I’m Trying
to Be Like Jesus, Children’s Songbook, p. 78), “Mahal ni Jesus ang Lahat ng
Bata” (Jesus Loved the Little Children, Children’s Songbook, p. 59), o “Ang Nais
ni Jesus sa `Ki’y Maging Sinag” (Jesus Wants Me for a Sunbeam, Children’s
Songbook, p. 60). Ang mga salita sa mga awit na ito ay kasama sa likod ng
manwal.
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Maaari Akong
Maging Magalang

Layunin Mahimok ang bawat bata na magpakita ng paggalang sa Ama sa Langit at kay
Jesucristo.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Lucas 2:1–16 at 3 Nefias 17:11–12, 21–24.

2. Maghanda ng mga ginupit na larawan ng bibig, mga mata, tainga, kamay at
bisig, at mga paa at binti mula sa parisang nasa hulihan ng aralin. Ilagay ang
mga ginupit na larawan sa isang bag o iba pang sisidlan.

3. Ihanda ang sumusunod na sinulatang piraso ng papel:

4. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Magalang, Tahimik”
(Reverently, Quietly, Children’s Songbook, p. 26) at “Sisikapin Kong Maging
Magalang” (I Will Try to Be Reverent, Children’s Songbook, p. 28).

5. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya at Aklat ni Mormon.
b. Larawan 2–36, Binabasbasan ni Jesus ang mga Batang Nefita; larawan 2–40,

Batang Mapitagan; larawan 2–41, Ang Pagsilang ni Jesus (Pakete ng Larawan
ng Sining ng Ebanghelyo 200; 62116).

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa

ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Bago ang pambungad na panalangin, awitin o bigkasin ang mga salita sa
“Magalang, Tahimik.”

Magalang, tahimik, kayo po’y iisipin;
Magalang, tahimik, to’y aming aawitin.
Magalang, tahimik, mananalangin,
Espiritu’y isugo sa aming puso.

Ipakita ang larawan 2–40, Batang Mapitagan. Sabihin sa mga bata na ang batang
nasa larawan ay naghahandang makipag-usap sa Ama sa Langit sa panalangin.

• Paano tayo naghahanda para manalangin? (Inihahalukipkip natin ang ating 
mga bisig, ipinipikit ang ating mga mata, at iniyuyuko ang ating mga ulo.)

• Bakit natin inihahalukipkip ang ating mga bisig ipinipikit ang ating mga mata, 
at iniyuyuko ang ating mga ulo upang makapaghanda sa panalangin?

Gawaing 
pantawag pansin

Paggalang
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Ituro na kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito, mas madali para sa atin 
ang madama na malapit sa atin ang Ama sa Langit kapag nananalangin tayo.
Ipaliwanag na katulad ng mahalaga ang malaman na nakikinig ang ating mga
magulang sa lupa kapag nakikipag-usap tayo sa kanila, mahalaga ring madama
na malapit sa atin ang Ama sa Langit kapag nananalangin tayo.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Pagkatapos ng pambungad na panalangin, maikling ipahiwatig ang iyong
pasasalamat sa isang mapagmahal na Ama sa Langit at sa tanging karapatan na
makipag-usap sa kanya sa panalangin.

Ang Paggalang ay Isang Damdamin ng Pagmamahal at Pamimitagan

Ilagay ang sinulatang piraso ng papel na “Paggalang” na malapit sa larawan ng
batang magalang. Basahin ang salita sa sinulatang piraso ng papel at ipaulit ito 
sa mga bata.

• Ano ang paggalang?

Bigyang-diin na ang ibig sabihin ng paggalang ay higit pa sa pagiging tahimik. 
Ang paggalang ay isang natatanging damdamin ng pagmamahal at pamimitagan
sa Ama sa Langit at kay Jesucristo.

Pag-isipin ang mga bata ng mga naging damdamin nila nang tulungan sila ng
kanilang mga magulang na manalangin o nang basahan sila ng mga kuwentong
tungkol kay Jesus, o kapag nakikita nila at naririnig ang magagandang nilikha 
ng Ama sa Langit at ni Jesucristo. Ipaliwanag na ang mainit at payapang mga
damdaming ito ay damdamin ng paggalang. Ang mga damdaming ito ay
tumutulong sa ating malaman na ang espiritu ng Ama sa Langit ay malapit.

Ipakita ang larawan 2–36, Binabasbasan ni Jesus ang mga Batang Nefita. Magpatukoy

sa mga bata ng tungkol sa larawan (tingnan sa 3 Nefias 17:11–12, 21–24).

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng mga batang Nefita tungkol kay
Jesucristo?

Ipakita ang larawan 2–41, Ang Pagsilang ni Jesus, at ipasalaysay sa mga bata 
na isalaysay ang kuwento ng pagsilang ni Jesus (tingnan sa Lucas 2:1–16).
Patingnang mabuti sa kanila ang mga tao na nasa larawan.

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng mga tao nang makita nila ang sanggol 
na si Jesus?

• Ano sa palagay ninyo ang magiging pakiramdam ninyo kung nakita ninyo ang
sanggol na si Jesus?

Ipaliwanag na kapag iniisip natin ang tungkol sa Ama sa Langit at kay Jesus sa
mapagmahal na paraan tayo ay magalang.

Tayo ay Nagpapakita ng Paggalang sa Pamamagitan ng Ating mga Kilos

Talakayan • Paano natin ipinakikita ang ating damdamin ng paggalang (pagmamahal at
pamimitagan) sa Ama sa Langit at kay Jesucristo?

Ipaliwanag na mahalagang magkaroon ng damdamin ng paggalang saan man
tayo naroroon, ngunit dapat natin lalong alalahaning maging magalang sa
simbahan. Ang bahay-pulungan ay bahay ng Ama sa Langit, at kapag magalang
tayo sa bahay ng Ama sa Langit, alam ng Ama sa Langit na mahal natin siya.

Talakayan 
sa larawan

Talakayan ng
sinulatang piraso 
ng papel
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Awit Kasabay ng mga bata, awitin o bigkasin ang mga salita sa “Sisikapin Kong Maging
Magalang.”

Ama’y minamahal ko,
Aking sisikapin;
Tahanan N’ya’y galangin,
Nang S’ya’y mapasa ‘kin.

Gawain Ipakita ang bag o sisidlan na naglalaman ng mga ginupit na larawan. Isa-isang
anyayahan ang bawat bata na kumuha ng isang ginupit na larawan mula sa bag,
ipakita ang ginupit na larawan sa ibang mga bata, at itanong, “Ano ang dapat
ninyong gawin sa inyong (ipinakikitang bagay sa ginupit na larawan) upang
makapagpakita ng paggalang sa bahay ng Ama sa Langit?”

Mga maaaring isagot:

Bibig—Magsalita nang mahina, ngumiti, umawit, manalangin, panatilihing
nakatikom kapag may nagsasalita.

Mga mata—Tumingin sa guro o tagapagsalita, ipikit habang nananalangin.
Mga kamay at bisig—Huwag gagalaw, itaas upang sagutin ang isang tanong,

ihalukipkip habang nananalangin.
Mga paa at binti—Lumakad nang tahimik, huwag gagalaw.
Mga tainga—Makinig sa sinasabi.

Gawain Tulungan ang mga bata na bigkasin ang mga salita at gawin ang mga galaw sa
sumusunod na gawaing pamamahinga:

Ako’y palaging magalang
Mula ulo (ilagay ang mga kamay sa ulo)
Hanggang paa (hipuin ang mga daliri sa paa).
Kapag ako’y naglalakad (lumakad nang tahimik sa kinatatayuan),
Marahan akong humahakbang.
Kapag ako’y nagsasalita,
Ito’y lumalabas nang mahina (ilagay ang daliri sa mga labi),
Hindi malakas at pabigla-bigla (ibaling-baling ang ulo).
Kapag ako’y nakikinig (ilagay ang nakatikom na kamay sa tainga),
Mga labi’y nakapinid (isara ang mga labi)
At aking mga bisig ay inihahalukipkip (ihalukipkip ang mga bisig).
Kapag ako’y nananalangin,
Ulo ay iniyuyuko (iyuko ang ulo)
At aking mga mata’y ipinipikit (ipikit ang mga mata).
Ako’y palaging magalang
Mula ulo (ilagay ang mga kamay sa ulo)
Hanggang paa (hipuin ang mga daliri sa paa).

(Hango mula sa “I’m Always Reverent,” ni Diana Eckersell Janson, Friend, Set.
1993, p. 32.)

Matutulungan Natin ang Iba na Maging Magalang

Paglalahad ng guro Ipaalaala sa mga bata na ang kanilang mga kilos ay makaaapekto sa mga nakapaligid

sa kanila. Ito ay isa pang mabuting dahilan ng pagiging magalang sa simbahan.

• Ano ang pakiramdam ninyo kapag ang isang malapit sa inyo ay maingay sa
Primarya?

Ituro na kung ang isang tao na nasa paligid natin ay maingay, mahirap para sa 
atin ang isipin ang tungkol sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. Gayundin naman,
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kapag nag-iingay tayo o gumagawa ng mga bagay na hindi magalang, ginagawa
nating mahirap para sa ibang tao na maging magalang. Himukin ang mga bata 
na kumilos sa mga paraang makatutulong sa kanilang sarili at sa iba na maging
magalang.

Kuwento Isalaysay ang kuwento tungkol sa isang batang kilala mo na tumulong sa isang
kaibigan na maging mas magalang, o isalaysay ang sumusunod na kuwento:

Si Patty ay isang napakasayang batang babae. Ibig na ibig niyang ngumiti,
tumawa, at umawit. Ngunit higit sa lahat ay ibig na ibig niyang magsalita. Palagi
siyang maraming bagay na sinasabi at nakikipag-usap kahit kanino na makikinig 
sa kanya. Ang matalik na kaibigan ni Patty na si Mary Jo, ay gustung-gusto ring
nagsasalita katulad ni Patty.

Isang Linggo ay dinalaw ni Patty ang klase sa Primarya ni Mary Jo. Sa oras ng
pambungad na pagsasanay, sinimulang sabihin ni Patty kay Mary Jo ang tungkol
sa kanyang mga bagong sapatos, ngunit umiling lamang si Mary Jo at isinenyas
kay Patty na tumahimik.

Yayamang walang gustong makinig sa kanya, tumigil si Patty sa pagsasalita at
hindi nagtagal at naging interesado sa kuwento na isinasalaysay ng guro. Nalaman
niya ang tungkol sa Tagapagligtas at nawili sa primarya.

Nang makaalis ang mga batang babae, ang kanilang guro ay nagpasalamat sa
kanila sa pagiging magalang sa klase. Pagkatapos ng klase, ipinaliwanag ni Mary
Jo kay Patty kung bakit hindi siya nakipag-usap sa kanya sa oras ng Primarya.
Sinabi ni Mary Jo na mahal niya ang Ama sa Langit at si Jesus, at kaya palagi
niyang sinisikap na maging magalang sa simbahan.

Talakayan • Bakit nais ni Mary Jo na maging magalang sa Primarya?

• Paano tinulungan ni Mary Jo si Patty na maging magalang?

• Paano ninyong matutulungan ang iba na maging magalang?

Buod

Patotoo Magpatotoo sa mga bata na ang pagiging magalang ay makatutulong sa kanila 
na maragdagan ang nalalaman tungkol sa Ama sa Langit at kay Jesucristo at
makadama ng pagmamahal sa kanila. Maaaring naisin mong magbahagi ng
pansariling karanasan nang makadama ka ng natatanging magalang na
pakiramdam para sa Ama sa Langit at kay Jesus.

Pahintulutan ang mga bata na magpahiwatig ng kanilang damdamin ng
pagmamahal at pamimitagan sa Ama sa Langit at kay Jesus.

Himukin ang mga bata na maging magalang sa kanilang pagpunta sa ibang mga
pulong o sa kanilang paglisan sa bahay-pulungan pagkatapos ng Primarya.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”
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1. Tulungan ang mga bata na gawin ang sumusunod na larong pandaliri:

Kasing tahimik ng pagbagsak ng isang pakpak (iunat ang mga bisig at ibaba
ang mga ito, na iwinawagayway ang mga daliri),

Kasintahimik ng paglago ng mga bulaklak (ipakita ang kamao at pagkatapos 
ay dahan-dahang buksan ang mga daliri na katulad ng namumukadkad na
bulaklak),

Kasintahimik ng isang paru-paro (pagdikitin ang mga hinlalaki at ikampay ang
mga daliri na tila mga pakpak),

Na dahan-dahang lumilipad.
Gayon akong tatahimik (ilagay ang isang kamay sa tapat ng puso)
Sa pagpunta ko sa Primarya (ihalukipkip ang mga bisig).

2. Ihagis ang isang supot ng bins o iba pang malambot na bagay sa isang bata 
at magpabanggit sa bata ng isang paraan na siya ay makapagpapakita ng
paggalang (ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng pag-upo nang matuwid,
pakikinig, pag-iisip ng tungkol kay Jesus, pagtataas ng kamay, paglalakad nang
tahimik, pagpapakita ng pagpipitagan sa iba, at paghahalukipkip ng mga bisig).
Pagkatapos ay ipahagis sa bata ang supot ng bins pabalik sa iyo. Magpatuloy
hanggang sa ang bawat bata ay magkaroon ng ilang pagkakataon. Himukin 
ang mga bata na mag-isip ng maraming paraan upang makapagpakita ng
paggalang.

3. Tulungan ang mga bata na isadula ang ilang kalagayan na may kinalaman sa
paggalang. Gamitin ang mga sumusunod na ideya o ang ilan sa iyong sariling
ideya:

• Nais mong sabihin sa iyong guro sa Primarya ang isang bagay habang 
nag-aaralin. Paano mo gagawin ito nang may paggalang?

• Hindi mo alam ang awit na kinakanta ng inyong klase. Ano ang maaari 
mong gawin upang makapagpakita ng paggalang?

• Ang iyong nakababatang kapatid na lalaki ay nakikipag-usap sa iyo habang
nagsasakramento. Ano ang maaari mong gawin upang matulungan siya na
maging magalang?

• Gusto mong pumasok sa isang silid habang nananalangin ang mga tao.
Paano mo ipakikita ang paggalang?

4. Tulungan ang mga bata na gawin ang sumusunod na larong pandaliri:

Narito ang simbahan (pagdaupin ang mga palad na itinatago sa loob ang 
mga daliri).

At narito ang mataas na tore (pagsamahin ang mga dulo ng hintuturo).
Mga pinto ay buksan (buksan ang mga palad na pinagdidikit pa rin ang 

mga daliri),
At ang lahat ng tao ay masdan (iwagwag ang mga daliri).
Isara ang mga pintuan (muling pagdaupin ang mga palad na itinatago 

sa loob ang mga daliri)
At mga dalangin nila’y pakinggan.
Buksan ang pintuan (buksan ang mga palad na pinagdidikit pa rin ang 

mga daliri),
At lahat sila ay lilisan (paghiwalayin ang mga kamay).

Pagkatapos gawin ang larong pandaliring ito, isalaysay ang isang kuwento
tungkol sa isang bata na gumagamit sa larong ito habang nagsasakramento.
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Kapag lumilingon ang bata at napapansin na ang lahat ay tahimik na nakaupo,
nagpapasiya siya na gawing magalang din ang mga tau-tauhan sa daliri at
tahimik na inilalagay ang mga ito sa kanyang kandungan.

5. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Paggalang ay Pagmamahal” (Reverence 
is Love, Children’s Songbook, p. 31) o “Ang Ama’y Igagalang” (Father I Will
Reverent Be, Children’s Songbook, p. 29).

Paggalang ay Pagmamahal

Paggalang ay ‘di lang katahimikan,
Ama’y sa isip makintal,
Naramdaman ‘pag biyaya’y naisip.
Paggalang ay pagmamahal.
Ang paggalang ko’y nasa kilos at wika.
Gabay sa ‘kin ay ‘binigay.
Sa aking paggalang nararamdaman
Ama’t si Jesus kaagapay.
(© 1987 ni Maggie Olauson. Ginamit nang may pahintulot.)

Ang Ama’y Igagalang

Ang Ama’y igagalang
Doon sa kanyang tahanan;
Yumuko nang taimtim
Kapag may nananalangin;
Manga salita’y dinggin,
Upang pag-ibig N’yo’y damhin.
Isipa’y maging wasto,
Nang may galang pagbigkas ko.
Ang Ama’y igagalang
Doon sa kanyang tahanan.
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Pinagpala ang mga 
Mapagpayapa

Layunin Mahimok ang bawat bata na maging mapagpayapa sa tahanan.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 5:1–12 (o 3 Nefias 12:1–12) at
7:1–5, 12 (o 3 Nefias 14:1–5, 12).

2. Gumawa ng mas malaking kopya ng sumusunod na paglalarawan para sa
bawat bata sa klase at para sa iyong sarili (itago ang iyong kopya upang 
gamitin sa aralin 26).

3. Kung maaari, kumuha ng ilang larawan ng mga mag-anak na magkakasamang
gumagawa ng mga kawili-wiling bagay.

4. Isulat ang Pinagpala ang mga Mapagpayapa sa itaas ng isang pirasong papel
para sa bawat bata sa klase.

5. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Mga Ngiti” (Smiles, Children’s
Songbook, p. 267). Ang mga salita sa awit na ito ay kasama sa likod ng manwal.

6. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya o Aklat ni Mormon.
b. Mga lapis o krayola.
c. Tsart na PAT (tingnan sa aralin 1).
d. Larawan 2–37, Sermon sa Bundok (Pakete ng Larawan ng Sining ng

Ebanghelyo 212; 62166); larawan 2–42, Kasayahang Pangmag-anak.

7. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Ang Ating Pakiramdam sa Ating mga Tahanan ay Maaaring Maging Masaya
o Malungkot

Bigyan ang bawat bata ng isang mukhang yari sa papel. Ipaawit o ipabigkas 
sa mga bata ang mga salita sa “Mga Ngiti” na kasabay mo, na ginagawang
nakasimangot o nakangiti ang mga mukha ayon sa iminumungkahi ng mga salita.

Gawaing 
pantawag pansin
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Talakayan Ipakita ang larawan 2–42, Kasayahang Pangmag-anak, at anumang iba pang mga
larawan na nakuha mo tungkol sa mga kasapi ng mag-anak na magkakasamang
gumagawa ng mga nakawiwiling bagay. Ipapihit sa mga bata ang kanilang mga
mukhang yari sa papel upang ipakita ang sa palagay nila ay nadarama ng mga tao
na nasa mga larawan.

• Bakit sa palagay ninyo masaya ang pakiramdam ng lahat ng mga taong ito?

Ipapihit sa mga bata ang kanilang mga mukhang yari sa papel upang ipakita ang
sa palagay nila ay madarama ng mga kasapi ng mag-anak kung nagtatalu-talo at
nag-aaway sila.

• Bakit nakapagpapalungkot sa mga kasapi ng mag-anak ang pagtatalu-talo at
pag-aaway?

Gawain Ipapihit sa mga bata ang kanilang mga mukhang yari sa papel sa malungkot na
mukha at magpabanggit sa bawat isa ng isang bagay na makapagpapalungkot sa
isang mag-anak. Pagkatapos ay ipapihit sa mga bata ang kanilang mga mukhang
yari sa papel sa masayang mukha at magsabi ng mga bagay na
nakapagpapasaya sa kanilang mga mag-anak.

• Mas gusto ba ninyo kapag ang mag-anak ninyo ay masaya o kapag ang 
mag-anak ninyo ay malungkot?

Tipunin ang mga mukha upang hindi makagambala sa mga bata. Isauli ang mga
ito pagkatapos ng klase upang maiuwi ng mga bata ang mga ito.

Tinuruan Tayo ni Jesucristo na Maging mga Mapagpayapa

Talakayan Ipakita ang larawan 2–37, Sermon sa Bundok, at ipatukoy sa mga bata ang
nalalaman nila tungkol sa larawan. Ipaliwanag na si Jesucristo ay nagpunta sa
isang burol at tinuruan ang mga tao ng maraming mahalagang bagay, kabilang 
na ang ilang paraan upang gawing masaya ang ating mga tahanan.

Basahin nang malakas ang Mateo 5:9 (o 3 Nefias 12:9). Ipaliwanag na tinuruan 
ni Jesus ang mga tao na maging mga mapagpayapa. Ipaulit sa mga bata ang
salitang mapagpayapa na kasabay mo.

• Ano ang isang mapagpayapa?

Ipaliwanag na ang isang mapagpayapa ay isang tao na tumutulong sa iba na
maging masaya sa halip na nanggagalitin. Ang ibig sabihin ng kapayapaan ay
kahinahunan at kaligayahan, kaya’t ang isang mapagpayapa ay ginagawang
payapa at maligayang pook ang isang tahanan.

Ipaliwanag na ang Ama sa Langit at si Jesucristo ay mga mapagpayapa, at ang
bawat isa sa atin ay maaaring maging mapagpayapa rin. Sinabi sa atin ni Jesus
kung paano.

Basahin nang malakas ang Mateo 7:12 (o 3 Nefias 14:12). Tulungan ang mga bata
na maunawaan na dapat nilang pakitunguhan ang iba sa paraang nais nilang sila
ay pakitunguhan. Sa gayon sila ay magiging mga mapagpayapa at makatutulong
na magdala ng masayang pakiramdam sa kanilang mga tahanan.

Ilarawan ang ilang kalagayan sa mga bata at tulungan silang mag-isip at isadula
ang magiging pagkilos ng isang mapagpayapa sa bawat kalagayan. Tulungan ang
mga bata na mag-isip ng mga paraan na makapagpapaligaya sa lahat ng kasali sa
kalagayan. Gamitin ang mga kalagayan sa ibaba o lumikha ng ilan na sariling iyo:

Gawaing
pagsasadula
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1. Tahimik mong tinitingnan ang isang aklat nang lumapit ang iyong kapatid na
babae at inagaw ang aklat sa iyo dahil gusto niyang basahin ito.

• Ano ang gusto mong maging pakikitungo sa iyo?

• Ano ang sasabihin o gagawin mo kung ikaw ay isang mapagpayapa?

2. Ikaw ay nagpunta sa kusina upang kumuha ng paborito mong cookie.
Nagtatakbo ang kapatid mong lalaki, lumapit sa lalagyan ng cookie, kinuha 
ang natitirang cookie at kinain ito. Ikaw ay nagalit.

• Ano ang gusto mong maging pakikitungo sa iyo?

• Ano ang sasabihin o gagawin mo kung ikaw ay isang mapagpayapa?

3. Ikaw at ang kaibigan mo ay gumuguhit ng mga larawan. Tinutukso ka niya sa
pagkukulay ng ube sa puno. Nasaktan ka at nag-isip ka ng pangalang itutukso
sa kanya.

• Ano ang gusto mong maging pakikitungo sa iyo?

•Ano ang sasabihin o gagawin mo kung ikaw ay isang mapagpayapa?

Banal na kasulatan Basahing muli o bigyang-pakahulugan ang Mateo 7:12 (o 3 Nefias 14:12) para 
sa klase.

Tsart na PAT Ipakita ang tsart na PAT. Sabihin sa mga bata na kapag pinakikitunguhan nila ang
iba sa paraang nais nilang pakitunguhan sila, ay sinusunod nila si Jesucristo at
pinipili ang tama. Ipaulit sa mga bata ang mga salita sa tsart na kasabay mo.

Tayong Lahat ay Maaaring Maging mga Mapagpayapa

Kuwento Isalaysay ang sumusunod na kuwento tungkol sa mga mapagpayapa sa iyong
sariling mga salita:

Isang obispo ang humiling sa ilang kabataan na tulungan siya. Sa loob ng isang
buwan ay nais niyang maging mga mapagpayapa ang mga kabataan sa kanilang
mga tahanan ngunit huwag sasabihin kahit kanino ang ginagawa nila. Sinabi niya
sa kanila na maging mabait at maalalahanin at maging mabubuting halimbawa.
Hiniling niya sa kanila na tumulong sa pagpapatigil ng mga pag-aaway at
humanap ng mga paraan upang maipakita ang pagmamahal sa mga kasapi ng
kanilang mag-anak. Ang kabataan ay dapat bumalik sa obispo sa loob ng isang
buwan at sabihin ang nangyari.

Sa loob ng isang buwan ay nagpulong silang muli at sinabi ang kanilang ginawa.
Ang lahat ng kabataan ay nagsabi na ang kanilang tahanan ay naging higit na
maligayang pook na tirahan dahil sa kanilang mga pagsisikap na maging mga
mapagpayapa. (Tingnan sa Franklin D. Richards, sa Conference Report, Okt. 1974,
p. 153; o Ensign, Nob. 1974, p. 106.)

Talakayan • Ano ang hiniling ng obispo na gawin ng mga kabataan?

• Ano ang nangyari nang gawin nila ito?

• Paano kayo magiging mapagpayapa sa inyong mga sariling tahanan?

Gawaing pangsining Bigyan ang bawat bata ng isang pirasong papel kung saan mo isinulat ang
Pinagpala ang mga Mapagpayapa. Basahin nang malakas ang mga salita sa itaas
ng papel at ipaulit ito sa mga bata nang sabay-sabay. Bigyan ang mga bata ng
mga lapis o krayola at paguhitin sila ng mga larawan ng kanilang mga mag-anak
na maligaya.
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Himukin ang mga bata na isabit ang kanilang mga larawan sa tahanan upang
paalalahanan sila na maging mga mapagpayapa.

Buod

Awit Ipasa ang mga mukhang yari sa papel at awitin o bigkasing muli ang mga salita 
sa “Mga Ngiti.” Ipaalaala sa mga bata na sa pamamagitan ng pagiging mga
mapagpayapa ay makatutulong sila na gawing mga ngiti ang mga pagsimangot.

Patotoo Magpatotoo na nais ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na maging mga mapagpayapa
tayo. Ipaalaala sa mga bata na kapag sinisikap nilang maging mga mapagpayapa sa
tahanan, sila at ang kanilang mga mag-anak ay magiging mas maligaya.

Himukin ang bawat bata na sikaping maging mapagpayapa sa tahanan sa loob ng
darating na linggo. Paghandain ang mga bata na sabihin sa klase sa susunod na
linggo ang tungkol sa kanilang mga karanasan.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Imungkahi
na hilingin ng bata sa Ama sa Langit na tulungan ang mga kasapi ng klase na
maging mga mapagpayapa sa kanilang mga tahanan.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Ipakita ang larawan 2–3, Si Jesus ang Cristo, o iba pang larawan ni Jesus.
Pagpanggapin ang mga bata na darating si Jesucristo upang dumalaw sa
kanilang mga tahanan. Tanungin sila kung gaano ang kanilang magiging
pananabik sa pagdalaw ni Jesus sa kanila.

• Ano ang gagawin ninyo upang maging handa?

• Paano kayo kikilos kapag dumating na si Jesus?

Ipasadula sa mga bata ang ilang bagay na gagawin nila kung darating si Jesus
upang dalawin sila. Ipaliwanag na kung si Jesus ay nasa kanilang tahanan ay
nanaisin nilang sikaping mabuti na maging mapagpayapa sa pamamagitan ng
pagbabahagi, pagiging mabait sa bawat isa, at hindi pag-aaway. Sa gayon ay
matatamasa nila ang mabuting pakiramdam na dulot ni Jesus sa kanilang
tahanan.

Sabihin sa mga bata na ang isang paraan upang matututuhan nilang maging
mapagpayapa ay isipin kung paano sila kikilos kung sakaling dumalaw si Jesus
sa kanilang tahanan.

2. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Masayang Pamilya” (A Happy Family,
Children’s Songbook, p. 198). Ang mga salita sa awit na ito ay kasama sa likod
ng manwal.

Ipaalaala sa mga bata na kapag sila ay mga mapagpayapa, sila ay tumutulong
na gawing maligaya ang kanilang mga mag-anak.
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3. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Kung Ikaw ay Masaya” (If You’re Happy,
Children’s Songbook, p. 266), na pinapalitan ang pumalakpak ka ng mga 
galaw na iminumungkahi ng mga bata.

Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka.
Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka.
Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla,
Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka.

4. Upang maipakita sa mga bata na maaari nilang pigilan ang kanilang mga
reaksiyon sa mga ikinikilos ng iba, patayuin nang magkaharap ang mga bata.
Papagsikapin ang isang bata na panatilihing pormal ang mukha (huwag
magpakita ng anumang pagpapahiwatig ng damdamin sa pamamagitan 
ng mukha) habang sinisikap ng isang bata na pangitiin at patawanin siya 
o magpakita ng ibang pahiwatig sa pamamagitan ng mukha. Bigyan ng
pagkakataon ang lahat ng bata na nais makisali sa gawaing ito.

Tulungan ang mga bata na maunawaan na dapat nilang sikaping pigilin ang
kanilang sariling mga reaksiyon kapag may isang tao na gumagawa ng isang
bagay na nakapag-aalis ng kapayapaan sa tahanan. Halimbawa, kapag
sinisigawan sila ng isang kapatid, ang una nilang maiisip ay sigawan din ito,
ngunit kung sinisikap nilang maging mga mapagpayapa, sila ay makahahanap
ng mas mabuting paraan ng pagganti.
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Si Jesucristo ang
Mabuting Pastol

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na ang bawat tao ay mahalaga kay
Jesucristo.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Lucas 15:1–7 at Juan 10:1–18.

2. Idikit sa matigas na papel ang larawan 2–44, Ang Nawawalang Tupa.
Pagkatapos ay gupitin at gawing mga piraso ng palaisipan (puzzle), na tinitiyak
na ang buong tupa ay nasa isang piraso ng palaisipan. (Itabi ang mga piraso ng
palaisipan upang magamit sa mga susunod na klase.) Bago magklase, itago
ang piraso ng palaisipan na may tupa sa isang bahagi ng silid-aralan kung saan
hindi ito kaagad makikita.

3. Sa pamamagitan ng paggamit ng parisan na nasa hulihan ng aralin, gumawa ng
kopya o binakas na larawan ng isang tupa para sa bawat tao sa klase, kasama
ka. Isulat ang pangalan ng bawat tao sa isang tupa.

4. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Larawan 2–43, Isang Pastol.

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Pinangangalagaan ng mga Pastol ang Kanilang mga Tupa

Ipakita ang larawan 2–43, Isang Pastol.

• Sino ang taong ito?

Ipaliwanag na ang tao na nasa larawan ay isang pastol, katulad ng mga namuhay
noong si Jesucristo ay nasa daigdig.

• Ano ang suot niya?

Ituro ang balabal ng pastol. Ipaliwanag na ang balabal na ito ay yari sa balat ng
tupa o lana, na nangangalaga sa pastol mula sa mainit na araw ng disyerto at sa
mga gabing malamig. Ang pastol ay nagdadala ng isang sisidlan ng tubig at isang
kahoy na tinatawag na tungkod.

• Ano ang ginagawa ng isang pastol?

Ipaliwanag na ang pastol ang nangangalaga sa mga tupa. Kilala ng mga tupa ang
tinig ng pastol, at siya ay sinusundan nila kung saan sila akayin ng pastol. Ituro na

Gawaing 
pantawag pansin
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hindi ipinapastol ng pastol ang mga tupa sa hulihan. Siya ay lumalakad sa kanilang
harapan upang ituro sa kanila kung saan pupunta. Inaakay ng pastol ang kanyang
mga tupa sa luntiang pastulan kung saan sila makakikita ng mabuting damo na
kakainin. Inaakay rin niya ang mga ito papunta sa tubig. Sa gabi ay inaakay niya
ang mga ito pabalik sa kural, na isang lugar na nababakuran o sa isang yungib
kung saan ligtas ang mga tupa mula sa mababangis na hayop at magnanakaw.
Ang pastol ang nagbabantay sa pasukan ng kural at pinangangalagaan ang
kanyang mga tupa. Binibilang ng pastol ang kanyang mga tupa upang makatiyak
na wala ni isa mang nawawala.

Ang Bawat Tupa ay Mahalaga sa Kanyang Pastol

Kuwento Ipaliwanag na ang lahat ng pastol, sa kapanahunan man ni Jesus o sa ngayon, ay
nagmamalasakit at nangangalaga sa kanilang mga tupa. Isalaysay ang sumusunod
na kuwento sa iyong sariling mga salita:

Sina Carrie at Jimmy ay nakatira sa isang bukid. Ang kanilang mag-anak ay nag-
aalaga ng mga tupa, at sina Carrie at Jimmy ay may kani-kanyang sariling maliit na
kawan ng mga tupa. Pinangangalagaan nilang mabuti ang kanilang mga tupa. Sila
ay mabubuting pastol.

Isang gabi ay nagkaroon ng malakas na bagyo. Ibinuwal ng hangin ang bahagi 
ng bakod ng kural kung saan nakalagay ang mga tupa nina Carrie at Jimmy. 
Isang matalim na kidlat ang gumulantang sa mga tupa, at ang lahat ng ito ay
nagtakbuhan papalabas ng kural.

Nang mag-umaga na, sina Carrie at Jimmy ay tumakbong papalabas upang
pangalagaan ang kanilang mga tupa. Ngunit hindi makita kahit saan ang mga
tupa. Nag-alala sina Carrie at Jimmy. Sinimulan nilang sundan ang mga bakas ng
mga tupa na nasa basang lupa. Hindi nagtagal at natagpuan nina Carrie at Jimmy
ang lahat ng ito maliban sa isa sa kanilang mga tupa.

• Ano sa palagay ninyo ang ginawa nina Carrie at Jimmy?

Pinastol nina Carrie at Jimmy ang mga tupa pabalik sa kural at hinanap ang
nawawalang tupa. Napansin nila na may mga bakas na patungo sa ibang landas
kaysa sa ibang bakas. Sinundan nila ang mga bakas na ito.

Sa wakas ay natagpuan nina Carrie at Jimmy ang tupa. Ang isang paa nito ay
nahulog sa isang butas, at ito ay pagod na at mahina. Marahan nilang kinarga
papauwi ang tupa, at hinawakan ito ni Jimmy habang nililinis ni Carrie ang mga
galos nito sa paa. Tuwang-tuwa sina Carrie at Jimmy sa pagkahanap ng lahat ng
kanilang tupa.

• Bakit patuloy sa paghahanap ng nawawalang tupa sina Carrie at Jimmy
pagkatapos na makita nila ang iba?

Ilagay ang mga piraso ng palaisipan na ginawa mo sa sahig o sa mesa, at
tulungan ang mga bata na buuin ang palaisipan.

Kapag nalaman na ng mga bata na nawawala ang isang piraso, ituro na nasa
nawawalang piraso ang larawan ng tupa.

• Ano ang ginagawa ng isang mabuting pastol kapag nawawala ang tupa?

Itaas ang Bibliya at sabihin sa mga bata na sa Bibliya ay sinasabi sa atin ni
Jesucristo kung ano ang ginagawa ng isang mabuting pastol kapag nawawala ang
isang tupa. Ipaliwanag na noong nasa daigdig pa si Jesus, kadalasan ay tinuturuan

Kuwento sa 
banal na kasulatan

Gawain sa
palaisipan
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niya ang mga tao sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng mga kuwento. Ang isa sa
kanyang mga kuwento ay tungkol sa isang pastol at sa kanyang nawawalang tupa.
Basahin nang malakas ang Lucas 15:4.

• Ano ang sinasabi ng bibliya na ginagawa ng mabuting pastol?

Pagpanggapin ang mga bata na mga pastol. Magkunwari ang bawat isa sa kanila
na nagsusuot ng balabal at nagdadala ng tungkod, at pagkatapos ay ipahanap 
sa kanila ang nawawalang piraso ng palaisipan na may tupa. Kapag nakita na ang
piraso ng palaisipan, purihin ang lahat ng pastol at tipunin sila upang buuin ang
palaisipan.

Tanungin ang mga bata kung ano ang nadama nila nang matagpuan ang piraso.

Banal na kasulatan Sabihin kung ano ang pakiramdam ng pastol sa talinghaga nang matagpuan niya
ang kanyang tupa, ayon sa pagkasalaysay sa Lucas 15:5–6. Ihambing ang
naranasan ng mga bata sa sinabi ni Jesus na gagawin at mararamdaman ng
mabuting pastol.

Si Jesucristo ang Mabuting Pastol at Tayo ang Kanyang mga Tupa

Basahin nang malakas ang Juan 10:14.

• Sino ang mabuting pastol sa banal na kasulatang ito?

Ipaliwanag na ang mga salita sa banal na kasulatang ito ay mga salita ni
Jesucristo. Siya ang Mabuting Pastol.

• Sino ang mga tupa sa kawan ni Jesus? (Ipaliwanag na ang ibig sabihin ng
kawan ay isang lupon ng mga tupa.)

Tulungan ang mga bata na maunawaan na sila ay ilan sa mga tupa sa kawan ni
Jesus. Ipaliwanag na inihambing ng Tagapagligtas ang kanyang sarili sa isang
pastol dahil sa mahal niya tayo at pinangangalagaan ang bawat isa sa atin tulad ng
pangangalaga ng isang pastol sa mga tupa. Nais niyang maging ligtas at masaya
ang bawat isa sa atin. Katulad ng pagkakilala ng isang pastol sa bawat tupa,
gayundin kilala ni Jesus ang bawat isa sa atin. Tayong lahat ay mahalaga sa kanya.

Gawain Ipakita ang mga tupang papel na sinulatan ng mga pangalan ng mga bata. Itaas
ang isang tupa at sabihing, “Si (pangalan ng bata) ay isa sa mga tupa sa kawan ni
Jesus.” Pagkatapos ay ipakita ang tupa sa mesa o sa sahig. Ipagpatuloy ang
gawaing ito hanggang sa mabanggit mo ang lahat, kabilang na ang iyong sarili.
Kapag nabanggit mo ang isang bata na wala, sabihin ang tulad nito: “Si (pangalan
ng bata) ay isa sa mga tupa sa kawan ni Jesus, at alam ni Jesus na wala siya sa
Primarya ngayon. Nais niya na narito ang lahat ng kanyang tupa.”

Pagkatapos ng gawaing ito, damputin ang lahat ng tupa at ipabilang ang mga ito
sa mga bata nang sabay-sabay. Ituro na ito ang bilang ng mga bata na dapat 
nasa klase o kung ilang tupa ang dapat na nasa kawan. Ihambing ang bilang na 
ito sa bilang ng mga bata na dumalo sa klase ngayon. Sabihin sa mga bata na
inaasahan mong lahat sila ay dadalo bawat linggo maliban na lamang kung sila 
ay may sakit o may pupuntahang malayo dahil sa gusto mong tumulong na
mapangalagaan sila at maturuan sila. Bigyang-diin kung gaano kahalaga kay
Jesus ang pagdalo ng lahat ng kanyang tupa sa Primarya.

Imungkahi na maging mga pastol ang mga bata at hanapin ang mga nawawalang
tupa—ang mga batang hindi dumadalo sa Primarya ngayon—at tumulong sa pag-
akay sa kanila pabalik sa Primarya.

Talakayan sa 
banal na kasulatan

Gawaing
pagsasadula
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Buod

Patotoo Ibigay ang iyong patotoo na ang bawat bata ay mahalaga kay Jesucristo at na
mahal ni Jesus at nag-aalala siya sa bawat isa sa kanila.

Bigyan ang bawat bata ng isang tupa na sinulatan ng kanyang pangalan. Himukin
ang mga bata na iuwi ang kanilang mga tupa at ibahagi ang nalaman nila tungkol
sa mga pastol at sa Mabuting Pastol sa kanilang mga mag-anak.

Anyayahan ang isang bata na magbigay na pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Pasulatin ang mga bata ng isang pangungusap o paguhitin ng isang larawan na
ibibigay sa isang bata na wala sa Primarya ngayon. Maaaring sabihin dito na,
“Hinahanap-hanap ka namin sa Primarya” o “Halika na at samahan mo kami sa
Primarya.”

2. Pakulayan sa mga bata ang kanilang mga tupa o dikitan ng mga binilot na bulak
ang mga tupa upang gawing mabalahibo ang mga ito.

3. Tulungan ang mga bata na gawin ang talatang gawaing “Mahal ni Jesus ang
Lahat ng Bata”: 

Mahal ni Jesus ang lahat ng bata (iunat ang mga bisig)
Ang mga batang maliliit (gamitin ang kamay upang ipahiwatig ang batang

hanggang tuhod lamang ang taas),
Ang sanggol na nasa kuna (gumawa ng kuna sa pamamagitan ng mga bisig),
Ang malalaki at matatangkad (itaas ang mga kamay sa may ulunan).
(Mula sa Finger Fun for Little Folk ni Thea Cannon. Karapatang-sipi © 1949 sa

pamamagitan ng Standard Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Ginamit
nang may pahintulot.)

4. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Mahal ni Jesus ang mga Bata” (Jesus
Loved the Little Children, Children’s Songbook, p. 59) o “Aking Nadarama ang
Pag-ibig ni Cristo” (I Feel My Savior’s Love, Children’s Songbook, p. 74). Ang
mga salita sa mga awit na ito ay kasama sa likod ng manwal.

5. Awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng “Mahal sa Puso ng Pastol”
(Dear to the Heart of the Shepherd, Hymns, blg. 221).

(Mahal sa Puso ng Pastol)

Mahal sa puso ng Pastol, ang kanyang mga tupa;
Pag-ibig na kanyang alay, sa ginto ay higit pa.
Mahal sa puso ng Pastol, tupa n÷yang nawawala.
Bundok ay tataluntunin, o tubig mang malalim.

Sa disyerto÷y gumagala, manga typang kawawa;
Agad s÷yang sumasaklolo, tinutulungan ito.
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Maaari Akong Magpakita ng
Pagtanaw ng Utang na Loob

Layunin Himukin ang bawat bata na makadama at magpahiwatig ng pagtanaw ng utang na
loob sa Ama sa Langit.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Lucas 17:11–19 at 1 Tesalonica 5:18.

2. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Mga Bata sa Buong Daigdig”
(Children All Over the World, Children’s Songbook, p. 16).

3. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Isang maliit na tasa, isang malaking kutsara, isang sisidlan ng tubig, at isang

kawali o malapad na pinggan na sapat ang laki upang mailagay ang tasa at
ang sisidlan ng tubig.

c. Mga krayola at papel para sa bawat bata.
d. Pisara, tisa, at pambura.
e. Larawan 2–45, Sampung Ketongin (Pakete ng Larawan ng Sining ng

Ebanghelyo 221; 62150).

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Tayo ay Binigyan ng Maraming Pagpapala

Ipakita ang tasang walang laman, ang kutsara, at ang sisidlan ng tubig. Hilingin 
sa mga bata na isipin ang maraming pagpapalang ibinigay sa kanila ng Ama sa
Langit, at ipaliwanag na sa tuwing babanggit sila ng isang pagpapala ay maaari
silang sumalok ng isang kutsarang tubig mula sa sisidlan at ilagay ito sa tasa.

Ilagay ang tasa at ang sisidlan ng tubig sa isang kawali o pinggan upang walang
tumapon na tubig, at ilagay ang kawali o pinggan sa isang patag na lugar na tulad
ng mesa o sahig. Maaaring naisin mong gamitin ang sumusunod na mga tanong
upang tulungan ang mga bata na maisip ang kanilang mga pagpapala:

• Ano ang ilan sa magagandang nilikha ng Ama sa Langit na ibinigay sa atin?

• Sino ang ilang natatanging tao na ibinigay niya sa atin?

• Anong mga bagay ang maaaring gawin ng ating magagandang katawan?

Gawaing 
pantawag pansin
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Maghalinhinan ang mga bata sa pagbanggit ng mga pagpapala at paglalagay ng
mga kutsara ng tubig sa tasa hanggang sa mapuno ito at umapaw. Ipaliwanag na
mahal tayo ng Ama sa Langit at binigyan tayo ng maraming pagpapala. Kapag
iniisip natin ang mga pagpapalang ito, tayo ay nagpapasalamat at napupuspos ng
pagmamahal sa Ama sa Langit. Binigyan tayo ng Ama sa Langit ng napakaraming
pagpapala kaya’t maaari tayong mag-umapaw sa pagmamahal, katulad ng tasang
nag-uumapaw sa tubig.

Tayo ay Dapat Makadama at Magpakita ng Pagtanaw ng Utang na Loob

Isalaysay ang sumusunod na kuwento sa sarili mong mga salita:

Malapit na ang kaarawan ni Laura, at nais ng lola ni Laura na gumawa ng isang
natatanging regalo para sa kanya. Kahit na malabo na ang paningin ng Lola at
nagiging mahirap na para sa kanya ang pananahi sa kamay, nagpasiya siyang
gumawa ng manika para kay Laura. Gumugol siya ng maraming oras sa 
paggawa ng manikang nakatirintas ang buhok, may binurdahang mukha, at 
may magandang puntas na damit. Sa araw ng kaarawan ni Laura, ibinalot ni Lola
ang manika at dinala ito kay Laura.

Sabihin sa mga bata na isasalaysay mo sa kanila ang dalawang katapusan ng
kuwento. Hilingin sa kanilang makinig na mabuti at magpasiya kung aling
katapusan ang mas maganda.

Katapusan 1

Nasasabik si Laura sa kanyang kaarawan at sa kanyang mga regalo. Kaagad
niyang binuksan ang lahat ng mga ito. Nang umabot na siya sa regalo ni lola,
binuksan niya ang regalo, tumingin sandali sa manika, at pagkatapos ay itinabi 
ang manika at inabot ang kasunod na regalo.

• Sa palagay ba ninyo ay nagustuhan ni Laura ang manika?

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng lola ni Laura?

Katapusan 2

Nasasabik si Laura sa kanyang kaarawan at sa kanyang mga regalo, at maingat
niyang binuksan ang bawat regalo. Habang binubuksan niya ang kahong galing 
sa kanyang lola ay nagkaroon siya ng mabuting pakiramdam. Marahan niyang
hinawakan ang maingat na itinirintas na buhok ng manika, ang binurdahang
mukha, at puntas na damit. Pagkatapos ay tumakbo sa kanyang lola at niyakap
siya nang mahigpit. “Salamat po, Lola,” ang bulong niya.

• Sa palagay ba ninyo ay nagustuhan ni Laura ang manika?

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng lola ni Laura?

• Sa aling katapusan nagpakita ng pagmamahal si Laura sa kanyang lola at
pagtanaw ng utang na loob sa maraming oras na ginugol ng kanyang lola 
sa paggawa ng manika?

Talakayan Isulat ang salitang pagtanaw ng utang na loob sa pisara at bigkasin ito kasabay 
ng mga bata. Ipaliwanag na ang pagtanaw ng utang na loob ay isang damdamin
ng pasasalamat. Kapag nagpapasalamat tayo para sa isang bagay na ginawa o
ibinigay sa atin ng isang tao, dapat nating ipakita ang ating pagtanaw ng utang 
na loob.

Kuwento at
talakayan
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• Paano ipinakita ni Laura ang kanyang pagtanaw ng utang na loob para sa
manika sa pangalawang katapusan ng kuwento?

Ipaliwanag na kapag nakadarama at nagpapakita tayo ng pagtanaw ng utang 
na loob, tayo ay maligaya, at ang taong pinasasalamatan natin ay maligaya rin.
Talakayin ang mga damdamin ng pagmamahal at kaligayahan na pinagsaluhan ni
Laura at ng kanyang lola dahil nakadama at nagpakita si Laura ng pagtanaw ng
utang na loob.

Ipakita ang larawan 2–45, Ang Sampung Ketongin, at isalaysay ang kuwento na
matatagpuan sa Lucas 17:11–19.

Ipaliwanag na ang ketong ay isang sakit sa balat na sumisira sa mga bahagi ng
katawan. Ang mga tao ay natatakot sa mga ketongin dahil inakala nilang
mahahawahan sila ng sakit ng ketongin, kaya’t ang mga ketongin ay kinailangang
lumayo sa kanilang mga mag-anak at kaibigan.

Bigyang-diin na kapag ginagawa ng mga ketongin ang ipinagagawa sa kanila ni
Jesucristo, sila ay gumagaling sa kanilang ketong. Nagagawa nilang mamuhay
muli sa piling ng kanilang mga mag-anak at kaibigan.

• Ano ang mararamdaman ninyo kung ginawa ni Jesucristo ang dakilang himalang
ito para sa inyo?

Hayaang makinig ang mga bata habang binabasa mo nang malakas ang Lucas
17:15–17 upang malaman kung paano ipinakita ng mga ketongin ang kanilang
pagtanaw ng utang na loob.

• Ilang ketongin ang gumaling?

Ipataas sa mga bata ang kanilang sampung daliri.

• Ilang ketongin ang nagbalik upang magpasalamat kay Jesus?

Ipababa ang siyam na daliri ng mga bata. Bigyang-diin na isang lalaki lamang 
sa sampu ang nagpakita ng kanyang pagtanaw ng utang na loob kay Jesus sa
dakilang himalang ito.

• Sa inyong palagay bakit isa lamang sa mga lalaki ang nagbalik upang
pasalamatan si Jesus?

Maaari Nating Pasalamatan ang Ama sa Langit sa Ating mga Panalangin

Basahin nang malakas ang 1 Mga Taga Tesalonica 5:18 sa mga bata.

• Ano ang sinasabi ng banal na kasulatang ito na dapat nating gawin?

Ipaalaala sa mga bata na binigyan ng Ama sa Langit ang bawat isa sa atin ng
maraming pagpapala. Maligaya siya kapag nagpapasalamat tayo sa kanya para 
sa ating mga pagpapala.

• Paano natin mapasasalamatan ang Ama sa Langit sa maraming pagpapalang
ibinibigay niya sa atin?

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Mga Bata sa Buong Daigdig.” 

Mga Bata sa Buong Daigdig
Sa buong mundo sa bawat gabi,
Manga anak ng Dios nagdarasal,
Bawat isa ay nagpapasalamat,

Talakayan sa 
banal na kasulatan

Kuwento sa 
banal na kasulatan
at talakayan
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Salamat sa kanyang sariling paraan.
“Gracias.” “Malo.” “Wir danken dir.”
Sa buong daigdig naririnig,
Wika’y “tak,” at may “merci,”
“Kansha shimasu.” Salamat.
Sila’y dinig ng ating Dios;
Bawat wika’y alam.
Sila’y kanyang kilala;
At mahal na mahal ang lahat.

Talakayan • Kailan tayo nananalangin?

Talakayin ang iba’t ibang panahon na nag-aalay tayo ng panalangin at ang mga
bagay na maaari nating pasalamatan sa Ama sa Langit sa bawat pananalangin.
Halimbawa, kapag nananalangin tayo sa tuwing bago kumain, pinasasalamatan
natin ang Ama sa Langit sa pagbibigay sa atin ng makakain. Bigyang-diin ang
kahalagahan ng pag-aalalang pasalamatan ang Ama sa Langit sa ating mga
panalangin.

Maaari Nating Maipakita ang Ating Pagtanaw ng Utang na Loob sa
Pamamagitan ng Ating mga Kilos

Gawaing talakayan Ipaliwanag na maaari rin nating maipakita ang pagtanaw natin ng utang na loob 
sa pamamagitan ng ating mga kilos. Kapag sinusunod natin ang mga kautusan at
ginagawa ang mga bagay na hinihiling ng Ama sa Langit na gawin natin, tayo ay
nagpapakita ng pagmamahal sa Ama sa Langit at pinahahalagahan ang ibinigay
niya sa atin.

Ilarawan ang ilang kalagayan kung saan maipakikita ng isang tao ang pagtanaw 
ng utang na loob sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Hilingin sa mga bata 
na sabihin kung paano makapagpapakita ng pagtanaw ng utang na loob ang
bawat tao sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa Ama sa Langit. Gamitin 
ang sumusunod na mga kalagayan o kumatha ng ilang sariling iyo:

1. Si Maria ang pinakamatandang anak sa kanyang mag-anak. Siya ay may
dalawang nakababatang kapatid na lalaki at dalawang nakababatang kapatid 
na babae. Siya ay nagpapasalamat para sa kanyang mag-anak.

• Paano maipakikita ni Maria sa Ama sa Langit na nagpapasalamat siya sa
kanyang mag-anak? (Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at
kabaitan sa bawat kasapi ng mag-anak.)

2. Si John ang inuutusan ng kanyang kapitbahay upang madagdagan ang
kanyang kinikita. Nagpapasalamat siya na tinulungan siya ng Ama sa Langit na
makahanap ng trabaho.

• Paano maipakikita ni John ang kanyang pagtanaw ng utang na loob sa Ama
sa Langit? (Sa pamamagitan ng pagbabayad ng ikapu sa perang kanyang
kinita.)

3. Ibig na ibig ni Kim na maglaro ng soccer. Nagpapasalamat siya na binigyan 
siya ng Ama sa Langit ng malakas, malusog na katawan.

• Ano ang maaaring gawin ni Kim upang maipakita ang pagtanaw niya ng
utang na loob sa Ama sa Langit para sa kanyang katawan? (Sundin ang 
Salita ng Karunungan; kumain ng mga mabuting pagkain at pangalagaan 
ang kanyang katawan.)
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4. Itinuro ng mga misyonero sa mag-anak ni Lee ang ebanghelyo, at ang mag-
anak ay nabinyagan. Napakalaki ng pasasalamat ni Lee sa mga misyonero.

• Ano ang maaaring gawin ni Lee upang maipakita ang kanyang pagtanaw 
ng utang na loob sa Ama sa Langit? (Maghandang maglingkod sa misyon
kapag mas malaki na siya.)

5. Inaasam ni Anna ang pagsapit ng bawat Linggo. Ibig na ibig niya ang dumalo 
sa Primarya. Nagpapasalamat siya sa Simbahan.

• Ano ang maaaring gawin ni Anna upang maipakita sa Ama sa Langit kung
gaano ang kanyang pagpapasalamat? (Dumalo sa lahat ng kanyang mga
pulong; maging magalang sa simbahan.)

Buod

Bigyan ang bawat bata ng papel at mga krayola at ipaguhit sa kanila ang mga
larawan ng mga bagay na pinasasalamatan nila. Anyayahan ang mga bata na
sabihin sa ibang kasapi ng klase ang tungkol sa kanilang mga larawan.

Patotoo Sabihin sa mga bata kung gaano ang iyong pasasalamat sa pagiging guro nila.
Ipaliwanag kung paano mong ipinakikita sa Ama sa Langit ang iyong pagtanaw ng
utang na loob sa ganitong mga pagpapala. Magpatoto na ang Ama sa Langit ay
nagbigay sa atin ng maraming pagpapala at siya ay maligaya kapag nakadarama
tayo ng pagtanaw ng utang na loob at pinasasalamatan siya sa ating mga
pagpapala.

Himukin ang mga bata na alalahaning pasalamatan ang Ama sa Langit sa kanilang
mga pagpapala sa kabuuan ng kanilang mga panalangin at sa kanilang mga kilos
sa loob ng darating na linggo.

Habang naghahanda ang mga bata para sa pangwakas na panalangin, tanungin
sila kung anong mga bagay ang maaari nilang pasalamatan sa Ama sa Langit sa
panalangin ng klase. Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na
panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Hilingin sa mga bata na sabihin kung ano ang kanilang paboritong mga hayop,
mga gulay at mga bungang-kahoy. Bigyang-diin na ang Ama sa Langit ang
nagplano at si Jesucristo ang lumikha ng lahat ng mga bagay na ito upang
matamasa natin. Dapat nating alalahaning ipakita ang ating pagtanaw ng utang
na loob para sa mga bagay na ito.

2. Ipakita ang ilang larawan ng mga hayop. Talakayin ang pangangalagang
kailangan ng mga hayop, katulad ng tubig, pagkain, pananamit, at pagmamahal.
Ipaliwanag na ang pangangalaga sa mga hayop at iba pang mga nilikha ay
nagpapakita sa Ama sa Langit na nagpapasalamat tayo para sa mga ito.

Gawaing pangsining

Aralin 24
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3. Kung may makukuha, ipalabas ang bahaging “Reverence for God and Creation”
sa Family Home Evening Video Supplement 2 (53277). Bigyang-diin na binalak
ng Ama sa Langit at nilikha ni Jesucristo ang lahat ng bagay na kailangan natin
upang mabuhay at maging maligaya. Dapat nating ipakita sa kanila kung gaano
ang ating pasasalamat sa marami nating mga biyaya.

4. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Pasasalamat sa Ama” (Thanks to Our
Father, Children’s Songbook, p. 20), “Ang Musmos Bang Tulad Ko?” (Can a 
Little Child Like Me, Children’s Songbook, p. 9), o “Ama sa Langit, Salamat sa
Iyo” (I Thank Thee, Dear Father, Children’s Songbook, p. 7). Ang mga titik sa
“Ama sa Langit, Salamat sa Iyo” ay kasama sa likod ng manwal.

Sabihin sa mga bata na maaari rin nating pasalamatan ang Ama sa Langit sa
pamamagitan ng pag-awit. Ipaliwanag na ang mga awit ng papuri sa Ama sa
Langit ay katulad ng mga panalangin (tingnan sa Doktrina at mga Tipan 25:12).

Pasasalamat sa Ama

Pasasalamatan sa Ama’y iaalay,
Sapagkat ang lahat s’ya ang may bigay.

Mata, tainga, kamay, at manga paa,
Damit at pagkain ay bigay din n’ya.

Aking Ama at Ina, sanggol na munti,
Ating Ama sa Langit ang magbahagi.

Pasasalamat sa Ama’y iaalay,
Sapagkat ang lahat, s’ya ang may bigay.

Ang Musmos Bang Tulad Ko?

Ang musmos bang tulad ko’y kayang magpasalamat?
Sa Ama’y maging tapat, mahalin mo ang lahat.
Gampanan ang tungkulin; buong pusong sambitin:
Ama, salamat! Ama salamat! Ama sa Langit salamat!
Sa bungang nasa puno, sa ibong humuhuni,
Sa araw na kayganda, sa gabi at umaga,
Sa gawaing kaysaya, batang munti ma’y kaya.
Ama, salamat! Ama, salamat! Ama sa Langit salamat!



Huwag Kalimutang 
Sabihing “Salamat sa Iyo”

Layunin Upang himukin ang bawat bata na huwag kalimutang magpasalamat sa iba sa
kanilang mga kilos ng kabaitan at pagmamahal.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Lucas 17:11–19 at Doktrina at mga 
Tipan 78:19.

2. Maghanda ng isang maikling liham ng pasasalamat katulad ng ipinakikita:

3. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya at isang Doktrina at mga Tipan.
b. Mga lapis o krayola at isang pirasong papel para sa bawat bata.
c. Pisara, tisa at pambura.
d. Larawan 2–45, Sampung Ketongin (Pakete ng Larawan ng Sining ng

Ebanghelyo 221; 62150).

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Paalaala: Gumawa ng natatanging pagsisikap habang nag-aaralin upang sabihing
“salamat” sa mga bata kapag naaangkop.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Maaari Nating Gamitin ang Isang Natatanging Salita

Sabihin sa mga bata na may isang natatanging salita na nais mong ibahagi sa
kanilang lahat. Ang natatanging salitang ito ay maaaring gamitin ng lahat, ngunit
hindi ito gaanong nagagamit. Ibulong ang “salamat” sa isa sa mga bata, at
ipabulong sa kanya ang “salamat” sa isa pang bata. Magpatuloy hanggang sa
marinig ng bawat bata ang salita. Patayuin ang huling bata at ipabigkas nang
malakas ang salita.

• Kailan natin sinasabing “salamat”?

Gawaing 
pantawag pansin

Salamat. Natutuwa ako na ikaw ang 
aking guro.

Nagmamahal,

Rebecca
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Ipaliwanag na gusto nating gawan tayo ng mabubuting bagay ng lahat ng tao,
ngunit kung minsan ay nalilimutan nating pasalamatan sila.

Ipakita ang larawan 2–45, Sampung Ketongin, at hilingin sa mga bata na sabihin 
sa iyo ang naaalala nila tungkol sa larawan mula sa nakaraang aralin. Maaaring
naisin mong ipasadula sa mga bata ang kuwento ng sampung ketongin (tingnan
sa Lucas 17:11–19).

Tinutukoy ang larawan, ituro ang ketongin na nagpapasalamat kay Cristo.

• Bakit nagbalik ang lalaking ito kay Jesus?

• Ano ang ginawa ng ibang mga lalaki?

Ipaalaala sa mga bata na pinagaling ni Jesucristo ang sampung ketongin, ngunit
isa lamang ang nakaalalang magpasalamat sa kanya. Maaaring natuwa si Jesus
na nakaalala ang isang tao, ngunit nalungkot na ang iba ay hindi nakaalala.

Talakayan • Ano ang dapat nating ipagpasalamat sa Ama sa Langit at kay Jesucristo?

• Sino pa ang dapat nating pasalamatan? (Ang ating mga mag-anak, guro,
kaibigan, sinumang gumagawa ng kabutihan sa atin.)

Maaari Nating Pasalamatan ang Iba

Isalaysay ang kuwento sa iyong sariling mga salita, na inilalarawan ito sa
pamamagitan ng simpleng mga iginuhit na larawan sa pisara (katulad ng 
isang bingwit, isang isda, at isang keyk [cake]):

Ikinalulugod ni Carlos ang pagkakamping at pangingisda at gustong ginugugol
ang halos bawat Sabado sa pangingisda sa kalapit na ilog. Ngunit noon ay
namatay ang kanyang ama at maraming bagay ang nagbago para kay Carlos.
Wala nang magsasama sa kanya sa pamimingwit.

Si Carlos ay nalungkot at napag-isa. Ang kanyang guro sa Primarya, si Kapatid 
na [lalaki] Taylor, ay nakapansin sa kanyang kalungkutan at nais siyang maging
maligaya. Inanyayahan ni Kapatid na Taylor si Carlos na mamingwit.

Si Carlos ay lubos na naligayahan na muling makapamingwit. Siya ay nakahanda
na at naghihintay nang dumating si Kapatid na Taylor upang sunduin siya. Sina
Carlos at Kapatid na Taylor ay maghapong masaya sa tabing ilog. Nakahuli sila 
ng ilang isda, at nang gabing iyon ay kinain nila ang isda sa hapunan na kasama
ang ina at mga kapatid ni Carlos.

Nais pasalamatan ni Carlos si Kapatid na Taylor sa pagsasama sa kanya sa
pamimingwit.

• Ano ang maaaring gawin ni Carlos upang mapasalamatan si Kapatid na Taylor?

Pagkatapos sumagot ng mga bata, pasalamatan sila sa kanilang mga mungkahi 
at sabihin sa kanila ang napagpasiyahang gawin ni Carlos:

Nagpasiya si Carlos na upang mapasalamatan si Kapatid na Taylor, siya ay
gagawa ng isang kanais-nais na bagay para sa kanya. Tinulungan ni Carlos ang
kanyang ina sa paggawa ng keyk, at nang sumunod na araw ay dinala niya ang
keyk sa tahanan ni Kapatid na Taylor. Ibinigay ni Carlos ang keyk kay Kapatid na
Taylor at sinabing, “Salamat po sa pagsasama ninyo sa akin sa pamimingwit.”

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Kapatid na Taylor nang ihatid sa kanya 
ni Carlos ang keyk?

Kuwento at
talakayan
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• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Carlos?

Banal na kasulatan Basahin nang malakas ang Doktrina at mga Tipan 78:19. Ipaliwanag na sinasabi 
ng banal na kasulatang ito na kung mapagpasalamat tayo, tayo ay liligaya.

• Ano ang nadarama ninyo kapag sinasabi ninyong “salamat” sa isang tao?

• Ano ang nadarama ninyo kapag may nagsasabing “salamat” sa inyo?

Pakikisali ng bata Anyayahan ang mga bata na magsalaysay ng mga pagkakataon nang
magpasalamat sa kanila ang isang tao para sa isang bagay na ginawa nila at
ipaliwanag kung ano ang nadama nila sa ginawang pagpapasalamat sa kanila.
Maaaring naisin mong magbahagi ng isang pansarili mong karanasan.

Maaari Nating Sabihing “Salamat” sa Maraming Paraan

Kuwento Isalaysay ang sumusunod sa iyong sariling mga salita:

Si Kapatid na [babae] Wells ay isang guro sa Primarya. Ikinalulugod niya ang
pagtuturo at mahal ang mga bata sa kanyang klase. Sinisikap niyang magkaroon
ng nakahandang magandang aralin tuwing Linggo. Mahal niya ang Ama sa Langit
at si Jesucristo, at sinabihan niya ang mga bata tungkol sa kanyang patotoo at
kung gaano kamahal ni Jesus ang bawat isa sa kanila. Nag-uukol siya ng
pagmamahal at pansin sa mga bata sa kanyang klase. Palagi niyang naaalala 
ang kanilang mga kaarawan at ang iba pang mga natatanging pagdiriwang.

Isang Linggo pagkagaling sa simbahan, may kumatok sa pinto ni Kapatid na 
Wells. Iyon ay si Rebecca, isa sa mga bata sa kanyang klase. May ibinigay si
Rebecca kay Kapatid na Wells sa isang magandang kulay rosas na sobre.

• Mahuhulaan ba ninyo kung ano ang nasa sobre?

Ilabas ang maikling liham ng pasasalamat na inihanda mo at basahin ito sa klase.

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Kapatid na Wells nang basahin niya ang
maikling liham?

Talakayan • Paano “nagpasalamat” si Rebecca sa kanyang guro?

• Ano ang iba pang mga paraan na maaari tayong magpahiwatig ng pasasalamat?

• Sino ang gumagawa ng mabubuting bagay para sa inyo?

Isulat ang mga sagot ng mga bata sa huling tanong na nasa pisara. Pagkatapos
magkaroon ng pagkakataong sumagot ang lahat ng bata, tukuyin ang talaan sa
pisara at tanungin ang mga bata kung ano ang mapasasalamatan nila sa bawat
tao. Halimbawa, tanungin ang mga bata:

• Ano ang maaari mong ipagpasalamat sa mga kasapi ng pamunuang obispo?

• Ano ang maaari mong ipagpasalamat sa tagakumpas o piyanista ng Primarya?

Gawaing pangsining Bigyan ang mga bata ng mga lapis o krayola at papel upang makagawa ng mga
maikling liham ng pasasalamat. Ilimbag o tulungan silang ilimbag ang Salamat sa
kanilang maiikling liham, at palamutian nila ang maiikling liham sa pamamagitan 
ng mga lapis o krayola.

Ipaliwanag na maaari nilang ibigay ang maikling liham na ito sa isang taong nais
nilang pasalamatan. Ipatukoy sa mga bata kung kanino nila ibibigay ang kanilang
maiikling liham. Ipaalaala sa mga bata na ang pagpapasalamat sa iba ay hindi
lamang nakapagpapaligaya sa mga taong pinasasalamatan natin, ito ay
nakapagpapaligaya rin sa atin.

Aralin 25
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Buod

Paglalahad ng guro Bago magtapos ang klase, pasalamatan ang bawat bata para sa isang mabuting
bagay na ginawa nila sa Primarya. Maging matapat at tiyakin. Maaaring
pasalamatan mo ang isang bata sa—

• Pag-upo nang buong galang habang nagkaklase.

• Pakikinig sa aralin.

• Pagbibigay ng pambungad na panalangin.

• Mabuting pakikitungo sa iba.

• Pag-awit sa pambungad na pagsasanay.

• Pagtataas ng kamay bago magsalita.

• Pagsagot sa isang tanong.

• Pagkakaroon ng masayahing mukha habang nagkaklase.

Patotoo Ipahiwatig ang iyong pasasalamat sa pagdalo ng bawat bata sa iyong klase.
Ipaalaala sa mga bata kung gaano mapaliligaya ng isang simpleng “pasasalamat”
ang isang tao.

Himukin ang mga bata na subukin kung ilang ulit nilang magagamit ang natatanging
salitang “salamat” sa buong linggo sa piling ng kanilang mag-anak at mga kaibigan.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Patayuin ang mga bata at paghiwa-hiwalayin ang kanilang mga upuan upang
magkaroon sila ng sapat na puwang sa paglalakad sa palibot ng kanilang mga
upuan.

Tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata at
koro ng “Ako’y May Dalawang Tainga” (I Have Two Ears, Children’s Songbook,
p. 269), na ginagamit ang mga galaw na nakasaad sa ibaba:

Ako’y may dalawang tainga (ituro ang mga tainga),
At dalawang mata (ituro ang mga mata).
Manga paang magdadala 
Sa akin sa tama (lumakad nang paikot sa upuan).

Koro:
Sa wasto’y gagamitin,
Sa laro’t gawa (magkunwaring pinatatalbog ang bola).
Salamat sa aking Ama
At ako’y nilikha (maupo, ihalukipkip ang mga bisig at iyuko ang ulo).

2. Isuot ang isang butones o ang isang singsing sa isang piraso ng pisi o sinulid 
na may sapat na haba upang mahawakan ng lahat ng mga bata, at ibuhol ang
magkabilang dulo ng pisi. Paupuin nang pabilog ang mga bata at ipapatong ang
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kanilang mga kamay sa pisi. Pagpasa-pasahan ng bawat bata ang butones o
singsing hanggang sa sabihin mong, “Tigil.” Ang batang mayhawak sa butones
o singsing sa pagkakataong ito ay magsasabing, “Nagpapasalamat ako kay
(pangalan ng tao) para sa (isang bagay).” Ipagpatuloy ang laro hanggang sa
magkaroon ang bawat bata ng kahit isang pagkakataon man lamang upang
sumagot.

3. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Salamat at Ako’y Naging Ako” (I Am
Thankful To Be Me, Children’s Songbook, p. 11).

Salamat at Ako’y Naging Ako
T’wing matutulog sa gabi,
Aking alaala
Manga bagay na kayganda,
‘Binigay ng Ama.
Manga kaibiga’t guro,
Mahal nila ako.
Dahil dito, salamat at
Ako’y naging ako.

4. Maghanda ng masang asin para magamit ng mga bata sa paghubog ng isang
bagay na ipinagpapasalamat nila (ang resipe ng masang asin ay matatagpuan 
sa aralin 9). Ipauwi sa kanila ang kanilang mga nilikha at ilagay ang mga ito sa
malapit sa kanilang pinananalanginan. Sa gayon ay mapapaalalahanan silang
pasalamatan ang Ama sa Langit sa panalangin para sa kanilang mga pagpapala.

5. Isalaysay ang kuwento ng mga Jaredita sa kanilang mga gabara, na
matatagpuan sa Eter 2:16–18 at 6:4–11. Maaaring naisin mong ilarawan ang
mga gabara sa pamamagitan ng pagtataklob ng dalawang magkasukat na 
mga mangkok.

Hilingin sa mga bata na ipagpalagay na sinabihan sila ng Panginoon at ang
kanilang mga mag-anak na gumawa ng mga gabara na katulad ng mga
Jaredita. Hilingin sa kanila na magkunwaring nasa dagat sila na sakay ng 
maliliit na gabarang ito sa loob ng halos isang taon. Siniklut-siklot sila ng 
alon sa karagatan at may pagkakataong lubusang nalubog sa tubig. Marami
ding hayop sa loob ng mga gabara.

• Ano ang madarama ninyo sa paglalakbay sa gayong paraan?

Basahin nang malakas ang Eter 6:9 upang malaman kung ano ang naging
pakiramdam ng mga Jaredita sa kanilang paglalakbay. Tulungan ang mga
batang maunawaan na kapag dumaranas tayo ng mga kahirapan ay maraming
bagay ang ating pinasasalamatan. Kung may sakit tayo halimbawa, maaari
tayong magpasalamat sa mga taong nag-aalaga sa atin. Kung palagi tayong
hahanap ng mga bagay na ating mapasasalamatan ay ating makikita ang
marami nating pagpapala.

6. Sa susunod na linggo, magpadala ng mga maikling liham ng pasasalamat sa
mga bata sa iyong klase, na sinasabi sa bawat isa kung gaano mo ikinalulugod
na siya ay nasa iyong klase. Magbanggit ng isang tiyak na bagay na ginawa ng
bawat bata na nakatulong sa klase. 
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Ang Pagpili ng Tama ay
Nagdudulot sa Akin ng

Maligayang Pakiramdam
Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na ang paggawa ng tama ay

nakapagpapaligaya sa atin samantalang ang paggawa ng mali ay
nakapagpapalungkot sa atin.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Lucas 15:11–24.

2. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Mga Ngiti” (Smiles, Children’s
Songbook, p. 267) at “Piliin ang Tamang Daan” (Mga Himno at Awit Pambata).
Ang mga salita sa mga awit na ito ay kasama sa likod ng manwal.

3. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Isang maliit na bato o buto para sa bawat bata.
c. Ang mukhang nakangiti/nakasimangot mula sa aralin 22.
d. Isang lapis o krayola para sa bawat bata.
e. Isang malaking bilog na papel para sa bawat bata.
f. Larawan 2–46, Ang Alibughang Anak (Pakete ng Larawan ng Sining ng

Ebanghelyo 220; 62155).

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Paalaala: Alalahanin na ang mga batang wala pang walong taon ay hindi pa
mananagot at hindi kailangang magsisi ng kasalanan. Himukin ang mga bata na
gawin ang tama, ngunit iwasang makadama sila ng pagkakasala sa mga bagay 
na ginawa nila.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Hindi Tayo Mapalagay Kapag Gumagawa Tayo ng Mali

Ipahubad sa isang bata ang isang sapatos at ilagay sa loob nito ang isang maliit
na bato o buto. Ipasuot muli sa bata ang sapatos at pahakbangin nang ilang
hakbang sa paligid ng silid. Hilingin sa bata na sabihin sa ibang mga bata ang
nadarama ng kanyang paa.

Ituro na kapag hindi tama ang mga bagay, tayo ay hindi mapalagay at malungkot,
at iniisip nating mabuti kung ano ang mali.

Ipaalis sa bata ang bagay at muling lumakad sa paligid ng silid. Ipasabi sa bata 
sa klase kung gaano kabuti ang pakiramdam ng kanyang paa.

Gawaing 
pantawag pansin
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Magbigay ng isang bato o buto sa bawat bata, at hayaang ilagay ng mga nais
sumali ang mga bato o buto sa kanilang mga sapatos. Patayuin sila at pahakbangin
nang ilang hakbang upang maramdaman kung gaano nakaaasiwa ang bagay.
Tipunin ang mga bato o buto at patayuing muli ang mga bata upang makita kung
gaano kabuti ang pakiramdam ng kanilang mga paa nang maialis ang bagay.

Ihambing ang bato o buto sa isang maling kilos. Kapag nakagagawa tayo ng mali,
tayo ay hindi mapalagay at malungkot. Ngunit kapag nalulungkot tayo sa paggawa
ng mali at sinisikap itama ang ating maling pagpili, ito ay katulad ng pag-aalis ng
bato o buto sa ating sapatos: nawawala ang nakaaasiwang pakiramdam at maaari
tayong maging maligayang muli.

Ipaliwanag na ang aralin sa araw na ito ay tungkol sa pag-aalis ng hindi mapalagay
na damdamin upang palitan ng maligayang pakiramdam.

Maaari Nating Palitan ang Malulungkot na Pakiramdam ng Maliligayang
Pakiramdam

• Ano ang inyong pakiramdam kapag may nagagawa kayong mali?

Isalaysay sa sarili mong mga salita ang sumusunod na kuwento tungkol sa isang
batang babae na nakagawa ng mali at naging malungkot. Hilingin sa mga bata na
makinig upang malaman kung ano ang ginawa niya upang mapalitan ang kanyang
malungkot na pakiramdam ng maligayang pakiramdam.

Ang kaibigan ni Angela na si Maria ay may magagandang laruang pagkain na may
maliliit na prutas at gulay. Ibig na ibig paglaruan ni Angela ang laruang pagkaing 
ito at inaasam na sana ay sa kanya ito. Isang araw habang hindi nakikita ni Maria
ay ibinulsa ni Angela ang isang dakot na maliliit na prutas at gulay. Iniuwi ni Angela
ang pagkaing ito nang hindi sinasabi kahit kanino ang tungkol dito.

• Sa palagay ba ninyo ay nasiyahan si Angela sa paglalaro ng mga laruang
pagkain na kinuha niya?

Hindi mapaglalaruan ni Angela ang laruang pagkain nang lantaran dahil ayaw
niyang malaman ng kanyang ina na kinuha niya ang mga ito. Itinago niya ang mga
laruang prutas at gulay sa ilalim ng kanyang kama, at siya ay kailangang gumapang
pa roon kapag nais niyang paglaruan ang mga ito. Si Angela ay malungkot kahit na
nasa kanya na ang mga laruang gusto niya.

• Ano ang maaaring gawin ni Angela upang baguhin ang kanyang malungkot na
damdamin?

Purihin ang mga bata sa kanilang mga naaangkop na mungkahi at ipaliwanag
kung ano ang ginawa ni Angela:

Napansin ng ina ni Angela ang kanyang paglalaro sa ilalim ng higaan at itinanong
kung ano ang ginagawa niya. Ipinakita ni Angela sa kanyang ina ang laruang pagkain
at ipinaliwanag kung gaano siya kalungkot. Si Angela ay tinulungan ng kanyang ina
na maunawaan ang dapat niyang gawin upang maging maligaya muli. Ibinalik ni
Angela ang laruang pagkain kay Maria at sinabi kay Maria na ikinalulungkot niyang
kinuha niya ito. Pagkatapos maibalik ang laruang pagkain ay naligayahan at
napanatag si Angela. Natuwa siyang maitatama niya ang kanyang maling pagpili.

• Ano ang maling ginawa ni Angela?

Talakayan Ipakita ang iginuhit na mukhang nakangiti/nakasimangot. Ipakita ang malungkot 
na mukha at pagkatapos ang masayang mukha.

Kuwento at
talakayan
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• Aling mukha ang nagpapakita ng nadama ni Angela pagkatapos niyang kunin
ang laruang pagkain? (Anyayahan ang isang bata na ipihit ang iginuhit na
larawan sa malungkot na mukha.)

• Ano ang ginawa ni Angela upang maitama ang kanyang maling pagpili?

• Aling mukha ang nagpapakita ng nadama ni Angela pagkatapos niyang maisauli
ang pagkain? (Anyayahan ang isang bata na ipihit ang iginuhit na larawan sa
masayang mukha.)

Sabihin sa mga bata na kung minsan tayong lahat ay nakagagawa ng mga maling
bagay. Ang paggawa ng mga maling bagay ay nakapagpapalungkot sa atin.
Ngunit kapag sinabi nating ikinalulungkot natin at sisikaping itama ang ating mga
maling pagpili ay magiging maligaya tayong muli.

Nais ni Jesucristo na Maging Maligaya Tayo

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na ang pagsasabing ikinalulungkot natin at pagsisikap na itama ang
mga mali nating pagpili ay dalawa sa mga hakbang ng pagsisisi.

Ipaulit sa mga bata ang salitang pagsisisi nang ilang ulit.

Ipaliwanag na nais ni Jesucristo na piliin natin ang tama, ngunit alam niyang
minsan ay makagagawa tayo ng mga maling bagay. Ginawa niyang maaari para 
sa atin ang magsisi kapag nakagawa tayo ng mga maling bagay. Naipangako niya
na kung magsisisi tayo, tayo ay patatawarin sa ating mga pagkakamali at magiging
maligayang muli. Ang pagsisisi ay isang mahalagang bahagi ng pagiging kasapi
ng simbahan ni Jesus.

Ipaalaala sa mga bata na ang paggawa ng isang bagay na mali ay katulad ng
pagkakaroon ng bato sa kanilang mga sapatos. Hindi tayo mapalagay. Ang pagsisisi
ay katuald ng pag-aalis ng bato sa ating sapatos. Maganda ang pakiramdam kapag
walang suliranin.

Ipakita ang Bibliya at ipaliwanag na sa aklat na ito ng banal na kasulatan ang
Tagapagligtas ay nagsalaysay ng isang kuwento tungkol sa isang anak na lalaki 
na piniling gawin ang maling bagay at pagkatapos ay nagsisi at ginawa ang tama.
Hilingin sa mga bata na pakinggan kung ano ang ginawa ng anak at kung paano
siyang tinulungan ng ama.

Sa sarili mong mga salita, isalaysay ang kuwentong matatagpuan sa Lucas
15:11–24. Ipakita ang larawan 2–46, Ang Alibughang Anak, sa angkop na oras.

Ipaliwanag na kung minsan ang kuwentong ito ay tinatawag na “Ang Alibughang
Anak.” Sabihin sa mga bata na ang ibig sabihin ng salitang alibugha ay mapanglustay.
Ipaliwanag na gusto nang kunin ng nakababatang anak na lalaki ang pera dahil ayaw
na niyang maghirap sa pagtatrabaho. Nais niyang gawin ang anumang naisin niya.
Nang makuha na niya ang pera sinayang niya ito. Ginugol niya ito sa mga bagay na
hindi mabuti.

Ipaliwanag na nang maubusan na ng pera ang anak na lalaki, napagtanto niya 
na naging hangal siya at nakagawa ng mga maling bagay. Siya ay nagpasiyang
magbalik sa kanyang ama at sabihin sa kanyang nalulungkot siya sa ginawa niya.
Nadama niyang hindi na siya karapat-dapat na tawaging anak ng kanyang ama,
ngunit siya ay nagpasiyang umuwi at hilinging maging isa sa mga tagapaglingkod
ng kanyang ama.

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng anak nang mapagtanto niyang nakagawa
siya ng maling mga bagay?

Basahin nang malakas ang Lucas 15:20–24.

• Ano ang ginawa ng ama nang umuwi ang kanyang anak?

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng anak nang salubungin siya ng kanyang
ama?

Ipaliwanag na tulad lamang ng kung paanong naging maligaya ang ama ng
kabataang lalaking ito na nagbago mula sa mga maling bagay na nagawa niya
tungo sa paggawa ng mga tamang bagay, ay gayundin naman kaligaya ang ating
mga magulang at ating Ama sa Langit kapag sinisikap nating itama ang ating mga
maling pagpili. Tayo rin ay maligaya kapag pinipili nating gawin ang tama.

Magkakaroon Tayo ng Maligayang Pakiramdam Kapag Itinatama Natin ang
Ating mga Maling Pagpili

Gawain Bigyan ang bawat bata ng isang bilog na papel at isang lapis o krayola. Ipaguhit sa
mga bata ang sarili nilang mga mukha na nakangiti/nakasimangot. Ipakita ang
natapos na mukhang nakangiti/nakasimangot upang makopya nila ito, at tulungang
sila kung kailangan.

Ilarawan ang ilang mga kalagayan kung saan ang ilan ay nakagawa ng maling
pagpili. Ipataas sa mga bata ang kanilang mga mukhang yari sa papel upang
ipakita ang nadarama ng bawat tao pagkatapos gawin ang maling pagpili.
Pagkatapos ay itanong kung paanong maitatama ng tao ang maling pagpili, at
ipagamit sa mga bata ang mga mukhang yari sa papel upang ipakita kung ano
ang mararamdaman ng bawat tao pagkatapos gawin ang gayon. Gamitin ang
sumusunod na mga halimbawa o lumikha ng ilan na sariling iyo:

1. Si Tomas ay umakyat sa isang bakod habang siya ay papauwi mula sa paaralan
at nasira niya ang kanyang pinakamainam na pantalon. Alam niyang magagalit
ang kanyang ina dahil maraming ulit na niyang sinabi kay Tomas na huwag
aakyat sa bakod na suot ang kanyang damit na pampasok sa paaralan.

• Ano ang dapat gawin ni Tomas?

2. Si Karin ay binigyan ng kanyang ina ng dalawang kendi, isang para sa kanya at
isang para sa kanyang kapatid na babae. Habang wala pa ang kanyang kapatid,
kinain na ni Karin ang dalawang kendi.

• Ano ang dapat gawin ni Karin?

3. Si Ben ay nagpunta sa bahay ng kanyang kaibigan upang maglaro, ngunit ang
kanyang kaibigan ay wala sa kanilang tahanan. Habang paalis si Ben, nakita
niya sa bakuran ang isa sa mga laruan ng kanyang kaibigan. Iniuwi ni Ben ang
laruan at pinaglaruan ito.

• Ano ang dapat gawin ni Ben?

4. Si Rachel ay nakakita ng isang pitaka sa kanyang pagpunta sa paaralan. Maya-
maya nang magtanong ang isang batang babae kung nakita niya ang pitaka ay
sinabi ni Rachel na, “Hindi.”

• Ano ang dapat gawin ni Rachel?
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5. Si Philip ay naglalaro sa bakuran na kasama ang kanyang kapatid na lalaki. 
Ang kanyang kapatid ay may ginawang hindi naibigan ni Philip, at sinuntok 
siya ni Philip at pinaiyak siya.

• Ano ang dapat gawin ni Philip ngayon?

Awit Ipataas sa mga bata ang kanilang mga mukhang nakangiti/nakasimangot at awitin
o bigkasin ang mga salita sa “Mga Ngiti,” na ipinipihit ang mga mukhang yari sa
papel kapag angkop.

Buod

Patotoo Magbigay ng patotoo sa mga bata na maaari tayong magkaroon ng maligayang
pakiramdam kapag pinipili natin ang tama. Maaari rin tayong magkaroon ng
maligayang pakiramdam kapag itinatama natin ang ating mga maling pagpili.
Ipaliwanag na habang higit nating natututuhang sundin ang mga aral ni Jesucristo
ay mas kakaunting maling pagpili ang ating magagawa.

Imungkahi na iuwi ng mga bata ang kanilang mga mukhang yari sa papel at
sabihin sa kanilang mga mag-anak ang natutuhan nila tungkol sa maligaya at
malungkot na damdamin.

Awit Awitin o bigkasin sa mga salita sa “Piliin ang Tamang Daan” na kasama ang mga
bata.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Ipaalaala
sa bata na hilingin sa Ama sa Langit na tulungan ang mga batang makilala at
maitama ang kanilang mga maling pagpili.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan sa “Oras ng
Klase” ang “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Tulungan ang mga bata na mag-isip kung paano mapipigilan o maiiwasan ang
mga maling pagpili na ginagamit ang mga kalagayang inilarawan mo sa
bahaging “Magkakaroon Tayo ng Maligayang Pakiramdam Kapag Itinatama
Natin ang Ating mga Maling Pagpili.” Isadula nila ang mga kalutasan o sagot.

2. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Kung Ikaw ay Masaya” (If You’re Happy,
Children’s Songbook, p. 266), na tinutulungan ang mga bata na gumawa ng
mga bagong talata at galaw tungkol sa maliligayang pagpili.

Halimbawa:

Kung ikaw ay masaya, tumulong ka (ipalakpak ang mga kamay)!
Kung ikaw ay masaya, tumulong ka (ipalakpak ang mga kamay)!
Piliin mo ang tama at ito’y ipakita.
Kung ikaw ay masaya, tumulong ka (ipalakpak ang mga kamay)!

Iba pang maaaring gamitin:

magtapat ka (dalawang ulit na ituro ang bibig)
magpahiram (iunat ang isang kamay, at isunod ang kabila)
manalangin (ihalukipkip ang mga bisig at yumuko)
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Maaaring naisin mong magtapos sa pamamagitan ng pag-awit ng pinakahuling
talata na binubuo ng pinagsama-samang ideya:

Kung ikaw ay masaya, tumulong ka (ipalakpak ang mga kamay), magtapat ka
(dalawang ulit na ituro ang bibig), magpahiram (iunat ang isang kamay, at isunod
ang kabila), manalangin (ihalukipkip ang mga bisig at yumuko.)!

3. Paupuin nang pabilog ang mga bata. Magtanong ng isang pagbabalik-aral 
na tanong at pagkatapos ay maghagis ng isang supot ng bins o iba pang
malambot na bagay sa bata na nais mong sumagot sa tanong. Pagkatapos
sumagot ang bata, ipahagis mo sa kanya ang supot ng bins pabalik sa iyo.
Magpatuloy hanggang ang bawat bata ay nakasagot nang kahit isang tanong
lamang.

Mga maaaring itanong:

• Ano ang naramdaman mo nang may bato o bins ang iyong sapatos?

• Ano ang nadarama mo kapag nakagagawa ka ng maling bagay?

• Bakit hindi nasiyahan si Angela sa paglalaro ng ninakaw na laruang pagkain?

• Ano ang ginawa ni Angela upang baguhin ang kanyang malungkot na
pakiramdam?

• Ano ang nadarama natin kapag sinisikap nating itama ang isang maling
pagpili?
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Maaari Kong Matulungan ang 
Iba na Maging Maligaya sa

Pamamagitan ng Pagbabahagi
Layunin Himukin ang mga bata na tulungan ang iba na maging maligaya sa pamamagitan

ng pagbabahagi sa kanila.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Marcos 6:30–44 at Juan 6:1–13.

2. Maghanda ng kaunting pagsasaluhang pagkain para sa bawat bata at sa iyong
sarili. Kung Linggo ng pag-aayuno, pumili ng iba maliban sa pagkain para sa
pagsasaluhan at iangkop ang aralin kung kailangan.

3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa pangatlong talata ng “Sabi 
ng Munting Sapa, ‘Magbigay’” (Piliin Ang Tama, B). Ang mga salita sa awit na 
ito ay kasama sa likod ng manwal.

4. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Ilang gamit na maaaring ibahagi, katulad ng isang bola, isang aklat, at isang

kahel. Ilagay ang mga bagay na ito sa isang supot na papel o bag.
c. Larawan 2–47, Pagpapakain sa Limang Libo (62143); larawan 2–48,

Pagluluksong Lubid (62523); larawan 2–49, Mga Batang Lalaki na
Nagbibigayan ng Cookies; larawan 2–50, mga batang naghihiraman ng 
mga maliit na piraso ng kahoy.

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Maaari Tayong Magbahagi

Isa-isang ipakita ang bawat bagay na dinala mo na nasa supot na papel o bag, at
talakayin ito na ginagamit ang sumusunod na mga tanong:

• Ilang tao ang masisiyahan dito (pangalan ng bagay) kung ako lamang ang
gagamit nito?

• Ilang tao ang masisiyahan dito kung ibabahagi ko ito?

• Ano ang mga paraan na maibabahagi ko ito?

Talakayan Pagkatapos ninyong talakayin ang lahat ng bagay na kasama ang mga bata, itanong:

• Ano ang mayroon kayo na maaari ninyong ibahagi sa isang tao? Paano ninyo 
ito maibabahagi?

Gawaing 
pantawag pansin

158

Aralin

27



159

Himukin ang mga bata na magbanggit ng ilang tiyak na gamit at sabihin kung
kanino nila maibabahagi ito at paano nila maibabahagi ito.

Kung hindi pa nababanggit ng mga bata ang mga bagay na ito, imungkahi na
maaari rin nating ibahagi ang ating panahon, ating mga talino, at ang ebanghelyo.

• Paano natin maibabahagi ang ating panahon?

• Paano natin maibabahagi ang ating mga talino?

• Paano natin maibabahagi ang ebanghelyo?

Tinuruan Tayo ni Jesucristo na Magbahagi

Ipakita ang Bibliya at ipaliwanag na ito ay naglalaman ng kuwento tungkol sa isang
batang lalaki na tumulong kay Jesucristo at sa maraming tao sa pamamagitan ng
pagbabahagi. Isalaysay ang kuwentong matatagpuan sa Juan 6:1–13 (tingnan din
sa Marcos 6:30–44). Ipakita ang larawan 2–47, Pagpapakain sa Limang Libo, sa
naaangkop na panahon.

• Ilang tinapay at isda mayroon ang batang lalaki? (Tingnan sa Juan 6:9.)

• Ilang tao sa palagay ninyo ang mapakakain ng limang tinapay at dalawang isda?

• Ilang tao ang pinakain ni Jesucristo? (Tingnan sa Juan 6:10.)

Tulungan ang mga bata na maunawaang ito ay malaking bilang ng mga tao.
Ihambing ang mga taong pinakain sa isang pangkat na mga limang libong tao na
mas kakilala ng mga bata (halimbawa, “Ang mga pinakain ni Jesus ay kasindami
ng mga taong nasa ating bayan,” o “Ang mga pinakain ni Jesus ay kasindami ng
mga taong magkakasya sa lokal na istadyum”).

Ipaliwanag na maaaring kinain na sana ng batang lalaki ang pagkain. Ngunit dahil
maluwag sa kanyang kalooban ang magbahagi, ang Tagapagligtas ay gumawa ng
isang himalang nakatulong sa libu-libong mga tao.

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng mga tao nang magbahagi ang batang
lalaki?

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng batang lalaki na nagbahagi?

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa pangatlong talata ng “Sabi ng Munting Sapa,
‘Magbigay.’”

Ipaalaala sa mga bata na si Jesucristo ay nagbahagi ng maraming bagay sa atin 
at nais na ibahagi natin ang mga ito sa ibang mga tao.

Mapaliligaya Natin ang Ating Sarili at ang Ibang mga Tao sa Pamamagitan
ng Pagbabahagi

Sabihin sa mga bata na katulad ng batang lalaki noong panahon ni Jesus na
nakakita ng pagkakataong magbahagi, tayo din ay makakikita ng mga paraan
upang magbahagi at tulungan ang iba na maging maligaya. Ipakita ang mga
larawan ng mga batang nagbabahagi (2–48, 2–49, at 2–50), nang isa-isa, at
itanong ang mga sumusunod para sa bawat larawan:

• Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawang ito?

• Ano ang ibinabahagi nila?

• Ano sa palagay ninyo ang nadarama nila tungkol sa pagbabahagi? Bakit?

Talakayan 
sa larawan

Kuwento sa 
banal na kasulatan
at talakayan
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Pakikisali ng bata Pagkuwentuhin ang mga bata tungkol sa mga pagkakataon nang sila ay
nagbahagi at kung ano ang kanilang nadarama kapag nagbabahagi sila.

Ituro na kapag nagbabahagi tayo, hindi lamang natin tinutulungan na maging
maligaya ang iba, kundi tayo man ay maligaya din.

Purihin ang mga bata kung nagpakita sila ng kusang-loob na pagbabahagi;
pagkatapos ay talakayin sa kanila ang mabubuting pakiramdam na dulot ng
pagbabahagi sa bawat isa. Bigyang-diin na ang pagbabahagi ay makapagbibigay
sa atin ng maligayang pakiramdam.

Kuwento Isalaysay ang isang kuwento tungkol sa isang batang maligaya at nakapagpaligaya
sa iba dahil nagbahagi siya. Maaaring naisin mong gamitin ang sumusunod na
kuwento:

Si David ay may bagong kahon ng mga karayola at kinukulayan ang isang
magandang larawan nang dalhin ng kanyang ina sa silid ang kanyang
nakababatang kapatid na babae. Hiniling ng ina na ibahagi ni David ang kanyang
mga krayola kay Allison at tulungan siya sa pagkulay. Ayaw ni David na ibahagi ito.
Si Allison ay hindi gaanong marunong magkulay at natakot si David na baka mabali
niya ang isa sa kanyang mga krayola. Ibinigay ni David sa kanya ang isang kulay
na hindi niya gaanong gusto.

Hindi nagtagal at kinailangan ni David ang krayolang naibigay niya kay Allison,
kaya’t sinubukan niyang bawiin ito. Si Allison ay nagsimulang umiyak. Nalungkot si
David sa pagpapaiyak niya sa kanyang kapatid, at naisip niyang gusto rin niyang
magkulay, kahit na hindi pa siya gaanong marunong sa paggawa nito. Tiningnan 
ni David ang kanyang mga krayola at nagpasiyang napakarami ng mga ito para
gamitin nilang dalawa. Hinayaan niyang pumili ng kulay si Allison, at masaya niyang
kinulayan ang kanyang kapirasong papel. Si David ay naligayahan din. (Hinango
mula sa “Inside the Lines,” ni Marjorie A. Parker, Friend, Peb. 1993, p. 28–29.)

• Bakit maligaya si Allison?

• Bakit maligaya si David?

Buod

Gawain Ipakita ang mga pagsasaluhang pagkain na dinala mo.

• Ano ang madarama ninyo kung sasarilinin ko ang pagsasaluhang pagkaing ito?

• Ano ang nanaisin ni Jesus na gawin ko sa pagkain?

Paghati-hatiin sa mga bata ang pagsasaluhang pagkain, at tanungin sila:

• Ano ang nanaisin ni Jesus na gawin ninyo sa inyong pagkain?

Ipabahagi sa dalawang bata ang kanilang pagkain sa lahat ng nasa klase. Sabihin
sa klase ang nadarama mo tungkol sa pagbabahagi at kung ano ang madarama
kung sinarili mo ang pagsasaluhang pagkain.

Hilingin sa dalawang batang namigay ng pagkain na sabihin ang nadama nila sa
pagbabahagi ng pagkain, at pagkatapos ay anyayahan ang iba pang mga bata 
na sabihin kung ano ang nadama nila sa pagbabahagi sa kanila ng pagkain.

Patotoo Magpatotoo sa mga bata na ang pagbabahagi ay nagdudulot ng kaligayahan.
Maaaring naisin mong sabihin ang tungkol sa isang pagkakataon nang ikaw ay
napaligaya ng pagbabahagi.
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Himukin ang bawat bata na magbahagi ng isang bagay sa isang tao sa linggong
ito.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Ipaalaala
sa bata na hilingin sa Ama sa Langit na tulungan ang mga bata na magbahagi
nang maluwag sa kalooban.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Sabihin sa mga bata na bilang isang simbahan tayo ay may saligan ng
pananampalataya na nagsasabing tayo ay naniniwala sa pagiging
mapagkawanggawa. Ang ibig sabihin ng mapagkawanggawa ay binabahaginan
natin ang ibang mga tao at gumagawa ng iba pang mabubuting gawa na
nagpapakita ng ating pagmamahal para sa kanila. Tulungan ang mga bata na
maisaulo ang bahagi ng ikalabintatlong saligan ng pananampalataya:
“Naniniwala kami sa pagiging . . . mapagkawanggawa.”

2. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Isang Panalangin” (A Prayer, Children’s
Songbook, p. 22). Ipaalaala sa ang mga bata na tayo ay binigyan ng Ama sa
Langit ng maraming kamangha-manghang pagpapala at siya ay maligaya
kapag ibinabahagi nating ang ating mga pagpapala sa iba.

Ama sa Langit, sa araw na ‘to,
Tulungang maging masaya’t mabait.
Sa paglalaro ay maging tapat,
At maging mapagbigay sa lahat.

3. Magdala ng masang asin para sa mga bata at tulungan ang bawat isa sa
kanilang gumawa ng isang bagay na nais nilang ibahagi sa kanilang mga
kaibigan o mga kasapi ng mag-anak (ang resipe ng masang asin ay
matatagpuan sa aralin 9).

4. Ipakita ang isang sisidlan ng mga lapis o krayola. Ipaliwanag na isa lamang 
ang iyong sisidlan ng mga lapis o krayola, ngunit nais mong gumuhit ng mga
larawan ang lahat ng mga bata. Ibigay ang sisidlan sa isang bata.

• Ano ang magagawa ni (pangalang ng bata) sa mga krayola (o lapis) upang
makaguhit ang bawat isa?

Bigyan ang bawat bata ng isang pirasong papel at hayaang ibahagi ng mga
bata ang mga krayola o lapis at gumuhit ng mga larawan ng kanilang mga sarili
na nagbabahaginan.

5. Ipasadula sa mga bata ang pagiging mga misyonero (kumakatok sa mga pinto,
nagbabasa ng mga banal na kasulatan, nagtuturo, at gumagawa ng iba pang
mga gawaing misyonero).

• Ano ang ibinabahagi ng mga misyonero?

• Ano sa palagay ninyo ang nadarama ng mga misyonero kapag nagbabahagi
sila ng ebanghelyo sa iba
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Maaari Akong Maging Mabait

Layunin Himukin ang bawat bata na maging mabait sa iba.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Lucas 10:25–37 at Juan 13:34–35, 15:12.
Tingnan din sa Mateo 22:36–40 at Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110),
kabanata 30.

2. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Lahat ay Magmahalan, Sabi 
ni Jesus” (Children’s Songbook, p. 61). Ang mga salita sa awit na ito ay kasama
sa likod ng manwal.

3. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Ginupit na larawan 2–1, sugatang lalaki; ginupit na larawan 2–2, saserdote;

ginupit na larawan 2–3, Levita; ginupit na larawan 2–4, Samaritano.

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito. Maaari mong naising papagsalitain sila
tungkol sa mga bagay na kanilang ibinahagi sa loob ng isang linggo.

Tinuruan Tayo ni Jesus na Maging Mabait sa Lahat

Ipakita sa mga bata ang mapa ng Lupang Pangako na matatagpuan sa hulihan 
ng aralin.

• Ano ito? (Isang mapa.)

Kung hindi marunong ang mga bata sa mga mapa, ipaliwanag na ang isang mapa
ay isang iginuhit na larawan ng isang pook na katulad ng isang bansa o lungsod.
Ang mga tao ay gumagamit ng mga mapa upang sabihin sa kanila kung paano
pumunta sa bawat pook. Ituro ang ilan sa mga bahagi ng mapa, katulad ng lupa,
dagat, at mga ilog.

Ipaliwanag na ipinakikita ng mapang ito ang Banal na Lupain, kung saan 
nanirahan si Jesucristo nang siya ay nasa daigdig.

Ituro ang Judea. Ipaliwanag na ang mga taong nanirahan sa bahaging ito ng 
Banal na Lupain ay tinawag na mga Judio.

Ituro ang Samaria. Ipaliwanag na ang mga taong nanirahan sa Samaria ay 
tinawag na mga Samaritano.

Gawaing 
pantawag pansin
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Ipaliwanag na noong kapanahunan ni Jesus ang mga Judio at mga Samaritano 
ay hindi nagkakaunawaan at ayaw sa isa’t isa. Ang pakiramdam ng mga Judio ay
mas magaling sila kaysa sa mga Samaritano. Ang mga Judio ay ayaw kumain sa
tahanan ng isang Samaritano o kaya ay kumain ng pagkaing inihanda ng mga
Samaritano. Ayaw na ayaw ng mga Judio sa mga Samaritano kung kaya’t kapag
kailangan nilang maglakbay patungo sa Galilea (ituro ang Galilea) ay iikutin nila
ang buong Samaria kahit na mas madaling dumaan sa Samaria. Ipakita kung
gaano kalayo ang maglakbay sa pamamagitan ng pag-ikot sa Samaria kaysa 
ang dumaan dito upang magpunta sa Galilea.

Ipaliwanag na noong nasa daigdig pa si Jesucristo, madalas siyang nagsasalaysay
ng mga kuwento upang tulungan ang mga tao na maunawaan ang kanyang mga
aral. Ang isa sa mga kuwentong isinalaysay niya ay tungkol sa isang Samaritano.

Isalaysay ang kuwento ng Mabuting Samaritano, na matatagpuan sa Lucas 10;30–37.
Anyayahan ang ilang bata na tulungan ka sa pamamagitan ng pagtataas ng mga
ginupit na larawan sa angkop na mga pagkakataon.

Bigyang-diin ang mga sumusunod na punto habang isinasalaysay mo ang kuwento:

1. Ang sugatang lalaki ay naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jerico 
(ituro ang dalawang lungsod sa mapa).

2. Ang unang lalaking nagdaan nang hindi humihinto upang tumulong ay 
isang saserdoteng Judio. Ang mga saserdote ay gumagawa sa templo at
ipinapalagay na mga matwid at banal na mga tao.

3. Ang pangalawang lalaking nagdaan nang hindi tumutulong ay isang Levita. 
Ang mga Levita ay manggagawa rin sa templo at mahalaga sa relihiyon ng 
mga Judio.

4. Ang pangatlong lalaki ay isang Samaritano. Siya ay tumigil upang tulungan 
ang sugatang lalaki.

Ipaliwanag na dahil napakabait ng Samaritanong ito, siya ay tinawag na Mabuting
Samaritano.

Ipasauli sa mga bata ang mga ginupit na larawan sa iyo.

Ipasadula sa ilang mga bata ang kuwento tungkol sa Mabuting Samaritano, o
hayaang maglaro ang mga bata ng “Sundan Mo ako sa Jerico” sa pamamagitan
ng paggamit ng mga sumusunod:

Pahigain sa sahig o paupuin sa upuan ang isang bata, na nagpapanggap na
sugatan. Ikaw at ang ibang mga bata ay magpanggap na naglalakbay sa lansangan
ng Jerico. Pasunurin mo sa iyo ang mga bata at ipagawa ang ginagawa mo.

Una ay magpanggap na ikaw ang saserdoteng naglalakad sa lansangan.
Magsimulang maglakad sa paligid ng silid. Walang anu-ano ay nakita mo ang
isang taong nakahiga sa tabi ng lansangan. Siya ay malubhang nasugatan.

• Ano ang ginawa ng saserdote?

Tumawid sa kabilang panig ng lansangan, ipinahihiwatig na hindi mo tutulungan
ang sugatang lalaki.

Pagkatapos ay magpanggap na ikaw ang Levita. Lumakad sa paligid ng silid.
Nakita mo ang isang taong nakahiga sa lansangan. Ninakaw ang kanyang mga
kasuotan, at siya ay malubhang nasugatan.

Gawaing
pagsasadula

Kuwento sa banal 
na kasulatan na may
kasamang mga
ginupit na larawan
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• Ano ang ginawa ng Levita?

Tumigil at tumingin sa taong sugatan. Pagkatapos ay magpatuloy sa iyong
paglalakbay nang hindi siya tinutulungan.

Ngayon ay magpanggap na ikaw ang Samaritano. Lumakad sa paligid ng silid.
Nakita mo ang isang taong lubhang nasugatan na nakahiga sa tabi ng lansangan.

• Ano ang ginawa ng Samaritano?

Isadula ang mabubuting gawa ng Samaritano. (Kung malaki ang klase mo,
maaaring naisin mong mag-atas ng mga batang magsasadula ng iba’t ibang
gawain ng paglilingkod.) Magkunwaring nililinis ang mga sugat, isakay siya sa
isang asno, dalhin siya sa isang bahay panuluyan, at mangakong babayaran ang
katiwala ng bahay panuluyan para sa anumang bagay na kakailanganin ng lalaki.

Sabihin sa mga bata na ngayong napangalagaan na nila ang lalaking sugatan, 
sila ay makababalik na sa kanilang mga upuan. Pagkatapos ay mauupo na sila 
at tahimik na ilalagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga kandungan.

Talakayan • Aling tao ang mabait?

• Aling tao ang gumawa ng nais ipagawa ng Tagapagligtas sa kanya?

Ipaliwanag na pagkatapos isalaysay ni Jesus ang kuwentong ito, sinabi niyang
dapat nating gawin ang tulad ng ginawa ng Mabuting Samaritano at maging
mabait sa lahat.

Maaari Nating Pakitunguhan nang Mabuti ang Iba

Ipaliwanag na ang pagiging mabait sa lahat ay hindi palaging madali, lalo na 
kung iniinis tayo ng isang tao o hindi pinakikitunguhan nang mabuti.

Kuwento Sa iyong sariling mga salita, isalaysay ang sumusunod na kuwento tungkol sa
isang batang babae na natuto ng isang dakilang aral nang pakitunguhan siya 
nang hindi mabuti ng isa pang batang babae. Hilingin sa mga bata na makinig
upang magbigay ng kalutasan sa kanyang suliranin.

Sina Luisa at Todd ay magkaibigan at natutuwang magkasamang naglalaro. 
Isang hapon, gayunman, sila ay nagtalo. Tinukso ni Luisa si Todd at itinulak ni 
Todd si Luisa. Nang magsimula siyang umiyak, siya ay nginiwian ni Todd.

• Ano ang gagawin ninyo kung kayo si Luisa?

Hinanap ni Luisa ang kanyang ama. Alam niyang siya ay tutulungan niya. Sinabi ni
Luisa sa kanyang ama kung paano siyang itinulak ni Todd at naging hindi mabuti
sa kanya. Hiniling niya sa kanyang ama na lumabas at parusahan si Todd.

Sinabi kay Luisa ng kanyang ama na ang pagpaparusa kay Todd ay maaaring hindi
ang pinakamabuting bagay na dapat gawin. Sinabihan niya si Luisa na magpunta
sa kusina at magpalaman ng jam sa dalawang pirasong tinapay. Pagkatapos ay
sinabi niyang dalhin ni Luisa ang isang piraso ng tinapay kay Todd. Kung gagawin
niya iyon, siya ay magkakaroon ng kaibigan sa halip na isang kaaway, ang sabi ng
kanyang ama.

Ginawa ni Luisa ang ipinagagawa sa kanya ng kanyang ama. Nang magbalik siya
sa labas at inalok ng tinapay na may palaman si Todd, siya ay tumingin sa kanya
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sandali at pagkatapos ay kinuha ang ibinibigay. Nagngitian sina Todd at Luisa at
magkatabing umupo na nasisiyahang kinakain ang kanilang tinapay na may
palamang jam. Sila ay magkaibigan na muli. (Hinango mula sa “A Piece of Bread
and Jam,” ni Lucile C. Reading, Children’s Friend, Apr. 1967, p. 13.)

Talakayan • Ano ang ibig gawin ni Luisa matapos siyang itulak ni Todd?

• Ano ang una nating reaksiyon kapag may isang taong hindi mabait sa atin?

• Ano ang nangyari nang mabait si Luisa kay Todd?

• Ano ang maaaring nangyari kung hindi naging mabait si Luisa kay Todd?

Ipaalaala sa ang mga bata na nais ni Jesus na maging mabait tayo kahit na 
hindi mabait sa atin ang iba.

Banal na kasulatan Ipakita ang Bibliya at basahin nang malakas ang Juan 15:12. Ipaliwanag na ang
mga ito ay mga salita ni Jesucristo. Inutusan niya tayong mahalin ang isa’t isa.
Kapag mabait tayo sa isa’t isa, tayo ay nagpapakita ng ating pagmamahal.

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Lahat ay Magmahal, Sabi ni Jesus” na
kasama ang mga bata. Ipaliwanag na ang awit na ito ay makapagpapaalala 
sa atin na maging mabait at gawin ang nais ni Jesus na gawin natin.

Talakayan Ilarawan ang ilang mga kalagayan kung saan ang mga bata ay maaaring makapili
na maging mabait, at itanong sa mga bata kung ano ang gagawin nila sa bawat
kalagayan. Ipaalaala na isipin nila ang mga salita ng awit kung kailangan nila ng
tulong upang magpasiya kung paano kikilos. Gamitin ang sumusunod na mga
kalagayan o lumikha ng ilang sariling iyo:

1. Habang naglalakad ka sa lansangan, nakita mo na may naaksidente sa 
bisikleta. Habang papalapit ka, nakita mo na ito ay isang batang lalaki na 
laging nanunukso sa iyo. Ang kanyang pantalon ay naipit sa kadena ng 
kanyang bisikleta. Hindi siya makagagalaw nang walang tumutulong.

• Ano ang maaari mong gawin upang maging mabait sa batang lalaki?

2. Nakapagplano ka ng isang natatanging pagtitipon para sa iyong kaarawan sa
susunod na linggo, at nais mong anyayahan ang lahat ng mga bata sa inyong
kapitbahayan maliban sa isang bata. Bago lamang siyang lipat sa kapitbahayan.
Siya ay hindi ngumingiti at hindi masayang kalaro.

• Ano ang maaari mong gawin upang maging mabait sa batang babaeng ito?

3. Habang nakikipaglaro ka sa iyong mga kaibigan ay nahulog ka. Ang isa sa 
iyong mga kaibigan ay tinawag kang lampa at pinagtawanan ka. Ngayon ay
nahulog ang kaibigan mo at umiiyak.

• Ano ang maaari mong gawin upang maging mabait sa iyong kaibigan?

4. Ang isang batang lalake sa inyong klase ay gumagamit ng saklay sa paaralan
upang matulungan siya sa paglalakad. Kapag naglalabasan na ang lahat ng
mga bata upang maglaro, siya ay naiiwanan dahil mabagal siyang maglakad.
Siya ay kadalasang nauupong mag-isa, na pinanonood ang lahat sa paglalaro
ng bola.

• Ano ang maaari mong gawin upang maging mabait sa batang lalaking ito?
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Buod

Pagbabalik-aral Pabalik-aralan sa mga bata ang aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga
sumusunod na tanong:

• Ano ang natutuhan natin sa aralin ngayong araw na ito?

• Bakit mahalaga ang maging mabait?

• Kapag nagpapakita tayo ng kabaitan, kaninong halimbawa ang sinusunod 
natin?

Banal na kasulatan Basahin nang malakas ang Juan 13:34–35. Ipaliwanag sa mga bata na kapag
mahal natin ang iba at mabait tayo sa kanila, ipinakikita natin na tayo ay mga
disipulo (mga tagasunod) ni Jesucristo.

Patotoo Magpatotoo sa mga bata na nais ni Jesus na magpakita tayo ng pagmamahal sa
iba sa pamamagitan ng pagiging mabait. Ipaalaala sa mga bata na dapat tayong
maging mabait sa lahat, maging sa mga hindi palaging mabait sa pakikitungo sa
atin. Ibigay ang iyong patotoo tungkol sa kahalagahan ng pagsunod kay Jesus sa
pamamagitan ng pagpili na maging mabait.

Himukin ang mga bata na gumawa ng isang natatanging pagsisikap na maging
mabait sa iba sa loob ng susunod na linggo. Ipaalaala na isipin nila ang mga salita
sa awit na “Lahat ay Magmahalan, Sabi ni Jesus” kapag kailangan nilang alalahanin
kung paano pakikitunguhan ang isang tao. Hilingin sa kanilang pansinin kung ano
ang mangyayari kapag pinili nilang maging mabait. Imungkahi na dumating silang
handa upang ikuwento ang kanilang mga karanasan sa susunod na linggo.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Bigyan ang mga bata ng papel at mga krayola o lapis at paguhitin sila ng mga
larawan ng mga paraan kung saan ay maipakikita nila ang pagmamahal sa iba
sa pamamagitan ng pagiging mabait. Pamagatan ang larawan ng bawat bata 
ng mga salitang Maaari akong maging mabait sa iba.

2. Tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita sa “Maging Mabait
Kanino man” (Mga Himno at Awit Pambata).

Maging mabait kanino man,
‘Pagkat ‘yan ang tama.
Ang kabaitan, “Ito’ng tandaan:
Ako ang pagmumulan.

Tulungan ang mga bata na mag-isip ng mga taong maaari nilang gawan ng
kabutihan (katulad ng mga kasapi ng mag-anak, kaibigan, o mga kamag-aral) 
at mga paraan na kung saan ay makapagpapakita sila ng kabaitan sa mga
taong ito. Tulungan ang mga bata na maunawaan ang kahalagahan ng pagiging
mabait sa mga hindi mabait sa atin o tila naiiba sa atin.
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3. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Kabutihan ay Handog” (A Special Gift is
Kindness, Children’s Songbook, p. 145) na kasama ang mga bata.

Kabutihan ay handog,
Ligaya ang dala.
T’wing mabait sa kapwa,
Kaysaya!

Pagkatapos ninyong awitin o bigkasin ang mga salita sa awit, talian ng
kapirasong pisi o sinulid ang daliri o pulso ng bawat bata. Ipaliwanag sa mga
bata na ang pisi ay magpapaalala sa kanila na maging mabait sa lahat, at
imungkahi na isuot nila ang pisi o sinulid sa kabuuan ng Primarya.
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Maaari Akong Maging Isang
Mabuting Halimbawa

Layunin Himukin ang mga bata na gawing maliwanag ang kanilang mga ilaw bilang mga
tagasunod ni Jesucristo.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 5:14–16.

2. Gumawa ng kopya at gumupit ng apat na mga kandilang yari sa papel at apat
na basket na yari sa papel, na ginagamit ang parisan na nasa hulihan ng aralin.
Isulat ang sumusunod na mga pangalan sa mga kandilang papel:

Susan

Jose

Eric at Pedro

?

Bago magsimula ang klase, ipakita ang tatlong kandila na may mga pangalan 
at takpan ang bawat kandila sa pamamagitan ng basket na papel. Itabi ang
pang-apat na kandila (“?”) at basket upang magamit sa bandang huli.

3. Gamitin ang parisang kandila upang makagawa ng isang kandilang papel 
para sa bawat bata.

4. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Piliin ang Tamang Daan” 
(PAT B) at “Ang Nais ni Jesus sa ‘Ki’y Maging Sinag” (Jesus Wants Me for a
Sunbeam, Children’s Songbook, p. 60). Ang mga salita sa mga awit na ito ay
kasama sa likod ng manwal.

5. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Isang kandila at isang kandelero.
c. Isang basket o kahon na lubusang tatakip sa kandila.
d. Tsart na PAT (tingnan sa aralin 1).
e. Mga lapis o krayola.

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Paalaala: Huwag sindihan ang kandilang ginagamit mo habang nag-aaralin. 
Labag sa patakaran ng Simbahan ang pagsisindi ng mga kandila sa loob ng
bahay-pulungan.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.
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Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito. Maaari mong naisin na ibahagi nila ang
kanilang mga karanasan sa pagpapakita ng kabutihan. Pabulong na magsalita sa
mga bata.

Si Jesucristo ay Nagturo na, “Lumiwanag na Gayon ang Inyong Ilaw”

Patuloy na bumulong sa mga bata, na tinatanong sila kung ano ang ginawa nila sa
linggong ito o kung ano ang nagustuhan nila sa Primarya, hanggang sa ang ilang
mga bata ay magsimulang bumulong din. Pagkalipas ng ilang minuto, ipaliwanag
na ikaw ay bumubulong bilang bahagi ng isang eksperimento upang ipakita kung
paanong kadalasan ay ginagawa ng mga tao ang ginagawa ng ibang mga tao 
sa kanilang paligid. Ituro na ang mga bata ay nagsimulang bumulong dahil sa
bumubulong ka sa kanila. Sinunod nila ang iyong halimbawa.

Sabihin sa mga bata na katulad lamang ng pagsunod nila sa iyong halimbawa,
ang kanilang mga kaibigan ay kadalasang sumusunod sa kanilang mga
halimbawa. Nais ni Jesucristo na maging mabubuting halimbawa tayo.

• Ano ang ibig sabihin ng maging isang mabuting halimbawa?

Ipaliwanag na kadalasang ginagawa ng ating mga kaibigan kung ano ang nakikita
nilang ginagawa natin. Kung nakikita nila tayo na gumagawa ng mabubuting bagay
at pumipili ng tama madali para sa kanila ang pumili rin ng tama.

Palaisipan Anyayahan ang mga bata na sagutin ang sumusunod na palaisipan:

Ako ay gawa sa waks.
Sa loob ko ay may mitsa.
Ang layunin ko’y magbigay liwanag.
Isang posporo ang sa aki’y makapagpapaningas.
Ano ako?

Pagkatapos masagot ng mga bata ang palaisipan, ipakita ang kandila na dinala
mo at talakayin kung para saan ginagamit ang mga kandila.

Ipaliwanag na wala pang mga ilaw na de koryente noong nabubuhay pa si Jesucristo
sa daigdig. Paglumubog ng araw at madilim na, ang mga tao ay nagsisindi ng mga
kandila sa kanilang mga tahanan upang may makita silang liwanag.

Sabihin sa mga bata na isang araw ay nagturo si Jesus sa kanyang mga disipulo
ng isang aralin tungkol sa pagiging mabuting halimbawa sa iba (tingnan sa Mateo
5:14–16). Upang matulungan ang mga disipulo na maunawaan kung paano
makatutulong sa iba ang kanilang mga kilos ay inihalintulad ni Jesus ang mga 
kilos sa liwanag ng isang kandila. Basahin nang malakas ang sinabi ni Jesus sa
kanyang mga disipulo, na matatagpuan sa Mateo 5:15.

Pakay-aralin Ilagay ang kandila sa ilalim ng isang basket o kahon.

• Ano ang mangyayari kung madilim at sisindihan natin ang kandila ngunit
pagkatapos ay tatakpan ito ng basket (kahon)? (Walang makakikita sa liwanag.)

Alisin ang basket o kahon at ilagay ang kandila sa isang kandelero.

• Ano ang mangyayari kung madilim at ilalagay natin ang kandila sa isang
kandelero at pagkatapos ay sisindihan ang kandila? (Ang kandila ay magbibigay
liwanag sa silid, at ang bawat isa ay makakikita.)

Kuwento sa 
banal na kasulatan

Gawaing 
pantawag pansin
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Ipaliwanag na nais ni Jesus na maging katulad ng kandila ang kanyang mga
disipulo at magbigay liwanag sa iba. Kung susundin ng mga disipulo ang mga 
aral ni Jesus at magiging mabubuting halimbawa, sa gayon ay makikita ng 
ibang mga tao kung ano ang dapat nilang gawin.

Talakayan Basahin nang malakas mula sa Mateo 5:16 ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga
disipulo. Ipaliwanag na nais ni Jesus na sundin din natin ang tagubiling ito.

• Ano ang ibig sabihin ng lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa banal na
kasulatang ito? (Maging isang mabuting halimbawa.)

• Ano ang maaaring mangyari kapag tayo ay mabubuting halimbawa sa ating 
mga kaibigan at sa mga nakapaligid sa atin?

Ang mga Bata ay Maaaring Maging Mabubuting Halimbawa

Sabihin sa mga bata na lahat tayo ay maaaring sumunod sa tagubilin ni Jesucristo
na paliwanagin ang ating mga ilaw sa pamamagitan ng pagiging mabubuting
halimbawa sa iba. Kapag pinipili nating sundin si Jesus, ang ibang mga tao ay
maaaring matuto ng tungkol sa kanya sa pamamagitan ng pagmamasid sa atin.

Hilingin sa isang bata na alisin ang takip ng kandilang papel sa pamamagitan ng
pag-aalis ng basket na papel na tumatakip dito. Basahin ang pangalan o ang mga
pangalang nasa kandila. Pagkatapos ay isalaysay ang kuwentong may kinalaman sa
kandilang iyon. Ulitin ang gayon sa dalawa pang basket at kandila, na isinasalaysay
ang dalawa pang kuwento.

Si Susan ay naanyayahan sa isang salu-salo para sa kaarawan ng kanyang
kaibigang si Carolyn. Sabik na sabik siyang magpunta sa salu-salo at natitiyak
niyang masisiyahan siya. Gayunman nang makauwi siya, hindi siya gaanong 
sabik na katulad nang siya ay umalis. Itinanong ng nanay ni Susan kung ano 
ang nangyari sa salu-salo.

Ipinaliwanag ni Susan na naghapag ng may yelong tsaa sa salu-salo. Sinabi ng
nanay ni Carolyn na iyon ay katulad lamang ng salu-salong idinaraos ng mga
nakatatanda.

• Ano sa palagay ninyo ang ginawa ni Susan nang alukin siya ng kaunting tsaa?

Sinabi ni Susan sa nanay ni Carolyn na hindi siya umiinom ng tsaa at ipinaliwanag
na tinuruan siya ng kanyang mga magulang at guro sa Primarya na ang tsaa ay
hindi mainam para sa kanyang katawan.

Si Susan ay ipinagmalaki ng kanyang nanay sa hindi pag-inom ng anumang tsaa.
Ipinaliwanag niya na si Carolyn at ang kanyang nanay ay hindi mga kasapi ng
Simbahan at hindi naniniwala sa mga bagay na katulad ng pinaniniwalaan ng 
mag-anak ni Susan.

Pagkalipas ng ilang buwan ay nakatanggap si Susan at ang kanyang ina ng 
sulat mula sa nanay ni Carolyn. Ipinaliwanag ng ina ni Carolyn na pagkatapos
panindigan ni Susan ang kanyang pinaniniwalaan sa nakaraang salu-salo, ang
mag-anak ni Carolyn ay nagpasiyang magsaliksik pa ng tungkol sa Simbahan. 
Sila ay tinuruan ng mga misyonero. Sinabi ng ina ni Carolyn na umaasam siyang
maging isang mabuting halimbawa sa iba katulad ng pagiging mabuting
halimbawa ni Susan sa kanya.

• Paano pinaliwanag ni Susan ang kanyang ilaw?

Kuwento tungkol 
kay Susan
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Kalilipat lamang ni Jose at ng kanyang mag-anak sa isang bagong kapitbahayan. 
Ang unang naging bagong kaibigan ni Jose ay isang batang lalaki na nagngangalang
Paolo, na hindi kasapi ng Simbahan. Gustong-gusto nina Jose at Paolo ang putbol.
Isang araw ay inanyayahan ni Paolo si Jose na magpunta sa isang palaro ng putbol
nang susunod na Linggo. Alam ni Jose na hindi siya dapat magpunta sa palaro ng
putbol kung Linggo, ngunit siya ay nag-aalala na kung hindi siya pupunta ay baka
masaktan ang damdamin ni Paolo.

• Ano ang gagawin ninyo kung kayo si Jose?

Nagpasiya si Jose na magpunta sa simbahan sa halip na magpunta sa palaro ng
putbol, at inanyayahan niya si Paolo na sumama sa kanya sa simbahan. Si Paolo
ay pumayag na sumama kay Jose sa simbahan.

• Paano naging isang mabuting halimbawa si Jose?

Isang araw ay dumating ang isang babae upang makipagkita sa mga misyonero
sa Holland. Hiniling niya sa mga babaeng misyonero na turuan siyang manalangin.
Ipinaliwanag ng babae na ang kanyang mga anak na lalaki, sina Eric at Peter, ay
dumadalo sa Primarya at gustung-gusto ito. Sa Primarya ay natutuhan nila kung
paano manalangin.

Ipinaliwanag ng babae na ilang araw na ang nakararaan nang magkasakit nang
malubha ang kanyang sanggol na babae. Nilisan niya ang silid sa loob ng ilang
sandali, at nang magbalik siya ay nakita niyang nakaluhod sina Eric at Peter sa 
tabi ng higaan ng sanggol. Hinihiling ni Peter sa Ama sa Langit na basbasan ang
sanggol at pagalingin siya. Natuwa ang ina na ang kanyang mga anak na lalaki 
ay natutong manalangin sa Primarya at nais na turuan din siya ng mga misyonero
kung paano manalangin. Tinuruan ng mga misyonero ang babae kung paano
manalangin. Sila ay naligayahan na sina Eric at Peter ay naging mabubuting
halimbawa sa kanilang ina.

• Paano pinaliwanag nina Eric at Peter ang kanilang mga ilaw?

Pagkatapos na maisalaysay ang lahat ng kuwento, ipakita ang “?” na kandila, na
natatakpan ng isang basket na yari sa papel. Ipaalis sa isang bata ang basket.
Ipaliwanag na ang “?” sa kandila ay sumasagisag sa sinuman sa mga bata na
naging mabuting halimbawa. Anyayahan ang mga bata na magkuwento ng mga
pagkakataon nang sila ay naging mabubuting halimbawa.

Maaari Nating Paliwanagin ang Ating mga Ilaw

Banal na kasulatan Muling basahin nang malakas ang Mateo 5:16. Ipaalaala sa mga bata na si Jesus
ay nagsasabi sa atin na paliwanagin natin nang gayon ang ating mga ilaw. Bigyang-
diin ang kahalagahan ng pagpapaliwanag ng ating mga ilaw sa pamamagitan ng
pagiging mabubuting halimbawa. Ituro na bilang mga kasapi ng Ang Simbahan ni
Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw ay dapat nating sundin ang mga aral ni
Jesucristo at tulungan ang iba na sundin din ang mga aral ni Jesus.

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Ang Nais ni Jesus sa ‘Ki’y Maging Isang 
Sinag (Jesus Wants Me for a Sunbeam) na kasama ang mga bata. Tulungan 
silang maunawaan na ang pagiging “mga sinag ng araw” para kay Jesus ay
nangangahulugan ng pagpapaliwanag ng ating mga ilaw, katulad ng sinasabi ng
banal na kasulatan.

Pakikisali ng bata

Kuwento tungkol
kina Eric at Peter

Kuwento tungkol 
kay Jose
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Gawain Sabihin sa mga bata na ilalarawan mo ang ilang mga kalagayan at magbibigay 
ng dalawang mapagpipilian na maaari nilang gawin sa bawat kalagayan. Hilingin
sa mga bata na makinig mabuti sa bawat pagpipilian. Kung ang pagpipilian ay
mabuti, dapat itaas ng mga bata ang isa nilang daliri upang sumagisag sa kanilang
mga kandila na nakalagay sa mga kandelero. Kung hindi mabuti ang pagpipilian,
dapat nilang takpan ang daliri sa pamamagitan ng kabila nilang kamay, upang
isagisag ang pagtatago nila ng kanilang mga ilaw sa ilalim ng mga takalan.
Pagkatapos ng bawat kalagayan, talakayin kung aling pagpili ang mas mabuti at
bakit halimbawa ito ng pagpapaliwanag sa ating mga ilaw.

Gamitin ang sumusunod na mga kalagayan o lumikha ng ilan na sariling iyo:

1. Naglalaro sa buong umaga kasama ang ilang kaibigan mo sa inyong
kapitbahayan at nagkakasayahan. Pagkatapos ng tanghalian ang isang batang
babae na dumadalaw sa mag-anak sa kabilang daan ay lumabas at tila nais
niyang makipaglaro sa inyo. Ano ang gagawin mo?

a. Yamang ikaw at iyong mga kaibigan ay hindi nakakikilala sa batang babae 
at hindi alam ng batang babae kung ano ang inyong laro, hindi mo na siya
aanyayahang makipaglaro sa inyo.

b. Sasabihin mo sa iyong mga kaibigan, “Anyayahan natin ang batang iyon
upang makipaglaro sa atin. Tila gusto niyang makipaglaro.”

2. Nakikipaglaro ka ng bola sa iyong mga kaibigan. Tinamaan mo nang malakas
ang bola at tumama ito sa bintana ng inyong kapitbahay at nabasag ito.

a. Sinabi mo sa inyong kapitbahay na kayo ay naglalaro ng bola at tinamaan 
mo nang malakas ang bola kaya’t tumama ito sa bintana at ito ay nabasag.
Ipinaliwanag mo na nalulungkot ka sa nangyari at nag-alok na babayaran 
ang nabasag na bintana.

b. Tiningnan mo ang nabasag na bintana. Yamang hindi naman ito gaanong
nabasag, sinabi mo sa iyong mga kaibigan na wala namang makapapansin
dito. Nagpatuloy kayo sa paglalaro at sinikap na maging lalong maingat.

3. Naghihintay ka sa pila upang mananghalian sa paaralan (o naghihintay upang
makapasok sa iyong klase sa Primarya). Ang ilan sa mga batang nakapila ay
nainip at nagsimulang maglaro. Itinutulak ka ng batang nasa likuran mo. Ano
ang gagawin mo?

a. Manatiling nakapila nang hindi itinutulak ang iba.
b. Itulak ang taong tumulak sa iyo.

Ipaalaala sa mga bata kung gaano kahalaga ang maging isang mabuting
halimbawa sa pamamagitan ng pagpili sa tama.

Buod

Tsart na PAT Ituro ang tsart na PAT at ipaalaala sa ang mga bata na pipiliin natin ang tama 
kung susundin natin ang mga aral ng Tagapagligtas.

Himukin ang mga bata na maging mabubuting halimbawa sa iba, katulad 
ng pagiging mabubuting halimbawa nina Susan, Jose, at Eric at Peter.

Gawain sa kandila Bigyan ang bawat bata ng isang kandilang papel. Isulat o ipasulat sa mga bata
ang kanilang mga pangalan sa kanilang mga kandila.
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Tulungan ang mga bata na mag-isip ng mga paraan na kung saan ay
mapagliliwanag nila ang kanilang mga ilaw sa pamamagitan ng pagiging
mabubuting halimbawa sa tahanan, paaralan, at simbahan.

Ipakuwento sa bawat bata ang isang paraan kung saan siya ay magiging isang
mabuting halimbawa sa linggong ito.

Ipauwi sa mga bata ang kanilang mga kandila upang magpaalaala na paliwanagin
nila ang kanilang mga kandila sa pamamagitan ng pagiging mabubuting
halimbawa.

Patotoo Magpatotoo sa mga bata tungkol sa kahalagahan ng pagiging isang mabuting
halimbawa. Maaaring naisin mong magbahagi ng isang pansariling karanasan
noong ikaw ay naging isang mabuting halimbawa o nang ang halimbawa ng iba 
ay nakatulong sa iyo na malaman ang tungkol kay Jesucristo.

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Piliin ang Tamang Daan” na kasabay ng mga
bata. Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin at
hilingin sa Ama sa Langit na tulungan ang mga bata na maging mabubuting
halimbawa sa iba.

Habang papaalis ang mga bata sa silid-aralan, anyayahan silang lumakad nang
tahimik na hawak-hawak ang kanilang mga kandilang papel sa kanilang harapan.
(Kung naghihintay ang mga bata ng susundo sa kanila sa silid-aralan, anyayahan
silang ipakita ang kanilang mga kandila sa taong susundo sa kanila.)

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Ipasadula sa mga bata ang mas mabubuting kasagutan sa mga kalagayang
tinalakay nila sa bahaging “Maaari Nating Paliwanagin ang Ating mga Ilaw.”
Maaari ding isadula ng mga bata ang mga kuwento tungkol kina Susan, Jose, 
at Eric at Peter.

2. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Ako’y Gayahin” (Children’s Songbook,
p. 276). Ang mga salita sa awit na ito ay kasama sa likod ng manwal.
Maghalinhinan ang mga bata sa pamumuno sa awit sa pamamagitan ng
paglalarawan ng galaw upang gayahin ng iba pang mga bata.

O ipalaro sa mga bata ang “Sundin ang Pinuno,” na binibigyan ng pagkakataon
ang bawat bata na maging pinuno.

Ituro na sa awit na ito o laro, ang lahat ay sumusunod sa halimbawa ng pinuno.
Ipaalaala sa mga bata na kapag pinipili nila ang tama, sila ay nagiging
mabubuting halimbawa sa mga nakapaligid sa kanila.

3. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Magningning” (Shine On, Children’s
Songbook, p. 144).
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Tanglaw ng pananampalataya ko ay munti.
Ngunit liwanag dakila,
‘Pagkat sa D’yos nagmula.

Koro:
Ningning, ningning,
Ningning ibahagi.

Magniningning sa araw na ito.
‘Di maaaring itago
‘Tong aking liwanag.
Bilin ng D’yos ipakita
Upang gabayan sila.

Koro

4. Tanungin ang bawat bata ng isang tanong bilang pagbabalik-aral, ibinubulong
ito katulad ng ginawa mo sa gawaing pantawag pansin. Pasagutin ang mga 
bata sa pamamagitan ng pagbulong. Purihin sila sa pakikinig at pag-iisip nang
mabuti.
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Maaari Akong 
Maging Masunurin

Layunin Himukin ang bawat bata na sundan ang halimbawa ni Jesucristo sa pamamagitan
ng pagiging masunurin.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Exodo 20:12, Mateo 26:36–46, Juan
8:28–29, at Mga Taga Colosas 3:20. Tingnan din sa Mga Alituntunin ng
Ebanghelyo (31110), kabanata 35.

2. Gawin ang sumusunod na sinulatang piraso ng papel:

3. Isulat ang Maaari Akong Sumunod sa isang papel na isusuot ng bawat bata.
Magdala ng teyp o mga aspili upang maikabit ang papel sa damit ng bawat bata,
o magdala ng sinulid upang gawing tila kuwintas ng mga bata ang mga papel.

4. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa lahat ng tatlong talata ng
“Agad Susundin” (Quickly I’ll Obey, Children’s Songbook, p. 197). Ang mga 
salita sa awit na ito ay kasama sa likod ng manwal.

5. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Larawan 2–51, Gansa na may Kasamang Maliliit na Gansa; larawan 2–52,

Nananalangin si Jesus sa Getsemani (Pakete ng Larawan ng Sining ng
Ebanghelyo 227; 62175).

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Paalaala sa mga guro ng mas nakatatandang mga bata: Maaaring naisin mong
gamitin ang gawaing nagpapayaman sa kaalaman 1 bilang gawaing pantawag
pansin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito. Maaari mong naising pagkuwentuhin ang
mga bata tungkol sa mga pangyayaring sila ay naging mabubuting halimbawa sa
loob ng isang linggo.

Ang Pagiging Masunurin ay Nagdudulot ng Kaligayahan

Ipakita ang larawan 2–51, Gansa na may Kasamang Maliliit na Gansa. Hilingin sa
isang bata na hawakan ang larawan habang isinasalaysay mo sa iyong sariling
mga salita ang sumusunod na kuwento tungkol kay Elder Theodore M. Burton, na
naging isang Pangkalahatang Awtoridad ng Simbahan:

Gawaing 
pantawag pansin

Masunurin
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Noong limang taong gulang pa lamang si Theodore M. Burton ay dumalaw siya sa

kanyang lola sa kanyang bukid. Gusto ni Theodore ang naglalaro sa labas ng bukid. Sa

pagdalaw na ito ay binalaan si Theodore ng kanyang lola na huwag gaanong lalapit sa

inahing manok na may mga sisiw dahil baka akalain ng inahing manok na gusto niyang

saktan ang kanyang mga sisiw. Nangako si Theodore na hindi siya gaanong lalapit.

Ngunit nang makita ni Theodore ang mabalahibong dilaw na mga sisiw ay hinipo
niya ang isa. Tumakbo palayo ang sisiw, ngunit ang inahing manok ay tumakbong
papalapit kay Theodore at tinuka ang kanyang kamay. Si Theodore ay tumakbong
umiiyak papunta sa kanyang lola.

Si Theodore ay niyakap ng kanyang lola hanggang sa tumigil siya sa pag-iyak at
pagkatapos ay ipinaliwanag na inakala ng inahing manok na sasaktan ni Theodore
ang kanyang mga sisiw. Sinikap ng inahin na pangalagaan ang kanyang mga sisiw
nang tukain nito.

Si Theodore ay pinalabas muli ng lola, pinaaalalahanan siyang lumayo sa inahin.
Binalaan siya ng lola na huwag ding lalapit sa gansa, dahil may inakay din ito. Ang
inahing gansa ay mas malaki kaysa sa inahing manok, kaya’t maaaring masaktan
niya ang sinumang hahawak sa kanyang mga inakay. Ipinangako ni Theodore na
hindi niya hahawakan ang mga inakay.

Si Theodore ay lumayo sa inahing manok. Ngunit nang makita niya ang inahing
gansa at ang mga inakay nito ay lumapit siya sa mga ito upang makita nang mas
mabuti. Iniladlad ang kanyang mga pakpak at iniunat ang kanyang leeg, ang
inahing gansa ay malakas na humuni sa kanya. Si Theodore ay nagulat at
nagtatatakbong bumalik sa bahay. (Tingnan sa Theodore M. Burton, “Friend to
Friend: Grandmother’s Lesson,” Friend, Okt. 1973, p. 18–19.)

Talakayan • Bakit sinabihan si Theodore ng kanyang lola na huwag lalapit sa inahing manok
o sa gansa?

• Ano ang naramdaman ni Theodore nang hindi siya sumunod sa kanyang lola?

• Bakit ganito ang kanyang naramdaman? 

• Ano sa palagay ninyo ang natutuhan ni Theodore mula sa karanasang ito?

Sabihin sa mga bata na sinabi kay Theodore ng kanyang lola na may mga tao sa
kanyang buhay na nais mangalaga sa kanya, katulad lamang ng pangangalaga 
ng inahing manok at ng gansa sa kanilang mga inakay. Ipaliwanag na ang ating
mga magulang at mag-anak at Ama sa Langit at si Jesucristo ay nagbabantay at
nangangalaga sa atin. Tuturuan nila tayong maging ligtas at maligaya. Mahalagang
matutuhan nating sundin sila.

Ipakita ang sinulatang piraso ng papel na “Masunurin.” Ipabigkas nang malakas 
sa mga bata ang salita na kasabay mo nang ilang ulit. Ipaliwanag na tayo ay
masunurin kapag ginagawa natin ang ipinagagawa sa atin ng Ama sa Langit, ng
ating mga magulang, at ating mga pinuno.

Bigkasin ang salitang sumunod at ipaulit ito sa klase. Ipaliwanag na ang ibig
sabihin ng sumunod ay katulad ng pagiging masunurin.

Maaari Tayong Sumunod sa Ama sa Langit na Katulad ng Ginawa ni
Jesucristo

Ipaliwanag na sa Bibliya ay itinuro ni Jesus na mahalagang sundin ang Ama sa Langit.
Basahin nang malakas ang sumusunod na mga parirala mula sa Juan 8:28–29; “wala

Sinulatang 
piraso ng papel
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akong ginagawa sa aking sarili, kundi . . . ayon sa itinuro sa akin ng Ama. . . .
Sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kaniya’y nakalulugod.”

Ipaliwanag na ang mga ito ay mga salita ni Jesucristo, at ang ibig sabihin ng mga
ito ay palaging ginagawa ni Jesus ang nais ipagawa sa kanya ng Ama sa Langit.
Ginawa lamang niya ang mga bagay na alam niyang makapagpapaligaya sa Ama
sa Langit.

Ipakita ang larawan 2–52, Nananalangin si Jesus sa Gethsemane, at maikling
isalaysay ang kuwentong matatagpuan sa Mateo 26:36–39.

Basahin nang malakas ang sinabi ni Jesucristo sa kanyang panalangin: “Ama 
ko kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito” (Mateo 26:39).
Ipaliwanag na ayaw ni Jesus na maghirap at mamatay kung may ibang paraan
upang matulungan tayong makabalik sa Ama sa Langit.

Basahin nang malakas ang susunod na sinabi ni Jesus: “Gayon ma’y huwag ang
ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo” (Mateo 26:39). Ipaliwanag na ang ibig
sabihin nito ay maluwag sa kalooban ni Jesus na gawin ang nais ng Ama sa Langit,
kahit na hindi ito madali. Ipaliwanag na hindi tayo hihilingang gawin ang isang
bagay na kasing hirap ng ginawa ni Jesus; gayunman, dapat tayong sumunod sa
Ama sa Langit sa anumang nais niyang ipagawa sa atin.

• Ano ang ilang bagay na hinihiling ng Ama sa Langit na gawin natin? (Sa mga
sagot ay maaaring kasama ang manalangin, magmahalan sa bawat isa,
magpabinyag at mapagtibay, at maging matapat.)

Maaari Tayong Sumunod sa Ating mga Magulang

Ipaliwanag na kung susunod tayo sa Ama sa Langit ay susunod din tayo sa ating
mga magulang. (Kung ang ilan sa mga bata sa iyong klase ay hindi kapiling ang
kanilang mga magulang, iangkop ang talakayang ito kung kailangan. Halimbawa,
ang mga bata ay dapat ding sumunod sa kanilang mga lolo at lola.) Ituro na ang
isa sa mga Sampung Utos ay nagsasabi sa atin na sumunod sa ating mga
magulang. Basahin nang malakas ang unang bahagi ng Exodo 20:12: “Igalang 
mo ang iyong ama at ang iyong ina.” Ipaliwanag na ang pagsunod sa ating mga
magulang ay isang paraan na iginagalang natin sila.

• Bakit dapat tayong sumunod sa ating mga magulang?

Basahin nang malakas ang Mga Taga Colosas 3:20 (ipaalaala sa mga bata na 
ang Panginoon ay isa pang pangalan ni Jesucristo). Tulungan ang mga bata na
isaulo ang unang bahagi ng talatang: “Mga anak, magsitalima kayo sa inyong 
mga magulang sa lahat ng mga bagay.”

• Ano ang pakiramdam ninyo kapag sinusunod ninyo ang inyong mga magulang?

• Ano ang pakiramdam ng inyong mga magulang kapag sinusunod ninyo sila?

Awit Patayuin ang mga bata at ipaawit o ipabigkas ang mga salita sa lahat ng tatlong
talata ng “Agad Susundin.”

Himukin ang mga bata na magpasiya ngayon na susundin nila ang Ama sa Langit
at ang kanilang mga magulang.

Kuwento Isalaysay ang isang kuwento tungkol sa isang bata na maligaya dahil sinunod 
niya ang kanyang mga magulang. Maaaring naisin mong gamitin ang sumusunod
na kuwento:

Talakayan sa 
banal na kasulatan

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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Gusto ni Kathryn ang naglalaro sa bahay ng kanyang kaibigang si April. Sinabi ng
nanay ni Kathryn na maaari siyang maglaro sa loob ng isang oras. Nang sabihin 
ng nanay ni April na tapos na ang oras, mahirap para kay Kathryn ang umalis.
Gusto niyang tapusin ang paglalaro nila ni April. Si Kathryn ay nag-isip sandali at
nagpasiyang uuwi na siya tulad ng sinabi ng kanyang nanay na gawin niya. Mabilis
siyang nagpaalam kay April at nagtatakbong pauwi.

Nang makauwi si Kathryn, ang lola niya ay naghihintay sa kanya. Gusto ng lola ni
Kathryn na magpalipas siya ng gabi sa kanyang bahay, ngunit nagmamadali siya
sa pag-uwi. Kung hindi umuwi si Kathryn sa oras na sinabi ng kanyang nanay sa
kanya, maaaring nawala ang kanyang pagkakataong makadalaw sa kanyang lola.

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Kathryn?

Bigyang-diin na hindi tayo palaging makatatanggap ng nakasasabik na gantimpala
kapag masunurin tayo, ngunit magkakaroon tayo ng masaya at mapayapang
pakiramdam. Ang damdaming ito ay nagmumula sa pagkakaalam na pinili nating
gawin ang tama.

Buod

Pakikisali ng bata Isa-isang anyayahan ang mga bata na magkuwento tungkol sa isang pagkakataon
nang sila ay naging masunurin at kung ano ang kanilang nadama, o tungkol sa
isang paraan na maaari silang maging masunurin sa hinaharap (katulad ng
pagsunod sa isa sa mga kautusan ng Ama sa Langit, paghingi ng pahintulot ng
mga magulang bago lumabas para maglaro, pagtulong sa paglilinis ng bahay, o
paglapit kaagad sa unang tawag pa lamang ng magulang).

Pagkatapos ng pagkakataon ng bawat bata, bigyan siya ng “Maaari Akong Sumunod”
na maisusuot. Himukin ang mga bata na ilagay ang mga ito sa lugar na makikita nila
ito nang madalas, upang matulungan sila ng mga papel na ito na maalalang
sumunod. Imungkahi na ipaliwanag ng mga bata ang mga suot nilang papel sa
kanilang mga mag-anak at ibahagi ang natutuhan nila mula sa aralin ngayon.

Patotoo Ibahagi ang iyong patotoo tungkol sa kung paanong pinagpala ang iyong buhay
ng pagsunod sa Ama sa Langit at sa iyong mga magulang. Maaaring naisin mong
ikuwento ang isang pagkakataon nang ikaw ay napaligaya ng pagkamasunurin.

Himukin ang mga bata na sundin ang kanilang mga magulang sa loob ng susunod
na linggo.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Gumuhit ng isang malaking bilog sa pisara na may dalawang mas maliliit na
bilog sa gitna nito (tingnan ang paglalarawan).
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Ipaliwanag na ang layon ng gawaing ito ay gumawa ng X sa loob ng pinakamaliit
na bilog habang nakapiring. Magtanong ng isang magkukusang loob upang
subukin ito. Piringan ang nagkusang loob at bigyan siya ng isang piraso ng tisa.
Iikot ang nakapiring na bata nang dalawa o tatlong ulit at pagkatapos ay ilagay
siya sa harapan ng pisara. Palagyan sa bata ng X ang pisara. Pagkatapos ay
pagawain uli ng isa pang X ang bata pagkatapos makatanggap ng mga
tagubilin ang bata kung saan ilalagay ang X. Pabigyan ng mga tagubilin ang
batang nakapiring sa isa pang bata, katulad ng “itaas mo,” “ibaba mo,” “sa
kaliwa,” “sa kanan.”

Tingnan ang dalawang marka at talakayin kung paanong mas mainam ang
nagawa ng batang nakapiring nang sinunod niya ang mga tagubilin ng isa 
pang bata.

• Bakit mas mainam ang ginawa ni (pangalan ng batang piniringan) sa
paglalagay ng X nang sumunod siya sa mga tagubilin?

Papiringan ang bawat bata na gustong makisali at sikaping maglagay ng X sa
bilog habang nagbibigay ng mga tagubilin ang isa pang bata.

Ituro na ang mga napiringang bata ay higit na matagumpay sa paglalagay ng X
sa bilog kapag sumusunod sila sa mga tagubilin ng ilan na mas nakakikita sa
mga bilog. Ipaliwanag na kung minsan ay mas nakikitang mabuti ng Ama sa
Langit at ng ating mga magulang ang mga bagay sa ating buhay. Binibigyan nila
tayo ng mga tagubilin upang tulungan tayo. Kapag sinusunod natin ang Ama sa
Langit at ang ating mga magulang, tayo ay maliligayahan.

2. Isalaysay ang sumusunod na kuwento sa sarili mong mga salita:

Gusto ni Matthew ang mga posporo. Kung may mga kandilang sisindihan o
apoy na paniningasin, siya ay laging gustong tumulong. Minsan ay hinahayaan
siya ng kanyang mga magulang na magkiskis ng posporo, ngunit palagi silang
nakaantabay upang makatiyak na siya ay nag-iingat.

Isang araw nang ang kanyang mga magulang ay wala sa silid, si Matthew ay
nakakita ng isang kahon ng mga posporo sa ibabaw ng mesa. Naiisip niya ang
kasiyahan kung isa-isa niyang masisindihan ang mga posporo. Nakatitiyak
siyang magiging maingat siya.

Pagkatapos ay naisip ni Matthew ang maraming ulit nang sinabi ng kanyang ina
na ang mga posporo ay hindi laruan at kailanman ay hindi niya dapat gamitin
ang mga ito kung walang pahintulot. Dahan-dahang tumalikod si Matthew sa
mga posporo at lumabas upang maglaro.
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Kausapin ang mga bata tungkol sa maaaring ibinunga kung kinuha ni Matthew
ang mga posporo. Bigyang-diin na ang pagsunod ni Matthew ay nakatulong sa
mag-anak kahit na walang nakaaalam nito.

Maaaring naisin mong ipagpatuloy ang talakayan sa pamamagitan ng
pagtatanong:

• Ano ang dapat gawin ni Matthew kung sasabihin sa kanya ng kanyang kuya
na dalhin ang mga posporo sa kanilang silid tulugan upang mapaglaruan nila
ang mga ito?

Ipaliwanag na kapag sinasabihan tayo ng isang tao na gawin ang isang bagay
na alam nating mali, tayo ay hindi dapat sumunod. Ang Ama sa Langit ay hindi
umaasang susunod tayo kapag sinabihan tayong gumawa ng isang bagay na
masama.

3. Maghanda ng mga piraso ng papel na may simpleng mga tagubilin na katulad
ng mga sumusunod:

• Burahin ang pisara.

• Makipagkamay sa bawat kasapi ng klase.

• Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Ako’y Gayahin.”

• Magsabi ng isang mabuting bagay tungkol sa bawat kasapi ng klase.

• Magbanggit ng limang bagay na pinasasalamatan mo.

• Isadula ang isang bagay na gagawin mo para sa isang kasapi ng mag-anak
sa loob ng linggo.

Ilagay ang mga piraso ng papel sa isang lalagyan. Maghalinhinan ang mga bata sa
pagpili ng papel mula sa lalagyan at pagsunod sa mga tagubiling nakasulat dito.

4. Bago magklase, maghanda at itago ang mga pahiwatig upang maghanap ng
kayamanan (treasure hunt) sa inyong silid-aralan. Ang bawat pahiwatig ay dapat
umakay sa mga bata tungo sa susunod na pahiwatig hanggang sa ang huling
pahiwatig ay umakay tungo sa kayamanan. Maaaring naisin mong magbigay ng
maliliit na regalo para sa bawat bata na magsisilbing kayamanan sa pagtatapos
ng paghahanap.

Talakayin sa mga bata kung paanong kailangan nilang sumunod sa mga
tagubilin na nasa bawat pahiwatig upang mahanap ang kayamanan. Basahin
nang malakas ang unang pahiwatig upang pasimulan ang paghahanap ng
kayamanan.

Pagkatapos maghanap ng kayamanan ang mga bata, tulungan silang
maunawaan na kung susundin natin ang ating Ama sa Langit, ibibigay niya 
sa atin ang pinakadakilang kayamanan sa lahat: pahihintulutan niya tayong
mamuhay sa kanyang piling magpakailanman.

5. Pagbalik-aralan ang kuwento tungkol kay Noe at sa arka, na matatagpuan sa
Genesis 6–8. Ipaliwanag na dahil si Noe ay masunurin, siya at ang kanyang
mag-anak ay naligtas mula sa baha. Himukin ang mga bata na sundin ang 
mga kautusan ng Ama sa Langit at ni Jesucristo katulad ng ginawa ni Noe.

Bigyan ang bawat bata ng kopya ng bigay-siping nasa hulihan ng aralin.
Pakulayan sa mga bata ang larawan ng arka at pagkatapos ay paguhitin ng
isang larawang nagpapakita ng kung paano sila magiging masunurin.

Aralin 30



S
i N

o
e
 a

y
 M

a
s
u

n
u

rin
A

k
o

 a
y
 M

a
a
a
rin

g
M

a
g

in
g

 M
a
s
u

n
u

rin



Susundin Ko ang Batas

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan ang kahalagahan ng paggalang at
pagsunod sa mga batas ng lupain.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 22:15–22 at Mga Saligan ng
Pananampalataya 1:12.

2. Maghanda ng sapat na minasang asin para magkaroon ng isang piraso ang
bawat bata. Ang resipe ng minasang asin ay matatagpuan sa aralin 9. (Kung
walang minasang asin, magdala ng mga krayola at papel na magagamit ng 
mga bata.)

3. Sa isang pirasong papel, ilista ang ilang mga kalagayang kinabibilangan ng 
mga batas at tuntunin na alam ng mga bata. Maglarawan ng kahit isa man
lamang kalagayan para sa bawat bata sa klase, at lagyan ng bilang ang bawat
kalagayan. Gamitin ang mga kalagayan sa ibaba o lumikha ng ibang higit na
naaangkop sa mga bata sa iyong klase:

• Halos mahuhuli ka na sa paaralan. Kung tatawirin mo ang kalye sa gitna 
sa halip na sa tawiran ay mas madali kang makararating doon. Ano ang
gagawin mo kung susundin mo ang batas?

• Namimili kang kasama ng iyong tatay at humiling ng isang kendi. Hindi
pumayag ang tatay mo ngunit habang nagbabayad siya para sa mga 
pinamili, nakita mong maaari mong ibulsa ang kendi nang hindi napapansin
ng sinuman. Ano ang gagawin mo kung susundin mo ang batas?

• Inililibot mo ang iyong asong nakatali. Dumating kayo sa isang parke at 
gusto mong tumigil at maglaro, ngunit may karatulang nagsasabing “Bawal
ang mga Aso.” Wala kang nakikitang matatanda sa paligid, at maaari mong
itali ang aso sa isang puno habang ikaw ay naglalaro. Ano ang gagawin mo
kung susundin mo ang batas?

• Tumatawid ka sa isang kalye sa kantong may ilaw ng trapiko. Walang
dumaraang mga sasakyan, at walang tao sa paligid. Ngunit sinasabi 
ng ilaw na maghintay ka. Ano ang gagawin mo kung susundin mo ang 
batas?

• Ikaw ay nasa isang aklatan at nakakita ka ng isang aklat na gusto mong
ilabas, ngunit naiwanan mo sa bahay ang kard mo para sa aklatan. Ang
katiwala ng aklatan ay wala sa harapang mesa at hindi ka makikita sa 
pag-alis na dala ang aklat. Ano ang gagawin mo kung susundin mo ang
batas?

4. Maghanda ng mga pirasong papel na kasindami ng mga kalagayan. Lagyan 
ng bilang ang mga papel at ilagay ang mga ito sa isang mangkok o basket.
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5. Gumawa ng etiketang papel para sa bawat bata:

6. Gawin ang sumusunod na sinulatang piraso ng papel:

7. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Isang barya (na may larawan ng isang pambansang pinuno, kung maaari).
c. Mga aspili, teyp, o sinulid upang maikabit ang mga etiketa sa damit ng 

mga bata.
d. Larawan 2–53, Ibigay Ninyo kay Cesar.

8. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Ang mga Tuntunin at Batas ay Makatutulong sa Atin

Bigyan ang mga bata ng mga kapirasong minasang asin at pahubugin ang bawat
isa ng isang hayop sa bukid. (Kung walang minasang asin o kung ang gawaing 
ito ay napakahirap para sa mga bata sa iyong klase, bigyan ang mga bata ng 
mga krayola at papel at paguhitin ang bawat isa sa kanila ng isang hayop sa bukid.
Iangkop ang talakayan ayon sa pangangailangan.)

Ipakita ang lahat ng mga hayop sa mesa o sahig. Ipaliwanag na kailangang
pangalagaang mabuti ng mga magsasaka ang kanilang mga hayop at bigyan 
ang mga ito ng pagkain, tubig, at pangangalaga. Kung gagala sa malayo ang 
mga hayop, ang mga ito ay maaaring maligaw o masugatan.

• Ano ang maaari ninyong gawin upang maiwasan ang paggala sa malayo ng
mga hayop na ito? (Gumawa ng bakod.)

Bilutin ang kapirasong masa sa mesa sa pamamagitan ng iyong mga kamay
upang makagawa ng mahabang lubid. Kulungin ang mga hayop sa pamamagitan
nito upang maging bakod. Ipaliwanag na ang mga bakod ay mainam dahil
pinananatili nitong ligtas ang mga hayop. (Iwanang nakikita ang mga hayop sa
kabuuan ng aralin. Sa bandang hulihan ng aralin, hayaang iuwi ng mga bata ang
kanilang mga hayop.)

Ipaliwanag na tayo ay may mga bagay din na nagpapanatili sa ating ligtas. Ang
mga bagay na ito ay tinatawag na mga batas at tuntunin. Ang mga batas at
tuntunin ay katulad ng mga bakod dahil pinipigilan tayo ng mga ito sa paggawa 

Gawaing 
pantawag pansin

Naniniwala kami sa pagsunod sa batas.

Naniniwala
kami sa

pagsunod
sa batas.
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ng mga bagay na mapanganib o maaaring makapagpalungkot sa atin at sa 
ibang tao. Kapag sinusunod natin ang mga batas at tuntunin, tinutulungan tayo 
ng mga ito na manatiling ligtas at maligaya.

Talakayan Pumili ng isang simpleng laro na alam ng bawat bata sa iyong klase, katulad ng 
tic-tac-toe. Hayaang sabihin sa iyo ng mga bata ang mga tuntunin ng laro at talakayin
kung ano ang mangyayari kung sisikapin ninyong laruin ang laro nang hindi sinusunod
ang mga tuntunin. Tulungan ang mga bata na makita na ang mga tuntunin ay
kailangan sa mga laro upang maging matagumpay at kasiya-siyang laruin.

• Ano ang iba pang uri ng mga tuntunin maliban sa mga tuntunin ng laro?

• Ano ang ilang tuntunin sa inyong tahanan?

Ipakuwento sa bawat bata ang tuntuning sinusunod ng kanyang mag-anak, katulad
ng “Iligpit ang mga laruan kapag tapos ka na sa paglalaro.” Habang nagbabanggit
ang bawat bata ng isang tuntunin itanong:

• Paano nakatutulong sa iyo ang tuntuning ito?

Kapag nakapagsabi na ang bawat bata ng isang tuntunin ng mag-anak, ituro na
mayroon tayong mga tuntunin sa ibang mga lugar maliban sa ating mga tahanan.

• Ano ang ilang mga tuntunin sa paaralan? sa Primarya?

• Paano kayo natutulungan ng mga tuntuning ito?

Ang Ating Bansa ay Nagbibigay sa Atin ng mga Batas

Ipaliwanag na katulad lamang ng pagkakaroon natin ng mga tuntunin sa tahanan, 
sa paaralan, at sa Primarya, tayo ay may mga tuntunin para sa ating bayan at bansa.
Ang mga tuntuning ito ay tinatawag na mga batas. Ang mga batas ay tumutulong 
at nagliligtas sa atin katulad ng mga tuntunin sa ating tahanan, paaralan, at sa
Primarya. Isalaysay ang isang kuwento tungkol sa isang bata na nakaalam kung
paanong ang mga batas ay nagliligtas at tumutulong sa atin kapag sinusunod natin
ang mga ito. Gamitin ang kuwento sa ibaba o lumikha ng sariling iyo:

Palaging ninanais ni Jerry na magkaroon ng sariling aso kaya’t sabik na sabik siya
nang bigyan siya ng isang magandang tuta para sa kanyang kaarawan. Pinangalanan
niyang Pal ang aso. Sina Jerry at Pal ay palaging magkasamang masaya.

Ang lungsod nila Jerry ay may batas na nagsasaad na ang lahat ng mga aso ay
kailangang may tali kapag wala sa isang bakurang may bakod. Isang araw ay
nagpasiya si Jerry na isama si Pal sa bahay ng isang kaibigan. Hindi niya makita
ang tali ni Pal, at ang kaibigan niya ay ilang bahay lamang ang layo sa kanila,
kaya’t nagpasiya si Jerry na isama si Pal nang walang tali.

Habang naglalakad sila sa kalye, nakakita si Pal ng isang pusa sa kabilang 
daan. Bago pa nalaman ni Jerry ang nangyayari ay tumawid na si Pal sa kalye 
at nasagasaan ng isang kotse.

May luha sa kanyang mga matang dinampot ni Jerry ang aso at kinarga ito pauwi. Sila
ay dinala ng nanay ni Jerry sa isang beterinaryong nag-alaga sa baling paa ni Pal.

Nang sila ay makauwi, sinabi ng nanay ni Jerry sa kanya na maaaring namatay si
Pal. Natanto ni Jerry na kung sinunod niya ang batas at pinanatiling nakatali ang
aso, si Pal ay hindi sana masasaktan. Natanto ni Jerry na ang batas ay naroon
upang pangalagaan siya at ang kanyang aso, at nagpasiya siyang hindi na niya
kailanman muling lalabagin ang batas.

Kuwento at
talakayan
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• Bakit kaya sa palagay ninyo may batas ang lungsod nila Jerry tungkol sa
pagpapanatiling nakatali ang aso?

• Paano maaaring naiwasan ang sakuna ni Pal?

• Bakit tayo may mga batas at tuntuning kailangan nating sundin?

Talakayan Ipaliwanag na ang mga batas ay ginawa upang tumulong at magligtas sa atin.
Hilingin sa mga bata na magbanggit ng ilang pangunahing batas sa inyong pook.
Talakayin ang bawat batas at kung bakit ito ginawa. Tulungan ang mga bata na
makita kung paanong nakatutulong ang bawat batas.

Maaaring naisin mong gamitin ang ilan sa mga sumusunod na ideya kung
naaangkop ang mga ito sa inyong pook:

Mga Batas ng Trapiko

• Tumigil sa lahat ng mga palatandaan ng pagtigil. Ito ay nakatutulong sa ating
maiwasan ang mga sakuna.

• Sumunod sa mga itinakdang bilis. Ang mga itinakdang bilis ay ginawa upang
ligtas na makapagmaneho ang mga tao at magawang tumigil kaagad sa oras 
ng kagipitan.

Mga Batas na may Kinalaman sa mga Alagang Hayop

• Panatilihing nakatali ang inyong alaga kapag ito ay nasa labas ng inyong bakuran.
Ang batas tungkol sa pagtatali ng mga hayop ay nangangalaga sa kanila upang
hindi masaktan (katulad ng aso ni Jerry na si Pal) at mapangangalagaan ang 
ari-arian ng mga tao sa pagkasira na likha ng mga hayop.

• Huwag maging malupit sa mga hayop. Ang ganitong uri ng batas ay
nangangalaga sa hayop upang hindi masaktan.

Mga Batas na may Kinalaman sa Sariling Ari-arian

• Huwag magnanakaw. Kung kukunin natin ang mga bagay na pag-aari ng iba,
ang lahat ay magiging malungkot.

• Huwag magkakalat. Kung ang lahat ay nagkakalat, sa gayon ay magiging pangit
at marumi ang ating lungsod o bayan. Ang ating mga magulang ay maaaring
kailanganing magbayad (sa pamamagitan ng mga buwis) upang ito ay ipalinis.

Nais ni Jesucristo na Sundin Natin ang Batas

Talakayan • Ano ang mga buwis?

Ipaliwanag na ang mga buwis ay salaping ating ibinibigay sa ating estado o bansa
upang makatulong sa pagbabayad ng mga bagay na kapaki-pakinabang sa lahat,
katulad ng mga pinuno ng polisya, bumbero, lansangan, at mga paaralan. Maikling
talakayin kung ano ang mangyayari kung wala ang mga bagay na ito. Ipaliwanag
na tayo ay may mga batas sa pagbubuwis upang makatiyak na ang lahat ay
tumutulong sa pagbabayad ng mga bagay na ito.

Ipaliwanag na ng mga tao noong kapanahunan ni Jesucristo ay may mga batas 
din sa pagbubuwis. Ipakita ang larawan 2–53, Ibigay Ninyo kay Cesar, at isalaysay
ang kuwentong matatagpuan sa Mateo 22:15–22.

Ipaliwanag na ang mga tao ay nagtanong kay Jesus kung dapat silang magbayad
ng buwis sa kanilang bansa. Ang buwis ay salaping ibinabayad sa bansa upang
mabayaran ang mga bagay na para sa kapakinabangan ng mga mamamayan.

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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Ipakita ang baryang dinala mo. Ipaliwanag na hiniling ni Jesus sa mga tao na
ipakita sa kanya ang isang barya. Itinuro niya na ang barya ay may larawan ni
Cesar, ang pinuno ng bansa. (Kung ang baryang dinala mo ay may larawan ng
pambansang pinuno, ituro ito.) Basahin nang malakas ang sinabi ni Jesus sa mga
tao, na matatagpuan sa Mateo 22:21 (nagsisimula sa Nang makagayo’y sinabi
niya). Ipaliwanag na sinabi ni Jesus sa mga tao na dapat nilang sundin ang mga
batas ng kanilang bansa at ang mga batas ng Ama sa Langit. Itinuro ni Jesus sa
mga tao na mahalagang sundin ang mga batas ng kanilang bansa.

Naniniwala Kami sa Pagsunod sa Batas

Basahin nang malakas ang pangungusap na nasa sinulatang piraso ng papel.
Ipaliwanag na ito ay bahagi ng ikalabindalawang saligan ng pananampalataya, 
isa sa mga pahayag ng pananampalataya ng Simbahan.

Ipaulit sa klase ang pangungusap nang ilang ulit nang magkakasama.

Laro Ilagay ang listahan ng mga kalagayan at ang mangkok o basket ng mga bilang 
sa mesa o sa sahig. Sabihin sa klaseng maaari na silang maglaro ng larong
“Pagsunod sa Batas.” Pagkatapos ay maupo at maghintay ng ilang sandali. 
Kung walang sumasagot, itanong:

• Bakit hindi naglalaro ang lahat? (Walang nakaaalam sa mga tuntunin.)

Kung natutunugan na ng mga bata ang kalagayan, marahil sa pamamagitan ng
maayos na paglalagay ng mga papel na may bilang, ay pasalamatan mo sila sa
pagsusumikap, at pagkatapos ay itanong:

• Naglalaro ba kayo ng “Sundin ang Batas”?

• Bakit hindi?

Ituro na ang mga tuntunin at batas ay nakatutulong sa atin at nagbibigay sa 
atin ng patutunguhan. Ipaliwanag ang mga tuntunin ng laro:

1. Pumili ng bilang mula sa mangkok (o basket).

2. Hintayin ang iyong pagkakataon sa pamamagitan ng pagsisimula sa taong
nakabunot sa bilang na isa.

3. Tumayo kapag pagkakataon mo na.

4. Ibigay ang iyong bilang sa guro, at pagkatapos ay sagutin ang tanong ng 
guro nang walang tulong na nagmumula sa iba pang mga bata.

5. Maupo nang tahimik sa iyong upuan bago at pagkatapos ng iyong
pagkakataon.

Maglaro, pabunutin ang bawat bata ng bilang mula sa isang mangkok o basket.

Basahin sa bawat bata ang kalagayang tumutugon sa kanyang bilang.

Kapag nakasagot na ng isang tanong ang bawat bata, ibigay ang mga etiketa 
sa mga bata. Purihin ang mga bata sa kanilang mabubuting ideya at sagot.

Buod

Pakikisali ng bata Tanungin ang mga bata kung ano ang sasabihin nila kapag nagtanong ang
kanilang mga mag-anak tungkol sa kanilang mga etiketa. Habang ibinabahagi 
nila ang kanilang mga sagot, bigyang-diin ang kahalagahan ng pagsunod sa 
mga batas upang sama-sama tayong mabuhay nang maligaya.

Sinulatang 
piraso ng papel
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Patotoo Magpatotoo na ang mga batas ay nilikha para sa ating ikabubuti. Maaaring naisin
mong magbahagi ng isang pansariling karanasan noong nagpasalamat ka na
sinunod mo ang batas. Ipaalaala sa mga bata na sundin ang mga batas ng Ama
sa Langit at ang mga batas ng kanilang bansa.

Himukin ang bawat bata na pumili ng isang batas na maingat na susundin sa
linggong ito.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Imungkahi
na hilingin ng bata sa Ama sa Langit na tulungan ang mga bata na alalahanin at
sundin ang mga batas.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Tulungan ang mga bata na isaulo ang ikalabindalawang saligan ng
pananampalataya: “Naniniwala kami sa pagpapasailalim sa mga hari, pangulo,
namamahala, at hukom, sa pagsunod, paggalang, at pagtataguyod ng batas.”
Ipaliwanag ang anumang mga salitang hindi alam ng mga bata.

Maisasaulo ng mas maliliit na bata ang bahagi ng saligan ng pananampalataya
na nakasulat sa kanilang mga etiketa: “Naniniwala kami sa pagsunod sa batas.”

Maaaring naisin mong awitin ang “The Twelfth Article of Faith” (Children’s
Songbook, p. 131) upang matulungan ang mga bata na maisaulo ito.

2. Hilingin sa klase na mag-isip ng limang tuntunin ng mga mag-anak na
tumutulong na panatilihing ligtas at maligaya ang mga kasapi ng mag-anak.
Ipataas sa bawat bata ang isang daliri habang binabanggit ang bawat tuntunin.
Kapag nakapagbanggit na ng limang tuntunin at nakaladlad na ang limang daliri
ng mga bata, bakasin ang kamay ng bawat bata sa pisara. Ipamagat ang
pangalan ng bata sa bawat binakas na kamay. Pasalamatan ang mga bata sa
kanilang mga matulunging kamay at himukin silang alalahanin at sundin ang
kanilang sariling pangmag-anak na mga tuntunin.

3. Gawin ang sumusunod na laro sa daliri na kasama ang mga bata:

Ako’y tumitigil (itaas ang kapwa mga kamay, na nakaharap ang mga palad 
na tila may pinatitigil),

Ako’y tumitingin (ilagay ang mga kamay sa itaas ng mga mata na tila
pinapampanan ang mga ito),

Ako’y nakikinig (ilagay ang nakatikom na kamay sa likuran ng tainga),
At sa gayo’y natitiyak kong alam ko (balik-balik na iwagayway ang mga daliri)
Na ako’y (ituro ang sarili) kumikilos nang ligtas,
Saan man ako magtungo (ipakabukas ang mga kamay upang ipahiwatig ang lugar).
Sa tawiran lamang ako tumatawid (pag-ekisin ang mga kamay sa tapat ng dibdib),
Hindi sa kalagitnaan ng kalye (iiling ang ulo);
Tumitingin ako (ilagay ang mga kamay sa itaas ng mga mata na tila

pinapampanan ang mga ito),
Ako’y nag-iisip (ituro ang ulo),
At pagkatapos paa ko’y ginagamit (lumakad sa kinatatayuan).

Ipaalala sa mga bata ang kahalagahan ng pagsunod sa mga batas ng trapiko.



Mahalin ang Bawat Isa

Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaang maaari nilang sundan ang halimbawa ni
Jesucristo at magpakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagtulong sa iba.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Marcos 6:34–44; Lucas 17:11–19; 
Juan 13:15, 34–35; at 3 Nefias 17.

2. Gumupit ng isang malaking puso mula sa papel para sa gawaing pantawag
pansin.

3. Gumawa ng isang kopya o binakas na kopya ng bigay-siping “Katulad ng
Pagmamahal Ko sa Inyo” at palaisipang (puzzle) puso para sa bawat bata na
matatagpuan sa hulihan ng aralin. Kung maaari, kopyahin o bakasin ang mga
palaisipan sa papel na may kulay. Gupitin ang mga piraso (bahagi) ng
palaisipan na sinusundan ang mga linyang may tuldok.

4. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Mahalin Ninyo ang Bawat Isa.”
(Piliin ang Tama, B) at “Lahat ay Magmahalan, Sabi ni Jesus” (Children’s Songbook,
p. 61). Ang mga salita sa “Magmahalan” ay kasama sa likod ng manwal.

5. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya at isang Aklat ni Mormon.
b. Pandikit.
c. Larawan 2–36, Binabasbasan ni Jesus ang mga Batang Nefita; larawan 2–45,

Ang Sampung Ketongin (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 221;
62150); larawan 2–47, Pinakakain ang Limang Libo (62143); larawan 2–54, Ang
Huling Hapunan (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 225; 62174).

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Mahalaga ang Mahalin

Ipakita ang malaking pusong papel sa mga bata.

• Ano ang naiisip ninyo kapag nakakakita kayo ng isang puso? (Pag-ibig.)

• Paano ninyo malalaman na mahal kayo ng isang tao?

Pagkuwentuhin ang mga bata ng tungkol sa mga taong nagmamahal sa kanila
(katulad ng mga kasapi ng mag-anak, kaibigan, at mga guro sa Primarya) at 
kung paanong ipinakikita ng mga taong iyon ang kanilang pagmamahal.

Gawaing 
pantawag pansin
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• Ano ang inyong nadarama kapag nagpapakita ng pagmamahal sa inyo ang
ibang tao?

• Ano sa palagay ninyo ang nadarama ng ibang tao kapag ipinakikita ninyo sa
kanila na mahal ninyo sila?

Ituro na kailangan nating lahat na malaman na tayo ay minamahal.

Itinuro ni Jesucristo na Magmahalan Tayo sa Isa’t Isa

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na bago nabuhay si Jesucristo sa daigdig, ang mga tao ay namuhay 
sa ilalim ng tuntuning “mata sa mata.” Ang ibig sabihin nito ay kung salbahe o 
hindi mabait ang mga tao sa iyo, ikaw ay maaaring maging salbahe o hindi mabait
sa kanila. Ipaliwanag na noong nasa daigdig si Jesus ay tinuruan niya ang mga 
tao ng kakaibang paraan ng pamumuhay.

Ipakita ang larawan 2–54, Ang Huling Hapunan. Ipaliwanag na ilang saglit bago
ipako si Jesus, siya ay nakipagkita sa kanyang mga disipulo at magkakasama
silang kumain ng kanilang huling hapunan. Ang pagkaing ito ay kinilala na Huling
Hapunan. Sa hapag kainang ito ay sinabi ng Tagapagligtas sa kanyang mga
disipulo na hindi magtatagal at sila ay kanyang iiwan, at sila ay kanyang binigyan
ng ilang mga tagubilin.

Ipakita ang Bibliya at basahin nang malakas ang Juan 13:34–35. Ipaliwanag na ito
ang mga salita ni Jesus. Muling basahin ang unang bahagi ng talata 34 (hanggang
sa unang kayo’y mangag-ibigan sa isa’t isa).

• Ano ang isang kautusan?

Ituro na sa banal na kasulatang ito ay hindi lamang iminungkahi ni Jesus na
mahalin natin ang isa’t isa; binigyan niya tayo ng kautusang magmahalan sa isa’t
isa. Kung susundin natin si Jesus ay mamahalin nating ang iba.

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Lahat ay Magmahalan, Sabi ni Jesus,” na
ginagamit ang mga galaw na isinasaad:

Lahat ay magmahalan (ipabukas ang mga kamay);
Sabi ni Jesus (itangu-tango ang ulo).
Kung puso’y may pag-ibig (ilagay ang mga kamay sa tapat ng puso),
Mamahalin ka (yakapin ang sarili).

Si Jesucristo ay Nagpakita ng Pagmamahal sa Iba sa Pamamagitan ng
Pagtulong sa Kanila

Banal na kasulatan Basahin nang malakas ang Juan 13:15.

• Ano ang ibig sabihin ng maging isang halimbawa?

• Sino ang nagpakita ng mabuting halimbawa sa atin?

Sabihin sa mga bata na sinabi ni Jesucristo ang mga salita sa banal na kasulatang
kababasa mo pa lamang. Ipaliwanag na ang isang paraang nagpakita sa atin ng
halimbawa si Jesus ay sa pamamagitan ng pagmamahal sa ibang tao at paggawa
ng mabubuting bagay para sa kanila.

Ipakita ang larawan 2–45, Ang Sampung Ketongin. Hilingin sa mga bata na
isalaysay ang kuwentong inilalarawan sa pamamagitan ng mga larawan (tingnan
sa Lucas 17;11–19).

Mga kuwento sa
banal na kasulatan
at talakayan

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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• Ano ang ginawa ni Jesus upang matulungan ang sampung ketongin?

• Bakit niya pinagaling sila?

Ipakita ang larawan 2–47, Pinakakain ang Limang Libo, at hilingin sa mga bata na
isalaysay ang kuwentong inilalarawan ng mga larawan (tingnan sa Lucas 17:11–19).

• Ano ang ginawa ni Jesus upang matulungan ang mga tao?

• Bakit niya tinulungan sila?

Ipakita ang larawan 2–36, Binabasbasan ni Jesus ang mga Batang Nefita, at
isalaysay ang kuwentong matatagpuan sa 3 Nefias 17. Ipaliwanag na nakahanda
nang iwan ni Jesus ang mga Nefita sa Amerika at magbalik sa Ama sa Langit,
ngunit ayaw ng mga Nefita na umalis siya (tingnan sa 3 Nefias 17:4–5). Namalagi
pa nang sandaling panahon si Jesus at pinagaling ang lahat ng mga taong may
sakit at binasbasan ang lahat ng bata.

• Bakit namalagi si Jesus sa piling ng mga Nefita?

• Bakit pinagaling ni Jesus ang mga may sakit at binasbasan ang mga bata?

Ituro na sa bawat isa sa mga kuwentong ito, si Jesucristo ay tumulong sa mga 
tao dahil sila ay mahal niya. Maipakikita rin natin sa mga tao na mahal natin sila 
sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila.

Tayo ay Makasusunod sa Halimbawa ni Jesucristo sa Pamamagitan ng
Pagtulong sa Iba

Banal na kasulatan Basahin muli ang Juan 13:35. Ipaliwanag na habang ipinakikita natin ang ating
pagmamahal sa ibang tao ay malalaman nilang sinusunod natin ang halimbawa 
ni Jesucristo.

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Magmahalan.”

Kuwento Ipaliwanag na maaari tayong sumunod sa halimbawa ni Jesucristo at maipakikita
ang ating pagmamahal sa iba sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. Isalaysay
ang isang kuwento tungkol sa isang batang gumawa ng isang kabutihan sa iba
upang maipakita ang pangmamahal sa taong iyon. Maaaring naisin mong gamitin
ang sumusunod na kuwento:

Nagkasakit nang malubha si Tomas at kinailangang mamalagi sa higaan sa loob
ng mahabang panahon. Hinahanap-hanap niya ang mga nakasisiyang bagay na
gustung-gusto niyang gawin at ng kanyang mga kaibigan. Habang may sakit siya,
ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay dumating upang dalawin siya nang minsan 
o makalawa. Ngunit ang kanyang kaibigang si Juan ay mas madalas dumalaw sa
kanya. Maraming ulit, kapag naglalaro sa labas ang mga batang lalaki, si Juan ay
nasa tabi ng higaan ni Tomas at nakikipag-usap at nakikipagtawanan kay Tomas 
at tinutulungan siyang bumuti ang kanyang pakiramdam.

• Ano ang ginawa ni Juan upang maipakita na mahal niya si Tomas?

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Tomas kay Juan? Ano sa palagay ninyo
ang nadama ni Juan kay Tomas?

Ipaliwanag na maraming paraan na ating maipakikita ang ating pagmamahal sa 
iba sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. Tayo ay makagagawa ng mabubuting
bagay para sa ating mga mag-anak, ating mga kaibigan, ating kapitbahay, mga
nakatatandang tao, mga may karamdaman, o sinumang nangangailangan ng ating
tulong.
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Gawain Hayaang makinig ang mga bata sa iyo habang isinasalaysay mo ang unang
bahagi ng isang kalagayan na maaaring mangyari sa kanila. Hilingin sa kanilang
tapusin ang bawat kalagayan sa pamamagitan ng pagsasabi kung ano ang
gagawin nila upang maipakita ang pagmamahal. Maaaring naisin mong isadula ng
mga bata ang isa o higit pang mga kalagayan. Gamitin ang sumusunod na mga
kalagayan o lumikha ng ilan na sariling iyo:

1. Ikaw at ang iyong tatay ay nakaupo sa isang sulok at naghihintay sa pagdating ng

bus. Nakakita ka ng nakatatandang lalaki na nagmamadali sa pagsakay ng bus.

Siya ay may tungkod na tutulong sa kanyang maglakad, ngunit hindi siya makakilos

nang napakabilis. Ang bus ay tumabi at bumukas ang pinto. Habang ikaw ay

pumapanhik sa mga baitang, alam mong malamang na hindi niya aabutan ang bus.

• Ano ang maaari mong gawin upang maipakita ang pagmamahal sa taong ito?

2. Naglalakad ka isang Linggo ng umaga papunta sa simbahan. Nakakita ka ng
isang batang ina na karga ang kanyang sanggol sa isang kamay at ang ilang
aklat sa kabilang kamay.

• Ano ang maaari mong gawin upang masundan ang halimbawa ng
Tagapagligtas at maipakita ang pagmamahal sa babaeng ito?

3. Nang dumating ka sa bahay mula sa paaralan ay sinusubukan ng nanay mo 
ang manahi. Ang maliit mong kapatid na lalaki ay naliligalig at umiiyak dahil
gusto niyang basahan siya ng iyong nanay ng isang kuwento.

• Ano ang maaari mong gawin upang maipakita ang pagmamahal sa iyong
nanay at sa iyong maliit na kapatid na lalaki?

4. Isang Linggo sa Primarya ay nakilala mo ang isang batang babae na bagong
dating mula sa ibang bansa. Siya ay napakamahiyain at hindi gaanong
nagsasalita. Sa dakong huli ay nakita mo siyang nakatayong umiiyak sa
harapang-pintuan ng bahay pulungan.

• Ano ang maaari mong gawin upang maipakita ang pagmamahal at
matulungan ang batang babaeng bagong lipat?

Buod

Gawaing palaisipan Bigyan ang bawat bata ng isa sa mga pusong bigay-sipi at isang magkakasamang
piraso ng pusong palaisipan. Tulungan ang bawat bata na pagtugma-tugmain ang
palaisipan at pagkatapos ay idikit ang palaisipan sa pusong bigay-sipi. Kasama
ang mga bata, bigkasin nang malakas ang mga salita sa palaisipan at bigay-sipi.

Ipauwi sa mga bata ang kanilang mga bigay-sipi. Himukin ang mga bata na sabihin
sa kanilang mga mag-anak ang natutuhan nila ngayong araw na ito tungkol sa
pagpapakita ang pagmamahal sa iba.

Kung may oras pa, hilingin sa bawat bata na magbanggit ng pangalan ng isang
taong mahal niya at sabihin ang isang paraan na maipakikita niya ang pagmamahal
para sa taong iyon. Himukin ang mga bata na magpakita ng pagmamahal sa iba sa
pamamagitan ng pagtulong sa kanila.

Patotoo Magpatotoo na nais ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na mahalin natin ang bawat isa.

Sabihin sa mga bata ang nadarama mo kapag nagpapakita ka ng pagmamahal sa iba.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Imungkahi
na hilingin ng bata sa Ama sa Langit na tulungan ang mga bata na magpakita ng
pagmamahal sa iba katulad ng ginawa ng Tagapagligtas.
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Pasulatin ng isang liham ang bawat bata sa isang taong mahal nila, na
nagpapaliwanag kung gaano ang pagpapahalaga nila sa taong iyon. Ang mga
mas maliliit na bata ay maaaring gumuhit ng mga larawan para sa mga taong
mahal nila. Himukin ang mga bata na ibahagi ang kanilang mga liham o mga
iginuhit na larawan sa mga taong pagbibigyan nila ng mga ito.

2. Isalaysay ang sumusunod na kuwento tungkol sa isang pagkakataon nang si John
Taylor, na naging pangatlong Pangulo ng Simbahan, ay nagpakita ng pagmamahal:

Noong bata pa si John Taylor, ang kanyang kaibigang si Robert West ay
namatay dahil sa isang malubhang karamdaman. Pagkatapos, ang ama ng
batang lalaki, na si Allee West, ay lumipat mula sa nayon upang maging isang
pastol. Alam ni John na kung minsan ay nalulungkot si Allee, kaya’t tinanong 
niya ang kanyang mga magulang kung maaari niyang dalawin si Allee. Ang 
mga magulang ni John ay pumayag at naghanda ng isang basket na pagkain
para dalhin ni John.

Buong maghapong naglakad si John sa pagpunta at pagbalik mula sa bahay ni
Alle, kaya’t maagang-maaga siyang umalis. Ang paglalakbay ay nakapapagod,
at maraming burol na sasalungain. Minsan habang nagpapahinga, si John ay
natuksong kainin ang pagkaing nasa basket. Sa halip ay tumayo siya at
naglakad nang napakabilis.

Nag-uumapaw ang kaligayahan ni Allee nang makita si John. Magkasalo silang
kumain at pinag-usapan ang tungkol sa mga nakaraan. (Tingnan sa Deta
Petersen Neeley at Nathan Glen Neeley, A Child’s Story of the Prophet John 
Taylor [Lungsod ng Salt Lake: Deseret News Press, 1960], p. 12–18.)

• Ano ang ginawa ni John Taylor upang ipakita ang pagmamahal sa ama ng
kanyang kaibigan?

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Allee West sa ginawa ni John Taylor?

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni John Taylor?

Ipaalaala sa mga bata na kapag nagpapakita tayo ng pagmamahal sa iba, ang
mga taong tinutulungan natin ay maligaya at maligaya rin tayo.

3. Tulungan ang mga bata na bigkasin ang mga salita at gawin ang mga galaw sa
sumusunod na talatang gawain:

Mahal ni Jesus ang Lahat ng Bata

Mahal ni Jesus ang lahat ng bata (iunat ang mga bisig)
Ang mga batang maliliit (gamitin ang kamay upang ipahiwatig ang batang

hanggang tuhod lamang ang taas),
Ang sanggol na nasa kuna (gumawa ng kuna sa pamamagitan ng mga bisig),
Ang malalaki at matatangkad (itaas ang mga kamay sa may uluhan).

(Mula sa Finger Fun for Little Folk ni Thea Cannon. Karapatang sipi © 1949 sa
pamamagitan ng Standard Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Ginamit nang
may pahintulot.)
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4.Patayuin ang dalawang bata sa harapan ng klase. Talakayin sa klase ang
maraming paraan na magkatulad ang dalawang batang ito, katulad ng
pagkakaroon ng dalawang mata at dalawang tainga, pagkahilig sa paggawa ng
magkatutulad na mga bagay, o pagiging mga kasapi ng Simbahan. Pagkatapos
ay talakayin ang maraming paraan na magkaiba sila, katulad ng pagkakaroon
ng magkaibang kulay ng buhok, magkakaibang hilig, o magkakaibang dami ng
mga kasapi ng mag-anak. Ituro na walang dalawang tao ang magkatulad na
magkatulad. Lahat tayo ay magkakaiba sa ilang paraan kaysa sa iba.

Ipaliwanag na kung minsan ang mga tao ay magkakaiba sa paraang hindi natin
matiyak kung paano silang pakikitunguhan. Maaaring iba ang kanilang wika,
may kapansanan, o kakaiba sa atin sa ilang paraan. Ipaliwanag na mahal ni
Jesucristo ang lahat at nais niyang mahalin din natin ang lahat. Dapat nating
mahalin at tulungan ang mga tila kakaiba sa atin gayon din ang mga tila gusto
sa atin.

Maaaring naisin mong ipaawit o ipabigkas ang mga salita sa “Palaging
Dadamayan Ka” (I’ll Walk with You, Children’s Songbook, p. 140) o “Tayo’y
Magkaiba” (We Are Different, Children’s Songbook, p. 263).

Palaging Dadamayan Ka

Kung paglalakad mo’y kaiba,
Sa ‘yo’y umiiwas sila,
Ngunit ‘di ako!
Kung kakaiba’ng pagbigkas mo,
Mayro’ng natatawa sa ‘yo,
Ngunit ‘di ako!
Palaging dadamayan ka,
Ipakikitang mahal ka.

“Di namili si Jesus,
Lahat mahal N’ya nang lubos.
Gayon din ako!
Tinulungan Nya’ng lahat,
Sundin daw S’ya ‘yan ang dapat.
Aking gagawin.
Sisikapin.
Palaging dadamayan ka,
Ipakikitang mahal ka.

Tayo’y Magkaiba

Tayo’y magkakilala,
Ngunit tayo ay sadyang magkaiba.
Tayo’y magkakilala,
Ganya’y nararapat lang talaga.

Tayo’y nagtutulungan.
Sa sulirani’y may natututuhan.
Tayo’y nagtutulungan,
Nararapat lang talagang ganyan.

Tayo’y nagmamahalan.
Magkasamang lahat pagsisikapan.
Tayo’y nagmamahalan.
Nararapat lang talagang ganyan.



Katulad ng
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Maaari Akong Magbayad 
ng Ikapu

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na nagpapakita tayo ng pagmamahal 
sa Ama sa Langit at kay Jesucristo kapag nagbabayad tayo ng ikapu.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Marcos 12:1–44. Tingnan din sa Mga
Alituntunin ng Ebanghelyo (31110), kabanata 32, at mga pahina 561–62 ng 
Jesus the Christ ni James E. Talmage, ikatlong limbag [Lungsod ng Salt Lake:
Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw, 1916]. 

2. Maghanda ng dalawang karatula na ginagamit ang mga nakatuping piraso 
ng papel katulad ng nakikita:

3. Gumawa ng isang kahong lalagyan ng pera upang mailarawan ang kuwento
tungkol kay Mark. Maaari mong gamitin ang anumang maliit na kahon na may
takip, na nahahati sa dalawang bahagi. Tingnan ang sumusunod na mga
tagubilin at paglalarawan upang makagawa ng panghati, kung kailangan.

Gumupit ng karton na kasintaas ng kahon ngunit mas malapad ng isang
pulgada (o tatlong sentimetro) kaysa sa kahon. Markahan ang tig-kalahating
pulgada (o isa at kalahating sentimetro) ng magkabilang dulo at itupi ang mga
dulo. Lagyan ng pandikit ang mga dulong nakatupi at magsingit ng kapirasong
karton sa kahon upang makagawa ng dalawang bahagi, na ang isa ay mas
malaki kaysa sa isang bahagi.

Sa harapan ng kahon o sa takip ay ilimbag ang “Ikapu” sa maliit na bahagi at
ang “Upang Gastusin o Ipunin” sa malaking bahagi.

197

Aralin

33

Tithing To Spend or SaveUpang Gastusin o IpuninIkapu

idikit

idikit

b. Itupi sa linyang may tuldok. d.

kahon

takip

panghati

kahon

c.
.5" (1.5 cm)

taas
ng

kahon

Lapad
ng

kahon

panghati

.5" (1.5 cm)
a.



198

4. Gupitin mula sa kulay tsokolateng papel ang dalawang bilog na kasinglaki ng
maliit na barya na tinatawag na lepta, na tulad ng inilarawan:

5. Kumuha ng isang papel ng Ikapu at Iba pang mga Handog at isang sobre ng
ikapu para sa bawat bata.

6. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “I Want to Give the Lord My
Tenth” (Children’s Songbook, p. 150).

7. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Sampung barya (o mga perang papel) na may gayunding halaga.
c. Larawan 2–55, Ang Lepta ng Balo.

8. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Ang Ikapu ay Ikasampung Bahagi ng Ating Kinikita

Hawakan ang sampung barya sa iyong mga kamay at ipakita ang mga ito sa 
mga bata.

• Ano ang gagawin ninyo sa mga baryang ito kung kinita ninyo ang mga ito?

Pasagutan sa bawat bata, at magbigay ng mga positibong papuri tungkol sa 
bawat sagot. Walang tama o maling mga sagot. Kapag nakasagot na ang bawat
bata, ipagpatuloy ang talakayan.

Kung binanggit ng isang bata ang pagbabayad ng ikapu, sabihin na may isang
nagbanggit ng isang bagay na mahalagang gawin natin kapag kumikita tayo ng pera.
Kung walang nagbanggit sa pagbabayad ng ikapu, sabihin sa mga bata na nais mo
silang tulungan na malaman ang tungkol sa isang bagay na napakahalagang gawin
sa tuwing sila ay kikita ng pera.

Ipaliwanag na tayo ay inutusan ng Ama sa Langit na magbayad ng ikapu sa
perang kinikita natin. Kapag nagbabayad tayo ng ikapu, tayo ay nagbibigay ng
bahagi ng perang kinita natin sa Simbahan upang makatulong sa pagbabayad sa
mga bagay na tumutulong sa mga tao na malaman ang tungkol sa Ama sa Langit
at kay Jesus at sa ebanghelyo, katulad ng mga templo, gusali ng simbahan,
manwal ng aralin, at iba pang mga kagamitan.

Gawain Ipabilang sa mga bata ang sampung barya kasama mo habang inihahanay mo
ang mga barya sa mesa o sa sahig. Ilagay ang karatulang pinamagatang “Ikapu”
sa mesa o sa sahig. Basahin o ipabasa sa mga bata ang salitang nasa karatula.
Sabihin sa mga bata na ang ikasampung bahagi ng perang ating kinikita ay ang
halagang ibinabayad natin bilang ikapu. Ang isang barya mula sa sampung nasa

Gawaing 
pantawag pansin



199

mesa o sahig ay ang ikasampung bahagi. Hilingin sa isang bata na ilagay ang
isang barya sa harapan ng karatula ng ikapu.

Ilagay ang karatulang pinamagatang “Upang Gastusin o Ipunin” sa tabi ng
karatulang “Ikapu.” Basahin o ipabasa sa mga bata ang mga salita sa karatula.

• Kung ito ang perang inyong kinita, ilang barya ang inyong itinira upang gastusin
o ipunin pagkatapos ninyong magbayad ng ikapu?

Isa-isang ipalagay sa isang bata ang siyam na barya sa harapan ng karatulang
“Upang Gastusin o Ipunin” habang binibilang ang mga ito ng klase.

Ituro ang mga barya na nasa harapan ng karatulang “Upang Gastusin o Ipunin” at
ipaliwanag na ang perang ibinabayad natin sa ikapu ay maliit na bahagi ng perang
nila kinikita.

Ipaliwanag na dapat tayong magbayad ng ikapu ng lahat ng perang kinikita 
natin. Maaaring naisin mong gumamit ng iba-ibang barya o perang papel upang
matulungan ang mga bata na higit na maunawaan ang ideya ng pagbabayad 
ng ikasampung bahagi ng perang kanilang kinikita bilang ikapu.

Pinipili Natin ang Tama Kapag Nagbabayad Tayo ng Ikapu

Kuwento Ilagay ang siyam na barya sa bahaging “Upang Gastusin o Ipunin” ng kahon ng
pera at isalaysay sa iyong sariling mga salita ang kuwento tungkol kay Mark at ang
kanyang pagpili na magbayad ng kanyang ikapu. Maaaring naisin mong ihalili ang
mga pangalan ng barya na iyong dinala sa salitang barya habang isinasalaysay mo
ang kuwento.

Nang huling magpunta si Mark sa tindahan ay nakakita siya ng isang laruan na
gusto niyang bilhin. Si Mark ay nagtatrabaho para sa kanyang ina at nag-iipon 
ng pera upang mabili ang laruan. Kumita na siya ng siyam na barya. Siya ay
nangangailangan na lamang ng isa pang barya upang mabili ang laruan. Sinabi 
ng kanyang nanay sa kanya na siya ay babayaran niya kung gagawin niya ang
isang trabaho para sa kanya.

Nang Sabado ng umaga ay gumising si Mark at kumain ng kanyang agahan,
pagkatapos ay ginawa ang trabaho na ipinagagawa ng kanyang nanay sa kanya.
Pagkatapos niya ay sinabi ng kanyang nanay sa kanya na siya ay tuwang-tuwa sa
trabahong ginawa ni Mark. Binigyan niya si Mark ng isang bagong makintab na
barya. Si Mark ay sabik na sabik dahil may sapat na siyang pera ngayon upang
mabili ang laruan.

Si Mark ay tumakbo upang kunin ang kanyang kahon ng pera, at inihulog niya ang
barya sa loob. (Maglagay ng isa pang barya sa bahagi ng kahon na “Upang Gastusin
o Ipunin.” Pagkatapos ay nagpunta siya at ang kanyang nanay sa tindahan.

Nang dumating sila sa tindahan ay nakita ni Mark ang laruan. Siya ay maligaya 
na hindi pa ito naipagbibili. Tiningnan niya itong mabuti. Halos hindi na siya
makapaghintay na mapaglaruan ito.

Nang magbabayad na si Mark para sa laruan, ang kawani ay ngumiti at sinabing
nagkakahalaga ito ng sampung barya. Inalis ni Mark ang takip ng kanyang kahon
ng pera at sinimulang bilangin ang kanyang mga barya. (Alisin ang takip ng kahon
ng pera, at bilangin ang mga barya mula sa bahaging “Upang Gastusin o Ipunin.”)
Nang mabilang niya ang hanggang sampu ay naalala niya: ang isang barya sa
sampu ay dapat na maging ikapu.
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Hindi alam ni Mark ang gagawin. Gusto niyang talaga ang laruan. Makukuha niya
ito, ngunit kung ibibigay lamang niya sa kawani ang kanyang pera para sa ikapu.
Tumingin si Mark sa kawani, sa laruan, at pagkatapos ay sa pera ng ikapu.

• Ano ang gagawin ninyo kung kayo si Mark?

Inihulog ni Mark ang pera ng ikapu sa bahagi ng ikapu sa kahon. (Ilagay ang barya
sa bahaging “Ikapu” ng kahon.) Inilagay niyang muli ang mga barya sa bahaging
“Upang Gastusin o Ipunin” ng kahon at lumakad sa pasilyo upang ibalik sa
lalagyan ang laruan.

Ang nanay ni Mark ay hindi nagsalita, ngunit niyakap niya si Mark nang mahigpit.
Alam ni Mark na ginawa niya ang tamang bagay.

Kinabukasan sa simbahan ay ibinigay ni Mark ang kanyang sobre ng ikapu sa
obispo. Si Mark ay kinamayan ng obispo at sinabi kay Mark na maligaya ang Ama
sa Langit na binayaran niya ang kanyang ikapu. Si Mark ay maligaya din. Alam
niyang gumawa siya ng tamang pagpili. (Hango mula sa “The Little Red Car,” ni
Marshall T. Burton, Instructor, Abr. 1966, p. 158–59.)

Talakayan • Anong pagpili ang kinailangang gawin ni Mark?

• Bakit mahirap para sa kanya na gawin ang pagpiling ito?

• Ano ang nadama ni Mark tungkol sa pagpiling ginawa niya? Bakit?

• Sino pa ang naligayahan sa pagpili ni Mark?

Ang Pagbabayad ng Ikapu ay Nagpapakita ng Pagmamahal sa Ama sa
Langit at kay Jesucristo

Talakayan Ipaliwanag na ipinakikita natin ang ating pagmamahal sa Ama sa Langit at kay
Jesucristo kapag nagbabayad tayo ng ikapu.

• Anong mga pagpapala ang ibinigay ng Ama sa Langit at ni Jesucristo sa inyo?

Ituro na ang isang barya na mula sa sampu ay hindi gaanong malaking halaga
upang pasalamatan ang Ama sa Langit at si Jesus para sa maraming pagpapala
na ibinigay nila sa atin.

Ipakita ang bilog na gawa sa kulay tsokolateng papel sa mga bata, na itinuturo
kung gaano kaliit ang mga bilog. Ipaliwanag na ang mga bilog na ito ay kasinglaki
ng mga barya na tinatawag na lepta, na ginamit noong nasa daigdig pa si Jesus.
Ang mga lepta ay walang gaanong halaga.

Ipakita ang larawan 2–55, Ang Lepta ng Balo, at ipaliwanag na kahit na napakaliit
ng halaga ng mga lepta at hindi gaanong mahalaga, ang mga ito ay ginamit ng
isang babae upang maipakita ang pagmamahal sa Ama sa Langit. Isalaysay ang
kuwento na matatagpuan sa Mark 12:41–44.

Ipaliwanag na noong kapanahunan ni Jesucristo, ang mga ikapu at handog ay
tinitipon sa templo sa malalaking lalagyan na bukas sa itaas. (Ituro ang lalagyan na
nasa larawan.) Isang araw ay pinagmasdan ni Jesus ang mga taong dumarating 
at naglalagay ng kanilang pera sa lalagyan. Nang makita ni Jesus ang balo na
naglagay ng kanyang pera ay tinawag niya ang kanyang mga disipulo. Sinabi niya
sa mga disipulo na dakila ang ginawa ng balo dahil minahal niya nang sapat ang
Ama sa Langit kaya’t siya ay nagbigay kahit na wala siyang gaanong pea.

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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Paglalahad ng guro Basahin nang malakas mula sa Marcos 12:43 ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga
disipulo. Ipaliwanag na kaunti lamang ang naibigay ng balo kung ihahambing sa mga
halaga na ibinayad ng mayayamang tao, ngunit alam ni Jesus na ibinigay niya ang
lahat ng sa kanya dahil mahal niya ang Ama sa Langit. Tayo ay makapagpapakita 
din ng pagmamahal sa ating Ama sa Langit at kay Jesucristo sa pamamagitan ng
pagbabayad ng ating ikapu, kahit na kaunting halaga lamang ito.

Ipaalala sa mga bata kung paano ipinakita ni Mark ang kanyang pagmamahal sa
Ama sa Langit at kay Jesus sa pamamagitan ng pagpiling bayaran ang kanyang
ikapu sa halip na bilhin ang laruan. Mahirap para kay Mark, ngunit naligayahan siya
nang gawin niya ang tamang pagpili.

Awit Tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita sa “Sa Panginoo’y Iaalay
ang Aking Ikapu” (I Want To Give the Lord My Tenth, Children’s Songbook, p. 150).
Ulitin nang ilang beses ang awit upang matutuhan ng mga bata ang mga salita.

Sa Panginoo’y iaalay 
Aking ikapu.
‘Pagka’t naaalala
Bigay sa aki’t sa ‘yo.

Buhay at mundong kayganda
Bigay N’ya sa atin.
Kahit ikapu’y munti lang
Sa puso nanggaling.

Ipaalala sa mga bata na kapag nagbabayad tayo ng ating ikapu ay ipinakikita natin
kung gaano nating kamahal ang Ama sa Langit at si Jesucristo.

Paano Tayong Nagbabayad ng Ikapu

Gawain Ipaalaala sa mga bata na noong nasa daigdig pa si Jesus ay inilalagay ng mga tao
ang kanilang ikapu at iba pang mga handog na pera sa mga lalagyan sa templo.
Ipaliwanag na ngayon ay nagbabayad tayo ng ating ikapu sa obispo (o pangulo ng
sangay) o sa isa sa kanyang mga tagapayo.

Magbigay ng papel ng Ikapu at Iba pang mga Handog at isang sobre ng ikapu sa
bawat bata. Ipaliwanag na ginagamit natin ang mga pormularyo at sobreng ito
kapag nagbabayad tayo ng ating ikapu. Ipakita sa mga bata kung paano punan
ang pormularyong ito. Kung interasado ang mga bata, maikling ipaliwanag ang
mga uri ng ambag na nasa pormularyo. Ipaliwanag na inilalagay natin ang
pormularyo at pera sa sobre at ibinibigay ito sa ating obispo (o pangulo ng sangay)
o sa isa sa kanyang mga tagapayo.

Buod

Pagbabalik-aral Ipakitang muli ang sampung barya.

• Kung kinita ninyo ang sampung baryang ito, magkanong ikapu ang ilalagay
ninyo sa sobre?

Ipakuha sa isang bata ang tamang halaga at ipalagay ito sa isang sobre na
kasama ang pormularyo.

• Ano ang gagawin natin sa sobre ng ikapu?
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Patotoo Magbigay ng iyong patotoo tungkol sa kung paano nating ipinakikita ang
pagmamahal sa Ama sa Langit at kay Jesucristo sa pamamagitan ng pagbabayad
ng ating ikapu.

Himukin ang mga bata na magbayad ng ikapu sa anumang perang kanilang
kinikita, kahit na gaano pa kaliit ang halaga nito.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Talakayin sa mga bata ang ilan sa mga bagay na pinaggagamitan ng pera ng
ikapu, katulad ng pagpapatayo ng mga templo at bahay pulungan, pagtupad 
sa gawaing misyonero, at paglilimbag ng mga manwal ng aralin. Talakayin 
kung paanong kapakipakinabang sa atin at sa iba ang mga bagay na ito.

Bigyan ang mga bata ng papel at mga krayola o lapis, at paguhitin ang bawat
bata ng larawan ng isa sa mga bagay na iyong tinalakay.

2. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Maligaya Akong Magbibigay ng Ikapu” 
(I’m Glad to Pay a Tithing, Children’s Songbook, p. 150).

Lahat ay bigay sa ‘kin ng Ama sa Langit.
Araw, ulan, kalangitan, ibon sa kakahuyan.

At aking iaalay, ikapu ng lahat.
Ito ay kaunti lamang kung ating titingnan.

Pag-usapan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang saloobin kapag
sinusunod ang batas ng ikapu, na katulad ng iba pang kautusan na ibinigay 
sa atin ng ating Ama sa Langit.

3. Papalamutian sa bawat bata ang isang lalagyan, katulad ng isang kahon, lata, 
o sobre, para sa ikapu. Dalhin mo mismo ang mga lalagyan o makipag-alam 
sa mga bata sa loob ng linggo bago ang araling ito upang hilingin sa kanilang
magdala ng sarili nilang mga lalagyan.



Palaging Sabihin 
ang Totoo

Layunin Patatagin ang pagnanais sa bawat bata na sabihin ang totoo, maging kahit 
hindi ito madali.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Marcos 14:53–65 at Mga Saligan ng
Pananampalataya 1:13. Tingnan din sa Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110),
kabanata 31.

2. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Ako’y Nagsasabi ng Totoo “
(To Show I Choose the Right, na inaawit sa himig ng “Kung Ikaw ay Masaya”,
Children’s Songbook, p. 266.)

3. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Isang bote na maaaring paikutin ng mga bata, gaya ng bote ng pepsi o iba pa.
c. Tsart na PAT (tingnan sa aralin 1).
d. Larawan 2–56, Ang Paglilitis kay Jesus.

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawain na
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Maaari Nating Sabihin ang Katotohanan

Isalaysay ang sumusunod na kuwento sa sarili mong mga salita:

Isang araw ay sumamang mangisda si Ann-Marie sa kanyang lolo. Si Ann-Marie 
ay tuwang-tuwa at lalong naligayahan nang makahuli siya ng isda.

Nang makauwi si Ann-Marie, siya ay nakipagkita sa kanyang kaibigan na si 
Danny. Inanyayahan siya ni Danny na pumasok at dinala siya sa kusina kung 
saan ipinakita ni Danny sa kanya ang isang isdang nahuli niya. Ang isda ni Danny
ay tunay na mas malaki kaysa sa nahuling isda ni Ann-Marie.

Si Ann-Marie ay natuwa para kay Danny, ngunit nakadama rin siya ng kabiguan.
Kung ihahambing sa isda ni Danny, ang kanyang isda ay napakaliit. Ayaw niyang
malaman ni Danny ang kalungkutang kanyang nadarama, kaya’t sinabi niya kay
Danny na nangisda siyang kasama ang kanyang lolo at nakahuli ng isang isda na
napakalaki kung kaya kinailangan nilang gumamit ng lambat upang makatulong 
sa paghila nito. Sinabi ni Ann-Marie kay Danny na ang kanyang isda ay tunay na
mas malaki kaysa sa kanyang isda.

Gawaing 
pantawag pansin
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Talakayan • Ano ang maling ginawa ni Ann-Marie?

• Ano ang dapat ginawa ni Ann-Marie?

• Ano ang ibig sabihin ng pagsasabi ng katotohanan?

Ipaliwanag na ang pagsasabi ng katotohanan ay bahagi ng pagiging matapat. Kapag
nagsasabi tayo ng totoo, sinasabi natin ang tunay na pangyayari ng mga bagay.

• Bakit mahalagang magsabi ng totoo?

Maaaring naisin mong hilingin sa mga bata na magkuwento tungkol sa mga
pagkakataon nang sila ay magsabi ng katotohanan.

Ipaalala sa mga bata na ang Mga Saligan ng Pananampalataya ay mga pahayag
tungkol sa pinaniniwalaan ng mga kasapi ng Simbahan. Sabihin sa mga bata na
ang bahagi ng ikalabintatlong saligan ng pananampalataya ay nagsasaad na,
“Naniniwala kami sa pagiging matapat [at] tunay.” Ipaulit sa kanila ang parirala
nang ilang beses.

Sinabi ni Jesucristo ang Katotohanan

Ipakita ang larawan 2–56, Ang Paglilitis kay Jesus. Ipakita ang larawan sa kabuuan
ng aralin. Sabihin sa mga bata na palaging nagsasabi ng katotohanan si
Jesucristo, at isalaysay ang kuwentong matatagpuan sa Marcos 14:53–65.

Ipaliwanag na dinala ng mga kawal si Jesus sa tahanan ng mataas na saserdote
ng mga Judio, kung saan maraming itinanong sa kanya ang mga pinunong Judio.
Basahin nang malakas mula sa Marcos 14:61 ang isa sa mga itinanong nila sa
kanya: “Ikaw baga ang Cristo?”

Ipaliwanag na alam ni Jesus na kung sasabihin niyang siya ang Cristo, ang
natatanging Anak ng Ama sa Langit, ay hindi siya pawawalan ng mga pinuno.
Basahin nang malakas mula sa Marcos 14:62 ang sinabi ni Jesus nang sagutin niya
ang mataas na saserdote: “At sinabi ni Jesus, Ako nga.” Ituro na palaging nagsasabi
si Jesus ng katotohanan, maging kahit nasa panganib ang kanyang buhay.

Ipaliwanag na nais ni Jesus na palagi nating sabihin ang katotohanan, maging
kapag mahirap gawin ang gayon.

Tsart ng PAT Ituro ang tsart na PAT at ipaulit sa mga bata ang mga salitang naroon. Pagkatapos
ay pasunurin ang mga bata sa iyo, “Susundin ko si Jesucristo at magsasabi ng
katotohanan.”

Awit Tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita sa “Ako’y Nagsasabi
ng Totoo.”

Ako’y nagsasabi ng totoo.
Upang ang tama ay mapili ko.
Alam ko ang daan,
Ng ating Manunubos.
Ito’y nakikita sa kilos ko.

Awitin o bigkasin ang mga salita nang ilang ulit upang matulungan ang mga bata
na matutuhan ang mga ito.

Kuwento sa 
banal na kasulatan

Saligan ng
pananampalataya
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Maaari Nating Sabihin ang Katotohanan Maging Kahit Hindi Madaling Gawin

Talakayan Ituro na hindi palaging madali ang magsabi ng katotohanan. Kung minsan ay mas
madali para sa atin ang sabihin ang isang bagay na hindi totoo o tuluyan nang
huwag magsalita.

• Bakit kung minsan ay mahirap ang magsabi ng katotohanan? (Ang mga sagot 
ay maaaring kabilangan ng dahil ayaw nating magalit ang isang tao o dahil baka
parusahan tayo.)

Kuwento Isalaysay ang isang kuwento tungkol sa isang bata na hindi nagsabi ng totoo at
nalungkot dahil dito. Maaaring naisin mong gamitin ang sumusunod na kuwento:

Hindi sinasadya ni JoAnne na mabali ang gunting na ginagamit ng kanyang nanay
sa pananahi. Itinago niya ito sa kahon ng isang mesa upang hindi malaman ng
kanyang nanay kung sino ang nakabali ng mga ito. Hinanap ng nanay ni JoAnne
ang gunting at nagtanong kung may nakakita sa mga ito. Sinabi ni JoAnne sa
kanyang nanay na hindi niya nakita ang gunting.

Si JoAnne ay nalungkot pagkasabi ng gayon. Alam niyang nakagawa siya ng mali
sa paglalaro ng gunting samantalang hindi niya dapat gawin ito, at ngayon ay
nakagawa siya ng pangalawang pagkakamali sa pagsisinungaling tungkol dito.
Sumama ang pakiramdam ni JoAnne.

Nang dumulog si JoAnne sa panalangin ng mag-anak ay kaagad niyang ipinikit
ang kanyang mga mata. Ayaw niyang tingnan ang kanyang nanay. Habang
binibigkas ng tatay ni JoAnne ang panalangin, narinig niyang sinabi ng kanyang
ama na, “Bigyan mo po kami ng lakas ng loob na gawin ang tama, upang
magkaroon kami ng kapayapaan ng pag-iisip at walang-hanggang kaligayahan.”
Alam ni JoAnne na upang maging maligayang muli ay kailangan niyang ipagtapat
ang katotohanan sa kanyang nanay tungkol sa gunting.

Dinala ni JoAnne ang nabaling gunting sa kanyang nanay at sinabi sa kanyang
nanay ang katotohanan. Ikinalulungkot niya ang pagkabali sa gunting at
pagsisinungaling, at nais niyang gawin ang tamang bagay. (Hango mula sa 
“A Miss and a Mistake,” ni Margery Cannon, Children’s Friend, Mar. 1962, p. 14.)

Talakayan • Sinabi ba ni JoAnne ang katotohanan nang unang nagtanong ang kanyang
nanay tungkol sa gunting?

• Ano ang naramdaman ni JoAnne nang hindi niya sinabi ang katotothanan?

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ni JoAnne nang sabihin na niya sa
kanyang nanay ang katotohanan?

• Madali ba para kay JoAnne ang magsabi ng katotohanan?

Ipaliwanag na kahit na mahirap para kay JoAnne ang magsabi ng katotohanan
dahil natatakot siya na baka maparusahan siya sa pagbali sa gunting, siya ay 
mas naligayahan nang sabihin niya ang katotohanan.

Laro Laruin ang “Sabihin ang Totoo” na kasama ang mga bata. Paupuin sa isang bilog
ang mga bata at ilagay ang bote sa sahig sa gitna ng bilog. Ipaliwanag na paiikutin
mo ang bote, at ang batang maituturo nito ay magkakaroon ng pagkakataon na
sagutin ang tanong tungkol sa pagsasabi ng katotohanan. Pagkatapos sumagot,
paiikutin ng bata ang bote upang piliin ang susunod na tao. (Kung ituturo ng bote
ang isang bata na nakasagot na ng tanong, ipaikot muli sa bata ang bote.)
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Gamitin ang sumusunod na mga kalagayan at tanong para sa laro, o lumikha ng
ilang kalagayan na higit na naaangkop sa mga bata sa iyong klase (kung malaki
ang iyong klase, maaaring kailanganin mong magdagdag ng marami pang
kalagayan):

1. Naglalaro ka sa inyong tahanan at nabasag mo ang isang ilawan nang hindi
sinasadya.

• Ano ang dapat mong gawin?

2. Hiniling sa iyo ng tatay mo na magmadaling pumunta sa tindahan at bilhin ang
isang bagay na kailangan niya. Hiniling niya sa iyo na huwag titigil at maglalaro
sa daan. Habang nagdaraan ka sa bahay ng inyong kapitbahay ay binigyan ka
ng kapitbahay mo ng ilang liham na ihuhulog sa koreo para sa kanya. Habang
pauwi ka na galing sa tindahan, ikaw ay tumigil upang tingnan ang bagong
bisikleta ng isang kaibigan. Bigla mong naalala na naghihintay ang tatay mo, at
nagmadali kang umuwi. Nagalit ang tatay mo, at gusto mong sabihin sa kanya
na nahuli ka dahil inihulog mo ang ilang liham para sa inyong kapitbahay.

• Ano ang dapat mong sabihin?

3. Nakakita ka ng isang pinggan ng cookies sa mesa. Tila masarap ang mga ito
kung kaya’t kumuha ka ng isa para sa iyo at binigyan ng isa ang maliit mong
kapatid na lalaki. Nang dumating ang nanay mo upang kunin ang cookies at
dalhin sa kanyang kaibigan, nakita niya na kumakain ng cookies ang kapatid 
mo at nagsimulang pagalitan siya.

• Ano ang dapat mong gawin?

4. Kinuha mo ang isa sa mga laruan ng maliit mong kapatid na babae, at siya ay
nagsimulang umiyak. Nang marinig mong dumarating ang lola mo, nagmamadali
mong ibinigay muli ang laruan, ngunit ayaw tumigil sa pag-iyak ang iyong maliit
na kapatid na babae. Tinanong ka ng lola mo kung bakit umiiyak ang kapatid
mong babae.

• Ano ang dapat mong sabihin?

5. Ikaw at ang iyong mga kaibigan ay naglalaro ng bola sa harapan ng bahay ng
kapitbahay. Sinipa mo ang bola, at natumba at nabasag ang paso ng bulaklak
sa may pintuan ng inyong kapitbahay.

• Ano ang dapat mong gawin?

Buod

Patotoo Ibigay ang iyong patotoo tungkol sa kahalagahan ng pagiging matapat, maging kapag

mahirap gawin ito. Paalalahanan ang mga bata na palaging nagsasabi ng katotohanan

si Jesucristo at na nais niyang palagi rin tayong magsabi ng katotohanan. Maaaring

naisin mong magkuwento tungkol sa isang pagkakataon nang ikaw ay natuwa sa

pagsasabi ng katotohanan, kahit na mahirap para sa iyo ang gawin ang gayon.

Ipaalaala sa mga bata na dapat nila palaging sikapin na piliin ang tama. Kapag
nagsasabi sila ng katotohanan ay pinipili nila ang tama.

Himukin ang mga bata na sabihin sa kanilang mga mag-anak ang natutuhan 
nila sa Primarya ngayong araw na ito.
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Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Imungkahi
na hilingin ng bata sa Ama sa Langit na tulungan ang bawat kasapi ng klase na
sabihin ang katotohanan, maging kahit hindi madali ito.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Mangahas Tama’y Gawin” (Mga Himno 
at Awit Pambata), “Piliin ang Tamang Daan” (Piliin ang Tama, B), o “Ako ay
Naniniwala sa Pagiging Matapat” (I Believe in Being Honest, Children’s
Songbook, p. 149). Ang mga salita sa “Mangahas Tama’y Gawin” at “Piliin ang
Tamang Daan” ay kasama sa likod ng manwal.

Ako ay Naniniwala sa Pagiging Matapat

Ako ay naniniwala
Sa pagiging matapat;
Katapata’y magmumula
Sa bawat kilos ko’t wika.

Habang bata pa’y simulan
Ugaling may katapatan.
Ipagtatanggol ang tama,
Nang ngala’y kahanga-hanga.

Ako ay naniniwala
Sa pagiging matapat;
Katapata’y magmumula
Sa bawat kilos ko’t wika.

2. Hilingan ang isang bata na magpunta sa harapan ng klase at itaas ang
dalawang kamay. Maluwag na ikitan ng kapirasong sinulid o pisi ang mga
galang-galangan ng bata at hawakn ito. Ipaliwanag na ang sinulid o pisi ay
katulad ng isang maliit na kasinungalingan. Hilingin sa bata na kumawala
(maluwag na hawakan ang sinulid o pisi upang makakawala ang bata).

Pagkatapos ay talian ang mga galang-galangan ng bata nang labindalawang ulit 
o mahigit pa habang ipinaliliwanag mo na ang isang kasinungalingan ay maaaring
humantong sa marami pa habang sinisikap nating pagtakpan ang ating mga
kasinungalingan. Kapag nagsisinungaling tayo, kadalasan ay higit pa tayong
nagsisinungaling upang hindi matuklasan ng mga tao na tayo ay nagsinungaling.
Kapag nagsasabi tayo ng maraming kasinungalingan, mas mahirap na para sa
ating sarili ang makakawala. Hilingin sa bata na kumawala na ngayon. Kung
magtatagumpay ang bata, maaaring naisin mong subuking dagdagan pa ang
sinulid o pisi. Ipaliwanag na kapag lalo tayong nagsisinungaling ay nagiging mas
mahirap ang pagpili ng tama at pagsasabi ng katotohanan.

• Paano kayo makakawala sa mga pagsisinungaling na ito?

Aralin 34



208

Gumamit ng gunting upang putulin ang sinulid at mapalaya ang mga kamay 
ng bata. Ipaliwanag na upang makakawala sa mga kasinungalingan, kailangan
nating sabihin palagi ang katotohanan. Kung nakapagsinungaling na tayo,
kailangan nating magsisi sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan sa
taong pinagsinungalingan natin. Kapag sinasabi natin ang katotohanan, tayo 
ay magiging maligaya.

3. Maghanda ng isang kopya ng “lihim na mensahe” para sa bawat bata na
matatagpuan sa hulihan ng aralin. Bigyan ang bawat bata ng isang kopya ng
mensahe at isang lapis. Ipaliwanag na ang isa sa mga aral ni Jesucristo ay nasa
lihim na mensahe. Sabihin sa mga bata na maaari nilang matuklasan ang lihim
na mensahe sa pamamagitan ng paghahanap ng titik na kaakibat ng bawat
sagisag at pagsusulat nito sa kahon sa ilalim ng sagisag. Isulat ang isang titik
bilang halimbawa at tulungan ang mga bata kung kailangan.

Hilingin sa mga bata na ihalukipkip ang kanilang mga bisig at ngumiti kapag
alam na nila kung ano ang lihim na mensahe. Kapag natuklasan na ng lahat ng
mga bata ang mensahe, ipabasa sa kanila ang mga salita ng lihim na mensahe
na kasabay ka: “Sabihin ang katotohanan.”

4. Ipasadula sa mga bata ang ilan sa mga kalagayan ng larong “Sabihin ang
Katotohanan” na ginamit sa aralin, na inilalarawan ang tamang pagpili sa 
bawat kalagayan.
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Mayroon Akong mga Talino

Layunin Tulungan ang bawat bata na makilala na binigyan ng Ama sa Langit ang bawat isa
sa atin ng mga talino.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 25:14–29. Tingnan din sa Mga
Alituntunin ng Ebanghelyo (31110), kabanata 34.

2. Sa loob ng isang linggo, makipag-ugnayan sa mga magulang ng bawat bata at
tanungin sila kung anong mga talino ang napapansin nilang angkin ng kanilang
anak. Kung kailangan, magmungkahi ng ilang hindi gaanong napapansing talino,
katulad ng pagiging mabait, masayahin, masunurin, matulungin, mapagpatawad,
palakaibigan, o madasalin. Gumawa ng listahan ng mga talino para sa bawat
bata. Idagdag sa mga listahan ang mga talino na napansin mo sa bawat bata.

3. Maghanda ng isang papel na katulad ng sumusunod para sa bawat bata, na
ginagamit ang iyong listahan. Isulat ang pangalan ng bata sa kapirasong papel.
Itupi ang papel sa gitna. Sa kalahati nito ay isulat ang mga talino ng bata na
tatalakayin mo habang nag-aaralin. Iwanang walang sulat ang isa pang kalahati
ng papel.

Tiyakin na ang papel ng bawat bata ay may katulad na bilang ng mga
nakalistang talino at na ang listahan ng bawat bata ay naglalaman ng kahit isa
man lamang talino na maaaring ipakita, katulad ng pag-awit, paglundag, o
pagbabasa.

4. Maghandang ipakita ang isa sa iyong mga talino, o magdala ng isang bagay 
na sumasagisag sa isa sa iyong mga talino.

5. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Mga krayola o lapis.
c. Larawan 2–57, Heber J. Grant.

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawain 
na nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

(Pangalan ng bata)

Tanungin ninyo ako tungkol 
sa aking mga talino:

1.

2.

3.

4.

5.
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Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Ang mga Talino ay mga Kaloob mula sa Ama sa Langit

Ipakita ang isa sa iyong mga talino, o ipakita ang bagay na dinala mo at ipaliwanag
na ito ay sumasagisag sa isa sa iyong mga talino.

• Ano ang isang talino?

Kung nagdala ka ng isang bagay, magsabi ng tungkol sa bagay at ipaliwanag kung
bakit mahalaga sa iyo ang talinong isinasagisag nito. Kung nagpakita ka ng isang
talino, ipaliwanag kung bakit ikinalulugod mo ang paggamit ng talinong iyon.

Ipaliwanag na ang Ama sa Langit ay nagbigay ng mga talino sa bawat isa sa
kanyang mga anak. Magbanggit ng ilang tao sa inyong purok o sangay na may
taglay na talino na alam ng mga bata, katulad ng pag-awit, pagtugtog ng isang
instrumento ng musika, o pagtulong sa iba na makadama ng kaligayahan.

Paalalahanan ang mga bata na ang bawat isa sa kanila ay anak ng Ama sa Langit,
kung kaya’t ang bawat isa sa kanila ay may mga talino rin. Ipaliwanag na ang lahat
ay may iba’t ibang talino.

Ang Bawat Isa sa Atin ay May Maraming Iba’t Ibang Talino

Sa sarili mong mga salita, isalaysay ang sumusunod na kuwento ng sa isang bata
na natuklasan na siya ay may mga talino:

Pinagmasdan ni Wendy ang kanyang kapatid na si Shelley sa pagguhit ng isang
magandang larawan ng mga bundok sa likuran ng kanilang tahanan. Nasiraan ng
loob si Wendy dahil hindi siya kasing galing ni Shelley sa pagguhit. Si Shelley ay
tumutugtog din ng piyano at matalino sa paaralan. Inisip ni Wendy ang lahat ng
bagay na nagagawang mabuti ni Shelley. Nagtataka siya kung bakit hindi din niya
magawa nang mabuti ang mga bagay na iyon.

• Ano sa palagay ninyo ang naging pakiramdam ni Wendy nang isipin niya ang
tungkol sa lahat ng mga talino ni Shelley?

Isang araw ay hiniling ng guro ni Wendy na magbigay siya ng talumpati sa Primarya.
Pinagbuti niya ito at nagbigay ng magandang talumpati. Narinig ng obispo ang
talumpati ni Wendy at sinabi sa kanyang nagustuhan niyang mabuti ang kanyang
talumpati. Sinabi niya kay Wendy na siya ay maraming angking talino.

Si Wendy ay nakadama ng masiglang damdamin. Ang mga salita ng obispo ay
nakatulong kay Wendy na matuklasan ang isang mahalagang bagay tungkol sa
kanyang sarili.

• Ano ang naitulong ng obispo na tuklasin ni Wendy? (Siya ay may angking talino
sa pagbibigay ng magagandang talumpati.)

Hindi nagtagal ay natuklasan ni Wendy na may iba pa rin siyang mga angking
talino. Madali siyang makipagkaibigan, at nais ng ibang bata na palaging kasama
siya. Ibig na ibig niya ang magbasa at magsulat. Kapag nagpupunta siya sa
simbahan, siya ay magalang at nakikinig sa kanyang guro. Hindi kailanman naisip

Kuwento at
talakayan

Gawaing 
pantawag pansin
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ni Wendy na ang mga ito ay mga angking talino dahil ang mga ito ay hindi katulad
ng mga angking talino ni Shelley. Ngayon ay nalaman na ni Wendy na siya ay may
mga angking talino, ngunit ang kanyang mga angking talino ay kaiba sa mga
angking talino ng kanyang kapatid.

• Ano ang mga angking talino ni Wendy?

Bigyang-diin sa mga bata na ang lahat ay may magkakaibang talino, ngunit ang
lahat ng mga angking talino ay mahalaga.

Gawain Sabihin sa mga bata na matututuhan nila sa kanilang klase sa Primarya ang tungkol
sa maraming magkakaibang talino ng mga tao. Hilingin sa mga bata na makinig
nang mabuti habang binabasa mo ang bawat listahan ng mga talino. Sabihin sa 
mga bata na kapag alam na nila kung sino ang inilalarawan mo, ay dapat nilang itaas
ang kanilang mga kamay ngunit huwag magsasalita ng kahit ano nang malakas.

Sa pamamagitan ng pagsisimula sa “Iniisip ko ang isang tao na may taglay ng
mga angking talinong ito,” basahin ang listahan ng mga talino na inihanda mo 
para sa bawat bata.

Kapag natapos mo nang basahin ang bawat listahan, pahulaan sa mga bata kung
sinong bata ang inilarawan mo pa lamang. Kung hindi tama ang hula ng mga bata,
magbigay ng ilang halatang mga pahiwatig, katulad ng paglalarawan ng damit na
suot ng bata o pagsasabi kung babae o lalaki ang bata.

Ipaalaala sa mga bata na ibinigay sa kanila ng Ama sa Langit ang mga talinong ito.
Anyayahan ang bawat bata na ipakita ang isang talino mula sa kanyang listahan.
(Pagpasiyahan nang maaga kung alin sa mga talino na nasa listahan ng bawat
bata ang madaling maipakita sa klase, katulad ng pagkanta ng isang paboritong
awit, pagbabasa, paglundag, o paglukso.)

Itinuro sa Atin ni Jesucristo na Gamitin ang Ating mga Talino

Sabihin sa mga bata na itinuro sa atin ni Jesucristo na dapat nating gamitin ang
ating mga talino. Maikling isalaysay ang kuwentong matatagpuan sa Mateo
25:14–29. Ipaliwanag na ito ay ikinuwento ni Jesus sa kanyang mga disipulo 
upang matulungan sila na maunawaan kung ano ang kailangan nilang gawin
upang muling mamuhay na kapiling siya at ang Ama sa Langit pagkatapos ng
buhay na ito sa lupa.

Bigyang-diin ang sumusunod na mga punto habang isinasalaysay mo ang
kuwento:

1. Noong kapanahunan ni Jesus, ang mga talento ay mga piraso ng pera.

2. Ang alipin na tumanggap ng limang talento ay gumamit sa mga ito nang may
katalinuhan at kaagad na nadagdagan ng lima pang mga talento.

3. Ang alipin na tumanggap ng dalawang talento ay gumamit sa mga ito nang 
may katalinuhan at kaagad na nadagdagan ng dalawa pang mga talento.

4. Ang alipin na tumanggap ng isang talento ay nagtago nito at hindi kailanman
ginamit ito.

5. Ang panginoon ng mga alipin ay nagbalik at tinanong ang mga alipin kung 
ano ang kanilang ginawa sa kanilang mga talento.

Basahin nang malakas mula sa Mateo 25:21 ang sinabi ng panginoon sa alipin 
na binigyan ng limang talento at nadagdagan ng lima pa.

Kuwento sa 
banal na kasulatan

Pagpapakita 
ng talino
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Ipaliwanag na gayundin ang sinabi ng panginoon sa alipin na nabigyan ng
dalawang talento at nadagdagan ng dalawa pa. Ang panginoon ay nalugod sa
dalawang aliping ito sa matalinong paggamit ng kanilang mga talento.

Ipaliwanag na sinabihan ng panginoon ang pangatlong alipin na dahil sa hindi niya
ginamit ang kanyang talento, ito ay babawiin sa kanya at hindi na ito
mapapasakanya (tingnan sa Mateo 25:26–29).

Paglalahad ng guro Tulungan ang mga bata na maunawaan na dapat tayong maging katulad ng naunang
dalawang alipin sa talinghaga. Kahit na ginagamit natin ang salitang mga talento
(talino) upang tukuyin ang mga bagay na nagagawa natin kaysa tukuyin ang pera, 
ay dapat pa rin nating gamitin nang may katalinuhan ang ating mga talento (talino).

Ipaliwanag na bilang mga espiritung anak ng ating Ama sa Langit ang bawat isa 
sa atin ay nakatanggap ng natatanging mga talino o kaloob upang gamitin at
pagyamanin dito sa daigdig. Kapag ginagamit natin ang ating mga talino ay
pinaliligaya natin ang ating mga sarili at ang iba. Katulad ng panginoon sa kuwento,
ayaw ng Ama sa Langit na itago natin ang ating mga talino at marahil ay maiwala
ang mga ito. Nais niyang gamitin natin ang ating mga talino upang lumago ang mga
ito. Sa gayon ay magiging handa tayong mamuhay na muli na kapiling ang Ama sa
Langit at si Jesucristo.

Pinalalago Natin ang Ating mga Talino sa Pamamagitan ng Pagsasanay

Ipakita ang larawan 2–57, si Heber J. Grant. Ipaliwanag na isasalaysay mo ang
isang kuwentong tungkol kay Heber J. Grant, na naging isang propeta at Pangulo
ng Simbahan sa dakong huli, at kung ano ang ginawa niya upang mapalago ang
kanyang mga talino:

Noong bata pa si Heber J. Grant ay nais niyang maglaro ng bola. Ngunit hindi niya
maihagis nang malayo ang bola. Siya ay pinagtatawanan ng ibang batang lalaki
kapag sinisikap niyang ihagis ang bola.

Si Heber ay nagpasiya na pag-aaralan niyang mabuti na maglaro ng bola upang
mapili siyang lumaro sa isa sa mga koponang pangkampeonato. Araw-araw ay
nagsanay siya sa paghagis ng bola sa may tagiliran ng isang kamalig. Kung
minsan ay lubhang sumasakit ang kanyang bisig kung kaya’t halos hindi siya
makatulog sa gabi. Ngunit patuloy pa rin siyang nagsanay. Pagkalipas ng ilang
taon, si Heber ay naglaro nga sa isang koponan na nanalo sa kampeonato.

• Anong talino ang nais ni Heber na mapasakanya?

• Ano ang ginawa ni Heber upang paunlarin ang talinong ito?

• Ano ang nangyari dahil sa pagsasanay ni Heber sa paglalaro ng bola?

Nang tumanda na ay ninais ni Heber na magtrabaho sa isang banko bilang
tagapag-ingat ng talaan ng kalakal (bookeeper). Ngunit ang sulat kamay ng isang
tagapag-ingat ng talaan ng kalakal ay kailangang malinis at madaling basahin. Ang
isa sa mga kaibigan ni Heber ay nagsabi sa kanya, “[Ang iyong] sulat kamay ay tila
kinahig ng manok.” Ang isa pang kaibigan ay nagsabi, “Parang tinamaan ng kidlat
ang bote ng tinta.”

Si Heber ay gumugol ng maraming oras sa pagsasanay upang mapagbuti ang
kanyang sulat kamay. Ilang taon ang nakalipas ay nakatanggap siya ng isang
gantimpala sa pagkakaroon ng pinakamagandang sulat kamay sa estado. Nagturo
rin siya ng pagsusulat at pag-iingat ng talaan ng kalakal sa isang pamantasan.

Kuwento at
talakayan
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• Anong talino ang nais ni Heber na mapasakanya?

• Ano ang ginawa ni Heber upang mapagbuti ang talinong ito?

• Ano ang nangyari dahil sa pagsasanay ni Heber ng kanyang sulat kamay?

Noong bata pa si Heber ay nais ng kanyang ina na matuto siyang umawit. Nang
siya ay sampung taong gulang, sumali siya sa isang klase sa pag-awit. Sinikap ng
guro na turuan si Heber na umawit ngunit sa dakong huli ay sumuko at sinabi kay
Heber na hindi siya kailanman matututo. Pagkalipas ng ilang taon ay nakausap ni
Heber ang isang kaibigan na nagtuturo ng pag-awit. Binanggit ni Heber na
ikagagalak niya kung magagawa niyang umawit ng ilang himno. Sinabi ng kaibigan
sa kanya na gugugol ito ng panahon at pagsisikap, ngunit magagawa niya ito.
Maluwag sa kalooban ni Heber ang magsanay nang magsanay, at siya ay natuto
nga na umawit ng mga himno ng Simbahan. (Tingnan sa Heber J. Grant: Highlights
in the Life of a Great Leader, ni Bryant S. Hinckley [Lungsod ng Salt Lake: Deseret
Book Co., 1951], p. 37–42, 45–49.)

• Anong talino ang nais ni Heber na mapasakanya?

• Ano ang ginawa ni Heber na nakatulong sa kanya upang matutong maglaro 
ng bola, pagbutihin ang kanyang sulat kamay, at umawit?

Ipaliwanag sa mga bata na pinauunlad natin ang ating mga talino sa pamamagitan
ng pagsasanay, katulad ng ginawa ni Heber. Kapag palagi nating ginagawa ang
isang bagay ay lalo tayong nagiging mas magaling sa paggawa nito. Si Heber ay
paulit-ulit na nagsanay sa paggamit ng kanyang mga talino, kaya naging mas
magaling siya sa mga ito. Ang Ama sa Langit ay natutuwa kapag sinasanay natin
ang paggamit ng mga talinong ibinigay niya sa atin.

Buod

Gawain Pagbalik-aralan ang mga tiyak na talino ng bawat bata, na tulad ng tinalakay sa
simula ng aralin. Ibigay sa mga bata ang kanilang mga listahan ng mga talino at
mga lapis o krayola. Sa gawi ng papel na walang nakasulat, paguhitin ang mga
bata ng mga larawan ng mga talinong mayroon sila o nais nilang mapasa kanila.

Papagkuwentuhin ang mga bata tungkol sa kanilang mga larawan at talakayin
kung paano nilang magagawang palaguin ang mga nakalarawang talino.

Patotoo Ibigay ang iyong patotoo na binigyan ng Ama sa Langit ang bawat isa sa atin ng
magkakaibang talino. Ipaalaala sa mga bata na nais ni Jesucristo at ng Ama sa
Langit na gamitin natin ang ating mga talino. Kapag ginagamit natin ang ating mga
talino ay napaliligaya natin ang ating sarili at ang ibang tao at tinutulungan nating
umunlad ang ating mga talino.

Basahin nang malakas o ipabasa sa mga bata ang mga salita sa itaas ng listahan
ng bawat bata: “Tanungin ninyo ako tungkol sa aking mga talino.” Himukin ang
mga bata na ipakita ang kanilang mga listahan sa kanilang mga mag-anak at
sabihin sa kanilang mga mag-anak kung ano ang natutuhan nila tungkol sa mga
talino.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Imungkahi
na pasalamatan ng bata ang Ama sa Langit para sa mga talino ng bawat kasapi ng
klase at hilingin sa Ama sa Langit na tulungan ang mga bata na gamiting mabuti
ang kanilang mga talino.
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong para sa Guro.”

1. Paupuin ang mga bata nang pabilog. Ihimig, awitin, o patugtugin ang ilang
nakarekord na musika habang ipinapasa-pasa ang isang supot ng bins o iba
pang malambot na bagay sa paligid ng bilog. Kapag tumigil na ang musika, ang
batang mayhawak ng supot ng bins ay tatayo sa gitna ng bilog at magtatanghal
ng isang talino. Ang mga talino ay maaaring kabilangan ng pagbigkas ng isang
tula, pagkanta ng isang awit, pagbabasa ng banal na kasulatan, pagtalon sa
pamamagitan ng isang paa, o pagguhit ng isang simpleng larawan sa pisara.
Maaaring isadula ng mga bata ang mga talino na hindi maipakikita sa silid
aralan, katulad ng pagsasagawa ng isang kilos ng kabutihan o pagsipa sa bola.
Hilingin sa mga bata na pumalakpak nang mahina pagkatapos ng pagtatanghal
ng bawat bata.

Magpatuloy hanggang sa ang bawat bata ay magkaroon ng kahit isang
pagkakataon upang magtanghal.

2. Bigyan ang bawat bata ng mga krayola at isang pirasong papel kung saan
gumuhit ka ng isang bituin (ang parisan sa bituin ay matatagpuan sa hulihan ng
aralin). Hilingin sa mga bata na kulayan ang kanilang mga bituin sa mga hindi
pangkaraniwang paraan. Kapag natapos na sa pagkukulay ang mga bata,
hayaang ipakita nila ang kanilang mga bituin at awitin o bigkasin ang mga salita
sa unang talata ng “Bawat Tala’y Magkaiba” (Every Star is Different, Children’s
Songbook, p. 142).

Tala’t mga bata
Ay magkakaiba.
May manga masigla
At may maamo pa.
Lahat ay kailangan,
Bawat kakayahan.
Pagkat bawat tao
Ay walang kapantay.
(© 1980 ni K. Newell Dayley. Ginamit nang may pahintulot.)

Tulungan ang mga bata na maunawaan na katulad lamang ng pagkakaiba ng
kanilang mga bituin, silang lahat ay magkakaiba rin dahil may magkakaiba silang
talino at kakayahan. Paalalahanan ang mga bata na ang mga talino ay mga
pagpapala mula sa Ama sa Langit.

3. Turuan ang mga bata ng simpleng kasanayan na maaaring mahubog na maging
isang talino, katulad ng pamumuno sa pag-awit o paggawa ng isang bagay na
yari sa kamay.
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Ako ay Matalino Kapag 
Pinipili Ko ang Tama

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na tayo ay matatalino kapag sinusunod
natin ang mga aral ni Jesucristo.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 7:24–27.

2. Maghanda ng dalawang karatula na gumagamit ng mga nakatuping papel 
tulad ng nakikita:

3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Ang Kubo sa Bato at ang
Kubo sa Buhangin” (The Wise Man and the Foolish Man, Children’s Songbook,
p. 281) at “Piliin ang Tamang Daan” (Piliin ang Tama, B). Ang mga salita sa “Piliin
ang Tamang Daan” ay kasama sa likod ng manwal.

4. Isulat ang ilang matatalinong kilos at ang ilang mga kilos ng kamangmangan sa
maliliit na piraso ng papel. Gamitin ang mga galaw sa ibaba at magdagdag ng
iba na angkop para sa iyong klase. Ilagay ang mga piraso ng papel sa isang
maliit na lalagyan katulad ng isang kahon, mangkok, o bag.

Manalangin.
Sundin ang inyong mga magulang.
Maging magalang sa Primarya.
Maging mabait sa iba.
Magbahagi.
Sabihin ang katotohanan.

Mag-away.
Magsalita ng masama.
Maging sakim.
Magsinungaling.
Maging salbahe.

5. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Isang sumbrero, isang pares ng guwantes, at isang pares ng sapatos (o

tatlong iba pang kagamitan sa pananamit na maaaring isuot ng mga bata 
sa iyong klase).

c. Tsart na PAT (tingnan sa aralin 1).

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawain 
na nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.
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Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Tayo ay Makagagawa ng Matatalinong Pagpapasiya 

Ipakita ang mga guwantes, sumbrero, at sapatos (iangkop ang gawing ito 
kung kailangan kung gumagamit ka ng ibang kagamitan sa pananamit). Ilagay 
ang mga guwantes sa tuktok ng iyong ulo.

• Ganito ba ang paraan ng pagsusuot natin ng guwantes? Bakit?

• Para saan natin ginagamit ang mga guwantes?

Ituro na kamangmangan ang ilagay ang mga guwantes sa iyong ulo dahil sa 
gayon ay hindi mapangangalagaan ng mga ito ang iyong mga kamay.

Anyayahan ang isang bata na ipakita ang matalinong paraan ng pagsusuot ng
mga guwantes.

Ilagay ang sumbrero sa isa sa iyong mga paa.

• Ganito ba ang paraan ng pagsusuot natin ng sumbrero? Bakit?

• Para saan natin ginagamit ang mga sumbrero?

Ituro na kamangmangan ang ilagay ang isang sumbrero sa iyong paa dahil sa
gayon ay hindi nito mapangangalagaan ang iyong ulo.

Anyayahan ang isa pang bata na ipakita ang matalinong paraan ng pagsusuot 
ng isang sumbrero.

Ilagay ang mga sapatos sa iyong mga kamay.

• Ganito ba ang paraan ng pagsusuot natin ng mga sapatos? Bakit?

• Para saan natin ginagamit ang mga sapatos?

Ituro na kamangmangan ang ilagay ang mga sapatos sa iyong mga kamay 
dahil sa gayon ay hindi mapangangalagaan ng mga ito ang iyong mga paa.

Anyayahan ang isa pang bata na ipakita ang matalinong paraan ng pagsusuot 
ng mga sapatos.

Ituro na iilang tao lamang ang magsusuot ng mga guwantes, sumbrero, o sapatos
sa maling bahagi ng kanilang katawan. Ngunit ang mga pagpili sa kung ano ang
isusuot ay maaari ding maging matalino o mangmang. Maikling talakayin sa mga
bata kung kailan katalinuhan o kamangmangan ang pagsusuot ng iba’t ibang
kagamitan sa pananamit (halimbawa, katalinuhan ang pagsusuot ng mga guwantes
kapag lalabas ka na malamig ang panahon, ngunit kamangmangan ang magsuot
ng mga sapatos kapag ikaw ay naliligo).

Ipaliwanag na tayo ay gumagawa ng maraming pagpili sa bawat araw. Ang mga
mangmang na pagpili ay makasisira sa atin at makapagpapalungkot sa atin. Ang
matatalinong pagpili ay makapagpapanatili sa atin na maging ligtas at masaya.

Gawaing 
pantawag pansin
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Nais ni Jesucristo na Maging Matalino Tayo at Sundin ang Kanyang mga Aral

Ipaliwanag na si Jesucristo ay madalas gumamit ng mga kuwento na tinatawag na
mga talinghaga upang turuan ang mga tao. Ikinuwento niya ang isang talinghaga
tungkol sa isang lalaki na gumawa ng mangmang na pagpapasiya at ng isang tao
na gumawa ng matalinong pagpapasiya. Sabihin sa mga bata na babasahin mo
ang talinghagang ito mula sa Bibliya. Basahin nang malakas ang Mateo 7:24–27.

Talakayan • Ano sa palagay ninyo ang nadama ng lalaking nagtayo ng kanyang bahay sa
buhanginan nang itumba ng bagyo ang kanyang bahay?

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng lalaking nagtayo ng kanyang bahay sa
ibabaw ng bato nang hindi natigatig ng bagyo ang kanyang bahay?

Ipaliwanag na tayo ay inihambing ni Jesus sa mga lalaking ito sa talinghaga. 
Kung susundin natin ang mga aral ni Jesus, tayo ay tulad ng matalinong lalaki na
nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Tayo ay magiging masaya. Kung
hindi natin susundin ang mga aral ni Jesus, tayo ay katulad ng mangmang na
lalaking nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Tayo ay magiging malungkot.

Awit Tulungan ang klase na awitin o bigkasin ang mga salita sa “Ang Kubo sa Bato at
ang Kubo sa Buhangin,” na ginagamit ang mga galaw na isinasaad sa ibaba:

Ang kubo’y tinayo ng mama sa bato (ilagay ang kanang kamao sa kaliwang palad),
Ang kubo’y tinayo ng mama sa bato (ilagay ang kanang kamao sa kaliwang palad),
Ang kubo’y tinayo ng mama sa bato (ilagay ang kanang kamao sa kaliwang palad),
At bumuhos ang ulan (itaas ang mga kamay; at ibaba ang mga ito nang pinakikislot

ang mga daliri).

Nang umulan ang paligid ay binaha (ibaba ang mga kamay; pagkatapos ay itaas
ang mga ito nang nakalahad ang palad),

Nang umulan ang paligid ay binaha (ibaba ang mga kamay; pagkatapos ay itaas
ang mga ito nang nakalahad ang palad),

Nang umulan ang paligid ay binaha (ibaba ang mga kamay; pagkatapos ay itaas
ang mga ito nang nakalahad ang palad),

Ngunit ang bahay ay ‘di nagiba (ilagay ang kanang kamay sa kaliwang palad).

Ang kubo’y ‘tinayo sa buhangin (pakislotin ang mga daliri at igalaw ang mga bisig
nang pakanan at pakaliwa sa iyong harapan),

Ang kubo’y ‘tinayo sa buhangin (pakislotin ang mga daliri at igalaw ang mga bisig
nang pakanan at pakaliwa sa iyong harapan),

Ang kubo’y ‘tinayo sa buhangin (pakislotin ang mga daliri at igalaw ang mga bisig
nang pakanan at pakaliwa sa iyong harapan),

At bumuhos ang ulan (itaas ang mga kamay; ay ibaba ang mga ito nang pinakikislot
ang mga daliri).

Nang umulan ang paligid ay binaha (ibaba ang mga kamay; pagkatapos ay itaas
ang mga ito nang nakalahad ang palad),

Nang umulan ang paligid ay binaha (ibaba ang mga kamay; pagkatapos ay itaas
ang mga ito nang nakalahad ang palad),

Nang umulan ang paligid ay binaha (ibaba ang mga kamay; pagkatapos ay itaas
ang mga ito nang nakalahad ang palad),

Bahay sa buhangin’y nagiba (pakislotin ang mga daliri at igalaw ang mga bisig
palayo sa iyong harapan).

Kuwento sa 
banal na kasulatan

Aralin 36
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Tayo ay Matatalino Kapag Pinipili Natin ang Tama

Ipaliwanag na ang bawat isa ay gumagawa ng mga pagpili sa bawat araw. Tayo 
ay maaaring gumawa ng mga matalinong pagpili o maaari tayong gumawa ng
mga mangmang na pagpili. Isalaysay sa sarili mong mga salita ang sumusunod 
na kuwento tungkol kay B. H. (Harry) Roberts, na lumaki na naging isang
Pangkalahatang Awtoridad. Papagpasiyahin ang mga bata kung matatalino o 
may kamangmangan ang mga pagpili ni Harry sa kuwento.

Si Harry ay isinilang sa Inglatera matagal na panahon na ang nakalilipas. Ang
kanyang mag-anak ay napakadukha kung kaya’t hindi nagkaroon ng pagkakataon
si Harry na makapag-aral. Ibig na ibig niyang matutong bumasa at sumulat. Naisip
niya na kung magkakaroon siya ng pagkakataong matuto ay hindi lamang siya
magbabasa ng mga aklat kundi susulat din ng mga ito.

Nang si Harry ay sampung taong gulang na, nagpunta siya sa Amerika at tinawid
ang kapatagan na kasama ang kanyang kapatid na [babae] si Polly at ang iba
pang mga tagabunsod.

Si Harry ay nagkaroon ng maraming pagkikipagsapalaran. Isang araw ay narinig
niya na ang kanilang pangkat ay tatawid sa isang malaking ilog kinabukasan. 
Ito ay tila kasabik-sabik, kaya’t palihim siyang umalis sa kampo kinaumagahan at
nagpunta upang tingnan ang ilog. Ito ay labag sa mga tuntunin ng kampo.

• Sa palagay ba ninyo ay matalino o may kamangmangan ang pasiya ni Harry 
na palihim na umalis ng kampo?

Ang ilog ay may kalayuan kaysa sa iniisip ni Harry, at siya ay pagod na nang
makarating siya roon. Siya ay humiga at masarap na nakatulog sa damuhan.

Nang magising si Harry ay nakatawid na sa ilog ang lahat ng mga bagon. Siya ay
tumakbo sa baybayin ng ilog at nagsisigaw upang makuha ang pansin ng kahit
sino. Sinabihan siyang lumangoy sa pagtawid, kaya’t hinubad niya ang kanyang
balabal at mga sapatos at tumalon sa ilog. Halos matawid na niya ang ilog, ngunit
napagod siya nang labis, at kinailangan ng kapitan ng pangkat na isakay siya sa
kabayo sa nalalabi pang lakbayin. Natuwa si Harry na siya ay ligtas, ngunit wala
nang paraan upang makuhang muli ang kanyang balabal at mga sapatos. Gabi-
gabi ay inaasam niyang nasa kanya pa ang kanyang balabal, at bawat araw ay
inaasam niyang nasa kanya pa ang kanyang mga sapatos.

Si Harry ay kinailangang maglakad ng isang libo’t apat-na-raang kilometro nang
nakayapak lamang. Dahil dito ay nasugatan nang malubha ang mga kanyang paa.
Ang matitinik na kaktus ay tumutubo sa malapit sa dinaraan, at si Harry ay gutom
na gutom kaya’t madalas niyang kainin ang mga ito. Ang matatalim na tinik ay
tumutusok sa kanyang sugatang mga paa. Tinatanggal ni Polly ang mga tinik
habang kapwa sila umiiyak. Si Harry ay umiiyak dahil nasasaktan ang kanyang
mga paa, at si Polly naman ay umiiyak dahil naaawa siya kay Harry.

• Bakit kamangmangan ang pagpili ni Harry na palihim na umalis ng kampo?

• Ano ang naramdaman ni Harry sa ginawa niyang pagpili pagkatapos?

Nang makarating si Harry sa Lungsod ng Salt Lake ay nagkaroon siya ng
pagkakataong makapag-aral. Noong siya ay labing-isang taong gulang, siya 
ay dinala ng isang guro sa kanyang paaralan at tinuruan siya ng alpabeto. Ang
tanging aklat ni Harry ay ang Bibliya at paulit-ulit niyang binasa ito. Nag-aral 
siyang mabuti sa paaralan at naging isang napakahusay na mag-aaral.

Kuwento at
talakayan
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• Anong mga pagpili ang ginawa ni Harry? (Pinili niyang matutong bumasa, 
at pinili niyang pag-aralan ang mga banal na kasulatan.)

• Ang mga pagpili bang ito ay katalinuhan o kamangmangan?

Nang lumaki na si Harry, siya ay naging isang matalino at mahalagang tao sa
Simbahan. Ibig na ibig niyang magbasa at ikinalulugod ang pagbabasa ng mga
banal na kasulatan. Siya ay sumulat din ng maraming aklat tungkol sa Simbahan.
Maraming tao ang nakabasa sa kanyang mga aklat at natuto pa nang higit tungkol
sa Simbahan. (Tingnan sa Church News, 19 Hulyo 1980, p. 8–9; at Defender of the
Faith: The B. H. Roberts Story, ni Truman G. Madsen, [Lungsod ng Salt Lake:
Bookcraft, 1980], p. 19–21, 37–40, 56–57.)

Tsart na PAT Ipakita ang tsart na PAT at ipaulit sa mga bata ang mga salita na kasama ka:
“Pipiliin Ko ang Tama.” Ipaliwanag sa mga bata na kapag pinipili natin ang tama
tayo ay gumagawa ng matatalinong pagpasiya.

Buod

Gawain Ipakita ang mga karatulang pinamagatang “matalino” at “mangmang” sa sahig o
sa mesa. Ipabigkas sa mga bata ang mga salita sa bawat karatula kasabay mo.
Ituro na ang karatulang “matalino” ay may masayang mukha dahil ang pagiging
matalino ay nakapagpapasaya sa atin. Ituro na ang karatulang “mangmang” ay
may malungkot na mukha dahil ang pagiging mangmang ay nakapagpapalungkot
sa atin.

Ipakita ang lalagyan na may lamang maliliit na piraso ng papel at anyayahan ang
mga bata na maghalinhinan sa pagpili ng papel mula sa lalagyan. Habang pumipili
ang bawat bata ng isang papel, basahin o ipabasa sa bata ang galaw na nakasulat
dito. Papagpasiyahin ang bata kung ang galaw ay katalinuhan o kamangmangan
at ipalagay ang papel sa tabi ng tamang karatula.

Himukin ang mga bata na gawin ang mga galaw na tinutukoy bilang mga
matatalinong pagpili.

• Anong uri ng mga pagpili ang nakapagpapasaya sa atin?

• Upang maging matalino at masaya, kaninong mga aral ang dapat nating
sundin?

• Bakit kamangmangan ang pagsuway kay Jesucristo at paggawa ng mali?

Patotoo Magpatotoo sa mga bata na tayo ay magiging masaya kapag gumagawa tayo 
ng mga matalinong pagpili. Ipahiwatig ang iyong pasasalamat kay Jesucristo at 
sa mga bagay na itinuro niya na nakatulong sa ating maging.

Himukin ang mga bata na gumawa ng isang natatanging pagsisikap sa linggong
ito na isipin ang tungkol sa kanilang mga pagpapasiya at sikaping gumawa ng
matatalinong pagpili.

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Piliin ang Tamang Daan” na kasabay ang 
mga bata.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Hilingin 
sa bata na ipanalangin na ang bawat kasapi ng klase ay maging matalino at piliin
ang tama.

Pagbabalik-aral 
na talakayan

Aralin 36
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Ipakita ang larawan 2–7, Ang mga Pantas, at ipakuwento mo sa mga bata 
ang tungkol sa larawan. Paalalahanan ang mga bata na ang mga Pantas ay
dumating na naghahanap kay Jesus matapos siyang isilang (tingnan sa Mateo
2:1–12). Ipaliwanag na ang mga lalaking ito ay matatalino hindi lamang dahil sa
marami silang kaalaman kundi dahil din sa hinanap nila at sinamba si Jesucristo.
Sila ay gumawa ng matatalinong pagpili na sundin si Jesus.

Maaaring naisin mong ipasadula sa mga bata ang kuwento tungkol sa mga
Pantas na naghahanap kay Jesus.

2. Hilingin sa bawat bata na sabihin sa iyo ang tungkol sa isang matalinong 
pagpili na ginawa niya kamakailan lamang (magbigay ng mga mungkahi kung
kailangan). Isulat ang sagot ng bawat bata sa isang hiwalay na piraso ng papel
at paguhitin ang mga bata ng mga larawan ng kanilang sarili sa kanilang mga
papel. Ipaalaala sa mga bata na lagyan ng mga ngiti ang mga mukha ng
kanilang iginuhit na larawan dahil ang paggawa ng matatalinong pagpili ay
nakatutulong sa atin na maging masaya.

3. Ipakita ang sumusunod na pakay-aralin (sanayin ang pagtatanghal na ito sa
tahanan bago mo ito subukin sa klase).

Mga kailangang kagamitan:
a. Walo o sampung laruang kahoy ng mga bata upang makapagtayo ng

dalawang simpleng magkatulad na mga bahay, katulad ng ipinakikita:

b. Dalawang malalim na kawali na magkasinlaki.
c. Isang malaki at malapad na bato na ilalagay sa isa sa mga kawali.
d. Isang tumpok ng buhangin na ilalagay sa isa pang kawali.
e. Tubig sa isang latang pandilig o pitsel.

Itumpok ang buhangin sa isang kawali, at patagin ang itaas ng tumpok. Ilagay
ang malapad na bato sa isa pang kawali.

Ipakita ang mga laruang kahoy at ipaliwanag na gagamitin mo ang mga ito
upang magtayo ng dalawang bahay. Ang isang bahay ay itatayo sa buhangin at
ang isa pa ay sa bato.

Maaaring naisin mong hilingin sa mga bata na tumulong sa pagtatayo ng bahay
sa bato. Ang bahay na itatayo mo ay dapat katulad ng bahay na iyong itatayo sa
buhangin.
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Pagkatapos na maitayo ang mga bahay, ipaisip sa mga bata na may bagyong
dumating at tumama sa mga bahay. Umulan nang malakas at umihip ang
hangin.

• Ano sa palagay ninyo ang magagawa ng isang bagyo sa dalawang bahay 
na ito?

Huwag magbigay ng puna pagkatapos maibigay ng mga bata ang kanilang
mga ideya. Maingat na magdilig o magbuhos ng tubig sa bahay na naitayo sa
buhangin hanggang sa dumausdos ang buhangin at magiba ang bahay.
Maglagay ng gayunding dami ng tubig sa bahay na naitayo sa bato, at ipamasid
sa mga bata na hindi magigiba ang bahay.

Tulungan ang mga bata na malaman na ang pagtatayo ng bahay sa buhangin ay
kamangmangan, samantalang ang pagtatayo ng bahay sa bato ay katalinuhan.

Basahin nang malakas ang unang bahagi ng Helaman 5:12 (hanggang sa
saligan). Ituro na inihahalintulad si Jesucristo ng banal na kasulatang ito sa isang
bato. Ipaalaala sa mga bata na ang pagsunod sa mga aral ni Jesus ay katulad
ng pagtatayo ng isang bahay sa bato. Ito ay matalino.
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Maaari Kong Mapanatiling
Banal ang Araw ng Sabbath

Layunin Palakasin ang pagnanais ng bawat bata na panatilihing banal ang araw ng
Sabbath.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Exodo 20:8–11 at Mateo 12:10–13.
Tingnan din sa Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110), kabanata 24.

2. Bakasin o gumawa ng kopya ng kalendaryong matatagpuan sa hulihan ng
aralin. Kulayan ng pula ang mga araw ng Linggo. Maaaring naisin mong 
lagyan ng bilang ang mga araw alinsunod sa kasalukuyang buwan.

3. Ihanda ang sumusunod na sinulatang piraso ng papel:

4. Bakasin o gumawa ng kopya ng mga papel ng gawain sa araw ng Sabbath 
(na matatagpuan sa hulihan ng aralin) para sa bawat bata. Para sa mas maliliit
na bata, gupitin ang mga pahina na sinusundan ang mga tuldok sa linya. Para
sa mas nakatatandang bata, magdala ng ilang gunting upang ang mga bata
mismo ang gumupit sa mga pahina.

5. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Sabado” (Babaeng Banal 
sa Huling-araw, B).

6. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Mga krayola.
c. Isang isteypler (stapler) o iba pang paraan upang mapagsama-sama ang

mga papel.
d. Larawan 2–58, Pinagagaling ni Jesus ang Isang Lalaking may Natutuyong

Kamay.

7. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Ang Sabbath ay Isang Natatanging Araw

Ipakita sa mga bata ang kalendaryo at ipaliwanag na ipinakikita nito ang lahat 
ng mga araw ng buwan. Maikling talakayin kung para saan ginagamit ang mga
kalendaryo.

Gawaing 
pantawag pansin

“Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin.”
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• Ano ang kakaiba sa kalendaryong ito?

• Anong araw ang kinulayan ng pula?

• Bakit isang natatanging araw ito? (Ito ang araw ng Sabbath.)

Paglalahad ng guro Sabihin sa mga bata na mula pa sa pagsisimula ng daigdig, ang isang araw sa
bawat linggo ay itinalaga para sa pag-aaral at pag-iisip tungkol sa Ama sa Langit 
at kay Jesucristo at sa paggawa ng mabuti sa iba. Ang araw na ito ay tinatawag 
na araw ng Sabbath.

• Anong araw sa loob ng linggo ang araw ng Sabbath?

Basahin nang malakas ang Exodo 20:8 at ipakita ang sinulatang piraso ng papel.
Tulungan ang mga bata na magkakasabay nilang ulitin ang banal na kasulatang 
ito. Sabihin sa kanila na ito ay isang kautusan.

Ipaliwanag na ang pagpapanatiling banal sa araw ng Sabbath ay nangangahulugan
na gumagawa tayo ng mga bagay na nagpapaalala sa atin tungkol sa Ama sa
Langit at kay Jesucristo, katulad ng pagpunta sa simbahan, pagbabasa ng mga
banal na kasulatan, at paggawa ng iba pang mga mapitagang bagay.

Maaari Nating Mapanatiling Banal ang Araw ng Sabbath

Talakayan Talakayin sa mga bata ang mga uri ng mga gawain na angkop para sa Sabbath.
Tanungin sila kung anong mga bagay ang nagawa nila ngayon upang mapanatiling
banal ang araw ng Sabbath. Tulungan sila na maunawaan na ang pagpunta sa
simbahan, pananalangin, pag-awit, pagbibigay ng mga talumpati sa mga pulong
sa simbahan, pag-aaral ng tungkol sa mga turo ni Jesus, at ang pagtanggap ng
sakramento ay ilan sa mga bagay na maaari nating gawin upang mapanatiling
banal ang araw ng Sabbath.

Ipaliwanag na hindi tayo dapat magtrabaho kapag Linggo, kung maaari, at hindi
tayo dapat gumawa ng mga bagay na hahadlang sa atin sa pag-iisip tungkol sa
Ama sa Langit at kay Jesucristo.

Gawain Ilarawan ang ilan sa mga gawain na maaaring salihan ng mga bata. Hilingin sa
mga bata na ngumiti kung ang gawain ay isang bagay na dapat nating gawin sa
Sabbath at sumimangot kung ang gawain ay isang bagay na hindi natin dapat
gawin sa Sabbath. Gamitin ang mga halimbawa sa ibaba o ang iba pa na angkop
para sa mga bata sa iyong klase.

• Pagpunta sa simbahan.

• Paglilinis ng bahay.

• Pagdalaw sa mga kamag-anak.

• Pamimili.

• Panonood ng sine.

• Pagbabasa ng mga banal na kasulatan o iba pang mabubuting aklat.

• Pananalangin.

• Panonood o pakikisali sa isang palaro.

• Pagsusulat ng mga liham.

• Paglalakad-lakad.

Banal na kasulatan
at sinulatang 
piraso ng papel
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• Paglalaro ng mga larong tungkol sa banal na kasulatan.

• Pagdalaw sa isang taong may sakit.

Pinanatiling Banal ni Jesucristo ang Araw ng Sabbath

Sabihin sa mga bata na hindi palaging madaling malaman kung ang isang gawain
ay isang bagay na dapat nating gawin sa Sabbath. Ang pinakamabuting paraan
upang malaman ang gagawin ay sundin ang halimbawa ni Jesucristo.

Ipakita ang larawan 2–58, Pinagagaling ni Jesus ang Isang Lalaking may Natutuyong
Kamay, at isalaysay ang kuwentong matatagpuan sa Mateo 12:10–13.

Ipaliwanag na ang mga Fariseo ay mga taong ayaw kay Jesucristo at sa mga
ginagawa niya. Sinisikap nilang hulihin siya sa pagsasalita ng mga bagay na mali 
o labag sa batas. Sila ay nagtanong sa kanya kung mali ang magpagaling ng
isang tao sa araw ng Sabbath. Gusto nilang sabihin niyang mali ito.

Sabihin sa mga bata na itinuro ni Jesus na kung ang mga Fariseo ay may isang
tupa na nahulog sa isang hukay sa Sabbath, ito ay tutulungan nilang makaahon.
Yamang ang mga tao ay mas mahalaga kaysa tupa, ang pagtulong sa mga tao 
ay isang mabuting bagay na maaaring gawin sa Sabbath. Basahin nang malakas
ang pangalawang bahagi ng Mateo 12:12 (simula sa Kaya’t).

Ipaalaala sa mga bata na kung ang isang gawain ay isang bagay na gagawin ni
Jesus, katulad ng pagtulong o pagiging mabait sa iba, ito ay isang mabuting
bagay na maaaring gawin sa araw ng Sabbath.

Ang Pagpapanatiling Banal sa Araw ng Sabbath ay Nangangailangan ng
Paghahanda

Talakayan Ituro na upang mapanatiling banal ang araw ng Sabbath, tayo ay kailangang
gumawa ng ilang bagay bago sumapit ang Sabbath upang maging handa.

• Anong mga bagay ang kailangan ninyong gawin at ng inyong mag-anak upang
maging handa para sa Sabbath? (Ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng
paglalaba at pamamalantsa ng mga damit na isusuot sa simbahan, paglilinis ng
bahay, paghahanda ng mga pagkain para sa Sabbath, at paghahanap ng mga
banal na kasulatan at iba pang mga bagay na kailangan para sa simbahan.)

• Kailan natin dapat gawin ang mga bagay na ito?

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Sabado.” Tulungan ang mga bata na isadula
ang mga galaw na binanggit sa awit. (Kung ang Sabbath sa inyong pook ay hindi
sa araw ng Linggo, palitan ang mga salitang Sabado, Linggo, at Lunes ng angkop
na mga araw.)

Natatangi ang Sabado.
Natatangi ang Sabado,
Araw ng paghahanda sa Linggo;
Namamalengke at naglilinis,
Nang ‘di magtrabaho hanggang Lunes;
Inaayos damit, sapatos,
Araw na “gawai’y tinatapos;”
Naghihinuko, buhok sinasyampo,
Upang maging handa sa Linggo.

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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Himukin ang mga bata na maghanda sa susunod na linggo nang sa gayon ay
kanilang mapanatiling banal ang araw ng Sabbath.

Buod

Gawain Bigyan ang bawat bata ng isang kopya ng papel ng gawain para sa araw ng 
Sabbath. Tulungan ang mga bata sa pagsabay sa iyo sa pagbabasa ng mga
pamagat ng mga papel: “Ang Aking Aklat sa Araw ng Sabbath.” Tulungan ang mga
bata na paghiwa-hiwalayin ang mga pahina kung hindi mo pa napaghihiwalay ang
mga ito.

Basahin ang sumusunod na mga pangungusap na naglalarawan ng angkop na
mga gawain sa Sabbath, at tulungan ang mga bata na piliin ang larawan na
nagpapakita sa bawat gawain.

• Kapag Sabbath ay nagpupunta tayo sa simbahan upang igalang ang Ama sa
Langit at si Jesucristo at matuto ng tungkol sa kanila.

• Ang araw ng Sabbath ay mainam na araw upang pag-aralan ang ebanghelyo 
na kasama ang ating mga mag-anak. Tayo ay maaaring magbasa ng mga 
banal na kasulatan at iba pang mabubuting aklat.

• Ang araw ng Sabbath ay isang araw ng pananalangin. Tayo ay nananalangin 
sa simbahan, na kasama ang ating mga mag-anak, at sa ating sarili.

• Sa araw ng Sabbath tayo ay maaaring umawit ng mga himno at makinig sa
mabuting tugtugin.

• Sa araw ng Sabbath tayo ay makapagsusulat sa ating mga talaarawan at
makapagsulat ng mga liham o makaguguhit ng mga larawan para sa ating 
mga kamag-anak, kaibigan, at mga misyonero.

• Ang araw ng Sabbath ay mabuting araw sa pagdalaw sa mga kasapi ng 
mag-anak o mga taong may sakit o nalulungkot.

Bigyan ang mga bata ng mga krayola at pakulayan sa kanila ang mga larawan.
Hilingin sa kanilang gumuhit sa malinis na papel ng larawan ng isang bagay na
gagawin nila upang mapanatiling banal ang araw ng Sabbath.

Tulungan ang mga bata na mapagsama-sama ang mga pahina ng kanilang mga
aklat sa pamamagitan ng isteypler (stapler).

Patotoo Ibigay ang iyong patotoo tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatiling banal ng
araw ng Sabbath. Maaaring naisin mong magbanggit ng isa o dalawang bagay 
na gusto mong gawin sa Sabbath at sabihin kung ano ang iyong nadarama kapag
ginagawa mo ang mga bagay na iyon. Bigyang-diin na ang Sabbath ay dapat
maging isang araw na masaya habang nag-iisip at natututo tayo tungkol sa Ama 
sa Langit at kay Jesucristo.

Himukin ang mga bata na ipakita ang kanilang mga aklat sa kanilang mga mag-
anak at ibahagi ang natutuhan nila ngayong araw na ito. Imungkahi na itago ng
mga bata ang mga aklat sa isang lugar kung saan makapagpapaalala ang mga 
ito sa mga bata na panatilihing banal ang araw ng Sabbath.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Imungkahi
na hilingin ng bata sa Ama sa Langit na tulungan ang mga kasapi ng klase na
panatilihing banal ang araw ng Sabbath.
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng “Tuwing Magsisimba” 
(When I Go to Church, Children’s Songbook, p. 157). Patayuin ang mga bata 
at ipagawa ang mga galaw na isinasaad sa ibaba habang inaawit nila ang:

Ako ay palaging masaya
T’wing magsisimba (ilagay ang mga kamay sa tapat ng puso, at ngumiti).
Awit aking pakikinggan (itikom nang bahagya ang mga kamay sa likod ng 

mga tainga);
At uupo nang marahan (tumingkayad sa kinatatayuan at ilagay ang daliri 

sa mga labi).
Batiin guro’t kaibigan (tahimik na makipagkamay sa taong katabi mo)
T’wing magsisimba (maupo sa upuan).

2. Gumuhit ng isang pares ng mga mata, isang pares ng mga tainga, isang bibig,
at dalawang kamay sa pisara. Hilingin sa mga bata na sabihin sa iyo kung ano
ang magagawa ng mga bahaging ito ng ating katawan upang mapanatiling
banal ang araw ng Sabbath.

Mga halimbawa:

Mga mata—magbasa ng mga banal na kasulatan, pagmasdan ang mga
tagapagsalita at guro sa simbahan.

Mga tainga—makinig sa nagbibigay-siglang tugtugin o mga kuwento, makinig
sa aralin sa Primarya.

Bibig—umawit ng mga himno o mga awit sa Primarya, magsabi ng mabubuting
bagay sa mga kasapi ng mag-anak at mga kaibigan.

Mga kamay—gumuhit ng isang larawan ng mga kasapi ng mag-anak na
nakatira sa malayo, sumulat sa talaarawan.

3. Tulungan ang mga bata na isaulo ang Exodo 20:8: “Alalahanin mo ang araw ng
Sabbath upang ipangilin.”

4. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Ang Araw ng Sabbath ay Ating Alalahanin”
(Remember the Sabbath Day, Children’s Songbook, p. 155).

Ang araw ng Sabbath
Ay ating alalahanin.
Ito’y pinagpala n’ya
Upang s’ya’y sambahin.



Ang Araw ng Sabbath ay
Isang Banal na Araw

Linggo Lunes Martes Miyerkoles Huwebes Biyernes Sabado
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Aalalahanin Ko si Jesucristo
sa Oras ng Sakramento

Layunin Bigyang-sigla ang bawat bata na alalahanin si Jesucristo sa oras ng sakramento.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Lucas 22:7–20 at Doktrina at mga Tipan
20:75–79. Tingnan din sa Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110), kabanata 23.

2. Maghandang tulungan ang mga bata na awitin ang isa o dalawang awit tungkol
kay Jesucristo, katulad ng “Naiisip Ko Pagbasa ng Kuwento” (Mga Himno at Awit
Pambata) at “Lahat ay Magmahalan, Sabi ni Jesus” (Jesus Said Love Everyone,
Children’s Songbook, p. 61). Ang mga salita sa mga awit na ito at ang iba pang
tungkol kay Jesus ay kasama sa likod ng manwal.

3. Maghandang isalaysay ang isa sa iyong mga paboritong kuwento tungkol kay
Jesucristo, na gumagamit ng larawan kung may makukuha nito.

4. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya at isang Doktrina at mga Tipan.
b. Mga trey ng sakramento para sa tinapay at tubig.
c. Larawan 2–29, Ang Pagpapasa ng Sakramento (62021); larawan 2–54, Ang

Huling Hapunan (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 225; 62174);
larawan 2–59, Ang Christus.

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawain na
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Ibinigay sa Atin ni Jesucristo ang Sakramento

Ipakita sa mga bata ang mga trey ng sakamento.

• Saan ginagamit ang mga ito?

Pagsalitain ang mga bata tungkol sa nalalaman nila sa mga trey ng sakramento at
tungkol sa sakramento. Sabihin sa kanila na ang aralin sa araw na ito ay tungkol sa
sakramento.

Ipakita ang larawan 2–54, Ang Huling Hapunan. Kung makikilala ng mga bata ito,
hilingin sa kanilang sabihin kung ano ang nangyayari sa larawan. Kung hindi nila
nakikilala kung ano ang nasa larawan, sabihin sa kanila na ito ay larawan ni
Jesucristo at ng kanyang mga Apostol. Hilingin sa mga bata na ituro si Jesus.

Ikuwento ang tungkol sa Huling Hapunan, na matatagpuan sa Lucas 22:7–20.

Kuwento sa 
banal na kasulatan
at talakayan

Gawaing 
pantawag pansin

232

Aralin

38



233

Ipaliwanag na ipinagdiriwang ni Jesucristo at ng kanyang mga Apostol ang isang
natatanging banal na araw ng mga Judio na tinatawag na kapistahan ng Paskua.
Alam ni Jesus na ang kapistahang ito ang huling pagkain niya na kasama ang
kanyang mga Apostol. Sabihin sa mga bata na kadalasan nating tinutukoy ang
pagkaing ito bilang ang Huling Hapunan.

Ipaliwanag na mahal ni Jesus ang kanyang mga Apostol. Pinili niya ang mga
kalalakihang ito upang mamuno sa mga kasapi ng kanyang simbahan pagkatapos
niyang lumisan. Sila ay kanyang tinuruan ng maraming bagay at gusto niyang
alalahanin nila siya at ang kanyang mga aral.

• Bakit mahalaga para sa mga Apostol na alalahanin si Jesus?

• Ano ang ibinigay ni Jesus sa mga Apostol upang matulungan silang maalala siya?

Basahin nang malakas ang Lucas 22:19. Ituro na sinasabi sa atin ng banal na
kasulatang ito na pinira-piraso nang maliliit ng Tagapagligtas ang ilang tinapay,
binasbasan ito, at ibinigay ito sa mga Apostol upang kainin. Sinabi niya sa kanila
na ang tinapay ang magpapaalala sa kanila sa kanyang katawan at na dapat
nilang alalahanin siya kapag kinakain nila ito.

Sabihin sa mga bata na pagkatapos makakain ng kapirasong tinapay ang bawat
Apostol ay binasbasan ni Jesus ang isang inumin na gawa sa ubas at ibinigay ito
sa mga Apostol. Sinabi niya sa kanila na ang inumin ang magpapaalala sa kanila
sa kanyang dugo. Sa pag-inom nila nito ay dapat nilang alalahanin na si Jesus ay
namatay upang muli silang mamuhay sa piling ng Ama sa Langit pagkatapos
nilang mamatay.

Ipaliwanag na alam ni Jesus na kung siya at ang kanyang mga aral ay aalalahanin
ng mga Apostol, ito ay makatutulong sa kanilang piliin ang tama.

• Ano ang tawag natin sa tinapay at inumin na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga
Apostol sa Huling Hapunan? (Ang sakramento.)

• Bakit ibinigay ni Jesus ang sakramento sa mga Apostol?

Tayo ay Tumatanggap ng Sakramento Upang Alalahanin si Jesucristo

Talakayan Ipakita ang larawan 2–29, ang Pagpapasa ng Sakramento, at paalalahanan ang
mga bata na tayo ay tumatanggap ng sakramento katulad ng ginawa ng mga
Apostol ni Jesus. (Maaaring naisin mong ipaliwanag na gumagamit tayo ng tubig
sa halip na ang inuming ibinigay ni Jesus sa kanyang mga Apostol.)

• Kailan tayo tumatanggap ng sakramento?

Ituro na pulong-sakramento ang tawag sa pulong kapag tayo ay tumatanggap 
ng sakramento dahil ang sakramento ang pinakamahalagang bahagi ng pulong 
na iyon.

• Bakit tayo tumatanggap ng sakramaneto?

• Paano tayo matutulungan ng sakramento na alalahaning piliin ang tama?

Banal na kasulatan Ipaalaala sa mga bata na bago ipasa ang sakramento, ang mga natatanging
panalangin ay binibigkas. Ang mga panalangin ay nagsasabi sa Ama sa Langit ng
ilang bagay na ipinangangako nating gagawin. Hilingin sa mga bata na makinig
nang mabuti habang binabasa mo ang panalangin na binabanggit sa tinapay,
upang matuklasan nila ang dalawang pangakong ginagawa natin sa Ama sa Langit
kapag tumatanggap tayo ng sakramento.
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Basahin nang malakas ang Doktrina at mga Tipan 20:77, na binibigyang-diin ang
mga pariralang “nang sila ay makakain bilang pag-alaala sa katawan ng inyong
Anak, at patunayan sa inyo” at “lagi siyang isasaisip at susundin ang kanyang mga
kautusan na ibinigay niya sa kanila.”

Sabihin sa mga bata na ang ibig sabihin ng “patunayan sa inyo” ay gumagawa
tayo ng isang pangako sa Ama sa Langit.

• Ano ang dalawang bagay na ating ipinangangako?

Ipaliwanag na sa tuwing tatanggap tayo ng sakramento tayo ay nangangako na
aalalahanin si Jesus at susundin ang kanyang mga kautusan.

Maaari Nating Isipin ang Pagmamahal ni Jesucristo sa Atin sa Oras ng
Sakramento

Paglalahad ng guro Ipakita ang larawan 2–59, Ang Christus. Ipaliwanag na ipinakikita ng larawang ito
ang istatuwa ni Jesucristo. Sa likuran nito ay may ipinintang larawan ng ilan sa 
mga planeta at bituin. Pagsalitain ang mga bata tungkol sa larawan sa loob ng
ilang sandali.

Ipaliwanag na sa oras ng sakramento ay dapat nating isipin ang tungkol sa
Tagapagligtas at sa kanyang pag-ibig sa atin. Maaari nating alalahanin ang mga
larawan ni Jesus na nakita na natin, katulad ng isang ipinakita pa lamang, at
maaari rin nating isipin ang mga kuwentong tungkol kay Jesus.

Kuwento Isalaysay ang isa sa iyong mga paboritong kuwento tungkol kay Jesus, na
gumagamit ng larawan kung may makukuha. Ipaliwanag kung paano ipinakikita 
ng kuwento ang pagmamahal ni Jesus sa mga tao.

Pakikisali ng bata Papagkuwentuhin ang bawat bata ng tungkol kay Jesucristo o papagsabihin siya
ng isang bagay na naaalala niya tungkol kay Jesus. Habang nagsasalita ang mga
bata, bigyang-diin kung paano ipinakikita sa mga kuwento at sa mga bagay na
naaalala ng mga bata tungkol kay Jesus ang kanyang pagmamahal sa atin.

Purihin ang mga bata sa pagkaalala sa mga kuwentong tungkol kay Jesus. Sabihin
sa kanila na marami tayong maiisip na kuwento sa oras ng sakramento. Kapag
iniisip natin sa oras ng sakramento ang tungkol kay Jesus at kung gaano niya tayo
kamahal, tayo ay nakaaalaala sa kanya.

Awit Ipaliwanag na marami rin tayong alam na mga awit tungkol kay Jesucristo. Kahit 
na hindi tayo umaawit nang malakas habang ipinapasa ang sakramento, maaari
nating isaisip ang mga salita sa mga awit upang matulungan tayong maalaala si
Jesus.

Umawit ng isa o dalawa sa pangkaraniwang awit tungkol kay Jesus na kasabay
ang mga bata, katulad ng “Naiisip Ko Pagbasa ng Kuwento” at “Lahat ay
Magmahalan, Sabi ni Jesus.”

Ang Pagiging Magalang sa Oras ng Sakramento ay Makatutulong sa Ating
Maalaala si Jesucristo

Talakayan Ipaliwanag na mas madali ang mag-isip ng tungkol kay Jesus kapag tayo 
ay magalang sa oras ng sakramento.

• Paano tayo magiging magalang sa oras ng sakramento?
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Tiyaking mababanggit ang sumusunod na mga ideya:

• Makinig sa mga panalangin ng sakramento at sabihing “amen” sa huli.

• Huwag gambalain ang ating mga magulang o ang ibang mga tao. Kailangan 
din nilang isaisip si Jesus.

• Iligpit ang mga lapis, aklat, o iba pang bagay bago magsakramento.

• Tumahimik at manatili sa ating mga upuan.

• Isipin ang tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng paggunita sa mga kuwento at
awit na tungkol sa kanya, sa kanyang pagmamahal sa atin, at ang mga bagay
na itinuro niya.

• Kunin ang piraso ng tinapay at baso ng tubig na pinakamalapit sa atin.

• Ibalik ang mga basong pangsakramento nang hindi pinaglalaruan ang mga ito.

Gawain Hilingin sa mga bata na magkunwaring nakaupo sila sa pulong pangsakramento 
at oras na para sa sakramento. Hilingin sa kanila na ipakita ang mga sagot sa
sumusunod na mga tanong nang hindi nagsasalita:

• Ano ang maaari mong gawin sa iyong bibig upang maipakita na iniisip mo si
Jesus?

• Ano ang maaari mong gawin sa iyong ulo upang maipakita na ikaw ay
magalang?

• Ano ang maaari mong gawin sa iyong mga bisig at kamay upang maipakita 
na iniisip mo si Jesus?

• Ano ang maaari mong gawin sa iyong mga paa upang maipakitang ikaw ay
magalang?

Paupuin nang tahimik ang mga bata nang isang minuto o mahigit pa at isipin si
Jesucristo, na katulad ng dapat nilang gawin habang ipinapasa ang sakramento.
Pagkatapos ay ipabahagi sa kanila ang iniisip nila tungkol kay Jesus.

Buod

Gawain Hilingin sa mga bata na makinig mabuti habang binabasa mo ang ilang mga
pangungusap tungkol sa mga bagay na maaari nilang gawin o isipin sa oras 
ng sakramento. Sabihin sa mga bata na kung ang mga pangungusap ay
naglalarawan ng isang bagay na dapat nilang gawin o isipin sa oras ng
sakramento, sila ay dapat tumayo. Kung ang pangungusap ay naglalarawan 
ng isang bagay na hindi nila dapat gawin o isipin sa oras ng sakramento, sila ay
dapat maupo.

Gamitin ang mga sumusunod na pangungusap o lumikha ng ilang sariling sa iyo:

• Alalahanin na mahal tayo ng Ama sa Langit at ni Jesucristo.

• Isiping lumabas upang maglaro.

• Isipin ang pagpapagaling ni Jesus sa mga taong may sakit.

• Bumulong at makipag-usap sa iyong katabi.

• Magkuyakoy sa iyong upuan.

• Isipin ang tungkol sa awit pangsakramento o iba pang awit tungkol kay Jesus.
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• Bumigkas ng panalangin sa Ama sa Langit.

• Gumuhit ng mga larawan o paglaruan ang isang laruan.

• Gunitain ang mga kuwentong tungkol kay Jesus.

Patotoo Ibigay ang iyong patotoo tungkol kay Jesucristo. Sabihin sa mga bata kung ano
ang nadarama mo sa pagtanggap ng sakramento.

Himukin ang mga bata na alalahanin si Jesucristo at maging magalang sa oras 
ng sakramento.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong para sa Guro.”

1. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Si Jesus ay Isipin” (To Think about Jesus,
Children’s Songbook, p. 71).

‘Di dapat mahirap maupo’t 
Tahimik na si Jesus isapuso.
Lahat ng ginawa N’ya para sa ‘kin;
‘Di dapat mahirap na ‘to’y isipin.
‘Di dapat mahirap ako ma’y munti,
Si Jesus isipin, o kaydali.

Kay layo ng kaniyang nilakad,
Upang pag-ibig kanyang mailahad.
‘Di dapat mahirap sa ‘king upuan,
Maging tahimik at siya’y pakinggan.
‘Di dapat mahirap ako ma’y munti,
Si Jesus isipin, o kaydali.

2. Sa pahintulot ng pangulo ng iyong Primarya, hilingin sa obispo (o pangulo ng
sangay) na makipag-ayos upang makadalaw sa klase ang isang saserdote o
diyakono at maikling ipaliwanag ang kanyang mga tungkulin na nauukol sa
sakramento.

3. Gumawa ng isang kopya ng larawan ng mga bata na magalang na nakaupo 
(na matatagpuan sa hulihan ng aralin), kulayan ito, at putul-putulin sa limang
piraso ng palaisipan. Isulat ang isa sa mga sumusunod na tanong sa likod ng
bawat piraso:

• Ano ang pinakamahalagang bagay na ginagawa natin sa pulong-sakramento?

• Ano ang ginagawa ng saserdote kapag oras na ng sakramento?

• Ano ang ginagawa ng mga diyakono sa sakramento?

• Paano tayo dapat maupo sa oras ng sakramento?

• Ano ang dapat nating isipin habang nagsasakramento?
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Ikalat ang mga piraso ng palaisipan sa sahig o sa mesa. Papiliin ang isang bata
ng isang piraso ng palaisipan. Itanong sa mga bata ang tanong na nasa likod 
ng piraso at tulungan silang sagutin ito. Kapag nasagot na ang lahat ng tanong,
tulungan ang mga bata na buuin ang palaisipan.

4. Tulungan ang mga batang bigkasin ang sumusunod na talata:

Ang Sakramento

Ihahalukipkip ko ang aking mga bisig,
Iyuyuko ang aking ulo,
At tatahimik, tatahimik ako.
Habang binabasbasan ang sakramento,
Ikaw ay aalalahanin ko.
(DeVota M. Peterson)

Ulitin ang talata nang ilang beses upang matulungan ang mga bata na 
maisaulo ito.

Maaaring naisin mong itanong ang mga sumusunod bago ulitin ang talata:

• Ano ang inihahalukipkip natin?

• Ano ang iniyuyuko natin?

• Dapat ba tayong maging tahimik o maingay sa oras ng sakramento?

• Sino ang dapat nating isipin sa oras ng sakramento?
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Ako ay Maaaring Sumunod kay
Jesucristo sa Pamamagitan ng
Paglilingkod sa Iba
Layunin Palakasin ang pagnanais ng bawat bata na sundin si Jesucristo sa pamamagitan

ng paglilingkod sa iba.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Juan 13:1–17 at Mga Saligan ng
Pananampalataya 1:13. Tingnan din sa Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110),
kabanata 28.

2. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa lahat ng tatlong talata ng 
“Sabi ng Munting Sapa, ‘Magbigay’” (Piliin ang Tama, B) at ang pang-apat na
talata ng “I Feel My Savior’s Love” (Children’s Songbook, p. 74). Ang mga salita
sa mga awit na ito ay kasama sa likod ng manwal.

3. Maghandang ikuwento ang tungkol sa isang pagkakataon nang ikaw ay
pinagpala dahil pinaglingkuran mo ang isang tao.

4. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Papel at mga lapis o krayola para sa bawat bata.
c. Larawan 2–60, Hinuhugasan ni Jesus ang mga Paa ng mga Apostol 

(Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 226; 62550).

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawaing
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Nais ni Jesucristo na Paglingkuran Natin ang Iba

Habang sinisimulan mo ang aralin, “sadyaing” ihulog ang ilang krayola, mga papel,
o iba pang mga kagamitan sa sahig ng inyong silid-aralan. Maghintay ng ilang
sandali bago damputin ang mga bagay upang mabigyan ng pagkakataon ang
mga bata na tumulong sa iyo. (Kung walang magkukusang-loob na mga bata,
hilingin sa mga bata na tumulong.)

Pasalamatan ang mga bata sa pagtulong sa iyo at purihin sila sa pagsasamantala
sa pagkakataon na maglingkod. Ipaliwanag na kapag tinutulungan natin ang iba
nang hindi humihingi ng anumang kapalit, ito ay tinatawag na paglilingkod. Ipaulit
sa mga bata ang salitang paglilingkod na kasabay mo.

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa lahat ng tatlong talata ng “Sabi ng Munting
Sapa, ‘Magbigay’” na kasabay ang mga bata.

Gawaing 
pantawag pansin
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Ituro na sinasabi ng huling talata na dapat tayong magbigay na katulad ng
pagbibigay ni Jesus. Sabihin sa mga bata na noong nasa daigdig pa si Jesus, 
siya ay madalas na naglilingkod sa ibang mga tao.

Ipakita ang larawan 2–60, Hinuhugasan ni Jesus ang mga Paa ng mga Apostol, at
isalaysay ang kuwentong matatagpuan sa Juan 13:1–17. Paalalahanan ang mga
bata na tinawag ni Jesus ang mga Apostol na nakikita sa larawan upang tumulong
sa pamumuno sa kanyang simbahan.

Ipaalaala sa mga bata ang nalaman nila tungkol sa Huling Hapunan sa nakaraang
aralin. Ipaliwanag na pagkatapos ituro ni Cristo sa kanyang mga Apostol ang
tungkol sa sakramento, itinuro niya sa kanila kung gaano kahalaga ang
maglingkod sa iba.

Ipaliwanag na pangkaraniwan sa mga tao ang mahugasan ang kanilang mga paa,
dahil karamihan sa mga tao ay nagsusuot ng mga sandalya at ang kanilang mga
paa ay nagkakaroon ng maraming alikabok at marumi. Ngunit karaniwan ay
ginagawa ng isang alipin ang ganitong gawain. Ipaliwanag na ayaw ni Pedro na
hugasan ni Jesus ang kanyang paa dahil inakala niya na hindi tama para kay Jesus
ang kumilos na tila isang alipin.

Sabihin sa mga bata na ipinaliwanag ni Jesus sa mga Apostol na kahit na siya ang
Tagapagligtas ay pinaglingkuran pa rin niya sila. Gusto niyang maunawaan nila na
dapat silang maglingkod sa bawat isa. Basahin nang malakas ang Juan 13:15 at
ipaliwanag na nais ni Jesus na sundan natin ang kanyang halimbawa at
paglingkuran ang iba.

Talakayan • Bakit hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga Apostol?

• Ano ang nais ni Jesus na gawin ng mga Apostol?

• Ano ang nais ni Jesus na gawin natin?

Ipaliwanag na nais ni Jesucristo na maglingkod tayo kailanman tayo magkaroon 
ng pagkakataong maglingkod, kahit na hindi tayo hinihilingang tumulong o hindi
gagantimpalaan sa ating pagtulong. Ituro na kapag naglilingkod tayo sa ibang tao,
tayo ay sumusunod kay Jesus.

Tayo ay Makapaglilingkod sa Iba sa Maraming Paraan

Kuwento Hilingin sa mga bata na makinig habang isinasalaysay mo sa sarili mong mga salita
ang sumusunod na kuwento ng isang kabataang lalaki na nakapag-isip ng paraan
upang mapaglingkuran ang kanyang mag-anak:

“Napakadilim noon kung kaya’t nahihirapang hanapin ng inaantok na pitong taong
gulang na batang lalaki ang kanyang daraanan patungo sa kamalig. Maingat niyang
binalak sa loob ng ilang araw kung paano siyang magbabangon mula sa higaan,
magbibihis, tahimik na bababa sa hagdanan, kukunin ang timbang panggatas mula
sa kinalalagyan nito, at aalis ng bahay nang hindi ginigising ang sinuman.

“. . . Nakita ni [Joseph] na ginatasan ng kanyang kapatid na [babae] si Mary, ang
baka nang maraming ulit. Nalaman niyang hindi ito kasingdali ng tulad ng iniisip
niya. . . . Hindi nagtagal at masakit na ang kanyang mga daliri at galang-galangan.
Kailangan niyang tumigil nang madalas upang maipahinga ang mga ito. . . . 

“Buhos na buhos ang pansin ng batang lalaki sa paggagatas kaya’t hindi niya
namalayan ang itinagal nito, at nagulat nang makitang mag-uumaga na . . . nang sa
dakong huli ay lisanin niya ang kamalig at nagsimulang umuwi. Nang makapasok siya

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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sa kusina, ang Ina ay tumingin mula sa kalan kung saan siya naghahanda ng agahan,
at nagtanong, ‘Bakit, Joseph, ano ang ginagawa mo ngayong pagkaaga-aga?’

“Itinaas niya ang timbang napuno ng gatas bilang sagot, at nakadama ng dagliang
kagalakan sa ngiti ng pagsang-ayon ng kanyang ina. ‘Yamang malaki ka na nga,’
ang sabi niya, ‘ang paggagatas sa baka ang magiging trabaho mo tuwing umaga.’
Tumigil siya at pagkatapos ay nagtanong, ‘Ngunit bakit nga ba gustung-gusto
mong gatasan ang bakang iyon?’

“Iniangat ni Joseph ang kanyang mukhang masigasig sa kanyang ina habang
sumasagot siyang, ‘Gusto ko po lamang makatulong habang nasa kanyang
misyon si Itay. At saka, marami pang gagawin si [Mary], naisip ko po na kung
magagawa kong gatasan ang baka tuwing umaga, hindi na po niya kailangang
alalahanin pa iyon!’

“. . . Niyakap siyang mahigpit ng kanyang ina at sinabing , ‘Anong tuwa ng itay 
mo kapag sumulat ako at sinabi sa kanyang mayroon siyang isang mabait na 
anak na lalaki na nag-aasikaso sa paggagatas sa baka habang wala siya!’” 
(Lucile C. Reading, “The Morning Chore,” Children’s Friend, Abr. 1970, p. 23).

Sabihin sa mga bata na ang pangalan ng batang lalaking ito ay Joseph Fielding
Smith, at siya ay naging ikasampung Pangulo ng Simbahan nang lumaki siya.

• Paano naglingkod si Joseph Fielding Smith?

• Sino ang kanyang pinaglingkuran?

Sabihin sa mga bata na ang ikalabintatlong saligan ng pananampalataya ay
nagsasabing tayo ay naniniwala sa paglilingkod sa iba. Patayuin ang mga bata, at
tulungan silang bigkasin ang, “Naniniwala kami . . . sa paggawa ng mabuti sa lahat
ng tao.” (Maaaring kailanganin mong ipaliwanag na ang ibig sabihin ng lahat ng
tao ay tayong lahat.)

Gawain Hilingin sa bawat bata na gustong maging disipulo (tagasunod) ni Jesucristo na
tumayo at manatiling nakatayo. Ipaalaala sa mga bata na nais ni Jesus na ang
lahat ng kanyang mga disipulo ay maglingkod sa iba.

• Paano tayo maaaring makapaglingkod sa iba?

Paupuin ang bawat bata kapag siya ay nakabanggit ng paraan kung paano
makapaglilingkod sa iba.

Kung ang isang bata ay nahihirapang mag-isip ng paraan upang makapaglingkod,
maaaring naisin mong imungkahi ang isa sa sumusunod na mga ideya o iba pang
ideya na angkop para sa mga bata sa iyong klase:

• Sabihin o basahin ang isang kuwento sa mas bata sa iyo.

• Gumuhit ng larawan para sa iyong mga magulang o lolo at lola.

• Iligpit ang mga laruang iniwanan ng iyong kapatid na lalaki.

• Ihanda ang mesa para sa hapunan nang hindi inuutusan.

Tayo ay Maligaya Kapag Naglilingkod Tayo

Talakayan • Sino ang maligaya kapag naglilingkod tayo? (Ang mga sagot ay maaaring
kabilangan ng mga taong pinaglilingkuran natin, ang ating sarili, at ang Ama sa
Langit at si Jesucristo.)

Saligan ng
pananampalataya
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Bigyang-diin na kapag naglilingkod tayo, hindi lamang ang mga taong tinutulungan
natin ang maligaya, kundi tayo rin.

• Bakit nakapagpapaligaya sa inyo ang paglilingkod sa iba?

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa pang-apat na talata ng “Aking Nadarama ang
Pag-ibig ni Cristo,” (I Feel My Savior’s Love) na kasabay ang mga bata. (Kung 
hindi alam ng mga bata ang pang-apat na talata, maaaring naisin mong awitin o
bigkasin mo mismo ang mga salita sa talata at pasabayin ang mga bata sa iyo sa
koro.)

Buod

Gawaing pansining Tulungan ang mga bata na mag-isip ng mga simpleng gawain ng paglilingkod na
maaari nilang tapusin ngayong araw na ito, maging sa simbahan o sa tahanan
man. Bigyan ang mga bata ng papel at mga krayola at lapis at paguhitin ang bawat
bata ng larawan ng gawain ng paglilingkod na gagawin niya ngayon. Ipakikita at
ipapaliwanag sa mga bata ang kanilang mga larawan sa isa’t isa.

Patotoo Sabihin sa mga bata ang tungkol sa isang pagkakataon nang ikaw ay pagpalain 
sa pamamagitan ng paglilingkod sa ibang tao. Magpatotoo na ang tunay na
kaligayahan ay nagmumula sa paglilingkod sa iba.

Himukin ang mga bata na magmasid ng mga paraan na makapaglilingkod sila 
sa iba sa linggong ito. Maaaring naisin mong hilingin sa mga bata na mag-ulat 
sa klase sa susunod na pagkakataon tungkol sa kanilang mga karanasan sa
paglilingkod.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Makipag-ayos kaagad para sa isang gawain ng paglilingkod na magagawa 
ng mga bata nang magkakasama habang nagkaklase (tiyakin na ang gawaing
paglilingkod na ito ay angkop sa Sabbath).

Mga halimbawa:

• Makipag-ayos sa guro ng alagain upang awitin ng iyong klase ang isa sa
kanilang paboritong awit sa Primarya para sa mga batang alagain.

• Magdala ng mga kagamitan para sa mga bata upang makagawa ng mga
kard ng pasasalamat para sa tagakumpas at piyanista ng Primarya.

• Tulungan ang mga batang gawin ang kailangan upang maihanda ang silid-
aralan para sa susunod na klase o para sa susunod na linggo, katulad ng
pagbubura ng pisara at pagliligpit ng mga upuan.

Pagkatapos magawa ng mga bata ang gawain ng paglilingkod, talakayin sa
kanila kung ano ang nadama nila sa paglilingkod. Ipaalala sa kanila na ang
paglilingkod ay makapagpapaligaya sa atin.
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2. Gumawa ng tatlong maliliit na pusong papel para sa bawat bata. Sabihin sa mga
bata na gusto mong simulan ang isang “Samahan ng Lihim na Paglilingkod.”
Himukin ang mga bata na iuwi nila ang mga pusong ito at gumawa ng mga 
lihim na gawain ng paglilingkod para sa mga kasapi ng kanilang mag-anak, na
nag-iiwan ng isang puso sa bawat lugar na pinaggawaan nila ng gawain ng
paglilingkod. Halimbawa, maaari nilang iligpit ang higaan ng kanilang kapatid at
mag-iwan ng puso sa unan. Hilingin sa mga bata na mag-ulat sa susunod na
linggo tungkol sa kanilang damdamin nang maglingkod sila sa iba nang palihim.

3. Awitin o bigkasin ang mga salita sa pangalawang talata ng “Sinisikap Kong
Tularan si Jesus” (I’m Trying to Be Like Jesus, Children’s Songbook, p. 78). Ang
mga salita sa awit na ito ay kasama sa likod ng manwal.

4. Paupuin ang mga bata sa sahig nang pabilog. Marahang maghagis ng supot 
ng bins o iba pang malambot na bagay sa isang bata at hilingin na magbanggit
siya ng isang paraan ng paglilingkod sa iba. Kapag nakasagot na ang bata,
maaari niyang ihagis ang supot ng bins sa isa pang bata na nasa bilog.
Magpatuloy hanggang sa ang lahat ay nagkaroon na ng isang pagkakataon
upang magbanggit ng isang gawain ng paglilingkod.

5. Kung may makukuha sa inyong pook, ipalabas ang “The Gift” (16 na minuto)
mula sa videocassette na The Worth of Souls (53147) sa halip na isalaysay ang
kuwento tungkol kay Joseph Fielding Smith.

6. Ipatalakay sa mga bata o ipasadula ang gagawin nila sa bawat isa sa mga
sumusunod na kalagayan kung sinisikap nilang maglingkod sa iba (itugma ang
mga kalagayan kung kailangan upang maiangkop sa mga bata sa iyong klase):

• Papunta ka na sa isang palaro. Nagmamadali ka, ngunit habang naglalakad
ka sa daan papunta sa palaruan ay nakakita ka ng isang matandang babae
na nabitiwan ang isang bag ng mga pinamili.

• Nasa bahay ka ng isang kaibigan at naglalaro. Ikaw ay pagud na pagod na.
Habang naglalakad ka sa bakuran ay nakita mo ang tatay mo na gumagawa
sa halamanan.

• Habang papunta ka sa kusina upang kumuha ng maiinom, nakita mo ang
kapatid mong lalaki na naghuhugas ng mga pinagkainan.

• Naglalakad kang papauwi na kasama ang ilang kaibigan. Nakita mong
naitumba ng isang aso ang lalagyan ng basura sa bakuran ng kapitbahay 
at naikalat sa paligid ang basura. Wala ang kapitbahay at babalik lamang
pagkaraan ng ilang araw.

• Nakakita ka ng batang babae na bagong lipat sa paaralan at ipinakilala mo
ang iyong sarili. Tinanong ka ng batang babae kung saan ka kumakain ng
tanghalian. Binalak mong kumain ng tanghalian na kasama ng iyong mga
kaibigan.

• Ang iyong mag-anak ay naghahanda na sa pagpunta sa simbahan. Nauna
nang umalis ang tatay mo dahil may dadaluhan pa siyang pulong. Ikaw ay
may maliliit na kapatid na nangangailangan ng tulong sa pagbibihis.
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Maaaring Kong
Mapatawad ang Iba

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na ang kaligayahan ay dumarating kapag
pinatatawad natin ang iba, katulad ng ginawa ni Jesus.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Lucas 23:13–34 at Juan 18:12–14, 19–24;
19:1–5.

2. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng “Ama, Ako’y
Tulungan” (Help Me, Dear Father, Children’s Songbook, p. 99).

3. Gawin ang sumusunod na sinulatang piraso ng papel:

4. Maghandang ikuwento ang tungkol sa isang pagkakataon nang ikaw ay
magpatawad ay kung ano ang iyong nadama tungkol sa pagpapatawad.

5. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Tsart na PAT (tingnan sa aralin 1).
c. Tisa, pisara, at pambura.
d. Larawan 2–56, Ang Paglilitis kay Jesus; larawan 2–61, Ang Pagpapako sa

Krus (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 230; 62505).

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawain 
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito. Maaaring naisin mong hilingin sa mga
bata na mag-ulat tungkol sa kanilang mga karanasan sa paglilingkod.

Tayo ay Maaaring Magpatawad sa Iba

Hilingin sa mga bata na makinig mabuti habang inilalarawan mo ang sumusunod
na kalagayan (itugma ang kalagayan kung kailangan upang ito ay maging angkop
sa mga bata sa iyong klase):

Ikaw ay naglalakad na may dala-dalang maraming aklat at papel (o iba pang mga
bagay) sa iyong mga bisig. Walang anu-ano ay may bumangga sa iyo. Nadapa ka
at nabitiwan ang lahat ng mga bagay na dala-dala mo. Ang iyong mga aklat at
papel ay nagkalat sa lupa.

• May naranasan na ba kayong katulad nito?

• Ano ang inyong naramdaman?

Gawaing 
pantawag pansin

“Ama, patawarin mo sila; sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.”
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Sabihin sa mga bata na ilalarawan mo ang dalawang magkaibang katapusan sa
kalagayang ito. Hilingin sa kanilang magpasiya kung alin ang mas mainam na
pagtatapos.

Katapusan 1

Nagalit ka sa pagkadapa at pagkabitiw ng lahat ng iyong gamit. Nang ang taong
nakabangga sa iyo ay lumapit at humingi ng paumanhin at nag-alok na tulungan
kang damputin ang iyong mga aklat at papel ay sinabi mong, “Hindi!” sa pagalit 
na tinig at itinulak siya. Inaasam mong makita siya kinabukasan na may dalang
maraming bagay upang mapatid mo siya.

Katapusan 2

Nagalit ka sa pagkadapa at pagkabitiw ng lahat ng iyong gamit. Nang ang taong
nakabangga sa iyo ay lumapit at humingi ng paumanhin at nag-alok na tulungan
kang damputin ang iyong mga aklat at papel ay sinabi mong, “Salamat.” Mabilis
ninyong dinampot ang mga aklat at papel. Sinabihan mo ang tao na alam mong
hindi niya sinasadyang banggain ka, at kayong dalawa ay masayang naglakad
papalayo.

• Alin ang mas mainam na katapusan ng kuwento?

• Bakit mas mainam ang pangalawang katapusan kaysa sa una?

• Ano ang dapat nating gawin kapag ang isang tao ay gumawa ng isang bagay 
na hindi natin gusto o nakasasakit o nakapagpapagalit sa atin? (Dapat natin
silang patawarin.)

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na ang ibig sabihin ng patawarin ang iba ay makadama ng pagmamahal
at kabaitan sa taong iyong kahit na sila ay nakagawa ng isang bagay na nakasasakit
o nakapagpapagalit sa atin. Kung minsan ito ay nangangahulugan na kailangan
nating palitan ang ating damdamin ng pagkagalit sa taong iyon ng damdamin ng
kabaitan. Kapag pinatatawad natin ang iba, ayaw natin silang saktan o gantihan sila.
Tayo ay mabait sa kanila, kahit na hindi sila mabait sa atin.

Si Jesucristo ay Nagpatawad sa Iba

Ipakita ang Bibliya at sabihin sa mga bata na ikaw ay may ikukuwento mula sa
Bibliya tungkol sa kung paano pinatawad ni Jesucristo ang mga nakasakit sa
kanya. Isalaysay ang kuwento tungkol sa paglilitis at pagkapako kay Cristo sa 
krus, na matatagpuan sa Lucas 23:13–34 at Juan 18:12–14, 19–24; 19:1–5.

Ipaliwanag na pagkatapos na magkakasabay na kumain ng hapunan si Jesus at
ang kanyang mga Apostol, si Jesus ay nagpunta sa Halamanan ng Getsemani
upang manalangin sa Ama sa Langit. Pagkatapos manalangin ni Jesus, ang ilang
mga kawal ay dumating, itinali siya sa pamamagitan ng mga lubid, at dinala siya 
sa palasyo ng punong saserdote, kung saan siya nilitis.

Ipakita ang larawan 2–56, Ang Paglilitis kay Jesus.

Ituro na sa panahon ng paglilitis, ang mga kawal ay maraming ginawang mga 
hindi kanais-nais na bagay kay Jesus. Siya ay kanilang hinampas, hinagupit,
dinuraan siya, nilagyan ng koronang tinik ang kanyang ulo, at sinabihan siya ng
masasamang salita. Ngunit si Jesus ay hindi nagalit.

Ipakita ang larawan 2–61, Ang Pagpapako sa Krus.

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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Sabihin sa mga bata na pagkatapos ng paglilitis, si Jesus ay dinala ng mga kawal
sa isang pook na tinatawag na Kalbaryo at ipinako siya sa isang krus. Ipaliwanag
na si Jesus ay hindi nagalit sa mga kawal sa mga ginawa nila sa kanya. Sa halip ay
hiniling niya sa Ama sa Langit na patawarin ang mga kawal.

Iparinig sa mga bata kung ano ang sinabi ni Jesus bago siya namatay. Basahin
nang malakas ang unang pangungusap ng Lucas 23:34.

Ipakita ang sinulatang piraso ng papel at ipakita ito sa buong klase. Tulungan 
ang mga bata na uliting kasabay mo ang pangungusap ni Jesus.

Ituro na kahit na hindi mabait kay Jesus ang mga kawal, sila ay pinatawad niya 
at hiniling sa Ama sa Langit na patawarin sila.

Ang Kaligayahan ay Dumarating Kapag Pinatatawad Natin ang Iba

Paglalahad ng guro Ipaalaala sa mga bata na kapag tayo ay mga tagasunod ni Jesucristo, sinisikap
nating gawin ang gagawin niya. Si Jesus ay palaging mapagpatawad sa mga
malupit sa kanya. Dapat din nating patawarin ang mga malupit sa atin.

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng “Ama, Ako’y Tulungan” (Help
Me, Dear Father). Hilingin sa mga bata na pakinggang mabuti ang mga salita. 
Ituro na ang mga salita ay isinulat na tila isang panalangin upang tulungan tayong
madama kung gaano kahalaga ang magpatawad sa iba.

Ama, tulungan na magpatawad
Sa lahat ng sa ‘ki’y malupit.
Bawat araw, aking dasal,
Ako’y tulungang mapalapit.

Patayuin ang mga bata at ipaawit o ipabigkas ang mga salita sa awit na kasabay
mo. Himukin ang mga bata na isipin ang kahulugan ng mga salita habang inaawit
nila ang mga ito.

Isalaysay ang sumusunod na kuwento tungkol sa isang bata na alam kung paano
magpatawad:

Hiniling ng ina ni Kent sa kanya na linisin ang bakuran. Kinakalaykay niya ang lahat
ng dahon at maliliit na sanga na nalaglag mula sa mga puno at mga halaman na
nasa bakuran. Si Kent ay nagtrabahong mabuti at sa wakas ay natipon niya ang
mga dahon at sanga sa isang malaking tumpok. Noon ay biglang dumating si 
Jed, tumakbo papunta sa tumpok, at pinagsisipa ang mga dahon at sanga sa 
lahat ng dako. Ang lahat ng pinaghirapan ni Kent ay nawala sa loob lamang ng
ilang sandali.

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Kent nang gawin ito ni Jed?

Nakita ng kapatid [na lalaki] ni Kent ang ginawa ni Jed. Inisip niya na dapat sana 
ay hinabol ni Kent si Jed at pinagpapalo ito sa pagkakalat ng itinumpok na mga
dahon at sanga.

• Ano ang maaaring gawin ni Kent?

Tulungan ang mga bata na mag-isip ng ilang maimumungkahi. Pagkatapos ay
tapusin ang kuwento:

Hinabol nga ni Kent si Jed. Ngunit sa halip na paluin si Jed, itinanong ni Kent sa
kanya kung may gagawin pa siya sa maghapong iyon. Si Jed ay tumango.

Kuwento at
talakayan

Banal na kasulatan
at sinulatang 
piraso ng papel
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Nag-alok si Kent kay Jed na tutulong sa kanyang trabaho kung tutulong si Jed 
na kalaykaying muli ang mga dahon upang itumpok. Si Jed ay pumayag at ang
dalawang batang lalaki ay masayang nagtrabaho nang magkasama.

Talakayan Ipaliwanag na kung pinatatawad natin ang iba at pinakikitunguhan silang mabuti,
na tulad ng pakikitungo ni Kent kay Jed, tayo ay magiging maligaya sa ating
kalooban. Kung hindi tayo magpapatawad, patuloy tayong masasaktan at
magagalit, at tayo ay hindi magiging maligaya. Kailangan nating patawarin ang 
iba upang tayo ay maging maligaya.

Ilarawan ang ilang kalagayan sa mga bata at talakayin kung ang bata sa kalagayan
ay nagpakita ng pagpapatawad o hindi. Kung ang batang inilalarawan ay hindi
nagpakita ng pagpapatawad, tanungin ang mga bata kung ano ang magagawa 
ng bata upang magpakita ng pagpapatawad at makadama ng kaligayahan sa
kanyang kalooban.

Gamitin ang mga kalagayan sa ibaba o lumikha ng ilan na sariling sa iyo:

Katatapos lamang iguhit ni Jan ang isang magandang larawan nang dumating 
ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at pinagsusulatan ito ng krayola. 
Si Jan ay lubhang nagalit kung kaya’t sinigawan niya at pinalo ang kamay ng
kanyang kapatid.

• Nagpakita ba ng pagpapatawad si Jan?

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Jan sa kanyang kalooban?

• Ano ang maaaring gawin ni Jan upang makapagpakita ng pagpapatawad sa
kanyang kapatid?

Sa palaruan, si Donna ay lumapit kay Cali at itinulak siya. Si Donna ay tumakbong
papalayo na nagtatawa. Kinabukasan, si Donna ay nalaglag sa duyan at nasaktan
ang kanyang tuhod. Tumakbo si Cali at tinulungan siyang tumayo.

• Nagpakita ba ng pagpapatawad si Cali?

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Cali sa kanyang kalooban?

Nang si Chad ay naghihintay upang makakuha ng maiinom na tubig mula sa
fountain, ang batang lalaking nasa kanyang harapan ay lumingon at sinabuyan 
siya ng tubig. Ang mukha ni Chad ay basang-basa, ngunit tumalikod lamang 
siya at lumakad papalayo nang hindi nagsasalita. Kinabukasan nang kumukuha 
ng maiinom si Chad, ang bata ring iyon ay dumaan. Maaari sanang sabuyan ni
Chad ng tubig ang bata ngunit hindi niya ito ginawa.

• Nagpakita ba ng pagpapatawad si Chad?

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Chad sa kanyang kalooban?

Buod

Isulat ang mga bilang na mula 1 hanggang 8 sa pisara. Papaghalinhinin ang mga
bata sa pagbubura ng isang bilang at pagsagot sa pagbabalik-aral na tanong na
katugma ng bilang na iyon. Kung malaki ang inyong klase, maaaring kailanganin
mong gumawa ng marami pang mga tanong.

1. Ano ang ibig sabihin ng patawarin ang iba?

2. Paanong nakitungo si Jesucristo sa mga kawal na nagpako sa kanya sa krus?

Pagbabalik-aral 
na gawain
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3. Ano ang hiniling ni Jesucristo sa Ama sa Langit na gawin sa mga kawal?

4. Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Kent nang sipain ni Jed ang tumpok ng
mga dahon?

5. Paano nagpakita ng pagpapatawad si Kent kay Jed?

6. Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Kent nang patawarin niya si Jed?

7. Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Jed sa pagiging mabait ni Kent sa kanya
sa halip na maghiganti?

8. Ano ang madarama natin kapag pinatawad natin ang mga malupit sa atin?

Ipakita ang tsart na PAT. Ipaulit sa mga bata ang mga salita sa tsart. Tulungan ang
mga bata na maunawaan na kapag pinatatawad natin ang iba na tulad ng ginawa
ni Jesus ay pinipili natin ang tama.

Patingnan sa mga bata ang kanilang mga singsing na PAT kung suot nila ang 
mga ito. Sabihin sa kanila na ang kanilang mga singsing ay makatutulong na
mapaalalahanan sila na piliin ang tama sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iba.

Patotoo Magpatotoo na maaari tayong maging maligaya kapag pinatatawad natin ang iba
at pinakikitunguhan silang mabuti. Ikuwento ang isang pagkakataon nang pinili mo
ang tama at pinatawad ang isang tao. Ipaliwanag kung ano ang naramdaman mo
sa taong iyon dahil maluwag sa iyong kalooban ang magpatawad.

Kung may panahon pa, pagsalitain ang mga bata tungkol sa mga pagkakataon
nang patawarin nila ang isang tao.

Himukin ang mga bata na magsagawa ng natatanging pagsisikap na patawarin
ang iba sa linggong ito. Imungkahi na talakayin ng mga bata sa kanilang mga
mag-anak ang pagpapatawad.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Imungkahi
na hilingin ng bata sa Ama sa Langit na tulungan ang mga bata na magpatawad 
sa iba.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Magdala ng isang malaking bag at ilang bato. Talakayin sa mga bata kung
gaano kadalas tayong nagagalit o nagnanais na maghiganti kapag ang mga 
tao ay malupit sa atin. Habang nagtatalakayan, isa-isang ilagay ang mga bato 
sa bag.

Kapag may ilang bato na sa bag, hayaang maghalinhinan ang mga bata sa
pagbubuhat nito. Hilingin sa kanilang subuking ipalakpak ang kanilang mga
kamay o yakapin ang isang tao habang dala-dala ang bag. Ipaliwanag na ang
pagkagalit sa iba dahil sa mga malupit na bagay na ginawa nila ay katulad ng
pagdadala ng isang bag ng mga bato. Ito ay mabigat na pasanin para sa atin.

Tsart na PAT 
at singsing
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Ipabigkas sa mga bata ang “Ako ay magpapatawad” nang ilang ulit habang
inaalis mo ang mga bato sa bag. Pagkatapos ay ipabuhat muli sa mga bata 
ang bag. Ipaliwanag na kapag pinatatawad natin ang iba ay hindi na natin
kailangang magdala ng mabigat na pasanin. Tayo ay mas maligaya kapag
nagpapatawad tayo.

2. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Ako’y Gayahin” (Do As I’m Doing, Children’s
Songbook, p. 276). Ang mga salita sa awit na ito ay kasama sa likod ng manwal.

Ulitin ang awit nang ilang beses, papaghalinhinin ang mga bata sa pagpili ng
mga galaw na gagawin. Ipaalaala sa mga bata na kapag sinusunod natin ang
isang tao ay ginagawa natin ang ginagawa nila. Kung gusto nating maging mga
tagasunod ni Jesucristo, dapat nating gawin ang ginagawa niya, kabilang ang
pagpapakita ng pagpapatawad sa mga malupit sa atin.

3. Isalaysay ang kuwento ni Jose at ng kanyang mga kapatid na lalaki, na
matatagpuan sa Genesis 37 at 41–45. Maaaring naisin mong ipasadula sa mga
bata ang kuwento. Talakayin sa mga bata kung paanong pinatawad ni Jose ang
kanyang mga kapatid na lalaki (tingnan sa Genesis 45:1–15).

4. Gumawa ng kopya ng larawan sa hulihan ng aralin para sa bawat bata. Bigyan
ang mga bata ng mga krayola o lapis at paguhitin sila ng masasayang mukhang
sa mga bata na nasa larawan. Pagkatapos ay pakulayan sa kanila ang mga
larawan. Hilingin sa mga bata na iuwi ang mga larawan at ilagay ang mga
larawan sa lugar kung saan mapaaalalahanan sila ng mga ito na magpatawad
sa iba.

5. Ipasadula sa mga bata ang kuwento tungkol kay Kent at ang tatlong kalagayan
na nasa aralin (sa unang kalagayan, ipasadula sa mga bata kung paanong
nagpakita ng pagpapatawad si Jan sa kanyang kapatid na lalaki). O lumikha ng
ilang katulad na kalagayan na mas angkop sa mga bata sa iyong klase at
ipasadula ang mga ito sa mga bata.

Aralin 40
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Si Jesucristo ang 
Ating Tagapagligtas

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na dahil nabuhay na mag-uli si
Jesucristo, ang lahat ay mabubuhay na mag-uli.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 27:45–66, 28:1–8, Lucas 24:13–46,
at Juan 19:30, 20:11–18. Tingnan din sa Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110),
mga kabanata 11 at 12.

2. Gupitin sa walong piraso ang papel na kasinlaki ng larawan 2–65, Ang Nabuhay
na Mag-uling si Jesucristo (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 239;
62187). Lagyan ng bilang ang mga piraso ng papel mula 1 hanggang 8. Takpan
ang larawan 2–65 na tulad ng ipinakikita sa pamamagitan ng maingat na
paglalagay ng mga piraso ng papel sa larawan na gumagamit ng mga pang-ipit
ng papel o maliliit na piraso ng teyp.

3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng “Siya’y
Nabuhay!” (Mga Himno at Awit Pambata), o magdala ng nakarekord na tugtog
ng awit na ito.

4. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Ginupit na larawan 2–5, tanawin sa Pagpapako sa Krus; ginupit na larawan

2–6, pagbabalot sa katawan ni Jesus; ginupit na larawan 2–7, libingan; 
ginupit na larawan 2–8, malaking bato; ginupit na larawan 2–9, mga tanod;
ginupit na larawan 2–10, anghel; ginupit na larawan 2–11, mga babaeng 
may dalang mga pabango; ginupit na larawan 2–12, nabuhay na mag-uli 
si Jesus. Pagpatung-patungin ang mga ginupit na larawang ito ayon sa
pagkakasunud-sunod ng paggamit sa mga ito sa aralin.

c. Larawan 2–2, Isang Mag-anak na may Sanggol (62307); larawan 2–35, Si
Cristo at ang mga Bata (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 216;
62467); larawan 2–62, Si Maria at ang Nabuhay na Mag-uling Panginoon
(Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 233; 62186); larawan 2–63, Sa
Landas Patungong Emmaus; larawan 2–64, Ipinakikita ni Jesus ang Kanyang
mga Sugat (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 234; 62503).

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawain na
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

1 2

3 4

5 6

7 8
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Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Ginawa ni Jesucristo Para sa Atin ang Isang Bagay na Hindi Natin
Magagawa

Ipakita ang larawan 2–2, Isang Mag-anak na may Sanggol. Ipaisip sa mga bata
noong una silang pumarito sa daigdig bilang mga sanggol.

• Ano ang mga ginawa ng inyong mga magulang (o iba pang mga kasapi ng
mag-anak) para sa inyo noong kayo ay isang sanggol pa na hindi ninyo kayang
gawin sa inyong sarili?

Tulungan ang mga bata na mag-isip ng mga bagay na ginawa ng mga magulang
(o iba pang mga kasapi ng mag-anak) nila para sa kanila. Tiyakin na ang bawat
bata ay makababanggit ng kahit na isang bagay.

• Ano ang magagawa ngayon ng inyong mga magulang (o iba pang mga kasapi
ng mag-anak) na hindi ninyo kayang gawin sa inyong sarili?

• Bakit nila ginagawa ang mga bagay na ito para sa inyo?

Ipaliwanag na ang ating mga magulang at iba pang mga kasapi ng mag-anak ay
maligaya sa paggawa ng mga bagay para sa atin na hindi natin kayang gawin sa
ating sarili dahil mahal nila tayo at nais tayong tulungan.

Talakayan Ipaliwanag na may isang lubos na nagmamahal sa atin at maluwag sa kanyang
kalooban ang gumawa ng isang bagay para sa atin na hindi natin kayang gawin 
sa ating mga sarili.

Ipakita ang larawan 2–35, Si Cristo at ang mga Bata.

• Sino ang taong ito na nagmamahal sa atin?

Ipaliwanag na bago tayo pumarito sa daigdig, si Jesucristo ay nag-alok na maging
Tagapagligtas natin. Ang ibig sabihin nito ay maluwag sa kanyang kalooban ang
mamatay at mabuhay na mag-uli upang muli tayong mabuhay at makabalik sa
ating Ama sa Langit. Si Jesus ang nag-iisang tao na may kapangyarihang gawin 
ito para sa atin. Hindi natin ito magagawa sa ating mga sarili.

• Ano ang ibig sabihin ng mabuhay na mag-uli?

Ipaliwanag na kapag tayo ay namatay, iniiwan ng ating mga espiritu ang ating
katawang lupa. Pagkatapos mamatay ni Jesus, ang kanyang espiritu at kanyang
katawang lupa ay nagsamang muli bilang isang katawan na nabuhay na mag-uli 
na mabubuhay magpakailanman. Dahil namatay si Jesus at muling nabuhay, tayo
rin ay muling mabubuhay.

Si Jesucristo ay Nabuhay na Mag-uli

Ipaliwanag na ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo, ang ating Tagapagligtas,
ay napakahalagang pangyayari kung kaya’t ipinagdiriwang natin ang isang
natatanging araw taun-taon upang tulungan tayong maalaala ang nangyari.

• Ano ang tawag natin sa natatanging araw na ito? (Pasko ng Pagkabuhay.)

Gawaing 
pantawag pansin
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Ipaalaala sa mga bata na sa Pasko ng Pagkabuhay ay malalaman nila ang tungkol
sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo.

Ikuwento ang pagkakapako ni Jesucristo, ang paglilibing , at pagkabuhay na 
mag-uli (tingnan sa Mateo 27:45, 57–66; 28:1–6; at Juan 19:30). Pahawakan sa
mga bata ang mga ginupit na larawan sa angkop na mga pagkakataon.

Pahawakan sa isang bata ang ginupit na larawan 2–5, tanawin ng Pagpapako 
sa Krus.

Ipaliwanag na si Jesus ay inilagay sa krus nang dakong bago mananghali. Nang
tanghaling tapat na, ang araw ay nalambungan, at ang kadiliman ay lumaganap 
sa lupain sa loob ng tatlong oras (tingnan sa Mateo 27:45). Ang paghihirap ni
Cristo ay higit na kakila-kilabot kaysa ating mapagtitiisan. Maaaring pinili sana ni
Cristo na huwag magdusa at mamatay, ngunit siya ay nakapangako sa Ama sa
Langit na siya ay paparito sa daigdig at magdurusa at mamamatay para sa atin.

Sabihin sa mga bata na ang daigdig ay nayanig at lumindol. Ang mga nanonood
sa kadiliman ay nakarinig ng pagsigaw ni Jesus na, “Naganap na” (Juan 19:30).
Ang kanyang pagdurusa ay natapos na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at namatay.
Iniwan ng kanyang espiritu ang kanyang katawan.

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng mga kaibigan ni Jesus at ng kanyang 
mga disipulo pagkatapos na mapako sa krus si Jesus?

Ipababa sa bata ang ginupit na larawan ng tanawin ng Pagpapako sa krus.

Pahawakan sa isang bata ang ginupit na larawan 2–6, ibinabalot ang katawan ni
Jesus.

Ipaliwanag na maingat na inalis ng mga kaibigan at disipulo ni Jesus ang kanyang
katawan mula sa krus. Ibinalot nila ang kanyang katawan sa magandang telang
seda na may mga pamahid (unguento), na tulad ng kaugalian nang mga panahong
iyon.

Pahawakan sa isang bata ang ginupit na larawan 2–7, ang libingan.

Ipaliwanag na inilagay ng mga kaibigan ni Jesus ang kanyang katawan sa isang
libingan. Ang libingan ay isang maliit na silid, kadalasang inililok sa isang malaking
bato, kung saan maaaring ilibing ang mga tao

Ipababa sa bata ang ginupit na larawan ng pagbalot ng katawan ni Jesus.

Pahawakan sa mga bata ang ginupit na larawan 2–8, ang malaking bato, at 
ginupit na larawan 2–9, ang mga tanod.

Sabihin sa mga bata na isang malaking bato ang inilagay sa may pintuan ng
libingan, at may mga tanod na tumayo sa tabi ng bato.

• Bakit inilagay ang bato at ang mga tanod sa may pintuan ng libingan? 
(Tingnan sa Mateo 27:62–66.)

Ipaliwanag na ang katawan ni Jesus ay nasa loob ng libingan sa loob ng tatlong
araw. Kinaumagahan ng ikatlong araw, na araw ng Linggo, ang lupa ay nayanig at
muling lumindol (tingnan sa Mateo 28:1–2).

Pahawakan sa isang bata ang ginupit na larawan 2–10, ang anghel.

Ipaliwanag na isang anghel ang bumaba mula sa langit at iginulong ang bato mula
sa pintuan ng libingan.

Kuwento sa banal na
kasulatan na may
kasamang mga
ginupit na larawan

Aralin 41



254

Ipababa sa bata ang ginupit na larawan ng malaking bato.

• Ano ang nangyari sa mga taong nagbabantay ng libingan? (Tingnan sa 
Mateo 28:4.)

Ipababa sa bata ang ginupit na larawan ng mga tanod.

Pahawakan sa isang bata ang ginupit na larawan 2–11, ang mga kababaihang 
may dalang mga pamahid.

Ipaliwanag na sa umaga rin ng Linggong iyon, si Maria Magdalena, isang tagasunod
ni Jesus, at ang isa pang babae ay dumalaw sa libingan (tingnan sa Mateo 28:1).
Gusto nilang lagyan ng kaunting pamahid at pabango ang katawan ni Jesus (ito ay
kaugalian ng panahong iyon). Nang malapit na sila sa libingan, nakita nila na ang bato
ay naigulong na. Ang libingan ay walang laman. Ang katawan ni Jesus ay nawala.

Ipaliwanag na nakita ng mga kababaihan ang anghel, na nagsabi sa kanilang
huwag matakot. Basahin nang malakas mula sa Mateo 28:5–6 ang sinabi ng
anghel sa mga kababaihan.

Ipababa sa lahat ng bata ang kanilang mga ginupit na larawan. Pahawakan sa
isang bata ang ginupit na larawan 2–12, si Jesus ay nabuhay na mag-uli.

Ipaliwanag na nang sabihin ng anghel na, “Siya ay nagbangon,” ay sinasabi niya
sa mga kababaihan na si Jesucristo ay nabuhay na mag-uli. Ang kanyang espiritu
ay nagbalik sa kanyang katawan at siya ay nabuhay muli.

Sabihin sa mga bata na ang mga disipulo at kaibigan ni Jesus ay tuwang-tuwa
nang marinig nila na siya ay nabuhay muli.

Awit Patuloy na pahawakan sa bata ang ginupit na larawan ng nabuhay na mag-uling 
si Jesus habang inaawit ninyo o pinatutugtog ang nakarekord na musika ng 
unang talata ng “S’ya’y Nabuhay!” Pagkatapos ay ipababa sa bata ang ginupit 
na larawan.

S’ya’y nabuhay! S’ya’y nabuhay!
Ipahayag nang may tuwa.
Lumabas S’ya sa libingan;
Buong mundo’y magsaya.
Ang tao ay malaya,
Si Cristo’y nagtagumpay.

Si Jesucristo ay Nagpakita kay Maria Magdalena at sa Kanyang mga
Disipulo

Talakayan Ipakita ang larawan 2–62, Si Maria at ang Nabuhay na Mag-uling Panginoon.

Ipaliwanag na si Jesucristo ay nagpakita sa ilan sa kanyang mga tagasunod
pagkatapos na siya ay mabuhay na mag-uli. Ang unang taong pinakitaan niya 
ay si Maria Magdalena (tingnan sa Juan 20:11–18). Si Maria ay nasa libingan 
na umiiyak nang lumapit si Jesus sa kanya.

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Maria nang makita si Jesus at malaman 
na siya ay nabuhay muli?

Ipakita ang larawan 2–63, Sa Daan Patungong Emmaus, at isalaysay ang
kuwentong matatagpuan sa Lucas 24:13–46.

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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Ipaliwanag na dalawa sa kanyang mga disipulo ang hindi nakakilala kay Jesus
nang magsimula siyang makipag-usap sa kanila. Sinabi ng mga disipulo kay 
Jesus ang tungkol sa lahat ng mga nangyari nang araw na iyon sa libingan. Nang
si Jesus ay tumigil upang maghapunang kasama nila, biniyak niya ang tinapay,
binasbasan ito, at ibinigay ito sa mga disipulo. Pagkatapos ay nakilala nila kung
sino siya. Doon ay nawala si Jesus sa kanilang paningin.

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng mga disipulo pagkatapos na makita 
nila si Jesus?

• Kung isa kayo sa mga disipulo at kakikita pa lamang ninyo kay Jesus, ano 
ang inyong gagawin?

Ipaliwanag na ang dalawang disipulo ay nagmadaling nagtungo sa Jerusalem
upang sabihin sa ibang mga disipulo na nakita nila si Jesus. Habang sinasabi 
nila sa iba ang nangyari, si Jesus ay nagpakita.

Basahin nang malakas ang Lucas 24:36–37. Ipaliwanag na ang mga disipulo ay
nagulat na makita si Jesus dahil inakala nilang siya ay isang espiritu.

Ipakita ang larawan 2–64, Ipinakikita ni Jesus ang Kanyang mga Sugat.

Ipaliwanag na nais ni Jesus na hawakan ng mga disipulo ang kanyang katawan
upang malaman nila na siya ay nabuhay na mag-uli. Basahin nang malakas ang
Lucas 24:39–40.

Sabihin sa mga bata na humingi rin si Jesus ng pagkain na makakain. Kinain niya
ang pagkain upang ipakita sa kanyang mga disipulo na ang kanyang katawang
pisikal na laman at buto ay muling sumanib sa kanyang espiritu na naging nabuhay
na mag-uling katawan (tingnan sa Lucas 24:41–43).

Dahil Nabuhay na Mag-uli si Jesucristo, Tayo ay Mabubuhay na Mag-uli

Paglalahad ng guro Sabihin sa mga bata na si Jesucristo, na ating Tagapagligtas, ay nangako na
mabubuhay muli ang lahat ng tao pagkatapos nilang mamatay. Ang bawat isa 
sa atin ay mabubuhay na mag-uli na tulad ni Jesus at magkakaroon ng isang
kahanga-hangang nabuhay na mag-uling katawan na katulad ng sa kanya. Dahil
mahal niya tayo, ito ay ginawang maaari ni Jesus.

Gawain Ipakita ang larawan na natatakpan ng walong pirasong papel. Ipaliwanag na sa
likod ng mga papel ay may isang natatanging larawan. Maghalinhinan ang mga
bata sa pagpili ng isang bilang mula 1 hanggang 8. Itanong ang katugmang
tanong at pahintulutang sumagot ang klase (tulungan ang mga bata kung
kailangan). Pagkatapos sagutin ng klase ang bawat tanong, ipaalis sa isang bata
ang angkop na piraso ng papel, na inihahayag ang bahagi ng larawan.

Gamitin ang sumusunod na mga tanong para sa gawain (o lumikha ng ilan na
sariling iyo):

1. Sino ang mabubuhay na mag-uli? (Lahat.)

2. Ano ang ibig sabihin ng mabuhay na mag-uli? (Muling mabuhay; ang
magkasamang muli ang ating katawan at espiritu pagkatapos ng kamatayan.)

3. Ano ang ibig sabihin ng anghel nang sabihin niyang, “Siya ay nagbangon”? 
(Si Jesucristo ay nabuhay na mag-uli.)
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4. Ano ang ilan sa mga bagay na ginawa ni Jesucristo pagkatapos niyang
mabuhay na mag-uli? (Siya ay lumakad, nagsalita, kumain, nagpakita kay 
Maria Magdalena at sa kanyang mga disipulo, pinahawakan sa kanyang 
mga disipulo ang kanyang mga kamay at paa.)

5. Sino ang ating Tagapagligtas? (Si Jesucristo.)

6. Kanino nagpakita si Jesucristo pagkatapos niyang mabuhay na mag-uli? 
(Kay Maria Magdalena at sa marami sa kanyang mga disipulo.)

7. Nabubuhay ba si Jesucristo ngayon? (Oo, sa langit na kapiling ang Ama sa
Langit.)

8. Bakit maluwag sa kalooban ni Jesus ang mamatay at mabuhay na mag-uli 
para sa atin? (Dahil mahal niya tayo at nais na mabuhay tayong muli sa kanyang
piling at sa Ama sa Langit.)

Kapag nalantad na ang buong larawan, ipaliwanag na ito ay ipinintang larawan ng
nabuhay na mag-uling Jesucristo. Kapag nakikita natin ang larawang ito, naaalala
natin na dahil nabuhay na mag-uli si Jesus ang lahat ay mabubuhay na mag-uli.

Buod

Patotoo Ibahagi ang iyong damdamin ng pagmamahal kay Jesucristo, ibigay ang iyong
patotoo tungkol sa kanya at sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ipaalaala sa mga
bata na ang balitang “Siya ay nabuhay” ay isang mabuting balita para sa lahat.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Imungkahi
na pasalamatan ng bata ang Ama sa Langit sa pagpapadala sa kanyang Anak na
si Jesucristo, na gumawa ng paraan upang mabuhay tayong muli pagkatapos na
tayo ay mamatay.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Pagbalik-aralan ang pakay-aralin na ginagamit ang kamay at guwantes mula sa
aralin 3. Ipagpatuloy ang paghahalintulad sa pamamagitan ng pagpapaliwanag
na ang pagkamatay ay katulad ng pag-aalis ng kamay sa guwantes. Ang
katawan (na katulad ng guwantes) ay hindi makagalaw, ngunit ang espiritu
(katulad ng kamay) ay buhay pa rin. Sa pagkabuhay na mag-uli, ang espiritu at
ang katawan ay muling magsasama, at kapwa mabubuhay muli.

2. Patayuin ang mga bata at ipaulit ang pangatlong saligan ng pananampalataya
kasabay mo. Ipaliwanag na dahil namatay at nabuhay na mag-uli si Jesucristo,
tayo ay mabubuhay rin mag-uli, at kung sinusunod natin ang mga kautusan, tayo
ay muling makapamumuhay sa piling ni Jesus at ng Ama sa Langit balang araw.
Maaaring naisin mong tulungan ang mga bata na isaulo ang saligang ito ng
pananampalataya.
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3. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Si Jesus Ba ay Nabuhay?” (Did Jesus
Really Live Again?, Children’s Songbook, p. 64). Tulungan ang mga bata na
gawin ang mga galaw na isinasaad:

Si Jesus ba ay nagbangon (iunat ang mga kamay sa harapan nang nakalahad
ang mga palad)?

Sa ikatlong araw (ipakita ang tatlong daliri),
Oo, libinga’y nilisan (lumakad sa kinatatayuan);
Si Maria’y tinawag (ilagay ang mga nakatikom na kamay sa bibig).

Manga minamahal ba n’ya
Ay kanyang dinalaw (ilagay ang mga kamay sa tapat ng puso)?
Oo, at ang isda’t saray
Kinain pa n’ya (magkunwaring kumakain).

Sugat sa tagiliran at (ituro ang tagiliran)
Manga marka sa kamay (ituro ang mga kamay).
Si Jesus ba ay nagbangon
Do’n sa libingan (iunat ang mga kamay, ilahad ang mga palad)?
Oo at ako man (itango ang ulo)!

4. Sa pagsang-ayon ng pangulo ng inyong Primarya, anyayahan ang isang kasapi
ng purok o sangay na dumalo sa klase at ibahagi ang kanyang pagmamahal sa
Tagapagligtas at patotoo sa Pagkabuhay na Mag-uli.

5. Hilingin sa mga bata na ipikit ang kanilang mga mata at magkunwaring sila 
ay bulag. Ipaliwanag na kapag tayo ay nabuhay na mag-uli ay wala nang
pagkabulag o ano pa mang kapansanan. Ang ating mga katawan ay magiging
ganap. Ang lahat ay makakikita at makaririnig at makatatakbo; walang
magkakaroon ng mga pisikal na suliranin. Walang magkakasakit. Hilingin sa
mga bata na buksan ang kanilang mga mata, at pag-usapan kung gaano
kahanga-hanga ang magkaroon ng mga katawang ganap na malusog.
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Ang Simbahan ni Jesucristo
ay nasa Daigdig

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na Ang Simbahan ni Jesucristo ng 
mga Banal sa Huling-araw ay siya ring simbahan na itinatag ni Cristo noong 
nasa daigdig pa siya.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Doktrina at mga Tipan 115:4. Tingnan 
din sa Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110), mga kabanata 16 at 17.

2. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng “Ang
Kuwentong Tungkol kay Jesus” (Tell Me the Stories of Jesus, Children’s
Songbook, p. 57), at “Ang Simbahan ni Jesucristo” (The Church of Jesus Christ,
Children’s Songbook, p. 77).

3. Pag-aralan ang mapa ng daigdig na matatagpuan sa hulihan ng aralin at ituro
ang ilang lugar na alam ng mga bata, kabilang na ang inyong sariling estado 
o bansa.

4. Ang mga larawang ipinakikita sa pisara, dingding, o sahig habang nag-aaralin 
ay dapat na maging katulad ng pagkakaayos nito:
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5. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya at isang Doktrina at mga Tipan.
b. Teyp o iba pang pandikit (kung nanaisin).
c. Larawan 2–3, Si Jesus ang Cristo (Pakete ng Larawan ng Sining ng

Ebanghelyo 240; 62572); larawan 2–19, Binibinyagan ni Juan Bautista si 
Jesus (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 208; 62133); larawan
2–20, Isang Batang Lalaki na Binibinyagan (62018); larawan 2–37, Sermon 
sa Bundok (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 212; 62166);
larawan 2–38, Ang Unang Pangitain (Pakete ng Larawan ng Sining ng
Ebanghelyo 403; 62470); larawan 2–66, Inoordena ni Cristo ang mga 
Apostol (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 211; 62557); larawan
2–67, Binabasbasan ni Jesus ang Unang Sakramento; larawan 2–68,
Pagpapanumbalik ng Pagkasaserdoteng Melquisedec (Pakete ng Larawan 
ng Sining ng Ebanghelyo 408; 62371); larawan 2–69, Isang Bata na
Tumatanggap ng Sakramento; larawan 2–70, Mga Bata sa Buong Daigdig.

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawain na
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Itinatag ni Jesucristo ang Kanyang Simbahan sa Banal na Lupain

Ipakita sa mga bata ang mapa ng daigdig na matatagpuan sa hulihan ng aralin.

• Ano ito? (Isang mapa.)

Maikling talakayin ang mga mapa at kung para saan ginagamit ang mga ito. Ipakita
sa mga bata kung saan sa mapa sila nakatira. Ituro ang ilan pang lugar na alam ng
mga bata, katulad ng kung saan nanggaling ang isang misyonero o kung saan
naglilingkod sa misyon ang isang misyonero, o kung saan nanggaling ang isang
bagong lipat na mag-anak sa purok o sangay.

Ipaliwanag na sa mapang ito ay may isang lugar na madalas tawaging Banal na
Lupain. Ituro ang lugar na ito. Ipaliwanag na dito lumaki si Jesucristo, nagturo ng
ebanghelyo sa mga tao, at nagtatag ng kanyang simbahan. Ipaalaala sa mga bata
na sa Primarya ngayong taong ito ay marami silang malalaman na mga bagay
tungkol kay Jesus at sa kanyang mga turo sa mga tao sa Banal na Lupain.

Paglalahad ng guro Ipakita ang Bibliya at buklatin ito sa Bagong Tipan. Ipaalaala sa mga bata na ang
aklat na ito ng mga banal na kasulatan ay naglalaman ng mga kuwentong tungkol
kay Jesucristo at sa mga tao ng Banal na Lupain. Mababasa natin sa Bagong
Tipan ang tungkol sa kung paano itinatag ni Jesus ang kanyang simbahan sa
Banal na Lupain.

Larawang gawain Sabihin sa mga bata na tatalakayin mo ang ilang bahagi ng simbahan ni Jesucristo
ayon sa pagkakatatag nito sa Banal na Lupain noong siya ay nasa daigdig pa.
(Maaaring naisin mong ituro na itinatag ni Jesus ang kanyang simbahan sa katulad
na pamamaraan na kanyang ginawa sa mga Nefita sa Amerika nang siya ay
dumalaw sa kanila pagkatapos ng kanyang pagkakapako sa krus.)

Gawaing 
pantawag pansin
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Ipakita ang larawan 2–37, ang Sermon sa Bundok, at ipalagay ito sa isang bata sa
gawing kaliwang itaas ng pisara, sa dingding, o sa sahig sa harapan ng klase.

• Ano ang ipinakikita ng larawang ito? (Si Jesucristo na nagtuturo sa mga tao.)

• Ano ang ilan sa mga aral ni Jesus na inyong natatandaan?

Ipaliwanag na mahal ni Jesus ang mga taong tinuruan niya at nais na malaman 
nila ang ebanghelyo, ang mga bagay na nais ng Ama sa Langit na gawin nila. Ang
isang dahilan na itinatag ni Jesus ang kanyang simbahan ay tulungan ang mga tao
na malaman ang ebanghelyo. Ipaliwanag na ang ibig sabihin ng itatag ay pagtipun-
tipunin sa maayos na paraan.

• Bakit nais ni Jesus na matanggap ng mga tao ang ebanghelyo? (Sila ay mahal
niya at nais na malaman nila kung paanong mamumuhay muli sa piling ng Ama
sa Langit.)

Ipakita ang larawan 2–19, Binibinyagan ni Juan Bautista si Jesus, at ipalagay
ito sa isang bata sa ibaba ng larawan ng Sermon sa Bundok.

Hilingin sa mga bata na sabihin sa iyo ang nalalaman nila tungkol sa larawan.
Ipaliwanag na ipinakita ni Jesus ang halimbawa kung paano tayo dapat na
mabinyagan. Ang pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog na isasagawa 
ng isang taong mayhawak ng pagkasaserdote ay isang mahalagang bahagi ng
simbahan ni Jesus.

Ipakita ang larawan 2–66, Inoordena ni Cristo ang mga Apostol, at ipalagay ito 
sa isang bata sa ibaba ng larawan ng pagbibinyag.

Ipaliwanag na pumili si Cristo ng labindalawang kalalakihan upang tumulong 
sa pamumuno ng kanyang simbahan (hindi ipinakikita sa larawan ang lahat ng
kalalakihan). Ang mga kalalakihang ito ay tinatawag na mga Apostol. Ibinigay 
sa kanila ni Jesus ang pagkasaserdote upang tulungan sila na pamunuan ang
kanyang simbahan at paglingkuran ang mga tao.

Ipakita ang larawan 2–67, Binabasbasan ni Jesus ang Unang Sakramento, at
ipalagay ito sa isang bata sa ibaba ng larawan ng mga Apostol.

Papagsalitain ang mga bata kung ano ang alam nila tungkol sa larawan. Ipaalaala
sa mga bata na binigyan ni Jesucristo ang mga tao ng sakramento upang tulungan
silang maalaala siya.

Ipakita ang larawan 2–3, Si Jesus ang Cristo, at ipalagay ito sa isang bata sa ibaba
ng larawan ng unang sakramento.

Sabihin sa mga bata na nais ni Jesus na malaman ng lahat na ang totoong
simbahan ay ang Simbahan ni Jesucristo.

Awit Patayuin ang mga bata at ipaawit o ipabigkas ang mga salita sa unang talata ng
“Ang Kuwentong Tungkol kay Jesus” na kasabay mo.

Ang k’wentong tungkol kay Jesus ang ibig ko,
Ako’y magtatanong pa kung S’ya’y narito.
Tungkol sa dagat at paligid,
K’wento kay Jesus ang ibig ko.
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Itinatatag ni Jesucristo ang Kanyang Simbahan para sa Atin

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na pinamunuan ng mga Apostol ang Simbahan pagkamatay ni Cristo.
Nang mamatay ang mga Apostol, gayunman, ay nagsimulang makalimot ang 
mga tao kay Jesus at sa mga Apostol. Sila ay hindi sumunod sa mga kautusan ni
sumunod pa sa mga turo ni Jesus. Hindi nagtagal ay nawala na sa daigdig ang
Simbahan ni Jesucristo. Daan-daang taon ang lumipas at nagkaroon ng marami 
at iba’t ibang simbahan, subalit wala ni isa sa mga ito ang may tunay na
pagkasaserdote.

Sabihin sa mga bata na mahal pa rin ng Ama sa Langit at ni Jesus ang lahat ng 
tao sa daigdig. Nais nilang maibalik muli sa daigdig ang Simbahan ni Jesucristo
upang malaman ng mga tao ang ebanghelyo.

Mapa Ipakitang muli ang mapa at sabihin sa mga bata na noong 1820 ang Ama sa Langit
at si Jesucristo ay nagpakita kay Joseph Smith, na naninirahan sa New York, sa
Estados Unidos. Ipakita sa mga bata kung saan matatagpuan ang New York sa
mapa.

Larawang gawain Ipakita ang larawan 2–38, Ang Unang Pangitain, at ipalagay ito sa isang bata sa
tabi ng larawan ng Sermon sa Bundok.

Ipakuwento sa mga bata ang nalalaman nila tungkol sa larawan. Ipaliwanag 
na inutusan ni Jesus si Joseph Smith na itatag ang Simbahan ni Jesucristo, na
katulad ng pagkakatatag nito ni Jesus mismo noong siya ay nasa daigdig.

Ipakita ang isang kopya ng Doktrina at mga Tipan (o ipakita ang pamagat na
pahina ng Doktrina at mga Tipan sa tatluhang kombinasyon). Ituro na katulad 
ng Bagong Tipan na naglalaman ng mga aral ni Jesus noong siya ay narito sa
daigdig, ang Doktrina at mga Tipan ay naglalaman ng mga aral na ibinigay ni
Jesus kay Joseph Smith at sa ibang mga propeta ng ating panahon.

Ipakita ang larawan 2–20, Isang Batang Lalaki na Binibinyagan, at ipalagay ito 
sa isang bata sa tabi ng larawan ng pagbibinyag kay Jesus.

Papagsalitain ang mga bata tungkol sa larawang ito. Ituro na ang bata ay
binibinyagan sa pamamagitan ng paglulubog (lubusang napailalim sa tubig) ng
isang taong mayhawak ng pagkasaserdote, katulad ng bininyagan si Jesus.

Ipakita ang larawan 2–68, Pagpapanumbalik ng Pagkasaserdoteng Melquisedec,
at ipalagay ito sa isang bata sa tabi ng larawan ni Jesus na inoordena ang kanyang
mga Apostol.

Ituro sina Pedro, Santiago, at Juan sa larawan ng pagpapanumbalik ng
Pagkasaserdoteng Melquisedec. Ipaliwanag na sina Pedro, Santiago, at Juan ay
tatlo sa orihinal na mga Apostol na nabigyan ni Jesucristo ng pagkasaserdote.
Sabihin sa mga bata na pinabalik ni Jesus sina Pedro, Santiago, at Juan sa daigdig
at ibinigay ang pagkasaserdote kina Joseph Smith at Oliver Cowdery. Alam ni
Jesus na kakailanganin natin ang pagkasaserdote na katulad ng pangangailangan
nito ng mga orihinal na kasapi ng kanyang simbahan.

Ipakita ang larawan 2–69, Isang Bata na Tumatanggap ng Sakramento, at ipalagay
ito sa isang bata sa tabi ng larawan ni Jesus na nagbabasbas ng unang sakramento.

• Ano ang nangyayari sa larawang ito?

• Bakit tayo tumatanggap ng sakramento?
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Ituro na ibinigay ni Jesucristo ang sakramento sa katulad na dahilan ng kanyang
pagbibigay nito sa mga Apostol ng Banal na Lupain: upang tulungan tayong
alalahanin siya.

Ilipat ang larawan 2–3, Si Jesus ang Cristo, upang mapagitna ito sa dalawang
hanay ng mga larawan.

Ipaliwanag na tayo ay mga kasapi ng simbahan ni Jesucristo, na katulad ng
pagkakasapi ng kanyang mga tagasunod sa Banal na Lupain.

Banal na kasulatan

• Ano ang pangalan ng simbahan ni Jesucristo ngayon?

Basahin nang malakas ang Doktrina at mga Tipan 115:4. Ipaliwanag na ang ibig
sabihin ng huling-araw ay ang panahon natin sa ngayon at ang mga banal ay ang
mga taong sumusunod sa mga aral ni Jesus.

Patayuin ang mga bata at ipabigkas sa kanila nang sabay-sabay nang ilang ulit
ang “Ako ay kasapi ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw.”

Paglalahad ng guro Maikling paghambingin ang dalawang hanay ng mga larawan, na binibigyang-diin na
ang simbahan ni Jesus ay magkatulad ngayon at noong unang panahon sa Banal na
Lupain. Ibinigay ni Jesus ang kanyang mga aral sa atin katulad ng pagbibigay niya sa
mga ito sa mga tao sa Banal na Lupain.

Mapa Ipakitang muli ang mapa ng daigdig. Ituro muli ang Banal na Lupain at ipaliwanag
na noong nasa daigdig pa si Jesus, ang karamihan sa mga kasapi ng kanyang
simbahan ay nakatira sa Banal na Lupain.

• Saan nakatira ang mga kasapi ng simbahan ni Jesucristo ngayon?

Paglalahad ng guro Ipakita ang larawan 2–70, Mga Bata sa Buong Daigdig, at ipaliwanag na ang mga
kasapi ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw ay nakatira sa
lahat ng dako ng daigdig. Ituro na ang mga bata sa larawan ay mula sa maraming
magkakaibang bansa. Ipaliwanag na nais ni Jesus na malaman ng lahat ng tao,
hindi lamang ang mga tao sa isa o dalawang bansa, ang kanyang mga aral at
maging kasapi ng kanyang simbahan.

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Ang Simbahan ni Jesucristo.”

Ako ay kasapi ng simbahan ni Jesucristo.
Nalalaman ko kanyang plano.
Tiwalang susunod.
Naniniwala sa Panginoon.
Ngala’y galangin.
Tama’y gagawin;
Gabay susundin,
At ibabahagi.

Buod

Larong pagtutugma Alisin ang lahat ng mga larawan maliban sa larawan 2–3, Si Jesus ang Cristo, mula
sa mga hanay sa pisara, mesa, o sahig. Paghalu-haluin ang mga larawan at itaob
ang mga ito (o itihaya para sa mas maliliit na bata) sa sahig sa dalawang hanay.

Sabihin sa mga bata na ang layon ng larong ito ay pagtugmain ang mga larawan.
Isa-isang ipatihaya sa bawat bata ang dalawang larawan. Kung magkatugma ang
mga larawan (halimbawa, ang larawan ng pagbibinyag kay Jesus ay katugma ng
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larawan ng batang lalaking binibinyagan), ipasabi sa bata kung aling bahagi ng
simbahan ni Jesucristo ang isinasagisag ng mga larawan. Kung hindi magkatugma
ang mga larawan, ipataob muli sa bata ang mga ito sa gayon ding kaayusan.
(Kung inaakala mong makababahala sa mga bata ang likod ng mga larawang
pagtutugmain, lagyan ng malinis na papel ang likod ng mga larawan.)

Magpatuloy hanggang sa makagawa ng apat na magkakatugmang larawan. 
Kung malaki ang iyong klase, maaaring naisin mong paghalu-haluing muli ang
mga larawan at ulitin ang laro upang magkaroon ng pagkakataon ang lahat na
magtugma.

Patotoo Magpatotoo na ang Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw ay
siya ring simbahan na itinatag ni Jesus noong siya ay nasa daigdig pa. Sabihin sa
mga bata ang iyong damdamin tungkol sa isang bahagi ng ebanghelyo na
tinalakay sa aralin ngayon (pagbibinyag, pagkasaserdote, o ang sakramento).

Himukin ang mga bata na sabihin sa kanilang mga mag-anak ang kanilang
natutuhan ngayon. Maaaring naisin mong magtanong ng ilang tanong upang
matulungan ang mga bata na mabilis na mapagbalik-aralan ang mga ideyang
itinuro sa aralin.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Imungkahi
na pasalamatan ng bata ang Ama sa Langit para sa Ang Simbahan ni Jesucristo
ng mga Banal sa Huling-araw.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong para sa Guro.”

1. Tulungan ang mga bata na isaulo ang unang bahagi ng ikaanim na saligan 
ng pananampalataya: “Naniniwala kami sa samahan ding yaon na umiral sa
Sinaunang Simbahan.” Ipaliwanag na ang ibig sabihin ng Sinaunang Simbahan
ay ang Simbahan sa Banal na Lupain noong panahon na si Jesus ay nasa
daigdig pa.

2. Bigyan ang mga bata ng papel at mga krayola o lapis at paguhitin sila ng 
mga larawan ng kanilang sarili na nasa simbahan o sa gusaling kanilang
pinagdarausan ng pulong sa simbahan. Tulungan ang mga bata na maunawaan
na ang Simbahan ay higit pa sa isang gusali. Ito ay isang samahan na
tumutulong sa pagtuturo sa atin kung paano mamuhay upang makabalik tayo 
sa piling ng Ama sa Langit at ni Jesucristo balang araw.
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Si Jesucristo ay 
Muling Darating

Layunin Tulungan ang bawat bata na magnais na maghanda para sa ikalawang pagdating
ni Jesucristo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral ni Jesus.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 24:36, Lucas 24:50–53, at 
Mga Gawa 1:3, 9–11. Tingnan din sa Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110),
kabanata 43.

2. Gumawa ng isang kopya ng laro sa pisara na “Paghahanda Sa Pagdating 
ni Jesus,” na matatagpuan sa mga huling pahina ng manwal (kung hindi
makagagawa ng kopya, maingat na tanggalin ang mga pahina mula sa
manwal). Idikit ang laro sa pisara sa isang matigas na papel. Itago ang larong 
ito upang magamit sa mga klase sa hinaharap.

Kung malaki ang iyong klase, maaaring naisin mong gumawa ng pangalawang
kopya ng laro upang sabay na makapaglaro ang dalawang pangkat. Hilingan
ang isang pinuno sa Primarya o magulang ng isa sa mga bata na dumalo sa
klase at pangasiwaan ang pangalawang laro.

3. Gumupit ng labindalawang maliliit na piraso ng papel para sa laro. Sulatan 
ng bilang ang bawat papel, na ginagamit ang mga bilang 1 hanggang 6 nang
makalawa. Itupi ang mga papel at ilagay ang mga ito sa isang lalagyan.

4. Maghandang magkuwento ng isang pagkakataon nang ang isang taong 
malapit sa iyo ay lumayo sandali. Planuhing pag-usapan kung gaano mong
hinanap-hanap ang taong ito at kung paano mong pinaghandaan ang
pagbabalik ng taong ito.

5. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa pangalawang talata ng 
“Sa Kanyang Pagbalik” (When He Comes Again, Children’s Songbook, p. 82).

6. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Isang maliit na bagay, katulad ng isang butones o bato, para sa bawat bata.

Ang mga bagay na ito ay gagamitin bilang mga pangmarka sa laro; ang
bawat bagay ay kailangang kaiba (sa kulay, hugis, o laki) upang makilala 
ng mga bata ang kanilang sariling mga pangmarka.

c. Larawan 2–62, Si Maria at ang Nabuhay na Mag-uling Panginoon (Pakete 
ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 233; 62186); larawan 2–64, Ipinakikita 
ni Jesus ang Kanyang mga Sugat (Pakete ng Larawan ng Sining ng
Ebanghelyo 234; 62503); larawan 2–65, Ang Nabuhay na Mag-uling
Jesucristo (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 239; 62187); 
larawan 2–71, Ang Pag-akyat ni Jesus sa Langit (Pakete ng Larawan ng 
Sining ng Ebanghelyo 236; 62497).
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7. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawain na
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Pinaghahandaan Natin ang Pagbabalik ng Ating mga Mahal sa Buhay

Ikuwento ang isang pagkakataon nang ang isang malapit sa iyo ay panandaliang
lumayo. Ipaliwanag kung ano ang nadama mo nang umalis ang taong ito at kung
gaano ka kasabik na siya ay magbalik. Sabihin ang tungkol sa anumang mga
paghahandang ginawa mo para sa pagbabalik ng iyong mahal sa buhay at kung
ano ang nadama mo sa pagkakitang muli sa taong ito.

Tulungan ang mga bata na mag-isip ng mga pagkakataon nang ang isang taong
mahal nila ay pansamantalang lumayo. Maaaring kabilang sa mga pangyayari 
ang paglalakbay ng isang magulang, nang magpunta sa pagamutan ang isang 
ina upang magsilang ng sanggol, o nang ang isang anak o iba pang kasapi ng
mag-anak ay nagpunta sa misyon. Talakayin sa mga bata ang kanilang mga
damdamin nang lumisan ang mga taong ito at nang sila ay magbalik. Bigyang-diin
na hinahanap-hanap natin ang ating mga mahal sa buhay kapag sila ay lumalayo,
at tayo ay naliligayahan kapag sila ay umuuwi. Pag-usapan ng mga bata ang
tungkol sa anumang mga paghahandang ginawa nila at ng kanilang mga mag-
anak para sa pagbabalik ng mga taong ito, katulad ng paglilinis at pagpapalamuti
sa tahanan, pagluluto ng masasarap na pagkain, o pagsusuot ng mga natatanging
kasuotan.

Si Jesucristo ay Magbabalik

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na noong nabubuhay pa sa daigdig si Jesucristo siya ay may mga
kaibigan na nagmamahal sa kanya nang lubos. Ang mga kaibigang ito ay
sumunod sa kanya at nakinig sa kanyang mga turo. Dahil sa ginawa nila ang 
itinuro niyang gawin nila, sila ay tinawag na kanyang mga disipulo.

Ipaliwanag na mahal ni Jesus ang kanyang mga disipulo. Tinulungan niya sila na
malaman ang kailangan nilang gawin upang muling mamuhay na kapiling siya at
ang Ama sa Langit. Tinulungan niya sila na maunawaan ang kaibahan ng tama at
mali upang mapili nila ang tama.

Ipakita ang larawan 2–62, Si Maria at ang Nabuhay na Mag-uling Panginoon, at ang
larawan 2–64, Ipinakikita ni Jesus ang Kanyang mga Sugat. Ipaalaala sa mga bata na
noong nakaraang ilang linggo (aralin 41) ay nalaman nila ang tungkol sa pagdalaw ni
Jesus sa kanyang mga disipulo pagkatapos na siya ay mabuhay na mag-uli.
Papagsalitain ang mga bata ng tungkol sa mga larawan nang ilang sandali.

Talakayan 
sa larawan

Gawaing 
pantawag pansin
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Ipaliwanag na dinalaw at tinuruan ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa loob ng
apatnapung araw pagkatapos niyang mabuhay na mag-uli (tingnan sa Mga Gawa
1:3). Nais niyang matiyak na alam nilang siya ay nabuhay muli at naunawaan ang
kanyang mga aral. Nais ni Jesus na sundin ng kanyang mga disipulo ang kanyang
mga aral kahit na wala na siya sa kanilang piling.

Ipakita ang larawan 2–71, Ang Pag-akyat ni Jesus sa Langit. Isalaysay sa iyong
sariling mga salita ang kuwento tungkol sa pag-akyat ni Jesus sa langit, ayon sa
pagkakalarawan sa Lucas 24:50–53 at Mga Gawa 1:9–11. Bigyang-diin ang
sumusunod na mga punto:

1. Binasbasan ni Jesus ang mga disipulo.

2. Iniwan ni Jesus ang kanyang mga disipulo at umakyat sa ulap upang 
makasama ang Ama sa Langit.

3. Ang mga disipulo ay tumayo at nagmasid hanggang sa mawala si Jesus.

Sabihin sa mga bata na samantalang nakatayo at nakatingala sa langit ang mga
disipulo, dalawang anghel na nadaramitan ng puti ang lumitaw sa kanilang tabi.

Basahin nang malakas ang sinabi ng mga anghel sa mga disipulo sa Mga Gawa
1:11 (na nagsisimula sa Bakit kayo’y nangakatayong tumitingin).

Ipaliwanag na sinabi ng mga anghel sa mga disipulo na si Jesucristo ay muling
magbabalik sa daigdig balang araw sa gayunding paraan ng kanyang pag-alis.
Sabihin sa mga bata na ito ang tinatawag nating Pangalawang Pagparito.

Ituro na hindi natin talagang alam kung kailan muling babalik si Jesus. Tanging 
ang Ama sa Langit ang nakaaalam sa tamang oras (tingnan sa Mateo 24:36).
Ngunit tunay na alam natin na balang araw ay magbabalik si Jesus sa daigdig
upang mamuhay.

Talakayan Ipakita ang larawan 2–65, Ang Nabuhay na Mag-uling Jesucristo.

Ipaliwanag na sa muling pagbabalik ni Jesus ay mamumuhay siyang kapiling 
ang mga tao sa daigdig. Ang lahat ay makaaalam na siya si Jesucristo, ang 
ating Tagapagligtas, at siya ay sasambahin.

• Nanaisin ba ninyong manatiling naririto kapag muling nagbalik si Jesus? Bakit?

Talakayin sa mga bata kung gaano kahanga-hanga ang manatili sa daigdig kapag
muling nagbalik si Jesus. Makikita ng mga tao si Jesus, lalakad at makikipag-usap
sa kanya, at sila ay kanyang yayakapin nang buong pagmamahal. Ituro na
pagkatapos magbalik ni Jesus, ang lahat ay magiging magkakaibigan. Wala nang
masasamang tao. Hindi na natin kakailanganing isusi ang ating mga pintuan dahil
ang lahat ng bagay at ang bawat isa ay magiging ligtas. Wala nang sakit na
magbibigay sa atin ng karamdaman o kirot, at ang lahat ng hayop ay magiging
mga kaibigan natin at ng bawat isa sa kanila.

Itanong sa mga bata ang mga sumusunod tungkol sa Ikalawang Pagparito. Sabihin
sa kanila na tumayo kapag alam nila ang sagot sa isang tanong. Kapag may ilan
nang nakatayong mga bata, tawagin ang isa sa kanila upang sumagot sa tanong.
Kung walang tumatayo, o kung tila nalilito ang mga bata o hindi tiyak sa mga
sagot, mag-ukol ng panahon upang pagbalik-aralang muli ang impormasyon.

Pagbabalik-aral 
na gawain

Kuwento sa 
banal na kasulatan

Aralin 43
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• Ilang araw dinalaw ni Jesucristo ang kanyang mga disipulo pagkatapos na siya
ay mabuhay na mag-uli? (Apatnapu.)

• Sino ang nakaaalam kung kailan muling magbabalik si Jesus? (Tanging ang 
Ama sa Langit. Walang sinuman na nasa daigdig ang nakaaalam.)

• Magkakaroon pa ba ng mga digmaan o pag-aaway pagkatapos na magbalik
muli si Jesus? (Wala. Ang lahat ng nasa daigdig ay magiging magkakaibigan.)

• Ano ang mangyayari sa mga taong may sakit o may kapansanan kapag muling
nagbalik si Jesus? (Sila ay gagaling. Wala nang sakit o paghihirap kapag
nagbalik nang muli si Jesus sa daigdig.)

• Ano ang mangyayari sa mga hayop kapag nagbalik nang muli si Jesus? 
(Silang lahat ay magiging kaibigan natin at ng isa’t isa.)

Tayo ay Makapaghahanda para sa Ikalawang Pagparito ni Jesucristo

Paglalahad ng guro Ipaalala sa mga bata ang mga paghahandang ginawa nila nang magbalik sa
tahanan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ipaliwanag na kailangan din nating
maghanda para sa pagbabalik ni Jesucristo sa daigdig. Tayo ay makapaghahanda
sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsunod sa mga aral ni Jesus.

Ituro na kung nakahanda tayo, tayo ay magiging maligaya na makita ang
Tagapagligtas. Nais niyang ang lahat ay muling makapamuhay sa kanyang piling,
ngunit ang mga sumusunod lamang sa kanyang mga aral at pinipili ang tama 
ang maaaring makagawa nito. Tinulungan ni Jesus ang kanyang mga disipulo 
na malaman ang kanilang gagawin upang muling makapamuhay sa kanyang
piling, at tayo ay binigyan din niya ng mga aral upang tulungan tayong
makapaghanda kapag dumating siyang muli.

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa pangalawang talata ng “Sa Kanyang Pagbalik”
(When He Comes Again). Tulungan ang mga bata na gawin ang mga
iminumungkahing galaw:

Sa kanyang pagbalik kaya,
Ako’y maging handa (ilagay ang daliri sa sentido)?
Mukha n’ya’y tanawin at
Sa piling manalangin (ihalukipkip ang mga bisig na tila nananalangin).
Bawat araw kanyang halimbawa
Ay susundin,
Upang iba ay maghangad
Na maging banal din.
At kung araw ay nar’yan na,
Sasabihin sa akin (yakapin ang sarili),
“Nagsilbi ka nang mabuti,
Dito ka sa ‘king piling” (ilahad ang mga kamay).
(© 1952, 1980 ni Mirla Greenwood Thayne. Ginamit nang may pahintulot.)

Laro Ipaliwanag na inihambing ng Tagapagligtas ang kasal sa kanyang ikalawang
pagparito. Ang mga batang babae na kumukuha ng langis para sa kanilang mga
ilawan ay maihahalintulad sa atin na naghahandang makapiling ni Jesus. Kung
tayo ay hindi nakahanda sa pagdating niya, tayo ay hindi makapamumuhay sa
kanyang piling.
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Hilingin sa mga bata na magbanggit ng mga paraan na maaari silang
makapaghanda para sa pagdating ni Jesus (maaaring kailanganin mong bigyan
sila ng ilang mga mungkahi, katulad ng mga ginamit sa laro). Tulungan silang
maunawaan na sa pamamagitan ng pagpili ng tama tayo ay naghahanda para sa
ikalawang pagparito ni Jesucristo.

Isulat ang Ako ay Naghahanda para sa Pagparito ni Jesucristo sa gawing itaas ng
tarheta ng bawat bata. Pagamitin ang bawat bata ng mga krayola o lapis upang
iguhit sa tarheta ang isang larawan ng kanyang sarili na gumagawa ng isang
bagay upang makapaghanda sa pagparito ni Jesus. Ikabit ang mga tarheta sa
mga bata o tulungan silang maglagay ng tali o sinulid sa butas na nasa itaas ng
bawat tarheta upang gawing kuwintas.

Aralin 43



Maaari Akong Makapagpakita
ng Pagmamahal sa mga Hayop

Layunin Himukin ang mga bata na magpakita ng paggalang at kabaitan sa lahat ng
nilalang na may buhay.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Genesis 6:11–7:24. Isaias 11:6–9, at
Lucas 12:6.

2. Gumawa ng mga kopya ng mga parisukat na hayop na matatagpuan sa hulihan
ng aralin (kung hindi makagagawa ng kopya, maingat na tanggalin ang pahina
sa manwal). Gupitin nang magkakahiwalay ang mga parisukat. Itabi ang mga
parisukat na ito upang magamit sa mga klase sa hinaharap.

3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa refrain ng “Lahat ng Bagay 
na Maganda” (All Things Bright and Beautiful, Children’s Songbook, p. 231).

4. Maghandang sabihin ang tungkol sa isang pagkakataon nang ikaw ay 
nagpakita o nakita mo ang isang tao na nagpakita ng kabaitan sa isang hayop.

5. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Papel at mga krayola para sa bawat bata.
c. Larawan 2–72, Si Noe at ang Arka na may mga Hayop (Pakete ng Larawan 

ng Sining ng Ebanghelyo 103; 62305); larawan 2–73, Nilikha—Mga Buhay na
Nilalang (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 100; 62483); larawan
2–74, Tabernakulo ng Salt Lake (Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo
503; 62490).

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawain na
nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.

Ang mga Hayop ay Mahalaga

Pagsama-samahin ang mga parisukat na hayop at ilagay ang mga ito nang pataob
sa isang parilya na nasa mesa o sa sahig. Anyayahan ang mga bata na isa-isang
maghalinhinan sa pagbabaligtad ng dalawang parisukat at paglalagay sa mga ito
nang patihaya. Kung ang dalawang hayop ay magkatugma, magkasamang
ipalagay sa bata ang mga ito sa isang “hanay ng mga hayop” sa gilid ng parilya.
Kung hindi magkatugma ang dalawang hayop, ipabalik sa bata ang mga kard sa
dating kinalalagyan. Magpatuloy hanggang sa ang lahat ng mga hayop ay
napagtugma at nailagay sa hanay ng mga hayop.

Gawaing 
pantawag pansin
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Tanungin ang mga bata kung ang magkakatambal na mga hayop sa hanay ay
nagpapaalala sa kanila ng isang kuwento sa Bibliya. Kung hindi maisip ng mga
bata ang kuwento ni Noe at ng arka, bigyan sila ng ilang pahiwatig na katulad ng
sumusunod:

• Sinabihan ng Panginoon ang isang tao na magtayo ng isang bagay.

• Ang mga hayop ay magkakatambal na dumating.

• Umulan sa loob ng apatnapung araw at apatnapung gabi, at binaha ang
daigdig.

Ipakita ang larawan 2–72, Si Noe at ang Arka na may mga Hayop, at pagbalik-
aralan ang kuwentong matatagpuan sa Genesis 6:11–7:24. Ipaliwanag na nais ni
Jesucristo na maligtas ang lahat ng mga hayop mula sa Baha. Sinabi niya kay Noe
na isakay ang mga hayop sa arka at tinulungan si Noe na malaman kung paanong
pangangalagaan ang gayon karaming magkakaibang mga hayop.

Nilikha ni Jesucristo ang mga Hayop

Ipakita ang larawan 2–73, Paglikha—Mga Buhay na Nilalang.

• Anong mga hayop ang nakikita ninyo sa larawang ito?

• Ano ang nagustuhan ninyo sa mga hayop na ito?

Papagsalitain ang mga bata ng tungkol sa mga hayop nang ilang minuto.

• Sino ang lumikha sa mga hayop na ito?

Ipaalaala sa mga bata na nilikha ni Jesucristo ang lahat ng mga hayop sa ilalim 
ng pamamahala ng Ama sa Langit.

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa refrain ng “Lahat ng Bagay na Maganda” 
na kasabay ang mga bata.

Lahat ng bagay na maganda,
Malaki’t maliit,
Ang lahat ng kahanga-hanga,
Ay nilikha ng Diyos.

Banal na kasulatan Ipaalaala sa mga bata na nalaman nila sa nakaraang aralin ang tungkol sa ikalawang
pagparito ni Jesucristo. Ipaalaala sa kanila na kapag nagbalik nang muli si Jesus,
ang lahat ng hayop ay magiging palakaibigan at mapayapa. Basahin nang malakas
ang Isaias 11:6–7 upang ilarawan kung paanong magkakasundo-sundo ang mga
hayop kapag namuhay muli sa daigdig ang Tagapagligtas.

Mahal ng Ama sa Langit at ni Jesucristo ang Lahat ng mga Nilalang

Ang mga isda sa dagat (pagdaupin ang mga kamay at igalaw ang mga ito na
katulad ng isang isdang lumalangoy),

Ang napakaliit na daga (magyumukyok pababa),
Mahal niya ang mga kulisap na gumagapang (“pagapangin” ang mga daliri ng

isang kamay sa kabilang kamay),
Mga ibong sa itaas lumilipad (ikampay ang mga kamay na tila mga pakpak).
Maamong tupa sa kagubatan (ilagay ang mga hinlalaki sa ulo na inilaladlad ang

mga daliri na tila mga sungay),
Ang lahat ay nakadarama sa pagmamahal ng Tagapagligtas (ilagay ang mga

kamay sa tapat ng puso).

Talakayan 
sa larawan

Kuwento sa 
banal na kasulatan
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Patotoo Ikuwento ang isang pagkakataon nang ikaw ay nagpakita o ikaw ay nakakita ng
isang tao na nagpakita ng kabaitan sa isang hayop. Magpatotoo na mahal ng Ama
sa Langit at ni Jesucristo ang lahat ng hayop sa daigdig at nais na maging mabait
tayo sa mga hayop.

Himukin ang isang bata na magpakita ng kabaitan sa isang hayop sa linggong ito.

Bigyan ang mga bata ng papel at mga krayola at paguhitin sila ng mga larawan ng
maaari nilang gawin upang maging mabait sa mga hayop.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong para sa Guro.”

1. Sabihin sa iyong sariling mga salita ang kuwento na naalala ni Kapatid na [lalaki]
John mula sa talumpati ni Pangulong Spencer W. Kimball:

“Naaalala ko ang maraming ulit na pag-awit nang may malakas na tinig:

“H’wag mong papatayin,
Ibong umaawit,
Sa Buong tag-araw,
Awit ay kay tamis.
Ibo’y ‘wag barilin,
D’yos nagmamay-ari,
At binubuhay N’ya,
Malaki ma’t munti.
(Deseret Songs, 1909, blg. 163.)

“Ako ay may tirador at pamitik. Ako mismo ang gumawa ng mga ito, at mainam
gamitin ang mga ito. Tungkulin ko ang pastulin ang mga baka papunta sa
pastulan na isang milya ang layo mula sa tahanan. May malalaking puno na
nakahanay sa tabing daan, at naalala ko na nakatutuksong tiradurin ang maliliit
na ibon ‘na umaawit sa palumpong at puno,’ dahil magaling akong manirador at
napatatamaan ko ang poste na limampung yarda ang layo o napatatamaan ko
ang katawan ng isang puno. Ngunit sa palagay ko dahil sa umaawit ako halos
tuwing Linggo ng, ‘Ibo’y huwag patayin,’ ako ay nakapagpigil. . . . Wala akong
makitang malaking kasiyahan sa pagpapabagsak ng isang magandang maliit 
na ibon sa aking paanan” (Spencer W. Kimball, sa Conference Report, Abr. 1978,
p. 71; tingnan din sa Ensign, Mayo 1978, p. 47–48).

2. Bigyan ang bawat bata ng maliit na piraso ng minasang asin na maaari nilang
hubugin at gawing paboritong hayop (ang resipe ng minasang asin ay
matatagpuan sa aralin 9). Ipauwi sa mga bata ang kanilang mga hayop upang
maipakita sa kanilang mga mag-anak.

3. Hayaang magkaroon ng pagkakataon ang bawat bata na isadula ang mga
galaw ng isang paboritong hayop. Pahulaan sa ibang mga bata kung aling
hayop ang ginagaya. Kung hindi mahulaan ng ibang mga bata ang hayop sa
pamamagitan ng mga galaw, ang bata ay maaaring magbigay ng mga sinabing
pahiwatig.

Gawaing pangsining
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4. Bigyan ang mga bata ng mga pahiwatig tungkol sa iba’t ibang hayop. Sabihin sa
mga bata na kapag alam na nila ang hayop na iyong inilalarawan, dapat nilang
itaas ang kanilang mga kamay nang hindi nagsasalita. Tanungin ang bata na
nagtaas ng kamay na sabihin kung anong hayop ang ipinahihiwatig. Gamitin ang
mga sumusunod na pahiwatig o lumikha ng ilan sa mga hayop sa inyong pook:

• Ako ay may anim na paa, aking balabal ay luntian;
Ako ang pinakamainam lumukso na inyong makikita. (Tipaklong.)

• Ako’y maliit at madaling bumaluktot;
Ako’y parehung-pareho sa magkabilang dulo. (Uod.)

• Ang tahanan ko’y nasa maganda at malamig na lawa;
Sa pagkokak at paglukso ako ay tuwang-tuwa. (Palaka.)

• Sa tuwina ay hinahanap mo
Ang aking kulay tsokolateng balahibo sa itaas ng puno. (Maya.)

• Mukha ko’y bilog at may dalawang malalaking mata
Na sa dilim ay nakakikita; matalino ang sa aki’y tawag nila. (Kuwago.)

• Ako ay may paa, kamay, mata, ilong, at tainga;
Sa puno ako’y nakapaglalambitin na gamit ang aking buntot o paa. (Unggoy.)

• Kung ikaw ay aakyat sa aking likod, ikaw ay aking isasakay.
Humawak sa aking renda; Ako’y madaling maigigiya. (Kabayo.)

• Mabilis akong nakaaakyat sa puno;
Sa isang iglap ako ay makatatakbo. (Daga.)

• Ako ay nakatira sa bukid at may buntot na kulot
Na kumakawag-kawag sa timba ng pagkaing, sa akin ay dulot. (Baboy.)

• Ako’y natutuwang tumakbo, maglaro at lumukso;
“Baa” ang tanging salitang nasasambit ko. (Tupa.)

(Ang mga pahiwatig ay hango mula sa “Who Am I?” Children’s Friend, Mayo
1956, p. 208.)

5. Pagbalik-aralan ang kuwento tungkol kay Warren mula sa aralin 2.

• Paano nagpakita ng kabaitan si Warren sa mga hayop?

6. Ulitin ang larong pagtutugma mula sa simula ng aralin hanggang gusto ninyo 
o hangga’t gusto ng mga bata.

7. Tulungan ang mga bata na gumawa ng simpleng patuka sa ibon na maiuuwi at
maisasabit sa may labas. Pahiran ng peanut butter ang isang pirasong tinapay.
Gumamit ng tali upang maisabit ang patuka sa ibon sa isang puno, palumpong,
o poste. (Maaari kang matutong gumawa ng ibang mga simpleng patuka sa
ibon na ginagamit ang mga kagamitang makukuha sa inyong pook.)
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Ipinagdiriwang Natin ang
Pagkabuhay na Mag-uli ni 
Jesucristo (Pasko ng 
Pagkabuhay)
Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na ipinagdiriwang natin ang Pasko ng

Pagkabuhay dahil si Jesucristo ay nabuhay na mag-uli.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 27:57–66; 28:1–8; Marcos
15:16–20, 40–47; 16:1–11; Lucas 23:44–46; at Juan 20:1–18.

2. Gumuhit o kumuha ng mga larawan ng mga bagay na may kinalalaman sa
karaniwang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa inyong pook, katulad ng
kendi, mga itlog, bulaklak, o napapalamutiang mga kasuotan. Bago magklase,
ipakita ang mga ito sa mesa, sa sahig, o sa pisara. Ipakita ang mga ginupit na
larawan 2–12, nabuhay na mag-uli si Jesus, na kasama ng ibang mga larawan.

3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Si Jesus Ba ay Nagbangon?”
(Did Jesus Really Live Again?, Children’s Songbook, p. 64).

4. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Isang maliit na supot o kahon.
c. Ginupit na larawan 2–5, tanawin sa Pagpapako sa Krus; ginupit na larawan

2–6, pagbabalot ng katawan ni Jesus; ginupit na larawan 2–7, libingan; ginupit
na larawan 2–8, malaking bato; ginupit na larawan 2–9, mga tanod; ginupit na
larawan 2–10, anghel; ginupit na laarawan 2–11, mga babaeng may dalang
mga pamahid (unguento); ginupit na larawan 2–12, nabuhay na mag-uli si
Jesus. Pagpatung-patungin ang mga ginupit na larawan ayon sa magiging
paggamit sa mga ito sa kuwento tungkol sa unang Pasko ng Pagkabuhay.

d. Larawan 2–65, Ang Nabuhay na Mag-uling Jesucristo (Pakete ng Larawan ng
Sining ng Ebanghelyo 239; 62187).

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga gawain 
na nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.
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Inaalaala Natin si Jesucristo sa Pasko ng Pagkabuhay

Ipakita ang mga larawan na iyong inilagay sa mesa, sahig, o pisara. Isa-isang
ipatukoy sa mga bata ang mga larawan at ipapaliwanag kung paano nauugnay
ang mga kagamitang nasa larawan sa lokal na karaniwang mga kaugalian sa
Pasko ng Pagkabuhay.

Pagkatapos talakayin ng mga bata ang bawat bagay, itanong:

• Ang bagay bang ito ang talagang dahilan kung bakit natin ipinagdiriwang ang
Pasko ng Pagkabuhay? (Hindi.)

Pagkatapos ay ipaalis sa isang bata ang larawan at ipalagay ito sa isang maliit na
supot o kahon.

Ipagpatuloy ang pagtalakay sa mga larawan hanggang sa ang ginupit na larawan
na lamang ni Jesucristo ang natitira.

• Ito ba talaga ang dahilan kung bakit natin ipinagdiriwang ang Pasko ng
Pagkabuhay? (Oo.)

Ipaalala sa mga bata na si Jesucristo ang talagang dahilan ng ating pagdiriwang
ng Pasko ng Pagkabuhay. Si Jesus ay gumawa ng isang bagay para sa atin na
tunay na kahanga-hanga sa unang Pasko ng Pagkabuhay.

Si Jesucristo ay Nabuhay na Mag-uli sa Unang Pasko ng Pagkabuhay

Isalaysay sa iyong sariling mga salita ang kuwento ng Unang Pasko ng Pagkabuhay
(tingnan sa Mateo 27:57–66; 28:1–8; Marcos 15:16–20, 40–47; 16:1–11; Lucas
23:44–46; at Juan 20:1–18). Maghalinhinan ang mga bata sa paghahawak ng
naaangkop na mga ginupit na larawan habang isinasalaysay mo ang kuwento. Kung
alam ng mga bata ang kuwento, magpatulong ka sa kanila sa pagsasalaysay nito.

Pahawakan sa isang bata ang ginupit na larawan 2–5, tanawin ng Pagpapako sa
Krus.

Ipaliwanag na ang masasamang tao na galit kay Jesucristo ay nakakuha sa wakas
ng pahintulot mula sa kanilang mga pinuno na patayin siya. Hinagupit ng mga
taong ito si Jesus at siya ay ginawang katuwaan. Siya ay dinala nila sa isang burol
sa labas ng lungsod at ipinako siya sa krus.

Ipababa sa bata ang ginupit na larawan ng Pagpapako sa Krus, at pahawakan sa
isa pang bata ang ginupit na larawan 2–6, pagbabalot ng katawan ni Jesus.

Ipaliwanag na pagkatapos mamatay ni Jesus, ipinakita ng kanyang mga kaibigan
ang kanilang pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng pangangalaga sa
kanyang katawan. Maingat nila itong ibinaba mula sa krus. Ito ay kanilang ibinalot
sa malinis na bagong tela at inilagay ito sa isang libingan, na isang maliit na yungib
o isang silid na nililok mula sa isang bato sa tagiliran ng burol.

Ipababa sa bata ang ginupit na larawan ng pagbabalot ng katawan ni Jesus, at
pahawakan sa ibang mga bata ang ginupit na larawan 2–7, ang libingan, at ginupit
na larawan 2–8, malaking bato.

Ipaliwanag na pagkatapos na maihimlay ng mga kaibigan ni Jesus ang kanyang
katawan sa libingan ay iginulong nila ang isang malaking bato sa pintuan.

Kuwento sa banal 
na kasulatan na 
may kasamang mga
ginupit na larawan

Gawaing 
pantawag pansin
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• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng mga kaibigan ni Jesus nang gabing iyon?

Pahawakan sa isang bata ang ginupit na larawan 2–9, mga tanod.

Sabihin sa mga bata na sa dakong huli ang mga kaaway ng Tagapagligtas ay
nagtalaga ng mga tanod sa libingan. Ginawa nila ito dahil sinabi ni Jesus sa mga
tao na siya ay mabubuhay na mag-uli sa loob ng tatlong araw. Ang kanyang mga
kaaway ay hindi naniwala na mabubuhay siyang muli. Inakala nilang itatago ng
mga kaibigan ni Jesus ang kanyang katawan at sasabihing siya ay muling
nabuhay.

Pahawakan sa isang bata ang ginupit na larawan 2–10, anghel.

Ipaliwanag na kinaumagahan sa ikatlong araw ang isang anghel ay dumating at
iginulong ang bato papalayo sa pasukan sa libingan. Ang mga tanod ay
nangatakot, at sila ay bumagsak na tila mga patay.

Ipababa sa mga bata ang mga ginupit na larawan ng mga tanod at ng malaking
bato, at pahawakan sa isa pang bata ang ginupit na larawan 2–11, mga babaeng
may dalang pamahid.

Sabihin sa mga bata na sa araw ding iyon, na Linggo, ang ilang kababaihan na
mga kaibigan ni Jesus ay nagpunta sa libingan. Sila ay nagdala ng mga pabango
upang ilagay sa katawan ni Jesus. Ito ay isang bagay na ginagawa ng mga tao
upang maipakita ang pagmamahal at paggalang sa taong namatay.

Ipaliwanag na ang mga kababaihan ay nagtaka kung paanong maigugulong ang
mabigat na bato mula sa libingan. Ngunit nang makarating sila sa libingan, nakita
nila na ang bato ay naigulong papalayo at ang katawan ni Jesus ay nawala. Sa
malapit sa libingan ay nakita nila ang isang anghel.

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng mga kababaihan nang makita nila na
nawala ang katawan ng Tagapagligtas?

• Ano sa palagay ninyo ang nadama nila nang makita nila ang anghel?

Banal na kasulatan Basahin nang malakas mula sa Mateo 28:5–6 ang sinabi ng anghel sa mga babae.

Ipaliwanag na sinabi din ng anghel sa mga babae na umalis kaagad at sabihin 
sa mga disipulo na si Jesucristo ay nagbangon mula sa mga patay (tingnan sa
Mateo 28:7).

Ipababa sa mga bata ang lahat ng mga ginupit na larawan, at pahawakan sa isa
pang bata ang ginupit na larawan 2–12, nabuhay na mag-uli si Jesus.

Ipaliwanag na ang mga babae ay nagtungo nga upang sabihan ang ibang mga
disipulo, at sa huli ay nakita ng iba pang mga disipulo si Jesus. Siya ay nabuhay
muli.

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng mga disipulo nang malaman nilang
muling nabuhay si Jesucristo?

Ilagay ang lahat ng mga ginupit na larawan sa mesa o sahig nang nakataob.
Hayaang maghalinhinan ang mga bata sa pagpili ng isang ginupit na larawan at
ipasalaysay ang naaangkop na bahagi ng kuwento tungkol sa pagkabuhay na
mag-uli ni Jesus.

Pagbabalik-aral 
na gawain
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Tayo ay Pinaaalalahanan sa Pasko ng Pagkabuhay na Tayo ay Mabubuhay
na Mag-uli

Ipakita ang larawan 2–65, Ang Nabuhay na Mag-uling si Jesucristo.

Ipaliwanag na nang mamatay si Jesucristo, iniwan ng kanyang espiritu ang
kanyang katawang lupa at nagpunta sa langit. Pagkaraan ng tatlong araw, ang
kanyang espiritu ay nagbalik sa kanyang katawang lupa at ang kanyang katawang
lupa ay nabuhay muli. Ito ay tinatawag nating pagkabuhay na mag-uli. Ipabigkas
nang malakas at ng ilang ulit sa mga bata ang pagkabuhay na mag-uli.

Ipaliwanag na si Jesus ang unang nabuhay na mag-uli sa mga anak ng Ama sa
Langit. Dahil sa siya ay nabuhay na mag-uli, tayong lahat ay mabubuhay na mag-
uli. Maaaring hindi tayo mabuhay na mag-uli sa loob ng tatlong araw matapos
tayong mamatay, na tulad ni Jesus, ngunit balang araw tayo ay mabubuhay na
mag-uli.

Kuwento Isalaysay ang kuwento tungkol sa isang bata na maligaya nang isipin niya ang
tungkol kay Jesucristo at ang kanyang pagkabuhay na mag-uli. Maaaring naisin
mong gamitin ang sumusunod na kuwento:

Ikinalulugod ni Carmen ang maglaro sa kanyang bakuran sa tabi ng halamanan ng
kanyang kapitbahay, si Kapatid na [lalaki] Schmidt. Kadalasan habang gumagawa
si Kapatid na Schmidt sa kanyang halamanan, si Carmen ay nakikipag-usap sa
kanya. Sila ay naging mabuting magkaibigan.

Isang araw ay sinabi kay Carmen ng kanyang ina na dahil napakatanda na ni
Kapatid na Schmidt, siya ay namatay. Iniwan ng kanyang espiritu ang kanyang
katawang lupa, at ang kanyang katawang lupa ay wala nang buhay.

Alam ni Carmen na hahanap-hanapin niya si Kapatid na Schmidt, ngunit ipinaalala
ng kanyang ina sa kanya ang kuwento tungkol sa Pasko ng Pagkabuhay. Naalala ni
Carmen ang kuwento ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Alam niya na sinabi ni
Jesus na tayong lahat ay mabubuhay na mag-uli at mabubuhay pagkatapos nating
mamatay. Alam ni Carmen na mabubuhay ding mag-uli si Kapatid na Schmidt. Siya
ay maligaya na ginawang maaari ni Jesus na tayo ay mabuhay na mag-uli.

Talakayan Ipaliwanag na tinutukoy natin ang araw ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo
bilang unang Pasko ng Pagkabuhay. Sa buong daigdig, ang mga taong
nagmamahal kay Jesus ay nagdiriwang ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa
Pasko ng Pagkabuhay.

• Bakit maligaya ang ating pakiramdam kapag Pasko ng Pagkabuhay? (Alam 
natin na tayo at ang lahat ng ating mahal sa buhay ay mabubuhay na mag-uli 
na katulad ni Jesus.)

• Ano ang ilang bagay na maaari nating gawin upang maalala si Jesucristo at
maipakita ang ating kaligayahan sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay? (Ang
mga sagot ay maaaring kabilangan ng pag-uusap tungkol kay Jesus sa tahanan,
pagkanta ng mga awit tungkol kay Jesus na kasama ang ating mga mag-anak,
at pagkakaroon ng natatanging mga aralin, palatuntunan, at awitin sa simbahan
sa Pasko ng Pagkabuhay.

Buod

Awit Patayuin ang mga bata at ipaawit o ipabigkas ang mga salita sa “Si Jesus Ba ay
Nagbangon?” Tulungan silang maisagawa ang mga galaw na nakasaad:
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Si Jesus ba ay nagbangon (iunat ang mga kamay sa harapan nang nakalahad ang
mga palad)?

Sa ikatlong araw (ipakita ang tatlong daliri),
Oo, libinga’y nilisan (lumakad sa kinatatayuan);
Si Maria’y tinawag (ilagay ang mga nakatikom na kamay sa bibig).

Manga minamahal ba n’ya
Ay kanyang dinalaw (ilagay ang mga kamay sa tapat ng puso)?
Oo, at ang isda’t saray
Kinain pa n’ya (magkunwaring kumakain).

Sugat sa tagiliran at (ituro ang tagiliran)
Manga marka sa kamay (ituro ang mga kamay).
Si Jesus ba ay nagbangon
Do’n sa libingan (iunat ang mga kamay, ilahad ang mga palad)?
Oo at ako man (itango ang ulo)!

Patotoo Ibigay ang iyong patotoo tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. Sabihin
sa mga bata kung ano ang iyong nararamdaman sa pagkakaalam na ikaw at ang
iyong mga mahal sa buhay ay mabubuhay na mag-uli balang araw.

Himukin ang mga bata na pag-usapan ang tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ni
Jesucristo na kasama ang kanilang mga mag-anak.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Basahin ang kuwento sa larawan ng “Ang Unang Pasko ng Pagkabuhay” (na
matatagpuan sa hulihan ng aralin) sa mga bata. Sa mga angkop na bahagi,
tulungan ang mga bata na alamin ang mga salita na isinasagisag ng mga
larawan. Kung maaari, maaaring naisin mong gumawa ng isang kopya ng
kuwento para sa bawat bata.

2. Magdala ng larawan ng isang kasapi ng mag-anak o kaibigan mo na namatay
na. Ipakita ang larawan sa mga bata at banggitin ang ilang mga bagay na
ginawa mo na kasama ang taong ito at kung bakit mo siya hinahangaan at
minamahal. Ipahiwatig ang iyong damdamin tungkol sa pagkakaalam na
makikita mong muli ang taong ito balang araw.

3. Bigyan ang bawat bata ng isang pirasong papel na pinamagatang Tayo ay
Mabubuhay Muli. Bigyan ang mga bata ng mga krayola at hilingin sa kanilang
iguhit ang mga larawan ng mga mahal nila sa buhay o ng kanilang mga mag-
anak na namatay. Ipasabi sa mga bata sa iba pang mga kasapi ng klase ang
tungkol sa kanilang mga larawan.

Ipaalaala sa mga bata na dahil nabuhay na mag-uli si Jesus, tayong lahat ay
mabubuhay na mag-uli pagkatapos nating mamatay. Ang lahat ng ating mga
mahal sa buhay ay mabubuhay ding mag-uli balang araw.
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4. Talakayin sa mga bata ang anumang pisikal o pangkaisipang kapansanan na
alam nila o napansin nila. Tulungan ang mga bata na maunawaan na kapag tayo
ay nabuhay na mag-uli, ang ating mga katawan ay magiging ganap (tingnan sa
Alma 40:23). Wala nang may kapansanan. Talakayin kung gaano kahanga-
hanga ang gayon.

5. Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Si Jesus ay Nagbangon” (Jesus Has Risen,
Children’s Songbook, p. 70) na kasabay ng mga bata.

Jesus nagbangon, ating puso’y
Maligaya, s’ya’y buhay na.
Papuri sa kanya awitin.
Jesus nagbangon, Panginoon,
Jesus nagbangon, Panginoon!



mga kaibigan libingan bato mga tanod anghel

Nang mamatay si Jesus ang kanyang                ay nalungkot.

Siya ay inilagay nila sa isang              . Isang malaking         ang inilagay

sa harapan ng              . Ang                ay nakatayo sa malapit upang

makita na walang sinumang maggugulong ng         . Sa loob ng 33 araw

ang katawan ni Jesus ay nahimlay sa              . Nang kinaumagahan ng

pangatlong araw, isang        ang dumating at iginulong ang         .

Nang makita ng                ang       , sila ay nangatakot.

Nang araw na iyon ang                ni Jesus ay nagpunta sa              .

Nakita nila na ang         ay naigulong. May       sa              . Sinabi

ng       na, “ Siya’y wala rito, sapagkat siya’y nagbangon.”

Si Jesus ay namatay upang lahat tayo ay muling mabuhay pagkatapos

nating mamatay. Tayo ay may Pasko ng Pagkabuhay upang ipaalala sa

bawat isa ang araw nang magbangon si Jesus mula sa mga patay.

Ang Unang Pasko ng Pagkabuhay



Si Jesucristo ang
Pinakadakilang Kaloob (Pasko)

Layunin Tulungan ang bawat bata na pahalagahan ang dakilang kaloob na ibinigay ng 
Ama sa Langit sa atin nang kanyang isugo si Jesucristo sa daigdig.

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 2:1–12 at Juan 3:16.

2. Ilagay ang larawan 2–41, Ang Pagsilang ni Jesus (Pakete ng Larawan ng Sining
ng Ebanghelyo 200; 62116) sa isang kahon, kung maaari, at balutin ito bilang
regalo. Isulat ang Juan 3:16 sa isang etiketa at ikabit ito sa regalo.

3. Gumawa ng isang kard para sa bawat bata sa pamamagitan ng pagtutupi ng
isang pirasong papel nang pahati at pagsulat ng Maligayang Pasko sa harapan.
Kung maaari, magdala ng mga sobre para paglagyan ng mga kard ng mga
bata.

4. Gumuhit o gumupit ng bituin mula sa papel upang sumagisag sa bituin na
sinundan ng Mga Pantas (ang parisan ng bituin ay matatagpuan sa hulihan 
ng aralin).

5. Magdala ng mga simpleng gamit na pananamit (katulad ng mga malalaking
panyo o bata) upang magamit na mga kasuotan para sa pagsasadula kina
Maria, Jose, at ang mga Pantas. Kung walang magagamit na kasuotan,
magdala ng mga tarheta na may pangalan upang maipakita ang mga papel na
gagampanan. Magdala din ng isang manika upang sumagisag kay Jesus at
mga gamit (katulad ng isang kahon, garapon, at plorera) upang isagisag ang
mga handog ng mga Pantas.

6. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa “Pinadala ang Kanyang Anak”
(He Sent His Son, Children’s Songbook, p. 34). Ang mga salita sa awit na ito ay
kasama sa likod ng manwal.

7. Mga kailangang kagamitan:
a. Isang Bibliya.
b. Isang nakarekord na espirituwal na tugtuging Pamasko (kung nanaisin).
c. Mga lapis at krayola.
d. Larawan 2–7, Ang mga Pantas (Pakete ng Larawan ng Sining ng 

Ebanghelyo 203; 62120).

8. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa alinmang mga 
gawain na nagpapayaman sa kaalaman na nais mong gamitin.

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin.

Kumustahin sa mga bata ang iyong ipinagawa, kung hinimok mo silang gumawa
ng isang bagay sa loob ng linggong ito.
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Ang Pagsilang ni Jesucristo ay Isang Dakilang Kaloob

Ipakita sa mga bata ang nakabalot na regalo. Sabihin sa kanila na may laman sa
loob nito na sumasagisag sa isang kahanga-hangang kaloob na nagmula sa isang
taong lubos na nagmamahal sa atin.

Pahawakan sa bawat bata ang regalo at pahulaan kung ano ang nasa loob nito.

Sabihin sa mga bata na ang tag ay isang pahiwatig. Basahin nang malakas ang
Juan 3:16. Tanungin ang mga bata kung alam na nila kung ano ang regalo at kung
kanino ito nagmula (maaaring kailanganin mong ipaalaala sa mga bata na ang
Diyos ay isa pang pangalan ng Ama sa Langit). Pabuksan sa isang bata ang regalo
at pahawakan ang larawan upang makita ng lahat.

Talakayan • Ano ang regalo?

• Kanino nanggaling ang regalo?

• Bakit isang kahanga-hangang kaloob ang pagsilang ni Jesucristo?

Tulungan ang mga bata na maunawaan na ang isang dahilan kung bakit gayon
kadakila ang kaloob ng pagsilang ni Cristo ay sapagkat si Jesucristo ay pumarito
upang ituro sa atin ang tamang daan ng pamumuhay. Itinuro niya sa atin na ang
pagmamahal at pagtulong sa iba ay makapagpapaligaya sa atin. Sa pagsusugo
kay Jesus sa daigdig, tayo ay binigyan ng Ama sa Langit ng isang kaloob na
tutulong sa atin na matagpuan ang kaligayahan hindi lamang sa panahon ng
Kapaskuhan kundi palagian.

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Pinadala ang Kanyang Anak” na kasama 
ang mga bata.

Ang mga Pantas ay Nagbigay ng mga Regalo sa Sanggol na si Jesus

Ituro na nais ng Ama sa Langit na malaman ng lahat ang tungkol sa kanyang
kaloob sa atin, kung kaya’t naglagay siya ng isang maganda at bagong bituin 
sa kalangitan.

Ipakita ang larawan 2–7, Ang mga Pantas, at hilingin sa mga bata na isalaysay ang
kuwento tungkol sa pagsunod ng mga Pantas sa bituin upang matagpuan si Jesus
(tingnan sa Mateo 2:1–12). Tulungan ang mga bata sa anumang mga detalye na
maaaring nalimutan nila.

Basahin nang malakas ang Mateo 2:11.

• Anong mga regalo ang dinala ng mga Pantas kay Jesus?

Ipaliwanag na ang kamangyan at mira ay mga mababangong pabango na
ginagamit sa mga seremonyang pangrelihiyon. Ang lahat ng tatlong regalo ay
mamahalin at mahirap makuha. Nais ng mga Pantas na dalhan si Jesus ng
pinakamagagandang regalo na kanilang matatagpuan.

• Bakit dinala ng mga Pantas ang mga regalong ito kay Jesus? (Upang ipakita 
na siya ay mahal nila at iginagalang nila.)

• Bakit yumukod ang mga Pantas at sumamba kay Jesus nang siya ay kanilang
nakita? (Alam nilang siya ang Tagapagligtas, ang Anak ng Ama sa Langit.)

Ipasadula sa mga bata ang kuwento tungkol sa mga Pantas. Bigyan ng bahagi 
ang bawat bata na nais makisali. Ang mga bata ay maaaring maging si Maria,
Jose, at ang mga Pantas (damihan ang mga Pantas na iyong kailangan upang

Gawaing
pagsasadula

Kuwento sa 
banal na kasulatan
at talakayan

Gawaing 
pantawag pansin
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makasali ang bawat isa). Maaaring naisin mo ring pahawakan sa isang bata ang
bituing papel. Tulungan ang mga bata na maisuot ang kanilang mga kasuotan o
tarhetang may pangalan.

Bilang karagdagan sa pagtatanghal, maaaring naisin mong magpatugtog ng 
isang espirituwal na tugtuging Pamasko nang mahina.

Isalaysay sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga piling talata mula sa Mateo
2:1–12, lalo na ang mga talata 2 at 9–11. Maaaring naisin mong ipaulit sa mga
Pantas ang Mateo 2:2 na kasabay mo. (Kung kailangan, ipaliwanag na ang 
Hari ng mga Judio ay isa pang pangalan ni Jesucristo.)

Ang Pagbibigay ng mga Regalo ng Pagmamahal ay Nagdudulot sa Atin ng
Kaligayahan

Kuwento Ipaliwanag na katulad ng pagdadala ng mga Pantas ng regalo kay Jesus upang
maipakita ang kanilang pagmamahal sa kanya, tayo rin ay makapagbibigay ng
mga regalo sa iba upang maipakita ang ating pagmamahal sa kanila.

Isalaysay ang sumusunod na kuwento tungkol sa isang batang lalaki na
nagngangalang S. Dilworth Young, na sa bandang huli ay naging isang
Pangkalahatang Awtoridad:

Nang Paskong limang taong gulang pa lamang si S. Dilworth Young, nakita niya
ang isang palaisipan na nasa eskaparate ng isang tindahan. Ang palaisipan ay
may larawan ng isang lumang sasakyan ng bumbero na hinihila ng kabayo. Nais
ni Dilworth na mapasakanya ang palaisipan sa Paskong iyon nang higit sa ano pa
mang bagay.

Sa huli ay ipinaliwanag ni Elder Young ang nangyari sa palaisipang iyon sa Araw 
ng Pasko:

“Nang sumapit ang umaga ng Pasko, nakita ko ang isang medyas na nakasabit sa
aking upuan na punung-puno ng magagandang bagay. At kagyat ay nakita ko ang
aking palaisipan. Ito ay nakabalot sa matingkad na papel, subalit nahuhulaan ko
kung ano ito sa pamamagitan ng hugis nito. Daglian kong binuksan ang kahon at
kaagad na nawili sa pagbubuo ng palaisipan.

“Hindi nagtagal ay pumasok ang aking tatay sa silid at ipinaliwanag sa aking
nakababatang kapatid na lalaki, nakatatandang kapatid na babae, at sa akin na
kadarating lamang ng mag-anak na Jensen mula sa Denmark. Sinabi niya na ang
ama ay walang trabaho at walang pera, at pagkatapos ay iminungkahi niya na
dalhin namin sa kanila ang aming Pampaskong hapunan. Hiniling din niya sa
bawat isa sa amin na piliin ang pinakamamahal naming laruan at ibigay ito sa bata
sa mag-anak na Jensen. . . . 

“Bago kami nagpunta sa tahanan ng mga Jensen, ako ay gumugol ng tatlong oras
sa paglalaro at pagkawili sa aking palaisipan. Inisip kong iba na lamang ang
ibibigay ko, ngunit alam ko sa kaibuturan ng aking puso na isang regalo lamang
ang dapat na ibigay.

“Bandang 11:45 ng gabi kami ay lumabas na ng bahay. Dinala ni Itay ang pabo na
nakalagay sa isang plato. Si Inay at ang kapatid kong si Emily ay sumunod na dala-
dala ang mga patatas, sawsawan, at minatamis. At kipkip ko ang aking palaisipan
na maingat kong ibinalot na muli.
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“Nang pumasok kami sa tahanan ng mga Jensen, inilagay ni Itay ang pabo sa
maliit na walang lamang mesa na nasa sulok, at ang iba ay isinunod.

“Ang bawat isa sa amin ay naghahalinhinan sa pagbibigay ng kani-kanyang regalo.
Ibinigay ni Emily ang kanyang magandang manika sa batang babae. Humakbang
akong papalapit at tiningnan ang batang lalaki na kasing gulang ko. ‘Narito,’ ang
sabi ko habang ibinibigay ko ang palaisipan sa kanya. Kinuha niya ito sa akin at
ngumiti. Ang sumunod ay ang aking kapatid na lalaki na nagbigay ng kanyang
handog sa bunsong anak. Pagkatapos ay umuwi na kami.

“Nakapagtataka ngunit gayunman habang naglalakad ako pauwi at nasa pagitan
ng aming tahanan at ng mga Jensen, tila hindi sumasayad ang aking mga paa sa
lupa. Nadama ko na ako ay tila nakalutang sa alapaap ng mabuting pakiramdam,
dahil alam kong nakapagpaligaya ako ng isang tao.

“Maging ang aming Paskong hapunan ng mga delatang bins, tinapay, mantekilya,
at prutas ay nagkaroon ng natatangi at hindi malilimutang kahulugan sa
natatanging Araw ng Paskong iyon!” (S. Dilworth Young, “Friend to Friend: A
Special Christmas,” Friend, Dis. 1972, p. 20–21).

Talakayan • Ano ang ginawa ni Dilworth an nakapagpaligaya sa kanya?

• Bakit siya maligaya pagkatapos niyang ipamigay ang kanyang paboritong
laruan?

• Nakapagbigay na ba kayo ng isang bagay sa isang tao na nakapagpaligaya 
sa taong iyon?

Papagsalitain ang mga bata ng tungkol sa mga pagkakataon nang makapagpaligaya
sila ng ibang tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo sa kanila.

Ipaliwanag na kapag nagbibigay tayo ng mga regalo sa ibang tao ay ipinakikita
natin na mahal natin sila. Samantalang makapagpapaligaya sa atin ang
pagtanggap ng regalo, makapagpapaligaya rin sa atin ang pagbibigay ng mga
regalo. Ituro na ang ating mga regalo ay hindi kinakailangang maging mamahalin
upang magpakita ng malaking pagmamahal. Ang ilan sa mga pinakamainam na
regalo ay mga regalo ng paglilingkod.

Kuwento Isalaysay ang kuwento tungkol sa isang bata na nagbigay ng mga regalo ng
paglilingkod. Maaaring naisin mong gamitin ang sumusunod na kuwento:

Malapit na ang Pasko, at nais ni Beth na magbigay ng mga regalong Pamasko sa
kanyang mag-anak upang ipakita sa kanila kung gaano niya sila kamahal. Ngunit
walang pera si Beth. Inakala niyang hindi siya makapagbibigay ng anumang
regalo, at siya ay labis na nalungkot. Pagkatapos ay naalala ni Beth na sinabi ng
kanyang guro sa Primarya sa kanilang klase na ang ilan sa mga pinakamaiinam na
regalo ay mga regalong hindi mabibili ng pera. Si Beth ay nagpasiyang magbigay
ng mga regalo ng paglilingkod.

Si Beth ay gumawa ng kard para sa bawat kasapi ng kanyang mag-anak, at sa
bawat kard ay isinulat niya ang isang bagay na gagawin niya para sa kasaping iyon
ng mag-anak. Sa kard ng kanyang nakababatang kapatid na babae, isinulat niya
na lalaruin niya ang isang laro na gusto ng kanyang kapatid. Sa kard ng kanyang
nakatatandang kapatid na lalaki, isinulat niya na isang gabi ay huhugasan niya ang
mga pinggan kapag panahon ng paghuhugas ng pinggan ng kanyang kapatid.
Para sa kanyang inay ay ipinangako niyang babantayan ang sanggol habang

Paglalahad ng guro

Aralin 46
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umiidlip ang kanyang Nanay, at para sa kanyang tatay ay nangako siyang tutulong
sa paggawa sa halamanan. Ang kanyang paboritong regalo ay para sa kanyang
lolo: ipinangako niya na unang gagawin niya tuwing umaga sa loob ng isang
buwan ay ang yakapin siya.

Kinaumagahan ng Pasko ay ibinigay ni Beth ang kanyang mga regalo sa kanyang
mag-anak. Nagustuhan ng lahat ang mga regalo ng paglilingkod ni Beth. Alam
nilang sila ay mahal ni Beth dahil binigyan niya sila ng mga kahanga-hangang
regalo.

Gawain sa kard Bigyan ang bawat bata ng kard at lapis o ilang krayola. Sabihin sa mga bata na 
sa pamamagitan ng mga kard na ito ang bawat isa sa kanila ay makapagbibigay
ng regalo ng paglilingkod, na katulad ng ginawa ni Beth.

Talakayin ang ilang regalo na maaaring ibigay ng mga bata, katulad ng pag-aayos
ng higaan ng isang kapatid, paghahanda ng hapag kainan, pakikipaglaro sa isang
nakababatang kapatid, o pagsunod sa iniuutos ng mga magulang. Tulungan ang
bawat bata na pumili ng isang regalo ng paglilingkod at ng isang taong
pagbibigyan nito.

Tulungan ang bawat bata na isulat ang Gagawin ko sa itaas ng pahina sa loob ng
kard at ang para sa iyo sa ibaba ng pahina.

Sa kalagitnaan ng pahina paguhitin ng larawan ang bawat bata ng kung ano ang
gagawin niya para sa isang tao bilang isang regalo ng paglilingkod.

Kung nagdala ka ng mga sobre, bigyan ang bawat bata ng isang sobre upang
paglagyan ng kard. Tulungan ang bata na isulat ang pangalan ng tatanggap sa
sobre o sa harapan ng kard.

Ipaalaala sa mga bata na ibigay ang kanilang mga kard kapag nagpalitan na ng
mga kaloob regalo ang kanilang mga mag-anak.

Maaaring naisin mong imungkahi na gumawa sila ng gayunding mga regalo sa
tahanan para sa ibang mga kasapi ng mag-anak o mga kaibigan.

Buod

Paglalahad ng guro Ipaalaala sa mga bata na si Jesucristo ang pinakamahalagang kaloob na ibinigay
ng Ama sa Langit sa atin. Ito ay dahil sa si Jesus ang tutulong sa atin na makabalik
upang makapamuhay na kapiling siya at ang Ama sa Langit balang araw.
Ipaliwanag na katulad ng pagpapakita ng Ama sa Langit ng kanyang pagmamahal
sa atin sa pamamagitan ng pagsusugo kay Jesus sa daigdig, gayundin naman na
maipakikita natin ang ating pagmamahal sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay sa
kanila ng mga natatanging regalo.

Patotoo Ibigay ang iyong patotoo na si Jesucristo ang ating Tagapagligtas. Sabihin sa mga
bata kung ano ang nadarama mo kapag iniisip mo kung gaano kamahal ng Ama
sa Langit at ni Jesucristo ang bawat isa sa atin. Sabihin din sa mga bata ang
nadarama mo kapag nagbibigay ka ng mga regalo sa ibang mga tao.

Himukin ang mga bata na alalahanin ang Ama sa Langit at si Jesucristo habang
ipinagdiriwang nila ang Pasko.

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin.
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa sumusunod na mga gawain ang mga magiging pinakamainam para

sa mga bata sa iyong klase. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang “Oras ng
Klase” sa “Mga Tulong Para sa Guro.”

1. Awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng “Kaytahimik ng Paligid”
(Hymns and Children’s Songs) kasabay ang mga bata.

2. Awitin o bigkasin ang mga salita ng “Sa Malayong Sabsaban” (Away in a
Manger, Children’s Songbook, p. 24), “Awit ni Maria” (Mary’s Lullaby, Children’s
Songbook, p. 44), o “Tahan na, Aking Bunso” (Oh, Hush Thee, My Baby,
Children’s Songbook, p. 48). Ang mga salita sa mga awit na ito ay kasama sa
likod ng manwal ng ito.

3. Basahin ang Mateo 2:1–2, 9–11 nang malakas. Talakayin ang kahalagahan ng
bituin sa mga Pantas. Tulungan ang bawat bata na gumupit ng dalawang
tatsulok mula sa papel at pagdikitin ang mga ito upang makabuo ng isang bituin
na palamuti (tingnan ang parisan sa ibaba). Ipauwi sa mga bata ang kanilang
mga bituin.

Aralin 46
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Mag-anak Nami’y Kaysaya (A Happy Family)

Mahal ko ang nanay ko.
Mahal namin, tatay ko.
Kami’y mahal n’ya kaya,
Mag-anak nami’y kaysaya.

Mahal ko ang ate ko,
Mahal namin, kuya ko.
Kami’y mahal n’ya kaya,
Mag-anak nami’y kaysaya.

(© 1948, 1975 ng Pioneer Music Press, Inc. Ginamit
nang may pahintulot ng Jackman Music Corp.)

Sa Malayong Sabsaban (Away in a Manger)

Sa malayong sabsaban na higaan,
Panginoong Jesus do’n isinilang.
Manga bituin sa langit dumungaw,
Tulog na Panginoong Jesus tanaw.

Umungol ang baka; sanggol, nagising;
Ngunit si Jesus ay hindi umimik.
Jesus na mahal ko ako ay tanawin;
At manatili ka sa aking piling.

Panginoong Jesus ako’y samahan;
Ako’y mahalin mo magpakailanman.
Ang lahat ng bata ay ‘yong basbasan;
At sa langit kami maninirahan.

Pagbibinyag (Baptism)

Si Jesus kay Juan nagpunta,
Sa Judea no’ng una.
At sa tubig bininyagan,
Do’n sa Ilog ng Jordan.

“Upang sundin ang batas N’ya,”
Ang winika ni Jesus.
“Nang Ama ay makapiling,
Nang siya ay tanungin.

Dapat tayong magpakita
Ng pagsalig kay Jesus.
Magpabinyag at sumunod,
Tulad ni Cristong Jesus.

Piliin ang Tamang Daan (Choose the Right Way)

May daan na tama sa ‘ting buhay;
At iyo’y pagpili ng tama.
Turo ni Jesus, aking inaral;
Ang hatid sa akin ay gabay.

Koro:
Piliin ang tamang daan.
At maging maligaya.

Manampalataya’t manalangin,
Turo ng ebanghelyo sa ‘tin.
Alam kong pagsunod sa utos N’ya,
Bawa’t araw ay maligaya.

Koro

Mangahas na Tama’y Gawin (Dare to Do Right)

Mangahas na tama’y gawin!
May gawa kang di kaya ng iba;
Gawing may tapang, buti at husay,
Manga anghel ay magsasalaysay.
Gawi’y mangahas ka;
Tama’y pangahasan.
Mangahas na 
Gawi’y matwid.

Ako’y Gayahin (Do as I’m Doing)

Ako’y gayahin,
Sundan mo ako!
Ako’y gayahin,
Sundan mo ako!
Mataas o mababa,
Mabilis o mabagal,
Ako’y gayahin,
Sundan mo ako!
Ako’y gayahin,
Sundan mo ako!

(© 1963 ng D. C. Heath and Company. Ginamit
nang may pahintulot.)
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Sabi ng Munting Sapa, “Magbigay” 
(“Give,” Said the Little Stream)

Ang sabi ng sapa,
“Magbigay, magbigay.”
Ang sabi ng sapa,
“Magbigay munting agos;
Kahit munti sa’n man magpunta
Linang nagluluntian.”

Koro:
Aawit buong araw,
“Magbigay ng magbigay.”
Aawit buong araw,
“Magbigay lagi.”

Ang sabi ng ulan,
“Magbigay, magbigay.”
Ang sabi ng ulan,
“Pagpatak sa bulaklak,
Ang bulaklak sa pagyuko
Ay muli kong itatayo.”

Koro

Katulad ni Jesus,
“Magbigay, magbigay.”
Katulad ni Jesus,
Palagiang magbigay;
Tulad ng lawa’t bulaklak
Ng Diyos at ng lahat.

Koro

‘Pinadala ang Kanyang Anak (He Sent His Son)

‘Pano magsasabi ang Dios, tungkol sa pag-ibig?
‘Pinadala kanyang anak, banal at payapa.
‘Pano N’ya ipakikita landas para sa ‘tin?
‘Pinadala kanyang anak upang maging gabay.
Paano magsasabi ang Dios sa kamatayan?
Inalay ang kanyang anak na muling nabuhay.
Anong hiling ng Dios sa ‘tin, sa banal na aklat?
Mamuhay gaya ni Cristo, tulungan ang lahat.
Ang hiling N’ya; Cristo’y sundin.

(© 1982 ni Mabel Jones Gabbott. Ginamit nang
may pahintulot.)

Ako ay Anak ng Dios (I Am a Child of God)

Ako ay anak ng Dios
Dito’y isinilang
Handog ay ‘sang tahanang
May mahal na magulang.

Koro:
Akayin at patnubayan,
Sa tamang daan.
Turuan ng gagawin,
Nang S’ya’y makapiling.

Ako ay anak ng Dios.
Kay daming kailangan.
Tulungan kanyang salita’y
Agad matutuhan.

Koro

Ako ay anak ng Dios
Biyaya’y sagana,
Kung ang nais N’ya’y gagawin,
S’ya’y makakapiling.

Koro

Aking Nadarama ang Pag-ibig ni Cristo 
(I Feel My Savior’s Love)

Aking nadarama
Ang pag-ibig ni Cristo.
Sa lahat ng bagay,
Espiritu’y naro’n.

Koro:
Siya’y aking susundin,
Buhay ko’y alay rin.
Aking nadarama
Pag-ibig na alay N’ya.

Pang-apat na talata:
Ibabahagi ko
Ang pag-ibig ni Cristo.
Sa paglilingkod sa
Aking kapwa-tao.

Koro

(© 1978, 1979 ni K. Newell Dayley. Ang lahat 
ng karapatan ay nakalaan. Ginamit nang may
pahintulot.)
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Aking Ama’y Buhay (I Know My Father Lives)

Aking ama’y buhay, ako’y mahal Niya.
Bulong ‘to ng Espiritu ang sabi’y totoo,
Ang sabi’y totoo.

Sa mundo’y sinugo, sundin Kanyang utos.
Bulong ‘to ng Espiritu, ang sabi’y kaya ko,
Ang sabi’y kaya ko.

Kaarawan ay Gusto Ko (I Like My Birthdays)

Kaarawan ay gusto ko.
Dulot ay ligaya sa ‘kin.
‘Di mahintay maging walo,
‘Pagkat bibinyagan ako.

Binyag na tulad kay Jesus
Ng may pagkasaserdote.
Sundin ang Dios, kanyang utos,
‘Pagkat iyan ang nais ko.

Ang Banal na Espiritu’y
Tatanggapin tapos nito.
At kung ako’y makikinig,
Babasbasan niya ako.

Ama sa Langit, Salamat sa Inyo 
(I Thank Thee, Dear Father)

Ama sa Langit, salamat sa inyo,
Sa inyong kabaitan, awa’t pag-ibig.
Salamat po sa tahana’t magulang.
At sa lahat ng biyayang nakamtan.

Tulungan mo po na maging mabait,
Upang mapakinggan ang aking magulang.
Sa pangalan ni Jesus na mapagmahal,
Hiling po sa inyo ako’y basbasan.

Naiisip Ko Pagbasa ng K’wento 
(I Think When I Read That Sweet Story)

Naiisip ko pagbasa ng k’wento,
Nang tao’y kasama ni Cristo.
Nang ang manga bata’y tawagin Niya;
Ako sana’y kasama nila.
Ako sana ay Kanyang nabasbasan,
At yakap N’ya’y naranasan.

Mukha sana’y namasdan ng sabihing,
“Bata’y haya’ng lumapit sa ‘Kin.”
Gayon pa man mayroong panalangin,
Pag-ibig N’ya’y aking hiling.
At kung Siya’y tunay na hahanapin,
Makakapiling Siya natin.

Sinisikap Kong Tularan si Jesus 
(I’m Trying to Be Like Jesus)

Sinisikap kong tularan
Ang ugali ni Jesus.
Aking ipinakikita
Pagmamahal sa lahat.
Minsan sa akin ay maraming tukso,
Ngunit naririnig ko ang munting tinig, wika’y,

Koro:
“Mahalin ninyo ang bawat isa.
Kabaitan inyong ipakita.
Maging mapagmahal sa diwa’t gawa,
Iyan ang aral ni Jesus.”

Kapitbahay at kaibigan
Aking paglilingkuran.
Hihintayin ko ang araw ng pagbalik ni Jesus.
Iisipin ko ang manga aral N’ya,
At ang Espiritu sa diwa’y papasok, wika’y:

Koro

(© 1980 ni Janice Kapp Perry. Ginamit nang may
pahintulot.)

Mahal ni Jesus ang Munting Bata 
(Jesus Loved the Little Children)

Mahal ni Jesus
Ang munting batang tulad ko,
Sila’y tutulungan N’ya
At babasbasan.

S’ya’y nangaral ng bagay
Na dapat na gawin:
Magmahal at tumulong
Sa kapwa natin.

Lahat ay Magmahalan, Sabi ni Jesus 
(Jesus Said Love Everyone)

Lahat ay magmahalan;
Sabi ni Jesus.
Kung puso’y may pag-ibig,
Mamahalin ka.

Ang Nais ni Jesus sa ‘Ki’y Maging Isang Sinag
(Jesus Wants Me for a Sunbeam)

Ang nais ni Jesus sa ‘ki’y
Maging isang sinag.
Lahat ay pagsisikapan
Nang kanyang kalugdan.
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Koro:
‘Sang sinag, ‘sang sinag;
Ito ang nais ni Jesus.
Ako ay magiging
Sinag para sa kanya.

Ang nais ni Jesus sa ‘ki’y
Maging mapagmahal.
At ipakita sa kanyang
Ako ay masaya.

Koro

Magmahalan (Love One Another)

Pagmamahal ko,
Tularan ninyo.
Ang bagong utos
Ay magmahalan.
Malalaman na,
Kayo’y alagad ko,
Kung kayo ay nagmamahalan.

(© 1961, binago ni Luacine C. Fox. Ginamit nang
may pahintulot.)

Awit ni Maria (Mary’s Lullaby)

Tulog na, tulog na, Aking sanggol.
Tulog na, aking mahal.
Buhay mo’y nagsimula na;
Yakap ng ‘yong ina.
Habang gising pa si Jose
May bituing nagniningning.
Tulog na, tulog na,
Aking sanggol,
Tulog na, aking mahal.

Ulo mo’y kokoronahan
Pagkat ama mo’y hari.
Munting kamay, mag-aalay,
Biyayang kaylaki.
Buong mundo’y makikiawit,
Pag-ibig ay isinilang.
Tulog na, tulog na,
Aking sanggol.
Tulog na, aking mahal.

Tahan Na, Bunso Ko (Oh Hush Thee, My Baby)

Tahan na bunso ko; ako’y may k’wento,
Kung pa’nong si Jesus, nanahan dito;
Sa bansang malayo, s’ya’y isinilang
Na isang sanggol na tulad mo lamang.

Koro:
Tulog na bunsong aking mahal.
H’wag kang matakot, bunso kong mahal.
Tulog na bunsong aking mahal
Sa ‘yo’y si Jesus ang magbabantay.

K’wento’y ‘sinalaysay ng manga anghel,
Na nasa gitna ng dakilang tanglaw.
Tala’y nagliwanag, at s’yang umakay,
Sa pook ng sanggol na nahihimlay.

Koro

Dito’y natagpuan ng manga pastol;
Ang munting dayuhang, walang higaan.
Sa isang sabsaban, s’ya inilagay.
Itong batang Jesus, na nahihimlay.

Koro

Agad Susundin (Quickly I’ll Obey)

Si Inay ay aking
Agad susundin.
Ang pinakamainam
Ay aking gagawin.

Si Itay ay aking
Agad susundin.
Ang pinakamainam
Ay aking gagawin.

Ako ay mahal ng
Ama sa Langit.
Ang pinakamainam
Ay aking gagawin.

Mga Ngiti (Smiles)

Kung nakasimangot ka,
H’wag patagalin.
Dagliang baligtarin,
At ika’y ngumiti.

Sa simangot na mukha,
Ngiti’y ipalit.
Mundo’y gawing masaya,
Palaging ngumiti.

Mga Titik sa mga Awit
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Ang Espiritu Santo

Si Cristo’y nangakong
Kanyang isusugo,
Ang tunay nating kaibigang,
Espiritu Santo.
Espiritu Santo ay
‘Sang munting tinig.
Siya’y nagpapatotoo
Sa Dios at kay Cristo.

‘Pag pinagtibay
Ng pagkasaserdote,
Espiritu’y ‘binibigay
At sa ‘ti’y gagabay.
Nawa’y laging marinig,
Ang munting tinig.
Sa tanglaw N’ya’y gagawin ko
Ang tamang pagpili.
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Paghahanda

Para sa
Pagdating ni

Jesus

SIM
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Bigkasin ang
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Magpahiram
ng isang
bagay Magsimba
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M
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“salam
at” sa

isang kabutihan

Isama sa

simbahan ang

isang hindi

kasapi
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Maging

magalang sa

sim
bahan

Patawarinang isang
taong nagingmalupit

Paghahanda
para sa

pagdating
ni Jesus




