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Mga Tulong Para sa Guro 
Layunin Ang manwal na ito ay isinulat upang matulungan kang turuan ang 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. 

Mensahe sa mga 
Guro sa Primarya 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 lumalapit sa 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 hayaang 
kumilos 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 ayon sa ninanais ng ating Ama sa 
Langit para sa kanyang mga anak. 

Kaalaman 
Tungkol sa Klase Ang kalasag na PAT, na matatagpuan sa harapan ng manwal na ito, at ang 

singsing na PAT ay ginagamit sa ilang aralin. Ang PAT ay sumasagisag sa "Piliin 
ang Tama." Ang singsing na PAT ay binabanggit sa ilang aralin at mga gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman at ginagamit bilang paalaala sa may-ari nito na piliin 
ang tama. Kung may makukuhang singsing na PAT sa inyong pook, hilingin sa 
obispo o pangulo ng sangay na maglaan ng pondo upang makabili ng singsing 
para sa bawat bata. 

Oras ng Klase Panalangin 

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. 
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Pagtuturo ng Aralin 

lhanda 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. Huwag basahin ang mga aralin sa mga bata. Makasasagot sila nang 
mas mabuti kung ilalahad mo ito na ginagamit ang sarili mong pananalita. 

Piliin mula sa mga materyal ng aralin ang mga naaangkop sa iyong klase. Ang 
mga gawaing nagpapayaman sa kaalaman na nakalista sa hulihan ng bawat 
aralin ay nilayon na gamitin habang inilalahad ang aralin kung inaakala mong 
naaangkop ito. Hindi lahat ng materyal ng aralin o mga gawaing nagpapayaman 
sa kaalaman ay magiging angkop sa iyong klase. Piliin ang mga kalulugdang 
mabuti ng iyong klase. Kung may mas maliliit na bata sa iyong klase, maaaring 
naisin mong madalas na gumamit ng mga awit at larong pandaliri sa oras ng 
aralin na makatutulong upang panatilihing nakatuon ang kanilang pansin. Maaari 
mong ulitin ang isang talatang gawain nang ilang ulit kung nasisiyahan ang mga 
bata rito. Sa halip na mga sinulatang piraso ng papel para sa mga mas maliliit na 
bata, maaari kang gumuhit ng mga larawan o gumupit mula sa mga magasin 
ng mga paglalarawan ng ideyang itinuturo sa mga sinulatang piraso ng papel. 

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

Madalas na magbigay nang maikli mong personal na patotoo upang lalong 
pakinggan at tumugon ang mga miyembro ng klase sa mensahe ng ebanghelyo 
nang may Espiritu. 

Musika sa Silid-aralan 

Ang musika ay makapagdadala sa Espiritu ng Panginoon sa silid-aralan. Ang 
pag-awit bilang isang klase ay makatutulong sa mga bata upang higit na maalaala 
ang mga ideya ng aralin at magagawa nitong mas kawili-wili ang iyong mga aralin. 

Ang mga titik sa mga awit na madalas banggitin ay nakalimbag sa likod na 
manwal. Ang mga titik sa mga awit na minsan lamang ginamit sa manwal ay 
kasama sa mga aralin. Ang mga tugtog para sa mga awit na ito ay matatagpuan 
sa Aklat ng mga Awit Pambata (Children's Songbook, hardbound, 31246; spiral 
bound, 33441). Ang mga nakarekord na tugtog mula sa Children's Songbook, 
ay nasa mga audiocassette (tugtog lamang, 52505; mga titik at tugtog, 50428). 

Hindi ka kailangang maging isang dalubhasang manunugtog upang gawing 
makahulugang karanasan ang pag-awit sa silid-aralan. Pag-aralan at sanayin 
ang mga awit sa tahanan bilang bahagi ng iyong paghahanda sa aralin. Kung 
kailangan mo ang natatanging tulong, humingi ng tulong mula sa pinuno ng 
musika (music leader) o sa tumutugtog. (Para sa karagdagang tulong, tingnan 
sa Musika sa Silid-Aralan , Ang Aklat Kung Paano Tinuturuan ang mga Bata 
[31109], p. 40-42.) 

Maaaring naisin mong gumamit ng mga angkop na galaw sa mga awit, lalo na 
sa mas maliliit na bata. Maaari mo ring bigkasin ang mga salita sa halip na 
awitin ang mga ito. 

Mga Saligan ng Pananampalataya 

Ang mga Saligan ng Pananampalataya ay mahalagang bahagi ng kurikulum ng 
Primarya. Himukin ang mga batang kayang magsaulo na isaulo ang lahat o ang 
mga bahagi ng isang saligan ng pananampalataya na ginamit sa aralin. 
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Mga Banal na Kasulatan 

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 mas malalaking bata na hanapin at 
basahin ang mga talata na ginagamit sa aralin. Paminsan-minsan ay ibigay ang 
iyong patotoo tungkol sa kahalagahan ng mga banal na kasulatan. 

Mga Pantulong sa Pagtuturo 

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. Isang bilang ng aklatan ang 
nakalista sa mga aralin para sa mga larawan na maaaring makuha sa mas 
malalaking sukat sa inyong aklatan ng bahay-pulungan. May nakalista rin na 
bilang ng Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo para sa mga larawan na 
nakasama sa paketeng iyon. 

Musika. Tingnan sa "Musika sa Silid-aralan" na nasa itaas. 

Mga ginupit na larawang pantulong. Gupitin at gamitin ang mga hugis na 
naaangkop sa mga aralin. Palaging isama ang mga ito sa manwal. 

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. 

Iba pang mga pantulong sa pagtuturo. Kakailanganin mong gumawa ng iba 
pang mga simpleng pantulong sa pagtuturo na iminumungkahi sa mga aralin, 
tulad ng mga sinulatang piraso ng papel, mga tsart, at mga bisay-sipi. Itabi ang 
mga pantulong na ito upang magamit sa iba pang mga aralin at sa mga 
susunod na taon. 

Mga Pagtatanghal sa Oras ng Pagbabahagi 

Paminsan-minsan ay magbibigay ang iyong klase 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. 
Maaari ka ring pumili 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 oras ng pagbabahagi ay isang mabisang paraan upang tulungan 
silang matuto at ibahagi ang alituntuning iyon. Maaari mong gamitin ang isang 
bahagi ng oras ng klase upang maihanda ang pagtatanghal. 

Tiyakin na ang pagtatanghal sa oras ng pagbabahagi ay simple at hindi 
nangangailangan ng matagal na pagsasanay. Ang mga sumusunod na 
mungkahi ay maaaring makatulong sa iyo upang makapagbigay ka ng mabisa 
at simpleng mga pagtatanghal sa klase: 

1. Isadula ang isang kuwento o kalagayan mula sa isang aralin. 

2. Ipakita at ipaliwanag ang tsart na "Pagiging Kasapi ng Simbahan ni Jesucristo" 
(tingnan sa aralin 7). 
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3. Ipapaliwanag sa mga bata ang kanilang mga damdamin tungkol sa kanilang 
nalalapit na binyag. Kung may bata na umabot na sa walong taong gulang at 
nabinyagan na, hilingan siya na magbahagi ng kanyang damdamin tungkol 
sa kanyang binyag. 

4. Isalaysay ang isang kuwento mula sa isang aralin na gumagamit ng mga 
larawan, sinulatang piraso ng papel, o mga ginupit na larawan. 

5. Ulitin at ipaliwanag ang isang saligan ng pananampalataya. Maaaring naisin 
mo ring awitin ang isa sa mga awit ng saligan ng pananampalataya mula sa 
Aklat ng mga Awit Pambata, p. 122-33. 

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

Pagbabahagi sa mga Pamilya ng mga Bata 

Himukin ang mga bata na ibahagi sa kanilang mga pamilya ang natututuhan nila 
sa Primarya. Anyayahan ang mga magulang na dumalaw at paminsan-minsan 
ay makilahok sa inyong klase upang payamanin ang mga aralin. Maging bukas 
ang isip sa pagtanggap ng mga ideya mula sa mga magulang na makatutulong 
na gawing mas makabuluhan ang Primarya para sa kanilang mga anak. 

Paghahanda Para sa Binyag 

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

1. Kung maaari, ituro ang ilan sa mga aralin tungkol sa binyag (mga aralin 11, 
13, 21, 32, at 33) 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 miyembro ng klase na 
makadadalo. 

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

Pag-unawa sa mga Bata 

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. Maiimpluwensiyahan mo nang malaki ang mga bata 
sa iyong klase na sundin ang Tagapagligtas sa buong buhay nila, Alalahanin na 
tinawag ka ng mga pinuno sa pagkasaserdoteng sa pamamagitan ng inspirasyon 
mula sa Ama sa Langit. 

Palaging magpakita ng positibong saloobin at pagmamahal sa mga bata sa klase. 
Alamin ang mga talino, kinawiwilihan, at kakayahan ng bawat bata. langkop ang 
mga gawain sa aralin na nangangailangan ng pagbabasa at pagsusulat sa abot 
ng makakaya ng mga bata. 
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Tulungan ang lahat ng bata na magkaroon ng damdamin ng pagpapahalaga sa 
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 upang 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. 

Mga apat na taong gulang 

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 batang 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 may 
lakas ng loob kaysa sa mga tatlong taong gulang. 

2. Nakapaghahagis o nakasisipa sila ng bola at nakagagawa ng bahay mula 
sa maliliit na piraso ng kahoy. 

3. Mahilig silang magsabi ng mga bagay na tulad ng "Nagawa ko na iyan 
noon; makagagawa ako ng iba ngayon." 

4. Gusto nila ang nakikipaglaro sa ibang mga bata ngunit hindi pa sila 
handang makihalubilo sa malaking pangkat. 

5. 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. 

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

7. Dahil ang kanilang karanasan ay karaniwang sa tahanan, madalas nilang 
banggitin ang tungkol sa tahanan at pamilya. Ang mga bata sa ganitong 
gulang ay mahilig magsabi sa guro ng tungkol sa kanilang mga pamilya. 
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 pamilya. 

8. 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?" 
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9. 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. 

10. Kaunting tulong lamang ang kailangan upang matuto silang manalangin. 

Mga limang taong gulang 
Ang mga limang taong gulang ay may higit na katiyakan sa kanilang sarili at 
karaniwang maaasahan. Alam 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 limang taong gulang: 

1. Ang pagkakatugma ng kanilang malalaking kalamnan ay patuloy na bumubuti, 
Sila ngayon ay nakalulukso na, nakapagsisirko, at nakalulundag—kahit sa 
isang paa lamang. 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 mahirap para sa kanila ang hindi lumampas 
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 at matapat 
na mga sagot, sa wika at detalyeng mauunawaan nila. 

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. Gusto nila ang mga proyektong para sa maliit na pangkat at mga 
pagsasadula tungkol sa tahanan at pamilya. 

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. 

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 mas matatanda 
o mga ehersisyong para sa pagpapahinga. 
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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. Hindi sila gaanong nakikihalubilo at mas 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. Dapat malaman ng matatanda na 
ito ay normal na bahagi ng buhay ng isang bata at 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 
hindi tinutulungan. 

Mga anim na taong gulang 

Ang mga anim na taong gulang ay marunong nang mangasiwang mabuti sa 
kanilang katawan at may lakas na 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 sa 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 silang 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. 

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. Mahilig sila sa mga sayawan (party). 

8. Sila ay maaaring sanay na sanay na sa paglukso, pagtalon, at paglundag. 
Ikinalulugod nila ang paggamit ng mga kasanayang ito sa mga laro. 
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9. Lubha silang nababahala sa kung ano ang mabuti at masamang pag-uugali. 

10. 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. 

Mga pitong taong gulang 

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 magagalaw na laro, na nilalaro ang gayundin nang 
paulit-ulit. 

4. Punung-puno sila ng lakas ngunit madaling mapagod. Mahalaga ang mga 
oras ng pamamahinga. 

5. Sila ay madalas na balisa at hindi mapalagay, 

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

7. Ang panahon ng pagtutuong pansin ng mga pitong taong gulang ay 
lumalawak; nakatatapos ng isang proyekto ang mga bata sa ganitong gulang 
kung kawili-wili ito sa kanila, kahit natumagal ito nang mula dalawampu 
hanggang dalawampu't limang minuto. Kailangan pa rin nila ang pagbabago 
sa gawain sa karamihan ng mga aralin. 

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

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

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

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

12. Umaasam sila na mabinyagan. 

13. Nakapananalangin sila nang mag-isa at kadalasang umaasam ng kaagad 
na sagot sa kanilang mga panalangin. 
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14. Maaaring ipagmalaki nila ang katotohanan na sila ay makapag-aayuno ng 
kahit isang kainan sa Linggo ng ayuno at na makapagbabayad sila ng ikapu. 

Mga Natatanging 
Tagubilin Para sa 
Pagsasali sa mga 
Batang may mga 
Kapansanan 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 mga miyembro ng klase na may kapansanan ay maaaring mahamon ng mga 
kawalang-kakayahan sa pagkatuto, kapansanan sa kaisipan, suliranin sa wika 
o pananalita, pagkawala ng paningin o pandinig, 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 
sumusunod na mga tagubilin ay makatutulong sa iyo na maturuan ang isang 
bata na 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. 

• Gawin ang lahat ng pagsisikap upang turuan at paalalahanan ang mga kasapi 
ng klase tungkol sa kanilang tungkulin na igalang ang bawat miyembro ng 
klase. Ang pagtulong sa isang miyembro ng klase na may kapansanan ay 
maaaring maging karanasan ng pagkatuto para sa buong klase na tulad ng 
karanasan ni Cristo. 
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• 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 isang batang may kapansanan upang magbasa, manalangin, 
o kahit paano ay makisali, tanungin siya kung ano ang kanyang 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. 

• langkop ang mga materyal 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 sa "Materials for Those with Disabilities" sa katalogo ng sentro ng 
pamamahagi). 

Pakikitungo sa 
mga Suliranin ng 
Pang-aabuso Bilang isang guro sa Primarya 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. 
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Piliin ang Tama Aral in 

1 
Layunin Tulungan ang mga bata na malaman na ang pagpili ng tama ay makatutulong 

sa kanila upang sundin si Jesucristo. 

Paghahanda 1. Maghanda ng isang walang sulat na name tag o badge para sa bawat bata 
at isa para sa iyong sarili. Isulat ang iyong pangalan sa isang name tag, 
subalit huwag sulatan ang iba. 

2. Maghandang awitin o basahin ang "Piliin ang Tamang Daan" {Aklat ng mga 
Awit Pambata); ang mga titik ay kasama sa likod ng manwal. 

3. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Biblia. 
b. Krayola o lapis para sa bawat bata. 
c. Kaputol na teyp o aspili para sa bawat bata. 
d. Kalasag na PAT para kulayan ng bawat bata; ang kalasag ay kasama sa 

harapan ng manwal. 
e. Singsing na PAT para sa bawat bata na hindi pa nakatanggap nito noong 

nakaraang taon. 
f. Larawan 3-1, Binibinyagan ni Juan Bautista si Jesus (62133; Pakete ng 

Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 208). 

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Paggalang sa Aking Pangalan 

Gawaing pantawag Ipakilala ang sarili mo sa mga bata. Sabihin sa kanila ang pangalan mo, at 
pansin ipakita sa kanila ang iyong name tag. 

Bigyan ang bawat bata ng isang name tag at isang lapis o krayola, at ipasulat sa 
bawat isa ang kanyang pangalan sa tag. Tulungan ang mga hindi makapagsulat 
ng kanilang pangalan. Ikabit sa damit ng mga bata ang mga tag sa 
pamamagitan ng teyp o mga aspili. 

• Bakit mahalaga ang mga pangalan? (Tulungan ang mga bata na maunawaan 
na ang isang pangalan ay ang pagkakakilanlan sa isang tao.) 

Bigkasing malakas ang mga pangalan ng ilang tao na kilala at iginagalang ng 
mga bata, tulad ng mga pangalan ng kanilang mga magulang, ng obispo, isang 
misyonero, at ng Pangulo ng Simbahan. Tanungin sila kung ano ang naiisip nila 
kapag naririnig nila ang ilang pangalan at kung ano ang nadarama nila sa taong 
nagmamay-ari ng pangalang iyon. Tulungan ang mga bata na maunawaan na 
ang isang pangalan ay ang pagkakakilanlan sa isang tao; kapag alam ng isang 
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bata ang pangalan ng isang tao, maaari niyang marinig ang pangalan at isipin 
kung ano ang anyo at pagkilos ng taong iyon. 

Ipabigkas nang malakas sa bawat bata ang kanyang pangalan sa klase. 

• Ano ang gusto mong isipin ng mga tao tungkol sa iyo kapag naririnig nila 
ang iyong pangalan? 

• Paano ninyo magagamit ang inyong pangalan bilang sagisag ng 
mabubuting bagay? 

Magpamungkahi sa mga bata ng ilang paraan kung saan ay maigagalang nila at 
makadarama sila ng mabuti tungkol sa kanilang mga pangalan, tulad ng paggawa 
ng kanilang bahagi sa trabaho, pagpapakita ng pagmamahal, pagiging magalang, 
pagiging matapat, pagsunod sa kanilang mga magulang, pagsunod sa mga utos, 
at pagsunod sa mga batas at tuntunin. Sabihin sa mga bata na maganda ang 
pakiramdam natin sa ating sarili kapag pinipili natin ang tama, at maganda ang 
iisipin ng mga tao kapag naririnig nila ang ating mga pangalan. 

Ang Pagpili ng Tama ay Tumutulong sa Akin na Magkaroon ng 
Magandang Damdamin Tungkol sa Aking Pangalan 

Gawain Ipakita ang kalasag na PAT na nasa harapan ng manwal. 

• Ano ang isinasagisag ng PAT? (Piliin ang tama.) 

Ipaliwanag na sa pamamagitan ng pagpili ng tama ay magiging maganda ang 
pakiramdam ng mga bata sa kanilang mga pangalan. Ipaulit sa kanila ang mga 
salitang piliin ang tama na kasabay ka. 

Kuwento Isalaysay ang sumusunod na kuwento tungkol sa isang batang lalaki na 
nagkaroon ng isang napakahalagang pagpili na gagawin: 

Si Randy at ang kanyang kaibigang si David ay naglalaro sa bakuran ng 
kanilang kapitbahay. Walang tao sa kapitbahay nila at natutuwa ang dalawang 
batang lalaki sa paglalaro sa ilang mga laruang pambata. Habang iniuugoy nila 
ang isa't isa sa duyan, iyon ay napatid at bumagsak sa lupa. Hindi alam nina 
Randy at David kung ano ang gagawin kaya't tumakbo silang papalayo. Umasa 
sila na sana ay walang nakakita sa kanila. 

Nalungkot si Randy na napatid nila ni David ang duyan. Maghapon niyang 
inisip iyon subalit hindi makapagpasiya kung ano ang gagawin. Paggising niya 
kinabukasan ay naalala ni Randy ang ibig sabihin ng PAT. Binigkas ni Randy 
ang mga salitang natutuhan niya sa Primarya na "Piliin ang tama"; pagkatapos 
ay naisip niya ang duyan ng kapitbahay. 

Mabilis siyang nagbihis at nagpunta sa kapitbahay. Tumayo siya sandali sa 
labas dahil medyo natatakot siyang kumatok sa kanilang pinto. Sa wakas ay 
kumatok siya. 

Nang lumapit ang isang babae sa pinto ay sinabi sa kanya ni Randy ang 
nangyari. Nakinig sa kanya ito habang ikinukuwento niya ang tungkol sa napatid 
na duyan. Pagkatapos niyang magkuwento ay dahan-dahan siyang inakbayan 
ng babae at itinanong ang kanyang pangalan. Sinabi niya sa kanya na ang 
kanyang pangalan ay Randy. Tumingin siya sa mga mata ni Randy at sinabing, 
"Randy, sa tuwing makikita kita o maiisip ang iyong pangalan ay maiisip ko ang 
isang batang matapat." 
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Aralin 1 

Awit 

Talakayan 

Talakayan ng 
larawan 

Patotoo ng guro 

Awit at singsing 

• Ano ang piniling gawin ni Randy? 

• Ano ang nakatulong kay Randy upang gawin ang ganoong pasiya? 

Ipakita ang kalasag na PAT sa mga bata. 

• Paano nakatulong kay Randy ang pagpili ng tama upang magkaroon siya ng 
magandang pangalan? 

Awiting kasama ng mga bata o basahin nang malakas ang mga titik ng "Piliin 
ang Tamang Daan." 

Nais ni Jesucristo na Piliin Ko ang Tama 

Ipaliwanag sa mga bata na may iniisip kang isa pang pangalan. Ito ay 
pangalan ng isang taong nagnanais na piliin nila ang tama. Pahulaan sa mga 
bata kung sino ang iniisip mo habang binibigyan mo sila ng mga pahiwatig na 
tulad ng— 

1. Mahal niya tayo. 

2. Itinuro niya sa atin kung paano ang pumili ang tama. 

Sabihin sa mga bata na ang taong iniisip mo ay si Jesucristo. Itinuro niya sa 
atin na palaging piliin ang tama. Itinuro rin niya sa atin na magpabinyag katulad 
sa paraan ng pagkakabinyag sa kanya. 

• Ano ang naaalala ninyo tungkol sa kung paano bininyagan si Jesus? 

Ipakita ang larawan 3-1, Binibinyagan ni Juan Bautista si Jesus. Basahin nang 
malakas ang unang bahagi ng Mateo 3:16, na nagtatapos sa salitang umahon 
sa tubig. Ipaliwanag na bininyagan si Jesus sa pamamagitan ng paglulubog, na 
ang ibig sabihin ay inilubog siya sa tubig. 

• Sa paanong paraan nais ng Ama sa Langit at ni Jesus na kayo ay 
mabinyagan? {Sa pamamagitan ng paglulubog, katulad ng kay Jesus.) 

Tanungin ang mga bata kung ilang taon na sila. Ituro na kapag walong taong 
gulang na ang mga bata ay nasa sapat na gulang na sila upang mabinyagan. 
Mananagot na rin sila sa kanilang mga pagpili. Sa pamamagitan ng 
pagpapabinyag at pagsunod sa mga kautusan ay mapipili nila ang tama. 

• Bakit mahalaga ang mabinyagan? 

• Paano ipinakikjta ng pagpapabinyag na pinili ninyo ang tamang daan? 

Ipaliwanag na kapag pinili nila ang magpabinyag, pinipili nilang maging mga 
kasapi ng Simbahan ni Jesucristo at taglayin ang kanyang pangalan. 
Ipinangangako nilang magiging sagisag ni Jesucristo ang kanilang sariling 
pangalan. Ipinapangako nilang sisikaping maging katulad niya at gagawin ang 
mga bagay na gagawin niya. Tulungan ang mga bata na maunawaan na sa 
pamamagitan ng pagpili ng tama ay magiging maganda ang kanilang 
pakiramdam sa kanilang sariling mga pangalan at igagalang ang pangalan ni 
Jesucristo at ang pangalan ng kanyang simbahan. 

Ibigay ang iyong patotoo sa mga bata tungkol sa kahalagahan ng palaging 
pagpili ng tama. 

Tulungan ang mga bata na awitin ang awit ng klase na, "Piliin ang Tamang 
Daan." Pagkatapos ay bigyan ng singsing na PAT ang bawat bata na hindi 
nakatanggap noong nakaraang taon. 
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Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. 

Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamabisa 

para sa mga bata. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang "Oras ng 
Klase" sa "Mga Tulong Para sa Guro." 

1. Anyayahan ang bawat bata na ikuwento ang isang pagkakataon nang piliin 
niya ang tama at na ipaliwanag kung ano ang nadama niya pagkatapos 
gawin ang pagpiling iyon. 

2. Pakulayan sa bawat bata ang isang kopya ng kalasag na PAT na 
matatagpuan sa harapan ng manwal. 

3. Paguhitin ang mga bata ng mga larawan ng mga paraan na kung saan ay 
maaari nilang piliin ang tama. 

4. Hayaang maghalinhinan ang mga bata sa pagkukunwaring gumagawa sila 
ng isang karaniwang gawain sa bahay na ibinigay sa kanila ng kanilang mga 
magulang at pagkatapos ay ipaliwanag kung paanong ito ay pagpili ng tama. 
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Nagtitiwala ang Ama sa 
Langit na Susundin Natin 
ang Kanyang Piano 
Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na ang Ama sa Langit ay nagtitiwala 

na gagawa siya ng mga tamang pagpili. 

Paghahanda 1. Pag-aralan ang Abraham 3:22-28. 

2. Gumawa ng badge para sa bawat bata at isa na para sa iyo tulad ng ipinakikita: 

Sa gitna ng iyong badge ay isulat ang mga titik na PAT. 

3. Maging handa na ituro ang ikalawang talata ng "Piliin ang Tamang Daan" {Aklat 
ng mga Awit Pambata); ang mga titik ay kasama sa likod ng manwal na ito. 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Krayola o lapis para sa bawat bata. 
b. Aspili o kaputol na teyp para sa bawat badge. 
c. Ang kalasag na PAT na nasa harap ng manwal. 
d. Tisa, pisara, at pambura (o iba pang masusulatan). 
e. Larawan 3-2, Ibinigay ng Ama sa Langit ang Kanyang Piano sa Atin. 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 
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Tayo ay mga Anak ng Isang Dakilang Hari 

Gawaing pantawag Isalaysay ang sumusunod na kuwento tungkol sa anak na lalaki ng isang 
pansin dakilang hari: 

Minsan ay may isang hari na ang anak na lalaki na prinsipe ay binihag at dinala 
sa lugar na malayo sa kanyang tahanan. 

Sinikap ng mga bumihag na piliting gumawa ng masama ang prinsipe. Sinikap 
nilang turuan siyang maging salbahe sa mga taong nakapaligid sa kanya. 
Gumamit sila ng masasamang salita at sinikap na papagsalitain siya ng 
masama. Sinikap nilang pilitin siyang magsinungaling, mandaya, at magnakaw. 
Sinikap din nilang pilitin siyang pakainin ng mga pagkain at inuming hindi 
mabuti para sa kanyang kalusugan. Ngunit kahit minsan ay hindi ginawa ng 
prinsipe ang alinman sa mga bagay na ito. Sa wakas, pagkalipas ng anim na 
buwan na masamang pakikitungong ito ay tinanong ng mga bumihag ang 
prinsipe na, "Bakit ayaw mong gawin ang mga ipinagagawa namin sa iyo?" 

Sumagot siya na, "Hindi ko kayang gawin ang gusto ninyo dahil ako ay anak ng 
isang hari, at tinuruan ako ng aking ama na gawin ang tama. Isinilang ako upang 
maging hari." 

Talakayan Ipaliwanag na alam ng prinsipe na siya ay anak ng isang hari at inaasahan na 
magiging hari rin siya sa kanyang paglaki. 

Sabihin sa mga bata na ang anak ng isang hari ay nasa loob ng 
silid-aralan ngayon. 

Tula Hilingin sa mga bata na pakinggan ang isang tula upang matuklasan kung sino 
ang anak na ito ng hari. Basahin o tulungan ang isa sa mga bata na basahin 
ang sumusunod na tula: 

"Ako ay isang anak mula sa maharlikang angkan. 
Ang aking Ama ay Hari ng kalangitan at lupa. 
Sa mataas na korte isinilang ang aking espiritu. 
Isang anak na minamahal, isang prinsesa (o prinsipe) ako." 
(Anna Johnson, "I am a Child of Royal Birth," Children's Friend, Okt. 1959, p. 29.) 

• Sino ang maharlikang anak? (Ang bawat isa sa atin.) 

• Sino ang hari? (Ama sa Langit.) 

Tulungan ang mga bata na maunawaan na ang bawat tao sa klase ay isang 
prinsipe o prinsesa. Tayong lahat ay mga anak ng pinakadakila sa lahat ng mga 
hari, ang mapagmahal nating Ama sa Langit. Nais niyang gawin natin ang 
tama, tulad ng ginawa ng prinsipe sa kuwento. 

Pinagkakatiwalaan Tayo ng Ama sa Langit 

Gawain sa pisara Isulat ang salitang tiwala sa pisara. 

• Ano ang ibig sabihin ng tiwala? 

Hayaang sumagot ang mga bata. 

Kuwento • Nakapunta na ba kayo sa isang napakadilim na lugar? 

Isalaysay ang sumusunod na kuwento: 

Noong siyam na taong gulang si Susan, siya ay isinama ng kanyang ama 
upang galugatin ang isang kuweba na malapit sa kanilang tahanan. Sa pagpasok 
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nila sa kuweba, natakot si Susan dahil iyon ay madilim at kakaiba. Tinulungan 
siya ng kanyang ama upang mawala ang kanyang takot sa pamamagitan ng 
paghawak sa kanyang mga kamay at pakikipag-usap sa kanya habang sila ay 
naglalakad sa loob. Tinuruan siya ng kanyang ama na kapain ang mga tagiliran 
ng kuweba sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at ipadulas ang kanyang 
mga paa sa hindi patag na lupa. 

Dahan-dahan silang pumasok sa kadiliman ng kuweba. Natatakot si Susan at 
may mga panahong nais na niyang bumalik, ngunit palaging nasa kanyang tabi 
ang kanyang ama at hinihimok siyang magpatuloy. 

Hindi nagtagal ay nakakita ng liwanag si Susan sa may unahan. Iyon ay lagusan 
sa kabilang dulo ng kuweba. Humakbang siya papunta sa lagusan na puno ng 
iakas ng loob, at nakadama ng pagmamalaki sa kanyang nagawa. Ngumiti ang 
kanyang ama. Pagkatapos ay tinanong niya si Susan kung makakaya niyang 
bumalik sa kuweba nang nag-iisa. Natakot nang kaunti si Susan sa ideyang 
pagpunta nang nag-iisa ngunit gusto niyang pumunta. Sinabi ng ama ni Susan 
na magiging ligtas siya sa lagusan (tunnel) at nagpahayag ng malaking tiwala 
sa kanyang kakayahang magagawa niya ito nang nag-iisa. Tiniyak din ng 
kanyang ama na siya ay maghihintay kay Susan sa kabilang dulo ng lagusan. 

Nagbalik muli sa kuweba si Susan at maingat na humakbang. Kinakapa niya ang 
mga tagiliran ng kuweba sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at ang lupa 
sa pamamagitan ng kanyang mga paa, tulad ng itinuro ng kanyang ama sa 
kanya. Nakadama ng panibagong sigla si Susan habang dahan-dahan siyang 
papalapit sa kabilang dulo ng kuweba. Tuwang-tuwa siya nang humakbang na 
siyang papalabas sa kabilang dulo ng kuweba patungo sa liwanag ng araw at 
sa mga bisig ng kanyang naghihintay na ama. 

Sabihin sa mga bata na katulad ng kung paano tinuruan ng kanyang ama si 
Susan na tahakin ang kanyang landas sa loob ng kuweba, ang ating Ama sa 
Langit ay nagtuturo sa atin na matahak ang ating landas sa buhay at makabalik 
sa kanya. Nang pabalikin si Susan ng kanyang ama sa kuweba nang nag-iisa, 
nagtiwala siya na kakapain ni Susan ang mga tagilirin ng kuweba at ang lupa 
upang makalabas siya. Ang ating Ama sa Langit ay nagtitiwala sa atin na 
gagawa tayo ng mga tamang pagpili upang matahak natin ang landas pabalik 
sa kanya. Hinihintay niya ang pagbabalik natin sa kanya. 

Talakayan • Nasaan tayo bago tayo dumating dito sa lupa? (Nanirahan tayo sa piling ng 
ating Ama sa Langit; tingnan sa Abraham 3:22-23.) 

Ipaliwanag na minahal natin ang Ama sa Langit, at alam natin na minahal niya 
tayo. Maligaya tayo roon. Sinabi sa atin ng Ama sa Langit na nais niyang 
maging katulad niya tayo at mayroon siyang piano na makatutulong sa atin 
upang maisakatuparan ang layuning ito. 

Larawan Ipakita ang larawan 3-2, Ibinigay sa Atin ng Ama sa Langit ang Kanyang Piano, at 
ituro na si Jesus ay nakasama natin roon. Tayong lahat ay magkakasama doon. 

Kasama sa piano ng Ama sa Langit ang paglikha ng isang daigdig para sa atin. 
Sa daigdig ay matututuhan natin ang pagkakaiba ng tama at mali at tayo ang 
pipili ng nais nating gawin. Alam ng Ama sa Langit na makagagawa tayo ng 
mga kamalian. Ngunit isusugo niya si Jesucristo upang tulungan tayong 
mapagtagumpayan ang mga ito. (Tingnan sa Abraham 3:24-27.) 
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Ipaliwanag na pinili ng Ama sa Langit si Jesus upang tumulong sa atin dahil 
siya ay masunurin at nais na sumunod sa piano ng Ama sa Langit. Siya ay pinili 
rin ng Ama sa Langit upang likhain ang daigdig na ito para sa atin. 

May isa pa tayong kapatid na nagngangalang Lucifer. Nais niyang sundin natin 
siya sa halip na ang Ama sa Langit. Ngunit ang pagsunod kay Lucifer ay hindi 
magiging mabuti para sa atin. Alam na ng Ama sa Langit iyon at pinili niya si 
Jesus upang isakatuparan ang kanyang piano. Iyon ay nagpagalit nang husto 
kay Lucifer. (Tingnan sa Abraham 3:27-28.) 

• Ano ang ginawa ni Lucifer? (Hinikayat niya ang maraming tao na sumunod sa 
kanya sa halip na sa Ama sa Langit.) 

• Sino ang pinili nating sundin? (Ang Ama sa Langit at si Jesus. Ipaliwanag 
na tanging ang mga pumiling sundin ang Ama sa Langit at si Jesus ang 
nakatanggap ng katawan. Ang mga pumiling sundin si Lucifer ay hindi 
nagkaroon ng katawan.) 

• Ano ang nangyari kay Lucifer? (Siya ay itinaboy sa langit at nakilala bilang 
Satanas o ang demonyo. Sinisikap niyang tuksuhin tayo na gumawa ng mali. 
Ipaliwanag na sinisikap pa rin niyang pasunurin tayo sa kanya sa halip na sa 
Ama sa Langit at kay Jesus, tulad ng ginawa niya noong namumuhay pa tayo 
sa piling ng Ama sa Langit.) 

Sabihin sa mga bata na ang pagpiling sundin ang Ama sa Langit at si Jesus ay 
ang tamang pagpili na ikinatuwa ng Ama sa Langit at ni Jesus. Nais ng Ama sa 
Langit na sundin natin ang kanyang piano rito sa lupa upang makabalik tayo at 
mamuhay sa piling niya. 

Maaari Nating Sundin ang Piano ng Ama sa Langit sa 
Pamamagitan ng Pagpili ng Tama 

Laro Ipaliwanag sa mga bata na maraming paraan upang piliin ang tama bawat araw. 
Tulungan silang maglaro ng "Ano ang Nais Ipagawa sa Akin ng Ama sa Langit?" 

Bigyan ng pagkakataon ang bawat bata na sagutin ang isa sa mga sumusunod 
na tanong. Magdagdag pa ng mga katanungan kung kailangan upang 
magkaroon ng pagkakataon ang bawat bata na piliin ang kanyang gagawin. 
Gumawa ng mga katanungang angkop sa iyong klase. 

1. Ano ang nanaisin ng Ama sa Langit na gawin ko kung ako ay lubhang pagod 
na isang gabi at nais ko nang matulog nang hindi nananalangin? 

2. Ano ang nanaisin ng Ama sa Langit na gawin ko kung pinangakuan ko ang 
nanay ko na tutulungan ko siya, ngunit dumating ang isang kaibigan at 
hiniling na sa halip ay makipaglaro na lang ako sa kanya? 

3. Ano ang nanaisin ng Ama sa Langit na gawin ko kung may makikita akong 
isang bagay na pag-aari ng iba? 

4. Ano ang nanaisin ng Ama sa Langit na gawin ko kung hindi ko sinasadyang 
mabasag ang paboritong laruan ng aking kaibigan? 

5. Ano ang nais ng Ama sa Langit na gagawin ko kung ipinangako ko sa aking 
nanay na uuwi ako sa takdang oras? 
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Awit at talakayan Sabihin sa mga bata na ipinaliliwanag ng pangalawang talata ng "Piliin ang 
Tamang Daan" ang ilang paraan kung paano natin mapipili ang tama at 
maipakikita na karapat-dapat tayo sa pagtitiwala ng Ama sa Langit sa atin. 
Hayaang makinig sila habang inuulit mo ang mga salita ng ikalawang talata. 

• Ano ang sinasabi sa atin ng awit na maaari nating gawin upang piliin ang 
tama? (Manalangin, magkaroon ng pananampalataya, magsisi, at sumunod.) 

Isulat ang mga salitang ito sa pisara. Para sa mas maliliit na bata, bigkasin 
nang malakas ang mga salita at ipaulit sa kanila ang mga salita na kasabay 
mo. Tanungin ang mga bata kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito. 
Talakayin nang higit pa ang kanilang mga ideya kung kinakailangan: 

1. Ang ibig sabihin ng manalangin ay makipag-usap sa Ama sa Langit. 
Pasalamatan siya sa lahat ng mga pagpapalang ibinigay niya sa iyo, at 
hilingin sa kanyang tulungan ka niyang piliin ang tama. 

2. Ang ibig sabihin ng magkaroon ng pananampalataya ay maniwala na ang 
Ama sa Langit at si Jesucristo ay nagmamahal at tutulong sa iyo. 

3. Ang ibig sabihin ng magsisi ay malungkot sa anumang mali na nagawa mo, 
hilingin na patawarin ka ng Ama sa Langit, at hindi na muling gagawin pa 
iyon. 

4. Ang ibig sabihin ng sumunod ay gawin ang ipinag-uutos ng Ama sa Langit 
na gawin natin. 

• Ano ang sinasabi ng awit na mangyayari kung ipamumuhay natin ang mga 
aral ni Jesus? (Tayo ay magiging maligaya.) 

Tulungan ang mga bata na matutuhan ang mga salita sa pamamagitan ng pag-
ulit sa mga ito nang ilang beses. Pagkatapos ay kantahin nang buo ang awit 
kasama ng mga bata. Maaari mong naising burahin ang mga salita sa pisara 
sa oras na matutuhan ng mga bata ang mga ito. 

Buod 

Badge Bigyan ang bawat bata ng badge at isang krayola o lapis kung marunong 
silang sumulat. Basahin nang malakas ang mga salitang "Ang Aking Ama sa 
Langit ay Nagtitiwala na Aking—". 

•Ano ang inaasahan ng Ama sa Langit na gagawin natin? (Piliin ang tama.) 

Tulungan ang mga bata na maunawaan na kapag walong taong gulang na 
sila ay maaari nilang piliing magpabinyag dahil nasa hustong gulang na sila 
upang malaman ang tama at mali. Nagtitiwala ang Ama sa Langit na pipiliin 
nila ang tama. 

Ipakita sa mga bata ang kalasag na PAT na matatagpuan sa harapan ng 
manwal. Maaari mo ring ipaalala sa kanila ang mga titik na PAT na nasa 
kanilang mga singsing. 

Ipasulat sa isang nakatatandang bata sa pisara ang mga titik na sumasagisag 
sa "piliin ang tama." Hayaang makita ng mga bata ang badge mo na 
nasusulatan ng mga titik na PAT sa gitna nito. Ipasulat sa kanila ang mga titik 
sa kanilang sariling badge kung kaya nila at tulungan silang ikabit ang mga 
badge sa kanilang damit. 
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Patotoo Ibigay ang iyong patotoo na ang lahat ng mga bata na nasa klase ay mga anak 
ng Ama sa Langit. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa sino mang hari 
sa daigdig, Nagtitiwala ang Ama sa Langit na gagawin ng bawat isa sa kanila 
ang tama upang makabalik sila at mamuhay muli sa kanyang piling. 

Imungkahi sa batang magbibigay ng pangwakas na panalangin na 
magpasalamat dahil sa isang mapagmahal na Ama sa Langit na nagtitiwalang 
gagawin natin ang tama. 

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

sa mga bata. 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 lalabas ka ng silid sandali, ngunit bago mo gawin 
iyon ay may ibubulong kang ilang tagubilin sa tainga ng bawat bata. 
Hayaang malaman ng mga bata na ang mga tagubiling ito ay magsasabi sa 
kanila ng isang bagay na makapagdudulot ng tuwa sa kanilang Ama sa 
Langit. Sabihin sa kanila na kung kakailanganin nila kayo, kayo ay nasa 
malapit lamang. Ipaliwanag na matutuwa ka kung susundin nila ang iyong 
mga tagubilin. 

Ibulong ang gayunding mga tagubilin sa bawat bata, "lhalukipkip ang iyong 
mga kamay, ipikit ang iyong mga mata, at isipin ang Ama sa Langit at si 
Jesucristo." 

Lisanin ang silid at tumayo sa may pintuan. Manatili roon nang ilang sandali. 
Sa pagpasok mong muli sa silid, pasalamatan ang mga bata na sumunod sa 
iyong mga tagubilin. Ipaliwanag na binigyan tayo ng mga tagubilin ng ating 
Ama sa Langit at ni Jesus, at nais nilang sundin natin sila. Kung gagawin 
natin ito, tayo ay makababalik nang ligtas sa kanilang piling balang araw. 

2. Paguhitin ang bawat bata at pakulayan ang larawan ng isang bagay na 
maaari nilang gawin upang makasunod sa piano ng Ama sa Langit. 
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Ang mga Kautusan 
ay Tumutulong sa Atin 
na Piliin ang Tama 

Aralin 11 

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na binigyan tayo ng Ama sa Langit ng 
mga kautusan upang matulungan tayong gumawa ng mga tamang pagpili. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mosias 2:22. 

2. Gumawa ng kopya ng bigay-siping "Mga Kautusang Palatandaan sa Daan" 
para sa bawat bata (na nakalimbag sa hulihan ng aralin). Gumawa ng 
karagdagang kopya at idikit ito sa isang makapal na papel [cardboard]. 
Basahin ang mga banal na kasulatang nakalista sa bigay-sipi at maging 
handa upang ipaliwanag ang anumang mahihirap na salita na nilalaman ng 
mga ito. 

3. Gumawa ng simpleng paghahanap ng kayamanan [treasure hunt] na 
magpapahintulot sa mga batang sumunod sa mga pahiwatig, palatandaan, o 
maliliit na piraso ng papel na magtuturo sa kinalalagyan ng kayamanan. Ang 
kayamanan ay maaaring isang kopya ng Aklat ni Mormon, isang larawan, o 
isang singsing na PAT. 

4. Maghanda sa pag-awit ng "Piliin ang Tamang Daan" (Aklat ng mga Awit 
Pambata); ang mga titik ay kasama sa likuran ng manwal na ito. Maghanda 
rin na awitin ang "Sundin ang Utos" (Aklat ng mga Awit Pambata). 

5. Mga kailangang kagamitan: 
a. Kopya ng Aklat ni Mormon para sa bawat bata na nakakabasa. Patulungin 

sa araling ito ang ilang batang nakakabasa. 
b. Pisara, tisa, at pambura (o iba pang masusulatan). 
c. Larawan 3-3, Buhay Bago ang Buhay sa Mundo; larawan 3-4, Isang 

Batang Lalaki at ang Kanyang Bola sa Soccer. 

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Tinutulungan Tayo ng mga Kautusan na Piliin ang Tama 

Hayaang hanapin ng mga bata ang kayamanan sa pamamagitan ng paggamit 
sa mga pahiwatig na inihanda mo. 

Paglalahad ng guro Sabihin sa mga bata na magkunwang inutusan mo silang magpunta sa bahay 
ng isang tao upang kunin ang ilang mahahalagang papeles at ibalik sa iyo. 
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Ipaliwanag na malayo ang tirahan ng taong iyon at walang maaaring sumama 
sa kanila upang tulungan silang hanapin ang daan. 

• Ano ang makatutulong sa inyo upang mahanap ang bahay? 

• Kung ang daan ay may mga palatandaan o panturo, mahahanap ba ninyo 
ang inyong landas? Sabihin sa mga bata na noong ipadala tayo ng Ama sa 
Langit dito sa lupa, tayo ay ipinadala niya para sa isang mahalagang 
tungkulin. Nais niyang mahanap natin ang ating daan pabalik sa kanya. 

Larawan Ipakita ang larawan 3-3, Buhay Bago ang Buhay sa Mundo, sa klase. 

• Saan tayo nakatira bago tayo ipanganak? (Sa piling ng Ama sa Langit.) 

• Bakit natin iniwan ang Ama sa Langit upang makapunta dito sa daigdig? 

Ipaliwanag sa mga bata na iniwan natin ang Ama sa Langit upang 
makatanggap tayo ng mga katawan, magkaroon ng mga karanasan, at 
matutuhang piliin ang tama. 

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na noong iplano ng Ama sa Langit na iiwan natin siya at 
mamumuhay sa daigdig na ito ay ninais niyang makabalik ang bawat isa sa atin 
at muling mamuhay sa kanyang piling. Alam niyang kakailanganin nating 
gumawa ng mga tamang pagpili upang makabalik sa kanya at na ang pagpili 
ng tama ay makapagpapaligaya sa atin. 

Binigyan niya tayo ng mga kautusan upang tulungan tayong gumawa ng mga 
tamang pagpili. 

• Ano ang mga kautusan? (Mga bagay na ipinagagawa sa atin ng 
Ama sa Langit.) 

• Anu-ano ang ilan sa mga kautusan? 

Ipaliwanag na ang mga kautusan ay tulad ng mga palatandaan sa daan na 
tutulong sa ating mahanap ang ating landas. Itinuturo ng mga ito ang tamang 
landas na dapat tahakin upang makabalik sa Ama sa Langit. 

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa "Utos ay Sundin": 

Utos ay sundin; utos ay sundin! 
Mayro'ng kaligtasa't kapayapaan. 
Mga biyaya'y kanyang ibibigay. 
Propeta'y dinggin; utos ay sundin 
Nang mapayapa at maligtas. 

Gawain Ipakita ang tsart na "Mga Kautusang Palatandaan sa Daan" na inihanda mo. 
Maikling basahin o magsabi ng tungkol sa bawat banal na kasulatan o mga 
paglalarawan sa mga palatandaan sa daan. Ipaliwanag na ilalarawan mo ang 
isang sitwasyon at pagkatapos ay magpapasiya ang mga bata kung aling 
kautusan sa palatandaan sa daan ang makatutulong sa kanilang piliin ang 
tama. Ipaliwanag ang anumang salitang mahirap maunawaan ng mga bata. 
Hayaang maghalinhinan ang mga bata sa pagtuturo sa iba't ibang mga 
kautusan na nagpapakita sa tamang daan. 

Ang mga sumusunod ay mga iminumungkahing sitwasyon: 

1. Naglalakad kang pauwi mula sa bahay ng isang kaibigan nang makita ka ng 
isa pang kaibigan. Hinihiling niyang magpunta ka sa bahay nila upang 
makipaglaro. Ngunit sinabi ng nanay mo na umuwi ka kaagad at nangako 
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kang gagawin ang gayon. Sinabi ng kaibigan mo na hindi naman masama 
kung gagabihin ka nang kaunti sa pag-uwi. Ano ang kautusan na tutulong sa 
iyong piliin ang tama? 

2. Nagtitipon ka ng pera upang makabili ng isang bola sa pamamagitan ng 
paggawa ng mga karagdagang gawain sa tahanan para sa iyong mga " 
magulang. Ipinagbibili ng tindahan ang bola sa mababang halaga lamang, 
ngunit wala ka pa ring sapat na pera maliban na lamang kung hihiram ka 
mula sa iyong ikapu. Aling kautusan ang makatutulong sa iyo upang piliin 
ang tama? 

3. Gabi na at kauuwi lamang ng inyong pamilya. Pagod ka na at nais mo nang 
matulog. Pagkatapos ay naalala mo na nakalimutan ng pamilya ninyo na 
manalangin bago matulog ang lahat. Ano ang kautusan na makatutulong sa 
inyo upang piliin ang tama? 

4. Inaanyayahan ka ng matalik mong kaibigan na manood ng sine isang 
Linggo. Matagal mo nang gustong panoorin ang pelikulang iyon. Ano ang 
kautusan na makatutulong sa iyo upang piliin ang tama? 

5. Nakikipaglaro ka sa iyong mga kaibigan. Isang batang lalaki na nanunukso 
sa iyo ang dumating at gustong makipaglaro rin. Ano ang kautusan na 
makatutulong sa iyong piliin ang tama? 

6. Kasama mo ang ilang kaibigan at ang ilan sa kanila ay nagnanais na uminom 
ka ng alak na dala ng isa sa kanila mula sa bahay. Itinuro ng mga magulang 
mo na ang pag-inom ay mali. Ano ang kautusan na makatutulong sa iyo 
upang piliin ang tama? 

Purihin ang mga bata sa magaganda nilang sagot. 

Kapag Pinipili Natin ang Tama ay Maganda ang Ating Pakiramdam 

Talakayan Sabihin sa mga bata na ang pagpili ng tama ay makapagdudulot sa kanila ng 
mabuting pakiramdam. 

Pagbalik-aralan ang mga sitwasyong ito sa pamamagitan ng marami pang 
pagtatanong. Halimbawa, ang sumusunod na mga tanong at talakayan ay 
maaaring magmula sa unang dalawang sitwasyon. 

1. Ano sa palagay ninyo ang madarama ninyo kung uuwi kayo tulad ng sinabi 
ng nanay ninyo sa halip na makipaglaro sa isang kaibigan? 

Maaaring masiyahan kayo sa pakikipaglaro sa inyong kaibigan. Ngunit kahit 
habang naglalaro kayo, maaari kayong magkaroon ng kalungkutan dahil sa 
hindi pagtupad sa pangako ninyo sa inyong nanay. Kahit na mahirap piliin 
ang tama at gawin ang ipinagagawa ni Jesucristo sa inyo, kung ginawa pa 
rin ninyo ito, ay magiging maganda ang pakiramdam ninyo sa inyong sarili. 
Magiging maganda ang pakiramdam ninyo sa inyong sarili sa ginawa 
ninyong pagpili. 

2. Ano kaya ang madarama ninyo kung bumili kayo ng isang bola sa 
pamamagitan ng paggamit ng inyong pera sa ikapu? Magiging maganda ba 
ang pakiramdam ninyo kapag pinaglalaruan ninyo ang bola? 

Maaaring masiyahan kayo sa pakikipaglaro sa inyong mga kaibigan, ngunit 
hindi magiging maganda ang pakiramdam ninyo sa inyong sarili dahil hindi 
ninyo piniling magbayad ng inyong ikapu na tulad ng iniuutos ng Ama, 
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Pagbalik-aralan ang iba pang mga sitwasyon sa gayunding paraan. Bigyang-diin 
ang mabuting pakiramdam na nadarama ng mga bata kapag sumusunod sila 
sa isang kautusan ng Panginoon—lalung-lalo na kapag tila mahirap itong gawin. 
Ipaliwanag na ang mabuting pakiramdam na iyon ay ang Espiritu Santo na 
nagsasabi sa kanila na natutuwa ang Ama sa Langit sa kanilang mga ikinikilos. 

Ipaalala sa mga bata ang nadarama nila kapag gumagawa sila ng maling 
pagpili. Iyon ay kadalasang hungkag at malungkot na pakiramdam. Ang 
damdaming ito ay maaaring ang Espiritu Santo rin na nagsasabi sa ating 
magsisi at gumawa ng tamang pagpili. 

Larawan at kuwento Ipakita ang larawan 3-4, Isang Batang Lalaki at ang Kanyang Bola sa Soccer. 

Iparinig sa mga bata ang kuwento upang makita kung ano ang naging 
damdamin ni Julio sa pagpili: ng tama: 

Nang si Julio ay bigyan ng kanyang Tiya Maria ng bola sa soccer, halos hindi 
siya makapaniwala na iyon ay sa kanya. Alam niya na kaunti lamang ang pera 
ng kanyang Tiya Maria. Ngunit alam ni Julio na magtatampo siya kung hindi 
niya kukunin ang bola. 

"Salamat po," ang sabi niya. "Ngunit bakit po ninyo ibinibigay ito sa akin?" 

"Dahil palagi mo akong tinutulungan," ang sabi ni Tiya Maria. "Palagi kang 
sumusunod sa mga iniuutos ko at tinutulungan mo akong linisin ang aking 
bakuran. Ang tanging mahihiling ko ay ang palagi mong alalahanin kung bakit 
sa iyo na ito. Sige, maglaro ka na." 

Habang sinisipa-sipa ni Julio ang bola sa kanyang paglalakad ay iniisip niya 
ang sinabi ni Tiya Maria. "Alalahanin mo kung bakit sa iyo na ito," ang sabi niya. 

Gustung-gusto ni Julio ang maglaro ng soccer, at magaling siyang maglaro. 
Inasam niya na balang araw ay maglalaro siya sa pambansang koponan ng 
Brazil. Alam ni Tiya Maria iyon, ang kanyang naisip. Iyon siguro ang dahilan kung 
bakit ibinigay niya sa akin ang bola. 

Maya-maya ay lumabas si Antonio upang makipaglaro kay Julio. Hindi nagtagal, 
ang ibang mga batang lalaki ay nakisali sa kanila, at maya-maya ay may sapat 
nang bilang upang masimulan na ang larong soccer. 

Nakita ni Julio ang isang batang lalaki na nanonood ng laro sa may tabing 
daan. "Huwag," ang bulong ni Antonio kay Julio. "Hayan na si Paulo. Huwag 
mo siyang papaglaruin! Palagi niyang ginugulo ang laro. Matatalo tayo kung 
maglalaro siya!" 

Totoo na hindi magaling maglaro si Paulo. Ngunit alam ni Julio kung gaano 
kagusto ni Paulo na maglaro. 

"Puwede ba akong maglaro?" ang tanong ni Paulo na may pag-asam. 

• Ano ang sasabihin ninyo? 

Hindi agad nakasagot si Julio. Sandali siyang sumulyap sa bintana ni Tiya 
Maria at nakikita niya na nakatanaw si Tiya Maria sa kanya. Mukha siyang 
nag-aalala habang hinihintay niya ang sagot ni Julio. 

"Alalahanin mo kung bakit sa iyo na ito." Naalala ni Julio ang kanyang mga 
salita. Minsan pa ay tumingin siya kay Tiya Maria. Ibinahagi niya ang kanyang 
panahon at pagsisikap sa kanyang tiya, at naisip niya na baka sinisikap nitong 
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Aralin 1 

sabihin sa kanya na patuloy na magbahagi. 

Ibinaling ni Julio ang kanyang tingin kay Paulo at sinabing, "Oo, sige maglaro 
ka." Pagkatapos ay idinagdag niya na, "Itong si Antonio ay magaling maglaro, 
at tutulungan ka pa niyang matuto nang husto tungkol sa laro." 

Tumingin si Antonio kay Julio at ngumiti. "Oo, ikagagalak kong gawin iyon! 
Tuturuan ka naming maging isang magaling na manlalaro ng soccer", ang sabi 
niya kay Paulo. "Lahat kami ay matutuwang tumulong sa iyo upang matuto ka." 

Ang lahat ng mga batang lalaki ay nagsimulang maglaro muli. Tumingala si Julio 
sa bintana ni Tiya Maria. Si Tiya Maria ay nakangiti. Noon ay nalaman ni Julio 
kung bakit siya binigyan ng kanyang tiya ng bagong bola sa soccer. (Hinango 
mula kay Sherrie Johnson, "The Soccer Ball," Friend, Hunyo 1973, p. 10-12.) 

Talakayan • Ano ang nadama ni Julio pagkatapos niyang piliing magbahagi? (Naging 
masaya siya at maganda ang kanyang pakiramdam.) 

• Ano ang maaaring nangyari kung hindi siya nagbahagi? (Maaaring nalungkot 
siya sa pagtanggi kay Paulo; maaaring nalungkot din si Paulo.) 

• Ginawa ba ni Julio ang ipinagagawa sa kanya ng Ama sa Langit at ni 
Jesucristo? 

Ipaliwanag na marami tayong gagawing mga pagpili sa ating buhay. Ang mga 
pagpiling ito ay maaaring magpaligaya o magpalungkot sa atin. Ang pagpiling 
sundin ang mga kautusan ay palaging magpapaligaya sa atin. 

Buod 

Kalasag at singsing Ipakita sa mga bata ang kalasag na PAT. Ipaalala sa kanila na ang kanilang 
n a P A T nnga singsing na PAT ay makatutulong sa kanila na maalalang piliin ang tama. 

Bigay-sipi at Magbigay ng kopya ng "Mga Kautusang Palatandaan sa Daan" sa bawat bata. 
talakayan Sama-samang basahin ang mga kautusan na nakalista sa mga palatandaan sa 

daan. (Para sa mga mas bata, ipaliwanag ang mga palatandaan at ang 
kahulugan ng mga ito.) 

Sabihin sa mga bata na ang pagpili ng tama ay hindi palaging madali at kung 
minsan ay maaari tayong magkamali. Ang mga kautusan ng Ama sa Langit ay 
makatutulong sa atin upang makita ang tamang daan na tatahakin at 
makapagbibigay sa atin ng mabuting pakiramdam upang malaman nating 
gumagawa tayo ng mga tamang pagpili. Tutulungan tayo ng mga ito na 
makabalik sa Ama sa Langit. Matutuwa tayo sa ating mga pagpili kung pinipili 
natin ang tama. 

Imungkahi sa mga bata na iuwi ang kanilang mga papel at basahin ang mga 
banal na kasulatan sa Aklat ni Mormon na kasama ang kanilang mga pamilya. 
Maaaring naisin nilang itago ang kanilang mga papel upang mapaalala sa 
kanila ang ilan sa mga kautusan. 

Patotoo ng guro Ibigay ang iyong patotoo sa kahalagahan ng pagbabasa ng Aklat ni Mormon. 
Ang pag-aaral nito ay makatutulong sa mga bata na palaging piliin ang tama. 

A w i t Awitin ang "Piliin ang Tamang Daan" na kasama ang mga bata. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin at 
pasalamatan ang Ama sa Langit sa pagbibigay ng mga kautusan sa atin upang 
matulungan tayong gumawa ng mga tamang pagpili. 
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamabisa 

para sa mga bata. 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. Lagyan ng tali, pisi o lubid ang dalawang bagay sa inyong silid-aralan 
(halimbawa ay ang pinto at isang silya sa kabilang dulo ng silid). Hayaang 
maghalinhinan ang mga bata sa pagkapit sa tali upang matunton nila ang 
kanilang landas patungo sa kabilang dulo ng silid nang nakapikit. Maaari 
kang maglagay ng gantimpala para sa bawat bata sa dulo ng tali. Ipaliwanag 
na ang paggabay sa atin ng taling ito patungo sa kabilang dulo ng silid ay 
maihahalintulad sa paggabay sa atin ng mga kautusan sa landas na pabalik 
sa Ama sa Langit. 

2. Maikling isalaysay ang kuwento tungkol sa panaginip ni Lehias na nakatala 
sa 1 Nefias 8-11 (tingnan lalo na ang 1 Nefias 8:9-30; 11:1-25). Ipaliwanag 
na ang gabay na bakal ay sumasagisag sa salita ng Diyos. Ipaliwanag na 
ang puno ng buhay ay sumasagisag sa pag-ibig ng Diyos, at talakayin kung 
paano nakatutulong sa atin ang mga kautusan ng Diyos na madama ang 
kanyang pagmamahal. 

3. Maghanda ng isang papel na may tamang laki upang matakpan ang larawan 
3-5, Tinuturuan nina Adan at Eva ang Kanilang mga Anak. Gupitin ang papel 
sa siyam na piraso na magkakasing laki at pagkatapos ay idikit ang bawat 
piraso sa larawan nito upang matakpan ito. Ipaliwanag na sa likod ng papel 
ay may napakahalagang mensahe. Sa tuwing magbabanggit ang mga bata 
ng isang kautusan na masusunod nila dahil sa itinuturo ito ng kanilang mga 
magulang o ng ibang may sapat na gulang, maaari nilang alisin ang isang 
piraso ng papel at sikaping tuklasin ang mensahe. Kapag natanggal na ang 
lahat ng piraso, talakayin kung paano matutulungan ng mga magulang, guro, 
at iba pang mga pinuno ang mga bata na matutong sumunod sa mga 
kautusan. 
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Mga Kautusang Palatandaan sa Daan 

Magbayad ng Ikapu 
(3 Nefias 24:10) 

Sundin ang Aking mga Magulang 
. (Mosias 13:20) / 

Palaging 
Manalangin 

(2 Nefias 32:9) 

Panatilihing Banal ang 
Araw ng Sabbath 

(Mosias 13:16) 

Maging Mabai t^ 
sa Bawat Isa 

(3 Nefias 12:44) 



Aralin 18 Ang Kabataan ni Joseph Smith 

Layunin Hikayatin ang bawat bata na sundin ang halimbawa ni Joseph Smith sa 
pagiging mabuting miyembro ng pamilya at pagsunod kay Jesus. 

Paghahanda 1. Pag-aralan ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:1-12. 

2. Maghanda ng isang papel na may sapat na laki upang matakpan ang larawan 
ni Joseph Smith. Gupitin at gawing ilang piraso ang papel, sapat upang 
magkaroon ng isang piraso ng puzzle ang bawat bata. Ilagay ang mga ginupit 
na papel sa ibabaw ng larawan ni Joseph Smith hanggang sa matakpan ang 
larawan. (Para sa mas malalaking bata, magsulat ng tungkol kay Joseph 
Smith sa likod ng bawat piraso.) 

3. Ihanda ang mga sumusunod na sinulatang piraso ng papel: 

Sumunod 

Maglingkod 

Magmahal 

Magbasa ng mga banal na kasulatan 

4. Maghanda sa pag-awit ng "Pag-ibig sa Tahanan" (Mga Himno). 

5. Ihanda ang sumusunod na mga kagamitan: 
a. Teyp. 
b. Larawan 3-6, Ang Propetang si Joseph Smith (62002; Pakete ng Larawan 

ng Sining ng Ebanghelyo 401); larawan 3-7, Ang Pamilya ni Joseph Smith; 
larawan 3-8, Si Joseph Smith ay Naghahanap ng Karunungan sa Biblia 
(Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 402); at larawan 3-9, Si 
Jesus ang Cristo (62572; Pakete ng Sining ng Larawan ng Ebanghelyo 
240). 

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 
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Si Joseph Smith ay May Mabuting Pamilya 

Gawaing pantawag Ipakita sa mga bata ang natakpan na larawan ni Joseph Smith. Sabihin sa 
pansin kanila na ang larawang nasa ilalim ay larawan ng isang taong nagmahal sa 

Ama sa Langit at sumunod sa mga aral ni Jesucristo. Sabihin sa mga bata ang 
isa sa mga sumusunod na katotohanan, at hilingin sa isang bata na tanggalin 
ang isang piraso ng papel mula sa natatakpang larawan. Ulitin ang gayon 
hanggang sa ang lahat ng mga piraso ay natanggal na at makita ng mga bata 
ang larawan. (Para sa klase ng mas nakatatandang bata, maaaring naisin 
mong isulat ang mga katotohanang ito sa likod ng mga piraso ng papel at 
hayaang maghalinhinan ang mga bata sa pagtatanggal ng piraso ng papel at 
pagbabasa nang malakas sa impormasyong nasa likod.) 

Mga katotohanan tungkol kay Joseph Smith: 

• Mahilig siyang maglaro. 

• Asul ang kanyang mga mata. 

• Isinilang siya noong ika-23 ng Disyembre. 

• Ang pangalan ng nanay niya ay Lucy. 

• Ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay hindi 
mayaman, ngunit sila ay maligaya. 

• Siya ay masipag magtrabaho. 

• Ipinangalan siya sa kanyang ama. 

• Siya ay matapat. 

• Siya ay dinalaw ng mga anghel. 

• Ang pangalan ng asawa niya ay Emma. 

• Siya ay malakas na tao. 

Pagkatapos ay tanungin ang mga bata ng: 

• Sino ito? 

• Ano pa ang alam ninyo tungkol kay Joseph Smith? 

Kung may mga tanong ang mga bata tungkol kay Joseph Smith, talakayin nang 
maikli ang mga ito. Ipaliwanag na siya ang unang propeta at Pangulo ng Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw. Siya ay taong napakabait 
at mapagmahal. Ipaliwanag na marami pang matututuhan ang mga bata tungkol 
kay Joseph Smith sa mga aralin sa hinaharap. 

Larawan at kuwento Ipakita sa mga bata ang larawan 3-7, Ang Pamilya ni Joseph Smith, at sabihin 
sa kanila ang sumusunod tungkol sa kabataan ni Joseph: 

Sa larawan, si Joseph Smith ay ang batang lalaki na nasa kanan na nakasuot 
ng puting kamiseta. Asul ang kanyang mga mata at medyo kulay tsokolate ang 
buhok. Marami siyang mga kapatid. Si Joseph ay masigla, masayahing bata na 
palaging nakatawa, mahilig maglaro ng bola, makipagbuno, magpadulas sa 
yelo, at maglaro ng iba't ibang palaro. 

Noong bata pa si Joseph, sa kanilang bahay lamang sila nag-aaral dahil walang 
malapit na paaralan sa kanila. Sa dakong huli, si Joseph at ang kanyang mga 
kapatid ay pumasok na sa paaralan kung saan sila higit na natuto tungkol sa 
pagbabasa, pagsusulat, at pagbibilang. 
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Hinawan ng pamilya ni Joseph ang bahagi ng lupang binibili nila at nagtayo ng 
isang maliit na bahay na yari sa troso sa timog ng Palmyra, New York. Ang 
bahay na yari sa troso ay may maliliit na bintanang salamin at sahig na yari sa 
kahoy. Ang mga silid ay pinaiinitan ng malaking fireplace na yari sa bato na 
nasa kusina. Ang ginamit na ilawan ng mga Smith ay mula sa kandilang 
nakalagay sa lata na may kasamang sebong nakalubog dahil walang koryente 
noon. Nagtanim sila ng trigo, mais, mga bins, at flax. Ginamit ni Lucy Smith at 
ng kanyang mga anak na babae ang flax upang makagawa ng telang linen. 
Pinutol ng kalalakihan ang mga puno sa kanilang lupa at itinabi ang mga ito 
upang matuyo at sunugin ang mga ito at ipagbili ang mga abo para makagawa 
ng sabon. Ang pamilyang Smith ay gumawa ng mga silya at basket na yari sa 
kahoy. Sinabi ni Lucy na nakapagtayo sila ng isang maginhawa datapwat maliit 
na tahanan na "tunay na kumpleto sa kasangkapan na yari sa sarili [nilang] 
pagsisikap." (Tingnan sa Donald L. Enders, "A Snug Log House," Ensign, Ago. 
1985, p. 14-22 at Dale L. Berge, "Archaeological Work at the Smith Log 
House," Ensign, Ago. 1985, p. 24-26.) 

• Paanong katulad ng tahanan ni Joseph Smith ang inyong tahanan? 

• Ano ang pagkakaiba ng inyong tahanan sa tahanan ni Joseph Smith? 

Maraming bagay ang ginawa ng ama ni Joseph Smith upang kumita ng pera, 
kabilang na ang pagsasaka. Si Joseph ay nagtrabahong mabuti na kasama ng 
kanyang ama sa pagtatanim ng butil, mga prutas, at mga gulay, Nag-alaga din 
ng baka, mga baboy, at manok ang pamilyang ito. Gumawa sila ng mga bariles, 
timba, at mga walis. Ang nanay ni Joseph at ang kanyang mga kapatid na babae 
ay nagtrabahong mabuti sa pagluluto, pananahi, paglilinis, pag-aalaga sa mga 
maliliit na bata, paggawa ng keso at mantekilya, at pag-aasikaso sa kusina, hardin, 
at paggagatas sa mga baka. Minsan isang taon ay nanalo ang pamilyang Smith 
sa paggawa ng pinakamainam na kalidad ng maple syrup sa pamayanan. 

• Anong uri ng trabaho ang ginagawa ng inyong pamilya nang magkakasama? 

• Ano ang maaari ninyong gawin upang matulungan ang inyong pamilya? 

Noong bata pa si Joseph Smith ay iilan lamang ang mga pagamutan at kakaunti 
pa lamang ang mga gamot. Ang mga doktor ay naglalakbay papunta sa mga 
bahay ng mga maysakit upang tulungan sila. 

Noong bata pa si Joseph Smith, siya ay nagkasakit nang malubha. Ang isang 
binti ni Joseph ay nagkaroon ng impeksyon at namaga. Ubod nang sakit iyon. 
Lalong tumindi ang sakit nang kinailangang operahan ng doktor ang kanyang 
binti upang alisin ang impeksyon. Walang malapit na ospital kaya't ang operasyon 
ay kinailangang gawin sa tahanan nina Joseph. Walang gamot si Joseph upang 
pigilan ang sakit habang isinasagawa ang operasyon, kaya nakadama siya 
nang matinding sakit. 

Nagbalik ang impeksyon at nanatiling masakit at namamaga ang binti ni Joseph. 
Sa wakas ay nagpasiya ang doktor na hindi gagaling ang binti; naisip niya na 
kakailanganin niyang putulin ito upang hindi kumalat ang impeksyon sa buong 
katawan ni Joseph at maging sanhi ng pagkamatay niya. Ang pamilya ni Joseph 
ay labis na nag-alala. Nanalangin ang kanyang ina na sana ay may magawa 
upang mailigtas ang kanyang binti. Pagkatapos ay hiniling niya sa doktor na 
minsan pang subuking operahan ang bahagi ng binti na may impeksyon. Ang 
doktor ay sumang-ayon. 
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Aralin 1 

Dahil walang gamot upang mapigil ang sakit, ninais ng doktor na uminom ng 
alak si Joseph upang tulungan siyang makayanan ang sakit. Ngunit ayaw itong 
inumin ni Joseph. Nais ng doktor na itali sa kama si Joseph upang hindi siya " 
sisipa habang isinasagawa ang operasyon. Ngunit pinili ni Joseph na huwag 
itali. Sa halip ay pinili niyang hawakan ng kanyang ama ang kanyang mga bisig. 
Hiniling niya sa kanyang ina na lumabas habang isinasagawa ang operasyon 
upang hindi niya makita. Alam niya na mahirap ito para sa kanyang ina at ayaw 
niyang mabahala siya. 

Habang isinasagawa ang matagal at masakit na operasyon, si Joseph ay 
mahigpit na hinawakan ng kanyang ama. Nang matapos ito, si Joseph ay 
nanghina at napagod, subalit ang lahat ng impeksyon ay nawala na. Nailigtas 
ang binti ni Joseph. 

• Paano ipinakita ni Joseph Smith sa kanyang pamilya na sila ay mahal niya? 
Paano nila ipinakita ang kanilang pagmamahal sa kanya? 

• Paanong katulad ng pamilya ni Joseph Smith ang inyong pamilya? 

• Sa anu-anong paraan ninyo nais maging katulad ni Joseph Smith? 

Sinunod ni Joseph Smith ang mga Aral ni Jesucristo 

Gawain sa Marahil ang pamilya ni Joseph Smith ay katulad ng inyong pamilya sa maraming 
sinulatang piraso bagay. Sila ay madalas na nananalanging magkakasama. Madalas silang 
n 9 papel magkakasamang umaawit, nagpupunta sa simbahan, at nagbabasa ng Biblia. 

Sinikap nilang sundin ang mga aral ni Jesus. 

Ilagay nang patihaya ang mga sinulatang piraso ng papel sa mesa o sa sahig. 
Anyayahan ang mas nakatatandang bata na pumili ng isang sinulatang piraso 
ng papel at bigkasin nang malakas ang salita o idikit ito sa pisara. Ipaliwanag 
sa mga bata na ang mga sinulatang piraso ng papel ay naglalarawan ng mga 
paraan kung paano sinunod ni Joseph Smith ang mga aral ni Jesus. Habang 
pinipili ang bawat sinulatang piraso ng papel, sabihin sa mga bata kung ano 
ang ginawa ni Joseph upang sundin ang aral na iyon at talakayin kung paano 
rin sila makasusunod kay Jesucristo. 

Sumunod. Alam ni Joseph na sinabi sa Biblia, "Igalang mo ang iyong ama at 
ang iyong ina" (Exodo 20:12). Iginalang ni Joseph ang kanyang mga magulang 
sa pamamagitan ng pagiging mapagmahal at masunurin. 

• Anu-ano ang ilan sa mga bagay na maaari nating gawin upang maipakita na 
mahal natin at sinusunod natin ang ating mga magulang? 

Maglingkod. Itinuro ni Jesus na dapat nating paglingkuran ang bawat isa. Si 
Joseph Smith ay isang mabuting manggagawa at palaging nagsisikap na 
gawin ang kanyang bahagi ng gawain nang hindi dumaraing. Pinaglingkuran 

.niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagiging matulungin at 
pagtatrabahong mabuti. 

• Paano ninyo napaglingkuran ang mga miyembro ng inyong pamilya sa 
linggong ito? 

Magmahal. Ang isa sa mga pinakamatalik na kaibigan ni Joseph ay ang 
kanyang kapatid na si Hyrum, na anim na taon ang tanda sa kanya. Ang mga 
magkakapatid sa pamilya ni Joseph ay madalas na magkakasamang naglalaro. 
Sinikap nilang magpakita ng pagmamahal para sa bawat isa. 
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Awitin o bigkasin ang mga salita sa "Pag-ibig sa Tahanan": 

Kayganda ng paligid 
Kung may pag-ibig; 
May tuwa bawat himig 
Kung may pag-ibig. 
Payapa't masagana, 
May ngiti bawa't isa. 
Panahon ay kay bilis 
Kung may pag-ibig. 

• Kailan ninyo huling sinabi sa inyong mga magulang na mahal ninyo sila? Sa 
inyong mga kapatid na lalaki at babae? 

• Paano kayo nagpapakita ng pagmamahal sa mga miyembro ng inyong 
pamilya? 

Magbasa ng mga banal na kasulatan. Alam ni Joseph na ang mga aral ni 
Jesucristo ay mahalaga. Madalas niyang iniisip ang tungkol sa Ama sa Langit 
at kay Jesus. Gusto niyang marami pa silang matutuhan tungkol sa kanila kaya 
madalas siyang nagbabasa ng Biblia at nananalangin. Ipakita ang larawan 3-8, 
Naghahanap ng Karunungan sa Biblia si Joseph Smith. 

• Bakit mahalaga ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan? 

Manalangin. Noong may sakit si Joseph Smith, ang kanyang ina ay humingi ng 
tulong sa Ama sa Langit. Sinagot ng Ama sa Langit ang kanyang panalangin at 
tinulungang gumaling si Joseph. 

• Anong tulong ang maaari ninyong hilingin sa Ama sa Langit upang 
matulungan kayo sa inyong gagawin? 

• Ano pa ang maaari ninyong hilingin sa Ama sa Langit? 

Buod 
Mga larawan Ipakita sa mga bata ang larawan 3-6, Ang Propetang si Joseph Smith. Ipakita rin 

sa kanila ang kalasag na PAT at ipaalala sa kanila ang kanilang mga singsing 
na PAT. Sabihin sa mga bata na si Joseph Smith ay isang mabuting halimbawa 
sa pagpili ng tama. Siya ay mabait sa kanyang pamilya at sumunod sa mga 
aral ni Jesus. Ipakita ang larawan 3-9, Si Jesus ang Cristo. Kapag pinipili natin 
ang tama, tayo ay sumusunod kay Jesus, katulad ng ginawa ni Joseph Smith. 

Patotoo ng guro Ibigay ang iyong patotoo na minahal ni Joseph Smith ang kanyang pamilya at 
naging isang dakilang propeta. Pinili niya ang tama at pinaglingkuran ang Ama 
sa Langit. 

Anyayahan ang isang bata na mag-alay ng pangwakas na panalangin. Hilingin 
sa kanyang pasalamatan ang Ama sa Langit dahil sa magandang halimbawa ni 
Joseph Smith at humingi ng tulong upang maalalang sundin ang halimbawang 
iyon sa linggong ito. 

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

para sa mga bata. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang 
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Aralin 1 

pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang "Oras ng 
Klase" sa "Mga Tulong Para sa Guro." 

1. Papiliin ang mga bata ng isang paraan na masusunod nila ang halimbawa ni 
Joseph Smith sa linggong ito. Habang nagpapasiya sila, magpasa ng mga 
lapis at papel. Ipasulat sa mga bata ang kanilang mga pangalan at ang 
kanilang mga napili sa gawing itaas ng papel. Tulungan sila kung 
kinakailangan. (Halimbawa, "Magiging mabait ako sa linggong ito.") 
Pagkatapos ay magpasulat o magpaguhit ng isang larawan sa kanila na 
nagpapakita ng kanilang pinili upang sundin ang halimbawa ni Joseph 
Smith. 

Hikayatin ang mga bata na iuwi ang kanilang mga papel upang ipakita sa 
kanilang mga magulang at ilagay sa isang lugar kung saan ay madalas 
nilang makikita ito sa buong linggo. 

2. Magkakasamang awitin ang "Piliin ang Tamang Daan"; ang mga titik ay 
kasama sa likod ng manwal na ito, 
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Aralin 24 Ang Unang Pangitain 

Layunin Tulungan ang mga bata na malaman na nakita ni Joseph Smith ang Ama sa 
Langit at si Jesucristo. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Santiago 1:5 at ang Joseph Smith— 
Kasaysayan 1:7-20. 

2. Kung may makukuha, maghanda na ipalabas ang Ang Unang Pangitain 
(15 minuto), sa videocassette na Moments from Church History (53145). 

3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga titik sa "Ang Unang Panalangin 
ni Joseph Smith" {Mga Himno)\ ang mga titik ay kasama sa likod ng 
manwal na ito. 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Biblia at Mahalagang Perlas. 
b. Mga krayola at papel. 
c. Larawan 3-8, Si Joseph Smith ay Naghahanap ng Karunungan sa Biblia 

(Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 402); at larawan 3-10, Ang 
Unang Pangitain (62470; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 403). 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin Nakita ni Joseph Smith ang Ama sa Langit at si Jesucristo 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Gawaing pantawag Ipakita ang larawan 3-8, Si Joseph Smith ay Naghahanap ng Karunungan 
pansin sa Biblia. 

• Sino ito? (Si Joseph Smith.) 

• Ano ang ginagawa niya? 

• Bakit kaya niya binabasa ang Biblia? 

Ipaliwanag sa mga bata na noong labing apat na taong gulang si Joseph 
Smith, siya ay nanirahan kasama ng kanyang pamilya sa isang bukid. Noong 
panahong iyon, ang mga taong nakatira sa malapit sa kanila ay interesado sa 
relihiyon. Nagdaraos ng mga pulong ang bawat ministro ng iba't ibang 
simbahan upang ipaliwanag ang kanilang mga paniniwala. Ang bawat ministro 
ay nagsabing ang kanyang simbahan ay ang tama at sinikap na hikayating 
sumapi ang mga tao. Dahil nais malaman ni Joseph Smith kung aling simbahan 
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Talakayan sa banal 
na kasulatan 

Videocassette o 
kuwento sa banal 
na kasulatan 

Larawan at 
talakayan 

ang talagang totoo, siya ay dumalo sa ilang pulong ng iba't ibang relihiyon. 
Natuklasan niya na ang bawat ministro ay may kakaibang ideya tungkol sa 
Diyos at sa mga banal na kasulatan. 

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Joseph Smith tungkol sa lahat ng 
magkakaibang paniniwalang ito? (Nalito.) 

Kung may isang bata sa klase na nakakabasa, tulungan siyang basahin ang 
Joseph Smith—Kasaysayan 1:10 o basahin mo ito nang malakas. Magsimula 
sa pamamagitan ng pagsasabing "Madalas kong sinasabi sa aking sarili . . . " 

Bigyang-diin na nakapagpalito kay Joseph ang maraming ideya at opinyon. 
Nag-isip siya kung alin sa mga simbahang ito ang tama o kung ang lahat ng 
mga ito ay mali. Ang ina ni Joseph, dalawang kapatid na lalaki, at kapatid na 
babae ay sumapi sa Simbahang Presbitero, ngunit si Joseph ay hindi sumapi 
sa alinman sa mga simbahan. 

Ipakita sa mga bata ang isang Biblia at ipaliwanag na madalas na magbasa ng 
Biblia si Joseph. Isang araw ay may nabasa siyang talata na lubos na nakintal 
sa kanyang isipan. 

Ipabasa nang malakas sa nakatatandang bata ang Santiago 1:5 o ikaw mismo 
ang magbasa nito nang malakas. 

• Ano kaya ang ibig sabihin ng kakulangan ng karunungan? (Tiyaking alam ng 
mga bata na ang ibig sabihin ng kakulangan ng karunungan ay hindi sapat 
ang kaalaman at pang-unawa sa isang bagay.) 

• Ano ang ibig sabihin ng humiling sa Diyos? (Manalangin sa Ama sa Langit.) 

Basahing muli ang banal na kasulatan. Ipaliwanag na ang ibig sabihin ng banal 
na kasulatang ito ay maaari tayong manalangin sa Ama sa Langit at humiling sa 
kanya na tulungan tayong maunawaan at malaman ang tungkol sa isang bagay. 

Alam ni Joseph na kulang siya sa karunungan. Siya ay nalito. Hindi niya alam 
kung aling simbahan ang totoo, kaya nagpasiya siyang gawin ang isinasaad ng 
Biblia—manalangin sa Ama sa Langit. 

Ipalabas ang Ang Unang Pangitain, o isalaysay ang sumusunod: 

Isang umaga ng tagsibol, si Joseph ay naglakad patungo sa isang kakahuyan 
na malapit sa kanyang tahanan. Pagkatapos tumingin sa paligid upang tiyakin 
na siya ay nag-iisa, si Joseph ay lumuhod upang manalangin. 

Habang siya ay nananalangin, nakakita siya ng nagniningning na liwanag na 
nakalutang sa may uluhan niya. Ganito ang paglalarawan ni Joseph sa nakita 
niya: "Nang tumuon sa akin ang liwanag, nakakita ako ng dalawang Katauhan, 
na ang liwanag at kaluwalhatian ay hindi kayang maisalarawan, nakatayo sa 
hangin sa ulunan ko" (Joseph Smith—Kasaysayan 1:17). 

Ipakita ang larawan 3-10, Ang Unang Pangitain. 

Tinawag ng isa sa mga persona ang pangalan ni Joseph at, habang nakaturo 
sa isa ay nagsabing, "Ito ang Aking Pinakamamahal na Anak, Pakinggan Siya!" 
(Joseph Smith—Kasaysayan 1:17). 

• Sinu-sino ang dalawang personang ito? (Ang Ama sa Langit at si Jesus.) 

Tinanong ni Joseph ang Ama sa Langit at si Jesus kung aling simbahan ang 
tama at alin ang kanyang sasapian. Sinabihan siyang hindi siya dapat sumapi 
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sa aiin sa mga simbahan dahil silang lahat ay mali. Nalaman ni Joseph na ang 
totoong simbahan ni Jesus ay wala na sa lupa. 

Ang lugar kung saan nakita ni Joseph Smith ang Ama sa Langit at si Jesus ay 
tinatawag ngayong Sagradong Kakahuyan. 

• Ano kaya ang nadama ni Joseph Smith pagkatapos niyang makita ang Ama 
sa Langit at si Jesus? 

Maraming Bagay ang Natutuhan ni Joseph Smith mula 
sa Kanyang Pangitain 

Tanungin ang mga bata kung ano ang nalaman ni Joseph Smith mula sa 
kanyang pangitain. Ituro ang sumusunod na mga punto: 

1. Nakita ni Joseph ang Ama sa Langit at si Jesus. Nalaman niya na sila ay may 
mga katawan na binubuo ng laman at buto. 

2. Nalaman niya na ang totoong simbahan ni Jesus ay wala na sa lupa. 

3. Nalaman niyang hindi siya dapat sumapi sa alinman sa mga simbahan. 
Bigyang-diin na wala kahit isa man sa mga simbahan ang totoo. (Maaari mong 
sabihin sa mga bata na ipapaliwanag sa susunod na aralin kung paano 
tumulong si Joseph Smith na maibalik ang tunay na simbahan ni Jesus sa lupa.) 

4. Nalaman niya na ang ating Ama sa Langit at si Jesus ay nagmamahal sa atin 
at sinasagot ang ating mga panalangin. 

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa "Ang Unang Panalangin ni Joseph Smith," 
0 maaari mong anyayahan ang isang panauhin upang kantahin ang awiting ito 
sa mga bata. 

Saligan ng Minsan ay sumulat si Joseph Smith sa isang tao at ipinaliwanag kung ano ang 
pananampalataya itinuturo ng Simbahan. Ang isang bahagi ng liham na iyon ay kinilala bilang ang 

Mga Saligan ng Pananampalataya. 

Tulungan ang mga bata na ulitin ang unang saligan ng pananampalataya, 
na nagsasaad na naniniwala tayo sa Ama sa Langit, kay Jesucristo, at sa 
Espiritu Santo. 

Buod 

Patotoo Magpatotoo na nakita ni Joseph Smith ang Ama at ang Anak, at ipahayag ang 
iyong pasasalamat para kay Joseph Smith. 

Magpatotoo na napag-alaman ni Joseph na ang pangako sa Santiago 1:5 ay 
totoo. Kung kulang tayo sa karunungan ay maaari tayong humiling sa Ama sa 
Langit at tumanggap ng kasagutan. 

Magpatotoo na lahat tayo ay mahal ng Ama sa Langit at ni Jesus. Tutulungan 
nila tayong hanapin ang mga sagot sa ating mga tanong katulad ng pagtulong 
nila kay Joseph Smith. Maaaring hindi magpakita ang mga anghel sa atin; 
ngunit kung taimtim tayong hihiling ay sasagutin ng Ama sa Langit ang mga 
panalangin natin sa paraan na pinakamainam sa atin. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. Hilingin 
sa kanyang pasalamatan ang Ama sa Langit para kay Joseph Smith at sa 
kanyang pangitain sa Ama sa Langit at kay Jesus. 
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamabisa 

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. Ipapikit sa mga bata ang kanilang mga mata habang binabasa mo ang mga 
titik sa awit na "Ang Sagradong Kakahuyan" (The Sacred Grove, Children's 
Songbook, p. 87). Hilingin sa kanilang isiping mabuti ang karanasan ni Joseph 
Smith upang makaguhit sila ng larawan nito. 

Ang Sagradong Kakahuyan 
Maliwanag at luntian, 
Habang si Joseph nagdasal, 
Habang si Joseph nagdasal 
Sa sagradong lugar. 

Ang Dios Ama at ang Anak 
Ay nagpakita't nagwika. 
Pangamba'y napawi nila, 
Pangamba'y napawi nila 
At puso'y nagalak. 

Paguhitin ang bawat bata ng isang larawan ni Joseph Smith sa Ang Sagradong 
Kakahuyan, at pamagatan itong "Si Joseph Smith sa Sagradong Kakahuyan." 

2. Basahing muli nang malakas ang Santiago 1:5 sa mga bata at ipaliwanag 
kung paano tayo tinuturuan nito na makahanap ng mga sagot sa ating mga 
problema. Bigyan ang mga bata ng mga sitwasyon na kung saan maaari 
silang "magkulang sa karunungan" at kailangang "humiling sa Diyos." 
Tulungan silang mag-isip ng mga paraan kung saan ay matutulungan sila ng 
Ama sa Langit sa mga problema kung sila ay hihiling sa kanya. Maaari kang 
gumamit ng mga sitwasyon na katulad ng mga sumusunod: 

• Nalulungkot ka dahil ikaw at ang matalik mong kaibigan ay palaging nag-aaway 
nitong bandang huli. Hindi mo alam kung paano mapabubuti ang mga bagay. 

• Nalulungkot ka at natatakot sa iyong pagtulog sa gabi. 

• May sakit ang nanay mo at tila malungkot siya. Nais mo siyang tulungang 
maging masaya muli. 

Tiyakin na bigyang-diin na karaniwang sinasagot ng Ama sa Langit at ni Jesus 
ang mga panalangin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng payapang 
pakiramdam, na matututuhan pa ng mga bata sa ibang aralin. Hindi dapat 
asahan ng mga bata na magpapakita sa kanila ang Ama sa Langit at si Jesus 
upang sagutin ang kanilang mga panalangin. 
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Ang Simbahan ni Jesucristo 
ay Naipanumbalik 

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na ang totoong Simbahan ni 
Jesucristo ay naipanumbalik. 

Paghahanda 1. Pag-aralan ang Amos 3:7. 

2. Kung may makukuha sa inyong lugar, makipag-ayos upang maipalabas ang 
Joseph Smith: The Man (9 na minuto), sa videocassette na Moments from 
Church History (53145). 

3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga titik sa "Ang Pagkasaserdote ay 
Naipanumbalik" {Aklat ng mga Awit Pambata); ang mga titik ay kasama sa 
likod ng manwal na ito. 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Doktrina at mga Tipan at isang Biblia. 
b. Isang kaakit-akit na bagay o larawan, gaya ng isang bulaklak, kabibe, o 

magandang larawan mula sa aklatan ng bahay-pulungan. 
c. Tisa, pisara, at pambura. 
d. Mga papel na irorolyo at gagawing mga torotot. 
e. Larawan 3-10, Ang Unang Pangitain (62470; Pakete ng Larawan ng Sining 

ng Ebanghelyo 403); larawan 3-11, Ipinagkakaloob ni Juan Bautista ang 
Pagkasaserdoteng Aaron (62013; Pakete ng Larawan ng Sining ng 
Ebanghelyo 407); larawan 3-12, Pagpapanumbalik ng Pagkasaserdoteng 
Melquisedec (62371; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 408); 
larawan 3-13, Batang Lalaki na Binibinyagan (62018); at larawan 3-14, 
Batang Babae na Pinagtitibay (62020). 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Ang Totoong Simbahan ay Naipanumbalik 

Basahin ang Apocalipsis 14:6-7 sa mga bata. Ipaliwanag na ang anghel sa 
banal na kasulatang ito ay ang anghel na si Moronias, na nagpakita kay Joseph 
Smith at nagpahayag na ang ebanghelyo ay ipanunumbalik. Iparolyo sa mga 
bata ang mga papel at gawing mga "torotot." Hayaang maghalinhinan ang mga 
bata sa pagkukunwaring isang anghel na nagpapahayag na ang Simbahan ay 
naipanumbalik. 

Gawaing pantawag 
pansin 
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Larawan at 
talakayan 

Larawan at 
talakayan 

Pakay aralin 

Ipakita ang larawan 3-13, Batang Lalaki na Binibinyagan. 

• Ano ang mangyayari kung walang sinumang mabibinyagan? (Walang 
sinumang magiging miyembro ng Simbahan ni Jesucristo.) 

Sabihin sa mga bata na noong nabuhay si Jesus sa lupa ay nais niyang 
matutuhan at masunod ng mga tao ang mga kautusan niya. Ang mga aral na 
ito ay makatutulong sa mga tao na malaman kung ano ang kailangan nila para 
makabalik at manirahang muli sa piling niya at ng Ama sa Langit. Itinatag ni 
Jesus ang kanyang simbahan para tulungan ang mga tao na matutuhang 
ipamuhay ang mga aral niya. Pagkatapos mamatay si Jesus at ang kanyang 
mga Apostol ay hindi namuhay ang mga tao ayon sa itinuro ni Jesus. Binago 
ng mga tao ang mga aral niya kaya't nawala ang totoong simbahan. Kinuha ni 
Jesus ang kanyang pagkasaserdote mula sa mga tao sa lupa. Ang ibig sabihin 
nito ay hindi na mabibinyagan ang mga tao sa pamamagitan ng tamang 
awtoridad. At kung wala ang awtoridad na iyon ng pagkasaserdote, hindi 
matatanggap ng mga tao ang kaloob na Espiritu Santo, hindi sila maibubuklod 
sa templo bilang isang pamilya, o hindi magkakaroon ng propeta na 
makikipag-usap sa Ama sa Langit at kay Jesucristo sa lupa. 

Ipakita ang larawan 3-10, Ang Unang Pangitain. 

• Sino ang nasa larawang ito? (Ang Ama sa Langit, si Jesus, at si Joseph Smith.) 

• Ano ang nangyari nang manalangin si Joseph Smith upang malaman kung 
aling simbahan ang totoo? (Nagpakita sa kanya ang Ama sa Langit at si Jesus. 
Sinabi sa kanya ni Jesus na huwag sumapi sa alinman sa mga simbahan dahil 
wala ni isa sa mga ito ang totoo. 

Ipaliwanag sa mga bata na ang totoong simbahan ay wala pa sa lupa noong 
panahong iyon. Nais ni Jesus na ipanumbalik sa lupa ang mga aral niya at ang 
kanyang simbahan. 

• Ano ang ibig sabihin ng salitang ipanumbalik? (Ibalik muli ang isang bagay 
sa dati nitong katayuan.) 

Pagkatapos sumagot ng mga bata ay ibigay ang mga sumusunod na halimbawa: 

Ipakita ang bagay o larawan na dinala mo. Talakayin kung bakit sa palagay mo 
ay kaakit-akit at kapaki-pakinabang ang bagay na ito at hilingin sa mga bata na 
ibahagi ang mga damdamin nila. Pagkatapos ay anyayahan ang isang bata na 
kunin ang bagay at hawakan ito sa hindi nakikita ng ibang mga bata. 

• Gusto ba ninyong maibalik muli sa atin ang magandang bagay o larawang ito 
at ilagay sa lugar na makikita natin? 

Ipabalik muli sa bata ang bagay sa lugar kung saan ay makikita itong muli ng 
klase. Ipaliwanag na naibalik ang bagay sa dati nitong kinalalagyan. Ituro na 
ang ibig sabihin ng ibalik ay gawing katulad pa rin ng dati ang isang bagay. 
Paalalahanan ang mga bata na kahit na itinatag ni Jesus ang kanyang 
Simbahan sa paraang nais niya ay inalis pa rin ng mga tao ang mga 
katotohanan pagkatapos mamatay si Jesus at ang kanyang mga Apostol. 
Gusto ni Jesus na maibalik ang kanyang mga aral, kanyang Simbahan, at ang 
kanyang awtoridad na magbinyag ng mga tao, na katulad mismo noong nasa 
lupa pa siya. 
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Talakayan 

Videocassette at 
talakayan 

Talakayan sa banal 
na kasulatan 

Talakayan 

Larawan at 
talakayan 

Sabihin sa mga bata na pinili ng Ama sa Langit at ni Jesucristo ang isang batang 
lalaki na masunurin at mapagkakatiwalaan upang tulungan siyang maipanumbalik 
ang kanyang Simbahan. 

• Sino ang batang lalaki na ito? (Joseph Smith.) 

Iturong muli ang larawan ng Unang Pangitain, at ipaliwanag na sa tuwing nasa 
lupa ang totoong Simbahan, ang Panginon ay pumipili ng isang propeta upang 
pamunuan ito. Pinili ni Jesus si Joseph Smith upang maging unang 
makabagong propeta. 

Kung may makukuha, ipalabas ang Joseph Smith: The Man. 

• Ano ang isang propeta? 

Ipaliwanag na ang isang propeta ay isang taong binigyan ni Jesus ng mga 
tagubilin para sa kanyang Simbahan. 

Tulungan ang mas nakatatandang bata na basahin nang malakas ang Amos 
3:7 o kaya ay ikaw mismo ang magbasa nito. Ipaliwanag na ang ibig sabihin 
ng "ihahayag ang kaniyang lihim" ay magbigay ng mga tagubilin sa kanyang 
propeta sa pamamagitan ng mga pangitain, panaginip, o iba pang pahayag. 

• Kanino ibinibigay ni Jesucristo ang kanyang mga tagubilin? (Sa buhay 
na propeta.) 

Ipaliwanag na ang propeta ang nagsasabi sa mga tao tungkol sa nais ipagawa 
ni Jesus sa kanila. Tinutulungan tayo ng mga propeta na piliin ang tama upang 
makabalik tayo at mamuhay sa piling ng Ama sa Langit at ni Jesus. 

Ipakita sa mga bata ang isang kopya ng Doktrina at mga Tipan. 

Ipaliwanag na ibinigay ni Jesus kay Joseph Smith ang karamihan sa mga salitang 
nakasulat sa aklat na ito. Ang ilan sa mga salitang ito ay nagsabi kay Joseph 
tungkol sa totoong Simbahan ni Jesus. Mula sa mga banal na kasulatang ito ay 
malalarman natin na ipinanumbalik ni Jesus ang totoong Simbahan sa 
pamamagitan ni Joseph Smith. 

Tinanggap ni Joseph Smith ang Pagkasaserdote 

Ipaliwanag sa mga bata na bago makatulong si Joseph Smith sa 
pagpapanumbalik ng Simbahan ay kinailangan munang mabigyan siya ng 
natatanging kapangyarihan—ang karapatang kumilos para kay Jesus. 

• Alam ba ninyo kung ano ang tawag sa kapangyarihang ito? (Ang 
pagkasaserdote.) 

Isalaysay ang sumusunod na kuwento kung paano tinanggap ni Joseph Smith 
ang pagkasaserdote. 

Napag-alaman nina Joseph Smith at Oliver Cowdery ang tungkol sa pagbibinyag 
habang isinasalin ang Aklat ni Mormon. Nais nilang mabinyagan sa totoong 
Simbahan. Lumuhod sila at nanalangin sa Ama sa Langit. Maya-maya ay 
nagpakita sa kanila ang isang mensaherong mula sa langit. 

Ipakita ang larawan 3-11, Ipinagkakaloob ni Juan Bautista ang 
Pagkasaserdoteng Aaron. 

Ipaliwanag na ang sugo ay si Juan Bautista, ang taong nagbinyag kay Jesus. 
Nang magpakita siya kina Joseph at Oliver, sila ay tinuruan niya ng tungkol sa 
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pagbibinyag. Ibinigay niya sa kanila ang kapangyarihang magbinyag. Ang 
kapangyarihang ito ay tinatawag na Pagkasaserdoteng Aaron. Pagkatapos ay 
sinabihan sila ni Juan Bautista na binyagan nila ang isa't isa sa katulad na 
paraan noong bininyagan niya si Jesus. Una ay bininyagan ni Joseph si Oliver 
sa kalapit na ilog at pagkatapos ay bininyagan ni Oliver si Joseph. 

Ang tamang paraan ng pagbibinyag ay ipinanumbalik sa daigdig, katulad na 
katulad ng itinuro ni Jesus. 

Mga larawan at Ipakita ang larawan 3-12, Pagpapanumbalik ng Pagkasaserdoteng Melquisedec. 
talakayan . . . . 

Ipaliwanag na pagkaraan ng ilang linggo ay may tatlong iba pang mensahero 
na nagpakita kina Joseph at Oliver. Ang mga kalalakihang ito ay tatlo sa mga 
Apostol ni Jesus noong nabubuhay pa siya sa daigdig at ang mga pangalan 
nila ay Pedro, Santiago, at Juan. Ipinatong nila ang mga kamay nila sa ulo nina 
Joseph at Oliver at ibinigay sa kanila ang Pagkasaserdoteng Melquisedec. Ang 
pagkasaserdoteng ito ay nakahihigit sa Pagkasaserdoteng Aaron at nagbibigay 
ng awtoridad sa kalalakihan upang makagawa ng maraming magagandang 
bagay sa pangalan ni Jesucristo, gaya ng pagbabasbas sa mga taong may 
sakit, pagbibigay ng basbas ng ama sa mga anak, at pagsasagawa ng mga 
ordenansa sa templo. 

Ang kapangyarihan ng Pagkasaserdote ay nagpapahintulot sa atin na 
mabinyagan at mapagtibay bilang mga miyembro ng Simbahan at mabigyan 
ng kaloob na Espiritu Santo. Ipakitang muli ang larawan 3-13, Batang Lalaki na 
Binibinyagan, at larawan 3-14, Batang Babae na Pinagtitibay. Ang 
kapangyarihang ito ay ginagamit din upang pagalingin ang mga may sakit at 
ibuklod ang mga pamilya sa templo upang manatili sila bilang mga pamilya sa 
walang hanggan kung mamumuhay sila nang wasto. 

Awit Awitin o bigkasin ang mga titik sa awit na, 'Ang Pagkasaserdote ay 
Naipanumbalik." 

Magbigay ng patotoo sa mga bata na ang pagkasaserdote ay nasa daigdig na 
muli. Ang kapangyarihang kumilos para kay Jesus ay ipinanumbalik sa 
pamamagitan ni Joseph Smith. Ginamit ni Joseph ang kapangyarihang ito 
upang itatag ang totoong Simbahan ni Jesus. Ang pagkasaserdoteng ito ay 
nanatili sa totoong Simbahan mula noon. 

• Ano ang tawag sa totoong simbahan ni Jesucristo? (Ang Simbahan ni 
Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw.) 

Ipaulit sa mga bata ang pangalan ng Simbahan. Ipaliwanag na ito ay tinatawag 
na Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw dahil ito ang 
totoong simbahan ni Jesus na ibinalik niya sa mga huling araw. Ang ibig 
sabihin ng mga huling-araw ay ngayon, o ang panahon natin sa ngayon. 

Buod 

Saligan ng Ipaliwanag na tayo din ay may pribilehiyo na maging mga miyembro ng 
pananampalataya simbahang itinatag ni Jesus noong siya ay nasa daigdig pa. Kung minsan ay 

tinatawag nating "Sinaunang Simbahan" ang Simbahan na itinatag ni Jesus 
noon (tingnan sa Mga Saligan ng Pananampalataya 1:6). 

Banggitin ang ikaanim na saligan ng pananampalataya at ipaulit ito sa mga 
bata na kasabay mo. Himukin ang mga marunong magsaulo na sauluhin ang 
lahat o ang bahagi lamang nito. 
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Talakayan sa pisara Hilingan ang mga bata na mag-isip ng ilang natatanging dahilan kung bakit 
gusto nilang maging mga miyembro ng tanging totoong Simbahan sa mundo. 
Isulat sa pisara ang mga sagot na katulad ng sumusunod: 

1. Upang sundin ang Ama sa Langit. 

2. Para magabayan tayo ng mga aral ni Jesus. 

3. Para mapatawad ang mga kasalanan natin. 

4. Upang tanggapin ang kaloob na Espiritu Santo. 

5. Upang makabalik at mamuhay sa piling ng Ama sa Langit at ni Jesus, 

6. Upang maging kasapi ng kaharian ng Diyos sa lupa. 

Patotoo Ipahiwatig ang iyong patotoo sa mga bata tungkol sa kung bakit sa palagay mo 
ay isang pribilehiyo ang maging isang kasapi ng totoong simbahan ni Jesus. 
Ilarawan sa mga bata ang kaligayahang naidulot ng Simbahan sa iyong buhay 
at ang iyong pasasalamat na nakasapi ka sa Simbahan. 

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. 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 dahil naibalik na sa lupa ang totoong Simbahan ni 
Jesus ay matututuhan natin ang mga bagay na itinuro ni Jesus noong siya ay 
nasa daigdig. Tayong lahat ay may pagkakataong maging miyembro ng 
Simbahan niya. 

Isalaysay ang sumusunod na kuwento sa sarili mong pananalita o ipasadula 
ito sa mga bata: 

"Ang pangalan ko ay lla Marie Goodey. Ako ay labing-apat na taong gulang 
at labing-isang taon na akong may polyo. . . . Ako ay namamalagi sa Primary 
Children's Hospital sa Lungsod ng Salt Lake. . . . 

"Naaalala ko na mula noong magkaisip ako ay itinanim na sa isipan ko ng 
aking mga magulang na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko ay ang 
aking Simbahan at ang aking Ama sa Langit. . . . Natutuhan kong mahalin 
[ang] Simbahan nang buong puso ko . . . 

"Itinuro sa akin ng mga magulang ko kung gaano kahaiaga ang pagbibinyag, 
kaya't sabik na sabik ako sa sarili kong binyag. Nang sa wakas ay naging 
walong taong gulang na ako, nasa ospital ako at sinabi ng doktor na hindi 
ako puwedeng umalis sa ospital kahit na para magpabinyag lang. Labis 
akong nalungkot at nagmakaawa sa tatay ko na pabinyagan ako habang 
walong taong gulang pa ako. Ngunit parang kailangan ko pang maghintay 
hanggang sa gumaling ako at makalabas, at walang nakaaalam kung kailan 
mangyayari iyon. 

"Pagkatapos, [bago ang ikasiyam na kaarawan ko], ang mga magulang 
ko . . . at iba pang mga kamag-anak at kaibigan ay nagpunta sa ospital, at 
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bininyagan ako . . . sa tangke ng [tubig] ng silid namin sa physical therapy. 
Pinagtibay akong miyembro ng Simbahan na minamahal ko. . . . 

"Ngayon, anim na taon na ang nakararaan, ay nahilingan akong isulat ang 
kuwentong ito para ipakita sa iba kung gaano kahalaga sa akin ang pagbibinyag. 

" . . . Gusto kong . . . sabihin sa inyo kung gaano ang pasasalamat ko na maging 
miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw" (lla 
Marie Goodey, "I Was Baptized in a Hubbard Tank," Children's Friend, Ene. 
1963, p. 30). 

2. Ipakuwento sa mga bata ang tungkol sa isang binyag na nasaksihan nila, 
gaya ng sa isang nakatatandang kapatid na lalaki o babae. 

3. Hayaang gumuhit ang mga bata at kulayan ang isang bagay na magpapaalala 
sa kanila tungkol sa pagpapanumbalik ng Simbahan, gaya ng isang torotot 
upang ihayag ang Pagpapanumbalik o ang pananalangin ni Joseph Smith sa 
isang kakahuyan. 
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Aralin 34 Pananampalataya 
kay Jesucristo 

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na ang pagkakaroon ng 
pananampalataya kay Jesucristo ang unang alituntunin ng ebanghelyo. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin at maging handang ilahad at ipaliwanag sa 
mga bata ang mga sumusunod na banal na kasulatan: Marcos 10:46-52; 
Mateo 3:13-17; 3 Nefias 11:8-17; at Doktrina at mga Tipan 76:19-23. 

2. Anyayahan ang isang taong may malakas na patotoo kay Jesucristo na 
dumalaw sa klase mo sa loob ng ilang minuto sa Simula ng aralin para ibahagi 
ang patotoo niya at damdamin tungkol sa Tagapagligtas. Tiyaking may 
pahintulot ang obispo o pangulo ng sangay bago anyayahan ang isang tao, 
at ipaalam din sa pangulo ng Primarya. 

3. Sundin ang mga tagubilin sa ibaba upang makagawa ng isang tsart na 
pinamagatang "Pagiging Kasapi ng Simbahan ni Jesucristo." (Kasama sa 
hulihan ng aralin ang isang halimbawa.) Ang tsart na ito ay gagamitin sa 
susunod na apat na aralin, kaya't maaaring naisin mong kulayan ito at idikit 
ito sa makapal na papel. Gawing sapat ang laki ng tsart na ito para makita 
ng lahat ng miyembro ng klase mo. (Maaaring naisin mo ring gamitin ang 
tsart sa oras ng pagbabahagi.) 
a. Isulat ang mga sumusunod sa mga piraso ng papel: 

Kaloob na Espiritu Santo 

Pagbibinyag 

Pananampalataya kay Jesucristo 

Pagsisisi 

b. Iteyp ang mga sinulatang piraso ng papel sa ibabaw ng mga hakbang 
ayon sa isinasaad sa aralin. Ang hakbang na "Pananampalataya kay 
Jesucristo" lamang ang gamit sa araling ito. 

4. Isulat ang "Tanungin mo ako kung ano ang natutuhan ko tungkol sa pagiging 
kasapi ng Simbahan ni Jesucristo" sa isang maliit na papel para sa bawat bata. 

5. Bago magklase, ilagay sa isang lugar na makikita ng mga bata ang isang 
kopya ng apat na pamantayang banal na kasulatan. 

6. Maghandang awitin o bigkasin ang mga titik sa awit na, "Aking Nadarama 
ang Pag-ibig ni Cristo" {Aklat ng mga Awit Pambata); ang mga titik ay 
kasama sa likod ng manwal na ito. 

7. Tulungan ang mga batang nakapagsasaulo na sauluhin hangga't maaari ang 
ikaapat na saligan ng pananampalataya. 

8. Mga kailangang kagamitan: 
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a. Isang Biblia, Aklat ni Mormon, Doktrina at mgaTipan, at Mahalagang Perlas. 
b. Larawan 3-9, Si Jesus ang Cristo (62572; Pakete ng Larawan ng Sining ng 

Ebanghelyo 240); larawan 3-16, Pagpapagaling sa Bulag (62145; Pakete 
ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 213); larawan 3-1, Binibinyagan ni 
Juan Bautista si Jesus (62133; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 
208); larawan 3-17, Nagtuturo si Jesus sa Kanluraning Bahagi ng Daigdig 
(62380; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 316); larawan 3-10, 
Ang Unang Pangitain (62479; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 
403); at larawan 3-18, Pangulong Lorenzo Snow. 

9. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Patotoo ng 
panauhin 

Paglalahad ng guro 

Tsart 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Pag-unawa sa Pananampalataya 

Ipakita ang larawan 3-9, Si Jesus ang Cristo. Panatilihing nakikita ang larawan 
sa kabuuan ng aralin. 

• Sino ito? 

Ipakilala ang panauhin ninyo at sabihin sa mga bata na inanyayahan mo ang 
taong ito na magsalita sa kanila sandali tungkol sa nadarama niya kay 
Jesucristo, Ipaliwanag na bahagi ng patotoo ng bawat tao ang kanyang 
damdamin tungkol kay Jesus. Pasalamatan ang panauhin ninyo oras na 
matapos siya at sabihing maaari na siyang maunang umalis. Pagkaalis niya ay 
itanong ang mga sumusunod: 

• Sino ang naging panauhin natin ngayon? 

• Paano ninyo nalaman na nandito kanina ang panauhin? 

Isipin ang isang bata o ibang tao na wala sa klase at itanong ang sumusunod 
na tanong. Gamitin ang pangalan ng bata sa patlang: 

• Nakita ba ni ang panauhin natin sa klase ngayon? 

• Paano malalaman ni na nagkaroon tayo ng panauhin sa 
klase ngayon? 

Ipaunawa sa mga bata na hindi nakita ng taong wala rito ang panauhin. 
Gayunman, kung ipaliliwanag ng klase na dumating ang panauhin, marahil ay 
maniniwala din ang tao. Ang maniwala sa isang bagay na tunay at totoo kahit 
na hindi natin ito nakita mismo ay pagkakaroon ng pananampalataya. 

Ipakita ang tsart na "Pagiging Kasapi ng Simbahan ni Jesucristo." Basahin ang 
pamagat ng tsart na kasabay ng mga bata. Ipabasa ito nang malakas sa mga 
mas nakababata. 

Ipaliwanag na ang pagkakaroon ng pananampalataya o paniniwala kay 
Jesucristo ang unang hakbang sa pagiging kasapi ng Simbahan ni Jesucristo. 
Ilagay ang sinulatang piraso ng papel na, "Pananampalataya kay Jesucristo," 
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Paglaiahad ng guro 

Larawan at kuwento 
sa banal na 
kasulatan 

Larawan at 
talakayan sa banal 
na kasulatan 

sa ibabaw ng unang hakbang sa tsart. (Maaari mong ipakita ang larawan ni 
Jesus na kasama ng sinulatang piraso ng papel upang paalalahanan ang mga 
mas nakababata tungkol sa sinasabi nito.) Ipabasa ang mga salita sa mga mas 
nakatatandang bata na kasabay mo. Sabihin sa mga bata na sa araling ito ay 
matututuhan nila ang tungkol sa pananampalataya kay Jesucristo. 

Ang Biblia at ang Aklat ni Mormon ay Nagpapatotoo kay Jesucristo 

• Kahit hindi natin nakita si Jesus, paano tayong makapaniniwala o 
magkakaroon ng pananampalataya na buhay siya at mahal niya tayo? (Nakita 
ng ibang mga tao si Jesus at masasabi nila sa atin ang tungkol sa kanya.) 

Ituro ang mga aklat sa mesa at ipaliwanag na ang mga aklat na ito ay tinatawag 
na mga banal na kasulatan. Binabanggit ng mga banal na kasulatan ang tungkol 
sa maraming tao na nakakita at nakipag-usap kay Jesus. 

Itaas at ipakita ang isang Biblia. Ipaliwanag na may bahagi ang Biblia na 
nagsasabi tungkol sa panahon noong nabubuhay pa si Jesus sa daigdig, ibinigay 
niya sa mga tao ang kanyang mga aral, at itinatag ang kanyang simbahan. 
Binabanggit ng Biblia ang tungkol sa mga taong nakakita at nakakilala kay 
Jesus at kung paano niya natulungan ang karamihan sa kanila. 

Ipakita ang larawan 3-16, Pagpapagaling sa Bulag. Isalaysay sa mga bata ang 
kuwento tungkol kay Bartimeo, isang lalaking bulag na nabuhay noong panahon 
ni Jesus (tingnan sa Marcos 10:46-52). 

Ipaliwanag na nang marinig ni Bartimeo na paparating si Jesus, nagmakaawa 
siya kay Jesus. Maraming tao ang nagsabi kay Bartimeo na huwag gambalain 
Jesus at tumahimik na lang siya . Subalit narinig ni Jesus si Bartimeo at iniutos 
na dalhin sa kanya si Bartimeo. Hiniling ni Bartimeo kay Jesus na pagalingin 
siya upang siya ay makakita. 

Hilingin sa mga bata na makinig habang binabasa mo ang Marcos 10:52 
upang matuklasan kung ano ang nangyari kay Bartimeo. 

• Ano ang nangyari kay Bartimeo? (Pinagaling siya ni Jesus. Nakakita 
si Bartimeo.) 

Sinabi ni Jesus na gumaling si Bartimeo dahii may pananampalataya siya. 
Naniwala si Bartimeo na mapagagaling siya ni Jesus. 

• Ano ang itinuturo sa atin ng kuwento ni Bartimeo tungkol kay Jesus? (Mahal 
tayo ni Jesus at tutulungan tayo kung may pananampalataya tayo sa kanya.) 

Ilagay ang larawan 3-1, Binibinyagan ni Juan Bautista si Jesus, sa itaas ng 
larawan ni Bartimeo. 

• Ano ang nangyayari sa larawang ito? (Binibinyagan ni Juan Bautista si Jesus.) 

Basahin ang Mateo 3:17. 

• Nang mabinyagan si Jesus, sino ang nagsalita mula sa langit at nagsabing, 
"Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan"? 
(Ama sa Langit.) 

• Ano ang nalaman nating tungkol kay Jesus mula sa sinabi ng Ama sa Langit? 
(Si Jesus ang kanyang Anak.) 

Ipaliwanag na nagpapatotoo ang Ama sa Langit na si Jesus ay kanyang Anak. 
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Itaas at ipakita ang Aklat ni Mormon. Ipaliwanag na sa aklat na ito ng banal na 
kasulatan na kung tawagin ay Aklat ni Mormon, mababasa natin ang tungkol sa 
isang malaking pangkat ng mga taong Nefita sa Amerika na nakakita at 
nakarinig kay Jesus na nagsalita pagkatapos na mabuhay siyang mag-uli mula 
sa mga patay. 

Basahin ang 3 Nefias 11:8. Ilagay ang larawan 3-17, Nagtuturo si Jesus sa 
Kanluraning Bahagi ng Daigdig, sa itaas ng larawan ng binyag ni Jesus. 
Basahin ang 3 Nefias 11:9—10. Ipaliwanag na sinabi ni Jesus sa mga tao na 
siya si Jesucristo, ang Tagapagligtas na sinabi ng mga propeta na darating. 

Tulungan ang mga bata na maunawaan kung gaanong kaligayahan ang 
nadama ng mga taong Nefita na malaman na dumating si Jesus gaya ng sinabi 
niya. Hiniling ni Jesus na hawakan ng mga tao ang kanyang mga kamay at paa 
upang malaman nila na namatay siya at nabuhay na mag-uli. 

• Ano ang malalaman natin tungkol kay Jesus mula sa kanyang pagpapakita 
sa mga taong Nefita? (Namatay siya at nabuhay na mag-uli. Siya ay buhay.) 

Ang mga Propeta sa Modernong Panahon ay Nagpapatotoo 
kay Jesucristo 

Larawan at Itaas at ipakita ang isang kopya ng Mahalagang Perlas. Ipaliwanag na ang ulat 
talakayan tungkol sa unang pangitain ni Joseph Smith ay nakasulat sa aklat na ito. Ipakuwento 

sa mga bata ang lahat ng nalalaman nila tungkol sa unang pangitain ni Joseph. 
(Maghandang ipaliwanag ang kuwento tungkol sa Unang Pangitain kung hindi pa 
ito alam ng mga bata; tingnan sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:7-19.) 

Ilagay ang larawan 3-10, Ang Unang Pangitain, sa itaas ng naunang larawan. 
Bigyang-diin na nakita ni Joseph Smith si Jesus pagkaraan ng daang taon 
matapos na mabuhay na mag-uli si Jesus. 

Larawan at kuwento Ipakita ang larawan 3-18, Pangulong Lorenzo Snow. Ipaliwanag na habang siya 
ang Pangulo ng Simbahan, personal siyang dinalaw ni Jesucristo sa Templo ng 
Salt Lake. 

Isang araw nang si Pangulong Lorenzo Snow ay naglalakad sa templo kasama 
ang kanyang apong babae, sinabi niya sa kanyang apo ang tungkol sa 
karanasang ito. Ganito ang sinabi ng kanyang apo tungkol sa pag-uusap nila: 

"Pagkaalis namin sa silid niya at habang nasa malaking pasilyo kami na papunta 
sa silid Selestiyal, nauuna lamang ako ng ilang hakbang sa aking Lolo nang 
patigilin niya ako at sinabing, 'Hintay sandali, Allie, may gusto akong sabihin sa 
iyo. Dito mismo sa lugar na ito nagpakita sa akin ang Panginoong Jesucristo 
noong mamatay ang Pangulong Woodruff. 

"Pagkatapos ay lumapit nang ilang hakbang si lolo at iniunat ang kaliwa niyang 
kamay sabay sabing, "Dito mismo siya tumayo, nakaangat ng mga tatlong 
talampakan mula sa sahig. Para siyang nakatuntong sa ginto.' 

"Sinabi ng Lolo sa akin kung gaano kaluwalhati ang anyo ng Tagapagligtas at 
inilarawan niya ang Kanyang mga kamay, paa, mukha at magandang puting 
kasuotan. Gayon na lamang ang kaluwalhatian ng kaputian at pagniningning 
kaya't halos hindi na siya makatingin sa Kanya. 

"Pagkatapos ay lumapit pa sa akin nang ilang hakbang ang lolo at ipinatong sa 
ulo ko ang kanyang kanang kamay at sinabing: 'Ngayon, apo, gusto kong 
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tanclaan mo na ito ang patotoo ng lolo mo, na sinabi niya sa iyo sa sarili niyang 
bibig na talagang nakita niya ang Tagapagligtas dito sa Templo, at nakipag-
usap sa Kanya nang harap-harapan'" (Allie Young Pond, sinipi ni Ivan J. Barrett, 
sa "He Lives! For We Saw Him," Ensign, Ago. 1975, p. 20; gayundin sa 
"Remarkable Manifestation to Lorenzo Snow" ni Le Roi C. Snow, sa Church 
News, ika-2 ng Abr. 1938, p. 8). 

• Ano ang ipinaaalam sa inyo ng patotoo ni Pangulong Snow tungkol kay 
Jesus? (Siya ay buhay, may katawan siya, at nakikipag-usap siya sa mga tao 
sa ating panahon.) 

Maaari Tayong Magkaroon ng Pananampalataya kay Jesucristo 

Talakayan Itanong sa ilang mga bata ang sumusunod: 

• Nakita na ba ninyo si Jesus? 

• Paano ninyo nalaman na totoo si Jesus at nabubuhay siya? 

Hayaang ipahayag ng mga bata ang pananampalataya nila kay Jesus bilang 
bunga ng mga pangaral ng mga magulang nila, ng kanilang mga guro, at ng 
mga banal na kasulatan. 

Tulungan ang mga bata na maunawaan na maaari tayong magkaroon ng 
pananampalataya na buhay si Jesus at mahal niya tayo dahil sa mga banal na 
kasulatan at mga patotoo ng mga matatapat na tao. Mula sa mga patotoo ng 
iba ay nalaman natin na— 

1. Si Jesus ang Anak ng Diyos. 

2. Mahal tayo ni Jesus at nais niya tayong tulungan. 

3. Gusto ni Jesus na magkaroon tayo ng pananampalataya sa kanya. 

4. Si Jesus ay nabuhay na mag-uli at nabubuhay hanggang ngayon. 

5. Si Jesus ay may katawan at nakikipag-usap sa mga tao. 

Paalalahanan ang mga bata na ang pagkakaroon ng pananampalataya kay 
Jesucristo ang unang hakbang sa pagiging miyembro ng totoong simbahan. 

Awit Awitin o bigkasin ang mga titik ng awit na, "Aking Nadarama ang 
Pag-ibig ni Cristo." 

Buod 

Patotoo ng guro Maaaring naisin mong pumili ng isang larawan mula sa mga ginamit sa aralin at 
maikling sabihin ang tungkol sa iyong pananampalataya kay Jesus dahil sa 
patotoo o karanasan na may kaugnayan sa larawan. 

Halimbawa, ipakita ang larawan 3-17, Nagtuturo si Jesus sa Kanluraning 
Bahagi ng Daigdig. Ipaliwanag na dahil nagpakita si Jesus sa mga taong Nefita 
pagkatapos niyang mabuhay na mag-uli at pahawakan sa kanila ang kanyang 
mga kamay at paa, ay alam ninyong mahal niya ang lahat ng tao. 

luwi Bigyan ang bawat bata ng maliit na pirasong papel na nasusulatan ng 
pangungusap na "Tanungin mo ako kung ano ang natutuhan ko tungkol sa 
pagiging kasapi ng Simbahan ni Jesucristo". Himukin silang ibigay ang papel 
na ito sa mga magulang nila at ibahagi sa pamilya nila ang nalalaman nila 
tungkol sa pananampalataya kay Jesucristo. 
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Ipaulit sa mga bata ang mga sumusunod: "Naniniwala kami sa Diyos, ang 
Amang Walang Hanggan, at sa Kanyang Anak, si Jesucristo" (Mga Saligan ng 
Pananampalataya 1:1). Pagkatapos ay tulungan ang mga nakapagsasaulo na 
sauluhin ang ikaapat na saligan ng pananampalataya sa abot ng makakaya nila 

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. 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. Itaas at ipakita ang isang Doktrina at mga Tipan. Ipaliwanag na binabanggit 
nito ang tungkol sa ibang pagkakataon nang magpakita si Jesus kay Joseph 
Smith. Habang pinag-aaralan at pinag-iisipan nina Joseph at Sidney Rigdon 
ang tungkol kay Jesus at sa mga aral niya, nagpakita sa kanila si Jesus. 

Hayaang makinig ang mga bata habang binabasa mo ang patotoo ni Joseph 
Smith. Basahin ang Doktrina at mga Tipan 76:22 at ang mga salitang 
"Sapagkat nakita namin siya" mula sa talata 23. 

• Ano ang matututuhan ninyo tungkol kay Jesus mula sa patotoo ni Joseph 
Smith? (Na si Jesus ay buhay.) 

Ipaliwanag na ang pagbabasa mula sa mga banal na kasulatan at pagkatuto 
tungkol sa mga taong nakakita kay Jesus ay nakatutulong sa atin na magkaroon 
ng pananampalataya kay Jesus. Kahit hindi natin nakita sa sarili nating mga 
mata si Jesus, maaari tayong magkaroon ng pananampalataya na siya ay 
buhay at mahal niya tayo dahil sa mga patotoo ng mga nakakita sa kanya at 
ng mga taong nagsabi sa atin sa mga banal na kasulatan ng tungkol sa kanya. 
Malalaman natin sa ating mga puso na si Jesus ang ating Tagapagligtas 
kapag tinanong natin ang Ama sa Langit sa mga panalangin natin. 

2. Itanong kung mayroon sa mga batang nais magsabi ng damdamin nila tungkol 
kay Jesus. Maaari silang pumili ng isang larawan at sabihin nila kung paano 
nakapagpatatag sa pananampalataya nila ang tanawin na nasa larawan. Ang 
bawat larawan ay maaaring gamitin nang mahigit sa isang beses. 

Pagkatapos magkaroon ng pagkakataon ang bawat bata na maibahagi ang 
damdamin niya tungkol kay Jesus, ipaliwanag na gumagawa sila ng 
mahalagang hakbang sa paghahanda para sa pagbibinyag. 

• Ano ang hakbang na ito? (Pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesucristo.) 

Ituro ang tsart at ipabasa sa mga bata o ipaulit na kasabay mo ang mga 
salita na "Pananampalataya kay Jesucristo". 

3. Paguhitin ang mga bata ng isang larawan ng isa sa mga kuwento sa banal 
na kasulatan na natutuhan nila ngayon. 
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Aral in 
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Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan ang kahalagahan ng pakikinig at 
pagsunod sa mga aral ng mga propeta. 
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Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Lucas 1:70. 

2. Hilingan ang isang maytaglay ng Pagkasaserdoteng Melquisedec mula sa 
purok o sangay ninyo na dumalo sa klase at sabihin sa mga bata na 
magpapanggap siya na si Haring Benjamin. (Maaaring naisin niyang 
magsuot ng isang batang pampaligo o anumang kahawig nito at ipatong na 
lamang sa kanyang damit na suot para sumagisag sa damit ng hari.) Hilingin 
sa kanyang ipakilala ang kanyang sarili bilang si Haring Benjamin. Sabihing 
ipaliwanag niya sa mga bata na siya ay matwid na hari na nagtrabaho upang 
matustusan ang kanyang sarili at para hindi siya maging pabigat sa kanyang 
mga tao. Hilingin sa kanya na sandaling ipaliwanag na nagpatayo siya ng 
isang tore at nagdatingan ang mga tao mula sa malayo at kalapit na lugar 
upang pakinggan ang kanyang mensahe. Hilingin sa kanya na sandaling 
ituro sa mga bata ang isang alituntunin na itinuro ni Haring Benjamin (tingnan 
sa Mosias 2-5). 

3. Isulat ang bawat isa sa mga sumusunod na aral mula sa mga propeta at 
mga Pangulo ng Simbahan sa magkakahiwalay na piraso ng papel o kumuha 
ng larawan na sumasagisag sa bawat isa. Ilagay ang mga papel sa isang 
lalagyan (o pataob na ilagay sa mesa ang mga larawan.) Magdagdag pa ng 
mga aral kung kailangan upang magkaroon ng pagkakataon ang bawat bata. 

"Magdaos ng gabing pantahanan ng mag-anak." 

"Pag-aralan ang mga banal na kasulatan." 

"Magsimba tuwing Linggo." 

"Manalangin araw-araw." 

"Huwag kunin ang mga bagay na pag-aari ng iba." 

"Igalang ang mga magulang mo sa pamamagitan ng pagtulong 
sa kanila sa tahanan." 

"Magbayad ng ikapu." 

"Mahalin ang bawat isa." 

4. Ilagay sa mesa o kahit saan sa harapan ng klase ang isang kopya ng magasin 
ng Simbahan na naglalaman ng mensahe mula sa propeta. Bago magklase, 
magtago ng mga piraso ng papel na nasusulatan ng mga pahiwatig [clue] 
tungkol sa kinalalagyan ng magasin. Ilagay ito sa paligid ng silid, tulad 
halimbawa sa ilalim ng isang upuan, sa bintana, at sa pisara. Ang bawat 



pahiwatig ay dapat magsaad kung saan makikita ang kasunod na pahiwatig. 
Ang huling pahiwatig ay dapat magtuon sa atensiyon nila pabalik sa magasin 
na nakalantad. Guhitan o kahit paano ay markahan sa magasin ang isang 
maikling mensahe mula sa propeta na maiintindihan ng mga bata. 

5. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Biblia. 
b. Isang larawan ng kasalukuyang propeta. 
c. Larawan 3-19, Pangulong David 0. McKay. 

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Ang Simbahan ni Jesucristo ay Pinamumunuan ng Isang Propeta 

Gawaing pantawag Sabihin sa mga bata na sila ay may mahalagang panauhin sa klase ngayon. 
pansin Hilingin sa kanilang makinig na mabuti sa kanyang mensahe dahil sasabihin 

niya sa kanila ang tungkol sa isang matwid na hari at propeta. Pagkatapos 
magsalita ng panauhin, anyayahan ang mga bata na makipagkamay sa kanya 
at pasalamatan siya sa pagdating. 

Talakayan sa banal Hilingin sa mga bata na makinig sa isang banal na kasulatan at tingnan kung may 
na kasulatan matututuhan sila tungkol sa mga propeta. Basahin ang Lucas 1:70. Tulungan 

silang maunawaan na kung minsan tayo ay tinuturuan ng Panginoon sa 
pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang mga propeta kung ano ang kailangan 
nating malaman, at ang Simbahan ay palaging pinamumunuan ng isang propeta. 

• Sino ang unang propeta sa mundong ito? (Adan.) 

• Sino ang unang propeta sa huling araw? (Joseph Smith.) 

• Sino ang ating propeta at Pangulo ng Simbahan ngayon? (Ipakita ang 
kanyang larawan at papagsanayin ang mga bata sa pagbigkas ng 
kanyang pangalan.) 

• Sinong mga propeta sa Biblia at Aklat ni Mormon ang mababanggit ninyo? 

• Maaari bang piliin ng kahit sino na maging propeta? (Tingnan sa Juan 15:16.) 

Ipaliwanag na hindi lahat ay tinatawag na maging propeta. Si Jesucristo mismo 
ang pumipili kung sino ang magiging propeta niya. Kapag pumipili ng isang 
propeta si Jesucristo ay ibinibigay niya sa propetang ito ang lahat ng awtoridad 
na kakailanganin niya upang mamuno sa Simbahan. Ang propetang ito ang 
Pangulo rin ng Simbahan. 

Binigyan Tayo ng Ama sa Langit ng mga Propeta Upang 
Pamunuan at Pagpalain Tayo 

Gawain Sabihan ang mga bata na makinig na mabuti sa mga sumusunod na 
pangungusap. Kung sumasang-ayon sila sa pangungusap, dapat ay tumayo sila. 
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Kung hindi sila sumasang-ayon, dapat ay maupo sila. Mag-ukol ng panahon sa 
pagpapaliwanag ng anumang pangungusap na hindi naiintindihan ng mga bata. 
(Yamang ang mga sagot sa mga sumusunod na pangungusap ay "sang-ayon," 
paupuin ang mga bata sa pagitan ng bawat pangungusap. Ang layunin ng gawain 
ay upang makagalaw at masanay ang malalaking kalamnan sa silid-aralan.) 

1. Tumatanggap tayo ng mga mensahe mula sa propeta natin sa pangkalahatang 
komperensiya. (Sang-ayon. Ipaliwanag na ang mga tagapayo ng propeta at 
ang Labindalawang Apostol ay mga propeta rin.) 

2. Kahit kailan ay hindi tayo uutusan ng propeta na gumawa ng maling bagay. 
(Sang-ayon. Ipaliwanag na naniniwala tayo na ang lahat ng sasabihin ng 
propeta sa atin ay ang tamang bagay na gagawin.) 

3. Si Pangulong (banggitin ang pangalan ng kasalukuyang propeta) ang propeta 
at Pangulo ng Simbahan, (Sang-ayon.) 

4. Sinasabi sa atin ng ating propeta ang mga bagay na nais ipagawa sa atin ng 
Ama sa Langit at ni Jesucristo upang maging maligaya tayo at makapamuhay 
muli sa piling nila. (Sang-ayon.) 

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na ang propeta ay nagbibigay sa atin ng mga mensahe sa mga 
magasin ng Simbahan, nagsasalita sa mga pulong, at ginagabayan at tinuturuan 
ang iba pang mga pinuno ng Simbahan. 

Ipaliwanag na si Jesucristo ang pinakadakilang propeta na namuhay sa daigdig. 
Itinuro niya ang ebanghelyo at nagsagawa siya ng maraming himala. 

Larawan at kuwento Sabihin sa mga bata na ikukuwento mo sa kanila ang tungkol kay Pangulong 
David 0. McKay isa sa mga propeta sa huling-araw. Ipaliwanag na ang mga 
propeta sa huling-araw ay ang mga nabuhay mula sa panahon ni Joseph Smith, 
o malapit sa panahon natin ngayon. Ipakita ang larawan 3-19, si Pangulong 
David 0. McKay, habang ibinabahagi mo ang sumusunod na kuwento. 

Noong si Pangulong David 0. McKay pa ang propeta ay nilakbay niya halos ang 
buong daigdig upang makilala at mapamunuan ang mga kasapi ng Simbahan. 
Minsan nang nasa Alemanya siya, narinig niya ang tungkol sa isang ina na 
naparalisado (hindi niya maigalaw ang mga bahagi ng kanyang katawan) at 
hindi makadalo sa komperensiya para makinig sa pagsasalita niya. 

Ang inang ito ay may dalawang anak, at gusto niyang dumalo sila sa 
komperensiya para makita at mapakinggan ang buhay na propeta, May malaking 
pananampalataya niyang sinabi na, "Alam ko na kapag pinapunta ko ang mga 
anak ko upang makamayan si Pangulong McKay, at pagkatapos ay uuwi sila at 
hahawakan ang mga kamay ko—kung mahahawakan ko ang maliliit nilang 
kamay—alam ko na gagaling ako." 

Isinaayos ang lahat kaya't nakapunta ang dalawa niyang anak sa komperensiya. 
Sabik na sabik ang mga bata sa paglalakbay nila upang makita ang propeta. 

Sa pagtatapos ng komperensiya ay nakipagkamay si Pangulong McKay sa 
mga taong naroroon. Alam niyang darating ang dalawang batang ito, at nang 
makita niya sila ay kinamayan niya sila at sinabing, "Maaari bang dalhin ninyo 
ang panyong ito sa nanay ninyo kalakip ng aking basbas?" 

Iniuwi ng mga bata ang panyo sa kanilang nanay. Tuwang-tuwa siya at araw-araw 
niyang pinasalamatan ang Panginoon para sa panyo at basbas na ipinadala sa 
kanya ni Pangulong McKay sa pamamagitan ng dalawa niyang anak. Pagkauwing-
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pagkauwi ng mga bata, nagsimula siyang gumaling, at hindi nagtagal ay naigalaw 
na niya ang katawan niya at naalagaan na niya ang kanyang mga anak. (Tingnan 
sa Cherished Experiences from the Writings of President David 0. McKay, tinipon 
ni Clare Middlemiss [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1955], p. 149-51.) 

Maaari Nating Sundin ang Propeta 

Treasure hunt Magdaos ng simpleng treasure hunt. Magsimula sa pamamagitan ng pagsasabing: 
"Sa isang dako ng silid na ito ay may mensahe mula sa propeta ng Simbahan para 
sa mga miyembro ng klaseng ito. Tingnan ninyo kung mahahanap ninyo ito." 
Pagkatapos ay sabihin sa mga bata ang unang pahiwatig [clue], Basahin o 
ipabasa sa batang marunong bumasa ang bawat mahahanap na pahiwatig. Ang 
huling pahiwatig ay maaaring magsaad ng gaya ng, "Nakalimbag ito sa papel. May 
kasama pa itong ibang mga pahina ng papel. Makulay ang pabalat nito." Kapag 
natuklasan ng mga bata na ito ang magasin, basahin mo ito o ipabasa sa isang 
bata mula sa magasin ang may marka ng mensahe na nagmula sa propeta. 
Pagkatapos ay ipaliwanag kung gaano kalaking kayamanan ang mga salita ng 
propeta. Ang mga propeta ang nagsasabi sa atin kung paano mamuhay upang 
makabalik tayo sa Ama sa Langit. 

Buod 

Ibigay ang patotoo mo tungkol sa mga biyayang dumating sa iyo sa 
pamamagitan ng pag-aaral ng mga turo ng mga propeta sa mga banal na 
kasulatan at pagsunod sa nabubuhay na propeta. Maaari mong naising ibahagi 
ang isang sariling karanasan tungkol sa kung paano naimpluwensiyahan ng 
isang aral mula sa isang propeta ang iyong buhay. 

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. 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. Papilahin ang mga bata at pagmartsahin nang tahimik sa paligid ng silid 
habang binibigkas o inaawit ang mga titik sa koro ng "Propeta ay Sundin" {Aklat 
ng mga Awit Pambata). Sa tuwing matatapos ang koro ay sasabihin ng bata 
na nasa unahan ng pila kung paano niya susundin ang mga aral ng propeta 
at pagkatapos ay pupunta siya sa hulihan ng pila. Tiyakin na magkakaroon 
ng pagkakataon ang bawat bata na mapunta sa unahan ng pila. 

Propeta'y sundin, propeta'y sundin, 
Propeta'y sundin, h'wag mawalay. 
Propeta'y sundin, propeta'y sundin, 
Propeta'y sundin, s'ya ang gabay. 

2. Ipaliwanag na kapag sinusunod natin ang propeta sa pamamagitan ng 
paggawa ng hinihiling niyang gawin natin, tayo ay pagpapalain at 
makababalik sa piling ng Ama sa Langit at ni Jesucristo. Magpasa ng kopya 
ng maze (nasa kabilang pahina) sa bawat bata at hilingin sa kanilang 
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kulayan ang tamang landas upang makabalik sa Ama sa Langit at kay Jesus. 
Maaaring mangaiiangan ng tulong ang mga batang hindi nakakabasa. 

3. Magbahagi ng mga tunay na pangyayari at mga kuwento tungkol sa 
kasalukuyang propeta habang ipinakikita mo ang kanyang larawan. 

4. Tulungan ang mga bata na matutuhan ang ikalimang saligan ng 
pananampalataya sa abot ng kanilang makakaya. 
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Mga Basbas at Ordenansa 
ng Pagkasaserdote 

Aralin 10 

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan ang kahalagahan ng mga basbas at 
ordenansa ng pagkasaserdote. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Santiago 5:14-15 at Doktrina at mga 
Tipan 42:44, 48-52. Kahit na hindi ginamit sa aralin ang mga banal na 
kasulatang ito, magbibigay ang mga ito sa iyo ng ideya mula banal na 
kasulatan para sa pagtuturo ng alituntuning ito. 

2. Maghanda ng isang windmill na yari sa papel para magamit sa gawaing 
pantawag pansin. Para makagawa ng windmill na yari sa papel, maghanda 
ng isang parisukat na papel na tulad ng nakapakita sa ibaba. Gupitin ang 
linyang may tuldok at itupi sa gitna ang isang dulo ng bawat nagupit na 
piraso. Pagkatapos ay lagyan ng aspili ang gitna at itusok ang aspili sa isang 
lapis o patpat. 

3. Maghandang tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga titik ng 
awit na "Ang Pagkasaserdote ay Naipanumbalik" {Aklat ng mga Awit Pambata)] 
ang mga titik ay kasama sa likod ng manwal na ito. 

4. Kung magagawa mo, ihanda ang isang kopya ng sumusunod na liham para 
suwi ng bawat bata. Pasulatan o tulungan ang bawat bata na punan ang 
patlang ng angkop na salita para sa batang iyon (tulad halimbawa ng "Inay 
at Itay"). Maging sensitibo sa mga batang hindi kapiling ang kapwa magulang 
sa tahanan. 

Mahal kong , 

Nakatanggap na po ba ako ng basbas ng pagkasaserdote? Sana po ay 
sabihin ninyo sa akin ang tungkol dito. 

Nagmamahal, 

5. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang bote ng inilaang langis. 
b. Mga krayola o lapis para ipanlagda ng mga bata sa mga liham. 
c. Larawan 3-11, Iginagawad ni Juan Bautista ang Pagkasaserdoteng Aaron 

(62013; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 407); larawan 3-12, 
Pagpapanumbalik ng Pagkasaserdoteng Melquisedec (62371; Pakete ng 
Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 408); larawan 3-20, Naghahanda ang 
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Isang Ama Upang Basbasan ang Kanyang Anak na Maysakit; larawan 3-
21, Binabasbasan ng Isang Ama ang Kanyang Sanggol. 

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na bagay na 
hinimok mong gawin nila sa buong linggong ito. 

Naipanumbalik ang mga Ordenansa ng Pagkasaserdote 

Gawaing pantawag Ipakita sa mga bata ang ginawa mong windmill na yari sa papel (maaari mong 
pansin gawin ang windmill sa klase upang ipakita sa kanila kung paano gawin ito kung 

inaakala mong angkop ito sa iyong klase). Papuntahin sa harapan ng klase ang 
bawat bata at paihipan ang windmill para paikutin ito. 

• Ano ang nagpapaikot sa windmill? (Ang kapangyarihan ng hangin.) 

• Ano ang mangyayari kung walang hangin? 

Ipaliwanag na ang hangin ay maaaring maging makapangyarihang puwersa. 
Makahihigop ito ng tubig mula sa lupa, o makapagbibigay ito ng lakas sa 
malalaking makina. Sabihin sa mga bata na ngayong araw na ito ay matututuhan 
nila ang tungkol sa isang kapangyarihang mas malakas pa kaysa sa hangin. 
Paalalahanan sila tungkol sa aralin nila kamakailan lang tungkol sa 
pagpapanumbalik ng totoong Simbahan ni Jesucristo (tingnan sa aralin 6). 
Isang mahalagang dahilan kung bakit ipinanumbalik ang ebanghelyo ay upang 
ipanumbalik ang pagkasaserdote sa daigdig. 

• Bakit napakahalaga ng pagkasaserdote? (Tulungan ang mga bata na 
maunawaan na ito ang kapangyarihang kumilos para sa Ama sa Langit 
at kay Jesucristo.) 

• Ano ang ibig sabihin ng kumilos para sa Ama sa Langit at kay Jesus? (Gawin 
ang mga bagay na gagawin nila.) 

• Ano ang ilan sa mabubuting bagay na ginawa ni Jesucristo sa lupa? 
(Bininyagan siya, nagpagaling ng maysakit, tinulungang makakita ang bulag, 
binasbasan ang mga bata, inihanda ang sakramento sa unang pagkakataon, 
at marami pang iba.) 

• Maaari bang gawin ang mga bagay na ito ngayon? (Oo, maaaring gawin at 
ginagawa sa ngayon. Tulungan ang mga bata na maunawaan na ang mga 
bagay na tulad nito ay maaari lang gawin sa pamamagitan ng makatwirang 
paggamit ng pagkasaserdote at ng sarili nating pananampalataya.) 

• Kung gayon ano ang pagkasaserdote? Ano ang magagawa ng isang taong 
matwid na iginagalang ang kanyang pagkasaserdote? (Ipaliwanag sa mga 
bata na kailangan nating tanggapin ang mga tiyak na ordenansa upang 
makabalik sa ating Ama sa Langit. Ang mga ordenansang ito ay maisasagawa 
lang sa pamamagitan ng awtoridad at kapangyarihan ng pagkasaserdote.) 

• Ano ang ilan sa mga ordenansang ito ng pagkasaserdote? (Ang sakramento, 
pagbibinyag, pagpapatibay, ordenasyon sa pagkasaserdote, mga pagbubuklod 
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sa templo, at marami pang iba. Kung kailangan, maglaan ng mga pahiwatig 
tulad ng, "Ano ang maaaring mangyari kapag walong taong gulang na kayo?") 

Ang ibang mga ordenansa ay nagdudulot sa atin ng mga biyaya upang 
tulungan tayo habang nabubuhay dito. 

• Anong mga pagbabasbas ang maaari nating tanggapin mula sa mga 
nagtataglay ng pagkasaserdote? (Ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng 
pangangasiwa sa maysakit, mga basbas ng ama, at pagpapangalan at 
pagbabasbas sa mga sanggol. Maaaring kailanganin mong magbigay ng 
mga pahiwatig.) 

Ipaliwanag na ang mga ordenansa at basbas na ito ay nakakamtan natin sa 
pamamagitan ng ating pananampalataya, mga panalangin, at tamang awtoridad 
ng pagkasaserdote. 

Mga larawan Ipakita ang larawan 3-11, Iginagawad ni Juan Bautista ang Pagkasaserdoteng 
Aaron, at larawan 3-12, Pagpapanumbalik ng Pagkasaserdoteng Melquisedec. 
Ipahayag ang pasasalamat sa Ama sa Langit at kay Jesucristo para sa 
pagpapahintulot na maipanumbalik ang mga pagpapalang ito sa pamamagitan 
ng Propetang si Joseph Smith. Sabihin sa mga bata na sa taong ito ay 
magkakaroon pa sila ng maraming aralin tungkol sa pagbibinyag, pagpapatibay, 
sakramento, at sa mga templo. Tiyakin sa mga bata na naiplano na ng Ama sa 
Langit na makapiling nila ang isang mapagmahal na pamilya sa walang hanggan, 
at na sa pamamagitan ng mga ordenansang ito ay makababalik sila sa kanya. 

Mababasbasan ng Pagkasaserdote ang Lahat 

Talakayan • Naipatong na ba ng inyong tatay o iba pang maytaglay ng pagkasaserdote 
ang kanyang mga kamay sa inyong ulo at binigyan kayo ng isang basbas? 
(Himukin ang mga bata na ibahagi ang kanilang mga karanasan. Alamin kung 
sino ang nagbigay sa kanila ng basbas at kung para saan ang basbas na iyon.) 

Talakayin sa mga bata ang sumusunod na mga punto tungkol sa mga basbas: 

1. Ang isang basbas ay ibinibigay ng isang nagtataglay ng Pagkasaserdoteng 
Melquisedec. Ang isang nagtataglay ng pagkasaserdote ay may kapangyarihan 
na kumilos para kay Jesucristo. Ang taong ito ay maaaring ang inyong tatay, 
inyong kapatid na lalaki, iyong lolo, ang obispo o ang pangulo ng sangay, ang 
mga misyonero, ang inyong tagapagturo sa tahanan, o sinumang karapat-
dapat na nagtataglay ng Pagkasaserdoteng Melquisedec. 

2. Ang lahat ng mga basbas na ibinibigay sa pamamagitan ng awtoridad ng 
pagkasaserdote ay makatutulong sa atin. 

3. May iba't ibang uri ng mga basbas. 

Sabihin sa mga bata na sa susunod ay matututuhan nila ang tungkol sa 
dalawang uri ng natatanging basbas ng pagkasaserdote. 

Ang mga Nagtataglay ng Pagkasaserdote ay Maaaring Magbasbas at 
Magpangalan sa mga Sanggol 

Larawan Ipakita ang larawan 3-21, Binabasbasan ng Isang Ama ang Kanyang Sanggol. 

• Ano ang nangyayari sa larawang ito? (Isang sanggol ang binabasbasan at 
binibigyan ng pangalan.) 
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Hilingin sa mga bata na isipin ang huling pagkakataon kung kailan nakakita 
sila ng isang sanggol na binabasbasan. 

• Ano ang nadama ninyo habang binabasbasan ang sanggol? (Himukin ang 
mga bata na ibahagi ang kanilang mga karanasan at damdamin.) 

Ang mga Nagtataglay ng Pagkasaserdote ay Maaaring 
Mangasiwa sa Maysakit 

Saligan ng Sabihin sa mga bata na bilang mga kasapi ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng 
Pananampalataya mga Banal sa Huling-araw, tayo ay naniniwala sa isa pang uri ng pagbabasbas 

na tinatawag na pangangasiwa sa maysakit. Ipaliwanag na ang pangangasiwa 
sa maysakit ay pagbibigay ng basbas. Basahin nang malakas ang ikapitong 
saligan ng pananampalataya at tulungan ang mga bata na ulitin ang pariralang, 
"Naniniwala kami sa kaloob na pagpapagaling." Paalalahanan ang mga bata 
na ang pagpapagaling ay maaaring maganap pagkatapos ng gayong basbas 
kapag ito ay kagustuhan ng Ama sa Langit. 

Larawan Ipakita ang larawan 3-20, Naghahanda ang Isang Ama Upang Basbasan ang 
Kanyang Anak na Maysakit. Ipaliwanag na sa tuwing may magkakasakit, ang 
mga nagtataglay ng pagkasaserdote ay maaaring magbigay sa kanya ng isang 
natatanging basbas. Mabuti ang humingi ng isang basbas kapag may sakit 
tayo. Ipaliwanag ang sumusunod tungkol sa mga basbas para sa maysakit: 

1. Maaari ninyong sabihin sa inyong mga magulang kung kayo ay may sakit 
at nangangailangan ng basbas. Kung ang inyong tatay ay nagtataglay ng 
Pagkasaserdoteng Melquisedec maaaring hilingan niya ang isa pang 
karapat-dapat na nagtataglay ng Pagkasaserdoteng Melquisedec na 
tulungan siya na bigyan kayo ng basbas. Kung ang tatay ninyo ay hindi 
nagtataglay ng Pagkasaserdoteng Melquisedec, maaari ninyong hilingan ang 
mga tagapagturo ng inyong tahanan, lolo, tiyo, ang obispo o pangulo ng 
sangay, o ang mga misyonero para sa basbas. 

2. Ang mga nangangasiwa sa maysakit o nagbibigay ng basbas ay gumagamit 
ng purong langis ng olibo na inilaan (binigyan ng natatanging basbas) ng 
dalawang kasapi ng Pagkasaserdoteng Melquisedec. Ipakita sa mga bata 
ang bote ng inilaang langis. 

3. May dalawang bahagi ang pangangasiwa sa maysakit: Una, ang isa sa mga 
nagtataglay ng pagkasaserdote ay maglalagay ng kaunting langis sa ibabaw 
ng ulo ng taong maysakit at bibigkas ng maikling panalangin. Pangalawa ay 
ipapatong ng dalawang nagtataglay ng pagkasaserdote ang kanilang mga 
kamay sa ulo ng taong maysakit, at pagtitibayin ang pagpapahid sa 
pamamagitan ng pag-usal ng isa pang natatanging panalangin, na nilalakipan 
ng pagbibigay ng pagpapalang binigyang inspirasyon ng Ama sa Langit. 

Ipaliwanag sa mga bata na kapag may pananampalataya tayo at tumanggap 
tayo ng isang basbas ng pagkasaserdote, pagpapalain tayo ng Ama sa Langit 
ayon sa kanyang kalooban. Palagi niyang gagawin ang pinakamainam para sa 
ating buhay. 

Karanasan ng guro Magbahagi ng sarili mong karanasan o nalalaman tungkol sa isang taong 
maysakit na napagaling pagkatapos tumanggap ng isang basbas. Sabihin sa 
mga bata kung gaano kalaki ang pasasalamat mo sa pagkasaserdote at sa 
kaloob na pagpapagaling. 
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Basbas ng Isang Ama 

Kuwento Sabihin sa mga bata ang tungkol sa isa pang natatanging uri ng basbas ng 
pagkasaserdote sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sumusunod na kuwento 
(sa pagkukuwento at sa pagtalakay ng angkop na alituntunin pagkatapos, 
maging sensitibo sa mga bata na walang tatay na makapagbibigay sa kanila 
ng basbas ng pagkasaserdote): 

Nag-aalala si Melissa tungkol sa pagsisimula ng klase, kahit na matagal na 
niya itong hinihintay. Hindi pa nakapapasok sa paaralan si Melissa at hindi niya 
alam kung ano ang mangyayari. Hindi niya kilala ang guro niya at hindi niya 
alam kung sinu-sino ang ibang mga bata. 

Noong huling gabi bago magsimula ang pasukan, iniladlad ni Melissa ang damit 
na isusuot niya at naghanda na siyang matulog. Maya-maya ay nagpunta siya 
sa sala na hinahaplos ang kanyang tiyan. "Hindi maganda ang pakiramdam ko. 
Parang may sakit ako." ang sabi niya. Sinabi ng mga magulang ni Melissa na 
nais nilang tulungan siya na bumuti ang kanyang pakiramdam. Niyakap siya ng 
kanyang ina. Sinabi ng tatay niya na nauunawaan niya na nag-aalala siya sa 
pagpasok sa paaralan. 

Sinabi ng tatay niya na may ibibigay siya kay Melissa na makatutulong sa kanya 
para magkaroon siya ng masayang karanasan sa paaralan. Ipinaliwanag niya 
na mabibigyan niya si Melissa ng natatanging basbas ng ama sa pamamagitan 
ng kapangyarihan ng pagkasaserdote. 

Sinabi ni Melissa na gusto niyang bigyan siya ng kanyang ama ng basbas ng 
isang ama. Kaya ipinatong ng kanyang tatay ang mga kamay niya sa uio ni " 
Melissa at binigyan siya ng isang basbas. Binasbasan niya si Melissa na 
magkakaroon siya ng maraming kaibigan at magkakaroon siya ng mabait na 
guro na magmamahal sa kanya at tutulong sa kanyang matuto. 

Pagkatapos ng basbas, niyakap ni Melissa ang tatay niya at pinasalamatan siya 
sa pagbibigay sa kanya ng isang basbas ng ama. Sinabi niya na bumuti na ang 
pakiramdam niya. 

• Sa anong mga problema ninyo kinailangan ang tulong? 

• Mayroon bang sinuman sa inyo na makapagkukuwento ng isang 
pagkakataon kung kailan tumanggap kayo ng basbas ng isang ama? 

Himukin ang mga bata na humiling ng basbas ng ama sa kanilang tatay sa tuwing 
magkakaroon sila ng natatanging pangangailangan. Ipaliwanag na kung hindi 
nagtataglay ng pagkasaserdote ang kanilang ama, ang sinumang karapat-dapat 
na nagtataglay ng Pagkasaserdoteng Melquisedec, gaya ng mga tagapagturo 
ng tahanan, ang obispo o pangulo ng sangay, ang mga misyonero, o iba pang 
mga kamag-anak tulad ng mga tiyo o lolo na nagtataglay ng pagkasaserdote 
ay maaaring magbigay sa kanila ng isang natatanging basbas kapag sila ay 
nangangailangan. (Maging nakapasensitibo sa mga batang nagmula sa mga 
tahanan kung saan maaaring hindi tanggap ang pagkasaserdote.) 

A w i t Awitin o bigkasin ang mga titik ng awit na "Ang Pagkasaserdote ay 
Naipanumbalik." 

Buod 

Mga liham Ipasa ang mga liham na inihanda mo. Sabihin sa mga bata kung ano ang 
isinasaad ng mga liham. Tulungan ang bawat bata na lagyan ito ng wastong 
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address at ilagda ang kanyang pangalan sa ibaba ng liham. Himukin ang mga 
bata na kausapin ang kanilang mga magulang tungkol sa mga basbas ng 
pagkasaserdote na tinanggap nila at tungkol sa mga basbas na natutuhan nila 
sa Primarya. 

Patotoo ng guro Ibigay ang iyong patotoo sa mga bata na ang pagkasaserdote, at ang 
kapangyarihan nito ay naipanumbalik na sa daigdig at ito ay isang natatanging 
kaloob mula sa Ama sa Langit upang pagpalain ang ating buhay. Sa 
pamamagitan ng awtoridad at kapangyarihan ng pagkasaserdote ay 
matatanggap natin ang mga ordenansa at pagpapalang kailangan upang 
muling mamuhay sa piling ng Ama sa Langit at mamuhay nang mas mabuti 
dito sa daigdig. 

Anyayahan ang bata na magbibigay ng pangwakas na panalangin na 
pasalamatan ang Ama sa Langit para sa mga natatanging basbas ng 
pagkasaserdote. 

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

para sa mga bata. 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. Hayaang bakasin ng mga bata ang kanilang mga kamay sa isang piraso ng 
papel sa pamamagitan ng krayola. Paalalahanan sila na kapag may sakit sila 
ay maaaring ipatong ng isang nagtataglay ng pagkasaserdote ang kanyang 
mga kamay sa ating mga ulo upang bigyan tayo ng basbas. Sa alin pang 
pagkakataon ipinapatong ang mga kamay sa mga ulo natin? (Maaaring 
naisin ng mas nakatatandang mga bata na sulatan ng sagot ang bawat 
daliring binakas tulad ng pagpapatibay, mga ordenasyon sa 
pagkasaserdote, at mga basbas ng ama. Para sa mga mas nakababata, 
pag-usapan lamang ang iba pang mga basbas.) 

2. Makipag-ayos upang ang isang ama at ang kanyang bagong silang na 
sanggol ay dumalo sa klase para makipag-usap sa mga bata, Pagsalitain 
ang ama tungkol sa basbas ng sanggol; pagkatapos ay itanong ang mga 
sumusunod: 

• Ginamit ba sa basbas ang buong pangalan ng sanggol? Ano ang buo 
niyang pangalan? 

• Sino ang nagbasbas sa sanggol, at anong awtoridad ang taglay niya? 

• Sino ang tumulong sa pagbabasbas, at paano sila tumulong? 

• Bakit mahalagang araw ito para sa sanggol? 

• Anong mga natatanging basbas ang tinanggap ng sanggol? (Talakayin 
lamang ito kung naaangkop.) 

3. Gumawa at gumupit ng mga simpleng drawing, gaya ng mga nasa kasunod 
na pahina, na sumasagisag sa mga sagot sa sumusunod na bugtong. Ipasa 
ang drowing na ginawa mo. Ipataas sa bawat bata ang kanyang drowing at 
sabihin kung ano ang isinasagisag nito. 
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Ipaliwanag na babasahin mo ang ilang bugtong, at magpapasiya ang mga 
bata kung aling drawing ang sagot sa bugtong. Ipalagay sa batang may 
hawak ng sagot sa bugtong ang drowing sa tabi ng angkop na larawan ng 
basbas. (Ang ilang drowing ay maaaring angkop sa higit pa sa isang basbas.) 
a. Ginagamit ako kapag binibigyan ng basbas ang isang taong maysakit. 

Kaunti ko lamang ang inilalagay ng maytaglay ng pagkasaserdote sa ulo 
ng taong maysakit. Ano ako? (Inilaang langis.) 

b. Hindi ako makalakad. Hindi ako makapagsalita. Ako ay batang-bata. 
Kailangan akong mabigyan ng pangalan at basbas. Ano ako? 
(Isang sanggol.) 

c. Kailangan ko ng natatanging basbas. Mataas ang aking lagnat. Hinilingan 
ko ang tatay ko na bigyan ako ng basbas para matulungan akong gumaling. 
Ano ako? (Isang batang maysakit.) 

d. Binigyan ako ng isang natatanging kapangyarihan na tinatawag na 
pagkasaserdote. Ako ay may mga anak. Maaari kong bigyan ng basbas 
ng ama ang aking mga anak. Ano ako? (Isang ama.) 

e. Kapag humihingi ng basbas ang isang taong may sakit, kahit paano 
ay tumatawag ng ilang bilang ng kalalakihan na nagtataglay ng 
Pagkasaserdoteng Melquisedec upang magbigay ng basbas. Ako 
ang bilang na iyon. Ano ako? (Ang bilang na 2.) 

f. Kapag ang kalalakihan na nagtataglay ng pagkasaserdote ay nagbabasbas 
ng isang sanggol, nagbabasbas sa maysakit, o nagbibigay ng basbas ng 
isang ama, ako ay ginagamit nila. Ipinapatong nila ako sa ulo ng tao o 
ginagamit ako upang hawakan ang sanggol. Ano ako? (Mga kamay.) 
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Pagsisisi Aral in 

10 
Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan ang alituntunin ng pagsisisi at kung 

bakit mahalaga ito sa kanilang buhay. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin at maghandang talakayin ang Doktrina at 
mga Tipan 58:42 at 3 Nefias 9:22. 

2. Gamitin ang tsart na "Pagiging Kasapi ng Simbahan ni Jesucristo" na inihanda 
sa aralin 7, at ilagay sa tamang lugar ang kasamang sinulatang piraso ng papel 
na "Pananampalataya kay Jesucristo," lhanda rin ang sinulatang piraso ng 
papel na "Pagsisisi" upang magamit sa aralin. (Makabubuting maghandang 
pagbalik-aralan sa mga bata ang ikaapat na saligan ng pananampalataya at 
tulungan ang mga batang nakapagsasaulo na isaulo ng buo o kahit bahagi 
lamang nito habang tinatalakay mo ang mga alituntunin sa aralin.) 

3. lhanda ang sumusunod na mga sinulatang piraso ng papel (itago ang mga 
ito upang magamit mong muli ang mga ito sa aralin 22): 

Malungkot 

Humingi ng kapatawaran 

Itama ang mali 

4. Maghandang tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga titik sa 
ikalawang talata ng awit na "Ama, Tulungan" {Aklat ng mga Awit Pambata); 
ang mga titik ay kasama sa likod ng manwal na ito. 

5. Alalahanin na ang mga bata na wala pang walong taong gulang ay walang 
pananagutan; walang sinuman sa mga bata ang dapat na makadama ng 
pagkabagabag ng konsiyensiya. 

6. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Biblia, isang Aklat ni Mormon, at isang Doktrina at mga Tipan. 
b. Teyp. 
c. Isang pambenda. 

7. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 
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Dapat Tayong Magsisi Kapag Mali ang Ginawa Nating Pagpili 

Gawaing pantawag Ipakita sa mga bata ang isang pambenda. 

P a n s i n • May nasugatan na ba sa inyo? 

• Ano ang naramdaman ninyo? 

• Ano ang dapat nating gawin kapag nasugatan tayo? (Linisin at lagyan 
ito ng benda.) 

• Bakit natin dapat linisin at lagyan ng benda ang isang sugat? (Upang madali 
itong gumaling.) 

Kapag nakagagawa tayo ng mali ito ay katulad ng pagkakaroon ng sugat. 
Nakasasakit ito sa kalooban at nakapagpapalungkot sa atin dahil alam nating 
nakagawa tayo ng mali. Ang pagsisisi ay makatutulong sa atin kapag nakagawa 
tayo ng mali. Ito ay paraan ng paglilinis at pagpapagaling sa espirituwal na sakit. 

Ipaskil ang sinulatang piraso ng papel na "Pagsisisi." 

Kuwento Ibahagi sa sarili mong mga salita ang sumusunod na kuwento: 

Si Ricardo ay nasa tindahan para bumili ng ilang sinulid para sa kanyang ina. 
Nakita niya ang ilang kendi na ipinagbibili. Gusto niya ng ilan ngunit wala 
siyang sapat na pera. Nang umalis ang may-ari ng tindahan para hanapin ang 
sinulid ay inilagay ni Ricardo ang ilang kendi sa kanyang bulsa. Nang magbalik 
ang may-ari ng tindahan, binayaran ni Ricardo ang sinulid. Kinain niya ang 
kendi habang papauwi siya. Sa bandang huli ay naisip ni Ricardo ang isang 
bagay na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. 

Ipabasa sa isang nakatatandang bata ang Exodo 20:15 o ikaw mismo ang 
magbasa nito. 

• Ano kaya ang naramdaman ni Ricardo? (Lungkot.) 

• Anong kamalian ang nagawa ni Ricardo? (Nagnakaw siya ng ilang kendi.) 

• Ano ang maaaring gawin ni Ricardo para mawala ang malungkot na 
damdaming ito? (Magsisi.) 

Ipapaskil sa isang bata ang sinulatang piraso ng papel na "Lungkot" sa ilalim 
ng sinulatang piraso ng papel na "Pagsisisi." 

Ipaliwanag na kapag nakagawa tayo ng maling bagay ay dapat nating 
tanggapin na nakagawa tayo ng mali at dapat tayong malungkot sa ginawa 
natin. Ang damdaming ito ang paraan ng Ama sa Langit upang matulungan 
tayong malaman na nakagawa tayo ng isang maling bagay. 

Ipaliwanag na ang susunod na bagay na dapat gawin ni Ricardo ay ang 
humingi ng kapatawaran sa ginawa niya. Ipapaskil sa isa pang bata ang 
sinulatang piraso ng papel na "Humingi ng kapatawaran." 

• Kanino kailangang humingi ng kapatawaran si Ricardo? (Sa Ama sa Langit at 
sa may-ari ng tindahan.) 

Ituro na kapag pinagsisisihan natin ang mga mali nating pagpili, kailangan 
nating humingi ng kapatawaran sa Ama sa Langit at sa taong nagawan natin 
ng pagkakamali. Kailangan nating tanggapin na nakagawa tayo ng maling 
pagpili at pagkatapos ay hilingin na patawarin tayo sa ating nagawa. 

56 



Aralin 10 

• Paano nating hinihiling sa Ama sa Langit na patawarin tayo? (Humihiling tayo 
sa panalangin.) 

Ipaliwanag na ang pangatlong bagay na dapat gawin ni Ricardo ay sikaping 
itama ang maling bagay. Ipapaskil sa isa pang bata ang sinulatang piraso ng 
papel na "Itama ang mali" sa ilalim ng ibang mga sinulatang piraso ng papel. 
Tulungan silang maunawaan na kailangan nating sikaping itama ang anumang 
problema na naidulot natin dahil sa ating maling pagpili. Kung minsan ay hindi 
natin maitama ang mga problema (katulad ng pagpapalit sa isang bagay na 
nasira), ngunit kailangan gawin natin ang pinakamainam sa abot ng ating 
makakaya. 

• Paanong maitatama ni Ricardo ang kamalian niya? (Bumalik sa tindahan at 
bayaran ang kendi o magtrabaho nang walang bayad para sa may-ari ng 
tindahan.) 

Ipaalala sa mga bata na ang isa pang bagay na kailangang gawin ni Ricardo ay 
ang magpasiya na hindi na muling gagawa ng maling pagpili. Ipapaskil sa isa 
pang bata ang sinulatang piraso ng papel na "Huwag ulitin ang mali" sa ilalim 
ng iba pang mga sinulatang piraso ng papel. Magtapos sa pamamagitan ng 
pagsasabing nagpasiya si Ricardo na hindi na kailanman muling gagawin ang 
pagkakamaling iyon. Malalaman niyang tunay siyang nagsisi kung makadarama 
siya ng kalungkutan sa paggawa ng mali at maluwag sa kanyang kalooban na 
tatanggapin ito, hihingi ng kapatawaran, sisikaping itama ang mali, at 
magpapasiyang hindi na kailanman gagawin ang pagkakamaling iyon. Habang 
sinasabi mo ang bawat hakbang ng pagsisisi, ituro ang nababagay na sinulatang 
piraso ng papel. 

Awit Awitin o bigkasin ang mga titik sa ikalawang talata ng awit na "Ama, Tulungan." 

Ang Pagsisisi ay Isang Hakbang sa Pagiging Kasapi 
ng Tunay na Simbahan 

Tsart at talakayan Ipaliwanag na nais ni Jesucristo na malaman natin kung paano magsisi para 
kapag naging miyembro na tayo ng kanyang simbahan, ay mapagsisihan na 
natin ang mga kamalian natin. 

Ipakita ang tsart na "Pagiging Kasapi ng Simbahan ni Jesucristo" mula sa aralin 7. 

Ipaalala sa klase na sa nakaraang aralin ay natutuhan nila ang tungkol sa isang 
hakbang sa pagiging kasapi ng tunay na simbahan. Ang hakbang na iyon ay 
ang pananampalataya kay Jesucristo. Alisin ang sinulatang piraso ng papel na 
"Pagsisisi" mula sa lugar na pinaglalagyan nito at ilagay ito sa tsart sa itaas ng 
sinulatang piraso ng papel na "Pananampalataya kay Jesucristo." 

Ipabigkas nang malakas sa mga bata ang dalawang hakbang na ito na 
kailangan upang maging mga kasapi ng tunay na simbahan— 
pananampalataya at pagsisisi. 

Ipaliwanag na pagkatapos nating mabinyagan ay dapat tayong magsisi sa buong 
buhay natin sa tuwing makapipili tayo ng mali. Ipinangako ng Tagapagligtas sa 
atin na sa tuwing taos-puso tayong magsisisi, patatawarin niya tayo at hindi na 
niya aalalahanin ang mga kasalanan natin. 

Basahin ang Doktrina at mga Tipan 58:42 sa mga bata. 

• Ano ang dakilang pangako na ibinibigay ni Jesus sa atin kung magsisisi tayo? 
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Paglalahad ng guro Ipaliwanag na ang pagsisisi ay dapat maging mahalagang bahagi ng ating buhay 
Pagkatapos nating tumuntong sa gulang na walo, tayo ay mananagot sa mga 
pagpiling ginagawa natin. Alam ni Jesus na hindi natin palaging mapipili ang 
tama. Mahal niya tayo at nagbigay siya sa atin ng daan upang mapagtagumpayan 
natin ang mga mali nating pagpili. Sinabi niya sa atin na kailangan tayong magsisi 
upang makapamuhay muli sa kanyang piling at sa piling ng Ama sa Langit. 

Pagpapaliwanag ng 
banal na kasulatan 

Patotoo ng guro 

Buod 

Basahin nang malakas o kaya ay ipabasa sa isang mas nakatatandang bata 
ang unang pangungusap ng 3 Nefias 9:22. 

Ipaliwanag na ang pagsisisi ay isang napakahalagang biyaya na makatutulong 
sa atin upang makapaghandang mamuhay na muli sa piling ng Ama sa Langit. 
Ipaliwanag rin na pagkatapos nating gawin sa abot ng ating makakaya na itama 
ang mga pagkakamali natin, patatawarin lamang tayo ng Ama sa Langit dahil 
sa pagbabayad-sala ni Jesucristo (tingnan sa 2 Nefias 25:23). 

Magbigay ng patotoo tungkol sa alituntunin ng pagsisisi, at anyayahan ang mga 
bata na hilingin sa kanilang mga magulang na muling ipaliwanag sa kanila sa 
tahanan ang pagsisisi. Ipahayag ang iyong pasasalamat na ginawang posible 
ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na maitama ang mga kamalian natin upang 
lumigaya tayo sa buhay natin dito sa lupa at sa bandang huli ay makabalik sa 
kanilang piling magpakailanman. 

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. 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. Ihanda ang sumusunod na papel para sa bawat bata. Ipasulat sa mga bata 
ang apat na hakbang na ginagamit sa pagsisisi. Para sa mga mas 
nakababata, gumuhit ng dalawang bilog para sa dalawang mukha at 
ipaguhit sa mga bata ang mga mukha sa loob mismo ng mga bilog, 
Imungkahing ilagay ng mga bata ang papel na ito sa lugar sa kanilang 
tahanan kung saan madali nila itong makikita para makapagpaalala sa kanila 
ng paraan ng pagsisisi at palitan ang kanilang malungkot na damdamin ng 
masayang damdamin. 
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Aralin 10 

Masaya Ako Pagkatapos Kong Magsisi 

1. 

2. 

3. 

4. 

2. Ipasadula sa mga bata ang pagkalungkot at paghingi ng kapatawaran sa 
isang tao sa mga maling nagawa nila. Bigyang-diin na ang katapatan ng 
kalooban ay mahalaga kapag humihingi ng kapatawaran. Ang katapatan ng 
kalooban na ito ay nababakas sa tono ng boses nila. Ipakita sa kanila kung 
paanong humingi ng kapatawaran kapwa sa paraang hindi tapat sa kalooban 
at sa paraang tapat sa kalooban, at papagsanayin sila sa paghingi ng 
kapatawaran ng may tamang tono ng boses at tindig. 

3. Sa sarili mong mga salita, ikuwento ang tungkol sa pagsisisi ng 
Nakababatang Alma at ng apat na anak na lalaki ni Mosias (tingnan sa 
Mosias 27). Tukuyin ang bawat hakbang ng pagsisisi habang ikaw ay 
nagkukuwento. 
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Aralin 

10 Pagbibinyag 

Layunin Tulungan ang bawat bata na higit na maunawaan ang kahalagahan 
ng pagbibinyag. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mateo 3:13-17; 2 Nefias 9:23; at 
Doktrina at mga Tipan 20:73-74. 

2. Maghandang awitin o basahin ang mga titik sa awit na "Kaarawan ay Gusto 
Ko" (Piliin ang Tama, B). 

3. Dalhin ang tsart na "Pagiging Isang Kasapi ng Simbahan ni Jesucristo," na 
unang ginamit sa aralin 7. Ilagay sa tsart ang mga sinulatang piraso ng papel 
na "Pananampalataya ka Jesucristo" at "Pagsisisi". Ihandang mailagay sa 
tsart ang sinulatang piraso ng papel na "Pagbibinyag" sa oras ng aralin. 

4. Isang bolang malambot o maliit na laruang may palaman [stuffed toy animal], 

5. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Biblia, Aklat ni Mormon, at Doktrina at mga Tipan. 
b. Larawan 3-13, Batang Lalaki na Binibinyagan (62018); at larawan 3-1, 

Binibinyagan ni Juan Bautista si Jesus (62133; Pakete ng Larawan ng 
Sining ng Ebanghelyo 208). 

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Paalala: langkop ang araling ito ayon sa pangangailangan, kung mayroon man 
sa mga bata na nabinyagan na. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Maaari Tayong Binyagan sa Gulang na Walo 

Tsart Ipakita ang tsart na "Pagiging Isang Kasapi ng Simbahan ni Jesucristo." 
Ipalagay sa isang bata ang sinulatang piraso ng papel na "Pagbibinyag" sa 
ikatlong hakbang. Sabihin sa mga bata na ang pagbibinyag ang ikatlong 
hakbang sa pagiging isang kasapi ng Simbahan ni Jesucristo. 

Gawaing pantawag Ipaliwanag na bago mabinyagan ang mga bata, kailangang mangyari ang 
pansin isang mahalagang bagay. Sabihin sa kanilang makinig habang inaawit o 

binibigkas mo ang mga salita sa isang awit tungkol sa pagbibinyag. Ipaliwanag 
na hindi mo babanggitin ang isang salita. Ang salitang iyon ay isa ring bilang. 
Hilingin sa mga bata na makinig at tingnan kung matutukoy nila kung ano ang 
nawawalang salita. Itataas nila ang kanilang mga kamay kapag alam nila ang 
salitang hindi mo binanggit. 
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Kaarawan ay gusto ko; 
Dulot ay ligaya sa 'kin. 
'Di mahintay maging , 
'Pagkat bibinyagan ako. 

• Ano ang nawawalang salita? (Walo.) 

Ipaliwanag na lahat tayo ay nasasabik sa ating mga kaarawan, subalit ang ating 
ikawalong kaarawan ay natatangi sapagkat nangangahulugan ito na nasa 
wastong gulang na tayo upang mabinyagan. 

Sinunod ni Jesucristo ang Kautusan na Magpabinyag 

Paglalahad ng guro Ipaalala sa mga bata na ipinag-uutos ng Ama sa Langit sa lahat na 
magpabinyag. Nais ni Jesucristo na sundin ang lahat ng kautusan ng 
Ama sa Langit. 

Banal na kasulatan Basahin nang malakas ang 2 Nefias 9:23. Ipaliwanag na Ang Banal ng Israel ay 
isa pang pangalan ni Jesucristo. 

Ipaliwanag na sinasabi sa atin ng banal na kasulatang ito na inuutusan tayong 
magpabinyag. Sinasabi rin sa atin ng banal na kasulatan na kung hindi tayo 
mabibinyagan, hindi tayo maliligtas sa kaharian ng Diyos; samakatwid, kailangan 
tayong mabinyagan upang muling makapamuhay na kasama ng Ama sa Langit 
at ni Jesus. 

Larawan at Ipakita ang larawan 3-1, Binibinyagan ni Juan Bautista si Jesus, at isalaysay 
talakayan ang kuwento (tingnan sa Mateo 3:13-17). Basahin ang banal na kasulatang ito 

sa mga bata hanggang sa makakaya nilang maunawaan. 

• Sino ang nagbinyag kay Jesus? (Si Juan Bautista.) 

Ituro na nagpunta si Jesus kay Juan Bautista upang magpabinyag sapagkat si 
Juan ay may karapatang pagkasaserdote para magbinyag. 

Upang mabinyagan si Jesus, dinala siya ni Juan Bautista sa mga tubig ng llog 
Jordan. Matapos na bigkasin ang panalangin ng pagbibinyag, ganap siyang 
inilubog ni Juan sa tubig. Pagkatapos niyon ay iniahon siya ni Juan. 

Ipaliwanag na ang mabinyagan sa pamamagitan ng ganap na paglulubog sa 
tubig at pag-ahon ay tinatawag na pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog. 
Ipaulit sa mga bata ang mga salitang pagbibinyag sa pamamagitan ng 
paglulubog. 

Mabibinyagan Tayo nang Katulad ng kay Jesucristo 

Awit Hayaang makinig ang mga bata habang inaawit o binibigkas mo ang mga 
salita sa ikalawang talata ng "Kaarawan ay Gusto Ko." Pagkatapos ay ipaawit o 
ipaulit sa kanila ang mga salita na kasabay mo. 

Binyag na tulad kay Jesus 
Ng may pagkasaserdote 
Sundin ang Dios, kanyang utos 
'Pagkat iyan ang nais ko, 

• Ano ang "bagay na nais ko," ayon sa awit na ito? (Mabinyagan, 
"tulad kay Jesus.") 
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Larawan at 
talakayan 

Paglalahad ng guro 

Saligan ng 
pananampalataya 

• Paano tayo mabibinyagan nang tulad kay Jesus? (Sa pamamagitan ng 
pagiulubog at sa pamamagitan ng isang tao na may karapatang 
pagkasaserdote.) 

Ilagay ang larawan 3-13, Batang Lalaki na Binibinyagan, katabi ng larawan na 
Binibinyagan ni Juan Bautista si Jesus. 

Ipaliwanag na noong binyagan si Jesus, siya ay inilubog sa tubig. Ngayon ang 
mga pagbibinyag ay karaniwang ginaganap sa bahay-pulungan sa isang 
natatanging pinagbibinyagan [baptismal font]. Kung walang mapagbibinyagan 
na malapit, ginagawa ito sa sapa, batis o iba pang lawa ng tubig. 

• Anong awtoridad sa pagbibinyag ang taglay ni Juan Bautista? (Ang 
Pagkasaserdoteng Aaron.) 

• Anong awtoridad ang kailangang taglayin ng isang taong nagbibinyag sa atin 
upang makapagbinyag siya? (Kailangan siyang maging isang saserdote sa 
Pagkasaserdoteng Aaron o maytaglay ng Pagkasaserdoteng Melquisedec.) 

• May kilala ba kayong sinuman na nagtataglay ng pagkasaserdote at 
nakapagbibinyag? 

Ipaalala sa mga bata na noong isinasalin ni Joseph Smith ang Aklat ni Mormon 
na kasama si Oliver Cowdery, nagpakita sa kanila si Juan Bautista at tinuruan 
sila ng tamang paraan ng pagbibinyag. Binigyan niya sila ng pagkasaserdote 
upang magkaroon sila ng karapatan na magbinyag sa iba. Ang pagkasaserdote 
ay ibinibigay sa ibang tao upang magkaroon tayo ng pribilehiyo na mabinyagan 
ng isang taong may tamang awtoridad. 

Ipaliwanag sa mga bata na ang taong magbibinyag sa bawat isa sa kanila ay 
nagtataglay ng katulad na pagkasaserdote na tinaglay ni Juan Bautista. Ang 
ikalimang saligan ng pananampalataya ay nagsasabi sa atin kung paano 
tinatanggap ng isang lalaki ang awtoridad na ito. 

Basahin nang malakas at ipaulit sa mga bata ang sumusunod: 

"Naniniwala kami na ang tao ay kinakailangang tawagin ng Diyos . . . ng mga 
yaong may karapatan." 

Larawan at 
pagpapaliwanag 

Banal na kasulatan 

Ang Ordenansa ng Pagbibinyag 

Ituro ang posisyon ng mga kamay sa larawan na 3-13, Batang Lalaki na 
Binibinyagan. Ipaliwanag sa mga bata ang mga sumusunod na patnubay: 
Kapag ikaw ay bibinyagan, ikaw at ang magbibinyag sa iyo ay bababa sa 
pinagbibinyagan. Hahawakan ng taong magbibinyag sa iyo ang iyong kanang 
bisig sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay. Hahawakan mo ang iyong 
ilong sa pamamagitan ng iyong kanang kamay samantalang ang kaliwang 
kamay mo ay nakahawak sa kaliwang bisig ng magbibinyag sa iyo. Pagkatapos 
ay itataas ng magbibinyag ang kanyang kanang kamay at bibigkasin ang mga 
salita ng panalangin sa pagbibinyag. 

Sabihin sa mga bata na ang panalangin sa pagbibinyag ay matatagpuan sa 
mga banal na kasulatan. Iparinig ito sa kanila habang binabasa mo sa kanila 
ang mga salita ng panalangin. 

Basahin ang Doktrina at mga Tipan 20:73, magsisimula sa mga salitang 
"Bilang naatasan." 

6 2 
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Ipaliwanag na ang naatasan ay nangangahulugang "binigyan ng awtoridad 
na kumatawan." Tulungan ang mga bata na maunawaan na ang tunay na 
pagbibinyag ay isinasagawa lamang ng isang tao na binigyan ng awtoridad na 
kumatawan kay Jesucristo sa pagsasagawa ng pagbibinyag. Ang kanilang 
binyag ay kasing halaga ng parang si Jesus mismo ang nagbinyag sa kanila. 

Ipaliwanag na pagkatapos bigkasin ang panalangin, ilalagay ng nagbibinyag 
ang kanyang kanang kamay sa likod ng bibinyagan at marahang ilulubog sa 
tubig hanggang sa lubos siyang mailubog sa tubig. Pagkatapos ay iaahon siya 
mula sa tubig. 

Tulungan ang mga bata na maunawaan na sandali lamang silang ilulubog at 
mahigpit silang hahawakan ng nagbibinyag. Hahawak sila sa bisig ng 
nagbibinyag at mahahawakan nila ang kanilang ilong upang sandaling pigilan 
ang kanilang paghinga at nang hindi makalunok ng tubig. 

Pansariling Kung nais mo, maaari mong ikuwento ang tungkol sa binyag mo. Kung may 
karanasan nabinyagan na sa iyong klase, anyayahan silang magkuwento tungkol sa 

kanilang mga binyag. 

Hayaang magtanong ang mga bata at magbahagi ng kanilang mga damdamin 
tungkol sa binyag. Tulungan silang maunawaan na ang binyag ay maaaring 
maging isang magandang karanasan para sa kanila. 

Maligaya Tayo Kapag Tayo ay Binibinyagan 

Sabihin sa mga bata na mayroon kang ilang katanungan na gusto mong 
itanong sa kanila upang mapagbalik-aralan ang natutuhan nila tungkol sa 
mahalagang hakbang ng pagbibinyag. Ihagis ang bola o maliit na laruang 
hayop sa isang bata at itanong ang isa sa mga sumusunod na tanong. Tiyakin 
na ang bawat bata ay magkakaroon ng pagkakataon na sumalo ng laruan at 
sumagot ng tanong. 

• Ilang taon tayo maaaring binyagan? (Walo.) 

• Bakit dapat tayong binyagan? (Ito ay isang kautusan.) 

• Saan tayo bibinyagan? (Sa isang pinagbibinyagan o ibang lawa ng tubig.) 

• Ano ang kailangang taglayin ng isang tao (lalaki) upang makapagbinyag? 
(Ang pagkasaserdote.) 

• Paano tayo bibinyagan? (Sa pamamagitan ng paglulubog.) 

• Bakit sa palagay ninyo makadarama kayo ng kaligayahan kapag 
bininyagan kayo? 

Hayaang tumugon ang mga bata at ibahagi ang kanilang mga damdamin. Maaari 
mong bigyang-diin na magiging maligaya sila na maging mga miyembro ng 
Simbahan ni Jesucristo, magiging maligaya sila na malaman na sinusunod nila 
ang kanyang halimbawa, at magiging maligaya sila na sundin ang 
kanyang kautusan. 

Kuwento Isalaysay ang sumusunod na kuwento ng isang batang babae na nagnanais 
na mabinyagan: 

"Noong magpasiya ang ina ni Alice at ang kanyang mga kapatid na maging 
mga kasapi ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw, si 
Alice ay anim na taong gulang pa lamang at napakabata pa para mabinyagan 
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kasabay ng kanyang pamilya. . . . Dahil madalas nilang pag-usapan ang 
kahanga-hangang karanasan ng pagbibinyag at ang kaligayahang idinulot sa 
kanila ng pagiging mga kasapi ng Simbahan, inip na inip si Alice na maging 
walong taong gulang upang mabinyagan din. 

"Nagplano si Alice at nangarap kung paano siya mabibinyagan sa kanyang 
kaarawan. 'Hindi pagkatapos,' pagpupumilit niya, 'subalit sa mismong 
araw na iyon,' 

"Subalit tatlong araw bago siya maging walong taong gulang, nagising siya na 
matindi ang sakit ng ulo, at kinabukasan ay hindi siya nakapag-aral dahil sa 
tindi ng sakit. 

"Sinabi ng doktor na tinawag na kakailanganin niyang manatili sa tahanan at 
higaan sa loob ng mga isang linggo. Napaluha si Alice sa kabiguan. 

"Kinabukasan ay lalo pang tumindi ang sakit ni Alice, at ang kanyang lagnat ay 
lalong tumaas sa kabila ng inihatol na gamot ng doktor. Nag-isip at nabahala 
ang ina, subalit higit na dinamdam ni Alice ang hindi pagkabinyag sa kanya sa 
mismong kaarawan niya kaysa sa lahat ng kirot, sakit at lagnat na dinaranas niya. 

"Noong bandang hapon bago ang kaarawan ni Alice, pumunta ang kanyang 
ina sa silid ng may-sakit. Subalit napatigil siya sa may pintuan nang makita niya 
si Alice na nakaluhod sa kanyang higaan at mataimtim na nananalangin. Ang 
maliit na batang babaeng ito ay nagsusumamo sa Ama sa Langit para sa 
katuparan ng kanyang dakilang hangarin na maging kasapi ng Ang Simbahan 
ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw. 

"Kinaumagahan ng kanyang kaarawan, bumangon si Alice, nagbihis, at naghanda 
para sa kanyang pagpapabinyag. Wala na ang kanyang lagnat at bumuti na ang 
pakiramdam at masaya na siya. Makaraan ang ilang oras ay muling tiningnan 
ng kanyang ina ang temperatura ni Alice at nakitang ito ay normal na. 

"Sinagot [ng Ama sa Langit] ang taimtim na panalangin ni Alice. Noong gabing 
iyon siya ay bininyagan!" ("A Birthday Baptism," Friend, Okt. 1974, p. 33). 

• Ano kaya ang mararamdaman mo kung ikaw si Alice? 

Tulungan ang mga bata na maunawaan na maaaring hindi sila mabinyagan sa 
mismong kaarawan nila subalit isang araw matapos ang kanilang ikawalong 
kaarawan ay mabibinyagan din sila; karaniwang may isang petsa ng pagbibinyag 
sa bawat buwan para sa lahat ng bata sa isang purok o istaka. Sabihin sa kanila 
na kakapanayamin sila ng obispo o pangulo ng sangay bago sila binyagan. 
Sabihin sa kanila kung kailan karaniwang idinaraos ang mga pagbibinyag sa 
inyong lugar. Ipahayag ang iyong pag-asa na ang mga bata ay magkakaroon 
din ng kaligayahan na tulad ng kay Alice kapag sila ay bininyagan. 

Buod 

Ipaalala sa mga bata na ang kanilang ikawalong kaarawan ay magiging 
natatangi sapagkat sila ay nasa tamang gulang na upang mabinyagan. 

Awitin o bigkasin ang mga salita sa awit na "Kaarawan ay Gusto Ko." 

Ituro ang mga hakbang sa tsart, at basahin ang mga iyon. Ipaliwanag na 
matapos na mabinyagan ang mga bata, magiging handa na nilang tanggapin 
ang huling hakbang sa pagiging isang kasapi ng Simbahan. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. 
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam 

para sa mga bata. 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. Kopyahin o bakatin ang larawan ng birthday cake para sa bawat bata. 
Magpaguhit sa mga bata ng walong kandila sa cake at pakulayan ito. Sulatan 
ang larawan ng, "Inip na inip na akong maging walong taong gulang." 

Kung hindi pamilyar ang iyong klase sa kaugalian ng birthday cake, ipaliwanag 
na sa maraming bansa, ang mga bata ay iginagawa ng birthday cake sa 
kanilang kaarawan. Inilalagay ang kandila sa cake para sa bawat taon Simula 
nang sila ay ipinanganak. Kapag ang mga bata ay naging walong taong 
gulang na, may walo silang kandila sa kanilang cake. 

2. Talakayin ang mga hakbang na kailangang gawin ng mga bata upang 
makapaghanda sa pagbibinyag. Habang binabanggit ang bawat isa sa mga 
sumusunod na ideya, iiapag ang isang ginupit na larawan ng bakas ng paa 
sa sahig. Ihanay ang mga bakas ng paa papunta sa larawan 3-13, Batang 
Lalaki na Binibinyagan. 

• Dumalo sa pulong ng Primarya at sakramento linggu-linggo. 

• Pag-aralan ang mga banal na kasulatan. 

• Maging tapat. 

• Manalangin araw-araw. 

• Magbayad ng ikapu, 

• Maging mabait sa pamilya at mga kaibigan, 

• Sundin ang halimbawa ni Jesucristo. 

• Dapat ay walong taong gulang. 

• Makapanayam ng obispo o pangulo ng sangay. 

3. Anyayahan ang isang nagtataglay ng Pagkasaserdoteng Melquisedec na 
pumunta sa klase at sabihin sa mga bata kung ano ang magaganap sa 
kanilang binyag. Papagsanayin siyang kasama ng mga bata ng wastong 
posisyon ng kanilang mga kamay at ang mga kilos sa pagbibinyag. 

4. Ipakita sa mga bata ang Baptism—A Promise to Follow Jesus (9 na minuto) 
na nasa Primary Video Collection (53179). 
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Inip na Inip na Akong Maging 
Walong Taong Gulang 



Ang Kaloob na 
Espiritu Santo 

Aral in 

10 
Layunin Tulungan ang mga bata na pahalagahan ang pribilehiyo ng pagtanggap ng 

kaloob na Espiritu Santo kapag pinagtibay sila na mga kasapi ng Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw. 

Paghahanda 1. Pag-aralan ang Juan 14:16-17, 26. 

2. lhanda ang tsart mula sa aralin 7 na, "Pagiging Kasapi ng Simbahan ni 
Jesucristo." Bago magklase, ilagay ang mga sinulatang piraso ng papel na 
"Pananampalataya kay Jesucristo," "Pagsisisi," at "Pagbibinyag" sa wastong 
mga baitang ng tsart. lhanda ang sinulatang piraso ng papel na "Kaloob na 
Espiritu Santo" upang gamitin sa aralin. 

3. Ilagay ang larawan 3-14, Batang Babae na Pinagtitibay (62020) sa isang 
kahon. Kung maaari, balutan ang kahon upang magmukhang isang regalo. 

4. Maghandang tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga titik sa 
awit na "Ang Espiritu Santo" {Aklat ng mga Awit Pambata); ang mga titik ay 
kasama sa likod ng manwal na ito. 

5. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Biblia. 
b. Larawan 3-14, Batang Babae na Pinagtitibay (62020); larawan 3-22, Ang 

Huling Hapunan (62174; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 
225); at larawan 3-10, Ang Unang Pangitain (62470; Pakete ng Larawan ng 
Sining ng Ebanghelyo 403). 

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Paglalahad ng guro 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Matatanggap Natin ang Kaloob na Espiritu Santo 

Ipakita ang kahon ng "regalo" at itanong ang mga sumusunod: 

• Bakit tayo nagbibigayan ng mga regalo? 

• Ano ang nadarama ninyo kapag binibigyan kayo ng regalo ng isang tao? 

Ipaliwanag na ang araw noong maging kasapi tayo ng Ang Simbahan ni 
Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw ay isa sa pinakamahalagang araw ng 
ating buhay. Sa kahanga-hangang pagkakataong iyon ay binibigyan tayo ng 
Ama sa Langit at ni Jesucristo ng isang mahalagang regalo. 
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Mga pahiwatig Sabihin sa mga bata na bibigyan mo sila ng ilang pahiwatig na tutulong sa 
kanilang matuklasan kung ano ang regalo. Anyayahan silang makinig nang 
tahimik hanggang maibigay mong lahat sa kanila ang mga pahiwatig. 

1. Ang regalong ibinibigay sa atin ng Ama sa Langit at ni Jesucristo ay hindi 
mabibili ng salapi. 

2. Hindi natin mahahawakan ang regalong ito sa ating mga kamay o 
matitingnan katulad ng isang aklat o laruan. 

3. Ang regalong ito ay higit na mahalaga kaysa sa anumang regalo na 
matatanggap ng isang tao. 

4. Ang mga karapat-dapat na kasapi ng Simbahan ay tinutulungan at inaaliw 
nito sa buong buhay nila. 

5. Tinatanggap natin ang regalong ito kapag ipinapatong ng kalalakihang 
nagtataglay ng Pagkasaserdoteng Melquisedec ang kanilang mga kamay sa 
ating mga ulo at pinagtitibay tayo na mga kasapi ng Ang Simbahan ni 
Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw. 

Hilinging itaas ang mga kamay ng mga nakaaalam kung ano ang regalo. 

• Ano ang regalong ito? (Ang kaloob na Espiritu Santo.) 

Larawan at Pabuksan sa isang bata ang regalo upang matuklasan ang larawan. Pagkatapos 
talakayan ay ipakita ang larawan ng batang pinagtitibay. Ipaliwanag kung paano ibinibigay 

ang kaloob na Espiritu Santo. Matapos mabinyagan ang isang tao, ipinapatong 
ng mga lalaking nagtataglay ng Pagkasaserdoteng Melquisedec ang kanilang 
mga kamay sa ulo ng taong ito, tulad ng ipinakikita sa larawan. Isa sa kalalakihan 
(karaniwang ang ama, ang obispo, isang misyonero, o isang kaibigan ng taong 
pinagtitibay) ang bumibigkas ng panalangin. Sa oras ng panalangin, ang tao ay 
pinagtitibay na kasapi ng Simbahan at tumatanggap ng kaloob na Espiritu Santo. 

• Ano ang alam mo tungkol sa Espiritu Santo? 

Maikling ipakuwento sa mga bata kung ano ang nalalaman nila tungkol sa 
Espiritu Santo. Tukuyin ang mga sumusunod na punto: 

1. Ang Espiritu Santo ay walang katawan ng laman at mga buto na tulad ng sa 
atin. Mayroon siyang katawang espiritu na anyong tao. 

2. Ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa atin tungkol sa Ama sa Langit at kay 
Jesucristo at nagpapatotoo sa mga bagay na itinuro sa atin tungkol sa kanila. 

3. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo na ang ating naririnig ay totoo kapag 
tayo ay tinuturuan ng katotohanan. 

4. Ang Espiritu Santo ay ipinadala mula sa Ama sa Langit at kay Jesucristo 
upang tulungan tayong piliin ang tama. 

Tsart Ipakita ang tsart na "Pagiging Kasapi ng Simbahan ni Jesucristo." 

Ilagay ang sinulatang piraso ng papel na "Kaloob na Espiritu Santo" sa ikaapat 
na baitang ng tsart. Ipabasa nang malakas sa isang higit mas nakatatandang 
bata ang mga salita o ikaw mismo ang magbasa ng mga ito; pagkatapos ay 
ipaulit ang mga salita sa lahat ng bata na kasama ka. 

Ipaliwanag na hindi lahat ng nabubuhay sa daigdig ay nagkakaroon ng 
pribilehiyo natumanggap ng kaloob na Espiritu Santo. Ang mga nabinyagan 
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lamang at napagtibay na mga kasapi ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga 
Banal sa Huling-araw ang nagkakaroon ng pagpapalang iyon. Bigyang-diin na 
kapag tinatanggap natin ang kaloob na Espiritu Santo sa oras na tayo ay 
pinagtitibay, nagiging opisyal na mga kasapi tayo ng Simbahan. Pagbalik-
aralan ang mga hakbang sa tsart na kasama ang mga bata, na nagsisimula sa 
pananampalataya kay Jesucristo. 

Pagbabalik-aral Isulat ang mga salita ng ikaapat na saligan ng pananampalataya sa pisara. 
ng saligan ng Muling bigkasin ito nang malakas na kasama ng mga bata. Pagkatapos ay 
pananampalataya burahin ang ilang salita at muling bigkasin nang malakas sa kanila. Patuloy na 

burahin ang ilang salita sa tuwing uulitin ito hangga't kapaki-pakinabang ang 
pagsasanay. 

Nangako si Jesucristo na Ipadadala ang Espiritu Santo 

Larawan Ipakita ang larawan 3-22, Ang Huling Hapunan. Ipaliwanag na noong gabi bago 
ipako si Jesucristo sa krus, kumain siya ng isang huling hapunan kasama ang 
Labindalawang Apostol. Noong oras na iyon, sila ay tinuruan din niya ng ilang 
pinakamahahalagang bagay. Alam niya na lubha silang malulungkot kapag siya 
ay wala na. Alam niya na kakailanganin nila ang kanyang tulong. Nangako si 
Jesus sa mga Apostol na hindi sila iiwang nag-iisa kundi magpapadala siya ng 
isang tutulong at aaliw sa kanila. 

Banal na kasulatan Ipabasa sa isang nakatatandang bata ang sinabi ni Jesus sa mga Apostol mula 
sa Juan 14:16 o ikaw mismo ang magbasa nito. 

• Ano ang iba pang pangalan ng Mang-aaliw na ipinangako ni Jesus na 
ipadadala sa mga Apostol? (Ang Espiritu Santo.) 

Basahin sa mga bata ang Juan 14:26. 

Bigyang-diin na ipinadala ni Jesucristo ang Espiritu Santo upang tulungan at 
aliwin ang kanyang mga Apostol. Kahit na hindi nakikita ng mga Apostol ang 
Espiritu Santo, nararamdaman nila na siya ay tumutulong at umaaliw sa kanila. 
Kaya siya ay tinatawag na Mang-aaliw. 

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa awit na "Ang Espiritu Santo." 

Matutulungan Tayo ng Espiritu Santo 

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na bilang mga kasapi ng Simbahan ni Jesucristo, tayo ay may 
pribilehiyo na tulad ng sa mga Apostol na mapasaatin ang Espiritu Santo upang 
tulungan at aliwin tayo. Bigyang-diin na ang pagsama sa atin ng Espiritu Santo 
ay isa sa pinakadakilang mga kaloob na matatamasa natin sa buhay na ito. Palagi 
siyang mapapasaatin kung tayo ay karapat-dapat at namumuhay nang matwid. 

Sabihin sa mga bata na matutulungan tayo ng Espiritu Santo na malaman ang 
gagawin kapag may mahihirap na pagpili tayong gagawin, Hikayatin ang mga 
bata na sundin ang kanilang mga nadarama mula sa Espiritu Santo kapag sila 
ay natatakot o nasasaktan. Tutulungan niyang malaman ang dapat nilang 
gawin, tulad ng pag-uudyok sa kanila na sabihan ang isang tao na 
makatutulong sa kanila. 

Kuwento Isalaysay sa sarili mong mga salita ang sumusunod na kuwento. Hilingin sa 
mga bata na makinig upang malaman kung paano tinulungan at inaliw ng 
Espiritu Santo ang isang batang babae na ang pangalan ay Jan: 
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Si Jan ay tumira nang halos buong buhay niya sa isang maliit na bayan ng 
maraming sakahan. Mahal niya ang bayan at ang mga taong nakatira roon. 
Madalas ay naiisip ni Jan kung gaano kasarap mamuhay sa isang bayan na 
napakaraming tao na palakaibigan. 

Isang araw, umuwi ang kanyang ama mula sa trabaho at sinabi sa pamilya na 
mag-iiba siya ng trabaho at lilipat sila sa isang mas malaking lungsod. 

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ni Jan? 

Nakakaramdam si Jan ng pagkalungkot at pagkabahala sa tuwing maiisip niya 
ang paglipat. Naging mahirap para sa kanya na isiping hindi magtatagal ay 
iiwanan na niya ang kanyang mga kaibigan, tahanan, paaralan, at purok. 

Nag-alala si Jan. Nag-alala siya na baka mahirapan siyang magkaroon ng mga 
bagong kaibigan. Ano kaya ang magiging lagay niya sa kanyang bagong tahanan 
at purok? Magiging napakahirap kaya para sa kanya ang gawain sa paaralan? 

Walang nakatulong sa kanya na maalis ang kanyang damdamin ng pag-aalala. 
Nagpasiya si Jan na manalangin at humingi ng tulong sa Ama sa Langit. 

Nanalangin si Jan sa Ama sa Langit nang buong puso. Habang nananalangin 
siya, isang kahanga-hangang bagay ang nagsimulang mangyari. Nagsimulang 
mawala ang lahat ng kanyang mga takot at pag-aalala. 

Naramdaman ni Jan na may umaaliw sa kanya. 

• Sino sa palagay ninyo ang umaaliw kay Jan? (Ang Espiritu Santo.) 

Lumipat ang pamilya ni Jan at ang lahat naman ay naging maayos. Lagi niyang 
naaalala ang mapagmahal na tulong na tinanggap niya mula sa Ama sa Langit 
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 

Karanasan at Maaari mong naising ikuwento ang isang pagkakataon na inaliw ka ng Espiritu 
patotoo ng guro Santo, tulad nang natakot ka o nang nawalan ka ng isang minamahal. Magpatotoo 

na maaari tayong aliwin at gabayan ng Espiritu Santo. Ang kaloob na Espiritu 
Santo na tinatanggap natin matapos ang pagbibinyag ay isa sa 
pinakamahalagang kaloob na maibibigay sa atin ng Ama sa Langit upang 
tulungan tayong piliin ang tama sa buong buhay natin. 

Buod 

Bigyang-diin na bilang mga miyembro ng Simbahan, tayo ay naniniwala sa 
Espiritu Santo. Alam natin na ibibigay niya sa atin ang tulong at aliw na kailangan 
natin kung sinusunod natin ang mga kautusan. 

Saligan ng Ipaliwanag na ang unang saligan ng pananampalataya ay nagpapahayag 
pananampalataya tungkol sa Espiritu Santo. Uliting bigkasin na kasama ng mga bata ang unang 

saligan ng pananampalataya. Ipakita ang larawan 3-10, Ang Unang Pangitain, 
at larawan 3-14, Batang Babae na Pinagtitibay, sa naaangkop na pagkakataon 
habang binibigkas ninyo ang saligan ng panampalataya. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin; 
paalalahanan siya na pasalamatan ang Ama sa Langit sa pagbibigay sa atin ng 
pagkakataon na matanggap ang kaloob na Espiritu Santo. 
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam 

para sa mga bata. 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. Anyayahan ang isang espesyal na panauhin sa iyong klase. Hilingin sa iyong 
panauhin na magbahagi ng isang karanasan nang siya ay aliwin ng Espiritu 
Santo. (Humingi ng pahintulot mula sa obispo o pangulo ng sangay kung 
ang panauhin ay hindi galing sa inyong purok o sangay.) 

2. Tanungin ang mga bata kung may nagpapadama sa kanila ng sigla, saya, at 
pagiging ligtas, lalung-lalo na kapag may pangyayaring nagpapalungkot sa 
kanila. Bigyang-diin na ang ganitong mga tao kung minsan ay nakaaaliw sa 
atin kapag tayo ay nalulungkot o nakadarama ng pag-iisa. Ipaliwanag na ang 
Espiritu Santo kung minsan ay tinatawag na Mang-aaliw. Maaari niya tayong 
bigyan ng malaking kaginhawahan sa buong buhay natin. Ipinadala siya ni 
Jesucristo upang makasama natin kapag tayo ay nalulungkot o naguguluhan. 

3. Awitin o bigkasin ang huling dalawang taludtod ng "Ang Munting Tinig" 
(iPrimarya 2): 

Dinggin, dinggin. (Bahagyang itikom ang kamay sa tainga) 
Sa 'tin s'yang nagsasabi. (Ilagay ang hintuturo sa labi) 
Dinggin, dinggin (Bahagyang itikom ang kamay sa tainga) 
Ang munting tinig. (Kamay sa may tapat ng puso) 

4. Maglaro ng sumusunod na tahimik na laro na kasama ang mga bata 
upang ipakita sa kanila na maaari silang gabayan ng isang marahan at 
banayad na tinig: 

Ipakita sa mga bata ang isang maliit na bagay na itatago mo para sa larong 
ito. Anyayahan ang isang bata na sandaling iwan ang grupo habang 
itinatago mo ang isang bagay. Pabalikin sa grupo ang bata, at sabihin sa 
kanya na kailangan niyang makinig upang malaman ang daan papunta sa 
nakatagong bagay. Gumawa ng mahinang ingay, tulad ng pagtuktok ng 
lapis, mahinang pagpalakpak ng mga kamay, o paghimig ng isang awit, 
upang ipakita sa bata kung saan babaling sa paghahanap ng nakatagong 
bagay. Tiyaking ang mga ingay na ginagawa mo ay napakahina at 
mapitagan. Tumuktok nang bahagya kapag ang bata ay tumingin sa tamang 
direksiyon. Lalong bilisan ang pagtuktok habang ang bata ay palapit nang 
palapit sa pinagtataguan, hanggang makita niya ang bagay na hinahanap. 

Bigyang-diin sa mga bata na mapapatnubayan sila sa kanilang mga buhay sa 
pamamagitan ng pakikinig sa marahan at banayad na tinig ng Espiritu Santo. 

5. Bulungan ang mga bata at magsabi ng ilang bagay tulad ng "Kung naririnig 
mo ako, ilagay mo ang iyong daliri sa pisngi mo. Kung naririnig mo ako, 
ilagay mo ang iyong daliri sa baba mo." Pagkatapos ay ipaliwanag na may 
iba pang nagsasalita sa marahan at banayad na tinig, at kailangan nilang 
makinig nang mabuti upang marinig ang sinasabi ng tinig sa kanila. Ang tinig 
na iyon ay nanggagaling sa Espiritu Santo. 

71 



Aralin 

10 Ang Tipan ng Pagbibinyag 

Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na kapag binibinyagan sila ay 
nakikipagtipan sila sa Ama sa Langit. 

Paghahanda Paalala: Sapagkat maaaring mangailangan ng malaking pagsisikap na maiangkop 
ang araling ito sa mga apat-, at lima-, at anim-na-taong gulang, maaari mong 
naising huwag munang ituro ito hanggang ang mga bata ay halos handa na sa 
pagbibinyag. 

1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mosias 18:8-10 at Alma 15-16. 

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

Patawarin ako 

Kaloob na Espiritu Santo 

Mamuhay nang kasama siya magpakailanman 

3. Gumawa ng dalawang karatulang papel sa pamamagitan ng pagtutupi ng 
papel nang pahaba, at sulatan ang mga iyon tulad ng nakapakita: 

4. Maghandang tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga titik sa 
"Pagbibinyag" {Aklat ng mga Awit Pambata). 

5. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon. 
b. Isang papel na ikakabit sa damit ng bawat bata na may salitang 

"Matutupad ko ang aking mga pangako." 
c. Mga ginupit na larawang hugis batang lalaki at batang babae (mga ginupit 

na larawan 3-1, at 3-2). 
d. Isang supot na papel na sapat ang laki upang magkasya ang mga 

sinulatang piraso ng papel. 
e. Tisa, pisara, at pambura. 
f. Kalasag at singsing na PAT. 
g. Larawan 3-13, Batang Lalaki na Binibinyagan (62018); larawan 3-10, Ang 

Unang Pangitain (62470; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 
403); larawan 3-23, Batang Nagbabasa ng mga Banal na Kasulatan; 
larawan 3-24, Batang Nananalangin; larawan 3-25, Pumupunta sa 
Simbahan; larawan 3-26, Batang Nagbabayad ng Ikapu; larawan 3-27, 
Pagpapaangkas sa Traysikel (62317); larawan 3-28, Pagpili ng Tama. 

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 
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Mungkahing 
Pagbubuo 
ng Aralin Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Mga Pangako at mga Tipan 

Gawaing pantawag Anyayahan ang isang bata na tulungan ka. Sabihin sa kanya na kung gagawin 
pansin niya ang ipinagagawa mo, bibigyan mo siya ng isang espesyal na bagay. 

Pagawin siya ng isang simpleng gawain, tulad ng umikot ng dalawang ulit at 
kamayan ka, Hilingan siya na mangakong gagawin niya ang pinakamahusay na 
magagawa niya. Pagkatapos ay ipagawa ito sa kanya. Matapos niyang gawin 
ito, sabihin sa kanya na tutuparin mo ang iyong pangako. laspile o iteyp sa 
kanyang damit ang isang papel na nasusulatan ng mga salitang, "Matutupad 
ko ang aking mga pangako." Sabihin sa mga bata na ikaw at ang batang 
tumulong sa iyo ay kapwa tumupad sa mga pangako. Pagkatapos ay bigyan ng 
pagkakataon ang iba pang mga bata na makamit ang papel na iyon na may 
sulat sa pamamagitan ng paggawa ng gayon ring bagay. 

• Ano ang ipinangakong gawin ng bawat isa sa atin? 

• Ano ang nangyari nang tuparin mo ang iyong pangako? 

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

Isang umaga, palabas na si Stephen upang maglaro nang iabot sa kanya ng 
kanyang ina ang isang supot ng mansanas. 

"Ang supot na ito ng mansanas ay para kay Kapatid na Jones sa may kabilang 
kanto. Maaari bang ihatid mo ito para sa akin?" ang tanong niya. 

"Opo," sagot ni Stephen habang kinukuha niya ang supot. 

"Tiyakin mo na maihahatid ang mga mansanas bago ka maglaro, at pag-ingatan 
mo na huwag mahulog ang isa man sa lupa," paalala ng kanyang ina. "Agad 
mong ibigay ang mga ito kay Kapatid na Jones." 

"Opo. Ipinangangako ko po!" ang sabi ni Stephen. 

Nang lumabas ng bahay nila si Stephen na dala ang supot ng mansanas, dalawa 
sa kanyang mga kaibigan ang naghihintay sa kanya. Nagsisimula na silang 
maglaro at gusto nilang sumali siya. 

"Kailangan ko munang ihatid ang mga mansanas na ito," sagot ni Stephen. 

Isa sa mga batang lalaki ay nagsabing, "Naku, maaari mo namang gawin iyan 
mamaya. Isang oras lang tayong maaaring maglaro, kaya kailangang 
magsimula na tayo." 

"Hindi, ihahatid ko muna ito. Nangako ako sa nanay ko." 

Habang naglalakad siya, nagsimulang iduyan ni Stephen ang supot ng 
mansanas. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang pangako. Kung iduduyan 
niya nang malakas sa hangin ang supot maaaring mahulog ang isang mansanas 
at malamog ito. Hinawakan niyang mabuti ang supot habang nilalakad niya ang 
kahabaan ng daan patungo sa bahay ni Kapatid na Jones. 
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Nangiti si Stephen nang iniabot niya ang supot kay Kapatid na Jones. 

Talakayan ng • Ano ang ipinangako ni Stephen sa kanyang ina? 
kuwento . A n o s a pa|agay ninyo ang nadama ni Stephen sa pagtupad niya sa 

kanyang pangako: 

Talakayan sa pisara Isulat ang pangako sa pisara, at tanungin ang mga bata kung ano sa palagay 
nila ang kahulugan nito. Ituro na kapag sumasang-ayon ka na gawin ang isang 
bagay o sinasabi na gagawin mo ito, gumagawa ka ng isang pangako. 

Talakayan ng Sabihin sa mga bata na may isa pang uri ng pangako, isang dalawahang 
kalagayan pangako, Hilingin sa kanilang makinig na mabuti sa sumusunod na kalagayan 

upang matukoy nila kung ano ang ipinangako nina Jean at ng kanyang ama sa 
isa't isa: 
Tuwang-tuwang ibinalita ni Jean sa kanyang ama na may sirko sa bayan at 
itinanong kung maaari silang pumunta. Ipinaalala ng ama kay Jean na ikinalat 
kahapon ng hangin ang mga basura sa bakuran at kailangan itong linisin. 
Sumimangot si Jean. Sinabihan siya ng kanyang ama na kung lilinisin niya ang 
bakuran sa umaga, dadalhin siya nito sa sirko sa hapong iyon. Sinabi ni Jean 
na lilinisin niya ang bakuran. Sina Jean at ang kanyang ama ay kapwa gumawa 
ng pangako sa isa't isa. 

• Ano ang naging bahagi ni Jean sa pangako? 

• Ano ang naging bahagi ng kanyang ama sa pangako? 

• Kung hindi tutuparin ni Jean ang bahagi niya sa pangako, kailangan pa bang 
tuparin ng kanyang ama ang bahagi niya sa pangako? (Hindi.) 

Talakayan sa pisara Isulat ang tipan sa pisara. Ipabigkas ito sa mga bata na kasama ka. 

• Ano ang tipan? 

Ipaliwanag na ang tipan ay isang dalawahang pangako. Kapag gumagawa ka 
ng tipan sa isang tao, sumasang-ayon kang gawin ang ilang bagay at ang 
taong iyon ay sumasang-ayon na gawin ang ilang bagay. 

Talakayan sa banal 
na kasulatan 

Larawan at 
talakayan 

Gumagawa Tayo ng Tipan sa Pagbibinyag 

Sabihin sa mga bata na kapag sila ay walong taong gulang na, makagagawa 
sila ng isang napakahalagang tipan. Sabihan silang makinig sa sumusunod na 
banal na kasulatan upang matukoy nila kung kanino ginawa ang tipan at kung 
paano ito ginawa. Basahin at ipaliwanag ang Alma 7:15, magsisimula sa 
"halina at humayo." 

• Sang-ayon sa banal na kasulatang ito, kanino kayo gumagawa ng tipan? (Sa 
Ama sa Langit.) 

• Ano ang kailangan ninyong gawin upang ipakita na gumagawa kayo ng tipan 
sa Ama sa Langit? (Magpabinyag.) 

Ipakita ang larawan 3-13, Batang Lalaki na Binibinyagan. Ipaliwanag na ang tipan 
na pinag-uusapan natin ay tinatawag na tipan ng pagbibinyag. Kapag tayo at 
binibinyagan, ipinakikita natin sa Ama sa Langit na nakikipagtipan tayo sa kanya. 
Nangangako tayo na gagawin ang isang bagay, at ang Ama sa Langit ay 
nangangako na gagawin ang isang bagay. 

7 4 



Aralin 10 

Awit Kasama ng mga bata, awitin o bigkasin ang mga salita sa "Pagbibinyag": 

Si Jesus kay Juan nagpunta, 
Sa Judea no'ng una. 
At bininyagan sa tubig, 
Do'n sa ilog ng Jordan. 

Ipaliwanag ang sumusunod na impormasyon at magtanong. Hayaang 
magpaliwanag ang mga bata hanggang sa makakaya nila. Tulungan sila kung 
kailangan. Sa oras ng talakayan, ipakita ang naaangkop na mga sinulatang 
piraso ng papel. Pagkatapos ay itupi ang mga ito at ilagay sa supot na papel. 

Kapag tayo ay binibinyagan, nangangako tayo sa Ama sa Langit na susundin 
natin ang kanyang mga kautusan. (Ipakita ang sinulatang piraso ng papel,) 

• Ano ang ilan sa mga kautusan ng Ama sa Langit? 

• Ano ang ating ipinangangako sa Ama sa Langit kapag tayo ay binibinyagan? 
(Susundin ang mga kautusan.) 

Ito ang ating bahagi sa tipan. Kung tutupad tayo sa ating pangako, nangangako 
ang Ama sa Langit na tayo ay patatawarin kapag tayo ay magsisisi (ipakita ang 
sinulatang piraso ng papel) at ibibigay sa atin ang kaloob na Espiritu Santo 
(ipakita ang sinulatang piraso ng papel). Nangangako siya na mamumuhay 
tayong kasama niya magpakailanman (ipakita ang sinulatang piraso ng papel). 

• Ano ang bahagi ng Ama sa Langit sa tipan? (Patatawarin niya tayo kapag tayo 
ay nagsisisi. Ibibigay niya sa atin ang kaloob na Espiritu Santo. Pahihintulutan 
niya tayong mabuhay na kasama siya magpakailanman.) 

Gawain Ipakita ang larawan 3-10, Ang Unang Pangitain, at ang dalawang ginupit na 
larawang hugis tao. Ipaturo sa mga bata sa larawan ang Ama sa Langit. Basahin 
ang dalawang karatula at ipalagay sa isang bata ang "Nangangako ako" sa 
tabi ng mga ginupit na larawan; pagkatapos ay ipalagay sa isang bata ang 
"Nangangako ang Ama sa Langit" sa tabi ng larawan ng Unang Pangitain. 
Pakuhanin ang bawat bata ng isang sinulatang piraso ng papel sa supot, ipabasa 
ito (o ikaw mismo ang magbasa nito), at ilagay ito sa harap ng tamang karatula. 
Ulitin ang gawain hanggang ang lahat ay magkaroon ng kahit man lamang isang 
pagkakataon. Suriin ang dalawang talaan. Ipaliwanag na kasama sa mga 
kautusan na ipinangangako nating susundin ang mga aral ni Jesucristo na 
natutuhan natin sa Primarya at sa tahanan. 

Buod 

Mga larawan Ipakita ang anim na larawang naglalarawan ng mga kautusan (mga larawang 
3-23 hanggang 3-28), ang kalasag na PAT, at singsing na PAT. Ipatukoy sa bawat 
bata ang kautusan na ipinakikita ng mga larawan at ng kalasag. (Ipinakikita ng 
mga larawan ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan, pananalangin, 
pagpunta sa simbahan, pagbabayad ng ikapu, pagmamahal sa iba, at pagpili 
ng tama. Tulungan ang mga bata na maunawaan na hindi lamang ang mga ito 
ang mga kautusan na ipinangangako nating susundin. Maaari mong naising 
magpamungkahi sa kanila ng iba pa.) 

Himukin ang mga batang tingnan ang kanilang mga singsing na PAT at isipin 
ang pagtupad sa kanilang pangako sa Ama sa Langit tuwing titingnan nila ang 
kanilang mga singsing. Dapat nilang tandaan na kabilang sa pagpapabinyag 
ang pangangakong susundin ang kanyang mga kautusan. 

Mga sinulatang 
piraso ng papel at 
talakayan 
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Patotoo ng guro Bigyang-diin ang kahalagahan ng pagtupad sa mga pangako, ialung-lalo na 
ang mga pangako na ginagawa natin sa Ama sa Langit. Magpatotoo na mahal 
ng Ama sa Langit ang lahat ng mga bata at nais na tuparin ang kanyang 
bahagi sa tipan sa pagbibinyag. Himukin ang mga bata na maghandang 
gumawa at tumupad sa tipan sa pagbibinyag sa pamamagitan ng pagtupad sa 
mga pangakong ginagawa nila. 

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. Magagamit mo ang mga ito sa araiin mismo o bilang 
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang "Oras ng 
Klase" sa "Mga Tulong para sa Guro." 

1. Ipapanood sa mga bata ang "Baptism—A Promise to Follow Jesus" (9 na 
minuto) sa Primary Video Collection (53179), at talakayin ang mga 
sumusunod na tanong: 

• Ano ang ipinangako ni Luis sa kanyang mga magulang? 

• Ano ang ipinangako ni Luis sa Ama sa Langit noong siya ay binyagan? 

2. Maghanda ng isang kopya ng "Ang Aking Tipan sa Pagbibinyag," na makikita 
sa hulihan ng aralin, para sa bawat bata. Basahin ito sa mga bata. Tulungan 
o ipasulat sa bawat bata ang kanyang pangalan sa guhit na nakalaan. 
Himukin silang itago ang bigay-sipi sa isang espesyal na lugar upang makita 
nila ito at maisip ito nang madalas. 
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Aralin 

10 Ang Salita ng Karunungan 

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na pinagpapala tayo ng Panginoon 
kapag sinusunod natin ang mga kautusang ibinibigay sa Salita ng Karunungan. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Doktrina at mga Tipan 89 at Daniel 1. 

2. Dalawang supot na papel, isang may iginuhit na nangiting mukha at isang 
may malungkot na mukha. Kung walang makuhang mga supot na papel, 
gumuhit ng isang nakangiting mukha at malungkot na mukha sa 
magkahiwalay na papel. 

3. Gumawa ng isang maliit na bilog na papel na may nakangiting mukha para 
sa bawat bata. Maaari mong naising magdala ng mga aspile o teyp upang 
ikabit ito sa damit ng bawat bata. 

4. Gumuhit ng maliliit na larawan ng pagkain o gumupit ng mga ito sa mga 
magasin (kung may makukuha). Maglaan ng sapat na bilang upang 
magkaroon ng kahit tig-dadalawang larawan ang bawat bata. Isama ang 
sari-saring uri ng masusustansiyang pagkain at mga larawan ng mga 
produktong tabako, tsaa, o kape, at mga nakalalasing na inumin. 

5. Maghandang awitin o bigkasin ang mga titik sa "Sa Kalusugan" {Aklat ng 
mga Awit Pambata). 

6. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Biblia at Doktrina at mga Tipan. 
b. Kalasag at singsing na PAT. 
c. Larawan 3-6, Ang Propetang si Joseph Smith (62002; Pakete ng Larawan 

ng Sining ng Ebanghelyo 401); larawan 3-29, Tinatanggihan ni Daniel ang 
Karne at Alak ng Hari (62094; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 
114); larawan 3-27, Pagpapaangkas saTraysikel (62317); larawan 3-30, 
Lubid na Pangtalon [Jumping Rope] (62523); larawan 3-31, Batang may 
Kasamang Aso. 

7. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

78 



Nais ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na Magkaroon Tayo 
ng Malulusog na Katawan 

Gawaing pantawag Papikitin ang mga bata at papagkunwariing ang bawat isa sa kanila ay may 
P a n s i n alagang hayop, tulad ng tuta, Mahal na mahal nila ang kanilang mga alaga at 

tuwang-tuwa sila sa mga ito. Isang araw ang mga alagang hayop ay tila pagod 
at may sakit at ayaw kumain ng kanilang paboritong pagkain. 

• Ano kaya ang diperensiya ng ipinalagay mong alagang hayop? 

• Bakit kaya ayaw kumain ng alagang hayop na ito? 

Ipaliwanag na ang alagang hayop ay nakakain ng isang bagay na 
nakasasama rito. 

• Paano mo matutulungan ang iyong alagang hayop? (Sa pamamagitan ng 
hindi pagpapakain dito ng mga pagkaing nakasasama.) 

• Ano ang maaaring mangyari sa iyong katawan kung kumakain ka ng mga 
bagay na hindi makabubuti rito. 

Ipaliwanag na maaari nating mapinsala ang ating mga katawan sa pamamagitan 
ng pagkain ng mga hindi nakapagpapalusog na pagkain. Sapagkat alam ng 
Ama sa Langit at ni Jesucristo na maaari itong mangyari, binigyan nila tayo ng 
ilang kautusan upang tulungan tayong lumaking malakas at masaya. 

Ibinigay sa Atin ng Ama sa Langit at ni Jesucristo ang 
Salita ng Karunungan 

Mga larawan at Ipakita ang larawan 3-6, Ang Propetang si Joseph Smith. Ipaliwanag na sinabi 
talakayan ni Jesucristo kay Propetang Joseph Smith ang tungkol sa ilang pagkaing dapat 

nating kainin at ilan na hindi natin dapat kainin. Isinulat ni Joseph Smith ang mga 
bagay na ito upang maging gabay natin. Ang mga tagubiling ito ay tinatawag 
na Salita ng Karunungan, na matatagpuan sa bahagi 89 ng Doktrina at mga 
Tipan. (Itaas ang isang kopya ng Doktrina at mga Tipan.) " 

Ipaliwanag na ang mga pagkain na dapat nating kainin ay kinabibilangan ng 
mga gulay, bins, kaunting karne, prutas, at mga butil na tulad ng trigo, (tinapay 
at noodles) at kanin. 

Nagbabala rin sa atin si Jesucristo tungkol sa mga bagay na makapipinsala 
sa ating mga katawan, tulad ng tabako, maiinit na inuming tulad ng tsaa at 
kape, at alak at iba pang nakalalasing na mga inumin. Nagbabala rin sa atin 
ang mga makabagong propeta na huwag gumamit ng mga nakasasamang 
gamot. (Tulungan ang mga bata na maunawaan na hindi lahat ng taong 
nagsisigarilyo; umiinom ng tsaa, kape o alkohol; o gumagamit ng gamot ay 
masasama. Hindi nga alam ng ilang tao na ang mga bagay na ito ay masama 
sa kanilang mga katawan.) 

Ipaliwanag na sinabi rin ni Jesucristo sa atin na kaunti lamang ang dapat 
kaining karne. Ipaliwanag na makabubuti sa atin na kumain ng sari-saring 
nakapagpapalusog na pagkain. 

Ipakita ang mga larawan ng mga aktibong bata (larawan 3-37, Pagpapaangkas 
sa Traysikel; larawan 3-30, Lubid na Pangtalon [Jumping Rope]; larawan 3-31, 
Batang may Kasamang Aso). Tiyakin na nauunawaan ng mga bata na ang Salita 
ng Karunungan ay ibinibigay upang tulungan tayong mapanatiling malusog at 
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malakas ang ating mga katawan at mas masaya tayo kapag sinusunod natin 
ang mga patnubay nito. 

Laro Ilagay ang dalawang mukha (o mga supot), isang nakangiti at isang 
nakasimangot, sa sahig. Ipakita ang mga larawan ng pagkain at inumin. 
Hayaang hali-haliling pumili ang mga bata ng larawan ng pagkain. Hayaan 
silang magpasiya kung saang supot o tumpok nabibilang ang bawat 
pagkain. Talakayin kung aling mga pagkain ang makatutulong sa kanila 
upang lumaking malakas at malusog. 

Nais ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na Maging Malusog 
at Malakas Tayo 
Ipakita ang larawan 3-29, Tinatanggihan ni Daniel ang Karne at Alak ng Hari, at 
isalaysay ang kuwento sa banal na kasulatan na ipinakikita ng larawan (tingnan 
sa Daniel 1). Ipaliwanag na alam ni Daniel na ang masustansiyang karne at 
alak mula sa hari ay hindi mabuti sa kanyang katawan at hindi magpapalakas 
sa kanya. Siya ay matapang na tumanggi sa alok ng hari. Pinili niyang kumain 
ng mga pagkaing gulay at butil at humingi ng malinis na tubig upang inumin. 
Ipaliwanag na sa bandang huli ay nakita ng hari na pinakamalusog at 
pinakamatalino si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. (Ito rin ang Daniel na 
kahima-himalang iniligtas ng Diyos mula sa kuweba ng mga leon kung saan ay 
ipinatapon siya ng hari dahil sa pagsuway niya sa utos nitong bawal 
manalangin sa Diyos.) 

Basahin ang Daniel 1:17 sa mga bata, at ipaliwanag na pinagpala sila ng Ama 
sa Langit dahil sa pangangalaga nila sa kanilang mga katawan. 

Himukin ang mga bata na sundin ang halimbawa ni Daniel kapag inaalok sila 
ng isang bagay na makasasama sa kanilang mga katawan. Maikling ipatalakay 
o ipasadula sa mga bata ang maaari nilang gawin upang piliin ang tama. 

Kasama ng mga bata, awitin o bigkasin ang mga salita sa "Sa Kalusugan." 
Kung alam ito ng mga bata, maaari ninyong awitin ito nang isa-isa: 

Sa kalusuga't pagkain 
Salamat po, 0 Dios. 

Buod 

Ipakita ang kalasag na PAT o singsing na PAT. Bigyang-diin ang kahalagahan 
ng pagpili sa tamang daan upang mapanatiling malakas ang ating mga 
katawan. Magtanong ng ilang katanungan mula sa aralin bilang isang mabilis 
na pagbabalik-aral, tulad ng sumusunod: 

• Itinuro sa atin ni Jesus kung paano natin dapat na panatilihing malusog at 
malakas ang ating mga katawan. Saan sa mga banal na kasulatan natin 
mababasa ang tungkol dito. (Doktrina at mga Tipan 89.) 

• Tinatawag natin itong ng (Salita ng Karungan.) 

• Bakit sa palagay ninyo tinatawag itong Salita ng Karunungan? 

• Ano ang ilang mabubuting bagay na dapat nating kainin at inumin? 

• Ano ang ilang bagay na makasasama sa ating mga katawan? 

Banal na kasulatan, 
larawan, at kuwento 

Banal na kasulatan 

Awit 
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Aralin 10 

• Paano ipinakita ni Daniel ang kanyang katapangan? (Sa pamamagitan ng 
pagsasabi ng "hindi" sa mga pagkaing hindi nakapagpapalusog.) 

• Ano ang maaari mong gawin kapag inalok ka ng isang tao ng anumang 
bagay na hindi nakapagpapalusog? (Tanungin sila tungkol sa ilang tiyak na 
bagay, tulad ng sigarilyo, mga ipinagbabawal na gamot, o kahit na sobrang 
kendi. Tulungan ang mga bata na matutuhan at maisagawa ang mga paraan 
ng pagtugon sa ganitong mga tukso.) 

Bigay-sipi Bigyan ang bawat bata ng nakangiting mukha (maaari mong iaspile o iteyp sa 
kanilang damit) upang maipaalala sa kanila na mas maligaya sila kapag pinipili 
nilang kainin ang mga nakapagpapalusog na pagkain. 

Hilingin sa batang magbibigay ng pangwakas na panalangin na pasalamatan 
ang Ama sa Langit sa nakapagpapalusog na pagkain at malalakas na katawan. 

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

sa mga bata. 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. Maaari kang magpasiyang magdala ng kaunting nakapagpapalusog na 
miryenda na ibabahagi sa mga bata, tulad ng prutas o tinapay. (Makipag-
alam sa mga magulang ng mga bata bago ito gawin upang matiyak na ang 
mga pagkaing ito ay hindi makasasama sa mga bata. Huwag magdadala ng 
pagkain sa Linggo ng ayuno.) 

2. Awitin o bigkasin ang mga salita sa ikalawang talata ng "Doon sa Aming 
Deseret" (Mga Himno) na kasama ang mga bata. 

Upang buhay magtagal 
Katawa'y minamahal, 
Tsa, kape, at ang tabako ay bawal, 
Alak 'di pinapansin, karne ay minsan lang din; 
Hangari'y katalinuhan at galing. 

3. Para sa mas maliliit na bata, maaari kang gumawa ng simpleng puppet na 
gawa sa papel o tela na may bibig na bumubuka nang malaki. Ipakita ang 
mga larawan ng pagkain o ilarawan ang iba't ibang pagkain. Ibuka nang malaki 
ang bibig ng puppet para sa mabubuting pagkain at itikom ito para sa mga 
bagay na hindi dapat ipasok sa katawan. 0 maaari mong anyayahan ang 
mga bata na ibuka o itikom ang kanilang mga bibig habang ipinakikita mo o 
inilalarawan ang iba't ibang pagkain. (Tingnan sa Friend, Nob. 1993, p. 12.) 

4. Anyayahan ang mga bata na isadula ang kuwento ni Daniel at ng kanyang 
mga kaibigan na tinatanggihan ang maluhong pagkain ng hari at pinipili ang 
simpleng pagkain na alam nilang mas nakapagpapalusog. 
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Aralin 

10 Ang Paglabas ng 
Aklat ni Mormon 

Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan kung paano natin natanggap ang 
Aklat ni Mormon. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Joseph Smith-Kasaysayan 1:29-54, 
59-60; Mormon 8:1, 4. 

2. Pag-aralan at maghandang awitin o bigkasin ang mga titik sa 'Ang mga 
Laminang Ginto" (Aklat ng mga Awit Pambata). 

3. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Mahalagang Perlas; gayundin, kung maaari, isang Aklat ni Mormon 

para sa bawat bata. 
b. Larawan 3-32, Nagpapakita si Moronias kay Joseph Smith sa Kanyang 

Silid (62492; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 404); larawan 
3-33, Tinatanggap ni Joseph ang mga Laminang Ginto (62012; Pakete ng 
Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 406); larawan 3-34, Pinaiikli ni Mormon 
ang mga Lamina (62520; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 
306); at larawan 3-35, Itinatago ni Moronias ang mga Lamina sa Burol ng 
Cumorah (62462; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 320); 
larawan 3-35, Ang mga Laminang Ginto. 

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Sumulat si Mormon sa mga Laminang Ginto 

Ihimig ang unang talata ng "Ang mga Laminang Ginto." 

• Ipakita ang larawan 3-36, Ang mga Laminang Ginto. Itanong: "Mayroon ba sa 
inyong makapagsasabi sa akin kung ano ang inihihimig kong awit?" ("Ang 
mga Laminang Ginto.") 

Ipaliwanag na ang aralin ay tungkol sa mga laminang ginto. 

Sabihin sa klase na maraming taon na ang nakararaan, ilang ama ang nag-
ingat ng mga kasaysayan ng kanilang mga mag-anak. Karaniwan, bago 
mamatay ang isang ama, ibibigay niya ang kasaysayan ng kanyang mag-anak 
sa kanyang anak na lalaki, na siyang magpapatuloy sa pagsusulat ng 
kasaysayan. Pag-iingatan ng mga mag-anak ang kanilang mga kasaysayang 
tulad nito sa loob ng maraming taon. Isinulat din ng mga propeta ang mga 
nangyari sa kanilang mga mag-anak. Isinulat din nila kung paano sila 
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Talakayan sa 
larawan 

Larawan 

tinulungan ng Ama sa Langit at ang tungkol sa mga taong nanirahan sa paligid 
nila noong panahong iyon. 

Ipakita ang larawan 3-34, Pinaiikli ni Mormon ang mga Lamina. 

Ipaliwanag na tinawag ng Ama sa Langit ang isang propetang nagngangalang 
Mormon upang tipunin ang lahat ng kasaysayan ng kanyang mga tao, kopyahin 
ang pinakamahahalagang bahagi, at isulat ang mga iyon sa maninipis na piraso 
ng ginto, katulad ng mga pahina ng isang aklat. Ang mga ito ay tinawag na 
mga laminang ginto. 

• Sa palagay ninyo, bakit isinulat ni Mormon ang mga tala sa mga piraso ng 
ginto sa halip na sa papel? 

Sabihin sa mga bata na ang ginto ay isang metal na nagtatagal. Ang ginto ay 
hindi nasisira na katulad ng papel at ibang mga kagamitan o kinakalawang na 
katulad ng maraming iba pang metal. 

Ipaliwanag na gumamit si Mormon ng mga laminang ginto sapagkat ang mga ito 
ay magtatagal nang mahabang panahon. Maraming taon ang ginugol ni Mormon 
upang tapusin ang pagsusulat sa mga lamina. Bago namatay si Mormon, ibinigay 
niya ang mga lamina sa kanyang anak na lalaki na si Moronias. 

Ipakita ang larawan 3-35, Itinatago ni Moronias ang mga Lamina sa 
Burol ng Cumorah. 

Ipaliwanag na noong makatapos si Moronias sa pagsusulat sa mga laminang 
ginto, ipinabaon sa kanya ng Ama sa Langit ang mga lamina sa isang burol. 
Alam ng Ama sa Langit na ang mga nakasulat sa mga laminang ginto ay 
magiging mahalaga sa mga taong mabubuhay matapos ang maraming taon. 
Gumawa si Moronias ng isang kahon na gawa sa bato kung saan inilagay niya 
ang mga laminang ibabaon upang ang mga ito ay maging ligtas hanggang 
naisin ng Ama sa Langit na mabasa ng kanyang mga anak ang mga ito. 

Tinagubilinan ni Moronias si Joseph Smith Tungkol 
sa mga Laminang Ginto 

Awitin o bigkasin ang unang talata ng "Ang mga Laminang Ginto" na kasama 
ng klase. 

Ang laminang ginto'y iningatan, 
D'on sa kabundukan, 
Hanggang matagpuan ng Dios, 
Pagkakatiwalaan. 

Talaang ginawa ni Nefias, 
Nung unang panahon; 
Dito sa Aklat ni Mormon, 
Isinalaysay ngayon. 

• Anong uri ng tao ang sinasabi ng awit na kailangan ng Ama sa Langit na 
maglalabas ng mga laminang ginto? (Isang matapat na tao.) 

Ipaliwanag na ang isang matapat na tao ay tapat at masunurin. Ang pinili ng 
Ama sa Langit na matapat na tao na tutulong sa kanya ay si Joseph Smith. 

Larawan at kuwento Ikuwento sa mga bata ang tungkol sa pagdalaw ni Moronias kay Joseph Smith 
(tingnan sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:29-54, 59-60). 

Awit 
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Isang gabi si Joseph Smith ay nanalangin. Isang maningning na liwanag ang 
pumasok sa kanyang silid. Gabi noon, subalit ang silid ay naging higit na 
maliwanag kaysa kapag nakasikat ang araw. Walang anu-ano, isang anghel 
ang nagpakita sa tabi ng kama ni Joseph, nakatayo at bahagyang nakaangat 
sa sahig. 

Ipakita ang larawan 3-32, Nagpapakita si Moronias kay Joseph Smith sa 
Kanyang Silid. 

Sinabi ng anghel kay Joseph na ang pangalan niya ay Moronias at ipinaliwanag 
niya na isinugo siya upang sabihin kay Joseph na may natatanging gawain na 
ipagagawa sa kanya ang Ama sa Langit. 

Sinabi ni Moronias kay Joseph ang tungkol sa isang kahanga-hangang aklat, 
isang kasaysayan, na ibinaon sa loob ng daan-daang taon. Isinulat ang aklat 
sa maninipis na piraso ng ginto. Ang anghel na ito ay mismong si Moronias na 
siyang nagbaon ng mga lamina noong siya ay nabubuhay pa sa mundo. 

Sinabi ni Moronias kay Joseph na pagdating ng tamang panahon, papayagan 
si Joseph na kunin ang mga laminang ginto mula sa pinagtataguan ng mga ito 
sa Burol ng Cumorah. Sinabi rin ni Moronias kay Joseph ang maraming iba 
pang bagay tungkol sa mga laminang ginto at sa natatanging gawain na iaatas 
sa kanya na gawin. Nang matapos magsalita si Moronias, pinalibutan si 
Moronias ng liwanag at siya ay bumalik sa langit. 

Habang nakahigang nag-iisip si Joseph tungkol sa nangyari, muling nagliwanag 
ang silid. Nagpakita si Moronias sa ikalawang pagkakataon at ibinigay kay Joseph 
ang mismong mensaheng ibinigay niya noong unang pagdalaw. Pagkatapos ay 
umalis si Moronias sa paraang katulad nang nauna. 

Muling nahiga si Joseph na pinagsisikapang maunawaan ang lahat ng nangyari. 
Pagkatapos, sa malaking pagkamangha ni Joseph, nagpakita si Moronias sa 
tabi ng kanyang kama sa ikatlong pagkakataon at muling inulit ang kuwento 
tungkol sa mga laminang ginto at ang natatanging gawain ni Joseph. Idinagdag 
ni Moronias na tatangkain ni Satanas na tuksuhin si Joseph na kunin ang mga 
lamina dahil sa salapi, subalit makukuha lamang ni Joseph ang mga lamina 
upang gawin ang ipinagawa ng Ama sa Langit. 

• Bakit sa palagay ninyo tatlong ulit na nagpakita nang gabing iyon si Moronias 
kay Joseph Smith? 

Ipaliwanag na maraming mahahalagang bagay ang sinabi ni Moronias kay 
Joseph noong gabing iyon. Tatlong ulit niyang ibinigay ang mensahe upang 
maunawaang mabuti ni Joseph. 

Mayamaya pagkaalis ni Moronias sa ikatlong pagkakataon, tumilaok ang isang 
tandang, kayat nalaman ni Joseph na madaling araw na noon. Nagtagal nang 
buong magdamag ang tatlong pagdalaw ni Moronias. Bumangon si Joseph 
subalit hindi sinabi kanino man ang nangyari. Pagkatapos ng agahan, sumama 
siyang magtrabaho sa kanyang ama sa bukid. Dahil sa sobrang pagod mula sa 
kanyang karanasan at kakulangan ng tulog, hindi makapagtrabaho si Joseph. 
Pinauwi siya ng kanyang ama sa pag-aakalang maysakit siya. 

Pagod na nagsimulang umuwi si Joseph, subalit habang umaakyat siya sa 
ibabaw ng bakod, nahulog siya sa lupa dahil sa panghihina. Matapos na 
mahiga doon nang ilang sandali, narinig niya ang isang tinig na tumatawag sa 
pangalan niya. Ito ay ang anghel na si Moronias. 
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Muli pang inulit ng anghel ang sinabi niya kay Joseph noong nagdaang gabi. 
Pagkatapos ay pinabalik siya ng anghel sa kanyang ama upang sabihin ang 
lahat ng kanyang nakita at narinig. 

Nakinig ang ama ni Joseph sa bawat salita at nalaman niya na nagsasabi ng 
katotohanan ang kanyang anak. Sinabi niya kay Joseph na gawin nang 
hustung-husto ang sinabi ng anghel sapagkat ang mensahe ay nagmula sa 
Ama sa Langit. Kinahapunan nang araw na iyon, pumunta si Joseph sa Burol 
ng Cumorah upang hanapin ang nakabaong mga laminang ginto. Nang 
makarating siya sa burol, tuluy-tuloy siyang pumunta sa lugar kung saan 
nakabaon ang mga lamina. 

Banal na kasulatan Basahin o sabihin sa sarili mong mga salita kung ano ang sinabi ni Joseph na 
natagpuan niya doon (tingnan sa Joseph Smith-Kasaysayan 1:52). 

Ipaliwanag na nagpakita ang anghel na si Moronias habang nakatingin si Joseph 
sa kahong bato. Sinabihan niya si Joseph na huwag alisin ang mga lamina 
sapagkat hindi pa dumarating ang panahon para kunin niya ang mga ito. 

Sinabihan ni Moronias si Joseph Smith na bumalik sa Burol ng Cumorah taun-taon 
sa loob ng apat na taon. Ginawa ito ni Joseph, at sa bawat pagdalaw niya roon, 
naratnan niyang naghihintay si Moronias upang ituro sa kanya kung ano ang nais 
ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na malaman niya. 

Larawan Ipakita ang larawan 3-33, Tinatanggap ni Joseph ang mga Laminang Ginto. 

Sa wakas, pagkaraan ng apat na taon, dumating ang panahon upang kunin ang 
mga lamina sa kahon. Inalis ang takip sa kahon na bato, at inilagay ang mga 
laminang ginto sa mga kamay ni Joseph. Sinabihan ni Moronias si Joseph Smith 
na pag-ingatang mabuti ang mga ito at bantayan ang mga ito ng buong buhay. 

• Bakit mahalaga para kay Joseph na pangalagaan ang mga lamina? (Sapagkat 
may masasamang tao na magpupumilit na makuha ang mga iyon sa kanya 
at hindi gagawin ang nais ng Ama sa Langit na gawin sa mga lamina.) 

Isinalin ni Joseph ang mga Lamina 

Ipaliwanag na ang nakasulat sa mga lamina ay sa wika na hindi mabasa ni 
Joseph. Tumanggap si Joseph ng isang natatanging kagamitan na tutulong sa 
kanya sa pagsasalin ng mga nakasulat sa mga lamina. 

• Mayroon bang nakaaalam sa inyo kung ano ang Urim at Tummim? 

Ipaliwanag na ang Urim at Tummim ay katulad ng mga natatanging salamin 
kung saan maaaring tumingin si Joseph upang matulungan siyang isalin ang 
mga sinaunang nakasulat sa mga lamina. Sa tulong ng Ama sa Langit at sa 
pamamagitan ng paggamit ng Urim at Tummim, nagawang maisalin ni Joseph 
ang mga salita mula sa laminang ginto sa mga salitang mauunawaan natin. 
Nang matapos ang pagsasalin sa wikang Ingles, ang aklat ay inilimbag. 
Tinawag ito na Aklat ni Mormon. 

Itaas ang Aklat ni Mormon. Ituro na ang aklat na ito ang isinalin ni Joseph mula 
sa mga laminang ginto. 

Pagkatapos na maisalin ang Aklat ni Mormon, isinauli ni Joseph Smith kay 
Moronias ang mga lamina. 
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Gawain sa banal 
na kasulatan 

Talakayan sa 
pagbabalik-aral 

Awit 

Ipamahagi ang mga kopya ng Aklat ni Mormon sa mga bata na wala nito. 

Ituro na ang Aklat ni Mormon ay naglalaman ng maraming magkakahiwalay na 
aklat. Ang mga aklat sa Aklat ni Mormon ay ipinangalan sa mga propeta na 
sumulat sa mga lamina. Ipakita sa mga bata kung paano nahahati sa mga 
kabanata at talata ang aklat ni Moronias. 

Tulungan ang mga nakatatandang bata na hanapin ang Mormon 8. Basahin 
kasama ng klase ang Mormon 8, talata 1 at 4, hanggang sa salitang lupa. 

Ipaliwanag na tinatawag natin ang aklat na ito na Aklat ni Mormon sapagkat si 
Mormon ang nagsulat ng pinakamarami sa mga salita sa mga laminang ginto. 
Si Moronias na anak na lalaki ni Mormon ang tumapos ng tala. 

Buod 

Ipakita ang lahat ng larawan mula sa aralin o ilatag ang mga iyon sa sahig. 
Hayaan ang bawat bata na magkaroon ng pagkakataon na ituro ang tamang 
larawan habang nagtatanong ka. 

• Aling larawan ang nagpapakita ng mga laminang ginto? 

• Aling larawan ang nagpapakita kay Mormon na nagsusulat sa mga 
laminang ginto? 

• Aling larawan ang nagpapakita kay Moronias na ibinabaon ang mga 
laminang ginto? 

• Aling larawan ang nagpapakita sa anghel na si Moronias na nakikipag-usap 
kay Joseph Smith? 

• Aling larawan ang nagpapakita sa anghel na si Moronias na nagbibigay ng 
mga laminang ginto kay Joseph Smith? 

Awitin o bigkasin ang dalawang talata ng 'Ang mga Gintong Lamina" na 
kasama ng klase. 

Hilingan ang bata na mag-aalay ng pangwakas na panalangin na pasalamatan 
ang Ama sa Langit para sa Aklat ni Mormon. 

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

para sa mga bata. 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 paggamit ng mga naaangkop na larawan, muling pag-aralan ang ilan sa 
mga kuwento sa Aklat ni Mormon na pag-aaralan ng mga bata sa taong ito. 
Halimbawa: 
a. Ipakita ang larawan 3-37, Sinusupil ni Nefias ang Kanyang mga Suwail na 

Kapatid na Lalaki (62044; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 
303). Sabihin sa mga bata na matututuhan nila kung paano tinulungan ng 
Ama sa Langit si Nefias sa paggawa ng barko kahit na naging malupit sa 
kanya ang kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki. 

b. Ipakita ang larawan 3-38, Dalawang Libong Kabataang Mandirigma (62050; 
Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 313). Sabihin sa mga bata na 
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matututuhan nila kung paano nakipaglaban ang mahigit sa dalawang libong 
kabataang lalaki upang mapanatiling malaya ang kanilang mga pamilya. 

c. Ipakita ang larawan 3-17, Nagtuturo si Jesus sa Kanluraning Bahagi ng 
Mundo (62380; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 316). Sabihin 
sa mga bata na matututuhan nila ang tungkol sa pagdalaw ni Jesucristo 
sa mga Nefita. 

2. Ipaguhit sa mga bata ang larawan ng mga laminang ginto at Aklat ni Mormon. 
Isulat ang mga salitang Mga Laminang Ginto at Aklat ni Mormon sa mga 
larawan nila. 

3. Upang matulungan ang mga bata na maunawaan kung paano nakasusulat 
ang mga sinaunang propeta sa mga metal na lamina, anyayahan ang bawat 
bata na subukang isulat ang unang titik ng kanyang pangalan sa ilalim ng 
lata sa pamamagitan ng isang pako. Dapat na ipakita muna ito ng guro. 

4. Pagbalik-aralan sa mga bata ang ikawalong saligan ng pananampalataya. 
Tulungan ang mga makakakaya na isaulo ang bahagi o lahat ng ito. 
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Maipakikita Natin ang 
Ating Pananampalataya 

sa Pamamagitan 
ng Pagiging Masunurin 

Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na maipakikita nila ang kanilang 
pananampalataya sa Ama sa Langit at kay Jesucristo sa pamamagitan ng 
pagsunod sa mga kautusan. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang ulat ni Lehias at ng kanyang mag-anak 
sa 1 Nefiass 1-2. 

Mga bagay o larawan ng mga bagay na kumakatawan sa mga ari-arian na 
kinailangang pagpilian ng mag-anak ni Lehias noong naghahanda na 
maglakbay sa ilang. 

Maghanda na awitin o bigkasin ang mga salita sa "Pananampalataya" {Aklat 
ng mga Awit Pambata). 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon. 
b. Larawan 3-39, Nagpopropesiya si Lehias sa mga Tao sa Jerusalem (62517; 

Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 300); at larawan 3-40, Nililisan 
ng Mag-anak ni Lehias ang Jerusalem (62238; Pakete ng Larawan ng Sining 
ng Ebanghelyo 301); at larawan ng kasalukuyang propeta. 

c. Kalasag at singsing na PAT. 

5. Gumawa ng mga kinakailangang paghahanda para sa anumang mga 
gawaing nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Aralin 

10 

2. 

3. 

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

Kumustahin mo ang mga bata kung mayroon mang gawaing hinikayat mong 
gawin nila sa loob ng isang linggo. 

Ang Pagiging Masunurin ay Isang Paraan ng Pagpapakita ng 
Pananampalataya 

Gawaing pantawag Awitin o bigkasin ang mga salita sa "Pananampalataya." Magagamit mo ang 
pansin mga galaw sa ibaba para sa mga klase ng mga nakababata. 

Pananampalataya ang nalalaman kong araw ay sisikat, (ihugis ang mga bisig 
ng kalahating bilog) 

At dalangin ko'y dinig N'ya (itikom nang bahagya ang kamay sa likod ng tainga) 
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Tulad ng munting binhi: (itikom ang kaliwang kamay at magkunwaring 
nagtatanim ng buto sa kanang kamay) 

Buhay 'pag 'tinanim. (pagalawin ang kanang kamay na parang halamang 
lumalaki sa kaliwang kamay na bahagyang nakatikom) 

Pananampalataya'y dama (ilagay ang mga kamay sa dibdib sa tapat ng puso) 
Pag ginawa'y tama, (tumuro paitaas sa pamamagitan ng kanang hintuturo) 
Alam ko. (ituro ang kanang hintuturong daliri sa ulo) 

Kapag sinasabihan tayo ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na gawin ang isang 
bagay, ito ay tinatawag na kautusan. Kapag sinunod natin ang mga kautusan, 
ipinakikita natin sa Ama sa Langit at kay Jesus na nagtitiwala tayo sa kanila. 
Alam natin na mahal nila tayo at hindi kailanman magpapagawa ng anumang 
bagay na makasasakit sa atin. Ipinakikita natin ang ating pananampalataya 
kapag sumusunod tayo. 

Paalalahanan ang mga bata na ang paniniwala sa Ama sa Langit at kay Jesus 
ay nangangahulugan na may pananampalataya tayo. Bagaman hindi man natin 
sila nakita habang nabubuhay tayo sa lupa, nananampalataya tayo sa mga 
patotoo ng mga iba na nakakita sa kanila. Nanininiwala din tayo na ang Espiritu 
Santo ay totoo at walang katawan na may laman at mga buto subalit isang 
personahe ng espiritu sa anyo ng tao. 

Saligan ng Tulungan ang mga nakatatandang bata na isaulo ang unang saligan ng 
pananampalataya pananampalataya. Maaaring ulitin ito ng mga nakababata kasabay mo at 

maaaring isaulo ang bahagi nito. 

Ipinakita ni Lehias ang Kanyang Pananampalataya sa Pamamagitan 
ng Pagiging Masunurin 

Kuwento at larawan Ipaliwanag na tayo ay mga anak ng Ama sa Langit at maipakikita natin na 
sa banal na may pananampalataya tayo sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. Sa Aklat ni 
kasulatan Mormon, isang propeta na nagngangalang Lehias ang nagpakita ng kanyang 

pananampalataya sa Ama sa Langit at kay Jesus sa pamamagitan ng 
pagiging masunurin. 

Isalaysay sa sarili mong mga salita ang sumusunod na kuwento sa 
banal na kasulatan: 

Mahabang panahon na ang nakararaan, anim na daang taon bago isilang si 
Jesus, isang propeta na nagngangalang Lehias ang nabuhay sa Jerusalem 
kasama ang kanyang mag-anak. Sariah ang pangalan ng kanyang maybahay. 
Mayroon silang apat na anak na lalaki na nagngangalang Laman, Lemuel, 
Sam, at Nefias. 

Masagana at maginhawa ang buhay ni Lehias at ng kanyang mag-anak. Minahal 
ni Lehias ang Ama sa Langit at si Jesus. Pinagsikapan niyang ituro sa kanyang 
mag-anak na mahalin sila at sundin ang kanilang mga kautusan. 

Ipakita ang larawan 3-39, Nagpopropesiya si Lehias sa mga Tao ng Jerusalem. 

Noong panahong iyon ang mga taong naninirahan sa Jerusalem ay napakasama. 
Pinagsikapan ni Lehias na turuan sila tungkol sa Ama sa Langit at kay Jesus at 
sa mga kautusan, subalit hindi nakinig ang mga tao sa kanya. 

Isang araw habang nananalangin si Lehias nagkaroon siya ng isang panaginip 
o pangitain. Nakita niya ang maraming kahanga-hangang bagay. Nakita rin niya 
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na wawasakin ang Jerusalem kundi magsisisi ang mga tao. Pinapurihan ni 
Lehias ang Ama sa Langit sapagkat alam niya na nais ng Ama sa Langit na 
bigyan ng babala ang mga tao ng Jerusalem. Inutusan siya ng Ama sa Langit 
na sabihin sa mga tao ang tungkol sa kanyang mga nakita. Ginawa ni Lehias 
ang inutos sa kanya. Sinabi niya sa mga tao na wawasakin ang Jerusalem 
kundi sila magsisisi. 

• Ano ang nakita ni Lehias sa kanyang pangitain? (Maraming bagay, kasama 
na ang pagwasak sa Jerusalem; tingnan sa 1 Nefias 1:13.) 

• Ano ang naramdaman ni Lehias matapos ang kanyang pangitain? (Pinapurihan 
niya ang Ama sa Langit; maligaya siya; tingnan sa 1 Nefias 1:14-15.) 

Ang pagsasabi sa mga tao na magsisi sa kanilang kasamaan ay nangailangan 
ng tapang. Subalit nanampalataya si Lehias na babantayan siya ng Ama sa 
Langit, kayat ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya. Hindi nakinig ang mga tao 
sa kanya at pinagtawanan lamang siya at sinubukang patayin siya sapagkat 
hindi nila gustong marinig na masasama sila. 

• Ano ang ginawa ni Lehias upang ipakita ang kanyang pananampalataya sa 
Ama sa Langit? (Sumunod siya at sinabihan ang mga tao na magsisi; tingnan 
sa 1 Nefias 1:4, 18.) 

• Ano ang ginawa ng mga tao matapos na sabihan sila ni Lehias na magsisi? 
(Pinagtawanan nila siya at gustong patayin; tingnan sa 1 Nefias 1:19-20.) 

•Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ni Lehias nang hindi makinig sa 
kanya ang mga tao? 

Talakayan sa banal Makaraan ang ilang panahon, kinausap ng Ama sa Langit si Lehias. Hilingin sa 
na kasulatan mga bata na pakinggan kung ano ang iniutos niya kay Lehias. Basahin sa 1 

Nefias 2:1-2. 

• Ano ang iniutos ng Ama sa Langit na gawin ni Lehias? (Iwan ang Jerusalem 
at pumaroon sa ilang.) 

Ipaliwanag na ang ilang ay karaniwang isang lugar na walang mga bahay, gusali, 
o daan. Inutusan ng Ama sa Langit si Lehias at ang kanyang mag-anak na iwan 
ang lahat at pumunta sa isang lugar na kung saan sila ay kailangang mamuhay 
sa kanilang sarili. 

• Bakit inutusan si Lehias na alisin ang kanyang mag-anak sa Jerusalem? 
(Pinagpaplanuhang patayin si Lehias ng masasamang tao, at wawasakin 
ang lungsod.) 

Hilingan ang mga bata na pakinggan kung ano ang ginawa ni Lehias; 
pagkatapos ay basahin ang 1 Nefias 2:3-4. 

• Ano ang ginawa ni Lehias? (Nagbalot siya ng mga bagay na kailangan upang 
mabuhay sa ilang at inialis ang kanyang mag-anak sa Jerusalem.) 

Ipakita ang larawan 3-40, Nililisan ng Mag-anak ni Lehias ang Jerusalem. 

Bagaman nanirahan si Lehias sa Jerusalem sa loob ng mahabang panahon, 
agad siyang sumunod sa kautusan na lisanin ang kanyang tahanan. Iniwan ni 
Lehias at ng kanyang mag-anak ang kanilang tahanan, kanilang lupain, 
karamihan sa kanilang kasuotan, kanilang ginto at pilak, at iba pang ari-arian. 
Dinala lamang nila ang pagkain, ilang damit, mga tolda, at iba pang bagay na 

Kuwento at larawan 
sa banal na 
kasulatan 
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Talakayan 

Gawain 

Gawaing 
pagsasadula 

kailangan na maaaring maisakay sa mga kamelyo o buriko. Pagkatapos ay 
umalis sila at pumunta sa ilang. 

Ituro na hindi madali para kay Lehias ang umalis, subalit maluwag sa kalooban 
niya na sundin ang kautusang ito. 
• Ano ang ginawa ni Lehias na nagpakita na may pananampalataya siya sa 

Ama sa Langit at kay Jesucristo? (Siya ay naging masunurin. Binigyan niya 
ng babala ang masasamang tao, at iniwan niya ang kanyang tahanan at mga 
ari-arian at pumuta sa ilang sapagkat inutusan siyang gawin ito. 

Hilingan ang mga bata na magkunwari na mga miyembro sila ng 
pamilya ni Lehias. 

Ipaisip sa kanila kung anu-ano ang dadalhin nila kung pupunta sila sa ilang. 
Ipasabi sa kanila kung anu-ano ang nanaisin nilang dalhin at anu-ano ang iiwan 
nila. Maaaring magpakita ka ng ilang bagay o mga larawan ng mga bagay na 
kumakatawan sa mga pinagpilian ng mag-anak ni Lehias; halimbawa, ang isang 
singsing ay maaaring kumakatawan sa alahas, ang isang barya ay maaaring 
mangahulugan ng pera, ang isang mansanas ay maaaring kumatawan bilang 
pagkain. Ipapili sa mga bata kung anu-ano ang kinailangan ng mag-anak ni 
Lehias. Paalalahanan sila na ilang bagay lamang ang maaari nilang dalhin. 

Pagpasiyahin ang mga bata kung anu-ano ang pipiliin nilang dalhin kung sasama 
sila kay Lehias sa ilang. Pagkatapos ay sasabihin ng unang bata, "Kung sasama 
ako kay Lehias sa ilang, dadalhin ko ang ." (Lalagyan ng bata ang 
patlang ng kung anuman ang napili niyang dalhin.) Ang susunod na bata ay 
uulitin ang sinabi ng unang bata at idaragdag ang bagay na napili niya. Bawat 
susunod na bata ay uulitin ang lahat ng mga naunang sinabi at magdaragdag ng 
isang napili niya. Ipagpatuloy hanggang lahat (pati na ang guro) ay magkaroon 
ng kahit isang pagkakataon. 

• Ano sa palagay ninyo ang mararamdaman ninyo kung malaman ninyo na hindi 
na ninyo muling makikita ang inyong mga kaibigan at mga ari-arian? 

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng mag-anak ni Lehias? 

Ang pagsunod sa Ama sa Langit sa pamamagitan ng paglisan sa Jerusalem ay 
nangailangan ng dakilang pananampalataya. Tumanggap ng mga pagpapala si 
Lehias at ang kanyang mag-anak sapagkat sila ay masunurin. 

Kapa Pinipili Natin ang Tama, Tayo ay Masunurin 

Ipakita ang kalasag at singsing na PAT. 

• Ano ang kahulugan ng mga titik na P A T? (Piliin ang Tama.) 

Sabihin sa mga bata na ang pagpili ng tama ay nangangahulugan ng paggawa 
ng nais ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na gawin natin. 

Isalaysay sa sarili mong mga salita ang mga sumusunod na kuwento, at ipasadula 
sa mga bata ang mga pangyayari. 

1. Sa inyong pag-uwi ikaw at ang ilang kaibigan ay napadaan sa bakuran ng 
inyong kapitbahay. Isang punongkahoy sa bakuran ang hitik sa makatas na 
bunga. Nais ng mga kaibigan mo na sumama ka sa kanila na mamitas ng 
ilang bunga upang makain. Sinasabi nila na napakarami ng bunga kung 
kaya't ang ilang piraso na mawawala ay hindi mapapansin. 
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• Ano ang nanaisin ng Ama sa Langit at ni Jesus na gawin ninyo? 

Sabihin sa mga bata na kapag pinipili nila ang tama, nagiging masunurin sila at 
nagpapakita ng pananampalataya sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. 

2. Gusto mong maglaro ng iyong paboritong laruan, subalit nasa kapatid mo ito. 

• Ano ang nanaisin ng Ama sa Langit at ni Jesus na gawin mo? 

Ipaliwanag na kapag ginagawa natin ang nais ng Ama sa Langit at ni Jesus, 
pinipili natin ang tama. 

Kung may oras pa, maaaring ipakita mo ang larawan ng propeta at ipatukoy sa 
mga bata ang ilang bagay na hiniling niya na gawin natin. Talakayin kung paano 
makapagdadala ng mga pagpapala ang pagsunod sa mga kautusang ito. 

Buod 

Muling ipakita ang kalasag at singsing na PAT at paalalahanan ang mga bata 
na palagiang piliin ang tama. Kapag pinipili nila ang tama, sila ay sumusunod. 
Kapag sumusunod sila, ipinakikita nila sa Ama sa Langit at kay Jesucristo na 
sila ay may pananampalataya sa kanila. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. 

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang pinakamakabubuti sa mga bata. 

Maaari mong gamitin ang mga ito sa aralin mismo o bilang isang pagbabalik-
aral o pagbubuod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang "Oras ng 
Klase" sa "Mga Tulong sa Guro." 

1. Ipakuwento sa isang kasapi ng inyong purok o sangay kung paano siya 
natulungan ng pagiging masunurin. Ang isang kababalik na misyonero, 
bagong nagbabalik-loob, o isang kamakailan lamang nakapasok sa templo 
ay naaangkop na piliin. Hingin ang pagsang-ayon ng pangulo ng inyong 
Primarya at pinuno ng pagkasaserdote bago papuntahin ang napiling kasapi 
sa iyong klase. 

2. Tipunin ang ilang bagay na nagsasanggalang, katulad ng sapatos, sombrero, 
payong, at iba pa. Magkaroon ng sapat na bilang ng mga bagay upang 
makasali ang bawat bata sa iyong klase. Isa-isang papiliin ang mga bata ng 
isang bagay at ipasabi kung anong uri ng pagsasanggalang ang ibinibigay 
nito (ipinagsasanggalang ng sapatos ang mga paa, at iba pa). Sabihin sa 
mga bata na kapag sinusunod natin ang ating mga magulang at mga 
pinuno, tayo ay ipinagsasanggalang din. Pag-usapan ang tungkol sa ilang 
tuntunin at paano ang mga ito nakapagsasanggalang. 

3. Itaas ang iyong mga kamay at ipakita sa mga bata kung paano mo naigagalaw 
ang iyong mga daliri. Ipaliwanag na maigagalaw mo ang sarili mong mga 
kamay at mga daliri subalit hindi ang mga daliri ng ibang tao. Ipataas sa mga 
bata ang kanilang mga kamay, ipagalaw ang kanilang mga daliri, at ipabukas 
at ipatikom ang kanilang mga kamay. Tulungan ang mga bata na 
maunawaan na kapag sinasabi nila sa kanilang mga kamay na piliin ang 
tama, sila ay sumusunod. 
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4. Awitin o sabihin ang ikalawang talata ng "Ako ay May Dalawang Munting Kamay." 

Amang Dios, salamat sa mga kamay ko 
At hinihiling kong sila'y basbasan N'yo 
Upang malaman na bata'y liligaya 
Kung mga kamay masunurin sa t'wina. 
(Aklat ng mga Awit Pambata) 

5. Hanapin ang lahat ng paraan kung saan mapipili natin ang tama na nakapaloob 
sa ika-labintatlong saligan ng pananampalataya. Isali ang mga bata sa 
paggawa nito. Ipabilang sa kanila ang mga paraan, ipaturo, o ipaulit ang 
mga ito. Hikayatin ang mga bata na makakakaya na isaulo ang isa o 
dalawang parirala na mahalaga sa kanila. 
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Naniniwala Tayo na ang Aklat 
ni Mormon ay Salita ng Diyos 

Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na matutulungan sila ng mga banal na 
kasulatan na matutuhan at maunawaan ang mga kautusan at matutulungan sila 
na lumapit kay Jesucristo, 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang 1 Nefias 3-4; 3 Nefias 18:19; at 
Mosias 23:15. Paghandaang isalaysay ang kuwento ni Nefias at ng mga 
laminang tanso. 

2. layos ang apat na pamantayang banal na kasulatan sa ibabaw ng mesa; 
ilagay ang iba pang mga aklat, katulad ng aklat ng kuwento, aklat sa 
pagluluto (recipe), at aklat-aralin (textbook), sa magkakahiwalay na sulok ng 
silid. Paghandaang talakayin sa mga bata ang iba't-ibang uri ng mga aklat 
na ipinakita mo upang maunawaan nila ang layunin ng bawat isa. 

3. Paghandaang awitin o bigkasin ang mga salita sa "Ang Ika-walong Saligan 
ng Pananampalataya" (Piliin ang Tama, 8); ang mga titik sa awit ay katulad 
ng mismong saligan ng pananampalataya. 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Ang apat na pamantayang banal na kasulatan. 
b. Iba pang mga aklat, katulad ng aklat ng kuwento, aklat sa pagluluto, at 

aklat-aralin. 
c. Pisara, yeso, at pambura, 
d. Larawan 3-41, Tumatakas si Laman; larawan 3-42, Si Nefias na Malapit sa 

Bahay ni Laban; larawan 3-43, Sina Nefias at Zoram; at larawan 3-44, Si 
Lehias at ang mga Laminang Tanso. 

5. Gumawa ng mga kinakailangang paghahanda para sa anumang mga 
gawaing nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin mo ang mga bata kung mayroon mang gawaing hinikayat mong 
gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Ang mga Banal na Kasulatan ay Naglalaman ng mga 
Kautusan ng Ama sa Langit 

Ilagay ang iba't ibang uri ng mga aklat sa magkakahiwalay na sulok ng silid at 
magkuwento ng kaunti tungkol sa bawat isa. Pagkatapos ay itanong ang mga 
sumusunod o ibang mga tanong na tumutukoy sa mga aklat na ipinakita mo. 
Matapos na masagot nang tama ng mga bata ang bawat tanong, papuntahin 
sila sa sulok ng silid na kinaroroonan ng aklat at ipaturo ito. 

• Alin sa mga aklat na ito ang nagpapaliwanag kung paano gumawa ng tinapay? 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 
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• Alin sa mga aklat na ito ang naglalaman ng mga kuwento ng pagpapanggap? 

• Alin sa mga aklat na ito ang naglalaman ng mga turo ng mga propeta na 
tutulong sa atin na sundin ang mga kautusan? 

Ipaliwanag na nais ng Ama sa Langit na sundin natin ang mga kautusan. 
Sinabihan niya ang mga propeta na isulat ang kanyang mga salita upang 
malaman natin ang kanyang mga turo (aral) at mga kautusan. 

• Ano ang tawag natin sa mga sagradong aklat kung saan sumulat ang mga 
propeta? (Ang mga banal na kasulatan.) 

Ipaliwanag na isinulat ng mga propeta ang ebanghelyo at kung paano ipinamuhay 
ito ng mga tao upang malaman natin ang mga kautusan. Ang mga kautusan na 
ito ay nakatala sa ating apat na aklat ng banal na kasulatan. Kung minsan ay 
tinatawag natin ang mga ito na mga pamantayang banal na kasulatan. 

Nakuha ni Nefias ang mga Banal na Kasulatan 

Ipaliwanag na ang Aklat ni Mormon ay naglalaman ng kuwento na nagpapakita 
kung gaano kahalaga ang mga banal na kasulatan kay Nefias at sa kanyang 
mag-anak. 

Isalaysay sa mga bata na sinabihan ni Lehias ang kanyang mga anak na lalaki— 
sina Laman, Lemuel, Sam, at Nefias—na nais ng Panginoon na bumalik sila sa 
Jerusalem at kunin ang ilang laminang tanso mula sa taong nagngangalang 
Laban. Ang mga laminang tanso ay aklat ng banal na kasulatan na ginawa mula 
sa metal na mga pahina. Sina Laman at Lemuel ay ayaw bumalik sa Jerusalem 
at labis na nagalit, subalit maluwag sa loob nina Nefias at Sam na bumalik. 

Upang ipakita sa mga bata kung ano ang naramdaman ni Nefias tungkol sa 
pagkuha ng mga laminang tanso, basahin nang malakas ang 1 Nefias 3:7 at 
talakayin ito sa mga bata. 

• Bakit maluwag sa kalooban ni Nefias na umalis? (Alam niya na may 
nakahandang paraan ang Panginoon upang matupad niya ang ipinag-uutos 
sa kanya.) 

• Ano ang pangakong ginawa ni Nefias? (Na gagawin niya ang bagay na 
iniutos ng Panginoon na gawin niya.) 

Ipaliwanag na hinikayat ni Nefias ang kanyang mga kapatid na sumama sa kanya. 

Si Laman ang unang pumunta sa bahay ni Laban. Hiningi niya ang mga laminang 
tanso kay Laban, Hindi ibinigay ni Laban ang mga lamina at pinagbantaan siyang 
papatayin. Natakot si Laman at tumakbong pabalik sa kanyang mga kapatid. 
Ipakita ang larawan 3-41, Tumatakas si Laman. Gusto niyang bumalik sa 
kanilang ama sa ilang. 

Sinabi ni Nefias na kailangan nilang sumunod sa kautusan upang makuha ang 
mga laminang tanso. Bumalik sa kanilang dating tahanan sa Jerusalem sina 
Nefias at ang mga kapatid niya at kinuha ang kanilang mga ginto at pilak. 
Binalak nilang ipagpalit ang kanilang mga kayamanan sa mga laminang tanso. 

Kinuha ni Laban ang kanilang ginto at pilak subalit hindi ibinigay kina Nefias at 
sa mga kapatid niya ang mga laminang tanso, Inutusan niya ang kanyang mga 
tao na patayin sila. Tumakbong palayo at nagtago ang magkakapatid. 

Mga larawan, 
kuwento sa banal 
na kasulatan, at 
talakayan 
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Nagalit sina Laman at Lemuel. Pinalo nila ng kahoy sina Nefias at Sam. Isang 
anghel ang lumabas at nag-utos sa kanilang tumigil. Sinabi ng anghel na 
tutulungan sila ng Panginoon na makuha ang mga laminang tanso at sinabihan 
silang sumunod kay Nefias. 

Ipakita ang larawan 3-42, Si Nefias na Malapit sa Bahay ni Laban. 

Sa pagkakataong ito si Nefias ang pumunta upang kunin ang mga lamina. 
Naghintay ang mga kapatid niya sa labas ng pader ng lungsod habang 
pagapang niyang inaakyat ito patungo sa bahay ni Laban. Nakita ni Nefias na 
lasing na nakahiga sa lupa si Laban. Inutusan ng Espiritu Santo si Nefias na 
patayin si Laban. Si Nefias ay nag-atubili sapagkat hindi niya gustong pumatay 
ng sinuman. 

Naalala ni Nefias ang dakilang kahalagahan ng mga banal na kasulatan, at 
alam niya na hindi niya makukuha ang mga laminang tanso kundi niya 
papatayin si Laban. Kayat sinunod niya ang ipinag-uutos ng Espiritu Santo. 
Pinatay niya si Laban at isinuot ang damit nito. 

Pagkatapos ay nagpanggap siya na si Laban. 

Ipakita ang larawan 3-43, Sina Nefias at Zoram. 

Inutusan ni Nefias ang tagapaglingkod ni Laban na si Zoram na dalhin sa kanya 
ang mga laminang tanso at sumunod sa kanya. Si Zoram ay sumunod sa pag-
aakalang si Nefias ay si Laban. Sa bandang huli, ipinaliwanag ni Nefias kay Zoram 
na inutusan siya at ang kanyang mga kapatid ng Panginoon na kunin ang mga 
laminang tanso. Naniwala sa kanya si Zoram. Gusto rin niyang sumunod. 
Sumama siya sa magkakapatid pabalik kay Lehias sa ilang. 

Ipakita ang larawan 3-44, Si Lehias at ang mga Laminang Tanso. 

Binasa ni Lehias ang mga laminang tanso. Ang mga lamina ay naglalaman ng 
mga kautusan at ilang kuwento tungkol kay Moises at iba pang mga propeta. 
Naglalaman din ito ng talaangkanan ng mag-anak ni Lehias. Inutusan si Lehias 
na dalhin ang mga laminang tanso sa lupang pangako. 

• Kaninong mga sinulat ang nasa mga laminang tanso? 

• Ano ang nakasulat sa mga laminang tanso? 

• Bakit sa palagay ninyo kailangan ni Lehias at ng kanyang mag-anak ang 
mga laminang tanso? 

Gawain Laruin ang sumusunod upang tulungan ang mga bata na maunawaan kung bakit 
mahalaga para sa mag-anak ni Lehias na dalhin sa lupang pangako ang mga 
laminang tanso, na naglalaman ng nakasulat na tala ng mga kautusan. 

Ang layon ng laro ay ipakita kung paano ang mga salita sa mga banal na 
kasulatan ay makakalito kung hindi nakasulat ang mga ito. 

Paupuin ang mga bata sa isang bilog. Ibulong sa batang nasa kanan mo, 
"Susundin ko ang mga kautusan ng Ama sa Langit." Pagkatapos ay ipabulong 
sa batang iyon ang narinig niya sa taong nasa kanan niya. Ipagpatuloy ang 
pagpapasa ng mensahe hanggang sa marinig ito ng lahat ng nasa bilog . 
Patayuin ang huling bata at ipaulit ang mga salitang narinig niya. Malamang na 
hindi mauulit ng bata nang wasto ang unang mensahe. (Kung maulit nang 
wasto ang mensahe, maaaring purihin mo ang mga bata sa kahusayan nila. 
Pagkatapos ay subukan ang isa pang mensahe na may 2 o 3 pangungusap.) 
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Sabihin sa mga bata ang mensaheng sinimulan mo, 

Ipaliwanag na madaling makalimutan o makalito ang mga kuwento o mensahe 
na hindi nakasulat. Isinulat ng mga propeta ang mga itinuro ng Ama sa Langit 
at ni Jesucristo upang hindi malimutan ang mga ito. Ang mga turong ito ay 
nasa ating mga banal na kasulatan. 

Kinailangan ng mag-anak ni Lehias ang mga laminang tanso upang maalala 
nila ang mga kautusan at masunod ang mga ito. 

Tinutulungan Tayo ng mga Banal na Kasulatan na Sumunod 

Gawain sa banal Ipaliwanag na kailangan nating malaman ang mga kautusan na katulad ng 
na kasulatan mag-anak ni Lehias. Matutulungan tayo ng mga banal na kasulatan na sundin 

ang Ama sa Langit at si Jesucristo sapagkat ang mga ito ay naglalaman ng 
marami sa kanilang mga kautusan. 

Hilingan sa mga bata na makinig na mabuti habang binabasa mo ang dalawang 
banal na kasulatan. Ipataas sa kanila ang kanilang mga kamay kapag alam nila 
ang kautusan na itinuturo ng banal na kasulatan. Basahin ang 3 Nefias 18:19 at 
Mosias 23:15 at talakayin ang mga ito sa mga bata. 

Paalalahanan ang mga bata na kung wala tayong mga banal na kasulatan, 
maaaring makalimutan natin ang mga kautusan at hindi masunod ang mga ito. 
Sa gayon ay hindi natin matatanggap ang mga pagpapala na nanggagaling sa 
pagsunod sa mga kautusan. 

Ipaawit sa mga bata o ipabigkas ang mga titik sa awit na "Ika-walong Saligan 
ng Pananampalataya." Ipaliwanag na ang saligan ng pananampalatayang ito 
ay nagsasabi sa atin na ang Biblia at ang Aklat ni Mormon ay naglalaman ng 
salita ng Diyos, nangangahulugan na naglalaman ang mga ito ng mga totoong 
aral. Inutusan ng Ama sa Langit at ni Jesucristo ang mga propeta na isulat ang 
mga aral na ito para sa mga susunod na salinlahi. 

Ipaulit sa klase nang kasabay ka ang ikawalong saligan ng pananampalataya. 
Maaaring tulungan mo ang mga nakatatandang bata na malaman na mayroon 
tayong mga banal na kasulatan upang matutuhan natin ang mga kautusan na 
tutulong sa atin na piliin ang tama at tuparin ang ating mga tipan sa pagbibinyag. 

Buod 

Talakayan Ipatalakay sa klase ang mga sumusunod: 

• Anu-ano ang dapat na pasalamatan natin sa ating Ama sa Langit sa mga 
panalangin natin? (Tanggapin ang lahat ng sagot, subalit bigyang-diin ang 
mga banal na kasulatan.) 

• Ano ang dapat na hilingin natin sa kanya sa mga panalangin natin? (Tulong 
na masunod ang mga kautusan.) 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. 

Saligan ng 
pananampalataya 
at awit 
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang pinakamakabubuti sa mga bata. 

Maaari mong gamitin ang mga ito sa aralin mismo o bilang isang pagbabalik-
aral o pagbubuod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang "Oras ng 
Klase" sa "Mga Tulong sa Guro." 

1. Magsimulang isalaysay ang kuwento ng pagbabalik nina Nefias at ng kanyang 
mga kapatid sa Jerusalem upang kunin ang mga laminang tanso kay Laban. 
Padugtungan sa bawat bata ng isang pangungusap ang kuwento, na 
nagsasabi kung ano ang susunod na nangyari. Hikayatin sila na magbigay 
ng kahit gaano karaming detalye na maalala nila. Gamitin ang mga larawan 
upang tulungan sila na maalala ang kuwento. (Kung mali ang mga sagot na 
ibinibigay ng mga bata o mali ang pagkakasunud-sunod ng pangyayari, 
tulungan lamang sila na maiayos ang pagkakasunud-sunod sa maaaring 
pinakamalapit sa tama. Tanggapin at humikayat ng lahat ng sagot. 

2. Magpaguhit sa isang bata sa pisara o sa papel ng isang larawan ng kung 
paano niya susundin ang mga kautusan sa loob ng isang linggo at pagkatapos 
ay ipasabi sa iba pang mga bata kung ano ang pinaplano niya na gawin. 
Tawaging isa-isa ang mga bata upang mabigyan ng pagkakataong makaguhit 
ng larawan at maipaliwanag ito. Maaaring gumuhit ang mga bata ng mga 
larawan ng mga bagay na katulad ng pagsisimba, pananalangin, pagtulong 
sa kanilang mga mag-anak, at pagbabahagi ng kanilang mga laruan. 

3. Ipaawit o ipabigkas ang mga salita sa awit na "Matapang si Nefias" {Aklat ng 
mga Awit Pambata); ang mga salita ay kasama sa likod ng manwal na ito. 
Maaaring naisin mong lagyan ng ilang galaw o isadula ang mga salita. 

4. Para sa mga bata na nakababasa, gumawa ng kopya ng "Ang Aking Tipan sa 
Pagbibinyag" mula sa bigay-sipi sa hulihan ng aralin 3. Gupitin ang bigay-sipi 
sa apat na piraso sa pamamagitan ng paggupit nito sa ibaba ng mga salitang 
"Ako, , nangangakong," sa ibaba ng mga 

, salitang "upang sundin ang mga kautusan ng Ama sa Langit," at sa ibaba ng 
mga salitang "Nangangako ang Ama sa Langit na." Paghaluin ang mga 
piraso ng papel at ipaayos sa mga bata sa tamang pagkakasunud-sunod 
ang mga ito. Matapos na mapagdugtung-dugtong ng mga bata ang mga 
piraso ng papel, basahin nang malakas sa klase ang tipan sa pagbibinyag. 
Ipaliwanag na nais ng Ama sa Langit na tuparin natin ang pangako na 
ginagawa natin sa araw ng binyag na tayo'y susunod sa kanyang mga 
kautusan. Inutusan niya ang mga propeta na isulat ang kanyang mga salita 
upang malaman natin ang kanyang mga aral at kautusan. 
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sa Langit na Sundin ang 
Kanyang mga Kautusan 
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Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na tutulungan sila ng Ama sa Langit at 
ni Jesus na masunod ang mga kautusan, 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang 1 Nefias 3:7; 17; 18:1-4. Maghandang 
ikuwento ang ulat ng paggawa ng barko ni Nefias. 

2. Kung makakaya mo, gumawa ka ng kopya ng bigay-sipi ng 1 Nefias 3:7 para 
sa bawat bata. Gupitin ang bigay-sipi sa natutuldukang mga guhit. Ilagay 
ang mga piraso ng papel na ito sa isang sobre para sa bawat bata. 

3. Maghandang awitin ang una at ikalawang talata ng "Matapang si Nefias" {Aklat 
ng mga Awit Pambata); ang mga titik ay kasama sa likod ng manwal na ito. 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon para sa bawat bata, kung mayroon. 
b. Isang lapis at papel o kard para sa bawat bata. 
c. Pisara, yeso, at pambura. 
d. Larawan 3-37, Sinusupil ni Nefias ang Kanyang mga Suwail na Kapatid 

(62044; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 303). 

5. Gumawa ng mga kinakailangang paghahanda para sa anumang mga 
gawaing nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Pagbabalik-aral 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin mo ang mga bata kung mayroon mang gawaing hinikayat mong 
gawil nila sa loob ng isang linggo, 

Sinunod ni Nefias ang mga Utos 

Sabihan ang mga bata na gawin ang ginagawa mo. Pagkatapos ay gumawa ng 
ilang paggalaw, katulad ng pagtindig, pagiagay ng iyong mga kamay sa 
balakang mo, pag-ikot, at iba pa. Umupo. Pasalamatan ang mga bata sa 
pagsunod. 

• Ano ang kahulugan ng sumunod? 

Ipaliwanag na kapag ginagawa natin ang iniuutos sa atin, tayo ay sumusunod o 
nagiging masunurin. 

Sabihin sa mga bata na iniisip mo ang isang tao na naging masunurin. Kusang-
loob siya na sumunod sa utos ng Panginoon na lisanin ang Jerusalem na 
kasama ng kanyang ama. 
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Kusang-loob din niya na sinunod ang utos na bumalik sa Jerusalem upang 
kunin ang mga laminang tanso. 

• Sino ang taong ito? (Nefias.) 

Ipaliwanag na noong utusan si Nefias na bumalik sa Jerusalem upang kunin ang 
mga laminang tanso, alam niya na ito ay isang bagay na mahirap gawin, subalit 
sinabi niya sa kanyang ama na susunod siya. Bahagyang pagbalik-aralan ang 
kuwento mula sa aralin 17. 

Ipakita sa mga bata ang isang kopya ng Aklat ni Mormon at sabihin sa kanila na 
ang mga salita na sinabi ni Nefias sa kanyang ama ay nakasulat sa aklat na ito. 
Tiyakin na bawat bata na nakababasa ay may isang kopya ng Aklat ni Mormon. 
Tulungan sila na tanggapin ang 1 Nefias 3:7. 

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa unang talata ng "Matapang si Nefias" sa 
mga bata. 

Basahin ang 1 Nefias 3:7 sa mga bata. Ipaliwanag na katulad ito nang sinasabi 
sa huling tatlong linya ng awit na ito. Muling ipaawit o ipabigkas sa mga bata 
ang mga linyang iyon. Tulungan ang mga bata na maunawaan na tutulungan 
sila ng Panginoon na masunod ang kanyang mga utos. 

Tinuruan ng Panginoon si Nefias kung Paano Gumawa ng Barko 

Kuwento sa banal Sabihin sa mga bata na ang Aklat ni Mormon ay naglalaman ng ilang kahanga-
na kasulatan hangang kuwento tungkol kay Nefias. Pagkatapos ay isalaysay ang sumusunod 

sa sarili mong mga salita: 

Naglakbay si Lehias at ang kanyang mag-anak sa ilang sa loob ng walong 
taon. Ang paglalakbay at pamumuhay sa ilang ay mahirap. Kinailangan nilang 
tumira sa mga tolda at maghanap ng pagkain. Sa wakas ay dumating sila sa 
isang iupain na nasa tabi ng dagat. Pinangalanan nila ang lupain na Bountiful. 
Maligaya sila doon sapagkat may mga bungang-kahoy at pulot na makakain. 
Itinayo nila ang kanilang mga tolda sa tabing-dagat. 

Pagkatapos na mamalagi ng maraming araw nina Lehi at kanyang mag-anak sa 
lupain ng Bountiful, inutusan ng Panginoon si Nefias na gumawa ng barko na 
magtatawid sa mag-anak sa dagat patungo sa lupang pangako. Naniwala si 
Nefias na tutulungan siya ng Panginoon. Itinanong sa Panginoon kung saan siya 
makakakita ng metal na magagamit niya sa paggawa ng mga kagamitan na 
kailangan niya sa paggawa ng barko. Itinuro sa kanya kung saan makikita ang 
inang mina (ore) at nakagawa siya ng mga kagamitan sa paggawa ng barko. 

Noong makita nina Laman at Lemuel na gagawa si Nefias ng barko, nagsimula 
silang magreklamo. Hindi sila naniwala na makagagawa si Nefias ng barko. 
Tumanggi silang tumulong. Hindi sila naniwala na tuturuan si Nefias ng Panginoon 
na gumawa ng barko. 

Subalit alam ni Nefias na tutulungan siya ng Panginoon. Palagi niya tayong 
tutulungan upang masunod ang kanyang mga utos. Sinunod ni Nefias ang mga 
tagubilin ng Panginoon. 

Sinabi ni Nefias kina Laman at Lemuel na kung susundin nila ang mga utos at 
gagawin ang ipinagagawa ng Panginoon, tutulungan din niya sila. Ayaw nina 
Laman at Lemuel na sabihan sila ni Nefias kung ano ang gagawin. Ginusto 
nilang itapon siya sa dagat, subalit napuspos si Nefias ng kapangyarihan ng 
Diyos. Pinagbawalan niya ang kanyang mga kapatid na hawakan siya. Natakot 
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sina Laman at Lemuel. Sinabihan sila ni Nefias na magsisi at sumunod sa mga 
utos at sa kanilang mga magulang. 

Pagkatapos ay hinawakan ni Nefias ang kanyang mga kapatid at niyanig ang 
mga ito upang malaman nila na tinutulungan siya ng Panginoon. 

Ipakita ang larawan 3-37, Sinusupil ni Nefias ang Kanyang mga Suwail na Kapatid, 

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman nina Laman at Lemuel? 

Ipaliwanag na nagsisi sina Laman at Lemuel. Tinulungan nila si Nefias na 
gumawa ng barko. 

• Paano tinulungan ng Panginoon si Nefias? (Itinuro sa kanya kung saan 
makukuha ang inang mina upang makagawa ng mga kagamitan. Tinuruan siya 
na gumawa ng barko. Ipinagsanggalang siya laban sa kanyang mga kapatid.) 

Ipaliwanag na kahit hindi marunong gumawa ng barko si Nefias, naniwala siya 
na tutulungan siya ng Panginoon kung susundin niya ang mga utos niya. 

Awitin o bigkasin ang ikalawang talata ng "Matapang si Nefias" kasama ng 
mga bata. 

laiaKayan sa pisara Gumuhit ng isang simpleng mukha na nakangiti at isang nakasimangot sa 
pisara. Kausapin ang mga bata tungkol sa kung ano ang nakapagpapaligaya 
sa kanila. Tulungan ang mga bata na maunawaan na nais ng Ama sa Langit at 
ni Jesucristo na lumigaya tayo, at ito ang dahilan kaya binigyan tayo ng mga 
kautusan na susundin. Magtanong ng tulad ng mga sumusunod tungkol sa 
kung paano nagbibigay ng kaligayahan ang pagsunod sa mga kautusan: 

• Alin sa mga mukhang ito ang nagpapakita ng naramdaman ni Nefias nang 
sumunod siya na gumawa ng barko? 

• Paano tayo tinutulungang lumigaya ng pagsisimba? 

• Paano tayo tinutulungang maging maligaya ng pagmamahal at paglilingkod 
sa ating mga miyembro ng pamilya? 

Tutulungan Tayo ng Panginoon na Sundin ang mga Kautusan 

Kuwento Ipaliwanag na katulad ng pagtulong ng Panginoon kay Nefias, tutulungan niya ang 
bawat isa sa atin kung may pananampalataya tayo sa kanya at nakahandang 
sundin ang kanyang mga utos. Sabihan ang mga bata na makinig habang 
isinasalaysay mo ang kuwento kung paano tinulungan ng Ama sa Langit ang 
isang batang babae na sundin ang utos na gawing banal ang araw ng Sabbath, 

Si Ma-ling ay may isang maliit na tindahan ng pagkain sa daan malapit sa ilog. 
Araw-araw, nagtitinda siya ng kanin at isda sa mga tao na tumitigil sa kanyang 
tindahan. Bawag gabing pauwi siya sa kanyang bahay na bangka at binibilang 
ang perang kinita, napapabuntung-hininga at napapailing siya, sapagkat halos 
tamang-tama lamang ito na pambili ng bigas para sa kanyang mag-anak at 
isda na ititinda sa kinabukasan. 

Isang araw nakilala ni Ma-ling ang mga misyonero, at tinuruan siya nila ng 
ebanghelyo. Tinuruan siya tungkol sa mga kautusan ng Ama sa Langit at sa 
pagpapanatiling banal ng araw ng Sabbath. Nanalangin si Ma-ling sa Ama 
sa Langit at nangakong hindi na muling magtitinda sa araw ng Linggo. Nais 
niya na mapanatiling banal ang araw ng Sabbath at hindi gumawa sa 
araw ng Linggo. 

Talakayan sa 
larawan 
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Mula sa araw na iyon, bawat gabi na binibilang ni Ma-ling ang kanyang pera, 
natuklasan niya na mas dumarami ang pera niya kaysa noong mga nagdaang 
araw. Nakabili siya ng mas maraming pagkain na ibabahagi sa kanyang mag-
anak, at nakabili siya ng mas maraming isda na ipagbibili. Biniyayaan ng Ama 
sa Langit si Ma-ling sapagkat pinanatili niyang banal ang araw ng Sabbath. 
Maligaya si Ma-ling sapagkat sinunod niya ang mga utos. 

Talakayan • Anong kautusan ang sinunod ni Ma-ling? 

• Paano siya tinulungan ng Ama sa Langit? 

Sabihin sa mga bata na katulad ng pagtulong ng Ama sa Langit kina Nefias 
at Ma-ling, tutulungan din ang bawat isa sa kanila na masunod ang kanyang 
mga kautusan. 

Buod 

Patotoo ng guro Kung naaangkop, sabihin sa mga bata ang isang pagkakataon nang tinulungan 
ka ng Ama sa Langit na masunod ang isang utos. Ibigay ang iyong patotoo na 
mahal tayo ng Ama sa Langit at ni Jesucristo at tutulungan tayo na masunod 
ang mga kautusan. 

Bigyan ang bawat bata ng isang papel o kard at isang lapis. Magpaguhit sa 
mga bata ng isang mukha na nakangiti. Pagkatapos ay anyayahan ang mga 
bata na pumili ng isang kautusan na susundin nila sa loob ng isang linggo, 
katulad ng pagiging tagapamayapa, pagtulong sa Nanay at Tatay, pagiging 
mabait na kapatid, o pagbabahagi sa mga kaibigan. Ipasulat o tulungan ang 
bawat bata na isulat ang kautusan na pinili niya sa kanyang kard. Sabihan ang 
mga bata na maghanda sa susunod na linggo upang mag-ulat tungkol sa 
naramdaman nila nang sila ay sumunod. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. 

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang pinakamakabubuti sa mga bata. 

Maaari mong gamitin ang mga ito sa aralin mismo o bilang isang pagbabalik-
aral o pagbubuod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang "Oras ng 
Klase" sa "Mga Tulong sa Guro." 

1. Kausapin ang mga bata tungkol sa ilang kautusan, katulad ng pagpipitagan, 
panalangin, kabaitan, katapatan, Salita ng Karunungan, at iba pa. Ipaliwanag 
na napapansin ng bawat tao na may ilang kautusan na mas madaling sundin 
kaysa sa iba. Bigyang-diin na bawat isa ay tutulungan ng Ama sa Langit na 
masunod ang mga utos kung tunay tayong nagsisikap at humihingi ng 
kanyang tulong. 

2. Kasama ang mga bata, awitin o bigkasin ang mga salita sa "Piliin ang 
Tamang Daan" {Aklat ng mga Awit Pambata) at iba pang mga awit tungkol sa 
mga kautusan, katulad ng "Magmahalan" {Aklat ng mga Awit Pambata) o 
"Kung Tayo ay Tumutulong" {Aklat ng mga Awit Pambata); ang mga titik para 
sa tatlong awit na ito ay kasama sa likod ng manwal na ito. 

3. Ihagis ang isang supot ng bins o isang maliit na stuffed animal sa isang bata; 
pagkatapos ay tanungin siya ng isang tanong mula sa aralin, katulad ng: 

102 



• Ano ang ipinagawa ng Panginoon kay Nefias? 

• Ano ang isinagot nina Laman at Lemuel nang sabihin ni Nefias ang tungkol 
sa paggawa ng barko? 

• Matutukoy mo ba ang isang kautusan na masusunod mo ngayon? 

• Ano ang maaari nating gawin kung kailangan natin ng tulong ng Ama sa 
Langit? (Manalangin.) 

• Ano ang ipinagawa ng Panginoon kay Nefias na mahirap gawin? 

• Paano nagkaroon ng kagamitan si Nefias? 

4. Pagkunwariin ang mga bata na naghuhukay ng inang mina, gumagawa ng 
mga kagamitan, at gumagawa ng barko katulad ng ginawa ni Nefias. 

5. Para sa mga nakatatandang bata: Gumawa ng isang nakasulat na kopya ng 
1 Nefias 3:7 para sa bawat bata. Gupitin ito sa bawat linya at ipadikit ang 
mga ginupit ayon sa pagkakasunud-sunod sa isang papel. Hikayatin sila na 
isaulo ang banal na kasulatan. 
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1 Nefias 3:7 

Hahayo ako at gagawin 
ang mga bagay 

na ipinag-uutos ng Panginoon, 
sapagkat nalalaman ko na ang Panginoon 

ay hindi magbibigay ng mga kautusan 
sa mga anak ng tao 

maliban sa siya ay maghahanda 
ng isang paraan 

para sa kanila upang kanilang 
maisagawa ang bagay 

na kanyang ipinag-uutos sa kanila. 



Tinutulungan Tayo ng 
Ama sa Langit Kapag 
Tayo ay Nananalangin 

Aral in 

10 

Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na makatatanggap sila ng tulong mula 
sa Ama sa Langit kapag sila ay nananalangin. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang 1 Nefias 18:5-23 at 3 Nefias 18:20. 

2. Mga kailangang kagamitan: 
a. Pisara, tisa, at pambura. 
b. Larawan 3-45, Dumating sina Lehias at ang Kanyang mga Tao sa Lupang 

Pangako (62045; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 304); 
larawan 3-46, Nananalangin si Jesus sa Getsemani (62175; Pakete ng 
Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 227). 

3. Gumawa ng mga kinakailangang paghahanda para sa anumang mga 
gawaing nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin mo ang mga bata kung mayroon mang gawaing hinikayat mong 
gawin nila sa loob ng isang linggo. 

Nanalangin at Tumanggap ng Tulong si Nefias 

Gawaing pantawag Iguhit ang sumusunod na paglalarawan sa pisara habang kinakausap mo ang 
pansin mga bata: 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Sabihin sa mga bata na isang ama at ang kanyang anak na lalaki na may-asawa 
ang nakatira sa magkabilang panig ng isang napakalaking bundok. 
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• Paano makapag-uusap ang mag-amang ito nang hindi pupunta sa kabilang 
panig ng bundok. 

Gumuhit ng mga paglalarawan na katulad ng mga sumusunod upang ipakita 
ang mga mungkahi ng mga bata: 

•Bakit mahalaga para sa ama at anak na makapag-usap? (Upang maiwasan 
ang pagkalungkot, upang ipakita ang pagmamahal, upang magbigay at 
tumanggap ng tulong, upang magbahagi ng mga kaalaman.) 

•Ano ang mangyayari kung hindi sila nakapag-uusap? (Hindi nila madarama 
ang pagiging malapit sa isa't-isa at ang pagmamahal nila ay maaaring 
mabawasan. Hindi nila matutulungan ang isa't-isa.) 

Ipaliwanag na katulad din ng nakapag-uusap tayo sa isa't-isa sa lupa kapag 
pinaglalayo ng malaking distansiya, maaarin din tayo na makipag-usap sa ating 
Ama sa Langit. 

• Paano tayo nakikipag-usap sa ating Ama sa Langit? (Sa pamamagitan ng 
panalangin.) 

• Bakit mahalaga na makipag-usap tayo sa ating Ama sa Langit? (Upang 
pasalamatan siya sa mga pagpapala natin, upang ipakita ang 
pananampalataya sa kanya, upang humingi at tumanggap ng tulong at mga 
pagpapala niya, upang palawakin ang pagmamahal natin sa kanya.) 

Ipaalala sa mga bata ang aralin na natutuhan nila tungkol sa paggawa ni Nefias 
ng barko. Sabihan ang mga bata na makinig upang malaman kung paano 
natulungan ng panalangin si Nefias. 

Noong matapos ang barko ni Nefias, si Lehias, ang ama ni Nefias ay inutusan 
na ipalagay sa kanyang mag-anak ang mga buto ng halaman, pagkain, at iba 

Larawan, kuwento 
sa banal na 
kasulatan, at 
talakayan 
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pang mga bagay sa barko. Pagkatapos sila ay sumakay sa barko at naglayag 
patungo sa lupang pangako. 

Ipakita ang larawan 3-45, Dumating si Lehias at ang Kanyang mga Tao sa 
Lupang Pangako, at ituro ang Liahona na nasa kamay ni Lehias. 

Ipaliwanag na ang Liahona ay isang uri ng kompas. Ipinakita nito sa kanila 
kung saang direksiyon maglalakbay sa ilang at kung saan iuugit ang barko. 
Nagagamit lamang ito kapag sila ay matwid. 

Pagkatapos nang maraming araw sa laot, ilan sa mga kapatid ni Nefias ay 
nagsimulang kumilos nang hindi tama. Nawalan sila ng galang sa pakikipag-usap 
sa kanilang mga magulang at sa ibang tao sa barko. Nakalimutan nila kung gaano 
sila tinulungan at biniyayaan ng Ama sa Langit. Natakot si Nefias na magalit 
ang Panginoon sa kasamaan nila, kayat kinausap niya sila tungkol sa kanilang 
inuugali. Nagalit sina Laman at Lemuel. Hindi nila gusto na sinasabihan sila ng 
nakababata nilang kapatid kung ano ang gagawin. Iginapos nila si Nefias at 
ipinagpatuloy nila ang mga maling ginagawa. 

Matapos na maigapos si Nefias, tumigil sa paggalaw ang Liahona. Hindi malaman 
nina Laman at Lemuel kung saang direksiyon nila papupuntahin ang barko. 
Isang malakas na unos ang dumating. Sa loob ng tatlong araw ay siniklut-siklot 
ng malalakas na alon ang barko sa dagat kaya't inakala ng mga tao na sila ay 
malulunod. Subalit ayaw pa ring pakawalan nina Laman at Lemuel si Nefias. 

Lalong lumakas ang unos. Sa wakas ay naisip din nina Laman at Lemuel na 
nanganganib sila dahil sa kanilang kasamaan. Nalaman nila na mamamatay sila 
sa lakas ng unos kung hindi sila magsisisi, kayat kinalagan nila ng tali si Nefias. 

Kahit na namaga at masakit ang mga bukung-bukong at pulso ni Nefias ay 
hindi siya dumaing sa Ama sa Langit. 

Pagkatapos na makalagan si Nefias, muling gumalaw ang Liahona. Ngayon ay 
mapapupunta na ni Nefias ang barko sa tamang direksiyon. 

Nanalangin si Nefias sa Ama sa Langit. Tumigil ang malakas na hangin at ang 
dagat ay kumalma. 

Sa pagtigil ng unos at muling paggalaw ng Liahona, nakarating sila nang ligtas 
sa lupang pangako. 

• Bakit ayaw gumalaw ng Liahona habang nakagapos si Nefias? 

• Bakit sa palagay ninyo hindi dumating si Nefias sa Ama sa Langit habang 
siya ay nakagapos? 

• Ano ang matututuhan natin sa halimbawa ni Nefias? 

• Ano ang ginawa ni Nefias upang iligtas sa paglubog ang barko sa panahon 
ng bagyo? 

• Ano ang ginawa ng Ama sa Langit para tulungan si Nefias? 

Tinutulungan Tayo ng Ama sa Langit Kapag Tayo ay Nananalangin 

Larawan at kuwento Ipakita ang larawan 3-46, Nananalangin si Jesus sa Getsemani. 
sa banal na 
kasulatan * 9 ' n a 9 a w a n ' J e s u s s a larawang ito? (Nananalangin sa Ama sa Langit). 

• Bakit nananalangin si Jesus? (Kailangan niya ang tulong ng Ama sa Langit 
upang patnubayan siya). 
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Ipaliwanag na noong nasa lupa pa si Jesus madalas siyang manalangin sa Ama 
sa Langit. Maaari din tayong manalangin sa Ama sa Langit kapag kailangan 
natin ng tulong. 

Kuwento Isalaysay ang sumusunod na totoong kuwento tungkol sa isang batang babae 
na nanalangin para sa mga pangangailangan ng ibang tao: 

Isang gabi si Mary ay natutulog nang magising siya dahil sa isang ingay. Habang 
nakikinig siya, napag-alaman niya na ito ay ang kanyang apat na taong gulang 
na kapatid na lalaki na umiiyak at dumadaing na masakit ang tiyan. Naririnig 
niya ang kanyang ina na mahinay na inaalo siya, sinisikap na tulungan siya na 
mapabuti ang pakiramdam; subalit patuloy pa rin ang pag-iyak ng kanyang 
kapatid. Nakahiga siya doon na nakadarama ng pagkahabag sa kapatid. Alam 
niya na ginagawa ng kanyang ina ang lahat ng magagawa nito para sa kanyang 
kapatid, subalit nababahala pa rin siya na malaman na malubha ang sakit nito. 
Sa wakas napagpasiyahan niya na mayroon siyang magagawa. 

• Ano sa palagay ninyo ang ginawa niya? 

Tahimik siyang bumangon at lumuhod upang manalangin. Nakiusap siya sa 
Ama sa Langit na pagalingin ang kanyang kapatid upang muli itong makatulog. 
Sa loob lamang ng ilang saglit, nakatulog na ang kapatid niya. Kinabukasan 
kinumusta niya sa kanyang ina ang kanyang kapatid, at sumagot siya, "Mabuti 
na. Nakatulog siya kagabi at ngayon ay mukhang magaling na." 

Anyayahan ang mga miyembro ng klase na magkuwento o magbahagi ng 
isang karanasan nang sila o isang miyembro ng pamilya ay manalangin para 
sa tulong. Ipabigyang-diin sa kanila kung paano sinagot ng Ama sa Langit ang 
kanilang mga panalangin. 

Kuwento Isalaysay ang sumusunod na kuwento tungkol sa isang tao na nanalangin para 
sa tulong, o isalaysay ang sarili mong kuwento: 

Isang tag-araw si KAmie ay binigyan ng isang batang tupa. Pinangalanan 
niya itong Boots at pinakain at buong pagmamahal na inalagaan. Madalas na 
magkasamang naglalaro sina Jamie at Boots sa nababakurang bukid kung 
saan inaalagaan ng kanyang ama ang kabayo nito. Isang magdadapit-hapon 
habang naglalaro sina Jamie at Boots, ay tinawag siya ng kanyang ina para 
maghapunan. Tumakbo si Jamie sa tarangkahan at mabilis itong isinara 
nang malakas. 

Pagkatapos maghapunan lumabas si Jamie upang muling makipaglaro kay 
Boots. Subalit dumating siya sa tarangkahan ay nakita niya itong nakabukas. 
Wala si Boots at ang kabayo. Dahil sa pagmamadali niya sa pagsara nito ay 
hindi ito naitarangka. 

Hindi malaman ni Jamie kung saan magsisimulang maghanap. Naalala niya 
ang sinabi sa kanya ng kanyang ama na noong siya'y maliit pa, siya ay nawala 
sa tabing bundok. Lumuhod ang kanyang ama at hiniling sa Ama sa Langit na 
tulungan siya. Hindi nagtagal isang pastol na pabalik sa kampo ang nakakita 
sa kanya at tumulong na makauwi siya. 

Lumuhod si Jamie sa damuhan, pumikit, at nanalangin: "Ama sa Langit, kailangan 
ko po ang tulong ninyo. Naiwala ko po ang kabayo ng Tatay at si Boots dahil hindi 
ko po isinara ang tarangkahan. Sana ay tulungan po ninyo ako na makita sila." 

Nakakita si Jamie ng mga bakas ng hayop sa daan. Sinimulan niyang sundan ang 
mga bakas paakyat sa burol habang nakakapit sa mga palumpong (bushes) 
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Gawain sa pisara 

Patotoo 

upang huwag madulas. Sa wakas ay narinig niya ang iyak ni Boots. Nagmadaling 
umakyat ng burol si Jamie at agad niyang nakita ang maliit na tupa na nakulong 
sa palumpong. Ang kabayo ay nakatayo sa malapit. Kinalagan ni Jamie ang 
mga binti ni Boots mula sa palumpungan. Nang subukan ni Boots na tumindig, 
siya ay natumba. Nakita ni Jamie na bali ang isang binti ni Boots. 

Muling hiniling ni Jamie sa Ama sa Langit na tulungan siya. Ginamit niyang sakbat 
ang kanyang jacket upang mabuhat si Boots at siya'y nagsimulang bumaba ng 
bundok. Ang kabayo ay sumunod, maingat na tinutunton ang kanyang daan 
pababaa sa matarik na landas. Mabigat si Boots, kaya pahapay na tinahak 
pababa ni Jamie ang daan. 

Habang palapit ang tatlo sa kanilang tahanan, nagtatakbong palabas ang mga 
magulang ni Jamie upang tumulong. Habang inaasikaso ng ama ni Jamiea ang 
nabaling tupa, sinabi niya, "Mabuti at nadala mo siya agad dito bago siya 
nawalan ng marami pang dugo. Maaaring namatay pa siya sa sindak." 

Nagtanong ang ina ni Jamie, "Paano mo nalaman kung saan sila hahanapin?" 

"Ginawa ko lang kung ano ang gagawin ng Tatay ko," ang sagot ni Jamie. 

"Ano iyon, anak?" tanong ng Tatay. 

"Naalala po ba ninyo noong mawala kayo? Nanalangin kayo sa Ama sa Langit 
para sa tulong, at iyon din ang ginawa ko. Nanalangin ako at tinulungan ako ng 
Ama sa Langit" (tingnan sa "The Open Gate," Friend, Abr. 1977, pp. 28-30). 

Buod 

Muling pag-aralan ang aralin sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga 
sumusunod na tanong. Matapos sagutin ng isang bata ang tanong, papuntahin 
siya sa pisara. Bakasin ang isa niyang kamay at isulat ang kanyang pangalan 
sa loob ng guhit-balangkas (outline). 

• Saan papunta sina Lehias at ang kanyang mag-anak? (Sa lupang pangako.) 

• Gumalaw ba ang Liahona sa lahat ng pagkakataon? (Hindi. Gumagalaw 
lamang ito kapag ang mga tao ay matwid.) 

• Ano ang ipinakita ng Liahona kay Nefias? (Kung saang direksiyon 
papupuntahin ang barko.) 

• Ano ang nangyari matapos na igapos si Nefias? (Dumating ang isang 
malakas na unos. Tumigil sa paggalaw ang Liahona.) 

• Ano ang nangyari matapos na kalagan si Nefias? (Tumigil ang unos. Muling 
gumalaw ang Liahona.) 

• Bakit nanalangin si Nefias para sa tulong ng Ama sa Langit? 

• Ano ang dapat nating gawin kapag kailangan natin ang tulong ng Ama sa 
Langit? (Manalangin nang may pananampalataya na tutulungan niya tayo.) 

Ipagpatuloy ang pagtatanong tungkol sa mga kuwento sa aralin hanggang ang 
kamay ng bawat bata ay mabakat. Pasalamatan ang mga bata sa lahat ng 
kanilang kamay na tumutulong. 

Magbigay ng iyong patotoo ng pagmamahal ng Ama sa Langit sa ating lahat at 
ng kanyang pagnanais na tulungan tayo kung mananalangin tayo para sa 
tulong niya. 
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Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. 

Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang pinakamakabubuti sa mga bata. 
Maaari mong gamitin ang mga ito sa aralin mismo o bilang isang pagbabalik-
aral o pagbubuod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang "Oras ng 
Klase" sa "Mga Tulong sa Guro." 

1. Ituro sa mga bata ang isang maiksing tugma tungkol sa panalangin, at 
ipakita ang mga galaw. 

Maghalukipkip na tayo, ulo nati'y iyuko, 
Ipikit ang ating mga mata, tayo ngayon ay handa na. 

Ating kamay ay ihalukipkip at mga ulo'y iyuko natin 
at ngayo'y tayo nang dinggin ang sinasabing panalangin. 

2. Magbigay ng isang krayola o lapis at isang kopya ng sumusunod na bigay-
sipi sa bawat bata. Ipasulat ang mga pangalan ng mga bata sa kanilang 
bigay-sipi. Pakulayan sa kanila ang mga puwang na may mga bituin upang 
malaman kung tungkol saan ang aralin. Kapag natapos sila, ipabigkas sa 
kanila nang sabay-sabay ang salita. Kunin ang mga lapis at mga bigay-sipi. 
Isauli sa mga bata ang mga bigay-sipi pagkatapos ng klase. 

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman 
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Tinutulungan Tayo ng 
Espiritu Santo na Malaman 
ang Katotohanan 

Aralin 

20 

Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na matutulungan sila ng Espiritu Santo 
na malaman na ang mga turo ni Jesucristo ay totoo. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mosias 11; 12:17-19; 13:1-9; 17; 
18:1-3; Moronias 10:4-5; Doktrina at mga Tipan 130:22. 

2. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa "Ang Espiritu Santo" (Aklat 
ng mga Awit Pambata); ang mga salita ay nasa likod ng manwal na ito. 

3. Maghanda ng labing-apat kard katulad ng ipinakikita. Isulat ang titik sa isang 
bahagi at ang bilang sa kabilang bahagi. Para sa mga bata na hindi 
nakababasa, dagdagan ng mga tuldok katumbas ng mga bilang. 

Kung maaari, idikit ang mga kard sa anumang ayos sa likod ng mga upuan 
ng mga bata bago magklase. 

4. Maghandang awitin ang unang talata ng "Aking Ama'y Buhay" (Aklat ng mga 
Awit Pambata). 

5. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang kopya ng Aklat ni Mormon para sa bawat bata na nakababasa. 
b. Teyp, kung mayroon. 
c. Pisara, yeso, at pambura; o papel na susulatan. 
d. Larawan 3-47, Si Abinadias sa Harapan ni Haring Noe (62042; Pakete ng 

Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 308). 

6. Gumawa ng mga kinakailangang paghahanda para sa anumang mga 
gawaing nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin mo ang mga bata kung mayroon mang gawaing hinikayat mong 
gawin nila sa loob ng isang linggo. 
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Gawaing pantawag 
pansin 

Saligan ng 
pananampalataya 

Banal na kasulatan, 
larawan, at kuwento 

Pagsasaulo ng 
banal na kasulatan 

Tinulungan ng Espiritu Santo si Alma na Makilala ang Katotohanan 

Ipahanap sa mga bata ang mga nakatagong kard, at tulungan sila na buuin ang 
pangalang Espiritu Santo. Ang mga nakababata ay maaaring ilagay ang mga 
kard ayon sa pagkakasunud-sunod ng bilang; at pagkatapos ibaligtad ang mga 
ito at basahin nang malakas ang mga salita. Ipasabi ang pangalan sa klase. 

Patayuin ang mga bata at ipaulit ang unang saligan ng pananampalataya na 
sinasabayan mo. 

Ipakita sa mga bata ang larawan 3-47, Si Abinadias sa Harapan ni Haring Noe. 
Habang isinasalaysay mo ang sumusunod na kuwento sa iyong sariling mga 
salita, hilingan ang mga bata na pakinggan kung paano tinulungan ng Espiritu 
Santo si Alma. 

Ipaliwanag na pagkalipas ng maraming taon makaraang makaalis si Lehias at 
ang kanyang mag-anak sa Jerusalem, isang masamang tao na nagngangalang 
Noe ang naging hari ng mga Nefita. Masamang hari si Haring Noe at tinuruan 
ang mga Nefita na maging makasalanan. 

Nagpadala ang Panginoon ng propetang nagngangalang Abinadias upang 
mangaral sa mga Nefita. Sinabihan ni Abinadias ang mga Nefita na sila at ang 
kanilang hari ay masasama at nais ng Ama sa Langit na magsisi sila. 

Nagalit si Haring Noe kay Abinadias at siya ay ipinahuli, Pagkatapos ay dinala si 
Abinadias sa masamang Haring Noe at sa kanyang mga saserdote. Tinuruan sila 
ni Abinadias ng mga aral ni Jesucristo. Hindi sila nakinig, subalit pinagpala ng 
Panginoon si Abinadias, at walang sinuman ang makagawa ng masama sa kanya 
hanggang sa maibigay niya ang mensahe na ipinag-utos sa kanya. Sinabi niya sa 
kanila na ang mga aral na ito ay totoo. Tumangging maniwala ang Haring Noe 
at ang karamihan sa kanyang saserdote sa mga salita ni Abinadias. Ayaw nilang 
magsisi sa kanilang kasamaan. Sa halip ay gusto nilang patayin si Abinadias. 

Isa sa mga saserdote na nagngangalang Alma ang naniwala kay Abinadias. 
Ipinaalam ng Espiritu Santo kay Alma na nagsasabi ng katotohanan si Abinadias. 
Nagmakaawa si Alma kay Haring Noe na pakawalan si Abinadias. Ang 
pagsusumamo ni Alma ay lalong nagpagalit kay Haring Noe. Pinalayas niya si 
Alma. Pagkatapos ay nagpadala siya ng kanyang mga alagad upang patayin si 
Alma. Subalit nakatakas si Alma sa mga alagad ni Haring Noe at nagtago. 
Nanatiling nakatago at ligtas si Alma sa loob ng maraming araw. Nang matapos 
si Abinadias sa pagsasabi kay Haring Noe ang mga ipinag-utos sa kanya, 
ipinapatay ni Haring Noe si Abinadias. 

Samantalang nagtatago si Alma, isinulat niya ang mga aral na itinuro ni Abinadias. 
Alam ni Alma na ang mga aral na ito ay totoo. Pinagsisihan niya ang lahat ng 
kanyang kasalanan at nagsimulang sundin ang mga kautusan. Naging isang 
dakilang misyonero si Alma sa pamamagitan ng pagbabahagi sa iba ng mga 
katotohanan na nalaman niya. 

• Paano nalaman ni Alma na ang mga salita ni Abinadias ay totoo? 

Tulungan ang mga bata na makita ang Moronias 10:5, at ipaliwanag na ang 
banal na kasulatan na ito ay nagbibigay sa kanila ng kasagutan. Ipabasa ito sa 
isang nakatatandang bata para sa klase o basahin mo ito mismo nang 
malakas. Ipaliwanag na tinulungan ng Espiritu Santo si Alma na malaman na 
katotohanan ang sinabi ni Abinadias. 
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Aralin 10 

Maaaring isulat mo ang talata sa pisara o sa isang malaking papel at tulungan 
ang mga nakatatandang bata na isaulo ito. Pagkatapos na magkakasabay na 
basahin ang talata ng ilang ulit, burahin o takpan ang isa o dalawang salita at 
ipaulit sa mga bata ang talata. Ipagpatuloy ang pagbura sa mga salita 
pagkatapos ng bawat pag-uulit hanggang ang banal na kasulatan ay lubusang 
mabura. (Para sa mga bata na hindi nakababasa, magkakasabay na ulitin ang 
talata nang ilang ulit. Sandaling tumigil at hayaan ang mga bata na punan ang 
mahahalagang parirala.) Bigyan ang mga bata ng pagkakataon na bigkasin 
ang banal na kasulatan sa klase kung nais nila. 

Matutulungan Tayo ng Espiritu Santo na Malaman ang Katotohanan 

Paglalahad ng guro Bigyang-diin na binibigyan tayo ng Espiritu Santo ng mabuting pakiramdam 
kapag pinipili natin ang tama. Binibigyan din niya tayo ng mabuting pakiramdam 
upang tulungan tayong makilala ang mga totoong aral. 

Kuwento Isalaysay ang sumusunod na kuwento tungkol sa isang batang lalaki na 
nakilala ang katotohanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo: 

Ikinasiya ni Jeff ang pakikinig sa mga misyonero nang pumunta sila sa kanyang 
tahanan. Nagsalaysay sila ng mga kahanga-hangang kuwento sa kanya at sa 
kanyang mag-anak. Higit niyang nagustuhan ang mga kuwento tungkol kay 
Jesucristo. Nang sabihin sa kanya ng mga misyonero na ipinanumbalik na sa 
lupa ang totoong Simbahan ni Jesucristo, inakala niya na ito na ang 
pinakanakatutuwang kaalaman na kanyang narinig kailanman. Sinabi ng mga 
misyonero sa kanya at sa kanyang mag-anak na kung sila ay mananalangin sa 
Ama sa Langit, malalaman nila kung ang itinuro ng mga misyonero ay totoo. 
Binanggit ng mga misyonero ang Moronias 10:5: "At sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ng Banal na Espiritu, malalaman ninyo ang katotohanan ng 
lahat ng mga bagay." 

Hindi nakatitiyak si Jeff kung paano niya malalaman na ang mensaheng dala 
ng mga misyonero ay totoo, subalit sinunod niya ang sinabi nila. Habang 
nananalangin si Jeff sa Ama sa Langit na tulungan siya na malaman ang 
katotohanan at nakinig sa mga itinuturo ng mga misyonero, isang mainit, 
maginhawang pakiramdam ang nagsimula niyang maramdaman. Agad, si Jeff 
ay hindi na nag-alinlangan. Natiyak niya na ang mga itinuro ng mga misyonero 
ay totoo. Nakatanggap siya ng isang mabuting pakiramdam, isang patotoo, 
mula sa Espiritu Santo. 

• Ano ang itinulong ng Espiritu Santo kay Jeff na maunawaan? (Na ang mga 
bagay na itinuro ng mga misyonero sa kanya ay totoo.) 

• Paano nagpabatid ang Espiritu Santo kay Jeff? (Isang mainit, mabuting 
pakiramdam ang sumapuso niya.) 

• Ano ang ginawa ni Jeff upang matamo ang pakiramdam na ito mula sa 
Espiritu Santo? (Nanalangin siya upang malaman kung ang mensahe ng mga 
misyonero ay totoo.) 

Sabihin sa mga bata na maaaring madama nila ang Espiritu Santo sa oras ng 
aralin sa Primarya, aralin sa gabing pantahanan ng mag-anak, o anumang oras 
na sinasabihan sila ng katotohanan. Maraming tao ang nagkakaroon ng ganitong 
damdamin kapag sila ay nagbabasa o nakikinig ng mga salita mula sa mga 
banal na kasulatan o mga salita ng mga buhay na propeta. Bigyang-diin na ang 
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Espiritu Santo ay hindi pangkaraniwang nagpapabatid sa atin sa pamamagitan 
ng mga salita na naririnig ng ating mga tainga. Sa halip, binibigyan niya tayo ng 
mabuting pakiramdam tungkol sa kung ano ang totoo. 

Ipaliwanag na dahil ang Espiritu Santo ay may katawang espiritu lamang (tingnan 
sa Doktrina at mga Tipan 130:22), kung minsan ay tinatawag ito na Espiritu. 
Sabihin sa mga bata na maaaring makarinig sila ng mga tao na nananalangin 
na mapasakanila ang Espiritu ng Diyos. Hinihiling nila na mapasakanila ang 
Espiritu Santo, Ang pagiging nasa atin nito ay tumutulong upang mapalapit tayo 
sa Ama sa Langit, maunawaan ang kanyang mga kautusan, at piliin ang tama. 

Buod 

Patotoo Kung maaari, magbahagi ng isang sariling karanasan kung kailan tinulungan ka 
ng Espiritu Santo na makilala o malaman ang katotohanan. Magbigay ng iyong 
patotoo sa mga bata na ang Espiritu Santo ay kasapi ng Panguluhang Diyos na 
tutulong sa kanila na malaman ang katotohanan at kung ano ang tama. 

Awit Ipaawit o ipabigkas sa klase ang mga salita sa unang talata ng "Aking 
Ama'y Buhay": 

Aking Ama'y buhay, ako'y mahal niya. 
Bulong 'to ng Espiritu ang sabi'y totoo, 
Ang sabi'y totoo. 

• Ano ang ipinapahayag ng awit tungkol sa sinasabi ng Espiritu Santo sa 
bawat isa sa atin? (Na ang Ama sa Langit ay buhay at mahal tayo.) 

Muling ipaawit o ipabigkas sa mga bata ang awit. 

Pagbabalik-aral sa Muling ipabigkas sa mga bata ang Moronias 10:5, at hikayatin sila na ibahagi 
banal na kasulatan ito sa kanilang mga mag-anak. 

Ipaliwanag sa mga bata na bagaman makapagbibigay ang Espiritu Santo sa 
sinuman ng mabuting pakiramdam kapag nakaririnig siya ng katotohanan, ang 
isang taong nabinyagan ay makatatanggap ng natatanging kaloob kapag siya 
ay pinagtibay na isang kasapi ng Simbahan. Ang kaloob na iyon ay ang kaloob 
na Espiritu Santo, na nangangahulugan na ang taong iyon ay madarama ang 
impluwensiya ng Espiritu Santo sa lahat ng oras kung mamumuhay siya nang 
matwid. Sabihin sa kanila na marami pa silang matututuhan tungkol sa kaloob 
na Espiritu Santo sa ibang mga aralin. 

Awit Awitin o bigkasin na kasama ang mga bata ang mga salita sa "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. Maaari mong gamitin ang mga ito sa aralin mismo o bilang 
isang pagbabalik-aral o pagbubuod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan 
ang "Oras ng Klase" sa "Mga Tulong sa Guro." 

1. Awitin o bigkasin ang huling dalawang linya ng "Ang Munting Tinig" (Aklat ng 
mga Awit Pambata). 
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Aralin 10 

Dinggin, dinggin. (itikom ang kamay sa likod ng tainga) 
Sa 'tin s ' y a n g nagsasabi. (ilagay ang hintuturo sa labi) 
Dinggin, dinggin (itikom ang kamay sa likod ng tainga) 
Ang munting tinig. (ilagay ang kamay sa tapat ng dibdib) 

2. Ipasadula sa mga bata ang kuwento ni Abinadias sa harap ni Noe at ng mga 
saserdote. Maaaring tumukoy ang batang kumakatawan kay Abinadias ng 
ilang kautusan ng Ama sa Langit. Maaaring aminin ni Alma na naniniwala 
siya at hilingin sa hari na iligtas ang buhay ni Abinadias. Sa halip, palalayasin 
si Alma. Papagtaguin ang bata na nagkukunwang si Alma at 
papagkunwariing isinusulat ang mga itinuro ni Abinadias. 
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Aralin 

20 TumatanggapTayo ng Maraming 
Biyaya Bilang mga Kasapi 
ng Simbahan ni Jesucristo 

Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na maraming biyaya ang maaaring 
dumating mula sa pagiging mga kasapi ng Simbahan. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mosias 18 at Enos 1, at maghanda sa 
pagsasalaysay ng mga kuwento sa dalawang kabanatang ito. 

2. Maghandang tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga titik sa 
"Ang Espiritu Santo" (Mga Himno at Awit Pambata) at "Ama, Ako'y Tulungan" 
{Mga Himno at Awit Pambata): ang mga titik sa mga awit na ito ay kasama sa 
likod ng manwal na ito. 

3. Bago magsimula ang klase, ilatag ang mga bagay na iyong tinipon—kasama 
ang mga larawan 3-13, 3-14, 3-48, at 3-49 (tingnan ang 4d sa ibaba)—sa 
ibabaw ng mesa o sa sahig, at takpan ang mga ito ng tela. 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Ang mga sumusunod na sinulatang piraso ng papel: 

Ang mga Biyaya ng Pagbibinyag 

Tayo ay Nagiging mga Kasapi ng Simbahan ni Jesucristo 

Kaloob na Espiritu Santo 

Pinatatawad Tayo ng Ama sa Langit 

b. Kumuha ng mga sumusunod na bagay kung maaari: isang Aklat ni 
Mormon, Biblia, maliit na larawan ni Jesucristo, at singsing na PAT. 

c. Isang telang kainaman ang laki upang takpan ang mga bagay na 
iyong tinipon. 

d. Larawan 3-48, Nagbibinyag si Alma sa mga Tubig ng Mormon (62332; 
Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 309); larawan 3-13, Batang 
Lalaking Binibinyagan (62018); larawan 3-14, Batang Babaeng Pinagtitibay 
(62020); at larawan 3-49, Nananalangin si Enos (62604; Pakete ng 
Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 305). 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 
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Maaari Tayong Maging mga Kasapi ng Simbahan ni Jesucristo 

Sabihin sa mga bata na may ilang bagay na natatakpan ng tela sa mesa. 
Ipaliwanag na aalisin mo ang tela sa loob ng sampung segundo. Ang mga bata 
ay kailangang tumingin nang mabuti at subukang tandaan ang mga bagay na 
makakaya nilang tandaan. 

Ipunin ang klase nang paikot sa mesa. Alisin ang takip ng mga bagay sa loob 
ng sampung segundo. Pagkatapos ay takpang muli ang mga bagay. Pabalikin 
ang mga bata sa kanilang mga upuan. 

Hali-haliling ipasubok sa mga bata na banggitin ang mga pangalan ng lahat ng 
bagay sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos na magkaroon ng pagkakataong 
sumagot ng mga nagnais na sumubok, alisin ang tela upang malaman kung 
gaano sila kahusay. Ipaliwanag na bawat isa sa mga bagay na ito ay maaaring 
magpaalala sa atin ng mga biyaya na tinatanggap natin mula sa Ama sa Langit 
kapag tayo ay binibinyagan. 

Sinulatang piraso Ipadikit sa bata ang sinulatang piraso ng papel na 'Ang mga Biyaya ng 
ng papel Pagbibinyag" sa pisara. 

Larawan at kuwento Ipakita ang larawan 3-48, Nagbibinyag si Alma sa mga Tubig ng Mormon, 
sa banal na 
kasulatan Maikling pagbalik-aralan ang kuwento ni Alma mula sa aralin 20. Ipaalala sa 

mga bata na matapos tumakas si Alma mula sa mga tagapaglingkod ng 
masamang Haring Noe, siya ay nagtago sa ilang. Doon ay isinulat niya ang 
mga turo na sinabi ni propetang Abinadias. 

Pagkalipas ng maraming araw, pumunta si Alma sa mga tao at palihim na 
nagsimulang magturo sa kanila tungkol kay Jesucristo. Marami sa kanila ang 
nakinig kay Alma at naniwala sa kanya. Ang mga naniwala ay pumunta sa isang 
lugar na tinatawag na Mormon. Sa lugar na ito ay may bukal ng dalisay na tubig 
at palumpon ng maliliit na puno kung saan nagtatago si Alma kung araw mula 
sa mga tagapaghanap ng hari. 

Maraming tao ang nagtipun-tipon upang makinig kay Alma. Tinuruan niya sila 
ng tungkol sa pananampalataya at pagsisisi. Bininyagan ni Alma ang lahat ng 
nagnais na mabinyagan, at sila ay naging mga kasapi ng tunay na simbahan 
ni Jesucristo. 

Sinulatang piraso Ipadikit sa bata ang sinulatang piraso ng papel na "Tayo ay Nagiging mga 
ng papel Kasapi ng Simbahan ni Jesucristo." 

Maaari Tayong Magkaroon ng Kaloob na Espiritu Santo 

Sinulatang piraso ng papel at talakayan 

• Anong handog ang maaari nating matanggap pagkatapos nating 
mabinyagan? (Ang kaloob na Espiritu Santo.) 

Ipadikit sa bata ang sinulatang piraso ng papel na "Kaloob na Espiritu Santo" 
sa ilalim ng naunang sinulatang piraso ng papel. 

Ipaliwanag na pagkatapos nating mabinyagan, matatanggap natin ang kaloob 
na Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Ito rin ay 
isang kahanga-hangang kaloob mula sa ating Ama sa Langit. Kung ginagawa 
natin ang tama, ang Espiritu Santo ay palaging mananatili sa atin at sasabihin 
sa atin ang mga tamang bagay na gagawin. 

Gawaing pantawag 
pansin 
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Awit Awitin o bigkasing kasama ng mga bata ang mga salita sa "Ang Espiritu Santo." 

Saligan ng Pagbalik-aralang kasama ng mga bata ang ikaapat na saligan ng 
pananampalataya pananampalataya. Ipaliwanag na ang kaloob na Espiritu Santo ay magiging 

pagpapala sa atin sa buong buhay natin—kung tayo ay namumuhay nang 
karapat-dapat. 

Kuwento Sa iyong sariling mga salita, ikuwento kung paano tinulungan ng Espiritu 
Santo si Tim: 

Nakikita ni Tim na ang kanyang ina ay nag-aalala. Ang kanyang ama ay pagod 
at malungkot. May katagalan na rin magmula nang makatanggap sila ng sulat 
mula sa kanyang kapatid na si Wally, na naglilingkod sa misyon. 

Si Tim ay naupo sa sopa sa sala. Naririnig niya ang kanyang ina at ama na 
nag-uusap sa kusina. 

"Kakila-kilabot na pinsala talaga ang magkaroon ng lindol," ang sabi ng 
kanyang ama, "at napakalapit sa lugar na kung saan si Wally ay naglilingkod. 
Sana ay makabalita agad tayo tungkol sa kanya." 

Nakinig na mabuti si Tim. "Lindol . . . si Wally?" naisip niya. Nakadama siya ng 
bara sa kanyang lalamunan. Nakikini-kinita niya ang kanyang kapatid na 
napinsala o nalibing sa ilalim ng malalaking bato. Sumulyap siya sa larawan ni 
Wally sa ibabaw ng desk, at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Madali 
siyang nagtungo sa kanyang silid at isinara ang pinto. Sumagi sa isip ni Tom 
ang lahat ng uri ng mga kakila-kilabot na bagay at nag-alala ng buong gabing 
iyon at maghapon ng sumunod na araw. Sa tuwing susubukan niyang kausapin 
ang kanyang mga magulang tungkol kay Wally, nagbabara ang kanyang 
lalamunan at hindi niya magawang makapagsalita. 

Tumindi nang tumindi ang takot ni Tim. Nadama niyang kailangang may 
mapagsabihan siya tungkol sa mga bagay na ito. Alam niya na ang kanyang 
ama ay gumagawa sa silong ng bahay, kaya si Tim ay bumaba papunta roon. 

Ibinukas ni Tim ang kanyang bibig upang simulan ang binalak niyang sabihin. 
Pero hindi madaling pag-usapan ang tungkol kay Wally. Tumungo siya at 
napuno ng luha ang kanyang mga mata. 

Nag-aalala ka tungkol kay Wally, di ba Tim?" ang tanong ng kanyang ama. 
"Nang marinig namin ang tungkol sa lindol, kami ay nag-alala. Ako at ang iyong 
ina ay nanalangin para sa kaligtasan ni Wally. Nakatanggap kami ng pag-aliw 
mula sa Espiritu Santo na ang lahat ay maayos at hindi namin kailangang mag-
alala. Maaari ka ring magkaroon ng katulad na kaaliwan, Tim." 

"Paano?" ang tanong ni Tim. 

"Manalangin ka sa Ama sa Langit. Sabihin mo sa kanya ang iyong mga takot. 
Hilingin mo sa kanya na tulungan kang malaman kung si Wally ay ligtas. 
Natitiyak ko na makatatanggap ka ng kaaliwan." 

Ginawa ni Tim ang sinabi ng kanyang ama na gawin niya. Nanalangin siya para 
sa kaligtasan ni Wally. Hiniling niya sa kanyang Ama sa Langit na ipaalam sa 
kanya na si Wally ay buhay at nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos na 
manalangin ni Tim, isang magandang damdamin ng kapayapaan at kaaliwan 
ang dumating sa kanya. Hindi na siya nag-alala pa tungkol kay Wally. Alam 
niyang ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. 
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Sa wakas ay dumating ang sulat na tumitiyak sa mag-anak na si Wally ay ligtas 
Hindi man lang nagtaka si Tim. Talagang alam niya na si Wally ay ligtas. Si Tim 
ay binigyan ng kapanatagan ng kalooban ng Espiritu Santo. 

• Paano tinulungan ng Espiritu Santo si Tim? (Nagbigay siya ng panatag na 
damdamin sa kanya—damdamin na si Wally ay ligtas.) 

Sabihin sa mga bata na ang kaloob na Espiritu Santo ay malaking pagpapala 
kay Tim at sa kanyang pamilya. Ito ay maaari ring maging malaking pagpapala 
para sa atin. 

Pagkatapos Tayong Mabinyagan, Patatawarin Tayo ng Ama sa Langit 

Sinulatang piraso Ipadikit sa bata ang sinulatang piraso ng papel na "Pinatatawad Tayo ng Ama 
ng papel sa Langit" sa pisara. 

Ipaliwanag na isa pang dakilang pagpapala ng binyag ay ang pagpapatawad 
sa atin kapag tayo ay nakagagawa ng mga kamalian at di-tama. Alam ng ating 
Ama sa Langit na ang lahat ng kanyang mga anak ay makagagawa ng mga 
kamalian. Ipinag-utos niya sa lahat na pagsisihan ang kanilang mga maling 
gawain. Kung tayo ay magsisisi, ipinangako niya na tayo ay patatawarin niya at 
bibigyan tayo ng iba pang mga biyaya. Ipaalala sa mga bata na bahagi ng 
pagsisisi ay ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesucristo. Isa pang 
bahagi ay ang buhay na nais ni Jesus na ipamuhay natin, iyon ay ang higit na 
pagsunod sa kanyang mga kautusan. Higit pa tayong matututo ng tungkol kay 
Jesus at sa kanyang mga kautusan sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga 
banal na kasulatan. 

Ipakita ang larawan 3-49, Nananalangin si Enos. 

Ipaliwanag na si Enos ay isang propeta na maaari nating mabasa sa Aklat ni 
Mormon. Hinilingan si Enos ng kanyang ama na pag-ingatan ang mga tala na 
kinabibilangan ng mga banal na kasulatan at kasaysayan ng kanyang mga tao. 
Ang kasaysayan na ito ay isinulat sa mga laminang metal. Tinuruan si Enos ng 
kanyang ama ng ebanghelyo na nakapaloob sa mga talang ito, kaya alam ni 
Enos kung paano siya mamumuhay. Isang araw ay pumunta si Enos sa 
kakahuyan at nanalangin sa Ama sa Langit ng buong araw hanggang inabot ng 
gabi. Hiniling niyang mapatawad siya sa mga maling nagawa niya. Pagkatapos 
ay may magandang bagay na nangyari. 

Ipaliwanag na pinatawad ng Ama sa Langit si Enos at nangakong pagpapalain 
siya. Isang tinig ang nagsabi sa kanyang, "Enos, ang iyong mga kasalanan ay 
pinatatawad na, at ikaw ay pagpapalain" (Enos 1:5). Si Enos ay pinatawad dahil 
siya ay may pananampalataya kay Jesucristo, na kanyang nabasa sa mga tala. 
Siya ay pinatawad dahil naniwala siya sa sakripisyong pagbabayad-sala ni 
Jesucristo. Ipinangako rin ng Ama sa Langit kay Enos na ang mga talang iyon 
ay pag-iingatan at isang araw ay mababasa ng mga Lamanita ang mga 
nakasulat dito. Ang mga tala ay tutulong sa kanila na matuto ng tungkol kay 
Jesus, sundin ang mga kautusan, at tumanggap ng kapatawaran kapag sila ay 
nakagawa ng mali. 

Ipaliwanag na alam natin na tinupad ng Ama sa Langit ang pangako niya kay 
Enos dahil mababasa natin sa Aklat ni Mormon ang mga bagay na nakasulat 
sa mga lamina. 

Larawan at kuwento 
sa banal na 
kasulatan 
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• Anong pagpapala ang tinanggap ni Enos nang siya ay magsisi? (Tanggapin 
ang alinmang tamang sagot, pero bigyang-diin na pinatawad siya ng Ama 
sa Langit.) 

Ipahayag ang iyong pasasalamat para sa kaalaman na ang lahat ng tunay na 
nagsisisi ay patatawarin. Bigyang-diin na ang mga banal na kasulatan ay 
maaaring maging malaking pagpapala sa pagtulong sa atin na paunlarin ang 
pananampalataya kay Jesucristo at matutuhan ang kanyang mga turo. 

Awit Tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita sa 'Ama, 
Ako'y Tulungan." 

Buod 

Pagbalik-aralan ang mga biyaya ng pagkakasapi sa Simbahan na nakalista sa 
mga sinulatang piraso ng papel. Ipaalala sa mga bata na ipinangako ng Ama 
sa Langit na bibigyan tayo ng malaking pagpapala kung tayo ay mabibinyagan 
at susunod sa mga kautusan. 

Anyayahan ang mga bata na isipin ang mga biyaya na ibinigay ng Ama sa 
Langit sa kanila sa susunod na pagtanggap nila ng sakramento. Hikayatin 
silang magtuon ng sapat na pansin sa mga panalangin ng sakramento at isipin 
ang mga pangako na kanilang gagawin kapag sila ay bibinyagan na. Ang mga 
nabinyagan na ay maaaring pag-isipang mabuti ang kanilang kamakailan 
lamang na pagbibinyag. 

Patotoo Ibigay ang iyong patotoo na ang Ama sa Langit ay palaging tumutupad sa 
kanyang mga pangako sa atin kung tayo ay sumusunod sa kanya. Maaaring 
naisin mong ibahagi ang iyong karanasan sa mga bata nang maramdaman 
mong lubhang pinagpala ka dahil sa pagkakasapi mo sa kanyang simbahan. 

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. 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 isang tsart na may mga salita ng 3 Nefias 11:33 dito. Gumupit 
ng isa pang piraso ng papel na kasing laki ng tsart, at isulat dito "Ang mga 
Biyaya ng Pagbibinyag." Gupitin ang papel na ito sa ilang piraso na tulad ng 
puzzle. Idikit ang bawat piraso sa tsart upang matakpan ang lahat ng piraso 
ng banal na kasulatan. Maging maingat upang ang bawat piraso ay maiaalis 
nang madali nang hindi masisira ang nakalimbag na banal na kasulatan. 

Ipakita sa mga bata ang puzzle na "Ang Biyaya ng Pagbibinyag" at ipabasa 
sa kanila ang pamagat. Ipaliwanag na babasahin mo ang ilang tanong 
tungkol sa aralin. Kung sinuman ang makasasagot sa tanong nang tama ay 
maaaring magtanggal ng isang piraso sa takip ng puzzle. Sa bandang huli 
ay mahahayag ng mga bata ang banal na kasulatan sa ilalim nito. Ang 
sumusunod ay ilan sa mga mungkahing tanong: 
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• Anong mga tipan ang ginagawa natin sa [araw ng] pagbibinyag? (Palaging 
alalahanin si Jesucristo, taglayin ang pangalan niya, at sundin ang 
kanyang mga kautusan.) 

• Ano ang ginawa ni Alma sa mga Tubig ng Mormon? (Bininyagan niya ang 
mga taong gustong magpabinyag.) 

• Sa anong simbahan nakasapi si Alma at ang kanyang mga tagasunod? 
(Ang Simbahan ni Jesucristo.) 

• Paano nasagot ang panalangin ni Tim? (Tinulungan siya ng Espiritu Santo 
na malaman na ligtas si Wally.) 

• Bakit nanalangin si Enos? (Gusto niyang mapatawad siya sa kanyang 
mga kasalanan.) 

• Anong aklat ang isinalin mula sa mga laminang ginto? (Ang Aklat ni Mormon.) 

• Anong gulang ka dapat mabinyagan? (Kapag ako ay walong taong gulang na.) 

Pagkatapos matanggal ang mga piraso ng puzzle, ipabasa mo sa klase ang 
banal na kasulatan na kasama ka. Ipaliwanag na ang "magmana ng kaharian 
ng Diyos" ay nangangahulugang mamuhay nang walang-katapusan na 
kasama ang Ama sa Langit. 

2. Awitin o bigkasin ang mga salita sa himnong "Pagpapala ay Bilangin Mo" 
[Mga Hlmno). 

Pagpapala ay bilangin mo; 
Pagpapalang kaloob sa 'yo. 
'Yong bilangi't isa-isahin; 
Mga pagpapalang kaloob sa 'yo. 
Pagpapala ay bilangin mo; 
Pagpapalang kaloob sa 'yo. 
'Yong bilangi't isa-isahin; 
Mga pagpapalang kaloob sa 'yo. 

3. Magbigay sa bawat bata ng mga krayola at isang piraso ng papel na sinulatan 
ng "Ang mga Biyaya ng Pagbibinyag". Magpaguhit at pakulayan sa bawat 
bata ang larawan ng isang biyayang maaari nilang matanggap pagkatapos 
nilang mabinyagan at mapagtibay bilang mga kasapi ng Ang Simbahan ni 
Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw. 
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20 Ang Pagbabayad-sala 
ni Jesucristo 

Layunin Tulungan ang mga bata na malaman na ang mga tao ay makapagsisisi dahil 
pinagbayaran ni Jesucristo ang ating mga kasalanan. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Lucas 22:39-46 at Mosias 27, at 
maghandang ikuwento ang salaysay ng pagsisisi ni Alma. 

2. Dalhin ang mga sinulatang piraso ng papel na ginamit sa aralin 10 
"Nalulungkot," "Humingi ng Kapatawaran", "Itama ang mali," "Huwag ulitin 
ang mali.") 

3. Tandaan na ang mga bata na ang gulang ay pitong taon pababa ay wala 
pang pananagutan at hindi kailangang magsisi ng kasalanan. Hikayatin sila 
na palaging gawin ang tama. 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon at Doktrina at mga Tipan. 
b. Isang malaking bato o anumang mabigat na bagay at bag na paglalagyan 

nito upang mapasan ito ng bata sa kanyang balikat. Sulatan ang bato o 
bagay na may panandang tinatakan ng "pagnanakaw." 

c. Mga ginupit na larawan: Nakababatang Alma (ginupit na larawan 3-3), ang 
apat na lalaking anak ni Mosias (ginupit na larawan 3-4), at isang anghel 
(ginupit na larawan 3-5). 

d. Larawan 3-46, Si Jesus na Nananalangin sa Getsemani (62175; Pakete ng 
Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 227). 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Maaaring Makapagsisi ang mga Tao sa mga Maling Pagpili 

Isalaysay sa klase ang sumusunod na kuwento: 

Habang namimili si Josh at ang kanyang ina, kumuha si Josh ng isang bagay 
sa tindahan na hindi binayaran. Alam ni Josh na mali ang ginawa niya. 
Kabibinyag lamang niya at alam na dapat sana ay pinili niya ang tama. 

Ipakita sa mga bata ang malaking bato (o anumang mabigat na bagay) na 
nasa bag. 

Tanungin ang klase kung ano ang naramdaman ni Josh tungkol sa kanyang 
ninakaw. Papagkunwariin ang isang bata na siya si Josh. Ipapasan sa isang bata 
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ang bag. Ipaliwanag na hindi nakadama ng maganda si Josh sa pagnanakaw. 
Ito ay katulad ng isang mabigat na bagay sa loob na pumigil sa kanya upang 
maging lubusang maligaya. 

• Paano magiging mas masaya si Josh? (Sa pamamagitan ng pagsisisi.) 

• Ano ang dapat na gawin ni Josh upang itama ang mali niyang pagpili? 
(Magsisi.) 

Ipakita sa pisara ang apat na sinulatang piraso ng papel. Ipaalala sa mga bata 
na natutuhan nila sa mas naunang aralin ang tungkol sa pagsisisi. 

• Ano ang magagawa ni Josh upang makapagsisi? (Ang mga sagot ay maaaring 
kabilangan ng sumusunod: ibalik ang ninakaw niya, bayaran ang ninakaw niya, 
humingi ng paumanhin sa nagtitinda, at mag-alok ng kahit anong magagawa 
sa nagtitinda upang maitama ang maling nagawa.) 

Pagkatapos na maipaliwanag ng mga bata kung paano makapagsisisi si Josh, 
alisin ang mabigat na bato sa bag ng bata. Ipaliwanag na kapag tayo ay 
nagsisisi, pinalalaya natin ang ating mga sarili mula sa mabigat, malungkot na 
damdamin, at mas masaya tayo. 

Sabihin sa klase na ang pagkakataon na magsisi at mapatawad ay isang 
magandang pagpapala. 

Larawan Ipakita ang larawan 3-46, Si Jesus na Nananalangin sa Getsemani. Sabihin sa 
mga bata na ginawang maaari ng Tagapagligtas para sa mga tao na mapatawad. 

Nagbayad si Jesucristo Para sa Ating mga Kasalanan 

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na bago namatay si Jesucristo sa krus, siya at ang kanyang mga 
Apostol ay pumunta sa halamanan na tinatawag na Getsemani. Tatlo sa mga 
Apostol—Si Pedro, si Santiago, at si Juan—ay nagpunta sa halamanan na 
kasama siya. Sila ay naghintay sa di-kalayuan samantalang si Jesus ay nagpunta 
sa banda pa roon ng halamanan at nanalangin sa Ama sa Langit. Alam ni Jesus 
na kakailanganin niya na magdusa para sa atin upang tayo ay makapagsisi at 
mapatawad sa ating mga kasalanan. Sa Halamanan ng Getsemani at sa krus, 
si Jesus ay nagdanas ng matinding paghihirap para sa atin. Siya ay nagdusa 
para sa ating mga kasalanan, o sa mga maling bagay na ginagawa natin. 

Isulat ang salitang Pagbabayad-sala sa pisara. Ipaliwanag na ang ibig sabihin 
ng Pagbabayad-sala ay ang pagbabayad ni Jesucristo sa ating mga kasalanan 
upang tayo ay makapagsisi at mapatawad. Ginawa niya ito dahil sa pagmamahal 
niya sa atin at dahil sa gusto niyang maging maaari para sa atin na makapagsisi 
at maging malinis. Sinasabi natin na pinagbayaran niya ang ating mga kasalanan 
at mga maling pagpili. Ipabigkas sa klase ang salitang Pagbabayad-sala. 

Mahal din tayo ng ating Ama sa Langit at gustong ang bawat isa sa atin ay 
makapagsisi at muling mamuhay na kasama niya. Dahil sa pagbabayad-sala ni 
Jesucristo, mapapatawad tayo sa mga kasalanan at maling pagpili na ginagawa 
natin paglampas ng walong taong gulang. 

Nagsisi ang Nakababatang si Aima 

Kuwento sa banal Sa iyong sariling mga salita, sabihin sa klase ang tungkol sa pagsisisi at 
na kasulatan na pagbabalik-loob ni Alma. Ipakita ang mga ginupit na larawan kapag binabanggit 
may mga ginupit na ang bawat tauhan. 
na larawan 
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Sabihin sa mga bata na ang propeta sa Aklat ni Mormon na si Alma ay may anak 
na lalaki na napakasuwail at gumawa ng maraming kamalian. Ang propetang si 
Alma na ito ay siya ring lalaki na nakilala natin sa kuwento ni Abinadias. Nakinig 
siya sa Espiritu Santo at naging magaling na guro at pinuno sa Simbahan. Ang 
kanyang anak na lalaki ay pinangalanan ding Alma. Madalas nating tinatawag 
ang anak na lalaking ito na Nakababatang Alma upang hindi natin siya 
mapagkamalang tatay niya. 

Banggitin ang mga sumusunod na paksa mula sa kuwento sa banal na 
kasulatan na matatagpuan sa Mosias 27:8-14: 

1. Hindi sinunod ng Nakababatang si Alma ang kanyang ama. Siya at ang 
kanyang apat na kaibigan ay nagtangkang sirain ang Simbahan sa 
pamamagitan ng pagtuturo sa mga taong gumawa ng mali. 

2. Maraming tao ang naniwala kay Nakababatang Alma at tumigil sa pagsunod 
sa mga kautusan. 

3. Ang ama ng Nakababatang si Alma ay nag-alala sa kanyang anak at sa mga 
kasapi ng Simbahan. 

4. Nanalangin ang ama na matutuhan ng kanyang anak ang katotohanan. 

Talakayan • Paano sinagot ng Ama sa Langit ang panalangin ng ama ng Nakababatang 
si Alma? (Siya ay nagpadala ng anghel upang sabihan si Alma at ang 
kanyang mga kaibigan na magsisi.) 

• Mayroon bang nakaaalam kung ano ang nangyari pagkatapos niyon? 

Hayaan ang mga bata na patuloy pang bumanggit ng mga nalalaman nila 
tungkol sa kuwento. Banggitin ang mga sumusunod na paksa: 

1. Si Alma at ang kanyang mga kaibigan ay takot na takot nang makita nila ang 
anghel kaya sila ay bumagsak sa lupa. 

2. Nawala ang kakayahan ni Alma na magsalita o kumilos. 

3. Dinala siya ng kanyang mga kaibigan sa bahay ng kanyang ama at sinabi sa 
kanyang ama ang lahat ng nangyari. 

4. Nag-ayuno at nanalangin sa loob ng dalawang araw ang ama ni Alma at ang 
mga saserdote ng Simbahan upang muling bumalik kay Alma ang kanyang 
lakas at makapagsalita sa kanila. 

5. Ang kanilang mga panalangin ay sinagot, at ang Nakababatang si Alma ay 
bumangon at nagsalita na talagang nagpasaya at ipinagpasalamat ng 
kanyang ama. 

Upang malaman kung ano ang sinabi ng Nakababatang si Alma, basahin o 
ipabasa sa mas nakatatandang bata ang sumusunod mula sa Mosias 27:24: 
"Sapagkat, sinabi niya, nagsisi na ako sa aking mga kasalanan." 

• Ano ang sinabi ni Alma na ginawa niya? 

Pagbabalik-aral na Sabihin sa mga bata na gusto mong sagutin nila ang ilang tanong at talakayin 
gawain kung paano natin nalalaman na talagang nagsisi ang Nakababatang si Alma. 

Sumangguni sa nakapaskil na mga sinulatang piraso ng papel habang 
nagbabalik-aral kayo. 

• Nalungkot ba ang Nakababatang si Alma sa kanyang ginawa? 
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• Kanino kailangang humingi ng tawad ang Nakababatang si Alma upang 
mapatawad siya? (Sa Ama sa Langit, sa kanyang amang si Alma, at sa 
Simbahan.) 

Ipaliwanag na upang maituwid ang pagkakamali, si Alma ay nagpunta sa bawat 
lungsod na ipinapangaral ang totoong Simbahan. Siya ay naging misyonero. 

• Sa palagay mo kaya ay talagang nagsisi si Alma? (Bigyang-diin kung gaano 
lubusang nagbago ang buhay ni Alma pagkatapos niyang magsisi.) 

• Bakit napatawad si Alma nang siya ay magsisi? (Dahil sa pagbabayad-sala ni 
Jesucristo, na magdurusa sa mga kasalanan ni Alma sa darating na panahon.) 

Buod 

Sabihin sa mga bata na dahil sa pagmamahal at pagbabayad-sala ni Jesucristo, 
ang mga tao ay makapagsisisi kapag sila ay nakagawa ng mali, at patatawarin 
sila ng Ama sa Langit at ni Jesus. Ipaliwanag na mas mabuting hindi gumawa ng 
mga kamalian upang hindi na tayo kailangan pang magsisi. Pero kapag nagkasala 
tayo, tayo ay makapagsisisi at magiging malinis at dalisay. Nangangako si Jesus 
sa atin na hindi na niya aalalahanin pa ang mga kamaliang ginawa natin kung 
tayo ay talagang nagsisisi (tingnan sa Doktrina at mga Tipan 58:42). 

Patotoo ng guro Ibigay ang iyong patotoo tungkol sa pagbabayad-sala ni Jesucristo at 
kahalagahan ng pagsisisi. 

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. 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 nakatatandang bata na isaulo ang ikatlong saligan ng 
pananampalataya. Pagbalik-aralan ang saligan ng pananampalatayang ito 
na kasama ang mas mga nakababata. Ipaliwanag sa mga bata ang alinmang 
mga salita o konsepto na hindi nila nauunawaan. 

2. Isulat ang Doktrina at mga Tipan 19:16 sa pisara, at ipabasa ito sa mga 
nakatatandang miyembro ng klase nang sabay-sabay. Ipaliwanag na ang 
"Diyos" sa talatang ito ay nangangahulugang Jesucristo. Hilingan ang mga 
bata na ipaliwanag ang talatang ito sa kanilang sariling mga salita. 

Ipaliwanag na mahal tayo ng Ama sa Langit at gusto niyang mamuhay 
tayong muli na kasama siya. Pero bago tayo makapamuhay na kasama siya, 
kailangan tayong magsisi sa lahat ng ating kasalanan at mapatawad. 

• Bakit handang magpakahirap si Jesucristo para sa bawat isa sa atin? 
(Dahil mahal niya tayo.) 

• Paano nakatulong sa atin ang paghihirap ni Jesucristo? (Dahil nagpakahirap 
siya para sa ating mga kasalanan, tayo ay makapagsisisi at mapatatawad.) 

Ipamahagi ang kopya ng bigay-sipi sa ibaba at isang lapis para sa bawat bata 
na nakababasa at nakasusulat. Basahin ang mensahe na kasama sila. Tanungin 
kung sino ang makakatuklas sa mga titik na ilalagay sa mga patlang. Ang 
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unang pitong patlang ay para sa mga titik ng salitang nagsisi, at ang susunod 
na labinlimang patlang ay para sa Pagbabayad-sala. Papunan sa mga bata 
ang mga patlang. Hamunin ang mga bata na iuwi ang mensahe sa bahay, 
basahin ito sa kanilang mga magulang, at ipaliwanag kung ano ang natutuhan 
nila sa Primarya. Tapusin ang gawain sa pamamagitan ng malakas na pagbasa 
ng klase sa mensahe. 

3. Awitin o bigkasin ang mga titik sa "Mangahas na Tama'y Gawin" (Mga Himno 
at Awit Pambata); ang mga titik ay kasama sa likod ng manwal na ito. 

Isang Natatanging Mensahe 

Ako ay mapatatawad kapag ako ay dahil 

sa ni Jesus. 
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Pagpapatawad sa Isa't Isa Aralin 

20 
Layunin Tulungan ang bawat bata na hangaring sumunod sa utos na patawarin ang iba. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Doktrina at mga Tipan 64:9. 

2. Isulat ang salitang galit o masaya sa likod ng naaangkop na ginupit na 
larawang mukha (ginupit na larawan 3-6). 

3. Maging handa sa pagtulong sa klase na pagbalik-aralan ang kuwento ng 
Nakababatang si Alma (tingnan sa Mosias 27; aralin 22). 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Doktrina at mga Tipan. 
b. Mga ginupit na larawan ng Nakababatang si Alma (ginupit na larawan 3-3), 

apat na lalaking anak ni Mosias (ginupit na larawan 3-4), at ang mga galit 
at masayang mukha (ginupit na larawan 3-6). 

c. Isang pula o bagay na matingkad na pula, tulad ng isang piraso ng tela o 
papel, at isang kulay puti. Tiyakin na malinis hangga't maaari ang bagay 
na kulay puti. 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Pagbabalik-aral ng 
kuwento 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Makasusunod Tayo kay Jesucristo 

Sabihin sa mga bata na gusto mong gawin nila ang gagawin mo. Pasunurin 
sila sa iyong pagtayo, pag-inat, pagngiti, pag-upo, at paghalukipkip ng iyong 
mga bisig. 

Ipaliwanag na dahil ginawa nila ang lahat ng ginawa mo, sila ay sumusunod sa 
iyo. Kung sumusunod ka sa isang tao, ginagawa mo ang katulad na bagay na 
ginagawa niya. 

Sabihin sa kanila na tutulungan mo silang matutuhan ang pinakamahalagang 
paraan upang makasunod sila kay Jesus. 

Minamahal at Pinatatawad Tayo ni Jesucristo 

Hilingan ang klase na maikling ikuwento ang tungkol sa pagbabalik-loob ng 
Nakababatang si Alma hangga't magagawa nila. Maaari nilang naising gamitin 
ang mga ginupit na larawan. 
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Tulungan silang banggitin ang mga sumusunod: 

1. Sa Simula ay hindi naniwala si Alma na si Jesucristo ang Tagapagligtas. 
Tinuruan niya ang mga tao na gumawa ng masasamang bagay. Itinuro niya 
na ang mga kautusan at ang Simbahan ni Jesucristo ay hindi totoo. 

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng ama ni Alma at ng mga kasapi 
ng Simbahan? 

2. Bagaman si Alma ay napakasama at gumawa ng mga kamalian, siya ay 
mahal pa rin ni Jesucristo. 

• Paano ipinakita ni Jesus ang pagmamahal niya kay Nakababatang Alma? 
(Siya ay inutusan niyang magsisi; tingnan sa Mosias 27:11-16. Ipinakita rin 
ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbabayad para 
sa lahat ng kasalanan. Nagawa nitong posible para magsisi at mapatawad 
si Alma.) 

• Paano ipinakita ng ama ni Alma at ng mga tao sa Simbahan ang kanilang 
pagmamahal para kay Alma? (Nag-ayuno at nanalangin sila para sa kanyang 
paggaling; tingnan sa Mosias 27:21-24.) 

3. Ang Nakababatang si Alma ay nalungkot dahil sa kanyang ginawa at nagsisi. 

• Ano ang ginawa ni Jesucristo matapos magsisi ang Nakababatang si 
Alma? (Pinatawad niya si Alma; tingnan sa Mosias 27:28.) 

• Ano ang ginawa ng Nakababatang si Alma pagkatapos niyang magsisi? 
(Siya ay naglakbay sa buong lupain at sinabi sa mga tao ang nangyari sa 
kanya. Itinuro niya sa kanila ang katotohanan tungkol kay Jesucristo at sa 
Simbahan; tingnan sa Mosias 27:32.) 

Ipaliwanag na tulad ng pagmamahal at pagpapatawad ni Jesucristo sa 
Nakababatang si Alma, palagi Niya tayong minamahal at patatawarin kapag 
tayo ay nagsisisi sa ginagawa nating mali. 

Dapat Nating Patawarin ang Iba 

Talakayan • Ano ang nararamdaman ninyo kapag itinutulak kayo o sinasaktan ng isang tao? 

• Ano ang nararamdaman ninyo kapag pinagtatawanan o tinutukso kayo ng 
isang tao? 

• Ano ang nararamdaman ninyo kapag ayaw makipaglaro ng ibang mga bata 
sa inyo? 

• Ano ang nararamdaman ninyo kapag may naninira ng gamit ninyo? 

Pahintulutan ang mga sagot para sa bawat tanong. Ipaliwanag na kapag 
pinakikitunguhan tayo ng masama ng isang tao o sinasaktan, kadalasan ay 
nagagalit tayo o nasasaktan. 

Itaas ang ginupit na larawang galit na mukha. (Maaaring gamitin ng 
nakatatandang mga klase ang salitang bahagi ng bilog.) 

Talakayin sa mga bata kung ano ang nararamdaman nila kapag sila ay 
nagagalit. Sikaping bigyang-diin kung gaano sila kalungkot kapag sila ay 
nagagalit sa isang tao. 
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Aralin 10 

• Ano ang ipinagagawa sa inyo ng galit na damdaming ito? (Sikaping bigyang-
diin na ang pagkagalit ay hindi nagpapakilos sa atin na tulad ng gusto ng 
Ama sa Langit at Jesucristo na ikilos natin.) 

Ipaliwanag na sinabi sa atin ni Jesus na dapat nating patawarin ang iba tulad 
ng pagpapatawad niya sa atin. Alam niya na hindi palaging madaling patawarin 
ang iba kapag tayo ay nasaktan, pero gusto niyang sundin natin ang 
kanyang halimbawa. 

• Ano ang ibig sabihin ng magpatawad? (Kapag pinatatawad tayo ng 
Tagapagligtas, inaalis niya ang alinmang kailangang parusa para sa kasalanang 
nagawa natin, kung tayo ay nagsisisi. Tinutulungan niya tayong mamuhay 
nang higit na matwid. Kapag pinatatawad natin ang iba, minamahal natin sila 
at walang sama ng loob para sa kanila dahil sa ginawa nilang mali sa atin.) 

Ipakita sa mga bata ang bagay na nakukulayan ng matingkad na pula o tila 
mapula. Pagkatapos ay basahin sa kanila ang sumusunod mula sa Isaias 1:18: 
"Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging 
mapuputi na parang niebe." 

• Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng talatang ito? (Ipaalala sa mga bata 
na ang puti ay isang kulay na madalas gamitin upang sumagisag sa kalinisan.) 

Palitan ang pulang bagay ng kulay puti. Ipaliwanag na tulad ng pagpapalit 
mo sa pulang bagay ng kulay puti na sumasagisag sa kalinisan, ang taong 
nagsisisi ay gagawin ding dalisay at malinis ng Tagapagligtas. 

Ipabasa sa nakatatandang bata ang sumusunod mula sa Doktrina at mga 
Tipan 64:9, o ikaw mismo ang magbasa: "Dahil dito, sinasabi ko sa inyo, na 
nararapat ninyong patawarin ang isa't isa." 

• Kapag sinasaktan tayo ng iba o hindi sila mabait sa atin, ano ang kailangan 
nating gawin upang masunod ang utos ni Jesucristo na magpatawad? 
(Patawarin at mahalin sila.) 

Ipaliwanag na upang maging mapagmahal at mapagpatawad, kailangan nating— 

1. Alisin ang galit at ang pagnanais na makaganti sa ibang tao. 

2. Kalimutan ang di-mabuting ginawa. 

3. Pakitunguhan ang tao nang may kabaitan at pagmamahal. 

Tukuyin na kapag tayo ay tunay na nagpapatawad sa iba, handa nating kalimutan 
ang mali nilang ginawa at palitan ang galit nating damdamin ng mabuti at 
mapagmahal na damdamin. Ang pagpapatawad sa ibang tao ay kinabibilangan 
ng pagpapakita ng malaking pagmamahal para sa kanila pagkatapos na sila ay 
mapatawad. 

Takpan ang galit na mukha ng masayang mukha (o gamitin ang salitang bahagi 
ng bilog). 

Kuwento at Isalaysay sa mga bata ang sumusunod na kuwento tungkol sa isang batang 
talakayan lalaking nagngangalang John. Ipasubok sa kanilang ipalagay kung ano ang 

mararamdaman nila at maaaring gawin kung sila ay nasa lugar ni John. 

"Si Juan ay hindi malaki na katulad ng ibang mga batang lalaki. Tinutukso siya ng 
ilang batang lalaki dahil napakaliit niya. Isang batang lalaking nagngangalang 
Pablo ang palaging nanunudyo at tumutulak sa kanya." 
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• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ni Juan? (Malungkot at galit.) 

"Isang araw ay naglakad si Juan ay umakyat sa gilid ng bundok upang 
maghanap ng mga hindi pangkaraniwang bato. Ang kanyang [ginagawa] ay 
nangungulekta ng bato. . . . May ilang magagandang bato si Juan sa bahay.' 
Naghahanap pa siya ng mas marami. . . . 

"Walang anu-ano ay nakarinig siya ng pamilyar na boses. Si Pablo. Siya ay 
naghahanap din ng mga bato. Pinaalis ni Pablo si Juan dahil mas nauna siya 
roon. Sinimulan niyang habulin si Juan pababa sa gilid ng bundok. . . . Maya-
maya ay nakarinig si Juan ng malakas na sigaw mula sa itaas ng burol. 
Tumakbo siyang pabalik sa itaas at natagpuan niya si Pablo na namimilipit sa 
sakit." Lubhang nasaktan ang kanyang paa. 

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ni Juan nang simulan siyang habulin 
ni Pablo at paalisin? 

• Ano sa palagay ninyo ang maaaring nadama ni Juan nang makita niyang 
nasaktan ang paa ni Pablo? 

Hayaang makinig ang mga bata sa natitirang bahagi ng kuwento at ipatuklas 
kung ano ang ginawa ni Juan: 

"Sinikap na tulungan ni Juan si Pablo , . . , pero hindi sapat ang kanyang 
lakas. . . . Ginawa niyang maginhawa ang kalagayan ni Pablo sa abot ng 
kanyang makakaya at tumakbo upang humingi ng tulong. 

"Bumalik si Juan na kasama ang kanyang ama at magkasama nilang [dinala] si 
Pablo . . . pababa mula sa bundok. Siya ay dinala [nila] sa kanilang bahay. 
Tumulong ang ina ni Juan na bendahan ang paa ni Pablo. Inalok ni Juan na 
ibahagi kay Pablo ang kanyang koleksiyon ng bato dahil ang mga bato ni Pablo 
ay nawala sa kanyang pagkakahulog. 

"Humingi ng paumanhin si Pablo kay Juan sa mga maling bagay na nagawa niya. 
Napangiti si Juan, at sila'y naging [mas mabuting] magkaibigan" (iniangkop 
mula sa Lumakad sa Kanyang mga Landas: Saligang Manwal para sa mga Bata, 
Bahagi A [1979], aralin 29). ^ 

• Paano nasunod ni Juan ang utos na magpatawad? (Siya ay mapagpatawad 
at pinakitunguhan nang mabuti ang isang tao na naging salbahe sa kanya.) 

• Ano ang ginawa ni Juan upang ipakita na siya ay mapagpatawad? (Sinikap 
niyang tulungan si Pablo. Isinama niya ang kanyang ama at tinulungan si 
Pablo. Naging kaibigan niya si Pablo. 

• Sa palagay ninyo kaya ay naging madali para kay Juan na kalimutan ang 
mga pangit na bagay na ginawa ni Pablo sa kanya at tulungan si Pablo? 

Banggitin na bagaman talagang napakahirap para kay Juan na kalimutan ang 
mga pangit na bagay na ginawa ni Pablo, sinunod ni Juan ang kautusan ni 
Jesucristo at naging mapagpatawad. 

Pagsasadula Ipasadula sa mga bata ang isa o higit pa sa mga sumusunod na kalagayan. 
Pahintulutan ang lahat ng mga bata sa iyong klase na sumali. Ipapahayag sa 
kanila ang magiging damdamin nila sa alinman sa mga sitwasyon, at 
ipapaliwanag sa kanila kung ano ang kailangan nilang gawin upang masunod 
ang kautusan na maging mapagpatawad. Sikaping tulungan ang mga bata na 
maunawaan na kailangan nilang palitan ng damdamin ng pagmamahal at 
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Aralin 10 

kabutihan ang damdamin ng galit, kalimutan ang di-mabuting ginawa at 
pakitunguhan ang tao nang mabuti. Gamitin ang mga tanong pagkatapos ng 
bawat sitwasyon bilang gabay. 

1. Sina Julie at Tammy ay naglalaro ng bola. Tumatakbong dumating si Susan at 
binangga si Julie. Nasaktan ang tuhod niya sa pagkakabagsak. Nang bandang 
hapon ng araw na iyon, pumunta si Susan sa bahay ni Julie at nagtanong 
kung maaari siyang makipaglaro ng bola kina Julie at Tammy. 

• Ano ang naramdaman ni Julie nang banggain siya ni Susan? 

• Ano ang dapat gawin ni Julie upang ipakita na pinatatawad niya si Susan 
nang dumating si Susan at nagyayang maglaro ng bola? (Itanim sa isipan 
ng mga bata na dapat nating patawarin ang lahat, kahit na hindi sila 
humihingi ng kapatawaran o makadama man lamang ng lungkot sa 
kanilang mga maling ginawa.) 

2. Sina Andy at David ay naglalaro. Nananalo si Andy sa laro. Nagalit si David, 
minadali ang laro, at mabilis na umalis. Nang sumunod na araw ay niyaya ni 
David si Andy na muling maglaro. 

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ni Andy nang madaliin ni David 
ang laro? 

• Ano ang dapat gawin ni Andy kapag muling magugustuhang maglaro ni 
David? (Muli, bigyang-diin na kailangan nating patawarin ang lahat, sila 
man ay nagsasabi o hindi ng "Pasensiya ka na.") 

3. Pauwi na si Alicia mula sa paaralan nang maisipan niyang dalawin ang kanyang 
pinsan na si Matt. May dala siyang regalo para sa kanyang ina. Inagaw ito ni 
Matt sa kanya. Nabitiwan niya ito at nabasag. Nang gabing iyon ay pinuntahan 
ni Matt si Alicia at sinabi sa kanya na labis siyang nalulungkot. 

• Ano ang mararamdaman ni Alicia? 

• Ano ang dapat niyang gawin noong dumating si Matt? 

Buod 

Paglalahad ng guro Magtapos sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga bata na kapag sinusunod 
natin ang isang tao ay ginagawa natin ang mga katulad na bagay na ginagawa 
ng taong iyon. Kung tayo ay sumusunod kay Jesucristo, kailangan nating sundin 
ang kanyang kautusan na patawarin ang iba. Kung naaangkop, maaari mong 
ibahagi ang isang karanasan mo nang patawarin mo ang isang tao at gumaan 
ang pakiramdam mo sa pagkakagawa nito. (Huwag gumamit ng mga pangalan 
ng tao na kakilala ng mga bata.) Papagbalik-aralan sa mga bata kung ano ang 
kailangan nilang gawin upang maging mapagpatawad. 

1. Kailangang alisin natin ang galit at ang pagnanais na maging salbahe sa 
ibang tao. 

2. Kailangan nating kalimutan ang di-mabuting ginawa, 

3. Kailangan nating pakitunguhan ang tao nang may kabaitan at pagmamahal. 

Anyayahan ang mga bata na alalahanin na magpatawad sa loob ng linggong 
ito at dumating na handa sa susunod na linggo upang ikuwento sa klase kung 
ano ang naramdaman nila nang patawarin nila ang isang tao. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. 
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaaiaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam 

para sa mga bata. 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. Ipabigkas sa mga nakababata ang isang napakahabang salita, tulad ng 
hippopotamus. Sabihin sa kanila na ang ilang salita ay mahirap bigkasin. 
Ipaliwanag na maaaring maging mahirap na sabihing "Pinatatawad kita" 
kapag pinagalit o pinalungkot tayo ng isang tao. Sabihin sa mga bata na ang 
dalawang salitang iyon kung minsan ay makapagpapasaya sa damdaming 
nalulungkot. 

2. Awitin o bigkasin ang mga titik sa "Ama, Ako'y Tulungan" (Mga Himno at Awit 
Pambata); ang mga titik ay kasama sa likod ng manwal na ito. 

3. Gawin ang sumusunod na laro sa daliri na kasama ang mga bata. (Maaari 
mo ring isuot ang mga medyas sa iyong mga kamay upang makagawa ng 
mga puppet at lagyan ng maliliit na mata ang mga medyas.) 

Dalawang maliliit na magkaibigan, isang kaliwa at isang kanan (itaas ang 
dalawang mga kamay na nakatikom) 

Nagsimulang mag-away at nagsimulang maglaban. (ikaway ang mga kamao 
sa bawat isa) 

Ngayon ang dalawang maliliit na magkaibigang ito ay malungkot nang araw 
na iyon, 

Sapagkat sila ay tinuruan ng tamang paraan ng paglalaro. 
Pagkatapos ay nahihiyang itinago ang ulo ng isang maliit na kaibigan; (itiklop 

ang kanang kamay mula sa pulso at itago sa likuran) 
Ginawa rin ito ng isa, sapagkat nakaramdam din siya ng hiya. (itiklop ang 

kaliwang kamay mula sa pulso at itago sa likuran) 
Sinabi ng unang kaibigan, "Alam ko na ang aking gagawin (ipalakpak ang 

mga kamay) 
Upang ipakitang ako'y nalulungkot. Hihingi ako ng tawad sa iyo." 
"Ako rin ay talagang nalulungkot," ang sabi ng isa pa, 
"Tayo nang maglaro at maging masaya sa buong maghapon." (ihalukipkip 

ang mga braso at maupo) 

4. Gumawa ng mga malabo o magaan na marka ng lapis sa isang piraso ng 
papel (o mga marka ng tisa sa pisara) upang sumagisag sa mga maling 
gawain at pagpili. Pagkatapos ay burahing mabuti ang mga ito upang walang 
matirang mga marka. Ipaliwanag na kapag tayo ay nagsisisi, para bang 
binubura ni Jesucristo ang mga kasalanan natin kaya ni isa man dito ay 
walang markang naiiwan. (Maaari mong naising sanayin ito bago magklase.) 

132 



Tinutulungan ng Panginoon 
ang mga Misyonero 

Aral in 

20 
Layunin Tulungan ang bawat bata na maunawaan na tinutulungan ni Jesucristo ang 

mga misyonero na turuan ang iba tungkol sa kanyang simbahan. 

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

2. Pumili ng isang misyonero mula sa inyong purok na kasalukuyang 
nagiilingkod sa misyon, o isa pang misyonero na kilala mo, na maaari mong 
padalhan ng sulat. Maghandang tulungan ang mga bata na umisip ng 
isusulat o iguguhit upang ipadala sa kanya. 

3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga titik sa "Ang Ikapitong Saligan ng 
Pananampalataya" (,Piliin ang Tama, B; ang mga titik ay katulad ng mismong 
saligan ng pananampalataya) at "Dadalhin Natin sa Mundo ang Kanyang 
Katotohanan" {Aklat ng mga Awit Pambata). 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon. 
b. Isang piraso ng papel at lapis o mga krayola para sa bawat bata. 
c. Maghanda ng name tag ng misyonero. 
d. Larawan 3-50, Ipinagtatanggol ni Ammon ang Kawan ni Haring Lamonias 

(62535; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 310). 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Talakayan 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Tinulungan ni Jesucristo si Ammon Upang Maging Mabuting Misyonero 

Humiling na tulungan ka ng isang volunteer. Patayuin sa harap ng silid-aralan 
ang volunteer at paharapin sa ibang mga bata. 

• Ano ang kailangan ni [pangalan ng bata] upang magmukhang misyonero? 

Ikabit ang name tag sa batang lalaki o babae. Sabihin sa mga bata na ang 
ganoong mga name tag ay ginagamit upang makilala ang mga tagapaglingkod 
ni Jesucristo. Ipaalala sa kanila kung gaano kasagrado ang mga titulong Elder 
o Kapatid [babae]. Kahit na ang mga Pangkalahatang Awtoridad ay tinatawag 
na Elder. 

Tanungin ang mga bata kung ilan sa kanila ang may mga kapatid, mga lolo at 
iola, o ibang mga kamag-anak na nagiilingkod ngayon o nakapaglingkod 
bilang mga misyonero. Hayaan ang mga bata na magkuwento tungkol sa 

133 



kanilang mga kamag-anak na naglilingkod o nakapaglingkod sa mga misyon. 
Maaaring gusto nilang pag-usapan ang tungkol sa kanilang mga magulang na 
nakapaglingkod sa mga misyon. Tanungin sila kung saan naglingkod ang 
kanilang mga magulang o ibang kamag-anak at kung ano ang nagawa nila sa 
kanilang mga misyon. 

Paglalahad ng guro Sabihin sa mga bata na mahal ni Jesucristo ang lahat ng tao sa mundo. Gusto 
niyang malaman ng lahat ang tungkol sa kanyang tunay na simbahan. Nasisiyahan 
siya kapag ang mga misyonero ay handang magturo ng katotohanan sa mga 
tao saanman. 

Larawan at kuwento Ipakita ang larawan 3-50, Ipinagtatanggol ni Ammon ang Kawan ni Haring 
Lamonias. Sa iyong sariling mga salita, ilahad ang sumusunod na kuwento ng 
isang kabataang lalaki na nagngangalang Ammon na naging mabuting misyonero 
(tingnan sa Alma 17-19). 

Si Ammon ay isang Nefitang prinsipe. Siya ay isa sa mga anak na lalaki ng matwid 
na haring si Mosias. Pinili ni Ammon na turuan ang mga Lamanita tungkol sa 
ebanghelyo ni Jesucristo kaysa sa maging hari. 

Mahal ni Ammon si Jesucristo at gustong paglingkuran siya nang mabuti. Siya ay 
nanalangin at nag-ayuno upang ang Espiritu ay mapasakanya at tulungan siya. 

Nang pumunta si Ammon sa mga Lamanita, siya ay itinali nila at dinala sa 
kanilang hari dahil sa akalang siya ay kaaway. Hiniling ni Ammon na maging 
tagapaglingkod ng hari. Nagustuhan ni Haring Lamonias si Ammon at hinayaan 
siyang mabuhay. 

Isang araw habang pinaiinom nina Ammon at ilan sa ibang mga tagapaglingkod 
ang mga tupa ng hari, dumating ang ilan sa mga kaaway ng hari at itinaboy 
ang mga tupa. Ang mga tagapaglingkod ng hari ay nangatakot. Alam nila na 
ipapapatay sila ng hari kung ang mga tupa ay mananakaw o mawawala. 

Nang marinig ito ni Ammon, sinabi niya sa mga tagapaglingkod na tutulong 
siya. Sinabi niya sa kanila na ipunin ang kawan at siya na ang bahala sa mga 
magnanakaw. Alam niya na tutulungan siya ng Espiritu. 

Nang makita ng mga magnanakaw si Ammon na papunta sa kanila, sila ay 
hindi natakot, dahil marami sila at si Ammon ay nag-iisa. Hindi alam ng mga 
magnanakaw na tinutulungan ng Espiritu si Ammon. Nagsimulang batuhin sila 
ni Ammon sa pamamagitan ng kanyang tirador nang may kahanga-hangang 
kapangyarihan at lakas na ikinagulat nila. Nalaman nila na bagaman tinatamaan 
sila ni Ammon, hindi nila ito matamaan ng kanilang mga bato. Siya ay 
ipinagsasanggalang ng Espiritu. 

Sinugod ng mga magnanakaw si Ammon ng kanilang pambambo. Pero si 
Ammon ay tumanggap ng kahanga-hangang lakas mula sa Panginoon kaya 
naputol niya ang braso ng bawat magnanakaw na nagtangkang pumatay sa 
kanya. Ang mga magnanakaw ay nangatakot kaya sila ay nagtakbuhan. 
Nagawang ipagsanggalang ni Ammon ang mga tupa ng hari dahil tinulungan 
siya ng Panginoon. 

Talakayan • Paano tinulungan ng Espiritu si Ammon? (Ipinagtanggol niya si Ammon mula 
sa mga magnanakaw at binigyan siya ng lakas at kapangyarihan na kinailangan 
niya upang talunin sila.) 

Banggitin na ang mga misyonero ngayon ay hindi kailangang makipaglaban o 
pumunta sa digmaan bago nila maturuan ang iba tungkol sa simbahan ng 
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Banal na kasulatan 

Awit 

Kuwento 

Tagapagligtas. Nakipaglaban lamang si Ammon dahil kinailangan niyang 
protektahan ang mga tupa ng hari. 

Ipaliwanag na naging handang makinig si Haring Lamonias kay Ammon nang 
marinig niya kung ano ang ginawa ni Ammon. Alam niya na si Ammon ay isang 
matapat na tagapaglingkod. Alam niyang mapagkakatiwalaan si Ammon na 
sabihin sa kanya ang katotohanan. Sinabi ni Ammon sa hari at sa kanyang mga 
tao ang tungkol sa ebanghelyo ni Jesucristo. 

Basahin ang unang pangungusap sa Alma 18:33. Ito ang mga salitang sinabi ni 
Haring Lamonias pagkatapos na marinig magsalita si Ammon. 

Sabihin sa mga bata na napakalakas ng pananampalataya ni Haring Lamonias 
kung kaya'y ayaw na niyang gumawa pa ng mali. Naniwala siya sa Ama sa 
Langit at kay Jesucristo at gustong sundin ang kanilang mga turo. Napakasaya 
ng hari nang malaman ang tungkol sa ebanghelyo kaya sinimulan niyang ituro 
sa mga tao ang lahat ng itinuro ni Ammon sa kanya. 

Hayaang makinig ang mga bata habang binabasa mo ang Alma 19:35 upang 
matuklasan kung ano ang nangyari dahil tinuruan ng Espiritu si Ammon na 
maging mabuting misyonero. 

Tinutulungan ng Espiritu ang mga Misyonero Ngayon 

Ipaliwanag na gaya ng pagiging mabuting misyonero ni Ammon para sa 
Simbahan noong panahon niya, maraming misyonero ngayon sa buong mundo 
ang nagtuturo sa mga tao tungkol sa totoong simbahan. Tinutulungan sila ng 
Espiritu. Tinulungan nito si Ammon. 

Kasama ang mga bata, awitin o bigkasin ang mga salita sa "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. 
Katulad ay hukbo ni Helaman. 
Bata pang naturuan. 
Sa Dios magsisilbing misyonero 
Dala'y katotohahan. 
(Mga titik ni Janice Kapp Perry. © 1983 ni Janice 
Kapp Perry. Ginamit nang may pahintulot.) 

Ilahad ang sumusunod na kuwento tungkol sa kung paano tinulungan ng 
Espiritu ang isang misyonero, 

Isang kabataang lalaki ang tinawag upang maglingkod sa misyon sa Bolivia. 
Ipinadala siya para maglingkod sa isang lugar kung saan maraming tao ang 
ayaw makinig sa ebanghelyo. Siya at ang kanyang kasama ay nagtrabahong 
mabuti, pero hindi sila gaanong nagtagumpay. Isang gabi ay nagsimulang 
bumuhos ang malakas na ulan. Ang maliit na ilog na umaagos sa baryong iyon 
ay umapaw isang pangyayari na hindi pa naganap kailanman. Ang nag-iisang 
tulay na nagdudugtong sa lungsod papunta sa pangunahing daan ay nawasak. 
Nagkakaroon ng kalituhan sa lahat ng dako. 

Nakita ng kabataang misyonero ang ilang tao na nangangailangan ng tulong, 
kaya agad siyang nanalangin para sa tulong ng Ama sa Langit sa kanyang 
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pagtalon sa tubig upang tulungan sila. Tinulungan siya ng Ama sa Langit na 
iligtas ang maraming buhay, tulungan ang marami na nasaktan, at tumulong na 
pakainin ang iba na nagugutom. 

Dahil sa kanyang dakilang paglilingkod, ang mga tao na dati ay ayaw makinig 
sa kanya at sa kanyang kasama ay nagsimula nang makinig. Natutuhan nilang 
mahalin siya at pinuntahan pa siya. Tinanggap nila ang kanyang patotoo kay 
Jesucristo at sa ebanghelyo na ipinanumbalik sa pamamagitan ng Propetang 
Joseph Smith. Sa loob lamang ng ilang buwan, siya ay nakatulong na dalhin 
ang maraming tao sa Simbahan. (Tingnan ang "You Can Make A Difference" ni 
F. Melvin Hammond, [New Era, Mar. 1991], p. 44-47.) 

• Paano tinulungan ng Ama sa Langit ang misyonerong ito? 

Sabihin sa mga bata na mahal ng Ama sa Langit at ni Jesucristo ang mga 
misyonero at tinutulungan silang turuan ang iba tungkol sa Simbahan. Ang 
mga misyonero ay nananalangin at paminsan-minsan ay nag-aayuno upang 
maging malapit sila sa Ama sa Langit at kay Jesucristo at lagi nilang 
makasama ang Espiritu. 

Saligan ng Ipaliwanag na ang mga kasapi ng Simbahan, at lalo na ang mga misyonero, ay 
pananampalataya kadalasang nakatatanggap ng mga natatanging espirituwal na regalo. Binabanggit 

sa ikapitong saligan ng pananampalataya ang ilan sa mga regalong ito. 

Tulungan ang klase na ulitin nang ilang beses ang ikapitong saligan ng 
pananampalataya. Pagkatapos ay bigyang-diin ang mga sumusunod na salita: 

"Naniniwala kami sa kaloob na mga wika, . . . [at sa] pagbibigay-kahulugan ng 
mga wika." 

Kuwento Sabihin sa klase na ang sumusunod na kuwento ay isang halimbawa ng isang 
misyonerong tumatanggap ng kaloob na mga wika. Ipaliwanag na noong si 
Elder Kikuchi, na isa na ngayong Pangkalahatang Awtoridad, ay isa pa lamang 
misyonero, nakapagsasalita siya ng Hapon at kaunting Ingles. Ikuwento ang 
sumusunod: 

"Sa pagkakasapi sa Simbahan . . . tinanggap ni Elder Kikuchi ang tawag na 
maglingkod bilang isang misyonero . . . kung saan ay nadama niya ang isang 
mahalagang espirituwal na karanasan. 

" 'Nangangalahati pa lang ako sa aking misyon, sa paglilingkod sa Fukuoka, 
Japan, nang si Elder Gordon B. Hinckley, na halos katatawag pa lamang na 
[Pangkalahatang Awtoridad], ay dumalaw sa misyon. Siya ang tagapamahala 
sa buong Silangan. Ginanap namin ang pulong para sa mga misyonero. 

" 'Nang mga panahong iyon, ang kaya kong sabihin ay, "good morning," "hello," 
"how are you", at "thank you" pero iyon lang ang kaya kong sabihin sa Ingles. 
Talagang gustung-gusto kong maunawaan kung ano ang nangyayari sa pulong 
na iyon. Nararamdaman ko na ito ay pulong na nagbibigay-inspirasyon— 
nararamdaman ko ang Espiritu pero hindi ko maunawaan ang mga salita.' 

"Nagbigay ng patotoo si Elder Hinckley at ang lahat ng misyonero ay hali-haliling 
nagbigay ng kanilang mga patotoo—lahat maliban kay Elder Kikuchi na taimtim 
na nananalangin para sa pang-unawa. Sa huli, tumayo si Elder Hinckley at sinabi 
na ang lahat, maliban sa isang elder, ay nagbahagi ng kanyang patotoo; 
pagkatapos ay inanyayahan niya si Elder Kikuchi na magsalita. 
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" 'Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya,' ang sabi ni Elder Kikuchi. 'Siniko ako 
ng kasama ko at sinabi sa akin ang sinabi ni Elder Hinckley. Tumayo ako roon 
at nagkaroon ng magandang pakiramdam pero sa lahat ng sandali ay para bang 
nagngangalit ang mga ngipin ko at sinasabi sa aking sarili na, "Gusto kong 
maunawaan at maintindihan ang Ingles dahil nais kong tulungang lumago ang 
Simbahan sa Silangan." 

" 'Nagsimula akong magsalita sa Hapon ng isa o dalawang pangungusap. 
Pagkatapos ay dumating sa isip ko ang kakaibang damdamin. Nagsimula na 
akong magsalita sa Ingles. Pagkatapos ng pulong ay sinabi ng lahat na maganda 
ang pagkakasalita ko sa Ingles, pero hindi ko naiintindihan ang sinabi ko. 
Naniniwala ako na maganda ang ibinigay kong patotoo.' 

Pagkatapos na magbigay ng patotoo, ipinangako ni Elder Hinckley sa kabataang 
misyonero na siya ay pagpapalain. 'Sinabi niya sa akin na inihahanda ako ng 
Panginoon sa mas malaking gawain, upang tumulong na itatag ang Sion dito 
(sa Silangan) sa bahaging ito ng ubasan,' ang sabi ni Elder Kikuchi" (Gerry 
Avant, "War's Tragedies Lead to Gospel," Church News, 29 Okt. 1977, p. 5). 

• Paano tinulungan ni Jesucristo si Elder Kikuchi sa kanyang misyon? 

• Ano ang mararamdaman mo kung ikaw si Elder Kikuchi at nagkaroon ng 
ganitong karanasan? 

Awit Tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita sa "Ang Ikapitong 
Saligan ng Pananampalataya." 

Buod 

Gawaing pagsusulat Sabihin sa mga bata na sila ay makatutulong sa misyonero sa pamamagitan ng 
pagsulat sa kanya. Sabihin sa mga bata ang tungkol sa misyonero na iyong 
pinili o patulungin ang mga bata sa iyo na pumili ng isa sa mga misyonero na 
nagiilingkod mula sa inyong purok. Ipaliwanag na ikinasasaya ng mga misyonero 
ang pagtanggap ng mga sulat, at masisiyahan silang marinig na tinutulungan ni 
Jesucristo ang mga misyonero. Papag-isipin ang mga bata kung ano ang gusto 
nilang isulat, at gumawa ng pampangkat na sulat na ginagamit ang kanilang 
mga ideya. Maaari mong naising magpaguhit sa kanila ng sarili nilang larawan 
mismo bilang isang misyonero, na maaaring iuwi sa bahay o isama sa sulat. 

Patotoo ng guro Ibigay ang iyong patotoo na tinutulungan ng Espiritu ang mga misyonero na 
turuan ang iba tungkol sa ebanghelyo. Maaari mong naising ibahagi ang isang 
karanasan na kung saan tinulungan ka ng Espiritu o ang isang tao na kakilala 
mo na ibahagi ang ebanghelyo sa isang tao. 

Anyayahan ang mga bata na maging mga misyonero sa darating na linggo sa 
pamamagitan ng pagsasabi sa isang tao ng tungkol sa ebanghelyo o sa 
pagbibigay sa kanila ng isang kopya ng Aklat ni Mormon. (Kausapin ang 
obispo o pangulo ng sangay tungkol sa posibleng paglalaan ng salapi mula sa 
laang-gugulin ng purok para sa proyektong ito ng klase.) 

Hilingan ang batang inanyayahang magbigay ng pangwakas na panalangin na 
pasalamatan ang Ama sa Langit sa pagtulong sa mga misyonero na maturuan 
ang iba tungkol sa totoong Simbahan. 
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam 

para sa mga bata. 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. Anyayahan ang isang nakapagmisyon na dumalaw sa iyong klase at 
magbahagi ng karanasan sa klase na kung saan siya ay natulungan sa 
kanyang misyon, (Tiyaking ipaalam ito sa obispo kung ang taong iyon ay 
taga ibang purok.) 

2. Awitin o bigkasing kasama ng mga bata ang mga titik sa "Sana Ako'y 
Makapagmisyon" (Aklat ng mga Awit Pambata); ang mga titik ito ay kasama 
sa likod ng manwal. Maaari mong naising gamitin ang awit na ito nang 
maraming beses sa buong aralin kung nasisiyahan ang mga bata rito. 

3. Kausapin ang mga bata tungkol sa mga paraan na makapaghahanda sila 
ngayon upang maging mabubuting misyonero. Tulungan sila na maunawaan 
na kapag ginagawa nila ang tama at mababait sa iba, sila ay naghahandang 
maging mabubuting misyonero. Ibigay ang iyong patotoo na kapag sinisikap 
nating gawin ang tama, tutulungan tayo ng Ama sa Langit at pagpapalain. 

4. Gamitin ang una at panlimang talata ng "Mga Kuwento sa Aklat ni Mormon" 
(Aklat ng mga Awit Pambata) bilang isang awit o talatang may galaw. 

Mga k'wentong naroon sa Aklat ni Mormon 
Tungkol sa Lamanita n'ong unang panahon. 
Ninuno'y nanggaling sa lugar na kay layo, 
Dito mamumuhay ng wasto. 

Si Ammon ay misyonero sa Lamanita, 
Tupa ni Haring Lamonias ang alaga niya. 
Sa mga magnanakaw naligtas ito. 
Dahil s'ya'y namuhay ng wasto. 

5. Para sa mga nakababata, gamitin ang talatang nagsasaad ng galaw sa 
"Mahal ni Jesus ang Lahat ng Bata." Ipaliwanag na dahil mahal ni Jesucristo 
ang lahat, gusto niyang malaman ng lahat ang tungkol sa kanyang totoong 
simbahan. 

Mahal ni Jesus ang lahat ng bata. (iunat ang mga braso sa harap) 
Ang mga musmos ay maliliit pa rin. (gamitin ang kamay upang ipakita ang 

bata na hanggang tuhod ang laki) 
Ang sanggol na nasa kuna (ihugis ang mga bisig na parang kuna at 

magkunwaring inuugoy ang isang sanggol) 
Ang napakalalaki at napakatataas. (itaas ang kamay nang lampas sa ulo) 
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Maaari Akong 
Maging Misyonero 

Aral in 

20 
Layunin Tulungan ang mga bata na malaman na maaari silang gumawa ng gawaing 

misyonero ngayon. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Doktrina at mga Tipan 133:37. 

2. Kopyahin (o bakasin ang kopya ng) ang batang babae o lalaking misyonero 
para sa bawat bata. 

3. Maging handa para awitin o bigkasin ng klase ang mga titik sa "Sana Ako'y 
Makapagmisyon" [Aklat ng mga Awit Pambata); ang mga titik ay kasama sa 
likod ng manwal na ito. 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Doktrina at mga Tipan. 
b. Papel, mga gunting, at mga krayola. 
c. Larawan 3-51, Sermon sa Bundok (62166; Pakete ng Larawan ng Sining 

ng Ebanghelyo 212). 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin Hilingan ang bata na inanyayahang magbibigay ng pambungad na panalangin 

na ipanalangin ang mga misyonero sa buong mundo. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Gawaing pantawag 
pansin 

Larawan 

Maaari Tayong Tumulong na Magturo ng Ebanghelyo ni Jesucristo 

Humiling na tulungan ka ng isang volunteer. Hilingan ang volunteer na mamigay 
ng isang piraso ng papel sa bawat tao sa silid, na magsisimula kapag sinabi 
mong "go." Pagkatapos na makatanggap ang bawat bata ng isang piraso ng 
papel, kolektahin ang lahat ng piraso ng papel. Tanungin ang mga bata kung 
mas mabilis na magagawa ito ng volunteer nang may katulong. Hilingan ang 
ikalawang volunteer na tumulong mamigay ng mga piraso ng papel. Ang bawat 
volunteer ay dapat na mamigay ng mga piraso ng papel sa kalahati ng klase. 
Ipaalam na ang mga volunteer ay makatatapos ng kanilang trabaho nang mas 
mabilis kapag sila ay may katulong. Pabalikin ang mga volunteer sa kanilang 
mga upuan habang muli mong kinukulekta ang mga piraso ng papel. (Para sa 
maliit na klase, maaari mong kailanganing magpabigay sa mga volunteer ng 
higit sa isang piraso ng papel para sa bawat bata.) 

Ipakita ang larawan 3-51, Sermon sa Bundok. 

Ipaliwanag na hinilingan tayo ni Jesucristo na tulungan siyang ituro ang 
ebanghelyo. Kapag may sapat na mga katulong, ang kanyang mga turo ay 
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maipaabot sa lahat ng tao sa mundo. Gusto ni Jesucristo na matutuhan ng 
lahat ang kanyang mga turo. 

Talakayan sa banal Basahin ang Doktrina at mga Tipan 133:37. Ipaliwanag na ang ebanghelyo ay 
na kasulatan isa pang salita para sa mga turo ni Jesucristo, ang lahi ay isang grupo ng mga 

tao na magkakamag-anak, ang wika ay isa pang salita para sa lengguwahe, at 
ang mga tao ay nangangahulugan ng mga nabibilang sa isang tanging bansa, 
lahi, o pamayanan. 

• Ano ang sinasabi ng banal na kasulatang ito na mangyayari? (Ang 
ebanghelyo ay ipangangaral sa lahat.) 

• Ano ang tawag natin doon sa mga tinawag ng Ama sa Langit upang 
tumulong na ituro ang ebanghelyo? (Mga misyonero.) 

Sabihin sa mga bata na bawat kasapi ng Simbahan, gaano man katanda o 
kabata, ay maaaring maging misyonero sa pamamagitan ng pagsasabi sa iba 
tungkol sa ebanghelyo. 

Kuwento Hayaang makinig ang mga bata sa sumusunod na kuwento tungkol sa isang 
batang lalaking nagngangalang Ryan na naging misyonero: 

Si Ryan ay mahilig pumasok sa paaralan. Lalong gusto niya ang kanyang guro 
na si Binibining Johnson. 

Isang araw ay pinaguhit ni Binibining Johnson ang mga bata ng larawan ng 
kung ano ang gusto nilang maging paglaki nila. Alam agad ni Ryan kung ano 
ang iguguhit niya. Iginuhit niya ang larawan ng isang lalaki na nakapolong puti 
na may kurbata na dala-dala ang mga banal na kasulatan at naglalakad sa 
lansangan. Higit sa anumang bagay, tulad ng nakatatanda niyang kapatid, 
gusto ni Ryan na maging misyonero paglaki niya. 

Nang tingnan ng guro ni Ryan ang kanyang larawan, hindi niya maintindihan 
kung ano ang iginuhit nito. Si Binibining Johnson ay hindi kasapi ng Simbahan, 
kaya hindi niya malaman kung ano ang ginagawa ng lalaking ito sa larawan ni 
Ryan. Ipinapaliwanag niya kay Ryan ang larawan niya sa kanya. Sinabi ni Ryan 
sa kanyang guro na paglaki niya ay gusto niyang maging misyonero para sa 
Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw. Si Binibining Johnson 
ay nagtaka na ang pinakadakilang hangarin ng isang batang lalaki ay maging 
isang misyonero kaysa isang pulis, doktor, o anumang trabaho. 

Pagkatapos ng eskuwela, si Binibining Johnson ay nagtanong pa kay Ryan kung 
bakit gusto niyang maging isang misyonero. Sinabi sa kanya ni Ryan kung gaano 
niya kamahal ang Simbahan at kung paano ang kanyang kapatid ay nagtuturo 
sa iba ng tungkol sa Simbahan sa ibang bansa. Sinabi niya sa kanya na alam 
niyang totoo ang Simbahan dahil ang mga turo nito ay mga turo ni Jesucristo. 

Nang gabing iyon sinabi ni Ryan sa kanyang mga magulang ang tungkol kay 
Binibining Johnson at ang larawan na iginuhit niya. Tinanong niya ang kanyang 
mga magulang kung maaari niyang anyayahan na maghapunan sa kanila si 
Binibining Johnson para makilala siya ng pamilya at makausap siya tungkol sa 
ebanghelyo. 

Nang sumunod na araw, dinala ni Ryan ang sulat kay Binibining Johnson na 
nag-aanyaya sa kanya para maghapunan sa kanyang tahanan. Tinanggap niya 
ang paanyaya ni Ryan at pumunta sa tahanan ni Ryan mga ilang araw ang 
lumipas. Nakagiliwang mabuti ni Binibining Johnson si Ryan at ang kanyang 
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pamilya kaya't dumalaw siya nang madalas sa kanila. Marami silang tinalakay 
tungkol sa Simbahan, at pagkalipas ng anim na buwan, si Binibining Johnson 
ay nabinyagan. Palagi siyang nagpapasalamat kay Ryan sa pagbabahagi sa 
kanya ng kanyang pagmamahal sa Simbahan. 

Maraming Paraan Upang Maging mga Misyonero 

Pagbabalik-aral Sabihin sa mga bata na maraming paraan upang maging mabuting mga 
misyonero. Aalamin mo kung alam nila ang ilan sa mga paraang ito. Hilingan 
silang makinig na mabuti sa ilang pangungusap. Kung ang pangungusap ay 
isang magandang paraan upang maging misyonero, sila ay dapat na tumayo. 
Kung ito ay hindi magandang paraan upang maging misyonero, sila ay dapat 
na maupo. 

• Hindi ka makikipaglaro sa isang kaklase sa paaralan. 

• Inaanyayahan mo ang isang kaibigan sa Primarya. 

• Sinasabihan mo ang isang di-kasaping kaibigan tungkol sa Simbahan 
ni Jesucristo. 

• Salbahe ka sa iyong kapitbahay. 

• Nag-iipon ka ng pera sa iyong pagmimisyon. 

• Mapitagan ka habang ginaganap ang pulong-sakramento. 

• Nandadaya ka sa pagsusulit sa paaralan. 

• Kinukuha mo ang isang bagay na hindi sa iyo nang walang paalam. 

• Hindi mo sinusunod ang iyong mga magulang at ipinagmamayabang mo ito 
sa iyong mga kaibigan. 

• Inaanyayahan mo ang isang kaibigan sa iyong tahanan para sa gabing 
pantahanan ng mag-anak. 

• Inaanyayahan mo ang isang bagong kapitbahay na makipaglaro sa iyo. 

• Tinutukso mo ang isang kaklase hanggang sa siya ay umiyak. 

• Nananalangin ka para sa mga misyonero. 

Maaaring naisin mong sabihin sa klase ang isang paraan kung paano mo 
nagawang maging misyonero. Anyayahan ang mga bata na magbahagi ng 
kanilang mga karanasan o mga karanasan ng mga miyembro ng kanilang 
pamilya sa pagbabahagi ng ebanghelyo. 

Buod 

Gawaing bigay-sipi Bigyan ang bawat bata ng bigay-sipi ng batang lalaki o babaeng misyonero, at 
paguhitin ang bawat bata ng mukha sa kanyang bigay-sipi. Tulungan silang 
isulat ang kanilang mga pangalan sa mga name tag at isulat 'Ang Aklat ni 
Mormon" sa aklat. Pagkatapos nilang makulayan ang larawan, ipagupit sa 
kanila ang larawan. 

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa "Sana Ako'y Makapagmisyon." 

Hilingan ang bata na inanyayahang magbigay ng pangwakas na panalangin 
na pasalamatan ang Ama sa Langit para sa mga pagkakataon nila na maging 
mga misyonero. 
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam 

para sa mga bata. 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. Anyayahan ang isang sumapi sa Simbahan na pumunta sa klase at ikuwento 
ang tungkol sa mga taong tumulong sa kanya na matutuhan ang tungkol sa 
Simbahan. (Tiyaking kumuha ng pahintulot mula sa obispo o pangulo ng 
sangay kung taga ibang purok o sangay ang taong iyon. Sabihin sa pangulo 
ng Primarya kung ang taong iyon ay mula mismo sa purok o sangay ninyo.) 

2. Ipatalakay sa mga bata, pagkatapos ay ipasadula, ang sumusunod na 
mga kalagayan: 
a. Narinig ka ng mga kaibigan mong hindi kasapi ng Simbahan na inaawit 

ang "Ako ay Anak ng Diyos" at tinanong ka kung ano ang inaawit mo. 
Paano mo magagamit ang pagkakataong ito upang sabihin sa kanila ang 
tungkol sa Simbahan at anyayahan sila sa Primarya? 

b. Napansin mo ang isang bagong kapitbahay na batang lalaki. Siya ay 
mahiyain at wala pang kaibigan. Paano ka magiging mabuting misyonero? 

c. Gumising ang kapatid mong lalaki ng Linggo ng umaga at ayaw pumunta 
sa Simbahan. Ano ang magagawa mo upang maging misyonero? 

3. Muling ilahad ang kuwento ni Ammon mula sa aralin 24, ginagamit ang 
larawan 3-50. Ihagis ang bola o malambot na bagay sa isang bata at 
tanungin siya tungkol sa kuwento. Kung siya ay sumagot ng tama, patayuin 
siya at ipahagis pabalik ang bola sa iyo. Patuloy na ihagis ang bola at 
magtanong hanggang sa lahat ng mga bata ay nakatayo. 
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Matutulungan Tayo 
ng Espiritu Santo 

Aral in 

20 
Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na matutulungan tayo ng Espiritu Santo 

na gawin ang tama. Binabalaan din niya tayo sa panganib. 

Paghahanda 1. Pag-aralang may panalangin ang 1 Nefias 4:1-6; 2 Nefias 32:5; Doktrina at 
mga Tipan 8:2. 

2. Maghanda ng siyam na tanong sa mga piraso ng papel para sa laro sa 
aralin. Ilagay ang mga tanong sa supot. 

3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga titik sa "Piliin ang Tamang Daan" {Aklat 
ng mga Awit Pambata) at "Ang Espiritu Santo" (Aklat ng mga Awit Pambata); 
ang mga titik para sa mga awit na ito ay kasama sa likod ng manwal na ito. 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon at Doktrina at mga Tipan. 
b. Isang panyo o piraso ng tela na gagamiting pampiring. 
c. Tisa, pisara, at pambura. 
d. Larawan 3-52, Pinahihinto ng Ama ang Kabayo at Inililigtas ang Kanyang 

Anak; at larawan 3-53, Ang Panalangin ni Karolina. 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Talakayan sa pisara 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Nag-uudyok ang Espiritu Santo sa Atin 

Pumili ng isang bata na tutulong sa iyo sa sumusunod na gawain: 

Patayuin ang isang bata sa may pintuan. Piringan siya, at atasan siyang hanapin 
ang kanyang upuan at maupo. Huwag siyang bibigyan ng anumang tulong. 
(Gayunman, tiyakin na hindi siya masasaktan o ang iba.) 

Ulitin ang pamamaraan, pero sa sandaling ito ay patulungan sa isa pang bata 
ang nakapiring na bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng direksiyon. 

Alisin ang piring, at paupuin ang bata. 

• Bakit mas madali para kay (pangalan ng bata) na hanapin ang upuan sa 
pangalawang pagkakataon? 

Isulat ang salitang tulong sa pisara. Basahin ang salita sa mga bata, at 
ipaliwanag na kapag tumatanggap ng tulong ang isang tao, ang taong iyon ay 
kadalasang tumatanggap ng mga direksiyon o sinasabihan kung ano ang 
gagawin o sasabihin. 
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Ipaliwanag na alam ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na kakailanganin natin 
ang kanilang natatanging tulong at direksiyon. Nangako sila na magpapadala 
ng mag-uudyok sa atin. 

Banal na kasulatan, Basahin ang Doktrina at mga Tipan 8:2 sa mga bata. Pagkatapos ay ipakita 
larawan, at kuwento ang larawan 3-53, Ang Panalangin ni Karolina, at ilahad ang sumusunod na 

kuwento sa iyong sariling mga salita: 

Si Karolina ay isang maliit na batang babae na nakatira sa Sweden. Siya at ang 
kanyang kapatid na lalaking si Erik ay palaging magkasama. Inalagaan ni Karolina 
ang kanyang maliit na kapatid na lalaki dahil siya ay mahal niya. Si Erik ay apat 
na taong gulang. Maraming barko ang dumarating sa daungan kung saan sila 
ay nakatira dahil ang kanilang bahay ay di-kalayuan sa dagat. Kung minsan 
ang mga barko ay may mga kargang pagkain o makina. Ang ama nina Karolina 
at Erik ay nagtatrabaho sa mga barkong ito. 

Isang araw ang mga bata ay nasa itaas ng burol at pinagmamasdan ang mabagal 
na pag-usad ng malaking barko sa tubig. Ang sabi ni Karolina, "Erik, bumaba 
tayo at panoorin ang mga taong nagbababa ng mga gamit sa barko. Napakalaki 
nito; tingnan natin kung ano ang nandoon. Hindi naman tayo papansinin ng 
tatay sa panonood ng mga mamang nagtatrabaho basta huwag lang tayong 
haharang sa dinaraanan nila. Puwede naman tayong maupo na lang sa malaking 
kahon, at makikita na natin ang lahat." 

Masayang hinawakan ni Erik si Karolina sa kamay, at tumakbo silang pababa 
ng burol. Pero nang umabot na sila sa ibaba ng burol, naisip nila na mas 
maganda kung sila ay maglalakad sa may riles. Ito ang mas mabilis na daan 
papunta sa dagat. 

Habang sila ay naglalakad sa may riles, nakakita si Karolina ng ilang 
magagandang ligaw na bulaklak. Binitawan niya ang kamay ni Erik para 
makakuha siya ng ilang bulaklak. 

Paluksu-luksong naunang naglakad si Erik sa kanya, na maingat natumatapak 
sa pagitan ng mga bakal ng riles. Gustung-gusto niya ang larong ito. Walang 
anu-ano ay nakarinig ng malakas na sigaw ng pagdaing si Karolina. Nang 
titingnan na niya kung ano ang nangyari, sumigaw si Erik sa kanyang kapatid 
ng, "Karolina! Karolina! Naipit ang paa ko. Hindi ko maalis!" 

Binitiwan ni Karolina ang kanyang mga bulaklak at tumakbo upang tulungan 
siya. Sa sandaling ito, si Erik ay umiiyak sa sakit at takot. Hinatak siya nang 
hinatak ni Karolina sa braso, sinisikap na hilahin ang kanyang paa mula sa 
butas. Pero hindi niya maigalaw ito. Niyakap niya sa baywang si Erik at 
sinubukang hilahin siya paitaas. Ang kanyang maliit na kapatid na lalaki ay 
sumigaw sa sakit dahil nasaktan ang kanyang paa. Sa tuwing hihilahin at 
hahatakin ni Karolina, lalong umiiyak si Erik. Sa bandang huli ay nagsabi si 
Karolina ng, "Erik, hindi ko maalis ang paa mo; kailangan kong kumuha ng 
isang taong tutulong na hilahin ang paa mo. Babalik ako." 

Nagsimula siyang tumakbo sa may riles, pero pagdating niya sa may pagliko, 
nakita niya sa malayo ang tren. Alam ni Karolina na wala na siyang oras para 
humingi ng tulong dahil sa loob ng ilang minuto ang tren ay daraan na, at 
maaaring hindi na makita pa ng nagmamaneho ang kanyang maliit na kapatid 
na lalaki para pabagalin ang tren. 

• Ano ang maaaring gawin ni Karolina? 
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Aralin 10 

Si Karolina ay tumakbong pabalik kay Erik. Siya ay takot na takot, at habang 
muli niyang hinihila ang paa ni Erik, maikli siyang nanalangin para humingi ng 
tulong: "Ama naming nasa Langit, tulungan mo po ako. Hindi ko po alam ang 
gagawin ko. Nakikiusap po ako sa inyo na tulungan ako!" 

Walang anu-ano ay para bang nakarinig si Karolina ng isang napakaliit na tinig 
na sinasabing, "Alisin mo ang tali ng sapatos." Nanginginig ang mga kamay 
niyang tinanggal ang tali ng sapatos. Kahit na ipit na ipit pa ang kanyang 
sapatos sa ilalim ng bakal ng riles, naialis ang paa ni Erik sa kanyang sapatos, 
nang hatakin ito nang husto ni Karolina. Nadaganan niya si Karolina, at kapwa 
sila nabuwal sa lupa. Umalis agad sila sa riles, at humahagibis na dumaan ang 
tren malapit sa kanila. 

Nang makaalis na ang tren, nagsimulang umiyak si Erik, "Tingnan mo ang 
nangyari sa sapatos ko!" Ang sapatos ay talagang nawasak, pero nagawa pa 
ring alisin ito sa pagkakaipit ni Karolina. Inakbayan ni Karolina si Erik at 
sinabing, "Huwag mo nang isipin ang sapatos mo. Magpasalamat ka na lang 
na sinagot ng Ama sa Langit ang aking panalangin. Hindi ko malalaman 
kailanman kung ano ang gagawin kung hindi niya ako tinulungan." 

Niyakap ni Karolina ang kanyang maliit na kapatid na lalaki, masaya siya dahil 
nagawa niyang iligtas ang buhay nito. Pagkatapos, magkahawak nang 
mahigpit ang mga kamay, sila ay sabay na naglakad pauwi upang sabihin sa 
kanilang ama kung paano sinagot ng Ama sa Langit, sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang panalangin ni Karolina sa kanyang 
paghingi ng tulong. 

Talakayan • Sino ang tumulong kay Karolina? 

• Paano tinulungan ng Espiritu Santo si Karolina na iligtas ang kanyang 
kapatid na lalaki? 

Banggitin na tinutulungan ng Espiritu Santo ang mga tao sa iba't ibang paraan. 
Kadalasan ay sinasabihan niya tayo sa ating isipan. Kapag ginagawa niya ito, tayo 
ay maaaring tumanggap ng damdamin o kaisipan na makatutulong sa ating 
malaman kung ano ang gagawin. Kung minsan, gayunman, ang mga tao ay 
talagang nakaririnig ng tinig na nagsasalita sa kanila at binibigyan sila ng tulong. 

Awit Awitin o bigkasing kasama ng mga bata ang mga salita sa "Ang Espiritu Santo." 

Tutulungan Tayo ng Espiritu Santo na Gawin ang Tama 

Hayaang makinig ang mga bata sa mga sumusunod na kuwento nina Anita at 
George upang malaman kung paano sila tinulungan ng Espiritu Santo na gawin 
ang tama. 

Kuwento at Isang umaga ng tag-araw, isa sa mga kaibigan ni Anita ang nag-anyaya sa 
talakayan kanya na samahan siyang maglangoy. Bago siya pumunta, isinukat ni Anita ang 

kanyang damit-pampaligo na ginamit niya noon pang nakaraang taon. Siya ay 
nagulat dahil sa mabilis niyang paglaki. Ang nangyari tuloy ay hindi na lumapat 
ang damit-pampaligo sa kanya at hindi na naging magandang tingnan. 

Alam ni Anita na hinihintay siyang dumating ng kanyang kaibigan, at gusto ni Anita 
na mabilis na pumunta sa kanyang bahay upang maglaro. Gayunman, isang 
bagay ang pumasok sa kanyang isipan na tumulong sa kanya na magpasiya 
kung ano ang gagawin niya. Siya ay napaalalahanan na gusto ng Ama sa 
Langit at ni Jesucristo na siya ay maging mayumi. Kung siya ay nagpunta sa 
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bahay ng kanyang kaibigan na suot ang damit-pampaligong ito, siya ay hindi 
mapapalagay kasama ng pamilya ng kanyang kaibigan. Alam niya na dapat 
siyang magsuot ng iba. 

Madaling nakita ni Anita ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at 
tinanong niya kung mayroon siyang damit-pampaligo na magkakasya sa kanya 
at puwede niyang mahiram. Magkasama silang naghanap at nakakita ng 
lumang pampaligo na kasyang-kasya kay Anita. Pinasalamatan ni Anita ang 
kanyang kapatid na babae, nagpalit kaagad, at pumunta sa bahay ng kanyang 
kaibigan, masaya siya na pinili niya ang tamang bagay na gawin. 

• Paano tinulungan ng Espiritu Santo si Anita na gawin ang tama? 

Kuwento at Gustung-gusto ni George at ng kanyang mga kaibigan ang larong soccer. Nilalaro 
talakayan nila ito sa paaralan, pinanonood sa telebisyon, at bumibili pa ng mga magasin at 

binabasa ang tungkol sa paborito nilang mga koponan. Mahilig silang manood 
ng mga laro at pag-usapan ang mga nakatutuwang paraan ng mga paglalaro, 

Papalapit na ang laro para sa kampeonato. Alam ni George na ito ay isang 
kapana-panabik na laro, at gusto niyang mapanood ito. Pero ang laro ay 
ipalalabas sa telebisyon sa araw ng Linggo, kasabay ng pagdalo niya sa mga 
pulong ng Simbahan. 

Nagpasiya ang kanyang mga kaibigan na manatili sa bahay at manood ng laro 
kasama ng kanilang mga ama. Si George ay inanyayahang manood ng laro na 
kasama nila pero nadama niya na hindi siya dapat lumiban sa mga pulong ng 
Simbahan. 

Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip kung ayos lang na manatili siya sa 
bahay at panoorin ang laro. "Tutal naman," naisip niya, "Makapupunta naman ako 
sa simbahan linggu-linggo, pero ang laro para sa kampeonato ay dumarating 
lamang minsan sa isang taon. Tiyak namang walang kaso kung minsan lang 
akong hindi makasisimba," 

Halos makukumbinsi na niya ang kanyang sarili na hindi magsimba nang 
pumasok sa kanyang isipan ang: "Ano ang gusto ng Ama sa Langit at ni 
Jesucristo na gawin ko?" 

Nang masagot ni George ang tanong na ito, nalaman niya kung ano ang dapat 
niyang piliin. Magsisimba siya. 

• Sino sa palagay ninyo ang tumutulong kay George? 

• Paano tinulungan ng Espiritu Santo si George? 

Ipaliwanag na inudyukan ng Espiritu Santo si Anita na maging mayumi at 
inudyukan din si George na magsimba. Kapwa sinunod ng mga bata ang mga 
pag-uudyok at sinunod ang mga kautusan. Ipaalam na uudyukan tayo ng 
Espiritu Santo, at dapat natin siyang sundin sa pamamagitan ng pagpili ng tama. 

Singsing na PAT Ipaalala sa mga bata na ang pagsusuot ng singsing na PAT ay makatutulong 
sa kanila na maalalang piliin ang tama. 

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa "Piliin ang Tamang Daan." 

Pinagpapala Tayo Kapag Sinusunod Natin ang mga Pag-uudyok 
ng Espiritu Santo 

Larawan at kuwento Ipaliwanag na tayo ay higit na pinagpapala kapag nakikinig tayo at sumusunod 
sa pag-uudyok ng Espiritu Santo. 
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Aralin 10 

Ipakita ang larawan 3-52, Pinahihinto ng Ama ang Kabayo at Inililigtas ang 
Kanyang Anak na Lalaki. Sabihin kung paano pinagpala ng Ama sa Langit si 
Bruce R. McConkie at ang kanyang ama dahil sinunod ng kanyang ama ang 
pang-uudyok ng Espiritu Santo: 

"Isa sa mga kauna-unahan kong alaala ng aking pagkabata ay ang pagsakay 
sa kabayo na dumaraan sa taniman ng mansanas. Ang kabayo ay maamo at 
mahusay, at maginhawa ang pag-upo ko sa kabayo. 

"Pero isang araw ay may bagay na kinatakutan ng aking kabayo, at siya ay 
sumibad ng takbo patungo sa taniman ng mansanas. Nadagil ako sa aking 
upuan ng nagbiting mga sanga, at ang isang paa ay dumulas sa tapakan." 

Ituro ang tapakan sa larawan. 

"Halos bahagya lang akong nakahawak sa malapit nang mapatid na taling 
gawa sa balat na ginagamit ng isang koboy para pagtalian ng [lubid] sa " 
kanyang upuan." 

"Dapat sana ay napatid na ang tali dahil sa bigat ko, pero kahit papaano ay naging 
matibay pa rin ito nang mga sandaling iyon. Sa isa pa o dalawang pagsugod 
ng nag-uumalmang kabayo ay mapapatid na ang tali o mapupulupot ito sa 
aking mga kamay at maaari ding sa pagkakapulupot ng aking paa sa tapakan 
ay makaladkad ako at maging sanhi ng aking pagkapinsala o pagkamatay. 

"Walang anu-ano ang kabayo ay huminto, at nalaman ko na lamang na may 
mahigpit na humahawak sa tali at sinusubukang payapain ang nanginginig na 
hayop. Halos kaagad-agad ay sinunggaban ako ng mga bisig ng aking ama. 

"Ano ang nangyari? Ano ang nagdala sa aking ama para iligtas ako sa muntik 
na pagkakasagasa sa akin ng nag-uumalmang kabayo ko? 

"Ang aking ama ay nakaupong nagbabasa ng diyaryo sa bahay nang bumulong 
sa kanya ang Espiritu [ang Espiritu Santo] ng, 'Pumunta ka sa taniman!' 

"Nang walang halong pag-aalinlangan, hindi na naghintay pang malaman kung 
bakit o sa anong dahilan, ang aking ama ay tumakbo. Nang makarating siya sa 
taniman nang hindi pa rin nalalaman kung bakit siya naroroon, nakita niya ang 
nag-uumalmang kabayo at naisip niya, kailangang pigilin ko ang kabayong ito, 

"Nagawa niya at natagpuan ako. At iyon ang pangyayari kung paano ako naligtas 
mula sa malubhang pinsala o maaaring kamatayan" (Bruce R. McConkie, 
"Hearken to the Spirit," Friend, Set. 1972, p. 10). 

Talakayan • Paano iniligtas ng Espiritu Santo ang batang si Bruce R. McConkie mula sa 
malubhang kapinsalaan? 

• Ano ang maaaring nangyari kung hindi sinunod agad ng ama ni Bruce ang 
bulong ng Espiritu? (Ipaliwanag na pagkatapos ng ilang panahon, si Bruce R. 
McConkie ay tinawag na maging isang [kasapi ng korum ng] Pitumpu at 
pagkatapos ay isang apostol; maaaring hindi tayo nagkaroon ng 
mahalagang pinuno na tulad niya.) 

• Paano mapalalakas ang patotoo ng isang tao ng isang karanasan na tulad 
nito? Bakit? 

Sabihin sa mga bata na kung minsan ay maaaring hindi natin kaagad mapansin 
ang mga pagpapala na nanggagaling mula sa pakikinig sa pag-uudyok ng 
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Espiritu Santo. Makatitiyak tayo, gayunman, na tayo ay pagpapalain kung ating 
susundin ang pag-uudyok na dumarating sa atin. 

Buod 

Larong tanungan Anyayahan ang mga bata na maghali-haliling pumili ng tanong mula sa supot 
na iyong inihanda at pagkatapos ay sagutin ang tanong. Kakailanganin mong 
basahin ang mga tanong nang malakas para sa mga nakababata. Gamitin ang 
mga sumusunod na tanong. Isulat ang ilan mong karagdagang mga tanong 
kung kinakailangan upang ang bawat bata ay magkaroon ng pagkakataong 
pumili ng tanong mula sa supot. 

1. Ano ang ibig sabihin ng uudyukan ang isang tao? (Magbigay ng direksiyon o 
sabihin sa isang tao kung ano ang gagawin.) 

2. Sino ang nag-uudyok sa atin? (Ang Espiritu Santo.) 

3. Paano tayo inuudyukan ng Espiritu Santo? (Inuudyukan tayo sa pamamagitan 
ng pagbibigay sa atin ng mga kaisipan o damdamin o sa pamamagitan ng 
pakikipag-usap sa atin.) 

4. Paano tayo tinutulungan ng Espiritu Santo? (Tinutulungan niya tayong malaman 
ang mga tamang bagay na gagawin.) 

5. Paano tinulungan ng Espiritu Santo si Anita? (Inudyukan siyang 
maging mayumi.) 

6. Paano tinulungan ng Espiritu Santo si George? (Inudyukan siya na gawin ang 
gustong ipagawa sa kanya ng Ama sa Langit at ni Jesucristo—ang magsimba.) 

7. Anong udyok ang ibinigay ng Espiritu Santo na gawin ni Karolina? (Tanggalin 
ang tali ng sapatos ng kanyang kapatid upang mahila niya ang paa nito.) 

8. Paano pinagpala ang batang si Bruce R. McConkie dahil nakinig ang 
kanyang ama at sumunod sa mga pag-uudyok ng Espiritu Santo? (Siya ay 
nailigtas sa kapinsalaan o kamatayan.) 

9. Ano ang dapat nating gawin kapag tayo ay nakatanggap ng pang-uudyok 
mula sa Espiritu Santo? (Makinig, sumunod, at piliin ang tama.) 

Patotoo Ipahayag ang iyong pasasalamat para sa mga pang-uudyok ng Espiritu Santo 
sa buhay mo. Kapag ginagabayan ng Espiritu, magbahagi ng pansariling 
karanasan tungkol sa pagkakataon nang ang Espiritu Santo ay nag-uudyok sa 
iyo o sa isang taong kakilala mo.) 

Ipaliwanag na ang Espiritu Santo ay hindi kailanman mag-uudyok na gawin ang 
anumang mali. Tutulungan niya tayong gawin ang gustong ipagawa sa atin ng 
Ama sa Langit at ni Jesucristo. 

Saligan ng Ipaulit sa mga bata ang unang saligan ng pananampalataya. 
pananampalataya l p a a j a | a s a m g a b a t a n a a n g kaloob na Espiritu Santo ay isang natatanging 

handog na natatanggap natin pagkatapos na tayo ay mabinyagan at mapagtibay. 

Hilingan ang bata na magbibigay ng pangwakas na panalangin na 
magpasalamat para sa mga pang-uudyok ng Espiritu Santo. Imungkahi na 
hilingin niya sa Ama sa Langit na tulungan ang bawat miyembro ng klase na 
makilala ang mga pang-uudyok ng Espiritu Santo kapag tinatanggap niya ang 
mga ito. 
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Aralin 10 

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

sa mga bata. 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. Hayaang makinig ang mga bata sa sumusunod na kuwento tungkol kay 
Elder Thomas S. Monson: 

Ilang panahon ang nakaraan, si Elder Monson at ang kanyang asawa ay 
ipinadala ng propeta upang dumalaw sa mga isla ng Samoa. 

Habang sila ay naroroon, dumalaw sila sa isang klase ng mga bata na 
nakatira sa baryo ng Sauniatu. 

Si Elder at si Kapatid na [babae] Monson ay kapwa nagsalita sa klase. 
Pagkatapos ng kanilang mga pananalita at habang ipinapaalam ng guro ng 
mga bata ang pangwakas na awit ay may pumasok sa isipan ni Elder Monson. 
Siya ay inudyukan na mismong batiin niya ang bawat isa sa 247 na mga bata. 

Gayunman, nang tingnan niya ang kanyang relo nalaman niya na kaunti na 
lamang ang kanyang oras upang isa-isang batiin ang bawat bata. 

Sinikap niyang alisin sa kanyang isip ang mga bagay na iyon, pero 
hindi niya magawa. 

Bago ang pangwakas na panalangin, siya ay muling inudyukan na bigyang-
panahon ang pakikipagkamay sa bawat bata. 

Nagpasiya siyang kausapin ang guro at sinabing, "Talagang gusto kong 
makamayan ang bawat batang lalaki at babae. Maaari ba ito?" 

Ngumiti ang guro at, sa wikang Samoan, kinausap ang mga bata. Sabik na 
sabik silang tumango bilang pagsang-ayon. Sinabi niya kay Elder Monson 
ang dahilan ng pagngiti ng mga bata. Nang malaman ng guro na hinilingan 
ng Pangulo ng Simbahan ang isa sa Labindalawang Apostol na dalawin sila 
sa Samoa, sinabi ng guro sa mga bata na kung sila ay tapat na mananalangin 
at magkakaroon ng pananampalataya na tulad ng mga tao sa Biblia at Aklat 
ni Mormon, dadalawin ng Apostol ang kanilang baryo. Siya rin ay uudyukan 
ng Espiritu Santo na kamayan ang bawat bata (tingnan sa "Talofa Lava" ni 
Elder Thomas S. Monson, Friend, Mayo 1972, p. 12-13). 

• Sino ang nag-udyok kay Elder Monson? 

• Paano inudyukan ng Espiritu Santo si Elder Monson? 

Banggitin na inuudyukan ng Espiritu Santo ang mga tao sa iba't ibang 
paraan. Halos kadalasan ay sinasabihan niya tayo sa ating isipan tulad ng 
kay Elder Monson. 

Ipaliwanag na dahil nakinig si Elder Monson sa mga udyok o tagubilin ng 
Espiritu Santo, nagawa niya ang gustong ipagawa sa kanya ng Ama sa 
Langit at ni Jesucristo. 

2. Magpakuwento sa mga bata ng tungkol sa anumang mga karanasan sa 
kanilang sariling buhay nang kanilang maramdaman na sila ay tumanggap 
ng patnubay mula sa Espiritu Santo. 
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Ang Gulang ng Pagkakaroon 
ng Pananagutan 

Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na sila ay nagsisimulang managot para 
sa kanilang mga ginagawa sa gulang na walo. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Alma 23 at 24. 

2. Magdala ng pera na gagamitin sa pagsasadula, o gumawa ng laruang pera. 

3. Maghandang awitin o bigkasing kasama ng mga bata ang mga titik sa 
"Mangahas Tama'y Gawin" (Mga Himrio at Awit Pambata); ang mga titik ay 
kasama sa likod na manwal na ito. 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon para sa bawat bata na nakababasa. 
b. Isang bagay na isinusuot ng sanggol, tulad ng sapatos, sumbrero, o 

pangginaw. 
c. Kung nanaisin (gamitin lamang ang gawaing ito kung sa palagay mo ay 

makatutulong ito at makukuha mo ang mga bagay na ito nang hindi 
gagasta ng malaki): isang aklat, bola, at isang supot na kendi o iba pang 
naaangkop na pagkain. 

d. Tisa, pisara, at pambura. 
e. Larawan 3-54, Ibinabaon ng mga Anti-Nefias-Lehias ang Kanilang mga 

Espada (62565; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 311). 
5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 

nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Kapag Tayo ay Walong Taong Gulang na, May-pananagutan na Tayo 

Gawaing pantawag Itaas ang bagay na isinusuot ng sanggol na dinala mo. 
P a n s i n • Kakasya ba ito sa kaninuman sa inyo? (Maaari mong naising ipasukat sa 

mga bata ang isang piraso ng kasuotan; pagkatapos ay sasagot sila na hindi 
ito kakasya.) 

• Bakit hindi kakasya? (Dahil masyado itong maliit.) 

Talakayin sa mga bata na dati ay kasyang-kasya sa kanila ang damit na tulad 
nito noong sila ay maliliit pa, pero ang kanilang mga katawan ay nangagsilaki 
na. Ipaliwanag na tulad ng kanilang paglaki sa pisikal, sila rin ay lumalaki sa iba 
pang mga paraan, tulad sa kakayahan nilang gumawa ng mga bagay na gaya 
ng pagbibihis sa kanilang sarili. 

• Ano ang maaari ninyong gawin ngayon na hindi ninyo nagagawa noong kayo 
ay isang sanggol? 

Aralin 

20 
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Ipaliwanag na ang mga bagay na ito ay nagpapakita na ang mga bata ay lumalaki 
at higit na natututo. Ang isang tao na natutong gawin ang mga bagay na ito ay 
kadalasan ring may sapat na gulang na upang malaman ang tama sa mali. 

Talakayan Ipaalala sa mga bata na ang Ama sa Langit ay matalino. Alam niya na kailangan 
nating matutuhan kung ano ang tama at mali. Kapag tayo ay malaki na at sapat 
na ang nalalaman tungkol sa tama at mali, tayo ay mananagot sa ating ginagawa. 
Ang pagkakaroon ng pananagutan ay nangangahulugang mananagot tayo para 
sa maling ginagawa natin, at pinagpapala tayo para sa ginagawa nating tama. 

• Anong edad tayo nagsisimulang magkaroon ng pananagutan sa Ama sa 
Langit para sa ating ginagawa? (Walo.) 

Ipaliwanag na dahil alam ng Ama sa Langit na may sapat na tayong gulang upang 
panagutan ang ating mga ginagawa, pinapahintulutan niyang maganap ang isang 
bagay na mahalaga kapag tayo ay walong taong gulang na. 

• Anong mahalagang pangyayari ang nagaganap kapag tayo ay walong taong 
gulang na? (Tayo ay binibinyagan; tingnan ang Doktrina at mga Tipan 68:27.) 

• Bakit mahalaga ang pagbibinyag? (Dahil kapag tayo ay binibinyagan at 
pinagtitibay, tinatanggap natin ang kaloob na Espiritu Santo at gumagawa ng 
tipan sa Ama sa Langit na susundin ang kanyang mga kautusan.) 

Ipaliwanag na hindi nangangahulugan na kailanman ay hindi na tayo muling 
makagagawa ng mali pagkatapos ng pagbibinyag. Ang ibig sabihin nito ay may 
sapat na tayong gulang upang panagutan ang ating mga pagpili. Tayo ay may 
sapat na gulang na para malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali. 

Saligan ng • Alin sa saligan ng pananampalataya ang nagsasabi sa atin na tayo ay may-
pananampalataya pananagutan para sa ating sariling mga kasalanan? (Ang ikalawang saligan ng 

pananampalataya. Maaaring kailanganin mong ipaliwanag ang alinman sa mga 
salita na hindi nauunawaan ng mga bata.) 

Ipaulit sa klase ang ikalawang saligan ng pananampalataya nang sabay-sabay. 
Pahintulutan ang sinuman sa mga bata na magagawang ulitin ito sa kanilang sarili. 

Tayo ay Mayroong Pananagutang Piliin ang Tama 

Singsing ng klase • Ano ang ibig sabihin ng mga titik sa ating singsing ng klase? 

Ipaulit sa mga bata ang mga salitang, "Piliin ang Tama." Ipaliwanag na ang 
kanilang mga singsing ay makatutulong sa mga bata na malaman na sila ay 
nagkakaroon na ng sapat na gulang upang matutuhan na magkaroon ng 
pananagutan na piliin ang tama. 

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na isang malaking hakbang sa paglaki ang matutuhang piliin ang tama sa 
mali. Hindi tayo pipilitin ng Ama sa Langit na gawin ang tama. Binibigyan niya tayo 
ng kalayaan na pumili para sa ating sarili sa tama at mali at managot sa pagtupad 
sa mga pangako na ginagawa natin. Alam niyang uunlad at matututo lamang tayo 
sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kalayaan na pumili para sa ating sarili. 

Isulat ang PAT sa pisara. Ipabanggit mong muli sa mga bata kung ano ang ibig 
sabihin ng mga titik na ito. Ipahayag ang iyong pagtitiwala na matututuhan ng 
mga bata kung ano ang tama at mali at mananagot para sa kanilang mga kilos. 

Gawain Bigyan ang isa o dalawa sa mga bata ng aklat na iyong dinala. Sabihin sa kanila 
na sila ay may-pananagutan na pag-ingatan ito. Ipaliwanag sa klase na ang 
mga batang ito ay mananagot para sa aklat na iyon sa panahon ng klase. Kung 
ito ay mawawala, mapupunit, o masisira kaya, sila ay mananagot sa iyo. Sila ay 
mananagot sa iyo para sa aklat na iyon. 
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Bigyan ng bola ang isa pang bata. Ipaliwanag na ang batang ito ay mananagot 
para sa bola tulad ng ibang bata na may-pananagutan para sa aklat. 

Bigyan ng isang supot na kendi o ibang naaangkop na pagkain ang ikatlong bata. 
Tiyaking pumili ng bata na makahahawak dito nang mabuti. Sabihin sa bata na 
ibahagi ang kendi o pagkain sa buong klase pagkatapos ng pangwakas na 
panalangin. Ang bata ay mananagot para ingatan ang pagkain hanggang sa 
oras na para ibahagi ito. 

• Maaari bang piliin ni (pangalan ng bata) na kainin ang lahat ng kending ito 
nang siya lamang? (Oo, maaaring piliin ng bata na hindi sundin ang guro at 
kainin na lamang ito kaysa itabi ito upang ibahagi.) 

Bigyang-diin na ang batang ito ay may kalayaan na piliin ang kanyang gagawin, 
pero ang batang ito ay mananagot para sa pagpiling iyon. 

Ipaliwanag na ito ay katulad sa totoong buhay. Ang piano ng Ama sa Langit ay 
nagbibigay sa atin ng mga pagpili. Maaari nating piliin ang tama o mali, nang 
may karunungan o kahangalan, pero mananagot tayo sa ating mga pagpili at 
mga kahihinatnan. 

Kuwento sa banal Ipakita ang Aklat ni Mormon. Sabihin sa mga bata na isang grupo ng mga tao sa 
na kasulatan Aklat ni Mormon ay may napakahirap na ginawang pagpili, at nagpasiya silang 

piliin ang tama. Ilahad ang sumusunod na kuwento sa iyong sariling mga salita: 

Si Ammon ay isang misyonero na nagpaliwanag ng mga turo ni Jesucristo kay 
Haring Lamonias, ang hari ng isang grupo ng mga Lamanita. Naniwala si Haring 
Lamonias sa mga turong ito at tinanggap ang ebanghelyo. Hinilingan niya ang 
kanyang mga tao na makinig kay Ammon at sa kanyang mga kapatid, Alam ni 
Haring Lamonias na ang mga taong ito ay nagsasabi ng katotohanan. 

Si Ammon at ang kanyang mga kapatid ay nagpunta sa bawat lungsod at sa 
bawat bahay sa pagtuturo sa mga Lamanita. Hindi alam ng mga Lamanita ang 
ebanghelyo, at sila ay napakasama. Marami sa mga tao ang naniwala sa mga 
turo ni Ammon at ng kanyang mga kapatid at naging kasapi ng simbahan. Alam 
nilang ang mga salita ni Jesucristo ay totoo, at sila ay nagsisi sa kanilang 
masasamang gawi. 

Ang mga taong ito ay nagpasiyang palitan ang kanilang pangalang mga 
Lamanita ng mga Anti-Nefias-Lehias. Ginawa nila ito upang ihiwalay nila ang 
kanilang sarili mula sa masasamang Lamanita na hindi sumusunod sa mga 
turo ni Jesucristo. 

Bago nagsisi ang mga taong ito, nakapatay na sila ng maraming tao sa 
pamamagitan ng kanilang mga espada. Sila ay nalungkot sa mga maling 
bagay na kanilang ginawa at ninais na magsisi. Pinili nilang mangako sa Ama 
sa Langit na hindi na kailanman sila muling makikipaglaban o gagamit ng 
kanilang mga espada laban sa sinumang tao. 

Banal na kasulatan Ipaliwanag na ang mga taong ito ay gumawa pa rin ng iba pang pagpapasiya. 
Pasunurin ang mga bata habang binabasa mo ang Alma 24:17-18. 

• Anong pagpili ang ginawa ng mga Anti-Nefias-Lehias? (Pinili nilang ibaon sa 
lupa ang kanilang mga espada.) 

• Bakit nila ginawa ito? (Dahil gumawa sila ng tipan o pangako na hindi kailanman 
muling papatay.) 
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Aralin 10 

Larawan at kuwento Ipakita ang larawan 3-54, Ibinabaon ng mga Anti-Nefias-Lehias ang Kanilang 
mga Espada. 

Ipagpatuloy ang kuwento: 

Matapos ibaon ng mga Anti-Nefias-Lehias ang kanilang mga espada, dumating 
ang masasamang Lamanita upang labanan sila. Ang mga Anti-Nefias-Lehias ay 
nagkaroon ng napakahirap na pagpapasiya. Maaari nilang sirain ang kanilang 
pangako sa Ama sa Langit at gamitin ang kanilang mga espada para lumaban, o 
makapagpapasiya silang huwag lumaban at magpapatay na lamang. Nagpasiya 
silang sundin ang kanilang pangako na huwag gamitin ang kanilang mga espada 
laban sa ibang tao. Marami sa kanila ang napatay ng mga Lamanita. Nang makita ng 
mga Lamanita na ang mga taong ito ay walang mga sandata at hindi lumalaban, 
sila ay nagtaka. Marami sa kanila ang naglapag ng kanilang sariling mga espada 
dahil nalaman din nila mismo na napakalaking kamalian ang ginagawa nilang 
pagpatay sa mga tao. Maraming Lamanita ang nagsisi at sumama sa mga Anti-
Nefias-Lehias sa pagkamatwid. 

Ang mga Anti-Nefias-Lehias ay naging matapat sa kanilang pangako kahit na 
pinagpapapatay na sila ng ibang tao. 

• Paano nananagot ang mga Anti-Nefias-Lehias sa kanilang ginawa? 

• Ano ang matututuhan ninyo mula sa mga Anti-Nefias-Lehias tungkol sa 
pagpili ng tama? 

Sa Gulang na Walong Taon Tayo ay Nagkakaroon na ng Pananagutan 
sa Ama sa Langit 

Talakayan sa pisara Ipaalala sa mga bata na ang pagkakaroon ng pananagutan ay 
nangangahulugang mananagot sila sa kanilang ginagawa. 

Isulat ang salitang may-pananagutan sa pisara, at bigkasin nang malakas ang 
salita. Ipaulit ito sa mga bata. Ipaliwanag na kapag sila ay walong taong gulang 
na, itinuturing sila ng Ama sa Langit na may sapat na gulang na upang 
magsimulang magkaroon ng pananagutan sa kanilang mga kilos. 

Awitin o bigkasin kasama ng mga bata ang mga salita sa "Mangahas na 
Tama'y Gawin." 

Ipaliwanag sa mga bata na kapag sila ay walong taong gulang na, sila ay 
may-pananagutan na pero ang mga wala pang walong taong gulang ay 
makapagsasanay ng magkaroon ng pananagutan ngayon sa pamamagitan ng 
pagtulong sa mga magulang at pagtupad ng kanilang mga pangako sa iba. 
Ilahad ang sumusunod na kalagayan (maaari mong naising ipagawa sa isang 
bata ang mga galaw): 

Magkunwaring may sakit ang iyong ina at inuutusan kang linisin ang bahagi ng 
bahay. Gusto mong maglaro, kaya tumakbo kang palabas para puntahan ang 
mga kaibigan mo. 

Nang bumalik ka sa loob, tinatawag ka ng iyong ina mula sa kanyang higaan at 
nagtatanong, "Nilinis mo ba ang bahagi ng bahay na sinabi kong linisin mo?" 

Ang sagot mo ay opo, at pagkatapos ay nagmamadali kang nagligpit nang 
kaunti sa lugar na dapat sana ay nalinis mo na. 

Ipaliwanag sa mga bata na kapag nagbigay sa kanila ng gawain ang kanilang 
mga magulang, nangangahulugan na sila ay may sapat na gulang na upang 

Awit 

Kalagayan 

Talakayan 
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sapat na panagutang gawin ang gawaing iyon. 

• Ikaw ba ay nanggaling na sa Primarya, sa bahay ng kaibigan. o mula sa 
paaralan at sinabihan ka ng isa sa iyong mga magulang ng, "Sabihin mo nga 
sa akin ang ginawa mo ngayon?" 

Banggitin na kapag ang mga bata ay nag-uulat sa kanilang mga magulang at 
sinasabi sa kanila ang ginawa nila, ang mga bata ay naglalahad para sa kanilang 
mga kilos. Mahal ng mga magulang ang kanilang mga anak. Ito ang dahilan 
kung bakit gustong malaman ng mga magulang ang ginagawa ng kanilang 
mga anak sa bahay, sa paaralan, at sa laruan. 

Saligan ng Mahal din tayo ng ating Ama sa Langit, at, tulad ng ating mga magulang, gusto 
pananampalataya niyang mag-ulat tayo at managot sa kanya para sa magaganda at pangit na mga 

bagay na ginagawa natin. Kapag gumagawa tayo ng masasamang bagay— 
tulad ng pagnanakaw, pagsisinungaling, o pananakit sa iba—paglampas natin 
ng walong taong gulang, ang mga ito ay tinatawag na kasalanan. Ipaulit nang 
sabay-sabay sa mga bata ang ikalawang saligan ng pananampalataya. 

Ituro ang salitang pagkakaroon ng pananagutan sa pisara, at hilingan ang mga 
bata na bigkasin nang malakas ang salita. Sabihin sa kanila na sila ay naghahanda 
para sa pagkaroon ng pananagutan sa Ama sa Langit, dahil kapag sila ay naging 
walong taong gulang na, sila ay may sapat na gulang na upang magpakita ng 
pananagutan at malaman ang mabuti sa masama. 

Buod 

Gawain Magtanong ng ilang katanungan upang tulungan ang mga bata na malaman 
kung saan sila mananagot at ano ang kailangang ipagsulit ng iba. Ipasagot 
ang mga tanong sa kanila nang sabay-sabay. 

1. Sino ang may-pananagutan para turuan kayong manalangin? 

2. Sino ang may-pananagutan para sabihin ang inyong mga panalangin? 

3. Sino ang may-pananagutan para sa pagtuturo sa inyo ng mga aralin 
sa Primarya? 

4. Sino ang may-pananagutan upang matutuhan kung ano ang itinuturo ng 
inyong guro sa Primarya? 

5. Sino ang may-pananagutan para sa kung paano kayo kumilos sa Primarya? 

6. Sino ang may-pananagutan para gawin ang gustong ipagawa sa inyo ng 
Ama sa Langit at ni Jesucristo? 

7. Sino ang may-pananagutan para tuparin ang inyong mga tipan sa 
pagbibinyag? 

Talakayan Magpabanggit sa mga bata ng ilang mga paraan kung saan sila ay magkakaroon 
ng pananagutan. Ito ay maaaring kabilangan ng pagiging mabait sa mga 
kaibigan; pagsasabi ng katotohanan; pagiging mayumi; pagdalo sa mga 
pulong ng Simbahan; pag-iwas sa alkohol, bawal na gamot, at tabako; o 
pagtupad sa kanilang mga pangakong ginagawa. 

Gawain at patotoo Ipalahad mo sa mga batang may aklat at bola ang kanilang mga ginawa sa mga 
ng guro bagay na ito. Ipasauli mo sa kanila ang mga bagay na ito sa iyo, at purihin sila 

kung maganda ang ginawa nila. 
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Aralin 10 

Magtapos sa pamamagitan ng pagsasabi sa klase na ito ay isang mahalagang 
panahon sa kanilang buhay, pero hindi sila nag-iisa. Sila ay may mga magulang 
at pinuno na gagabay at tutulong sa kanila. Sila rin ay may Ama sa Langit at 
Jesucristo na magmamahal at gagabay sa kanila. Pagkatapos ng binyag, sila 
ay may Espiritu Santo na patuloy na mag-uudyok sa kanila. Hikayatin ang mga 
bata na higit na magpakita na sila ay natututong magkaroon ng pananagutan at 
mag-ulat tungkol sa kanilang ginagawa. Tulungan silang maunawaan na 
makagagawa sila ng mga kamalian. Ang lahat ay nakagagawa ng kamalian. 
Pero sila ay makapagsisisi at makagagawa ng mas mabuti sa bawat araw sa 
pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. 

Magbigay ng patotoo na mahal ng Ama sa Langit ang lahat ng kanyang mga 
anak. Dahil dito, siya ay nagplano ng paraan para tayo ay umunlad at maging 
higit na katulad niya. Muling ipahayag ang iyong pagtitiwala sa bawat isa sa 
mga bata na maging higit na may-pananagutan para sa kanyang ginagawa. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. 

Pagkatapos ng pangwakas na panalangin, hingan ng paglalahad ang batang 
may kendi. Pagkatapos ay pabigyan sa bata ng isang piraso ng kendi ang 
bawat miyembro ng klase. 

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

para sa mga bata. 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 pagkakataon na tapusin ang isa sa mga sumusunod 
na mga kalagayan sa paraan na nagpapakita na ang bata ay may-
pananagutan, (Maaari mong gamitin ang mga sumusunod na kalagayan o 
gumawa ka ng sarili mo.) 
a. Maglalaro ka sa labas, Napakalamig sa labas. Sinasabihan ka ng iyong 

ina na magsuot ng pangginaw. 
b. Sinasabihan ka ng iyong ama na kung lilinisin mo ang bahagi ng bahay sa 

Sabado ng umaga, makasasama ka sa kanyang manood ng laro sa 
gabing iyon. 

c. Gusto ng mga kaibigan mong pahiramin mo sila ng iyong mga laruan. 
Nagpapahiram sila sa iyo. 

d. Sinasabihan ka ng iyong ina na bantayan ang maliit mong kapatid na babae. 
e. Tinutulungan mo ang iyong ina sa pagluluto ng cookies. Pinaalalahanan ka 

niyang huwag hahawakan ang kawali hangga't hindi ito malamig. 
f. Inaalok ka ng iyong kaibigan o ng kanyang nakatatandang kapatid na 

lalaki na uminom ng alak. 
g. Hindi ka nakadamit nang wasto at gusto mong pumunta sa labas. 
h. Hinihilingan ka ng iyong ama na tulungan mo siya sa halamanan. 

Sinigawan mo siya at patakbo kang pumunta sa iyong mga kaibigan. 

i. Hinihilingan ka ng guro mo sa Primarya na maupo nang mapitagan at 
umawit. Ayaw mong gawin ito. 

2. Paguhitin ang mga bata ng mga larawan ng mga bagay na may-
pananagutan silang gawin. Lagyan ng pangalan ang mga larawan ng 
"Natututo akong magkaroon ng pananagutan," 
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20 Tinutulungan Tayong Matuto 
ng Ating mga Magulang 

Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan kung paano sila matutulungan ng 
kanilang mga magulang o tagapangalaga na matutuhang sundin ang mga 
kautusan. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Alma 53:10-22; 56:3-10, 46-48, 
55-56; 57:24-25; Doktrina at mga Tipan 93:40; at Moises 6:58. 

2. Maghandang awitin o bigkasin ang mga titik sa "Turuang Lumakad sa 
Liwanag" (Mga Himno at Awit Pambata). Maaari mong hilingan ang isang 
bata na awitin ang unang talata kung naaangkop sa iyong klase. 

3. Anyayahan ang isang ina na dalhin ang kanyang sanggol sa unang bahagi 
ng klase. (Kung hindi ito maaari, maaari mong naising gumamit ng isang 
larawan ng ina at sanggol.) 

4. Sa buong araling ito, maging madaling makaramdam sa mga batang hindi 
nakatira sa kapwa magulang o mga magulang na hindi nagtuturo sa kanilang 
sundin ang mga kautusan. 

5. Mga kailangang kagamitan: 
a. Mga pamantayang banal na kasulatan. 
b. Isang supot ng bins, maliit na bola, o ibang malambot na bagay. 
c. Larawan 3-38, Dalawang Libong Kabataang Mandirigma (62050; Pakete 

ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 313); larawan 3-5, Tinuturuan nina 
Adan at Eva ang Kanilang mga Anak. 

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

May mga Magulang Tayo upang Tulungan Tayong Matuto 

Ipakilala ang ina at sanggol sa mga bata. Patingnan sa mga bata nang sandali 
ang sanggol at pagkatapos ay magtanong: 

• Ano ang magagawa ng sanggol para sa kanyang sarili? 

• Ano ang ginagawa ng ina para sa sanggol? 

• Paano natututong magsalita ang sanggol? 

• Paano matututong maglakad ang sanggol? 
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Ipaliwanag na kailangang may mag-alaga sa sanggol. Siya ay umaasa sa 
kanyang mga magulang para sa lahat ng bagay. Mahal nila ang sanggol, at 
ginugugol nila ang kanilang mga araw at kung minsan ang kanilang mga gabi 
sa pagbabantay sa kanya. 

• Ano ang ilang bagay na inyong natutuhan magmula ng kayo ay sanggol? 

• Sino ang nagturo at nag-alaga sa inyo? 

Pasalamatan ang ina sa pagpunta sa klase na kasama ang kanyang sanggol, 
at sabihan siyang maaari na niyang iwanan ang klase. 

Tinutulungan Tayo ng Ating mga Magulang na Matutong Sundin ang 
mga Kautusan 

Larawan at kuwento Ipakita ang larawan 3-5, Tinuturuan nina Adan at Eva ang Kanilang mga Anak 

Sina Adan at Eva, ang unang lalaki at babae sa mundo, ay tinuruan ng ebanghelyo 
ni Jesucristo at sinabihang ituro ito sa kanilang mga anak. Basahin nang malakas 
ang Moises 6:58, na nilalaktawan ang huling salita. 

• Anong kautusan ang ibinibigay ni Jesucristo sa mga magulang? (Turuan ang 
kanilang mga anak. Ang mga bagay na dapat ituro ng mga magulang ay ang 
mga katotohanan ng ebanghelyo; tingnan sa Doktrina at mga Tipan 93:40.) 

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa "Turuang Lumakad sa Liwanag." Hayaang 
makinig ang mga bata upang malaman kung mauunawaan nila ang ibig sabihin 
ng "lumakad sa liwanag." 
Turuang lumakad sa liwanag; 
Turuang manalangin sa Ama; 
Turuan na malaman ang tama; 
Turuan mo ako ng tama. 

Anak, halika't tayo'y mag-aral 
Ng mga kautusan N'yang banal. 
Makapanahanang kapiling N'ya. 
T'wina, f'wina, sa tamang daan. 

Ama sa Langit salamat sa 'Nyo, 
Sa patnubay at pagmamahal N'yo. 
Papuri sa Inyo'y aawitin! 
Maligayang tama'y susundin. 

• Ano ang ibig sabihin ng "lumakad sa liwanag"? (Sundin ang ating Ama 
sa Langit.) 

Ipaliwanag na tayo ay ipinanganak sa mundong ito upang matuto, at inilagay 
tayo rito ng pami-pamilya upang matuto tayo mula sa ating mga magulang. 
Inutusan ang mga magulang na ihanda tayo upang isang araw ay makabalik sa 
piling ng ating Ama sa Langit. 

Kuwento sa banal Ipaliwanag na ang Aklat ni Mormon ay naglalahad ng isang kuwento tungkol sa 
na kasulatan at ilang kabataang lalaki na ang mga magulang ay nagturo sa kanilang sundin 
larawan ang mga kautusan. Sabihin ang sumusunod sa iyong sariling mga salita: 

Ipaalala sa mga bata na ang mga Lamanita na sumapi sa Simbahan ay tinawag 
ang sarili nilang mga Anti-Nefias-Lehias, upang hindi sila maipagkamali sa iba 
pang Lamanita, Nang ang mga Anti-Nefias-Lehias ay nagbalik-ioob, nangako 
sila o nakipagtipan sa Ama sa Langit na hindi na nila gagamitin ang kanilang 
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mga sandata upang makipaglaban. Ibinaon nila ang kanilang mga sandata 
upang ipakita na tutuparin nila ang kanilang tipan. 

Nagbigay ng lupang matitirahan ang mga Nefita para sa mga Anti-Nefias-Lehias 
at ipinagtanggol sila mula sa mga Lamanita. Ang mga Anti-Nefias-Lehias ay 
nakilala sa kanilang pagkamatwid at katapatan. Sila ay nagbigay ng pagkain at 
damit upang tulungan ang mga hukbo ng mga Nefita. 

Nagdaan ang maraming taon. Ang masasamang Lamanita ay muling nagsimulang 
sumugod sa mga lupain ng mga Nefita at inagaw ang ilan sa mga lungsod ng 
mga Nefita. Nagkaroon ng problema ang mga Nefita sa pagtatanggol ng kanilang 
mga lungsod. Nang makita ng mga Anti-Nefias-Lehias kung gaano kahirap na 
nakikipaglaban ang mga Nefita upang ipagtanggol ang mga lungsod at ang mga 
Anti-Nefias-Lehias, sila ay masyadong nag-alala. Inisip ng mga Anti-Nefias-Lehias 
kung dapat silang sumira sa kanilang tipan at tulungan ang mga Nefitang 
makipaglaban. 

Isang matapang na pinunong Nefita na si Helaman ang nagsabi sa kanilang 
huwag sirain ang kanilang tipan. Alam niyang mahalagang tuparin ang mga 
tipan. Alam din niya na ang matutwid na taong ito ay maraming anak na lalaki 
na napakabata pa nang panahong iyon nang gawin ang tipan. Ang mga batang 
lalaking ito ay hindi gumawa ng tipan sa Ama sa Langit, kaya sila ay makatutulong 
sa mga Nefitang makipaglaban upang ipagtanggol ang mga lungsod at kanilang 
mga magulang. Dalawang libo sa mga malakas na kabataang lalaking ito ang 
nagkusang-loob na lumabang kasama ni Helaman. 

Ipakita ang larawan 3-38, Dalawang Libong Kabataang Mandirigma. Pagkatapos 
ay ipagpatuloy ang kuwento. 

Ipaliwanag na ang mga kabataang lalaking ito ay matatapat at maaaring 
pagkatiwalaan. Tinuruan sila ng kanilang mga ina na magtiwala sa Ama sa Langit 
at sundin ang kanyang mga kautusan. Alam ng mga kabataang mandirigmang 
ito na kung gagawin niia ito, ipagtatanggol sila ng Ama sa Langit. Dahil naniwala 
at sinunod nila ang mga turo ng kanilang mga magulang, sila ay hindi natakot 
na sumunod kay Helaman. Nakipaglaban sila sa maraming pakikipaglaban para 
sa mga Nefita. Sila ay matapang na nakipaglaban at naging malaking tulong sa 
hukbo ng mga Nefita. 

Basahin nang malakas sa mga bata ang Alma 56:47, nagsisimula sa "sila ay 
tinuruan ng kanilang mga ina" at ipagpatuloy hanggang talata 48. 

Ipaliwanag na minahal ni Helaman ang mga kabataang lalaking ito na tulad 
ng pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pagkatapos ng 
isang malaking digmaan, maraming tao ang napatay. Si Helaman ay nag-alala 
na maaaring ang ilan sa mga kabataang lalaking ito ay napatay. Nang sila ay 
bilangin, natuwa siya nang malaman na wala kahit isa sa kanila ang namatay. 
Dahil nagtiwala sa Ama sa Langit ang mga kabataang lalaking ito at sinunod 
ang mga turo ng kanilang mga ina, ipinagtanggol sila ng Ama sa Langit sa 
mga Lamanita. 

Talakayan Banggitin na matututuhan natin ang mga kautusan mula sa ating mga magulang 
tulad ng ginawa ng mga kabataang lalaking ito. Pagkatapos ay dapat nating 
sundin kung ano ang itinuro sa atin. Sa pamamagitan ng pagtuturo sa atin ng 
tungkol sa mga kautusan ng Ama sa Langit, tinutulungan tayo ng ating mga 
magulang na malaman kung ano ang kailangan nating gawin upang matupad 
ang mga tipan na ginagawa natin kapag tayo ay binibinyagan. 
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• Ano ang ilan sa mga kautusan na itinuturo sa atin ng ating mga magulang at 
ibang tao? (Hayaang sumagot ang mga bata. Sa inyong talakayan, bigyang-diin 
ang mga kautusan na mahalin ang Ama sa Langit at si Jesucristo, mahalin ang 
isa't isa, igalang ang ating mga magulang, patawarin ang iba, magpabinyag, 
manalangin, magbayad ng ikapu, mag-ayuno, sundin ang Salita ng 
Karunungan, maging matapat, panatilihing banal ang Sabbath, dumalo sa 
mga pulong ng Simbahan, at pag-aralan ang mga banal na kasulatan.) 

Buod 

Anyayahan ang mga bata na makinig kapag tinuturuan sila ng kanilang mga 
magulang at sundin ang mga kautusan. Hikayatin ang mga bata na 
pasalamatan ang kanilang mga magulang kapag sila ay nagtuturo ng tungkol 
sa mga kautusan. 

Patotoo ng guro Ibigay ang iyong patotoo na mahal ng Ama sa Langit ang bawat isa sa atin. 
Dahil sa pagmamahal na ito, inutusan niya ang ating mga magulang dito sa 
mundo na bantayan tayo, pangalagaan tayo, at turuan tayo ng tamang paraan 
ng pamumuhay. Habang sinisikap ng ating mga magulang na mamuhay sa 
paraang gusto ng Ama sa Langit na mamuhay sila, matututo tayo mula sa 
kanila na palaging piliin ang tamang daan. 

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. 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. Papag-isipin ang mga bata ng ilang bagay na itinuro sa kanila ng mga 
magulang nila na gawin. Pagkatapos ay gawin ang sumusunod na 
pakikipaglaro sa kanila: 

Sabihin, "Ang aking (ina, ama, o mga magulang) ay tinuruan akong (halimbawa: 
magluto ng cake)." Pagkatapos ay tawagin ang isang bata sa kanyang 
pangalan, ipasalo ang supot ng bins sa kanya, at itanong, "Ano ang itinuro 
sa iyo ng mga magulang mo na gawin?" 

Ang bata ay sasagot sa pamamagitan ng pagsasabing, "Ang aking (ina, ama, 
o mga magulang) ay tinuruan akong (halimbawa: isulat ang aking pangalan)." 
Pagkatapos ay ihahagis ng bata ang supot ng bins pabalik sa iyo. 

Ulitin ang laro hanggang sa ang bawat bata ay nagkaroon na ng isa o 
dalawang pagkakataon. 

2. Basahin ang sumusunod na tula sa mga bata. Patayuin ang mga bata, at 
pagkatapos ay muling basahin ang tula sa kanila, na ipinalalagay ang mga 
kamay nila sa kanilang mga ulo sa tuwing maririnig nila ang salitang langit o 
tahanan. 
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Ako'y May Tahanan sa Langit 

Ako'y may tahanan sa langit; 
Sinabi sa 'kin ng nanay ko; 
Ama sa Langit ay nakapiling 
Bago ako isilang dito. 

Ako'y nanahanan sa langit; 
Totoo, ayon sa tatay ko 
Ama ako'y pinadala dito 
Upang gumawa at matuto. 

Tahanan sa langit ay gusto, 
Ngayo'y masayang naririto 
Na kasama ng aking pamilya, 
At mga kapwa na mahal ko. 

3. Awitin o bigkasing kasama ng mga bata ang mga titik sa "Mag-anak Nami'y 
Kaysaya" (Aklat ng mga Awit Pambata); ang mga titik ay kasama sa likod ng 
manwal na ito. 

Pumili ng isang bata na siyang magpapanggap na ina at isa na 
magpapanggap na ama. Kapag inaawit mo o sinasabi mo ang "Nanay," ang 
bata na kumakatawan sa ina ay tatayo. Kapag inaawit mo o sinasabi mo ang 
"ako," ituturo ng bawat bata ang kanyang sarili. Kapag inaawit mo o sinasabi 
mo ang "Tatay," ang bata na kumakatawan sa ama ay tatayo. 
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Pagkakaroon ng 
Pananampalataya sa 
Panginoong Jesucristo 

Aralin 

20 

Layunin Palakasin ang pananampalataya ng mga bata sa Panginoong Jesucristo. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mosias 4:21; Alma 32; Eter 2-3 at 
Doktrina at mga Tipan 29:6. Maghandang basahin ang Eter 2:17, 23; 3:6; at 
Doktrina at mga Tipan 29:6 sa oras ng klase. 

2. Kumuha ng ilang batong maliliit at malilinis, o gumupit ng mga bilog mula sa 
makapal na papel na maaaring gamitin sa halip na mga bato. Isulat ang 
bawat titik ng "Pananampalataya sa Panginoong Jesucristo" sa ilalim ng 
bawat bato o papel, tulad ng nakapakita sa ibaba. 

Ayusin ang mga bato o papel nang pataob sa ibabaw ng mesa o sa sahig sa 
harapan ng klase. 

3. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon at Doktrina at mga Tipan para sa bawat bata, 

kung maaari. 
b. Isang papel at lapis (o krayola) para sa bawat bata. 
c. Isang bagay na nakakatawag pansin (kung maaari, isang bagay na may 

kinalaman sa aralin), na mayroong isang piraso ng tela na pantakip dito. 
d. Larawan 3-55, Nakikita ng Kapatid ni Jared ang Daliri ng Panginoon 

(62478; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 318). 

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Maaari Tayong Magkaroon ng Pananampalataya kay Jesucristo 

Gawaing pantawag Sa iyong sariling mga salita, ilahad ang sumusunod na kuwento: 

P a n s i n Isang maliit na batang babae ang nagdala sa kanyang ama ng pananghalian 
nito habang siya ay nagtatrabaho sa malalim na balon. Kahit hindi niya nakikita 
ang kanyang ama sa ibaba ng madilim na balon, nang tumawag siya sa kanya 
ay sumagot ito, kaya alam niyang naroroon siya. Sinabi ng ama sa kanya na 
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ihulog ang baunan sa butas, at sasaluhin niya ito. Nasalo naman niya ito, at sa 
isang saglit ay tinawag siya at sinabi sa kanyang napakarami ng pananghalian 
niya para sa isang tao, at inanyayahan siyang sumalo sa kanya. "Tumalon ka," 
ang sabi niya, "at sasaluhin kita. Hindi mo ako nakikita, pero nakikita kita, at 
hindi kita pababayaang bumagsak." Tumalon siya sa madilim na balon at ligtas 
na nasalo ng malalakas na bisig ng kanyang ama. Sila ay masayang nagsalo 
sa pananghalian. 

Ipaliwanag sa mga bata na ang maliit na batang babae ay nagtiwala sa kanyang 
ama na sasaluhin siya, kahit na hindi niya ito nakikita. Ang pagtitiwalang ito ay 
tulad ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwala sa isang bagay 
na hindi mo nakikita, pero ikaw ay may malaking pag-asa na ito ay totoo (tingnan 
sa Eter 12:6). 

Pakay-aralin Ipakita sa mga bata ang bagay na natatakpan ng tela. 

• Naniniwala ba kayong may isang bagay sa ilalim nito? Bakit? 

Pahulaan sa mga bata kung ano kaya sa palagay nila ang bagay na iyon. 
Pagkatapos ay alisin ang takip ng bagay na iyon. Ipaalam na kahit na hindi nila 
nakikita ang bagay na iyon, naniwala sila na ito ay naroon. 

Ipaliwanag na bagaman hindi natin nakita si Jesucristo, naniniwala tayong naroon 
siya. Nakikita natin ang katibayan ng kanyang pag-iral kahit saan kapag tayo ay 
tumitingin sa mundo na kanyang nilikha, kapag nakikita natin ang mga bituin sa 
langit, at lalo na kapag binabasa natin ang mga banal na kasulatan. Mayroon 
din tayong mga propeta na nagsabi sa atin na nakita nila siya. Sabihin sa mga 
bata na mapag-aaralan nila ngayon ang isang tao mula sa Aklat ni Mormon na 
may malaking pananampalataya kaya't talagang nakita niya si Jesucristo. 

Ang Kapatid na Lalaki ni Jared at ang mga Jaredita ay 
May Pananampalataya 

Kuwento sa banal Ipaalala sa mga bata na natututuhan nila ang tungkol sa mga Nefita at mga 
na kasulatan at Lamanita sa Aklat ni Mormon. Ipaliwanag sa kanila na isa pang pangkat ng 
talakayan mga tao ang dumating sa lupalop ding iyon. Mas nauna silang dumating sa 

pamilya ni Lehias. Sila ay tinawag na Jaredita. Ang pinuno nila ay isang lalaki 
na nagngangalang Jared. Si Jared ay may kapatid na lalaki na may malaking 
pananampalataya. Dininig ni Jesucristo ang mga panalangin ng kapatid na 
lalaki ni Jared at pinagpala ang mga tao. 

Ipaliwanag na sinabi ni Jesucristo sa mga Jaredita na sama-samang tipunin ang 
lahat ng kanilang pamilya at ang kanilang mga ari-arian, kabilang ang kanilang 
kawan ng mga hayop at lahat ng uri ng mga buto. Sinabi niya sa kanila na 
pagkatapos nilang sama-samang ipunin ang lahat, sila ay gagabayan niya sa 
lupang hinirang. 

Ang mga Jaredita ay matatapat at sinunod si Jesus. Nakipag-usap siya sa kapatid 
na lalaki ni Jared mula sa ulap at ginabayan ang mga Jaredita sa ilang. Tumawid 
sila sa karagatan at naglakbay sa malaking dagat. 

Ipaalala sa mga bata na ang kapatid na lalaki ni Jared ay pinagpala dahil siya ay 
may malaking pananampalataya. Ipinakita niya ang kanyang pananampalataya 
sa pamamagitan ng paghiling sa Ama sa Langit na tulungan ang kanyang mga 
tao at pagkatapos ay ginawa niya ang ipinag-utos ng Ama sa Langit. 
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Pagbabasa sa 
banal na kasulatan 

Gawaing pagguhit 

Talakayan sa banal 
na kasulatan 

Kuwento sa banal 
na kasulatan at 
mga bagay 

Ipagpatuloy ang kuwento ng kapatid na lalaki ni Jared: 

Nagtagubilin si Jesucristo sa kapatid na lalaki ni Jared na gumawa ng walong 
gabara, tulad ng mga bangka o barko, upang maitawid ang mga Jaredita sa 
dagat patungong lupang pangako. Sinunod ng mga Jaredita ang kanyang mga 
tagubilin at gumawa ng mga gabara. 

Sinabi ng Tagapagligtas sa kapatid na lalaki ni Jared na ang mga gabara ay 
paminsan-minsang nasa ilalim ng tubig, kaya ang mga ito ay gagawin na hindi 
mapapasukan ng tubig. 

Tulungan ang mga bata na nakababasa na hanapin ang Eter 2:17 sa kanilang 
mga kopya ng Aklat ni Mormon. Basahin nang sama-sama ang talata 17, na 
naglalarawan sa mga gabara ng mga Jaredita. 

Anyayahan ang mga bata na itikom ang kanilang mga kamay nang bahagya na 
tulad ng barko, igalaw ang mga ito ng pakaliwa't pakanan upang ipakita kung 
paano ito maaaring tumagilid sa magkabilang panig gaya ng mangkok na 
mahigpit na magkataklob. 

Ipamahagi ang mga lapis o krayola at papel sa bawat bata. Paguhitin ang mga 
bata ng inaakala nilang anyo ng mga gabara ayon sa paglalarawan sa banal na 
kasulatan na katatapos mo pa lamang basahin. Muling basahin ito kung 
kinakailangan habang nagsisiguhit ang mga bata. 

Hayaang ipakita ng mga bata ang kanilang mga larawan sa klase; pagkatapos 
ay tipunin ang mga iginuhit na larawan at ang mga kopya ng Aklat ni Mormon. 
Sabihin sa kanilang ibabalik mo ang mga larawang iginuhit nila pagkatapos ng 
Primarya. Ipaliwanag na hindi talaga natin alam ang tunay na anyo ng mga 
gabara. 

Nakita ng Kapatid na Lalaki ni Jared si Jesucristo 

Ipaliwanag na dahil sa saradung-sarado ang mga gabara, walang kahit anong 
liwanag sa loob, o ni sariwang hangin na makapapasok sa mga tao at hayop sa 
loob ng gabara. Iniisip ng mga tao kung paano sila makakakita o makakahinga 
habang sila ay naglalakbay sa karagatan. Tinagubilinan sila ni Jesucristo na 
bumutas sa ibabaw at ilalim ng bawat gabara. Ang mga butas na ito ay maaaring 
pasakan. At kapag ang mga gabara ay nasa ibabaw ng tubig, maaaring buksan 
ng mga Jaredita ang butas sa ibabaw upang makapasok ang hangin. Kung ang 
tubig ay nagsisimula nang pumasok, maaari na muli nilang takpan ang butas. 

Alam ng kapatid na lalaki ni Jared na kakailanganin pa rin nila ang ilaw sa loob 
ng barko. Siya ay nanalangin at humiling kung ano ang magagawa nilang ilaw. 

Basahin ang Eter 2:23 nang malakas at ipaliwanag kung ano ang sinabi ni 
Jesucristo sa kapatid na lalaki ni Jared. Ipaliwanag na hindi binigyan ng sagot 
ni Jesus ang kapatid na lalaki ni Jared pero sa halip ay itinanong kung anong 
tulong ang kailangan niya. 

• Ano ang ilang kalutasan na maaaring maisip ninyo kung kayo ang naging 
kapatid na lalaki ni Jared? 

Ipaliwanag na ang kapatid na lalaki ni Jared ay nagpunta sa isang bundok at 
tumunaw ng labing-anim na maliliit na batong malilinaw mula sa malaking bato. 

'baling ang pansin sa mga bato (o mga batong papel) na inayos mo. Ipaliwanag 
na ang mga batong ginawa niya ay maputi at malinaw, na tulad ng kristal. 
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Dinala ng kapatid na lalaki ni Jared ang mga bato sa itaas ng bundok at 
nanalangin. Sa kanyang panalangin ay sinabi niya na alam niyang kung hihipuin 
ng Panginoon ang mga bato, ang mga ito ay magbibigay ng liwanag. Sa ganitong 
paraan ay magkakaroon sila ng ilaw sa loob ng kanilang mga barko habang 
sila ay naglalakbay patawid ng dagat. Pagkatapos niyang manalangin, isang 
kamangha-manghang bagay ang nangyari. 

Pagbabasa sa Basahin ang Eter 3:6 sa klase (huminto pagkatapos ng unang paglitaw ng 
banal na kasulatan salitang daliri.) 

• Ano ang ginawa ni Jesucristo sa mga bato? (Hinipo niya ang mga ito sa 
pamamagitan ng kanyang daliri.) 

Ipakita ang larawan 3-55, Nakikita ng Kapatid ni Jared ang Daliri ng Panginoon. 

Nang makita ng kapatid na lalaki ni Jared ang daliri ng Panginoon na hinipo 
ang mga bato, siya ay natumba sa lupa dahil sa laki ng pagkagulat, Nang 
tanungin siya ng Panginoon kung bakit siya nabuwal sa lupa, sinabi ng kapatid 
na lalaki ni Jared na hindi niya alam na may daliri ang Panginoon na tulad ng sa 
tao. Pagkatapos ay tinanong ni Jesucristo ang kapatid na lalaki ni Jared kung 
siya ay naniniwala sa lahat ng salita na sinabi ng Panginoon. Nang sumagot 
ang kapatid na lalaki ni Jared ng oo, sinabi ng Panginoon sa kanya na dahil sa 
kanyang malaking pananampalataya, maaaring ipakita ng Panginoon ang 
kanyang sarili sa kanya. Pagkatapos ay nagpakita si Jesus sa kapatid na lalaki 
ni Jared at sinabi sa kanya na kailanman ay hindi pa nagpakita ang tao ng 
ganoong kalaking pananampalataya na tulad ng ginawa niya. 

• Bakit nagpakita si Jesucristo sa kapatid na lalaki ni Jared? (Dahil ang kapatid 
na lalaki ni Jared ay may malaking pananampalataya.) 

Ipaliwanag na alam ng kapatid na lalaki ni Jared na kapag hinipo ni Jesus ang 
mga bato, ang mga ito ay magbibigay ng liwanag sa walong mga gabara, at 
ganoon nga ang nangyari. 

Ang mga Jaredita ay mayroon ding malaking pananampalataya kay Jesucristo. 
Hindi nagtagal, ang mga Jaredita ay sumakay sa kanilang mga barko. Dahil sa 
pananampalataya nila sa kanya, ligtas silang ginabayan sa lupang pangako. 

Maaari Tayong Magkaroon ng Pananampalataya na Tulad 
ng Kapatid na Lalaki na Jared 

Ipaliwanag na ang mga tao ngayon ay maaaring magkaroon ng pananampalataya 
tulad ng kapatid na lalaki ni Jared. Ang pananampalataya ay paniniwala at 
pagtitiwala sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. Ipinakikita natin ang ating 
pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging masunurin at pagkamadasalin. 
Pinangakuan tayo na masasagot ang ating mga panalangin kung tayo ay 
hihiling nang may pananampalataya para sa kung ano ang nararapat (tingnan 
sa Mosias 4:21). 

Tulungan ang mga bata na bigkasin ang makakaya nilang banggitin sa ikaapat 
na saligan ng pananampalataya. 

Basahin ang Doktrina at mga Tipan 29:6 sa klase. 

Ipaliwanag na kailangan natin ng pananampalataya kapag tayo ay 
nananalangin sa ating Ama sa Langit. Ipinangako ng Ama sa Langit na 
sasagutin ang ating mga panalangin kung hihiling tayo sa kanya nang may 

Larawan at kuwento 
sa banal na 
kasulatan 

Paglalahad ng guro 

Saligan ng 
pananampalataya 

Talakayan sa banal 
na kasulatan 
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pananampalataya. Hindi sapat na tayo ay basta lamang nananalangin. 
Kailangan nating maniwala na sasagutin niya ang ating mga panalangin sa 
paraan na pinakamakabubuti para sa atin. 

Mga kalagayan at Basahin ang sumusunod na mga kathang-isip na kalagayan sa klase. 
talakayan Ipabanggit sa mga bata kung paano nagpakita ng pananampalataya ang 

pangunahing tauhan sa bawat kalagayan. 

1. Naiwala ni Bart ang kanyang singsing na PAT sa palaruan ng paaralan. 
Sinabi sa kanya ng matalik na kaibigan na si Jim na wala na siyang pag-asa 
pang makita ito sa mga graba at buhangin. Alam ni Bart na kakailanganin 
niya ang dagdag na tulong. Gusto niyang makita ang kanyang singsing. 
Nang gabing iyon siya ay nanalangin at humingi ng tulong sa Ama sa Langit. 
Nang matapos siyang manalangin, siya ay nagkaroon ng mabuting 
pakiramdam at nadama niya na makatatanggap siya ng tulong mula sa Ama 
sa Langit, kay Jesucristo, at sa Espiritu Santo para makita ang kanyang 
singsing. Nang sumunod na araw ay nakita niya ang kanyang singsing. 

• Ano ang ginawa ni Bart upang ipakita ang kanyang pananampalataya kay 
Jesucristo? 

• Paano ginantimpalaan ang pananampalataya ni Bart? 

2. Si Sally ay nahilingang magbigay ng pananalita sa Primarya sa susunod na 
Linggo. Kailanman ay hindi pa niya nagawa ito, at siya ay kabadung-kabado. 
Sa loob ng linggong iyon, nagtrabaho si Sally nang husto para sa 
paghahanda ng kanyang pananalita. Nang dumating ang araw ng Linggo, 
siya ay kinakabahan pa rin at hindi nakatitiyak sa kanyang pagbibigay ng 
pananalita. Bago siya umalis ng bahay, siya ay lumuhod sa tabi ng kanyang 
kama at hiniling sa Ama sa Langit na tulungan siyang mapanatag. Alam 
niyang naghanda siya nang husto para sa kanyang pananalita, at 
naramdaman niyang tutulungan siya ng Ama sa Langit. 

• Ano ang ginawa ni Sally upang ipakita ang kanyang pananampalataya? 

• Paano sa palagay ninyo nagantimpalaan ang kanyang pananampalataya? 

Ipaalala sa mga bata na masasagot ang kanilang mga panalangin kung sila ay 
hihiling nang may pananampalataya. Kung minsan ang mga panalangin natin 
ay hindi nasasagot sa paraan na gusto nating masagot ang mga ito. Kung tayo 
ay may pananampalataya sa Ama sa Langit at kay Jesucristo, alam natin na 
mabibigyan tayo ng mga kasagutan na pinakamakabubuti para sa atin. 

Buod 

Laro Maglaro na ginagamit ang mga bato o papel na iyong ipinakita sa oras ng 
aralin. Hali-haliling pahulaan sa mga bata ang mga titik ng alpabeto. Kung 
mahuhulaan ng isang bata ang isa sa mga titik na nakasulat sa mga bato, 
baligtarin ang batong iyon upang ipakita ang titik. Kung mapipili ng isang bata 
ang titik na may kapareho (tulad ng I), baligtarin ang dalawang bato. 
Ipagpatuloy ang laro hanggang sa ang buong pariralang "Pananampalataya sa 
Panginoong Jesucristo" ay maihayag. Basahin ang parirala na kasama ang 
klase; pagkatapos ay itanong ang sumusunod: 

• Ano ang ilang paraan kung saan maipakikita natin ang pananampalataya sa 
Ama sa Langit at kay Jesucristo? 
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Patotoo ng guro Tapusin ang aralin sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong patotoo na 
pakikinggan at sasagutin ng Ama sa Langit ang ating mga panalangin kapag 
tayo ay humihiling nang may pananampalataya. Maaari mong ibahagi ang 
isang pansariling karanasan tungkol sa panalanging nasagot. Hikayatin ang 
mga bata na palakasin ang kanilang pananampalataya. 

• Paano pinalakas ng kapatid ni Jared ang kanyang pananampalataya? (Ang 
mga maaaring sagot ay: siya ay nanalangin upang humingi ng tulong; siya ay 
nakinig kay Jesucristo; pinaniwalaan at sinunod niya ang mga kautusan na 
ibinigay sa kanya.) 

Pagkatapos ng Primarya, ibalik ang mga larawan ng gabara sa mga bata 
upang maiuwi nila sa kanilang bahay. 

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. 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 isa sa mga bato na ginamit sa aralin bilang isang 
paalaala na maaari silang magkaroon ng pananampalataya na tulad ng kapatid 
na lalaki ni Jared. Maaaring mong naising ipasulat sa bawat bata ang salitang 
pananampalataya sa kanyang bato. 

2. Ipaulit sa mga bata ang unang bahagi ng ikaapat na saligan ng 
pananampalataya: "Naniniwala kami na ang mga pangunahing alituntunin at 
mga ordenansa ng Ebanghelyo ay: una, Pananampalataya sa Panginoong 
Jesucristo." 

3. Tumayong kasama ng mga bata upang awitin o bigkasin ang mga titik sa 
"Pananampalataya" nang may mga galaw (Aklat ng mga Awit Pambata): 

Pananampalataya ang nalalaman kong araw ay sisikat, (ihugis ang mga bisig 
ng kalahating bilog) 

At dalangin ko'y dinig N'ya (itikom nang bahagya ang mga kamay sa likod 
ng mga tainga) 

'Tulad ng munting binhi: (itikom nang bahagya ang kaliwang kamay at 
magkunwaring nagtatanim ng buto sa kanang kamay) 

Buhay 'pag 'tinanim. (pagalawin ang kanang kamay na parang halamang 
lumalaki sa kaliwang kamay na bahagyang nakatikom) 

Pananampalataya'y dama. (ilagay ang mga kamay sa dibdib sa tapat ng puso) 
'Pag ginawa'y tama, (tumuro paitaas sa pamamagitan ng kanang hintuturo) 
Alam ko. (ituro ang kanang hintuturong daliri sa ulo) 

4. Ipakita sa mga bata ang isang buto. Tanungin ang mga bata kung ano ang 
mangyayari kapag ito ay itinanim at inalagaan. Maaari mong tulungan ang 
bawat bata na magtanim ng buto sa papel na baso na puno ng lupa. 
Hamunin ang mga bata na alagaan ang kanilang mga halaman sa susunod 
na dalawang linggo hanggang tumubo na ang mga halaman. 

• Ano ang kailangan nating gawin para sa butong ito upang matulungan 
itong lumaki? 
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Ipaliwanag na tayo ay may pananampalataya na magsisilaki ang mga buto 
kapag ang mga ito ay aalagaan nang wasto. Sa ganito ring paraan, mayroon 
tayong pananampalataya na sasagutin ng Ama sa Langit ang ating mga 
panalangin kung ating susundin ang kanyang mga kautusan at 
mananalangin nang may pananampalataya. 
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20 Mahal ni Jesucristo ang 
Bawat Isa sa Atin 

Paghahanda Tulungan ang mga bata na malaman na minamahal at pinagpapala ni 
Jesucristo ang mga bata saanman. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Marcos 10:13-16 at 3 Nefias 17. 

2. Maghanda ng bigay-sipi para sa bawat bata tulad ng nakapakita: 

Holland 

Fiji 

Mexico 

4. Maging handa sa pagbanggit ng mga sumusunod na lugar sa mapa ng 
daigdig: (a) ang inyong bansa, (b) Jerusalem, (c) mga Amerika, (d) Holland 
(mga taga-Netherland), (e) Fiji, at (/) Mexico. 

5. Maging handa sa pagtuturo ng awit na "Mga Bata sa Buong Daigdig" (Aklat 
ng mga Awit Pambata). 

6. Mga kailangang kagamitan: 
a. Ang mga sumusunod na ginupit na larawan ng mga bata na nakasuot ng 

kanilang katutubong damit upang isalarawan ang mga kuwento: batang 
lalaking Dutch (ginupit na larawan 3-7), batang babae na taga-Fiji (ginupit 
na larawan 3-8), dalawang batang lalaki na taga-Mexico (mga ginupit na 
larawan 3-9 at 3-10). 

b. Larawan 3-56, Si Cristo at ang mga Bata (62367; Pakete ng Larawan ng 
Sining ng Ebanghelyo 216); larawan 3-57, Binabasbasan ni Jesus ang 
mga Batang Nefita; at larawan 3-58, Mapa ng Daigdig, o isang globo ng 
daigdig kung may makukuha. 

7. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 
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3. Maghanda ng mga sumusunod na sinulatang piraso ng papel: 



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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Mahal ni Jesucristo ang Lahat ng Bata 

Gawaing pantawag Ipakita ang larawan 3-58, Mapa ng daigdig, at ituro kung saang bansa kayo 
pansin nakatira. Sabihin sa mga bata na gusto mong matutuhan nila ang tungkol sa iba 

pang mga bansa sa daigdig. (Kung ang isa sa mga sumusunod na halimbawa 
ay ang bansa na kasalukuyan mong tinitirahan, pumili ng ibang bansa.) 

Ipakita ang sinulatang piraso ng papel na "Holland" at ginupit na larawan 3-7. 
Ituro ang Holland (mga taga-Netherland) sa mapa. Ipaliwanag na halos lahat 
ng lupain ng bansang ito ay minsang nakalubog noon sa tubig. Nilimas ng mga 
tao ang tubig at gumawa ng mga dike upang hindi makapasok ang tubig. 
Gumagamit sila dati ng windmills upang paandarin ang mga bomba ng tubig. 
Ang mga tao rito ay kilala sa pagtatanim ng mga tulip at ibang magagandang 
bulaklak. Ang ilan sa mga tao sa bukid at mga baryong pinangingisdaan ay 
nagsusuot ng bakya ng tinatawag na klompen. Ang mga sapatos na ito ay 
maingay sa matitigas na sahig o ibang lalakaran, pero ang mga ito ay nagbibigay 
proteksiyon sa paa ng mga tao mula sa basang lupa nang higit na mainam 
kaysa sapatos na gawa sa balat. 

Ipakita ang sinulatang piraso ng papel na "Fiji" at larawan 3-8. Ituro ang Fiji sa 
mapa. Ipaliwanag na ang mga bata sa Fiji ay nakatira sa lupain na napalilibutan 
ng dagat. Ang mga tao ay nagtatanim ng mga saging, niyog, at tubo. Ang 
mainit na tropikong klima ay napakaginhawa. Ang ilang tao ay tinatawag ito na 
lupain ng magagandang pagsikat ng araw, pero tinatawag ng mga taga-Fiji ang 
kanilang lugar na masasayang pulo, dahil waring gustung-gusto ng mga tao 
ang kanilang tahanang pulo. 

Ipakita ang sinulatang piraso ng papel na "Mexico" at mga ginupit na larawan 
3-9 at 3-10. Ituro ang Mexico sa mapa. Ipaliwanag na ang salita ng mga tao sa 
Mexico ay Kastila. Matagal nang panahon, natuto silang magtanim ng mais, at 
ito ang naging pinakamahalaga nilang pagkain. Sa loob ng siyam na gabi bago 
sumapit ang Pasko, ang mga kaibigan at kapitbahay ay nagtitipun-tipon at 
isinasadula ang paglalakbay nina Maria at Jose patungong Betlehem. 
Pagkatapos, ang mga bata ay maglalaro ng pihata. Ipaliwanag na ang pihata 
ay isang lalagyan na gawa sa luad o hinulmang papel na hinubog na tulad ng 
hayop at puno ng kendi, prutas, at mga laruan. Ito ay nakabitin na lampas sa 
mga ulo ng mga bata na nakapiring at naghahali-haliling subukang basagin 
ang pihata sa pamamagitan ng pamalo. Kapag nabasag na ang pihata, mag-
aagawan sila sa kendi at ibang laman nito. 

Ipaliwanag na ang mga batang nakatira sa iba't ibang bansang ito ay 
magkakapareho sa ilang paraan at magkakaiba sa ibang bagay. Pero maging 
sila man ay magkakamukha at iisa ang kilos, hindi na mahalaga ito. Mahal sila 
ng Ama sa Langit at ni Jesucristo tulad ng pagmamahal nila sa inyo. Minamahal 
at binabantayan ng Ama sa Langit at ni Jesucristo ang lahat ng mga bata sa 
lahat ng dako. 
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ituro sa mga bata ang awit na "Mga Bata sa Buong Daigdig," Ipaawit o 
ipabigkas nang buo sa kanila ito nang minsan o makalawang ulit. 

Sa buong mundo sa bawat gabi, 
Mga anak ng Dios nagdarasal. 
Bawat isa ay nagpapasalamat, 
Salamat sa kanyang sariling paraan. 
"Gracias." "Malo," "Wir danken dir." 

Sa buong daigdig naririnig, 
Wika'y "tak," at may "merci," 
"Kanshasimasu," salamat. 

Sila'y dinig ng ating Dios; 
Bawat wika'y alam. 
Sila'y kanyang kilala; 
At mahal na mahal ang lahat. 

Ipakita ng larawan 3-56, Si Cristo at ang mga Bata, at ituro ang Jerusalem sa 
mapa ng daigdig. Ipaliwanag n ito ang lugar na tinirahan ni Jesus nang siya ay 
nasa mundo. Isalaysay sa iyong sariling mga salita ang kuwento ni Jesus, ng 
kanyang mga Apostol, at ng maliliit na bata na matatagpuan sa Marcos 
10:13-16. Banggitin ang sumusunod sa kaalaman: 

1. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipun-tipon sa paligid ni Jesus 
upang makinig sa kanyang pagtuturo. 

2. Ilang tao ang nagnais na dalhin ang kanilang mga anak kay Jesus upang sila 
ay mabasbasan niya. 

3. Dahil ang mga Apostol ay nag-aalala sa kapakanan ng Tagapagligtas, gusto 
nilang palayuin ang mga bata. 

4. Sinabi ni Jesus sa mga Apostol na hayaang lumapit ang mga bata. 

5. Mahal ni Jesus ang mga bata at sila ay binasbasan. 

Ipakita ang larawan 3-57, Binabasbasan ni Jesus ang mga Batang Nefita, at 
ituro ang Amerika sa mapa. Isalaysay sa iyong sariling mga salita ang 
sumusunod na kuwento mula sa 3 Nefias 17. 

Pagkatapos na maipako si Jesucristo at nabuhay na mag-uli at umakyat sa 
langit, dinalaw niya ang mga Nefita sa Amerika at tinuruan sila ng maraming 
mahahalagang bagay. 

Nang dumating na ang oras para umalis si Jesus, nagsimulang umiyak ang mga 
tao dahil siya ay mahal nila at nadama ang kanyang malaking pagmamahal sa 
kanila. Gusto nilang manatili muna siya nang mas matagal. 

Dahil sa pananampalataya at hangarin ng mga tao, ang Tagapagligtas ay 
nanatili nang mas matagal. 

Pagkatapos ay sinabihan ni Jesus ang mga ama at ina na dalhin ang kanilang 
mga anak sa kanya. Hindi nagtagal, ang mga bata ay nakapaligid na kay Jesus. 

Sila ay isa-isa niyang kinarga at binasbasan. Pagkatapos siya ay nanalangin sa 
ating Ama sa Langit para sa mga bata. 
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Pagkatapos noon ay sinabi niya sa mga ama at ina, "Masdan ang inyong mga 
musmos" (3 Nefias 17:23). Habang ang mga magulang ay nanonood, ang 
langit ay nabuksan; ang mga anghel ay nagbabaan, pinalibutan ang mga bata, 
at sumama sa kanila. 

Ipaliwanag na tulad ng pagmamahal at pagbasbas ni Jesucristo sa mga bata 
sa Jerusalem at sa Amerika, minamahal at binabasbasan niya ang mga bata na 
nabubuhay ngayon sa buong mundo. 

Minamahal at Binabasbasan Tayo ni Jesucristo Ngayon 

Mga ginupit na Ipakita ang mga ginupit na larawan ng mga batang nakasuot ng kanilang 
larawan at kuwento katutubong damit. Ipaliwanag na nais mong makinig ang mga bata sa mga 

kuwento tungkol sa mga bata mula sa iba't ibang bansa at kung paano sila 
pinagpala ng Ama sa Langit at ni Jesus. 

Tulungan ang bata na idikit ang ginupit na larawan ng batang lalaking Dutch 
malapit sa bansang Holland sa mapa ng daigdig. Pagkatapos ay ilahad ang 
sumusunod na kuwento: 

'Ang labing-isang-taong gulang na si John Roothoof ay nakatira sa Rotterdam, 
Holland. Siya ay dating masayang nagpupunta sa paaralan at sa simbahan, 
nakikipaglaro sa mga kaibigan, at ginagawa ang lahat ng bagay na gustung-
gustong gawin ng isang batang lalaki. Nang hindi inaasahan, isang makirot na 
sakit sa mata ang naging dahilan ng kanyang pagkabulag. Hindi na niya kaya 
pang makapunta sa paaralan o makabasa. Hindi na rin siya makakita nang 
maayos upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Ang bawat araw ay 
puno ng kadiliman at paghihirap. 

"Dumating ang balita sa mga Banal sa Huling-araw sa Holland na si Pangulong 
Joseph F. Smith ay darating para dalawin sila. Matagal na pinag-isipan ni John 
ang tungkol dito, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ina, ' . . . Kung isasama 
po ninyo ako sa pulong para matingnan niya ang aking mga mata, naniniwala 
po ako na ako ay gagaling.' 

"Sa pagtatapos ng pulong nang sumunod na Linggo, si Pangulong Smith ay 
nagpunta sa likod ng maliit na kapilya upang batiin ang mga tao at kamayan 
ang bawat isa. Tinulungan ni Kapatid na [babae] Roothoof si John, ang 
kanyang mga mata ay nakabenda, na sumabay sa iba upang makipag-usap sa 
kanilang minamahal na pinuno. 

"Inakay ni Pangulong Smith ang bulag na batang lalaki at pagkatapos ay 
iniangat nang dahan-dahan ang benda at tumingin sa mga mata ni John 
na masakit. Binasbasan ng Propeta si John at ipinangako sa kanya na muli 
siyang makakakita. 

"Pagdating sa bahay, inalis ng ina ni John ang benda sa kanyang mga mata 
para linisin ang mga ito gaya ng sabi ng doktor sa kanya. Habang ginagawa 
niya ito, si John ay naiyak sa tuwa, 'O, Inay, magaling na po ang aking mga 
mata. Maayos na po akong nakakakita ngayon—at malayo pa. At wala na po 
akong nararamdamang sakit!' " ("President Smith Took Him by the Hand," 
Friend, Ago. 1973, p. 36). 

• Ano ang nangyari kay John? (Binasbasan siya ng propeta upang muling 
makakita, at pinagaling siya ng Ama sa Lanigt.) 
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• Paano ipinakita ng Ama sa Langit at ni Jesucristo ang kanilang pagmamahal 
kay John? 

Mga ginupit na Tulungan ang isang bata na idikit ang mga ginupit na larawan ng mga batang 
larawan at kuwento taga-Mexico malapit sa bansa ng Mexico sa mapa. Simulan ang kuwento sa 

pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang mga pangalan ng mga bata ay Miguel 
at Tomas at ang kanilang ina ay naglalabada para kumita ng ikabubuhay: 

"Isang araw nang dumating ng bahay ang [kanilang ina] galing sa paghahatid 
ng nilabhan, siya ay pinanghinaan ng loob. Nagtrabaho siya nang husto pero 
kahit isa ay walang nagbayad sa kanya nang araw na iyon, at wala siyang kapera-
pera upang ibili ng tinapay. Alam niyang gutom na gutom na ang kanyang mga 
anak dahil hindi pa sila kumakain magmula nang sila ay maghapunan ng tinapay 
nang nakaraang gabi. Hinati ni Miguel, ang pinakamatanda sa magkakapatid, 
ang kapiraso ng tinapay niya para kay Maria dahil siya ay gutom pa at napakaliit 
pa para maunawaan kung bakit wala ng pagkain. Napansin ni Tomas na hindi 
pa kumakain ang kanilang ina kaya ibinigay niya sa kanya ang bahagi ng 
kanyang tinapay. 

"Gustong tumulong nina Miguel at Tomas. Naalala ni Miguel ang mga kuwento 
ng kanyang ina tungkol kay Jesus nang turuan niya ang mga taong manalangin 
para humingi ng tulong. Sina Miguel at Tomas ay nangangailangan ng tulong, 
kaya sila ay magkasamang lumuhod at nanalangin. Pagkatapos manalangin, 
sina Miguel at Tomas ay pumunta sa panaderya at tinanong nila si Senor Alonzo 
kung puwede niya silang utusan. Sinabi ni Senor Alonzo, hindi nalalaman kung 
gaano kagutom ang mga batang lalaking ito, na wala siyang maipagagawa sa 
kanila. Sila ay nagpatuloy sa paghahanap ng trabaho. Nang dumilim na ay 
kumita sila ng pera pero hindi ito sapat. 

"Nagsimulang umuwi ang dalawang nawawalan ng pag-asa at nagugutom na 
mga batang lalaki. Habang sila ay naglalakad sa kalsada, isang lalaki ang nakita 
nilang nagbibisikleta. Nabangga niya ang nakausling bato at may nalaglag mula 
sa kanyang basket. Hinabol siya ni Miguel upang pahintuin, pero nagpatuloy pa 
rin ang mama. Pinulot ni Tomas ang supot upang tingnan kung ano ang nalaglag. 
Ito ay bagong lutong tinapay. Nagmamadali silang bumalik sa panaderya ni 
Senor Alonzo at ipinaliwanag kung ano ang nangyari. Naalala ni Senor Alonzo 
kung sino ang taong iyon at sinabi na bibigyan na lang niya sa susunod ng isa 
pang tinapay ang lalaking iyon kapag siya ay bumalik. Pagkatapos ay sinabi 
niya sa mga bata na ipagbibili niya ang tinapay sa halagang kalahati ng presyo 
nito. Mabilis na binilang nina Miguel at Tomas ang kanilang pera, tamang-tama 
iang ang pera nila. Binili ng mga batang lalaki ang tinapay at nagmamadaling 
umuwi ng bahay. 

"Nagulat ang nanay nila nang makita ang tinapay. Ipinaliwanag ng mga batang 
lalaki kung paanong nasagot ang kanilang panalangin. Nang gabing iyon ang 
nagugutom na pamilya ay lumuhod at nagbigay pasasalamat sa [Ama sa 
Langit] para sa pagkain" (Lumakad sa Kanyang Landas: Batayang Manwal 
para sa mga Bata, Bahagi B [1979], aralin 4). 

• Paano pinagpala ng Ama sa Langit at ni Jesucristo sina Miguel at Tomas? 
(Sa pamamagitan ng pagsagot sa kanilang mga panalangin.) 
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Aralin 10 

Paglalahad ng guro Ipaliwanag sa mga bata na pinagpapala ng Ama sa Langit at ni Jesucristo ang 
mga bata saanman sila nakatira sa mundo. Ang totoong Simbahan ni 
Jesucristo ay magkakapareho sa buong mundo. Ipaliwanag na ang mga bata 
sa Simbahan ay may pagkakataon na dumalo sa Primarya, na kung saan sila 
ay umaawit ng parehong mga awitin at nakakarinig ng parehong mga aralin sa 
buong mundo. Sa buong mundo, ang mga bata na pareho ang edad na tulad 
ng mga nasa klase mo ay nagsusuot ng mga singsing na PAT upang tulungan 
silang maalala na piliin ang tama. Ang mga bata sa Simbahan ay maaaring 
mabinyagan kapag sila ay walong taong gulang na, saanman sila nakatira. 
Maaari silang binyagan sa isang pinagbibinyagan ng bahay-pulungan ng 
Simbahan, sa mayelong lawa, sa dagat, o sa isang maliit na sapa o ilog. Pero 
ang kanilang binyag ay palaging ginagawa sa pamamagitan ng paglulubog sa 
tubig at laging ginagawa ng isang tao na nagtataglay ng pagkasaserdote. 

Banal na kasulatan 
at patotoo ng guro 

Awit 

Bigay-sipi 

Buod 

Basahin sa mga bata ang 2 Nefias 26:33, nagsisimula sa mga salitang 
"inaanyayahan niya silang lahat na lumapit sa kanya." Pagkatapos ay hali-haliling 
pagsalitain ang mga bata kung paano nila nalaman na mahal sila ni Jesucristo. 

Ibigay ang iyong patotoo na mahal ng Ama sa Langit ang lahat ng mga bata, 
maging sino man sila, o saanman sila nakatira, o anumang uri ng bahay ang 
tinitirhan nila, o anumang kulay ang kanilang buhok, mga mata, o balat. Gusto 
ng Ama sa Langit na maging masaya ang lahat at bumalik sa kanya upang muli 
niyang makasama. 

Ipaawit o ipabigkas sa mga bata ang mga salita sa "Mga Bata sa Buong Daigdig." 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. 

Bigyan ng bigay-siping "Mahal Ako ni Jesucristo" ang mga bata habang sila 
ay paalis. Anyayahan ang mga bata na sabihin sa kanilang mga pamilya ang 
natutuhan nila tungkol sa pagmamahal ni Jesus sa lahat ng mga bata sa 
buong mundo. 

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

sa mga bata. 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 basyo ng softdrink. Paupuin ang mga bata nang pabilog sa sahig. 
Sabihin sa kanila na pagkatapos mong paikutin ang bote, ito ay hihinto at 
tuturo sa isa sa kanila. Ang batang iyon ay babanggit ng isang bagay na 
nagpapakita sa kanya na mahal siya ni Jesus. Pagkatapos, siya naman ang 
magpapaikot ng bote. Sikaping bigyan ng pagkakataon ang bawat bata sa 
pamamagitan ng pagpapausog sa likod sa mga batang nakatapos na. 
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2. Ituro sa mga bata ang sumusunod na tula at mga galaw: 

Mahal ni Jesus ang Maliliit na Bata 

Ilang mga bata ang nagtakbuhan sa maalikabok na kalsada, (tumakbo sa lugar) 
Nagmamadaling tumatakbo ang maliliit nilang paa, (ituro ang mga paa) 
Nakipagsiksikan sa maraming tao upang maghanap ng daan (iumang ang 

mga siko na para bang nakikipagsiksikan sa maraming tao) 
Papalapit kay Jesus, upang mukha niya'y mamasdan. (tumingkayad at 

tumingin sa paligid) 
Ang sabi ng ilang malalaki, "Palayuin ang mga iyan." (galing ang mga kamay 

sa dibdib, sumenyas na parang nananaboy) 
"Siya'y abalang-abala para sa mga bata ngayon." (sumimangot at umiling) 
Pero ang sabi ni Jesus, "Palapitin sila sa akin, (ikaway ang mga kamay na 

parang tumatawag) 
"Sila ay nabibilang sa kaharian ng Ama at sila ay mahal niya at mahal ko rin." 

(yakapin ang sarili) 

3. Kasama ang mga nakatatandang bata, maaari mong naising talakayin ang 
sumusunod na mga alituntunin na nagpapakita ng pagmamahal ni Jesucristo 
sa atin. Bigyang-diin na ang mga pagpapalang ito ay maaari nating 
makuhang lahat saanman tayo nakatira. 

• Binigyan tayo ni Jesucristo ng mga kautusan upang gabayan tayo. 

• May mga propeta tayo na gagabay sa atin. 

• Makapagsisisi tayo dahil pinagbayaran ni Jesucristo ang ating 
mga kasalanan. 

• Makakatanggap tayo ng mga pagbabasbas ng pagkasaserdote. 

4. Ipaguhit at pakulayan sa mga bata ang anumang larawan na nagpapakita na 
minamahal sila ni Jesucristo (tulad ng pamilya, mga puno, mga bulaklak, o 
mga hayop). 

5. Hikayatin ang mga bata na gumawa ng kabutihan para sa isang tao sa loob 
ng darating na linggo at maghandang ikuwento sa klase ang tungkol dito. 
Kung magagawa mo, maaari mong naising ipaalala sa kanila ang tungkol 
dito sa loob ng linggong ito. 
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Nais ni Jesucristo na Mahalin 
Natin ang Bawat Isa 

Aralin 20 

Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na makapagpapakita sila ng 
pagmamahal sa pamamagitan ng pagtulong sa iba at maunawaan ang 
kanilang walang-hanggang halaga sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Juan 13:34 at 3 Nefias 17:18-25. 

2. Maghandang tulungan ang mga bata na awitin ang "Magmahalan" (Mga 
Alituntunin ng Ebanghelyo; ang mga titik ay kasama sa likod ng manwal na 
ito) at "Kapag ang Kuwento'y Aking Nababasa: {Mga Himno at Awit Pambata). 

3. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Biblia at Aklat ni Mormon. 
b. Pisara, tisa, at pambura. 
c. Larawan 3-57, Binabasbasan ni Jesus ang mga Batang Nefita. 

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Talakayan sa banal 
na kasulatan 

Awit 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Nais ni Jesucristo na Mahalin Natin ang Bawat Isa 

Anyayahan ang mga bata na ikuwento kung ano ang ginawa nila kamakailan 
lamang na nagpakita ng kabutihan sa isang tao (tingnan ang aralin 30, gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman 5). 

• Ano ang nararamdaman ninyo kapag kayo ay mabait sa iba? 

• Ano ang iniutos ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na maging pakikitungo 
natin sa iba? 

Itaas ang Biblia at Aklat ni Mormon. Ipaliwanag na tinuturuan tayo ng mga 
banal na kasulatan kung paano natin dapat pakitunguhan ang ibang tao. 

Basahin nang malakas ang Juan 13:34. 

• Ano ang sinasabi ng banal na kasulatang ito na gawin natin? (Mahalin ang 
isa't isa.) 

Bigyang-diin na napakahalagang matutuhan natin na mahalin ang bawat isa 
kaya ang kautusang ito ay inuulit ng maraming beses sa mga banal na 
kasulatan. Nais ng Ama sa Langit na mahalin natin ang bawat isa sa kanyang 
mga anak, tulad ng nais niyang mahalin natin ang bawat miyembro ng ating 
sariling pamilya. 

Awitin o bigkasin ang mga salita sa "Magmahalan." Bigyang-diin na nais ni 
Jesucristo na mahalin natin ang iba. 
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Talakayan sa pisara Isulat ang salitang pagmamahal sa pisara. 

• Sa anong mga paraan ipinakita ni Jesucristo ang pagmamahal sa iba? 
(Maaari mong naising isulat sa pisara ang mga sagot ng mga bata.) 

• Sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ni Jesus at paggawa ng bagay 
na itinuro niya sa atin, paano natin maipakikita ang pagmamahal sa iba? 
(Maaari mo ring naising isulat ang mga sagot na ito sa pisara kasunod ng 
listahan ng mga sagot sa naunang tanong.) 

Tinutulungan Tayo ng mga Banal na Kasulatan na Malaman 
Kung Gaano Tayo Kahalaga kay Jesucristo 

Larawan, banal na 
kasulatan, at 
talakayan 

Awit 

Kuwento 

Ipaliwanag na ang mga Nefita ay tuwang-tuwa at itinuring na isang karangalan 
na makasama si Jesucristo nang siya ay dumalaw sa kanila sa Amerika. 
Gustung-gusto nilang lumapit sa Kanya at makinig sa kanyang mga turo. 

Ipakita ang larawan 3-57, Binabasbasan ni Jesus ang mga Batang Nefita. 

Ipaliwanag na ang 3 Nefias ay nagsasabi tungkol sa pagdalaw ng Tagapagligtas 
sa mga Nefita. Basahin ang 3 Nefias 17:21, nagsisimula sa "at kinuha." 

Ituro ang larawan at itanong— 

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng maliit na batang babae sa larawang ito? 

Hilingan ang mga batang ipagpalagay na sila ay nasa grupo ng mga bata na 
kasama si Jesucristo. 

• Ano ang mararamdaman ninyo kung inilagay ni Jesucristo ang kanyang mga 
kamay sa inyong ulo? 

Ipaawit o ipabigkas sa mga bata ang dalawang talata ng "Kapag ang Kuwento'y 
Aking Nababasa." 

Kapag ang k'wento'y aking nababasa, 
Nang si Cristo'y narito pa, 
Nang ang mga bata ay tinawag N'ya; 
Ako sana'y kasama nila. 

Ako sana ay Kanyang nabasbasan, 
At yakap N'ya'y naramdaman, 
Mukha sana'y namasdan nang sabihing, 
"Mga bata ay palapitin." 

Matutulungan Natin ang Iba na Madama ang Kanilang Halaga sa 
Ama sa Langit at Kay Jesucristo 

Hilingan ang mga bata na makinig sa sumusunod na kuwento upang malaman 
kung paano tinulungan ni Lenny si Mark na madamang siya ay minamahal: 

"Matatapos na ni Lenny ang kanyang pananghalian . . . nang nagmamadaling 
dumating sina Rich at Jerry mula sa pinto sa likod. 

" 'Halika na!' pakiusap ni Rich . . . 

" 'Pero,' ang nagtatakang sabi ni Lenny, na nakikita ang gamit na pang -baseball 
na dala-dala ng kanyang mga kaibigan, 'Akala ko maghapon tayo kina Mark.' 

" 'Noon iyon bago namin napagkasunduan ang larong ito. Napakaganda ng 
araw na ito para lang manatili sa loob ng bahay nang matagal!' 
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Aralin 10 

"Nag-alangan si Lenny habang inilalagay niya ang plato at baso sa lababo. 

"Ang kanilang kaibigan, si Mark Wilson, ay kauuwi lang mula sa ospital. Ilang 
buwan na ang nakararaan nang siya ay magkaroon ng napakalubhang sakit. 
Natitiyak ng mga doktor na muling makatatakbo at makapaglalaro si Mark pero 
medyo matatagalan. Bago siya nagkasakit, si Mark ay [nakapaglaro] sa 
kanilang . . . grupo." 

Ipaliwanag na si Lenny ay kailangang magpasiya. Pagkatapos ay ipagpatuloy 
ang kuwento: 

" 'Sumama ka na Lenny! Halika na!' pamimilit ni Rich. Pero umiling lang si Lenny. 

" 'Nangako ako sa nanay ni Mark na pupunta ako,' ang sabi niya sa kanila. 
'Kung gusto ninyo eh kayo na lang ang maglaro.' 

" 'Pero Lenny,' angal nila, 'ikaw ang pinakamagaling na [manlalaro] sa atin.' 

" 'Pasensiya na kayo,' ang matatag na sabi ni Lenny. 

"Napabuntung-hininga si Rich sa inis. 

" 'Hindi ko akalain na hindi mo pagbibigyan ang grupo 

"Nang [makaalis] na ng bahay ang mga batang lalaki, nagpaalam si Lenny sa 
kanyang ina na nagpapatulog ng sanggol sa itaas ng bahay. 

"Ilang sandali pa ay mabagal nang naglalakad si Lenny sa kalsada papunta sa 
bahay ni Mark. . . . Gustung-gusto talagang maglaro ni Lenny . . . ,at nalulungkot 
siya sa hindi pagbibigay sa grupo, pero naaawa siya kay Mark. Labis na 
ikinalungkot ni Mark ang matagal niyang pagkakaospital. 

" 'Nasaan sina Rich at Jerry?' ang tanong ng nanay ni Mark nang anyayahan 
siyang pumasok sa loob. 

" 'Hindi po sila makararating,' ang [sabi] ni Lenny. 

"Napabuntung-hininga ang nanay ni Mark at nakikita ni Lenny ang pagod sa 
malamlam niyang mga mata. Nahirapan din ang mga magulang ni Mark sa 
kanyang pagkakasakit. Pagkatapos siya ay nangiti habang sinasabi niyang, 
"Pero natutuwa ako na narito ka Lenny. Naghihintay si Mark.' 

Napansin ni Lenny na maputla at malungkot si Mark. Siya ay may patigas 
(brace) sa isa niyang binti, pero dahil sa kanyang pagsusumikap ay nagawa 
niyang lumakad upang salubungin si Lenny. 

"Iniwan ni Gng. Wilson ang mga batang lalaki at sila ay naupo sa sala upang mag-
usap. Pagkatapos ng ilang minuto, si Mark ay tumahimik at napansin ni Lenny 
na siya ay nakatingin sa labas ng bintana at tinitingnan ang hapon ng tagsibol. 

" 'Makapaglalaro daw akong muli balang-araw ang sabi ni tatay,' may pag-asa 
niyang sinabi. 'Umaasa ako na malapit na.' 

"Walang anu-ano ay may naisip si Lenny. 

" 'Babalik ako,' tuwang-tuwa niyang tiniyak kay Mark, nagmamadaiing pumunta 
sa kusina upang hanapin ang nanay ni Mark. 

" 'Ang susunod na pinakamagandang bagay sa paglalaro ay ang makapanood 
nito,' paliwanag ni Lenny matapos niyang sabihin sa kanya [nanay ni Mark] ang 
piano niya. 
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" 'Wala akong makitang dahilan kung bakit hindi ito magtatagumpay, Lenny,' 
ang sabi niya, 'Sa palagay ko ay makabubuti ito kay Mark.' 

"Nadarama ni Lenny na siya [nanay ni Mark] ay tuwang-tuwa rin. Alam niyang 
ang apat na kanto papuntang . . . bukid ay magiging napakalayo para lakarin ni 
Mark kaya siya ay pumunta sa garahe at kinuha ang . . . bagon ni Mark. 

"Ilang minuto ang nagdaan ay itinutulak na ni Lenny si Mark sakay ng kanyang 
bagon papunta sa bukid. Ilang mga batang lalaki ang nagtatakang nakatitig 
nang sila ay dumating, pero hindi nagtagal ay nagsimulang lumapit upang 
kumustahin si Mark. 

" 'Ikaw, [maglalaro]?' isa sa kanila ang nagtanong kay Lenny. 

" 'Siyempre . . . !' pahayag ni Mark. 

"Nahihiyang sumiksik palapit si Rich at sumunod si Jerry sa likod niya. 

" 'Hindi ako maglalaro ngayon, Lenny,' alok ni Jerry, kasama akong manonood 
ni Mark.' 

"Magmula noon si Mark ay hindi na nag-isa at alam ni Lenny na nagsisi sina 
Jerry at Rich sa kanilang ikinilos. 

"Isa itong napakasayang laro at pagkatapos nito, sina Jerry at Rich ay 
nagpalitang [magtulak] sa bagon na sinasakyan ni Mark pauwing bahay 
habang si Lenny ay naglalakad na kasabay nito" (Eva Gregory de Pimienta, 
"Bad-Weather Friends," Friend, Abr. 1975, p. 8-10). 

• Paano tinulungan ni Lenny si Mark na madamang siya ay minamahal at 
kailangan? 

• Paano pinakitunguhan ng ibang batang lalaki si Mark nang siya ay dumating 
sa palaro? 

Kuwento Hilingan ang mga bata na makinig sa sumusunod na kuwento: 

Si Eileen at ang kanyang pamilya ay kalilipat sa purok mula sa ibang bansa. 
Nang dumating si Eileen sa Primarya, pinagtawanan ng mga bata sa kanyang 
klase ang paraan ng kanyang pananamit at pagsasalita. Wala siyang katabi sa 
kanyang upuan at nadamang siya ay inaayawan. 

Ang aralin ni Kapatid [lalaki] na Harman ay tungkol sa kung gaano kabait si 
Jesucristo sa lahat at kung paano niya naipadama sa lahat na sila ay minamahal 
at mahalaga. Si Karen, isa sa mga kaklase ni Eileen, ay nalungkot sa naging 
pakikitungo niya at ng iba kay Eileen. 

• Ano ang magagawa ni Karen upang maipadama kay Eileen na siya ay 
minamahal? 

Nagpasiya si Karen na alamin ang tungkol sa mga interes at talino ni Eileen. 
Nakipag-usap sa kanya at nalamang napakagaling ni Eileen sa matematika. 
Dahil nagkakaproblema si Karen sa matematika, hiniling niya kay Eileen kung 
puwede silang mag-aral na magkasama. Tutulungan niya si Eileen sa kanyang 
mga aralin sa wika at tutulungan naman siya ni Eileen sa pag-aaral ng 
matematika. Sa kanilang pag-aaral na magkasama, nalaman nila na marami 
silang bagay na parehong gustong gawin; sila ay naging mabuting 
magkaibigan. 
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Aralin 10 

Talakayan 

Mga kalagayan 

• Paano natulungan ni Karen si Eileen na madamang siya ay kailangan? 

Bigyang-diin na kadalasan ay hindi napakahirap na tulungan ang iba na 
makadama ng maganda tungkol sa kanilang mga sarili. Magagawa natin ito sa 
pamamagitan ng pagiging interesado sa kanila at pagpapakita na mahalaga 
sila sa iba. 

Ipaliwanag ang mga sumusunod na kalagayan, at ipatalakay ang mga ito sa 
mga bata. Maaari mong ipasadula sa mga bata ang bawat kalagayan at 
pagkatapos ay ipabahagi sa klase kung ano ang kanilang nadama. 

1. Ikaw ay gumagawa ng bahay ng ibon sa inyong bakuran kasama ng iyong 
mga kaibigan. Ang maliit mong kapatid na lalaki ay dumating at nagtanong 
kung puwede siyang tumulong. 

• Ano ang magagawa mo upang maging maganda ang pakiramdam ng 
iyong kapatid na lalaki sa kanyang sarili? (Patulungin siya sa iyo sa 
pamamagitan ng pag-aabot ng pako at pagpigil ng mga tabla.) 

• Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ang maliit na batang lalaking iyon 
at ang malaki mong kapatid na lalaki ay nagpatulong sa iyong gumawa ng 
bahay ng ibon? 

2. Ang klase mo sa Primarya ay nagpaplano ng isang proyektong paglilingkod. 
Ang lahat ay nagbibigay ng kanyang ideya maliban kay Heather. Siya ay 
mahiyain at hindi gaanong nagsasalita. Walang anu-ano ay nagsimulang 
magsalita si Heather, pero may gumambala sa kanya at hindi na natapos 
ang kanyang sasabihin. 

• Ano ang magagawa mo upang ipakita na ikaw ay nag-aalala kay Heather 
at gusto mong ipadama sa kanya na siya ay mahalaga? 

• Ano ang mararamdaman mo kung ikaw si Heather at may nagpakita sa iyo 
na sila ay nagpapahalaga sa sinabi mo? 

3. Naglalaro ka sa labas ng paaralan, at nakita mo ang ilang bata na sinasabihan 
ang isa pang bata na huwag makikipaglaro sa kanila. Sila ay salbahe sa 
batang iyon. 

• Ano ang gagawin mo upang ipakita sa batang iyon na siya ay mahalaga? 

• Ano ang mararamdaman mo nang may nagyayang makipaglaro sa iyo 
matapos kang hindi isali sa laro ng ibang mga bata? 

4. May bago kayong kaklaseng batang babae sa Primarya, at ang ilan sa mga 
batang babae ay tinutukso siya dahil ang kanyang pananamit ay naiiba sa 
ibang mga kasapi ng klase. 

• Ano ang gagawin mo upang maipadama sa bago ninyong kaklaseng 
batang babae na siya ay kailangan at tinatanggap? 

• Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ay bago pa lamang sa simbahan 
at may kumausap sa iyo at ipinadama sa iyong ikaw ay tinatanggap? 

Sabihin sa mga bata na tayong lahat ay maraming pagkakataon sa bawat araw 
upang ipakita sa iba kung gaano sila kahalaga sa atin. 
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Pansariling 
karanasan at 
patotoo 

Saligan ng 
pananampalataya 

Buod 

Maaari mong hangaring banggitin ang isang pagkakataon nang may nakinig o 
nagbigay pansin sa iyo at pinaganda ang iyong pakiramdam. Halimbawa, 
maaari mong ikuwento ang isang pagkakataon nang ang isang bata sa iyong 
klase ay kumaway at ngumiti sa iyo sa tindahan o sa kalsada at paano nito 
pinaganda ang pakiramdam mo. 

Ibigay ang iyong patotoo na mahal ng Ama sa Langit at ni Jesucristo ang bawat 
isa sa atin. Tayo ay mahalaga sa kanila. Ang lahat ay ginagawa nila para tulungan 
tayo. Gusto nilang makabalik tayo sa kanila at mamuhay na kasama nila 
magpakailanman. Matutulungan natin sila sa pamamagitan ng pagmamahal sa 
iba at sa pagtulong sa mga nakapaligid sa atin na madama kung gaano sila 
kahalaga sa atin at sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. 

Anyayahan ang mga bata na magbahagi ng mga karanasan nang may 
nakapagpadamang sila ay mahalaga o nang maipadama nila sa isang tao na 
siya ay minamahal at mahalaga. 

Sabihin sa mga bata na bilang mga kasapi ng Simbahan, naniniwala tayo sa 
paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. Ipaliwanag na ito ay bahagi ng 
ikalabintatlong saligan ng pananampalataya. 

Pasunurin ang mga bata sa pagbigkas ng sumusunod na parirala: "Naniniwala 
kami sa . . . paggawa ng mabuti sa lahat ng tao." 

Anyayahan ang mga bata na sa loob ng buong linggo ay sikapin na 
matulungan ang isang tao na madamang siya ay minamahal at mahalaga. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. 

Mga Gawaing Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam 
Nagpapayaman para sa mga bata. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang 
sa Kaalaman pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdagang patnubay, tingnan ang "Oras ng 

Klase" sa "Mga Tulong Para sa Guro." 

1. Paupuin ang isa sa mga bata sa silya sa gitna ng silid at pagkunwariing 
isang prinsipe o prinsesa na nakaupo sa trono. Ang prinsipe o prinsesa ay 
hindi pinahihintulutang magsalita, habang ang ibang mga bata ay nagsasabi 
ng positibong bagay na naiisip nila tungkol sa kanya. Maaari nilang sabihin 
ang mga bagay na tulad ng, "Siya ay may magandang ngiti"; "Gusto ko ang 
kulay ng kanyang buhok"; Siya ay magalang sa klase"; "Ipinagagamit niya 
ang kanyang mga krayola sa akin." Koronahan ang prinsipe o prinsesa ng 
isang simpleng korona. Bigyan ng pagkakataon ang bawat bata na maging 
prinsipe o prinsesa. 

2. Ipaliwanag na ang pagiging mabuting tagapakinig ay tumutulong sa iba na 
malaman na sila ay mahalaga. Kapag ang ibang tao ay nagsasalita, ang 
mga bata ay dapat makinig nang mabuti at huwag sumali sa usapan. 
Hilingan ang mga bata na makinig na mabuti sa sumusunod na kuwento at 
ipataas ang kanilang mga kamay kapag binanggit mo ang bagay na 
maaaring hindi mangyari. 

Si Michelle ay nagising mga limang minuto bago pumunta sa simbahan. Kung 
hindi siya kumilos nang mabilis, lalakad siyang halatang kagigising lang. Siya 
ay madaling nagpunta sa banyo at naghilamos ng cereal. Nang bumalik siya 
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sa kanyang silid, siya ay natisod sa kanyang alagang buwaya. "Michelle, 
dalawang minuto na lang at aalis na tayo," ang malakas na tawag ng kanyang 
manika. Nagmamadaling sinuklay ni Michelle ang kanyang damit, isinuot ang 
pinakamaganda niyang suklay, at patakbong lumabas ng pinto, 

Pasalamatan ang mga bata sa kanilang pakikinig nang mabuti at hindi pang-
aabala. Pagkatapos ay basahing muli ang kuwento at papalitan sa mga bata 
ng tamang mga salita ang mga maling salita. 

3. Gumawa ng isang kabit-kabit na manikang papel (tingnan ang mga 
paglalarawan) para sa bawat bata. Pakulayan sa kanila ang mga manika 
upang maitulad sa mga miyembro ng klase o mga miyembro ng pamilya. 
Pag-usapan kung paano sila makatutulong sa bawat isa na madamang sila 
ay minamahal. (Maaari silang magsalita ng magagandang bagay sa bawat 
isa, isali ang mga batang gustong sumali sa laro, maging mabuting mga 
tagapakinig, at tulungan ang bawat isa kapag may problema.) 

4. Gumawa ng listahan sa isang panig ng pisara na pinamagatang "Paano 
Ipinakikita ni Jesucristo ang Pagmamahal sa Atin." Pagkatapos ay gumawa ng 
listahan sa kabilang panig na pinamagatang "Paano Tayo Makapagpapakita 
ng Pagmamahal sa Iba." Gawin ang dalawang listahan mula sa mga sagot 
ng mga bata sa mga tanong sa pagsisimula ng aralin. Maaari mo ring ihagis 
ang bag ng bins sa bawat bata nang hali-halili, inaanyayahan ang bata na 
may bag ng bins na magmungkahi ng sagot sa isa sa mga listahan bago ito 
ihagis pabalik sa iyo. 
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20 Pag-alaala kay Jesucristo 
Kapag Tayo ay Tumatanggap 

ng Sakramento 
Layunin Tulungan ang mga bata na palaging alalahanin si Jesucristo at ang kanilang 

mga tipan ng binyag habang tinatanggap ang sakramento. 

Paghahanda 1. Pag-aralan ang 3 Nefias 18:1-11; 20:1-9; at Mateo 26:17-30. 

2. Maghanda ng supot na may lamang ilang maliliit na bagay. 

3. Pagbalik-aralan ang salaysay ni Jesus at ng mga batang Nefita mula sa 
aralin 30 sa ilalim ng pamagat na "Mahal ni Jesucristo ang Lahat ng Bata." 

4. Maghandang tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga titik sa 
"Aking Nadarama ang Pag-ibig ni Cristo" [Aklat ng mga Awit Pambata), ang 
mga titik ay kasama sa likod ng manwal na ito. 

5. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon at Doktrina at mga Tipan. 
b. Larawan 3-57, Binabasbasan ni Jesus ang mga Batang Nefita; larawan 

3-22, Ang Huling Hapunan (62174, Pakete ng Larawan ng Sining ng 
Ebanghelyo 225); larawan 3-1, Binibinyagan ni Juan Bautista si Jesus 
(62133, Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 208); larawan 3-51, 
Sermon sa Bundok (62166, Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 
212); larawan 3-56, Si Cristo at ang mga Bata (62467, Pakete ng Larawan 
ng Sining ng Ebanghelyo 216); larawan 3-10, Ang Unang Pangitain (62470, 
Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 403); at larawan 3-59, 
Ipinapasa ang Sakramento (62021). 

c. Kung maaari, kumuha ng isang trey ng sakramento para sa tinapay at tubig. 

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Matutulungan Tayo ng Sakramento na Alalahanin si Jesucristo 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Isa-isang kunin ang maliliit na bagay mula sa bag na iyong inihanda. Maikling 
ilarawan ang bawat bagay. Kapag natapos ka na, ipabanggit sa mga bata kung 
aling bagay ang kinuha mo nang una, ikalawa, ikatlo, at ang mga susunod pa. 

Ipaliwanag sa mga bata na ang gawaing ito ay nakatulong sa kanilang 
malaman kung gaano sila kagaling na makaalala. 
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Larawan at 
talakayan 

Kuwento sa banal 
na kasulatan 

Pagbabasa ng 
banal na kasulatan 
at talakayan 

Talakayan na 
gumagamit ng 
mga bagay 

Ipakita ang larawan 3-57, Binabasbasan ni Jesus ang mga Batang Nefita. 
Ipabanggit sa mga bata kung ano ang naaalala nila tungkol sa pangyayaring 
ito. Purihin sila sa mga bagay na kanilang masasabi. 

Ipaliwanag na noong si Jesucristo ay kasama ng kanyang mga Apostol sa 
Jerusalem, inutusan niya sina Pedro at Juan na maghanda ng natatanging 
hapunan para sa kanya at sa Labindalawang Apostol (tingnan sa Mateo 
26:17-30). 

Ipakita ang larawan 3-22, Ang Huling Hapunan. 

Ipaliwanag na sinabi ni Jesucristo sa kanyang mga Apostol na ito na ang huling 
pagkakataon nila na makakasalo siya sa pagkain. Alam niya na malapit na siyang 
mamatay. Pagkatapos kumain ng hapunan, ginawa ni Jesus ang isang bagay na 
hindi kailanman nagawa pa sa mundong ito. Binasbasan at ipinamahagi niya ang 
sakramento. Pinira-piraso niya ang tinapay at sinabi sa kanyang mga Apostol na 
kapag kinain nila ito, dapat nilang isipin ang kanyang nasirang katawan. Sila ay 
binigyan niya ng alak at sinabi sa kanila na alalahanin ang kanyang dugo na 
mabubuhos sa lupa para sa kanila. Sinabi niya sa kanila na dapat nilang alalahanin 
na inalay niya ang kanyang buhay upang mabuhay tayo magpakailanman. 

Ipaliwanag na nang dalawin ni Jesus ang mga Nefita, ibinigay rin niya sa kanila 
ang sakramento (tingnan sa 3 Nefias 18:1-11). Tulad ng ginawa niya sa 
Jerusalem, inutusan ni Jesus ang labindalawang disipulo upang kumuha ng 
tinapay at alak. (Ipaliwanag na gumagamit tayo ngayon ng tubig sa halip na 
alak para sa sakramento.) Habang wala ang mga disipulo, sinabihan ni Jesus 
ang mga tao na magtipun-tipon sa paligid niya. 

Nang bumalik ang mga disipulo na may tinapay at alak, pinira-piraso ni Jesucristo 
ang tinapay at binasbasan ito. Binigyan niya ang bawat disipulo ng isang pirasong 
tinapay upang kainin. Pagkatapos ay nagtagubilin si Jesus sa mga disipulo na 
ipamahagi ang tinapay sa mga tao. Nang ito ay matapos, binasbasan at 
ipinamahagi ni Jesus ang alak sa mga disipulo at inutusan silang ipamahagi ito 
sa mga tao. Ipinaliwanag niya na bibigyan niya sila ng karapatan upang basbasan 
at ipamahagi ang sakramento sa lahat ng mga kasapi ng kanyang Simbahan. 

Muli, pagkatapos na makatanggap ang lahat ng sakramento ipinaliwanag ni 
Jesucristo ang layunin nito tulad ng ginawa niya sa kanyang mga Apostol sa 
Jerusalem. 

Basahin nang malakas sa mga bata ang 3 Nefias 18:7 sa Aklat ni Mormon. 
Sabihin sa kanila na ito ang sinabi ni Jesucristo nang bigyan niya ng sakramento 
ang mga Nefita. Bigyang-diin na ang pagtanggap ng sakramento ay pagpapakita 
sa Ama sa Langit na aalalahanin natin si Jesucristo. 

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng mga Nefita kay Jesucristo nang 
tanggapin nila ang sakramento? 

Ipakita ang larawan 3-59, Ipinapasa ang Sakramento. 

Talakayin sa mga bata kung ano ang nagaganap sa oras ng sakramento. 
Gumamit ng mga tanong upang mabanggit ang sumusunod na mga ideya: 

1. Karaniwan tayong umaawit ng himnong pangsakramento. 

2. Pinipiraso ang tinapay ng mga maytaglay ng pagkasaserdote (karaniwan ay 
mga saserdote). Ipakita sa mga bata ang trey ng sakramento para sa tinapay. 
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Talakayan 

Awit 

Talakayan sa 
larawan 

Gawaing 
pagsasadula 
at talakayan 

3. Lumuluhod at binibigkas ng isang maytaglay ng pagkasaserdote (karaniwan 
ay saserdote) ang panalangin ng sakramento para sa tinapay. (Maaari mong 
naising basahin ang mga salita ng mga panalangin ng sakramento na 
matatagpuan sa Moronias 4 at 5 at sa Doktrina at mga Tipan 20:77, 79.) 

4. Ipinapasa ang tinapay ng mga maytaglay ng pagkasaserdote (karaniwan ay 
mga diyakono). 

5. Lumuluhod at binibigkas ng isang maytaglay ng pagkasaserdote (karaniwan 
ay saserdote) ang panalangin ng sakramento para sa tubig. (Ipakita ang trey 
ng sakramento para sa tubig.) 

6. Ipinapasa ang tubig ng mga maytaglay ng pagkasaserdote (karaniwan ay 
mga diyakono). 

• Ano ang dapat nating isaisip kapag ipinapasa ang sakramento? (Si 
Jesucristo at kung gaano niya tayo kamahal.) 

Dapat Nating Alalahanin si Jesucristo sa Oras ng Sakramento 

• Ano ang magagawa natin upang maalala si Jesucristo sa oras ng sakramento? 

• Ano ang ilang kuwento tungkol sa Tagapagligtas na maaari nating isipin sa 
oras ng sakramento? 

• Ano ang ilang awit na maaari nating isipin sa oras ng sakramento? 

Sa oras ng sakramento, maaari nating isipin ang mga bagay na alam natin 
tungkol kay Jesucristo upang tulungan tayong maalala at mahalin siya. 

Tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita sa "Aking 
Nadarama ang Pag-ibig ni Cristo." 

• Ano ang inyong nadama nang inaawit o binibigkas ninyo ang mga salita sa 
awit na ito? 

• Ano ang mararamdaman ninyo kung inisip ninyo ang mga salita ng awit na 
ito sa oras ng sakramento? 

Sabihin sa mga bata na ikaw ay may ilang larawan at gusto mong sabihin nila 
sa iyo ang tungkol sa bawat isa. Ipakita ang mga larawan at maikling talakayin 
ang bawat isa na kasama ang mga bata. Sikaping isali ang bawat bata 
hangga't maaari. Gamitin ang larawan 3-1, Binibinyagan ni Juan Bautista si 
Jesus; larawan 3-51, Sermon sa Bundok; larawan 3-56, Si Cristo at ang mga 
Bata; at larawan 3-10, Ang Unang Pangitain. 

Ipaalala sa mga bata na maiisip nila si Jesucristo sa pamamagitan ng pag-alaala 
sa mga kuwento tungkol sa kanya at pag-iisip kung gaano niya kamahal sila. 

Ipaalala sa mga bata na sila ay may gagawin upang tulungan silang maalala kung 
paano sila dapat kumilos sa oras ng sakramento. Pumili ng dala-dalawang bata 
upang isadula ang mga sumusunod na paraan ng pagkilos. Papuntahin sila sa 
harap ng silid. Ibulong sa bawat isa kung ano ang gagawin niya. Papanoorin 
ang ibang mga bata at pagkatapos ay papiliin sila ng paraan na dapat nilang 
ikilos sa oras ng sakramento. Ipasabi sa dalawang kasali kung ano ang iniisip 
nila. Talakayin na kasama ng mga bata kung bakit ang magandang pagkilos ay 
nagpapahintulot sa kanila na isipin si Jesucristo nang may higit na paggalang. 
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1. Magkunwaring gumuguhit ng 
larawan o nagkukulay. 

2. Magkunwaring bumubulong sa 
iyong mga katabi. 

3. Magkunwaring pinaglalaruan mo 
ang isang laruan at gumagawa ng 
ingay mula dito. 

Maupo nang mapitagan at mag-isip 
ng mga kuwento mula sa mga 
banal na kasulatan tungkol kay 
Jesucristo. 

Maupo nang may mapitagan at 
isipin kung gaano ka kamahal 
ni Jesucristo. 

Mapitagang tumanggap ng 
sakramento at pagkatapos ay 
mapitagang ipasa ito. 

Buod 

Pagbabasa sa 
banal na kasulatan 

Patotoo ng guro 

ipaliwanag sa mga bata na dapat nilang alalahanin si Jesucristo kapag sila ay 
tumatanggap ng sakramento at ganoon din sa loob ng buong linggo. Basahing 
muli ang sumusunod na pangungusap mula sa 3 Nefias 18:7: "At kung lagi 
ninyo akong aalalahanin ang aking Espiritu ay mapapasainyo." 

Ibigay ang iyong patotoo na ang Ama sa Langit ay nalulugod sa atin kapag 
sinisikap nating alalahanin si Jesucristo at sinusunod ang kanyang mga turo. 
Hikayatin ang mga bata na isipin si Jesucristo sa susunod na pagkakataon na 
sila ay tatanggap ng sakramento. 

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. 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 maaari, kumuha ng maliit na larawan ni Jesucristo para sa bawat bata 
at sulatan ng maikling sulat sa likod. Sabihin sa mga bata na maaari nilang 
ilagay ang mga larawan sa lugar na maaalala nila si Jesus at ang kanyang 
pagmamahal sa kanila. 

2. Basahin o awitin ang "Mga Kuwentong Tungkol kay Jesus" (Aklat ng mga Awit 
Pambata). 

Mga k'wentong tungkol kay Jesus, ibig ko, 
Ako'y magtatanong pa kung S'ya'y narito. 
Tungkol sa dagat at paligid. 
K'wento kay Jesus, sabihin mo. 

Mga bata sa kanya nakapalibot; 
Biyaya ni Jesus sa 'ki'y umaabot. 
Wika't gawa N'ya ay kay bait, 
Mukha N'ya'y puspos ng pag-ibig. 

Kwentong tungkol sa dagat na nagngangalit 
Bangka sa Galilea bagyo'y sinapit. 
Ang Gurong handa at mabait 
Pinapaya, hangi't tubig. 
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3. Anyayahan ang bawat bata na ibulong sa iyo habang siya ay lumalabas ng 
silid ang isang bagay na iisipin niya tungkol kay Jesucristo sa susunod na 
pagkakataong ipapasa ang sakramento. Sa pamamagitan ng pagbulong ay 
maiiwasan ng mga batang ulitin na lang ang sinabi ng iba, at makatutulong 
sa pagpipitagan habang sila ay palabas ng silid-aralan. 

4. Iparinig sa mga bata ang sumusunod na kuwento tungkol sa isang batang 
lalaki na natulungan sa pamamagitan ng pag-alaala kay Jesus. 

"Si Scott at ang kanyang pamilya ay kalilipat lang sa isang bagong lungsod. 
Ang unang araw sa kanyang bagong bahay ay ang kanyang ikawalong 
kaarawan, pero wala siyang mga kaibigan na makalaro, at walang mga lolo 
at lola o mga pinsan na dumadalaw tulad ng dati. 

"Sinabi ng kanyang ina, 'Huwag kang mag-alala Scott, mag-uumpisa na 
ang pag-aaral sa susunod na linggo at magkakaroon ka na ng maraming 
bagong kaibigan.' 

"Nagpasukan na, pero kung anuman iyon si Scott ay lalong nalungkot. 
Ang lahat ng mga batang lalaki ay tila may mga sariling kaibigan. Sila ay 
nagtatawanan at masayang-masayang magkakasama, pero hindi nila 
inanyayahan si Scott na makisali sa kanila. Siya ay nanood na lang sa 
tabi. Kapag tapos na ang eskuwela sa bawat araw, siya ay mag-isang 
naglalakad pauwi. . . . 

"Nang makalipas ang ilang panahon, naalala ni Scott ang nakalulungkot na 
sandaling ito at sinabi niya, 'Bago ako lumipat, binigyan ako ng aking guro 
[sa Primarya] ng isang maliit na nakakuwadrong larawan ni Jesus. Inilagay 
ko ito sa tabi ng aking kama. Sa tuwing titingnan ko ang larawang ito, 
gumaganda ang aking pakiramdam. Naalala ko na mahal ni Jesus ang mga 
bata. Naramdaman kong mahal niya ako at alam niya kung ano ang aking 
nararamdaman" {Family Home Evenings, manwal big. 1 [1972], p. 140). 

• Paano natulungan si Scott ng pag-alaala kay Jesus? 

• Paano tayo matutulungan ng pag-alaala kay Jesus? 

5. Hamunin ang mga bata na manatiling tahimik sa loob ng isang minuto at 
isipin si Jesucristo. 

6. Basahin o awitin ang "Si Jesus ay Isipin" (Primarya 2). 

'Di dapat mahirap maupo at 
Tahimik na si Jesus isapuso. 
Lahat ng ginawa niya para sa 'kin; 
'Di dapat mahirap na 'to'y isipin. 

Koro: 
'Di dapat mahirap ako ma'y munti, 
Si Jesus isipin, o kaydali. 
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Ipinapaalala sa Atin ng 
Sakramento ang Ating 
mga Tipan 
Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na ang pagtanggap ng sakramento ay 

makatutulong sa kanila na alalahanin ang mga tipan ng binyag. 

Paghahanda 1. Basahin ang Moronias 4:3 at 5:2. 

2. Maghandang tulungan ang mga bata na bigkasin at matutuhan ang ikatlong 
saligan ng pananampalataya. 

3. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon. 
b. Singsing at kalasag na PAT. 
c. Larawan 3-13, Binibinyagan ang Isang Batang Lalaki (62018); larawan 3-

59, Ipinapasa ang Sakramento (62021); larawan 3-9, Si Jesus, ang Cristo 
(62572; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 240). 

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Ang Panalangin ng Sakramento ay Nagpapaalala sa Atin sa Ating mga 
Tipan sa Binyag 

Sabihin sa mga bata na makinig na mabuti. Kung sasabihin mo ang isang 
bagay na dapat nilang gawin o isipin sa oras ng sakramento, sila ay dapat na 
tumayong matuwid. Kung sasabihin mo ang isang bagay na hindi nila dapat 
gawin o isipin sa oras ng sakramento, sila ay dapat yumuko. 

Basahin ang sumusunod na mga pahayag nang isa-isa, na binibigyan ang mga 
bata ng panahong sumagot. 

1. Alalahanin na mahal tayo ng Ama sa Langit at ni Jesucristo. (Tumayo) 

2. Isipin ang tungkol sa pagpunta sa piknik. (Yumuko) 

3. Alalahanin na pinagaling ni Jesucristo ang mga taong maysakit. (Tumayo) 

4. Bumulong at kausapin ang iyong katabi. (Yumuko) 

5. Maging malikot at gumalaw sa iyong upuan. (Yumuko) 

6. Manalangin sa Ama sa Langit. (Tumayo) 
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Gawaing may 
larawan 

Banal na kasulatan 
at talakayan 

Saligan ng 
pananampalataya 

Kuwento 

7. Gumuhit ng mga larawan o maglaro. (Yumuko) 

8. Alalahanin ang mga kuwento tungkol kay Jesucristo. (Tumayo) 

Ipakita ang larawan 3-13, Binibinyagan ang Isang Batang Lalaki, at larawan 3-
59, Ipinapasa ang Sakramento. Ipaisip sa mga bata ang pinakahuli nilang 
pagtanggap ng sakramento. Sabihin sa kanilang alalahanin kung ano ang inisip 
at ginawa nila sa oras ng sakramento. Sabihin sa kanila na sagutin ang mga 
sumusunod na tanong sa kanilang mga sarili, nang hindi malakas: 

• Naging mapitagan ka ba sa oras ng sakramento? 

• Inisip mo ba ang Tagapagligtas sa oras ng sakramento? 

• Nakinig ka ba sa mga salita ng mga panalangin ng sakramento? 

Basahin nang malakas ang Moronias 4:3 at iparinig sa mga bata ang dalawang 
pangako na ginagawa nila sa Ama sa Langit kapag sila ay tumatanggap ng 
sakramento. Bigyang-diin ang mga salita, kung kinakailangan, upang tulungan 
silang malaman ang dalawang pangakong ito. 

Tayo ay nangangako na— 

1. Palaging alalahanin si Jesucristo. (Hayaang ipakita ng isang bata ang 
larawan 3-9, Si Jesus, ang Cristo.) 

2. Sundin ang mga kautusan. (Hayaang ipakita ng isang bata ang singsing 
at kalasag na PAT. Pagbalik-aralang kasama ng mga bata ang ibig sabihin 
ng PAT.) 

Himukin ang mga bata na makinig na mabuti sa mga panalangin ng sakramento 
bawat linggo upang marinig ang dalawang pangako na ginagawa nila: 

1. Palaging alalahanin si Jesucristo. 

2. Sundin ang kanyang mga kautusan. 

Ipaliwanag na ito rin ang mga pangako na ginagawa natin kapag tayo ay 
binibinyagan. Ipaulit sa mga bata ang dalawang pangakong ito nang malakas. 
Bigyang-diin na nagtitiwala ang Ama sa Langit na tutuparin natin ang ating mga 
pangako sa kanya, at alam natin na laging tutuparin ng Ama sa Langit ang 
kanyang mga pangako sa atin. 

Ipaliwanag na hindi laging madaling alalahanin ang ating mga pangako. Ang 
pagtanggap ng sakramento tuwing Linggo at pakikinig sa mga panalangin ng 
sakramento ay makatutulong sa atin na maalalang tuparin ang ating mga 
pangako sa Ama sa Langit. 

Tulungan ang mga bata na bigkasin ang ikatlong saligan ng pananampalataya. 
Bigyang-diin na makababalik lamang tayo sa Ama sa Langit at kay Jesucristo 
kung susundin natin ang kanilang mga kautusan. 

Isalaysay sa iyong sariling mga salita ang kuwento ni Jonathan, isang batang 
lalaki na nakadama ng kahalagahan ng sakramento: 

Si Jonathan ay nakatira sa isang malaking rantso na kasama ang kanyang mga 
magulang. Siya ay may sariling maliit na kabayo, at kadalasan ay tinutulungan 
niya ang kanyang ama sa pag-aalaga ng mga kabayo sa rantso. Isang araw si 
Jonathan ay nalaglag mula sa kanyang kabayong maliit at nasaktan ang kanyang 
likod. Pagkatapos siyang masuri, sinabi ng doktor kay Jonathan at sa kanyang 
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mga magulang na gagaling si Jonathan pero kailangan niyang manatili sa higaan 
sa loob ng maraming linggo. 

Si Jonathan ay nabinyagan na isang kasapi ng Simbahan mga dalawang buwan 
bago nangyari ang sakuna. Siya ay gumawa ng tipan, o pangako, sa Ama sa 
Langit na susundin niya ang mga kautusan. Ang pagtanggap ng sakramento ay 
nakatulong sa pagpapaalala kay Jonathan ng kanyang tipan. Siya ay nakinig na 
mabuti sa mga panalangin ng sakramento at magalang na nakaupo habang 
ipinapasa ang sakramento. Sa bawat sandali, pinakinggan ni Jonathan ang 
mga salita na bumabanggit sa kanyang mga tipan—laging alalahanin si Jesus 
at sundin ang kanyang mga kautusan. Alam ni Jonathan na kapag sinabi niya 
ang "siya nawa" at tinanggap ang sakramento, nangangahulugang sisikapin 
niyang tuparin ang kanyang mga tipan sa Ama sa Langit. 

Ngayong kailangang manatili ni Jonathan sa higaan, hindi siya makapupunta sa 
simbahan at hindi siya makatatanggap ng sakramento. Nasasabik si Jonathan 
sa mga sandaling iyon ng katahimikan at pagpipitagan kapag ang sakramento 
ay binabasbasan at ipinapasa. Alam niya kung gaano kahalaga na laging 
mapaalalahanan sa mga tipan na kanyang ginawa. Gusto niyang mapasakanya 
ang Espiritu ng Ama sa Langit. Nagpasiya si Jonathan na tanungin ang obispo 
kung madadala sa kanyang bahay ang sakramento sa Linggo. 

Ang obispo ay natuwa nang malamang gusto ni Jonathan na matanggap ang 
sakramento at gusto niya na mapaalalahanan sa mga tipan na kanyang ginawa 
sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. Ang obispo ay nakipag-usap sa dalawang 
nagtataglay ng pagkasaserdote upang dalawin si Jonathan sa rantso tuwing 
araw ng Linggo at ihanda ang sakramento para sa kanya. 

• Bakit nasasabik si Jonathan na pumunta sa simbahan? (Gusto niyang 
makatanggap ng sakramento.) 

• Bakit gusto niyang tumanggap ng sakramento? (Gusto niyang mapaalalahanan 
siya sa mga pangako sa binyag at sa pangako na mapapasakanya ang 
Espiritu ng Ama sa Langit.) 

Ang Pag-alaala sa mga Tipan ng Binyag ay Makatutulong sa 
Atin na Sundin ang mga Turo ni Jesucristo 

Mga kalagayan at Ipaliwanag na kung araw-araw nating iniisip si Jesucristo, mas malamang na 
mga talakayan maalala natin ang kanyang mga turo at ang mga pangako o mga tipan na 

ginawa natin upang sundin siya. Anyayahan ang mga bata na isadula ang mga 
sumusunod na kalagayan, at hayaan silang magpasiya kung paano nila 
lulutasin ang bawat isa: 

1. Sina Anna at Gretchen ay magkapatid. Ang kaibigan ni Anna ay dumating 
upang makipaglaro. Gusto ni Gretchen na makipaglaro sa kanila, pero ayaw 
siyang isali ni Anna. Ano ang dapat gawin ni Anna? 

• Paano makatutulong kay Anna ang pag-alaala kay Jesucristo na sundin 
ang isang kautusan? 

• Anong kautusan ang kanyang sinusunod? 

2. Isinuot ni Darren ang damit ng kanyang kapatid na lalaki nang hindi 
nagpapaalam at nalagyan ito ng mantsa. Ano ang dapat gawin ni Darren? 

• Paano makatutulong kay Darren ang pag-alaala kay Jesucristo na sundin 
ang isang kautusan? 
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• Anong kautusan ang kanyang sinusunod? 

3. Nakakita si Ian ng isang laruang kotse sa labas ng kanyang bahay. Gusto 
niya itong itago, pero natitiyak niya na ito ay sa kaibigan niyang si Dee, na 
nakatira sa kalyeng iyon. Ano ang dapat gawin ni Ian? 

• Paano makatutulong kay Ian ang pag-alaala kay Jesucristo na sundin ang 
isang kautusan? 

• Anong kautusan ang sinusunod ni Ian? 

4. Si Jacob ay papunta sa labas upang maglaro. Ang nanay niya ay naglilinis 
ng bahay. Nang si Jacob ay papalabas na para maglaro, napansin niya ang 
kanyang nanay na mukhang pagud na pagod. Ano ang dapat gawin ni Jacob? 

• Paano makatutulong kay Jacob ang pag-alaala kay Jesucristo na sundin 
ang isang kautusan? 

• Anong kautusan ang sinusunod ni Jacob? 

Pasalamatan ang mga bata sa kanilang magagandang ideya. 

Buod 

Ipaalala sa mga bata na kapag tayo ay binibinyagan, nangangako tayo na laging 
aalalahanin si Jesucristo (itaas ang isang daliri). Nangangako rin tayo na 
susundin ang kanyang mga kautusan (itaas ang dalawang daliri). Sabihin sa 
kanila na kapag tumingin sila sa kanilang kamay at nakita ang kanilang singsing 
na PAT, ang makita ang dalawang daliri na malapit sa kanilang palasingsingan 
ay makatutulong sa kanila na maalaala ang dalawang pangako na gagawin nila 
kapag sila ay bibinyagan na. 

Pagbalik-aralan ang mga kuwento sa banal na kasulatan tungkol sa pagbabasbas 
at pagpapasa ng sakramento ni Jesucristo mula sa aralin 32. 

Patotoo ng guro Ibigay sa mga bata ang iyong patotoo na mahal tayo ni Jesucristo at gusto niyang 
alalahanin natin siya. Himukin sila na maghanda para sa mga tipan na kanilang 
gagawin kapag sila ay bibinyagan na sa pamamagitan ng pagiging magalang 
sa oras ng sakramento, iniisip ang panalangin ng sakramento, at pag-alaala 
kay Jesus. Ipaalala sa kanila na pagkatapos nilang mabinyagan, ipapakita nila 
sa Ama sa Langit na gusto nilang tuparin ang kanilang mga pangako sa kanya 
sa bawat pagkakataon na tumatanggap sila ng sakramento. 

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. 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 dapat silang pumunta sa pulong sakramento na 
handang maupo nang tahimik sa oras ng sakramento at isipin kung gaano 
sila kamahal ng Ama sa Langit at ni Jesucristo. 

Ituro sa mga bata ang sumusunod na tula: 
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Bisig ko'y ititiklop, ulo ko'y iyuyuko, 
At magiging tahimik na ako; 
Habang binabasbasan ang sakramento, 
Ay aalalahanin ko Kayo. 

Bigkasin ang tula para sa mga bata. Pagkatapos ay ulitin na kasama sila na 
itinitiklop ang iyong mga bisig at iniyuyuko ang iyong ulo tulad ng nakasaad. 

• Ano ang ating itinitiklop? (Ang ating mga bisig.) 

• Ano ang ating iniyuyuko? (Ang ating ulo.) 

• Sa oras ng sakramento, dapat ba tayong maging tahimik o maingay? 

• Sino ang dapat nating isipin sa oras ng sakramento? (Si Jesus.) 

Bigkasing muli ang tula at hayaan ang mga bata na punan ang nawawalang 
mga salita at gawin ang mga galaw hanggang sa alam na alam na nila ito. 
Pagkatapos ay ulitin ito na kasama ng mga bata. 

2. Tanungin ang mga bata kung ano ang alam nila tungkol kay Jesucristo. Ito 
ang ilang bagay na maaari nilang isipin sa oras ng sakramento. Ipakita ang 
larawan 3-46, Si Jesus na Nananalangin sa Getsemani, at sabihin sa mga 
bata kung ano ang nangyari sa halamanan (tingnan sa Mateo 26:36-46). 
Pahintulutan ang Espiritu na patnubayan ka sa pagtuturo sa mga bata 
tungkol sa banal na pangyayaring ito. 

3. Ibigay ang gunting, pandikit, at mga kopya ng sumusunod na bigay-sipi sa 
mga bata. Basahin ang itaas na bahagi ng pahina na kasama ng klase. 
Bigyan ng tagubilin ang mga bata na gupitin ang mga putul-putol na guhit at 
ilagay ang mga salita sa tamang pagkakasunud-sunod. Kapag nagawa na 
ito ng mga bata, ang mga salita ay dapat na maging "palaging alalahanin si 
Jesucristo" at "sundin ang mga kautusan." Ipadikit sa kanila ang mga putul-
putol na salita ayon sa tamang pagkakasunud-sunod upang mabuo ang 
pangungusap. 

Pag-alaala kay Jesucristo 

Kapag ako ay tumatanggap ng sakramento, sinasariwa ko ang aking 

mga tipan sa Ama sa Langit. Ipinangangako ko na 

at 

, I I l I J I T , 

; kautusan [Jesucristo ^ang ! susundin j aalalahanin^ palaging [mga! si I 
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Aralin 20 Tayo ay Maaaring Manalangin 
sa Ama sa Langit 

Layunin Palakasin ang pagnanais ng bawat bata na manalangin sa Ama sa Langit tulad 
ng ginawa ni Jesucristo. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang 3 Nefias 17 hanggang 19. 

2. Maghandang awitin o bigkasin ang mga titik sa 'Ama sa Langit, Salamat sa 
Inyo" (Mga Himno at Awit Pambata). 

3. Maghanda ng isang piraso ng papel para sa bawat bata tulad ng 
sumusunod: 

Ako ay Ako ay 
Nagpapasalamat Humihiling 
sa Inyo sa Inyo 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon. 
b. Isang lapis o krayola para sa bawat bata. 
c. Larawan 3-60, Nananalangin ang Batang Babae (62310); at larawan 3-61 

Si Jesus ay Nananalanging Kasama ng mga Nefita (62542). 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Tayo ay Maaaring Makipag-usap sa Ating Ama sa Langit 

Gawaing pantawag Ipakita ang larawan 3-60, Nananalangin ang Batang Babae. 

P a n s i n • Paano natin maaaring makausap ang ating Ama sa Langit? 

• Bakit tayo nananalangin sa ating Ama sa Langit? 
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• Kailan tayo maaaring manalangin sa ating Ama sa Langit? 

Dahil mahal na mahal tayo ng Ama sa Langit, ginawa niyang maaari para sa 
atin na makipag-usap sa kanya. Gusto niyang pasalamatan natin siya para sa 
ating mga pagpapala. Gusto rin niyang hingin natin ang kanyang tulong 
kailanman natin ito kailangan. 

Tayo ay Maaaring Magpasalamat sa Ating Ama sa Langit 

Talakayan Ipaliwanag na kapag tayo ay nananalangin, dapat nating pasalamatan ang 
Ama sa Langit para sa ating mga pagpapala. 

• Ano ang ilang pagpapala na ibinigay sa atin ng Ama sa Langit na maaari 
nating pagpasalamatan sa Kanya? (Maaaring isama sa mga sagot ang ating 
mga tahanan, pamilya, ang magandang daigdig, pagkain, at damit.) 

Kapag tayo ay nakikipag-usap sa Ama sa Langit, tayo ay gumagamit ng mga 
natatanging salita. Kapag pinasasalamatan natin siya, sinasabi nating, 
"Nagpapasalamat kami sa inyo." 

Pahintulutan ang mga bata na sabihin sa klase kung paano nila pasasalamatan 
ang Ama sa Langit para sa tiyak na pagpapala. Hilingan ang bawat bata na 
mag-isip ng isang bagay na maaaring ipagpasalamat sa Ama sa Langit na 
ginagamit ang mga salitang Nagpapasalamat po ako sa inyo. 

Kuwento Hayaang makinig ang mga bata habang inilalahad mo sa iyong sariling mga salita 
ang sumusunod na kuwento tungkol kay Jean at kung paano niya naalalang 
pasalamatan ang Ama sa Langit. 

Panahon ng digmaan noon sa Inglatera. Madilim kaya si Jean ay natatakot. Ang 
kanyang lola ay nakatira sa isang maliit na baryo malapit sa London, at papunta 
na si Jean doon upang dalawin siya. Kinailangan niyang magbisikleta nang 
tatlong kilometro upang marating ang pangunahing kalsada. Si Jean ay 
nanalangin nang buong-puso na siya'y maging ligtas. 

Habang siya ay nagbibisikleta at nananalangin, isang malakas, malamig na 
hangin ang halos pumatid sa kanyang hininga. Si Jean ay muling nanalangin 
para sa kaligtasan at magawa niyang makita ang daraanan. 

Walang anu-ano'y may liwanag na lumitaw sa burol. Nagpatuloy si Jean sa 
pagbibisikleta patungo sa liwanag. Nanatiling naroroon sa harapan niya ang 
liwanag na iyon sa kanyang buong paglalakbay. 

Malaking-malaki ang pasasalamat ni Jean. Alam niyang sinagot ng Ama sa 
Langit ang kanyang panalangin. Sa tuwing maaalala niya ito, muli niyang 
pinasasalamatan ang Ama sa Langit. (Tingnan sa "The Light," ni Lucile C. 
Reading, Children's Friend, Ago. 1965, p. 45.) 

Bigyang-diin na tulad ng pag-alaala ni Jean na pasalamatan ang Ama sa Langit, 
ang bawat isa sa atin ay dapat na maalalang pasalamatan siya sa lahat ng 
ibinibigay niya at sa tulong na ating tinatanggap. 

Awit at talakayan Awitin o bigkasing kasama ng mga bata ang unang talata ng "Ama sa Langit, 
Salamat sa Inyo." 

Ama sa Langit, salamat sa inyo. 
Sa kabutihan, awa't pag-ibig N'yo. 
Sa tahanan, kaibiga't magulang, 
At sa bawat biyayang nakakamtan. 
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Hilingan ang mga bata na ibahagi ang ibang biyaya na kanilang pinasalamatan 
sa Ama sa Langit. 

Tayo ay Maaaring Humingi ng Tulong sa Ama sa Langit 

Larawan at patotoo Ituro ang larawan 3-60, Nananalangin ang Batang Babae. 

Ibigay ang iyong patotoo na kahit na ano pang suliranin mayroon tayo, maaari 
tayong humingi ng tulong sa Ama sa Langit kailanman natin kailangan ito. 

• Ano ang ilang bagay kung saan ay maaari nating hingin ang tulong ng Ama 
sa Langit? (Bigyan ng panahon ang mga bata na mag-isip. Maaaring isama 
sa mga sagot ang tulong sa pagbibigay ng pananalita o paggawa ng gawain 
sa paaralan, tulong na maunawaan at matutuhang sundin ang mga kautusan, 
natatanging proteksiyon, at tulong upang gumaling sa karamdaman.) 

Ipakuwento sa mga bata ang mga pagkakataon nang sila ay nanalangin para 
sa isang tao, tulad ng mga miyembro ng pamilya, kaibigan, o kapitbahay. 

Ang mga natatanging salita na ginagamit natin kapag humihingi tayo ng tulong 
sa Ama sa Langit ay Hinihiling ko po sa inyo. Ipaulit ang mga salitang ito sa 
mga bata. 

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa ikalawang talata ng "Ama sa Langit, Salamat 
sa Inyo." Hilingan ang mga bata na makinig sa mga salita at sabihin kung ano 
ang maaari nilang hilingin sa Ama sa Langit. 

Tulungang maging mabuti't mabait. 
At sa 'king ama at ina'y makinig. 
Sa ngalang Jesus ako'y pagpalain, 
Bilang anak N'yo ako'y kalingain. 

Dapat Tayong Manalangin nang Madalas, Tulad ng Ginawa ni Jesucristo 

Paglalahad ng guro Ituro na si Jesucristo ay nanalangin nang maraming beses sa Ama sa Langit 
nang siya ay nabuhay sa lupa. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-
uli, siya ay nanalangin din sa Ama sa Langit. Nang dalawin ni Jesucristo ang 
mga Nefita, sila ay tinuruan at pinagpala niya. Siya rin ay nanalangin para sa 
mga tao at tinuruan sila na dapat din silang manalangin. 

Ipakita ang larawan 3-61, Si Jesus ay Nananalanging Kasama ng mga Nefita. 

Ipaliwanag na sinasabi sa Aklat ni Mormon na tinipon ni Jesucristo ang mga tao 
sa paligid niya at sila ay pinaluhod. Nang sila ay lumuhod na sa lupa, siya rin ay 
lumuhod at nanalangin sa Ama sa Langit. Siya ay nagbigay ng napakagandang 
panalangin kaya nang marinig nila ang kanyang mga salita, ang mga tao ay 
napuspos ng kagalakan, 

Pagkatapos silang maturuan ni Jesucristo ng maraming kahanga-hangang 
bagay, tinuruan niya sila na dapat silang manalangin tulad ng ginawa niya. 

Basahin ang 3 Nefias 18:16. 

• Ano ang sinasabi sa talatang ito ng banal na kasulatan na itinuro ni 
Jesucristo sa mga Nefita? (Sila ay tinuruan niyang manalangin.) 

Ipaliwanag na iniwan ni Jesucristo ang mga Nefita, pero siya ay bumalik sa 
ikalawang pagkakataon. Nang siya ay bumalik, muli siyang nanalangin sa Ama 
sa Langit upang pasalamatan siya sa pagtulong sa kanyang mga disipulong 

Larawan 

Talakayan sa banal 
na kasulatan 
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Nefita. Hiniling din niya sa Ama sa Langit na basbasan ang mga tao. Si 
Jesucristo ay nanalangin nang maraming ulit habang siya ay kasama ng mga 
Nefita. Ang ilan sa kanyang mga panalangin ay nakatala sa Aklat ni Mormon. 
Sinasabi sa atin ng Aklat ni Mormon na ang ilan sa mga panalangin na kanyang 
ibinigay ay napakaganda kung kaya't hindi maaaring isulat ang mga ito. 

Ipaliwanag na dapat gawin ng bawat isa sa atin ang mga bagay na itinuro ni 
Jesucristo sa mga Nefita at manalangin nang madalas sa Ama sa Langit. 

• Kailan tayo maaaring manalangin sa Ama sa Langit? (Bigyan ng pagkakataong 
sumagot ang mga bata, at talakayin ang iba't ibang pagkakataon na maaaring 
manalangin ang mga bata, kabilang na sa tuwing umaga at gabi, sa oras ng 
pagkain, kasama ng kanilang mga pamilya, o kailanman na sila ay may mga 
problema o nangangailangan ng natatanging tulong.) 

• Ano ang mga natatanging salita na ginagamit natin kapag nakikipag-usap 
tayo sa Ama sa Langit? 

Ipaulit sa mga bata ang "Nagpapasalamat po ako sa inyo" at "Hinihiling ko po sa 
inyo." Hikayatin ang mga bata na gumamit ng ibang naaangkop na salita para 
sa panalangin. Maaari nilang sanaying gamitin ang "kayo," "ninyo," at "inyo." 

Buod 

Gawain Ibigay sa mga bata ang mga papel na iyong inihanda at isang lapis o krayola. 
Hilingan ang bawat bata na gumuhit ng larawan sa bawat kalahati ng papel na 
ipinapakita kung ano ang kanyang pasasalamatan at kanyang ipapanalangin. 

Patotoo ng guro Ibahagi sa mga bata ang iyong patotoo tungkol sa panalangin. Bigyang-diin na 
isang napakalaking pagpapala na tayo ay makapanalangin sa Ama sa Langit 
upang pasalamatan siya at humingi ng tulong sa kanya. Anyayahan ang mga 
bata na manalangin araw-araw, at paalalahanan na maaari silang manalangin 
anumang oras at saan man nila gusto. 

Para sa paghahanda sa pangwakas na panalangin, magpamungkahi sa mga 
bata ng mga bagay na maaaring pasalamatan sa Ama sa Langit ng taong 
magbibigay ng panalangin. Magpamungkahi rin sa kanila ng mga bagay na 
maaari nilang hilingin. 

Ikaw mismo ang magbigay ng pangwakas na panalangin na inaalaala ang mga 
ideya na iminungkahi ng klase. 

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

para sa mga bata. 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. Bigkasin ang sumusunod na tula na ginagawa ang mga galaw. Pagkatapos 
ay ulitin ito na kasama ng mga bata na ginagawa ang mga galaw. 

Maraming salamat sa araw na maliwanag, (itaas ang mga kamay, 
pinagdidikit ang mga daliri upang ihugis araw) 

Sa mga ibong nag-aawitan sa umaga, (iunat ang mga kamay sa tagiliran na 
parang mga ibong lumilipad) 
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Sa mga batang masasaya kahit saan, (ngumiti) 
At sa inyong pagmamahal aming Ama. (iyuko ang ulo, itiklop ang mga 

kamay, na parang nananalangin) 

2. Sabihin sa iyong sariling mga salita ang sumusunod na kuwento tungkol sa 
kung paano nasagot ang panalangin ng isang maliit na batang lalaki. 

Isang walong-taong-gulang na batang lalaki ang nasa operating table ng isang 
ospital. Ang kanyang mga magulang ay patay na, pero siya ay natutong 
manalangin, Alam niyang maselan ang operasyon. Hinilingan niya ang doktor 
na mag-oopera sa kanya, "Doktor, bago kayo magsimulang mag-opera, puwede 
bang ipagdasal ninyo ako?" Nagtatakang napatingin ang doktor na mag-oopera 
sa batang lalaki at sinabi, "Bakit, hindi kita puwedeng ipagdasal," 

Pagkatapos ay tinanong ng batang lalaki ang ibang mga doktor na tumutulong, 
at lahat ay iisa ang sagot. Sinabi ng batang lalaki, "Kung hindi ninyo ako 
ipagdarasal, puwede po ba kayong maghintay habang nananalangin ako 
para sa aking sarili?" Siya ay lumuhod sa operating table, itiniklop ang mga 
kamay, at sinabi, "Ama sa Langit, isa po lamang akong ulilang maliit na 
batang lalaki, pero malubha po ang aking sakit at ang mga doktor pong ito 
ang mag-oopera. Pakiusap po na tulungan silang gawin ito nang tama. At 
ngayon, Amang nasa Langit, kung inyo po akong pagagalingin. ako po ay 
magiging mabuting bata, Salamat po sa pagpapagaling ninyo sa akin." 

Nang matapos siyang manalangin, ang mga doktor at nars ay naluha. Ang 
batang lalaki ay humiga sa operating table at sinabing, "Handa na po ako." 
(Iniangkop mula sa, Sharing the Gospel with Others, ni George Albert Smith, 
pinili ni Preston Nibley [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1948], p. 144-45.) 

3. Gumawa ng pang-isang linggong tsart ng panalangin para sa bawat bata sa 
isang kalahating piraso ng papel upang malagyan niya ito ng marka sa umaga 
at gabi kapag siya ay nananalangin. Sa isa pang kalahati ng papel, ipaguhit 
sa bawat bata ang kanyang sariling larawan na nananalangin. Anyayahan ang 
bawat bata na ilagay ang tsart ng kanyang panalangin sa kanyang tahanan 
kung saan maaari niyang makita at maalalang markahan ito sa umaga at gabi. 

4. Pagbalik-aralan na kasama ng mga bata ang unang saligan ng 
pananampalataya. 
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Mga Templo at mga Walang-
hanggang Pamilya 
Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na ang mga pamilya ay 

makapagsasama-sama sa kawalang-hanggan. 

Paghahanda 1. Maghandang awitin o bigkasin ang mga titik sa "Mag-anak ay Magsasama-
sama sa Kawalang-hanggan" (Aklat ng mga Awit Pambata) at "Mag-anak na 
Kaysaya" (Aklat ng mga Awit Pambata); ang mga titik sa kapwa awit ay 
kasama sa likod ng manwal na ito. 

2. Sa buong araling ito, maging sensitibo sa mga bata na kapwa walang ina at 
ama sa kanilang mga tahanan. Maging sensitibo rin sa mga bata na ang 
mga magulang o kapatid ay hindi mga kasapi ng Simbahan. 

3. Mga kailangang kagamitan: larawan 3-5, Tinuturuan nina Adan at Eva ang 
Kanilang mga Anak; mga larawan ng templo na pinakamalapit sa inyo at 
ilang ibang templo, kung may makukuha (o gamitin ang larawan 3-62, 
Templo ng Portland, Oregon [62617]). 

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang mga gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

May mga Pamilya Tayo sa Langit at sa Lupa 

Gawaing pantawag Awitin o bigkasin ang mga salita sa "Mag-anak Nami'y Kaysaya." 
pinsan 

Talakayan sa Ipaliwanag sa mga bata na bago tayo isinilang sa mundong ito, tayo ay 
larawan magkakasamang nabuhay bilang magkakapatid sa magandang daigdig ng 

mga espiritu. Tayo ay bahagi ng isang pamilya sa langit na may mapagmahal 
na mga magulang sa langit. 

Itaas ang larawan 3-5, Tinuturuan nina Adan at Eva ang Kanilang mga Anak. 
Tanungin ang mga bata kung kilala nila ang mga taong ito. Sabihin sa kanila na 
sina Adan at Eva ang unang mga magulang sa lupa. Sinabi ng Ama sa Langit 
kina Adan at Eva na magkaroon ng mga anak. Sila ang unang nagkaroon ng 
pamilya sa mundong ito. 

Ipaliwanag na mahal ng Ama sa Langit sina Adan at Eva at ang kanilang mga 
anak. Sinabi niya kina Adan at Eva na ituro ang ebanghelyo sa kanilang mga 
anak. Sabihin sa mga bata na sa ating panahon, ipinadala rin sila ng Ama sa 
Langit sa mga pami-pamilya, tulad ng ginawa niya sa mga anak nina Adan at 
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Eva, Mahal niya ang lahat ng bata at sinabi sa lahat ng magulang na ituro sa 
kanilang mga anak ang ebanghelyo. 

Kapag tayo ay mamamatay at iiwan ang mundong ito, gusto ng Ama sa Langit 
at ni Jesucristo na muli tayong mamuhay bilang mga pamilya sa langit. 
Ipinakita nila sa atin ang paraan para mangyari ito. 

Sa mga Templo Maaaring Ibuklod ang mga Pamilya sa 
Kawalang-hanggan 
• Ano ang templo? 

Tulungan ang mga bata na maunawaan ang mga sumusunod na ideya tungkol 
sa mga templo: 

1. Ang mga ito ay mga banal na gusali. 

2. Ang bawat isa ay tinatawag na tahanan ng Panginoon. 

3. Sa mga templo ay natututuhan natin ang maraming bagay tungkol sa piano 
ng Ama sa Langit para sa atin. 

4. Sa loob ng mga templo, tayo ay gumagawa ng mga natatanging pangako o 
tipan sa Ama sa Langit, at gumagawa rin ng mga natatanging pangako sa 
atin ang Ama sa Langit. 

Ipaliwanag na maraming banal at mahahalagang bagay na sa templo lamang 
maaaring gawin. 

Mga larawan Ipakita ang mga larawan ng mga templo. 

• Man sa inyo ang nakakita na ng isa sa mga templo ng Ama sa Langit? 

• Ano ang inyong naramdaman habang tinitingnan ninyo ang templo? 

Ipakuwento sa mga bata ang tungkol sa mga templo na kanilang nakita. 
Magbigay ng pag-asa na magkakaroon din ng pagkakataon ang mga bata na 
hindi pa nakakita ng templo na makakakita nito sa darating na panahon. 
Hikayatin ang lahat ng bata kung maaari na magkaroon ng larawan ng templo 
sa kanilang mga tahanan. 

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na sa templo ang mag-asawa ay makapagsasagawa ng ordenansa 
na makatutulong sa kanilang magkasama sa kawalang-hanggan. Ito ay tinatawag 
na pagbubuklod o isang kasal sa templo. Kung ang mag-asawa ay ikinasal sa 
labas ng templo na para lang sa buhay na ito, sila ay maaaring pumunta sa 
templo at mabuklod upang manatiling kasal sa kawalang-hanggan. Ang mga 
anak nila ay maaaring maibuklod sa kanila at sila ay magiging bahagi ng kanilang 
pamilya magpakailanman. Ang natatanging pagpapalang ito ay ibinibigay lang 
sa mga nabuklod sa templo at sa mga tumutupad ng mga pangako na ginawa 
nila roon. Ipaalala sa mga bata kung gaano nila kamahal ang kanilang mga 
pamilya at kung gaano magiging napakaganda na sila ay magsama-sama sa 
kawalang-hanggan. 

Ipaliwanag na mahal ng Ama sa Langit ang lahat ng tao. Mahal niya ang mga 
hindi pa nakapunta sa templo tulad ng mga nakapunta na. Hinahangad niya na 
ang lahat ng mga pamilya ay mabuklod sa templo. Ipaliwanag na maraming 
pamilya pa ang hindi nabubuklod sa templo. Gayunman, ang mga pamilyang 
ito ay makapupunta sa templo kung ihahanda nilang mabuti ang kanilang mga 
sarili. Sabihin sa mga bata na sila ay maaaring mamuhay nang karapat-dapat 
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upang kapag sila ay ikakasal, makapupunta sila sa templo upang maibuklod at 
makapagsimula ng sarili nilang walang-hanggang mga pamilya. 

Awit Ituro sa mga bata ang unang talata at ang koro ng awit na "Mag-anak ay 
Magsasama-sama sa Kawalang-hanggan." Talakayin ang mga salita ng awit. 
Patayuin ang mga bata at ipaawit o ipabigkas ang awit. 

Tayo ay Kailangang Maging Karapat-dapat Upang Makapunta sa Templo 

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na sinumang kasapi ng Simbahan na namumuhay nang matwid at 
nakakukuha ng pahintulot (sa pamamagitan ng rekomendasyon sa templo) 
mula sa obispo o pangulo ng sangay ay makapupunta sa templo. Ang mga 
pumupunta sa templo ay kailangang maging karapat-dapat upang makapasok 
sa tahanan ng Panginoon. 

Awit Talakayin ang mga salita ng ikalawang talata sa awit na "Mag-anak ay 
Magsasama-sama sa Kawalang-hanggan." Pagkatapos ay tulungan ang mga 
bata na awitin o bigkasin ang mga salita nang sabay-sabay. 

Talakayan • Paano kayo makapaghahanda na maging karapat-dapat upang makapunta 
sa templo? 

• Kung ang inyong pamilya ay nakatira malapit sa templo kung saan maaaring 
makabalik nang madalas ang inyong mga magulang dito, paano ninyo sila 
matutulungan na gawin ito? 

Hayaang talakayin ng mga bata ang mga paraan ng paghahanda sa pagpunta 
nila sa templo. Tulungan silang malaman ang kailangan nilang gawin upang 
makapaghandang makapunta sa templo sa pamamagitan ng pagtatanong ng 
katulad ng mga sumusunod: 

• Ano ang dapat ninyong gawin kapag kayo ay kumita o nakatanggap ng 
pera? (Magbayad ng ikapu.) 

• Ano ang dapat ninyong gawin tuwing Linggo? (Pumunta sa mga pulong ng 
Simbahan at sambahin ang Ama sa Langit.) 

• Paano ninyo dapat pakitunguhan ang inyong mga magulang at mga kapatid? 
(May kabaitan at may pagmamahal.) 

• Ano ang ibig sabihin ng maging matapat? (Sabihin ang totoo at huwag 
magnakaw.) 

• Paano ninyo pangangalagaan ang inyong katawan? (Kumain ng 
masustansiyang pagkain. Sundin ang Salita ng Karunungan.) 

• Ano ang dapat ninyong madama sa Ama sa Langit at kay Jesucristo? 
(Mahalin sila, sundin ang kanilang mga kautusan, at sundin ang mga aral ng 
mga buhay na propeta.) 

• Paano natin dapat pakitunguhan ang iba? (Mahalin ang isa't isa.) 

Ipaliwanag na nais ng Ama sa Langit na mamuhay nang mabuti ang mga bata 
upang sila ay maging karapat-dapat na makapunta sa templo. Kung susundin 
nila ang mga kautusan ng Ama sa Langit at sisikaping gawin ang tama, sila ay 
magiging karapat-dapat na makapunta sa templo at tanggapin ang mga 
natatanging pagpapala mula sa Ama sa Langit. 
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Saligan ng Pagbalik-aralang kasama ng mga bata ang inaasahan ng Ama sa Langit na 
pananampalataya ating gagawin ayon sa ikalabintatlong saligan ng pananampalataya. Ipaliwanag 

na ang paggawa sa mga bagay na ito ay makatutulong na maihanda sila na 
makapunta sa templo. 

Buod 

Tulungan ang mga bata na maunawaan na binigyan tayo ng piano ng Ama sa 
Langit na nagpapahintulot sa mga pamilya na magsama-sama sa kawalang-
hanggan. Dahil mahal tayo ng Ama sa Langit, gusto niya na lahat ng kanyang 
anak ay magkaroon ng mga pagpapala na ibinibigay sa templo. Maraming templo 
sa buong mundo, kaya maraming bata sa mundo ang maaaring magkaroon ng 
mga pagpapala ng pagkakabuklod o walang-hanggang pagsasama-sama ng 
kanilang mga pamilya. Muling tukuyin ang mga larawan ng iba't ibang templo. 
Ipaliwanag na habang lumalaki ang bilang ng mga kasapi sa Simbahan, ang 
Simbahan ay magtatayo pa ng maraming templo sa buong mundo. 

• Ano ang maaari ninyong sabihin sa inyong pamilya tungkol sa mga templo? 

Hikayatin ang mga bata na ibahagi sa kanilang mga pamilya ang mga natutuhan 
nila. (Maging maingat sa bagay na ito kung alam mo na ang mga pamilya ay 
maaaring magkaroon ng negatibong pagtugon.) 

Patotoo Ibigay ang iyong patotoo tungkol sa mga templo. Ipaliwanag na ang tanging 
paraan upang ang mga pamilya ay magkaroon ng pagpapala ng walang-
hanggang pagsasama ay ang mabuklod sa templo. Ibigay ang iyong patotoo 
tungkol sa mga pagpapala ng kasal sa templo at ang kaligayahan na darating 
sa mga bata kung sila ay maghahanda na makapunta sa templo. (Kung hindi 
ka pa nakapunta sa templo, maaari mong hilingan ang obispo o ang pangulo 
ng sangay, o sinuman na kanyang irerekomenda na nanggaling na sa templo, 
na pumunta sa iyong klase sa oras na malapit nang matapos ang aralin upang 
magbigay ng kanyang patotoo sa mga pagpapala ng templo.) 

Hikayatin ang mga bata na sikaping gawing masaya ang kanilang mga pamilya 
sa linggong ito sa pamamagitan ng pagsasalita ng magagandang bagay sa 
kanila at sa pamamagitan ng pagsunod sa ipinapagawa ng mga magulang nila. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. 
Imungkahi na pasalamatan niya ang Ama sa Langit para sa mga pamilya at 
mga pagpapala ng templo. 

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

sa mga bata. 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 sapat na mga piraso ng papel upang ang bawat bata ay 
magkaroon ng isang piraso para sa bawat kasapi ng kanyang pamilya. 
Magdala ng pandikit at isang pansulat. 

Magsimula sa dalawang piraso ng papel para sa bawat bata, at sulatan ng 
Nanay ang isa at ang isa ay Tatay. Pagkabitin ang dalawa na parang tanikala. 
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Sabihin sa mga bata na noong ikasal ang kanilang mga magulang, tulad ng 
tanikala sila ay naging magkaugnay. Pagkatapos ay tulungan ang mga batang 
magdagdag ng isang kawil para sa bawat anak sa kanilang pamilya. Kapag 
ang isang kawil ay naidagdag para sa bawat miyembro ng pamilya, gumawa 
ng isang bilog mula sa tanikala. Sabihin sa mga bata na kapag ang mga 
miyembro ng kanilang pamilya ay sama-samang naibuklod sa templo, sila ay 
sama-samang napag-uugnay magpakailanman. Sila ay maaaring maging 
isang walang-hanggang pamilya, tulad ng bilog na walang katapusan. 

2. Gawin ang sumusunod na laro sa pamamagitan ng daliri na kasama 
ang mga bata. 

(Magsimula na nakatikom ang kamay) 
Ito ang nanay, (itaas ang hinlalaki) 
Ito ang tatay, (itaas ang hintuturo) 
Ito naman ang kuya, (itaas ang gitnang daliri) 
Ito ang ate, (itaas ang palasinsingan) 
Ito ang bunso, (itaas ang hinliliit) 
0, mahal na mahal natin sila. (itaas ang kamay na nakaladlad ang mga daliri) 

3. Ituro sa mga bata ang karagdagang talatang ito ng "Mag-anak na Kaysaya." 

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. 

4. Kung may isang bata sa iyong klase na nagkaroon na ng karanasan ng 
pagpunta sa templo na kasama ang kanyang pamilya upang maibuklod, 
maaari mong naising ipakuwento sa bata o sa kanyang mga magulang ang 
tungkol dito. 
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Pagpapakita ng Pagmamahal 
kay Jesucristo 

Layunin Tulungan ang mga bata na ipakita ang pagmamahal kay Jesucristo sa 
pamamagitan ng paggawa ng mga nais niyang gawin nila. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin at maghandang basahin ang Juan 14:15. 

2. Sa anim na maliliit na piraso ng papel, isulat ang isa sa mga sumusunod 
na pahiwatig: 
a. Pahiwatig 1: Mahal niya tayo. 
b. Pahiwatig 2: Bininyagan siya sa pamamagitan ng paglulubog gaya ng 

pagbibinyag sa atin. 
c. Pahiwatig 3: Natuto siya na magkarpinterya noong siya ay bata pa. 
d. Pahiwatig 4: Mahal niya ang maliliit na bata at binabasbasan sila. 
e. Pahiwatig 5: Tinuruan niya tayong mahalin ang isa't isa. 
f. Pahiwatig 6: Namatay siya para sa atin at ginawang maaari ang pagsisisi. 

Bago magsimula ang klase, itago ang bawat pahiwatig sa iba't ibang bahagi 
ng silid-aralan. 

3. Maghandang awitin ang "Magmahalan" {Mga Himno at Awit Pambata); ang 
mga titik ay kasama sa likod ng manwal na ito. 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Biblia. 
b. Isang lapis at papel o kard para sa bawat bata. 
c. Larawan 3-9, Si Jesus, ang Cristo (62572; Pakete ng Larawan ng Sining ng 

Ebanghelyo 240); larawan 3-23, Binabasa ng Isang Bata ang mga Banal 
na Kasulatan; larawan 3-25, Pumupunta sa Simbahan; larawan 3-26, 
Nagbabayad ng Ikapu ang Isang Bata; larawan 3-27, Pagbabahagi sa 
Trays ike I (62317); larawan 3-59, Ipinapasa ang Sakramento (62021); at 
larawan 3-60, Nanalangin ang Batang Babae (62310). 

d. Tisa, pisara, at pambura. 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Mahal Tayo ni Jesucristo 

Ipaliwanag na itinago mo ang ilang pahiwatig sa silid na may kaugnayan sa 
aralin. Ipahanap nang tahimik sa mga bata ang mga ito. Pagkatapos na 
matagpuan ang lahat ng pahiwatig, ipalagay o tulungan ang mga bata na ilagay 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 
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Larawan at 
talakayan 

Talakayan sa pisara 

ang mga ito ayon sa pagkakasunud-sunod mula una hanggang anim. Basahin 
ang mga ito na kasama ang mga bata. Hingin ang kanilang mga ideya 
pagkatapos ng bawat pahiwatig. 

• Tungkol kanino ang mga pahiwatig na ito? (Jesucristo.) 

Ipakita ang larawan 3-9, Si Jesus, ang Cristo. 

Sabihin sa klase na alam nating mahal tayo ni Jesucristo dahil napakarami 
niyang ginawa para sa atin. 

• Ano ang nagawa ni Jesucristo para sa atin? (Tulungan ang mga bata na 
maunawaan na ibinigay ni Jesucristo sa atin ang mga kautusan, ang mga 
propeta, ang kanyang simbahan, at ang mga ordenansa ng pagkasaserdote. 
Sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad-sala, ginawa rin niyang maaari 
para sa atin na magsisi sa mga mali nating gawain upang balang-araw ay 
makabalik tayo sa piling niya at ng Ama sa Langit.) 

Ipaliwanag na ipinakita ni Jesucristo ang kanyang pagmamahal sa atin sa 
pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga kahanga-hangang pagpapalang 
ito. Ang bawat isa sa atin ay natatangi sa kanya at sa Ama sa Langit. 

ipaliwanag na ipinakita ni Jesucristo ang kanyang pagmamahal sa atin at 
maipakikita rin natin ang ating pagmamahal sa kanya. Isulat ang pariralang 
"Maipakikita ko ang pagmamahal kay Jesucristo sa pamamagitan ng " 
sa pisara o sa isang piraso ng papel, at basahin ito nang malakas. Pagkatapos 
ay sabihin sa mga bata na ngayon ay tatalakayin ninyo ang mga paraan na 
maipakikita natin ang pagmamahal para kay Jesucristo. Para sa mga bata na 
nakababasa, ilista ang mga paraang ito sa pisara habang tinatalakay mo ang 
mga ito. Para sa mga nakababata, maaari kang gumuhit ng mga simpleng 
larawan upang isalarawan ang paksang tinalakay. 

Ipinakikita Natin ang Pagmamahal kay Jesucristo sa Pamamagitan 
ng Pagsunod sa mga Kautusan 

Banal na kasulatan Hilingan ang klase na pakinggan ang isa pang paraan upang maipakita ang 
at talakayan sa pagmamahal kay Jesucristo habang binabasa mo ang Juan 14:15. 

P l s a r a Sinabi sa atin ni Jesucristo na sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga 
kautusan, ipinakikita natin sa kanya na mahal natin siya. Kapag tayo ay 
binibinyagan, tayo ay nangangako na susundin ang kanyang mga kautusan. 
Kapag sinusunod natin ang mga kautusan, ipinakikita natin na mahal natin siya. 
Isulat ang "Pagsunod sa mga kautusan," o gumuhit ng nakangiting mukha sa 
pisara o sa listahang papel. 

Talakayan sa • Ano ang mga kautusan? (Mga tuntunin mula sa Ama sa Langit at kay 
larawan Jesucristo upang tulungan tayong maging maligaya.) 

• Ano ang ilan sa mga kautusan na maaari nating sundin upang maipakita ang 
ating pagmamahal kay Jesucristo? 

Maaari mong patayuin ang lahat ng bata; pagkatapos ay maaari nang maupo 
ang bawat bata matapos na makabanggit ng isang kautusan. (Maghandang 
tulungan ang mga bata na hindi kayang makaisip ng kautusan.) 

Ipakita ang naaangkop na mga larawan habang ang mga bata ay 
nagmumungkahi ng mga ideyang tulad ng pagdalo sa mga pulong ng Simbahan, 
pag-alaala kay Jesucristo sa oras ng sakramento, pagbabayad ng ikapu, 
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pagsasabi ng totoo, pananalangin, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, 
pagtulong sa ating mga pamilya sa tahanan, at marami pang iba. 

Ipinakikita Natin ang Pagmamahal kay Jesucristo sa Pamamagitan ng 
Pangangalaga sa Pag-aari ng Simbahan 

Kuwento Ipaliwanag na gusto mong makinig ang mga bata sa isang kuwento tungkol sa 
kung paano ipinakita ni Kim ang kanyang pagmamahal kay Jesucristo. 

Isang napakalakas na bagyo ang katatapos lang na dumaan sa lugar na tinitirhan 
ni Kim. Dahil ang tinitirhan ng pamilya ni Kim ay malapit lang sa kanilang bagong 
bahay-pulungan, sinabihan ng obispo ang kanyang tatay na tingnan ang gusali 
pagkatapos ng bagyo. Magkasamang naglakad si Kim at ang kanyang tatay, na 
iniiwasan ang mga sanga ng kahoy na nilipad ng hangin sa bawat madaanan 
nila. May ilang mga bahay ang nawalan ng mga bintana, at nadaanan nila ang 
ilang nasirang sasakyan. Si Kim ay nag-aalala na baka pati ang bahay-pulungan 
ay nasira na rin. 

Habang sila ay papalapit sa bahay-pulungan, nakikita nila na isang malaking 
bintana ang nasira ng bagyo. Ang tubig ulan ay pumasok sa loob, kasama ang 
putik, mga dahon, basura, mga siit, at maliliit na sanga. Pinaghintay si Kim ng 
kanyang tatay sa labas habang tinitiyak niya na ligtas nang pumasok. Siya ay 
madaling bumalik, sinasabi na wala ng iba pang nasira sa gusali. Magkasama 
silang pumasok sa loob ng bahay-pulungan. Habang ang tatay ni Kim ay 
nagsisiyasat sa paligid upang alaming mabuti ang nasira, si Kim ay nagsimulang 
maging abala. Hindi na kinailangan pang sabihan, nagsimula niyang tipunin ang 
mga dahon, mga siit, maliliit na sanga, at mga basura na tinangay ng hangin sa 
loob noong kasalukuyang bumabagyo. 

Kumuha ng isa pang kasapi ng purok ang tatay ni Kim upang tumulong, at hindi 
nagtagal ay natakpan na nila ang bintana. Habang ginagawa ng mga lalaki ang 
bintana, si Kim ay nagpatuloy sa kanyang paglilinis. Hindi nagtagal ay halos 
naialis na sa daraanan ang mga sanga at mga dahon. Nag-alok ang tatay ni 
Kim na iuuwi na siya upang makapagpahinga, pero gusto ni Kim na tumulong 
sa paglilinis ng bahay-pulungan. Siya ay nanatili doon at gumawa habang nag-
aalis ng putik at naglilinis sila ng mga dingding at sahig. 

• Paano ipinakita ni Kim ang kanyang pagmamahal kay Jesucristo? (Siya ay 
tumulong sa paglilinis ng bahay-pulungan.) 

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ni Kim nang matapos na ang trabaho? 

Ipaliwanag na maraming paraan para makatulong tayo sa pangangalaga ng 
bahay-pulungan at sa mga gamit na naroroon. Makatutulong tayo sa 
pangangalaga ng ating bahay-pulungan at gawin ang ating makakaya upang 
mapanatiling malinis ito at maganda. Maaari tayong mamulot ng papel at huwag 
mag-iwan ng mga bagay na makapagpapadumi sa gusali. Maaari nating gamitin 
ang mga aklat ng himno at mga banal na kasulatan nang may pag-iingat at 
paggalang. Kung minsan ay makatutulong tayo sa mga natatanging proyekto 
upang linisin ang bahay-pulungan o ang paligid nito. Ang lahat ay makatutulong 
na pangalagaan ang pag-aari ng Simbahan sa ilang paraan. 

Isulat ang "Pangangalaga sa Pag-aari ng Simbahan," o gumuhit ng simpleng 
bahay-pulungan, sa pisara o papel sa ilalim ng pariralang "Maipakikita ko ang 
pagmamahal kay Jesucristo sa pamamagitan ng " 
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Tayo ay Nagpapakita ng Pagmamahal kay Jesucristo Kapag 
Minamahal Natin ang Iba 

Awit Hilingan ang mga bata na makinig nang mabuti upang matutuhan ang isang 

napakahalagang kautusan. 

Awitin o bigkasin ang mga salita sa awit na "Magmahalan" na kasama ang klase. 

Talakayan • Ano ang sinasabi ng awit na ito tungkol sa nais ni Jesucristo na gawin natin? 
(Mahalin ang isa't isa tulang nang ginawa ni Jesus.) 

• Ano ang bagong kautusan? (Mahalin ang isa't isa.) 

• Ano ang ibig sabihin ng salitang disipulo? (Isang tao na sumusunod at 
naniniwala kay Jesucristo.) 

• Paano malalaman ng mga tao na kayo ay sumusunod at naniniwala kay 
Jesucristo? (Kung ikaw ay magpapakita ng pagmamahal sa iba at sisikaping 
gawin ang tama sa lahat ng iyong ginagawa.) 

Ipaliwanag na si Jesucristo ang pinakamabait at pinakamaunawaing tao na 
nabuhay. Kailangan tayong maging lubhang mapagmahal sa iba kung tayo ay 
magmamahal na tulad niya. Ang mga salita sa awit na ito ay totoo, at 
nanggagaling sa Biblia. Sinabi ni Jesus, "Kung paanong iniibig ko kayo, . . . 
mangag-ibigan kayo sa isa't isa" (tingnan sa Juan 13:34; tingnan din sa 15:12, 
17). Alam natin na mahal na mahal niya tayo. Kailangan nating mahalin ang 
ibang tao nang may gayon ding uri ng pagmamahal. Sa pamamagitan ng 
pagmamahal sa iba, ipinakikita natin kay Jesus na minamahal din natin siya. 

Isulat ang "Pagmamahal sa iba," o gumuhit ng puso, sa ibaba ng iyong listahan. 

Buod 
Ipaliwanag na ipinakikita natin na minamahal natin si Jesucristo kapag tayo ay 
tumutulong na pangalagaan ang pag-aari ng Simbahan, sumusunod sa mga 
kautusan, at minamahal ang iba. Ipinakikita natin ang pagmamahal kay Jesus 
sa pamamagitan ng ginagawa natin. 

Gawain Magbigay ng isang lapis at papel o kard sa bawat bata. Ipakopya sa mga batang 
marunong sumulat ang mga salitang "Maipakikita ko ang pagmamahal kay 
Jesucristo sa pamamagitan ng (LINE)" sa kanilang papel. Maaari mong naising 
isulat ito sa mga papel ng mga nakababata. Anyayahan ang mga bata na sumulat 
o gumuhit ng isang bagay na gagawin nila sa linggong ito para maipakita ang 
pagmamahal kay Jesucristo. Ipaliwanag na sa susunod na linggo ay gusto mong 
malaman kung gaano nila kahusay na ginampanan ang takdang-gawaing ito. 
Hikayatin ang mga bata na iuwi ang kanilang mga papel sa bahay at ilagay 
sa lugar na makikita nila ang mga ito sa loob ng darating na linggo bilang 
isang paalala. 

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. 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. Magdala ng isang supot ng bins o ibang malambot na bagay na maihahagis. 
Paupuin ang mga bata nang pabilog sa sahig. Tanungin sila ng: 

Mahal ba ninyo si Jesus? Paano niya malalaman? 
Piliin ang tama at makikita ito. 

Bigkasing kasama ng mga bata ang talatang ito; pagkatapos ay tumawag ng 
pangalan at mahinay na ihagis ang supot ng bins sa batang iyon. Ang batang 
tinawag ay kailangang magsabi ng isang bagay na magagawa niya upang 
maipakita kay Jesucristo na siya ay minamahal niya. Pagkatapos ay pabalik 
niyang ihahagis sa iyo ang supot ng bins. Ipagpatuloy hanggang ang bawat 
bata ay magkaroon ng pagkakataon. 

2. Awitin ang awit na "Magmahalan." Ipaliwanag sa mga bata na sa halip na 
awitin ang salitang magmahalan ay ihalukipkip nila ang kanilang mga bisig 
(na nakatikom ang mga kamay) sa tapat ng kanilang dibdib sa tuwing 
mababanggit ang salita. Ito ay nangangahulugan ng pagmamahal sa senyas 
ng kamay. Tayo ay dapat na magpakita ng pagmamahal at pang-unawa sa 
lahat ng mga anak ng Ama sa Langit. Ituro sa mga bata kung paano isenyas 
ang "Mahal ka!" sa pamamagitan ng paggawa ng senyas ng mahal, 
pagkatapos ay ituturo ang isang tao. Imungkahi na ipakita nila ito sa mga 
miyembro ng pamilya kapag sila ay nakauwi na ng bahay. Ipaalala sa mga 
bata na ang paraan upang talagang maipakita ang pagmamahal ay sa 
pamamagitan ng pagiging kasing-bait na tulad ni Jesus. 

3. Awitin o bigkasin na kasama ng mga bata ang awit na nagsasaad ng galaw 
na: "Lahat ay Magmahalan Sabi ni Jesus" [Aklat ng mga Awit Pambata). 

Lahat ay magmahalan; (lumingon sa katabi, ngumiti at makipagkamay) 
Sabi ni Jesus, (iunat ang mga kamay) 
Kung puso'y may pag-ibig, (ilagay ang mga kamay sa dibdib na 

malapit sa puso) 
Mamahalin ka. (iunat ang mga kamay sa harapan at pagkatapos ay ipatong 

ang mga ito sa dibdib) 
4. Gumupit ng tatlo o higit pang malilit na pusong papel para sa bawat bata. 

Ipaliwanag na magagamit ng mga bata ang mga pusong ito sa linggong ito 
upang ipakita ang pagmamahal. Dapat silang gumawa ng isang bagay na 
maganda para sa isang tao at mag-iwan ng isang puso. Ang pagtulong sa 
iba ay isang bagay na gustong ipagawa sa atin ni Jesus. Magbigay ng ilang 
halimbawa ng mabubuting bagay na magagawa ng mga bata. Maaari kang 
magpasiyang ipasadula ang ilan sa mabubuting gawaing ito na kasama ang 
mga kasapi ng klase. 

5. Kung ang inyong purok ay may sariling aklat ng himno na hindi 
napangangalagaang mabuti, ipakita ang mga ito sa mga bata at talakayin 
kung paano at bakit dapat napangalagaan ang mga ito. 
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Paglilingkuran Ko si 
Jesucristo sa Pamamagitan 
ng Paglilingkod sa Iba 

Aralin 20 

Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na sila ay makapagpapakita ng 
pagmamahal kay Jesucristo sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Mosias 2:17 at Lucas 10:30-37, at 
maghandang ipaliwanag ang mga banal na kasulatang ito sa mga bata. 

2. Maghandang ihimig ang "Kung Tayo'y Tumutulong" (Aklat ng mga Awit Pambata) 
at "Sabi ng Munting Sapa, 'Magbigay' " (Aklat ng mga Awit Pambata). 

3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga titik sa "Ating Obispo" (Piliin ang 
Tama, B) 

4. Makipag-usap sa iyong obispo o pangulo ng sangay tungkol sa kanyang 
kabataan. Hilingan siyang sabihin sa iyo ang ilang paraan na siya ay 
nakapaglingkod noong siya ay bata pa. Maghanda ng maikling paglalahad 
tungkol sa kanya upang mahulaan ng mga bata kung sino ang iyong 
inilalarawan. Kung maaari, manghiram ng larawan ng iyong obispo o 
pangulo ng sangay noong siya ay bata pa. (Maaari mo ring ihanda ang 
paglalahad na ito tungkol sa pangulo ng Primarya o sa isa pang pinuno.) 

5. Gumawa ng bulaklak mula sa hinubog na papel para sa bawat bata tulad ng 
mga halimbawa na nakapakita sa ibaba. Gawing kainaman ang laki nito 
upang masulatan ng maikling mensahe sa likod. 

6. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon at Biblia. 
b. Isang istro o patpat para sa bawat bata, kung may makukuha. 
c. Malinaw na teyp, kung may makukuha. 
d. Isang lapis o krayola para sa bawat bata. 
e. Isang plorera o bote. 
f. Tisa, pisara, at pambura. 
g. Larawan 3-63, Ang Mabuting Samaritano (62156; Pakete ng Larawan ng 

Sining ng Ebanghelyo 218). 
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7. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Saligan ng 
pananampalataya 

Banal na kasulatan 

Kuwento at larawan 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Tayo ay Nagpapakita ng Pagmamahal kay Jesucristo sa 
Pamamagitan ng Paglilingkod sa Iba 

Hilingan ang mga bata na mag-ulat ng isang paraan na nakapagpakita sila ng 
pagmamahal kay Jesucristo sa loob ng nagdaang linggo (tingnan sa aralin 36). 
Ipaliwanag na gusto mong makarinig pa sila ng tungkol sa isang paraan na 
makapagpapakita sila ng pagmamahal kay Jesucristo. 

Ipaliwanag sa mga bata na ang laro na gagawin nila ay makatutulong sa kanila 
na maunawaan ang isang napakahalagang paraan kung saan maipakikita natin 
ang pagmamahal kay Jesucristo. Ipaliwanag na ikaw ay hihimig ng isang awit. 
Kapag sa palagay nila ay alam nila ang pamagat ng awit, maaari nilang itaas 
ang kanilang mga kamay. Maaari mong putulin ang iyong paghimig at hilingin 
sa isang bata na hulaan kung anong awit ito o magtanong pagkatapos mong 
ihimig ang buong awit. 

Ihimig ang "Kung Tayo'y Tumutulong." Pagkatapos na mahulaan ng isang bata 
ang pamagat ng awit, itanong ito: 

• Tungkol saan ang awit na ito? (Pagtulong.) 

Isulat ang Pagtulong sa pisara. 

Ihimig ang "Sabi ng Munting Sapa, 'Magbigay.' " Pagkatapos na mahulaan ng 
mga bata ang pamagat ng awit, itanong sa kanila ito: 

• Tungkol saan ang awit na ito? (Pagbibigay.) 

Isulat ang Pagbibigay sa ilalim ng Pagtulong. 

• Makaiisip ba kayo ng ibang salita na nangangahulugan ng pagtulong at 
pagbibigay? (Paglilingkod. Bigyan sila ng mga karagdagang pahiwatig kung 
kailangan hanggang mahulaan nila ito.) 

Ipaliwanag na ang paglilingkod sa iba ay maaaring kabilangan ng pagbibigay 
at pagtulong. Tayo ay madalas na nagiilingkod sa pamamagitan ng pagtulong 
at pagbibigay sa iba. 

Tulungan ang mga bata na sama-samang ulitin ang sumusunod na bahagi ng 
ikalabintatlong saligan ng pananampalataya: "Naniniwala kami . . . sa paggawa 
ng mabuti sa lahat ng tao." 

Basahin ang Mosias 2:17. Ipaliwanag na ito ay nangangahulugan na kapag 
tayo ay nagiilingkod sa iba nang taos sa puso, tayo ay nagiilingkod sa Ama sa 
Langit at gayundin kay Jesucristo. Maipakikita natin sa Ama sa Langit at kay 
Jesucristo na mahal natin sila sa pamamagitan ng paglilingkod sa isa't isa. 

Ipakita ang larawan 3-63, Ang Mabuting Samaritano, kapag naaangkop habang 
sinasabi mo sa iyong sariling mga salita ang sumusunod na kuwento: 

Itinuro ni Jesucristo ang tungkol sa paglilingkod sa bawat isa sa kuwento ng 
mabuting Samaritano. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang lalaking naglalakbay 

2 1 0 



Aralin 10 

mula sa Jerusalem papunta sa Jerico. Sa kanyang paglalakad, siya ay sinalakay 
ng mga magnanakaw na kumuha ng kanyang mga damit, bumugbog sa kanya, 
at iniwan siya na halos patay na. Isang saserdote ang dumating at, nakita ang 
sugatang tao, ay dumaan sa kabilang panig ng daan. Pagkatapos ay dumating 
ang isang Levita, isang tao na tumutulong sa mga saserdote sa kanilang mga 
tungkulin, pero siya ay dumaan din sa kabilang panig ng daan upang maiwasan 
ang lalaki. 

Sa wakas, isang Samaritano, isang grupo ng mga tao na kinamumuhian ng 
mga Judio, ang dumating at huminto upang tulungan ang taong sugatan, 
hinugasan at binalot ang kanyang mga sugat. Isinakay ng Samaritano ang 
lalaki sa kanyang sariling hayop, dinala siya sa isang bahay-panuluyan, at 
sinamahan siya sa buong magdamag. Nang sumunod na araw, binayaran ng 
Samaritano ang tagapangasiwa ng bahay-panuluyan at sinabi sa kanya na 
kung ang taong sugatan ay mangangailangan pa ng karagdagang kabayaran 
para sa pangangalaga sa kanya, siya ay babalik at daragdagan pa ang 
kanyang ibinayad. 

• Bakit sa palagay ninyo nilampasan ng saserdote at ng Levita ang taong 
sugatan at hindi man lamang siya tinulungan? (Isama sa mga maaaring 
sagot ang sumusunod: Siguro ay nagmamadali sila. Maaaring natakot sila sa 
taong sugatan. Siguro ay ayaw nilang maabala ng problema ng iba.) 

• Bakit kung minsan ay nilalampasan natin ang mga taong nangangailangan 
ng ating tulong? 

Ipaliwanag na ang mga bata ay maaaring maging mabubuting Samaritano sa 
pamamagitan ng pagtulong sa mga taong nangangailangan. Sabihin sa kanila 
ang ilang kalagayan na kung saan ay nangangailangan ng tulong ang iba, at 
ipasadula sa mga bata kung paano sila makatutulong. Maaari mong gamitin 
ang mga kalagayan na tulad ng sumusunod: 

• May mga laruang nagkalat sa sahig, ang sanggol ay umiiyak, at ang nanay 
mo ay naghahanda ng hapunan. 

• Isang batang babae ang kalilipat sa kabilang bahay. Siya ay nagmula sa 
ibang bansa at hindi siya makapagsalitang mabuti ng inyong wika. Kapag 
siya ay lumalabas upang maglaro, siya ay mukhang malungkot. 

• Si Kapatid [babae] na Castro ay nagsisimba tuwing Linggo, pero para bang 
walang nakakapansin sa kanya. Siya ay matanda na, laging nakaupong nag-
iisa, at mukhang malungkot. 

• Ang maliit mong kapatid na babae ay naiinis dahil nasira ang kanyang 
paboritong laruan. 

Ipaliwanag na si Jesus ay nasisiyahan kapag tayo ay naglilingkod sa iba ng 
taos-puso. Imungkahi sa mga bata na makapaglilingkod sila sa ibang tao. 

Makapagpapakita Tayo ng Pagmamahal kay Jesucristo sa 
Pamamagitan ng Paglilingkod sa Kanyang Simbahan 

Pagtatanghal ng Ipaliwanag na maraming tao sa Simbahan ang naglilingkod kay Jesucristo sa 
larawan pamamagitan ng pagtulong sa iba linggu-linggo, tulad ng mga guro sa Primarya, 

mga tagakumpas, mga organista, mga saserdote at diyakono na nangangasiwa 
sa sakramento, at marami pang iba. 
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Kung maaari, ipakita ang larawan ng obispo o pangulo ng sangay noong siya 
ay bata pa, pero huwag sabihin sa mga bata kung sino siya. 

Ipaliwanag na ito ay larawan ng isang batang lalaki na lumaki upang maging 
isang mahalagang tao sa inyong purok o sangay. Sabihin na ito ang tao na 
masayang nagiilingkod sa mga tao sa inyong purok o sangay linggu-linggo. 

Paglalahad ng guro Sabihin sa mga bata na ang impormasyon na iyong natipon ay tungkol sa isang 
lalaki na kilalang-kilala nila. Ipaliwanag na siya ay naglingkod sa iba noong siya 
ay bata pa. Pahulaan sa mga bata kung sino siya. Kung kailangan, magbigay 
ng higit pang mga pahiwatig hanggang sa tumama ang hula nila. (Halimbawa: 
tinutulungan niya tayong piliin ang tama; tinutulungan niya tayo kapag tayo ay 
may mga problema; ibinibigay natin ang ating ikapu sa kanya.) 

Ipaliwanag na ang obispo ay nagbibigay ng maraming oras ng paglilingkod sa 
mga kasapi ng purok bawat linggo. Siya ay tumutulong hindi lamang sa araw 
ng Linggo kundi sa iba pang mga araw ng linggo, 

• Sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga tao sa kanyang purok, sino pa ang 
pinaglilingkuran ng obispo? (Diyos.) 

• Kanino nagpapakita ng pagmamahal ang obispo habang siya ay 
nagiilingkod? (Kay Jesucristo at sa mga tao sa kanyang purok.) 

Awit Ipaawit o ipabigkas sa mga bata ang mga salita sa "Ating Obispo." 

Abala s'yang palagi 
Ating Obispo. 
Sa 'ki'y mayro'ng panahon, 
Ating Obispo. 
Salita n'ya'y kay buti 
Sa mga bata lagi. 
Tulungan na parati 
Ating Obispo. 

Masayang lingkod ng Dios 
Ating Obispo. 
Ama ng purok natin, 
Ating Obispo. 
Tumutulong sa ating 
Ang mabuti ay gawin. 
Minamahal natin s'ya 
Ating Obispo. 

Buod 

Gawain Ipaliwanag na gusto mong magbigay ang mga bata ng regalo ng pasasalamat 
para sa obispo para sa mga oras ng paglilingkod na ibinibigay niya sa kanila. 
Mamigay ng bulaklak, lapis, at istro o patpat sa bawat bata. Hilingan ang mga 
bata na sumulat o gumuhit ng isang paraan na makapagpapakita sila ng 
pagmamahal kay Jesucristo sa isang panig ng bulaklak at ipalagda ang 
kanilang mga pangalan. Pagkatapos ay iteyp ang mga istro o patpat para 
maging mga sanga. 

Kapag tapos na ang lahat, tipunin ang mga panustos at ipalagay sa bawat bata 
ang bulaklak sa plorera o bote na iyong dinala. Kasama ang mga bata, pumili 
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ng isang miyembro ng klase na magdadala ng mga bulaklak na papel sa 
obispo pagkatapos ng klase. 

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. 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. Isalaysay ang sumusunod na kuwento tungkol kay Heber J. Grant, ang 
ikapitong Pangulo ng Simbahan, at talakayin kung paano siyang naglingkod 
sa iba. 

Ang ama ni Heber ay namatay noong siya ay siyam na araw pa lamang. Ang 
kanyang ina ay mahirap na mahirap at hindi alam kung paano tutustusan ang 
kanyang sarili at ang maliit na si Heber. Itinaguyod niya sila sa pamamagitan ng 
pananahi sa ibang tao at pagtanggap ng mga umuupa sa kanilang tinutuluyan. 
Kung minsan siya ay nananahi sa loob ng maraming oras nang walang 
pahinga, na halos hindi na niya mapadyakan ang pedal ng kanyang sinaunang 
makinang panahi. Si Heber ay kadalasang gumagapang sa ilalim ng makinang 
panahi at pinapadyakan ang pedal para sa ina. Ang taglamig sa Lungsod ng 
Salt Lake ay napakalamig, at si Heber ay mayroon lamang isang manipis at 
sira-sirang pangginaw upang hindi siya ginawin. Pinapangarap niya na 
magkaroon ng pangginaw pero alam niya na halos sapat lamang ang kanilang 
pera para sa pagkain. Si Heber ay nasiyahan sa kanyang kaarawan nang 
bigyan siya ng kanyang nanay ng isang makapal na pangginaw. Ang 
pangginaw ay ginawa ng nanay para kay Heber. ang kanyang bagong 
pangginaw ay itinuturing niyang pinakamahalagang pag-aari niya. Ilang linggo 
ang nagdaan, habang nagmamadaling sumusunod sa utos, nakita niya ang 
isang batang lalaki na kasinlaki niya na nanginginig sa ginaw. Ang batang 
lalaki ay nakasuot ng manipis na pangginaw, at naalala ni Heber kung ano 
ang pakiramdam ng may nakapagpapainit na pangginaw. Hinubad ni Heber 
ang kanyang bagong pangginaw at nagpumilit na isuot ito ng batang lalaki. 
Sinabi niya sa batang lalaki na sa kanya na ito dahil siya ay may iba pang 
pangginaw sa bahay. 

Maaari mong ipasadula sa mga bata ang kuwentong ito at pagkatapos ay 
ipapaliwanag kung ano ang maaaring naramdaman ng iba't ibang tauhan. 

2. Paupuin nang pabilog ang mga bata at ipasa nang paikot ang isang bola o 
malambot na bagay habang inihihimig mo ang "Kung Tayo'y Tumutuiong." 
Kapag tumigil ka na sa paghimig, kung sino man ang may hawak ng bola o 
malambot na bagay ay magsasabi ng paraan kung paano niya matutulungan 
ang isang tao. Tiyakin na ang lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na " 
makapagsabi ng paraan na maaari siyang makatulong. 

3. laspili o iteyp nang pabaligtad ang mga nakangiting mukha sa mga bata bago 
sila lumabas ng klase. Sabihin sa kanila na kapag sila ay gumagawa ng 
mabuting paglilingkod sa isang tao, maaari nilang itayo ang nakangiting mukha. 
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Aralin 20 Ako ay Maaaring Maging 
Malinis at Matwid 

Layunin Tulungan ang mga bata na hangaring maging malinis at matwid. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang 3 Nefias 27:27; Mormon 1:1-4, 13-17; 
2:1, 16-19; at Doktrina at mga Tipan 100:16. 

2. Maghandang tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang "Piliin ang 
Tamang Daan" [Aklat ng mga Awit Pambata); ang mga titik ay kasama sa 
likod ng manwal na ito. 

3. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon at Doktrina at mga Tipan para sa bawat bata, kung 

may makukuha. 
b. Mga lalagyan ng asin at paminta (may laman), kung may makukuha. 
c. Singsing at kalasag na PAT. 
d. Larawan 3-34, Pinaiikli ni Mormon ang mga Lamina (62520; Pakete ng 

Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 306). 

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Kuwento sa banal 
na kasulatan 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Si Mormon ay Malinis at Matwid 

Ipakita ang mga lalagyan ng asin at paminta na iyong dinala. Maglagay ng 
kaunting asin sa iyong kamay, at ipakita ito sa klase. Ipaliwanag na hawak mo 
sa iyong kamay ang malinis na asin. Ito ay puro dahil wala itong kasamang 
kahit na ano maliban sa tunay at malinis na asin. 

Lagyan ng kaunting paminta ang asin sa iyong kamay. Ipaliwanag na ang asin 
ay hindi na malinis, ito ay may halo na. Kapag hinahayaan ng mga tao ang mali 
o di-mabuting mga kaisipan o gumagawa ng mali o mga bagay na di-mabuti, 
hindi na sila malinis. Sila ay tulad ng pinaghalong asin at paminta. Bigyang-diin 
na ang mga taong malinis ay sinisikap sa lahat ng oras na magkaroon ng 
mabubuting kaisipan at gumawa ng mabubuti. 

Ipaliwanag na ikukuwento mo ang tungkol sa isang tao mula sa Aklat ni Mormon 
na malinis at matwid. Isalaysay ang sumusunod na kuwento sa iyong sariling 
mga salita: 
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Bilang isang batang lalaki, si Mormon ay nakilala bilang isang tanyag na tao. 
Noong si Mormon ay sampung taong gulang pa lamang, sinabi sa kanya na 
kapag siya ay lumaki na, siya ang mamamahala sa mga lamina ni Nefias. Ang 
kasaysayan ng mga Nefita ay nakatala sa mga laminang ito. Sinabihan siya na 
bantayan ang kanyang mga tao at sa gulang na dalawampu't apat, isulat ang 
kanilang kasaysayan. Tulungan ang mga batang maunawaan ang kahalagahan 
ng pananagutang ito. 

• Sa gulang na sampung taon, ano sa palagay ninyo ang mga katangiang 
tinataglay ni Mormon na naging dahilan upang mapili siyang susunod na 
tagapag-ingat ng tala? Anong uri ng bata si Mormon? (Hayaang talakayin ng 
mga bata ang mga sagot. Upang matulungan sila, basahin ang Mormon 1:1-2. 
Tulungan ang mga bata na maunawaan na si Mormon ay isang magaling na 
mag-aaral dahil siya ay "nagsimulang matuto kahit paano alinsunod sa 
pamamaraan ng pagkakatuto ng [kanyang] mga tao"; siya ay "isang batang 
mahinahon," na ang ibig sabihin ay pormal at mapagkakatiwalaan siya; at " 
siya ay "mabilis magmasid," na ang ibig sabihin ay napansin at natutuhan 
niya ang tungkol sa maraming bagay. Ipaliwanag na mahal ni Mormon ang 
Ama sa Langit at sinunod ang mga kautusan, na nagpanatili sa kanyang " 
maging malinis at matwid. Alam ng Ama sa Langit na mapagkakatiwalaan 
niya si Mormon sa mga banal na kasulatan na nasa mga lamina ni Nefias.) 

Ipaliwanag na noong labinlimang taong gulang si Mormon, siya ay nagkaroon 
ng magandang karanasan. Siya ay dinalaw ng Panginoong Jesucristo (tingnan 
sa Mormon 1:15). 

• Kung ikaw si Mormon, ano sa palagay mo ang madarama mo sa harap ni 
Jesucristo? 

• Sa anong mga paraan malinis at matwid si Mormon? (Maaari mong naising 
isulat sa pisara ang kanilang mga sagot.) 

Ipaliwanag na halos lahat ng mga tao sa panahon ni Mormon ay 
napakasasama (tingnan sa Mormon 1:13-14). Gusto ni Mormon na magsisi at 
magpabinyag ang mga tao upang sila ay maging matwid at masaya (tingnan 
sa Mormon 3:2). Sinabi niya sa mga taong magsisi, pero hindi sila nakinig. 

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ni Mormon bilang isa sa iilan lamang 
na mga taong nagsisikap na maging matwid? 

Ipakita ang larawan 3-34, Pinaiikli ni Mormon ang mga Lamina. 

Ipaliwanag na isinulat ni Mormon ang kasaysayan ng kanyang mga tao sa mga 
laminang metal, tulad ng ipinag-utos sa kanya. Isinaayos din niya ang mga 
kasaysayan na isinulat ng ibang tao. 

• Saan natin makikita ang kasaysayan na isinulat ni Mormon? 

Ipakita ang isang kopya ng Aklat ni Mormon at ipakita sa mga bata ang 
pangalang Mormon sa pamagat. Ipaliwanag na ang aklat ay ipinangalan kay 
Mormon dahil siya ang nag-ayos at nag-ingat sa mga tala at dahil siya ay isang 
matwid na tao. 
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Talakayan sa banal 
na kasulatan 

Singsing at kalasag 
na PAT 

Awit 

Kuwento 

Tayo ay Maaaring Maging Malinis sa Isip, Salita, at Gawa 

• Paano tayo magiging malinis? 

Upang masagot ang tanong na ito, basahin sa mga bata ang pahayag na ito ni 
Jesucristo na nakatala sa 3 Nefias 27:27: "Maging anong uri ng [mga tao] ba 
nararapat kayo? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maging katulad ko." 

• Anong uri ng mga tao tayo dapat na maging? 

Ipaliwanag sa mga bata na ang lahat ng inisip, sinabi, at ginawa ni Jesucristo 
ay mabuti. Upang maging tulad niya, tayo ay dapat na magsikap na mag-isip, 
magsalita, at gumawa ng katulad ng mga bagay na sa palagay natin ay iisipin, 
sasabihin, at gagawin ni Jesus. Kapag natutukso tayong gawin ang mali, dapat 
nating tanungin ang ating sarili ng, "Ano ang gusto ni Jesus na gawin ko?" 
Makatutulong ito sa atin upang tayo ay manatiling malinis at matwid, 

Ipakita sa mga bata ang singsing at kalasag na PAT. Ipaalala sa kanila na ang 
kalasag at singsing ay makatutulong sa kanilang maalalang gawin ang nais ni 
Jesus. Kapag pinananatili nilang malaya ang kanilang mga sarili mula sa maling 
mga kaisipan at gawa sa pamamagitan ng palaging pagpili ng tama, mapananatili 
nilang malinis at matwid ang kanilang mga sarili. 

Tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita sa "Piliin ang 
Tamang Daan." 

Isalaysay ang sumusunod na kuwento tungkol sa isang batang babae na 
ginawa kung ano ang tama, bagama't ito ay mahirap: 

Ang paboritong tiyuhin ni Debbie ay inis na inis kay Debbie at sa kanyang pamilya 
nang sila ay sumapi sa Simbahan. Siya ay tumangging dumalaw sa kanila sa 
loob ng halos isang taon. Sa wakas nang siya ay dumating, inanyayahan niya si 
Debbie na sumama sa kanyang pamilya sa pag-akyat sa bundok. Tuwang-tuwa 
si Debbie. 

Sa ikalawang araw ng paglalakad, nabitawan ni Debbie ang kanyang inuminan 
at nabasag ito. Matindi ang sikat ng araw, at si Debbie ay unti-unting naiwan ng 
iba. Ang kanyang labi ay tuyung-tuyo; gusto niyang uminom ng tubig. 

Sa mas mataas na bahagi ng bundok ay nakita niya ang iba na nakatigil at 
umiinom mula sa lata. Nagmadali siya upang makainom din. 

Habang lumalakad siya upang abutan ang grupo, isa sa kanila ang sumigaw, 
"Eto ang inumin Debbie." 

At nakita niya na ang taong iyon ay may hawak na bote ng bir sa kanyang 
kamay. Sa umpisa, ang naisip lang ni Debbie ay uhaw na uhaw siya. Si Debbie 
ay naturuan ng ebanghelyo at nabinyagan, at alam niya na hindi siya dapat 
uminom ng bir. Muli ay naisip niya ang kanyang pagkauhaw. Gustong gawin ni 
Debbie ang tama. Siya ay talagang nagsikap magmula nang siya ay mabinyagan 
at nanalangin na magawa niyang masunod ang mga kautusan. Ngayon ay 
kailangan niya ng tulong upang maging malakas. 

"Hindi ako umiinom ng bir. Mayroon pa po ba kayong ibang inumin na maaari 
kong mainom?" ang sabi ni Debbie habang nakatingin sa mga mata ng tao. 

Ilang sandaling nagmukhang galit ang kanyang Tiyuhin na si John. Pagkatapos 
ay sinabi niya, "Si Debbie ay isang Mormon. Bigyan natin siya ng ibang 
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Aralin 10 

maiinom." At siya ay riagpatuloy na nagsabing, "Pasensiya ka na, Debbie." Si 
Debbie ay nagpasalamat sa pagsunod niya sa mga kautusan. 

Talakayan • Ano ang ginawa ni Debbie upang manatiling malinis at matwid? 

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ni Debbie pagkatapos niyang piliin 
ang tama? 

• Paano naging mabuting halimbawa si Debbie sa kanyang tiyuhin? 

Mga kuwento at Sabihin sa klase na isasalaysay mo ang tatlong kuwento tungkol sa mga bata na 
talakayan naghangad na maging malinis at matwid sa kanilang isip, salita, at mga gawa. 

1. Nang lumipat ang bagong kapitbahay ni Ryan sa kabilang bahay, siya ay 
naging kaibigan ng isa sa kanila, isang batang lalaki na kasing gulang niya 
na ang pangalan ay Tyler. Sila ay magkasamang naglalaro nang halos araw-
araw. Isang araw ay nasa labas sila na nakikipaglaro sa ibang mga batang 
lalaki na malapit sa kanilang tinitirhan. Si Tyler ay nagalit dahil ang kanyang 
pangkat ay natatalo sa laro at nagsimulang magsalita ng masasamang salita 
at minumura ang kabilang pangkat. Umalis ang mga batang lalaki dahil hindi 
na sila nasisiyahan sa nangyayari at ayaw na nilang makipaglaro kay Tyler. Si 
Ryan ay nagpaiwan upang kausapin si Tyler. Ipinaliwanag niya kay Tyler na 
tinuruan sila ng kanilang mga magulang na maling magsalita ng ganoon sa 
iba. Sinabi niya na ayaw nilang marinig ang ganoong mga salita. Pagkatapos 
ay sinabi ni Ryan kay Tyler na kung gusto niyang maglaro nang hindi gagamit 
ng masasamang salita, hihilingan niya ang mga batang lalaking bumalik at 
muling maglaro. 

• Paano ipinakita ni Ryan na siya ay malinis at matwid? (Hindi siya nagmura, 
at sinikap niyang tulungang matutuhan ng isang batang lalaki na hindi 
tama ang magmura.) 

• Bakit masama ang magmura? (Ipaliwanag na nais ng Ama sa Langit at ni 
Jesucristo na maging maganda ang ating pananalita. Ayaw nilang gamitin 
natin ang kanilang mga pangalan sa galit o pangit na paraan, na tinutukoy 
bilang "pagbanggit sa kanilang mga pangalan nang walang kabuluhan." 
Ang mga nagmumura ay nagpapakita ng masamang halimbawa. Ang mga 
pagmumura ay maglalagay ng di-mabubuting kaisipan at masasamang 
damdamin sa ating mga puso.) 

2. Isang araw habang naglalaro si Corby sa labas ng bahay, siya at ang ilan 
niyang mga kaibigan ay tinawag ng isa pang batang lalaki sa kanto ng isang 
palaruan. Ang batang lalaking ito ay may ilang sigarilyo sa kanyang bulsa. 
Gusto niyang subukan ng mga batang lalaki na manigarilyo. Nagkatinginan 
ang mga batang lalaki at hindi alam kung ano ang gagawin. Sa wakas si Corby 
ay nagsalita at sinabi na ayaw niyang manigarilyo at tinanggihang gawin ito. 
Ang ibang mga batang lalaki ay sumang-ayon na ayaw rin nilang gawin ito. 

• Paano ipinakita ni Corby na siya ay malinis at matwid? (Siya ay 
tumangging manigarilyo.) 

• Paano ito nakatulong sa ibang batang lalaki? 

• Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang naroroon? 

3. Si Gary ay nasa bahay ng kanyang kaibigan na nagbubuklat ng mga magasin. 
Nakakita ng ilang malalaswang larawan ang kaibigan ni Gary sa isang magasin 
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at gusto niyang tingnan ni Gary ang mga ito. Si Gary ay asiwang-asiwa nang 
malaman niyang hindi magaganda ang mga larawan na nasa magasin. Alam 
niyang hindi titingnan ni Jesucristo ang mga ganoong larawan. Sinabi ni Gary 
na ayaw niya, at iminungkahi niya na sila ay lumabas at maglaro. 

• Paano masasabing matwid si Gary? (Tinanggihan niyang tingnan ang 
malalaswang larawan.) 

Ipaalam na ang ilang magasin, aklat, mga palabas sa sine at telebisyon ay 
hindi maganda at makapagbibigay sa atin ng masasamang kaisipan. Bigyang-
diin na mahalagang panatilihin nating malinis at puno ng magagandang 
kaisipan ang ating mga isipan tulad ng ginawa ni Gary. 

Talakayan Ipaliwanag na ang mga programa sa sine at telebisyon na ating pinanonood 
ay maaaring makaimpluwensiya sa ating ikinikilos. Ang mga programang ito 
ay maaaring maglagay ng mga ideya sa ating mga isipan na hindi sana 
kailanman naroroon. Ang mga ideyang ito ay maaaring mabuti o masama, 
depende sa programa. 

• Nagkunwari na ba kayo na kayo ang tao na nakita ninyo sa pelikula 
o sa telebisyon? 

Ipaliwanag na ito ay tinatawag na panggagaya sa isang tao. Madalas ay 
nakatutuwang gayahin ang isang tao na sa palagay mo ay isang bida sa 
isang pelikula. 

• Mayroon bang mga palabas sa sine o telebisyon na hindi maganda na 
mapanood natin? (Oo.) 

• Mayroon bang magagandang palabas sa sine o telebisyon na maaari nating 
mapanood? (Oo.) 

Ipabanggit sa mga bata ang ilan sa kanilang mga paboritong palabas. 
Pagkatapos ay papag-isipin sila ng pinakagusto nilang bida sa telebisyon o sa 
pelikula. Ipasagot sa kanila ang mga sumusunod na tanong: 

• Ang gusto mo bang bida ay palaging sumusunod sa batas? 

• Ang gusto mo bang bida ay palaging nagmumura? 

• Ang gusto mo bang bida ay kumikilos nang maayos sa lahat ng oras? 

• Ang gusto mo bang bida ay maayos magdamit at kumilos? 

Ipaliwanag na kung sila ay sasagot ng hindi sa alinman sa mga tanong na ito, 
marahil ay dapat na silang humanap ng isang tao na mas matwid para piliin 
nilang bida. 

Imungkahi sa mga bata na kausapin nila ang kanilang mga magulang tungkol sa 
kung anong palabas sa sine at telebisyon ang kanilang pipiliing panoorin. 
Bigyang-diin na kung ang programang kanilang pinanonood ay may masamang 
ipinakikita, maaari nilang ilipat ang pihitan, patayin ang telebisyon, o lumabas 
ng sinehan. 

Ipaalala sa mga bata na ang Espiritu Santo ay makatutulong sa atin na 
malaman ang kaibahan ng tama at mali. Kung tayo ay may hindi maganda o di-
ayos na pakiramdam tungkol sa isang bagay, sinasabi sa atin ng Espiritu Santo 
na ito ay mali. 
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Aralin 10 

Buod 

Patotoo ng guro Ibigay ang iyong patotoo sa kahalagahan ng pagpapanatiling malinis at matwid 
ng ating isip, salita, at gawa. Maaari mong ibahagi ang isang karanasan nang 
nagawa mong manatiling malinis at matwid sa kabila ng tukso na gawin ang 
kabaligtaran. Tulungan ang mga bata na maunawaan na ang kaligayahan ay 
nagmumula sa pagiging matwid, kahit na mahirap itong gawin. 

Anyayahan ang mga bata na palaging isipin ang gustong ipaisip, ipasabi, at 
ipagawa sa kanila ni Jesucristo, kailanman na sila ay nahihirapang alamin kung 
paano pipiliin ang tama. 

Banal na kasulatan Basahin ang Doktrina at mga Tipan 100:16 sa klase. Ipaliwanag na tayo ang 
mga tao na inalagaan ng Ama sa Langit upang maging malinis at matwid. 

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. 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. Ituro na gusto ni Jesucristo na maging katulad tayo ni Mormon, kahit na ang 
mga tao sa paligid natin ay hindi matwid. Sa pamamagitan ng paggamit ng 
tsart ng ikalabintatlong saligan ng pananampalataya, tulungan ang klase na 
ulitin nang sabay-sabay ang unang bahagi ng saligan hanggang sa salitang 
tao. Ipaliwanag na ang pagiging mapagkawanggawa ay nangangahulugang 
pagiging mabait at ang pagiging matapat, tunay, malinis, at walang bahid-
dungis ay nangangahulugan ng pagiging malinis at matwid. 

Hikayatin ang mga bata na alalahanin ang saligan ng pananampalatayang ito. 

2. Ipaliwanag na mas madaling iwasang mapanood ang di-magagandang 
programa, kung ang mga bata at ang kanilang mga magulang ay magpaplano 
nang maaga pa lamang kung anong mga programa ang mabuting panoorin. 

Magmungkahi ng ilang iba't ibang programa sa telebisyon o sine sa mga 
bata at tanungin sila kung ang panonood sa bawat isa sa mga ito ay pagpili 
ng tama. 

3. Tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga titik at gawin ang mga 
galaw sa "Ako'y May Dalawang Tainga" (Children's Songbook). 

Ako'y may dalawang tainga, (ituro ang mga tainga) 
At dalawang mata. (ituro ang mga mata) 
Mga paang magdadala sa akin 
Sa tama. (lumakad sa lugar) 
Sa wasto'y gagamitin 
Sa laro't gawa. (magkunwaring nagwawalis o ibang trabaho at 
magkunwaring inihahagis ang bola o ibang laro) 
Salamat sa aking Ama (paglapatin ang mga kamay na parang nananalangin) 
At ako'y nilikha. 
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Bibig ay upang bigkasin salitang maganda, (ituro ang mga labi) 
Mga kamay na panggawa'y bigay din ng Ama. (itaas ang mga kamay at 
pagkatapos ay ituro ang sarili) 
Sa wasto'y gagamitin 
Sa laro't gawa. (magkunwaring nagwawalis o ibang trabaho at 
magkunwaring hinahagis ang bola o ibang laro) 
Salamat sa aking Ama (paglapatin ang mga kamay na parang nananalangin) 
At ako'y nilikha. 

4. Ipaawit o ipabigkas sa mga bata ang mga titik sa "Humimig Ka ng Himno" 
(Hum Your Favorite Hymn, Children's Songbook, p. 152). 

Kung minsan ay 'y°n9 mapuna 
Sabi'y di maganda, 
0 ang naisip di wasto, 
Heto ang isang payo. 
Humuni ka ng himno, 
Awit na paborito, 
At tilinaw ang isip mo. 
Humuni ng himno. 

Talakaying kasama ng mga bata kung paano makatutulong sa kanila ang awit 
na ito upang panatilihing malinis ang kanilang mga kaisipan at pananalita. 
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Pagpapakita ng Pagmamahal 
sa Ating mga Magulang 

Aral in 20 

Layunin Tulungan ang mga bata na magpakita ng pagmamahal sa kanilang mga ama at 
ina sa pamamagitan ng pagiging masunurin at matulungin. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Exodo 20:12 at Mormon 8:1. 

2. Maghandang ipaawit sa klase ang "Mag-anak Nami'y Kaysaya" [Aklat ng 
mga Awit Pambata); ang mga titik ay kasama sa likod ng manwal na ito. 

3. Maging sensitibo sa mga bata na wala kapwa ang mga magulang sa 
tahanan o may ibang hindi pangkaraniwang mga pangyayari sa buhay ng 
mga magulang. 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon. 
b. Isang maliit na supot ng bins o bola. 
c. Isang kopya ng puno ng mag-anak (family tree) para sa bawat bata 

(tingnan ang halimbawa na kasama sa hulihan ng araling ito). 
d. Larawan 3-34, Pinaiikli ni Mormon ang mga Lamina (62520; Pakete ng 

Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 306); larawan 3-35, Itinatago ni 
Moronias ang mga Lamina sa Burol ng Cumorah (62462; Pakete ng 
Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 320); at larawan 3-5, Tinuturuan nina 
Adan at Eva ang Kanilang mga Anak. 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito, 

Binigyan ng Ama sa Langit ng Pananagutan ang Ating mga Magulang 
Para sa Atin 

Gawaing pantawag Ipakita ang larawan 3-5, Tinuturuan nina Adan at Eva ang Kanilang mga Anak. 
P a n s i n • Kaninong larawan ito? (Sina Adan, Eva, at ang kanilang mga anak.) 

• Ano ang gustong ipaturo ng Ama sa Langit kina Adan at Eva sa kanilang 
mga anak? (Ang ebanghelyo. Ipaalala sa mga bata na kamakailan lang nila 
ito tinalakay sa klase, tingnan sa aralin 35.) 

Ipaliwanag na binigyan ng Ama sa Langit ang ating mga magulang ng mga 
anak upang alagaan at mahalin hanggang sa sila ay makabalik sa kanya 
balang-araw. Nais niyang matuto tayong lahat kung paano maging karapat-
dapat na mamuhay na kasama siya pagkatapos ng buhay na ito. Inaasahan ng 
Ama sa Langit ang mga magulang na turuan ang kanilang mga anak ng mga 
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kautusan at asikasuhin ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Ito 
ay isang napakalaking pananagutan para sa ating mga magulang. 

Bigyan ng kopya ng puno ng mag-anak (family tree) ang bawat bata. Ipasulat o 
tulungang isulat ng bawat bata ang mga pangalan o ipaguhit ang mga mukha 
ng kanyang mga magulang sa katawan ng puno at ang unang mga pangalan o 
mukha niya o alinman sa mga kapatid niya sa mga sanga. 

Talakayan • Bakit tayo binigyan ng Ama sa Langit ng mga magulang? (Upang mahalin at 
pangalagaan tayo at upang ituro sa atin ang kanyang mga kautusan.) 

Ipaliwanag na alam ng Ama sa Langit na makapagpapakita ng pagmamahal 
ang mga anak sa kanilang mga magulang. Sinabi ng Ama sa Langit sa atin na 
dapat nating gawin ito (tingnan sa Exodo 20:12). Maraming paraan upang 
maipakita ang pagmamahal para sa ating mga magulang. 

Ipinakikita Natin ang Pagmamahal Para sa Ating mga Magulang sa 
Pamamagitan ng Pagiging Matulungin 

Kuwento Ipaliwanag sa klase na ang pagiging matulungin ay isang paraan para maipakita 
ang pagmamahal sa mga magulang. Muling isalaysay ang sumusunod na 
kuwento sa iyong sariling mga salita. 

Alam ni Emma na masama ang pakiramdam ng Nanay niya. Makikitang pagod 
ang Nanay at madalas siyang maupo upang magpahinga. Kahit na ang tinig ng 
Nanay ay tila napapagod kapag kinakausap niya sina David at John, mga 
nakababatang kapatid na lalaki ni Emma. Naisip ni Emma ang lahat ng bagay 
na ginawa ng kanyang nanay para sa kanya at naghangad na matulungang 
gumanda ang pakiramdam ng nanay. 

• Ano ang ilang bagay na magagawa ni Emma upang matulungan ang 
kanyang nanay? 

Si Emma ay naupong kasama ng kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki 
at nakipaglaro sa kanila. Siya ay tumulong sa kanila na maglaro nang tahimik at 
masaya. Pagkatapos ay tinulungan niya sila na mahiga upang magpahinga para 
ang Nanay ay makaidlip. Pagkatapos ay tinulungan sila ni Emma na iligpit ang 
mga laruan. 

Nang matapos maihanda ng Nanay ang tanghalian, tinulungan ni Emma sina 
David at John na maghugas ng kanilang mga kamay at maghanda sa panalangin. 
Nginitian ng Nanay si Emma at niyakap nang mahigpit. 

"Salamat sa iyong napakalaking tulong sa araw na ito," ang pabulong na sabi 
ng Nanay kay Emma. 

Talakayan • Paano ipinakita ni Emma ang pagmamahal sa kanyang nanay? 

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ni Emma pagkatapos niyang 
tulungan ang kanyang nanay? 

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng kanyang nanay? 

Gawain Ihagis ang supot ng bins sa bawat bata at itanong ang isa sa mga sumusunod 
na katanungan. Pagkatapos sumagot ng isang bata, ipahagis pabalik sa iyo 
ang supot ng bins. Bigyan ang bawat bata ng pagkakataon na sagutin ang 
dalawang tanong. 

• Ano ang ginagawa ng nanay at tatay ko upang maipakita sa akin ang 
kanilang pagmamahal? 
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• Ano ang magagawa ko upang maipakita ang pagmamahal para sa nanay 
o tatay ko? 

Ipinakikita Natin ang Pagmamahal Para sa Ating mga Magulang sa 
Pamamagitan ng Pagiging Masunurin 

Talakayan Ipaliwanag na ang pagkamasunurin ay isa pang mahalagang paraan upang 
maipakita natin ang pagmamahal para sa ating mga magulang. 

Kuwento Sabihin sa iyong sariling mga salita ang sumusunod na kuwento tungkol kay 
Annand at sa kanyang tatay: 

Sa wakas ay nailagay kay Annand ang pamamahala ng mga kambing. Siya ay 
may sapat ng gulang upang bantayan ang mga kambing habang ang mga ito 
ay nanginginain ng damo sa bundok. Si Annand ay walong taong gulang at sabik 
na sabik na naghintay sa pananagutang pangalagaan ang kawan ng kambing. 

Naisip ni Annand kung paano tuwing umaga ay sama-sama niyang titipunin at 
ng kanyang asong si Numie ang mga kambing at susundan ang ibang mga 
pastol habang dinadala nila ang mga kambing na galing sa baryo pataas sa 
daan ng bundok sa matataas na damuhan. Sa gabi ay pumupunta ang 
kanyang tatay sa bundok at tinutulungan si Annand at Numie na itaboy pauwi 
ang mga kambing. 

Sinabi ng kanyang tatay, "Huwag kailanman aalis sa daan ng bundok, Annand. 
Kung mawawalan ka ng kambing, tawagin mo siya, pero huwag kailanman aalis 
sa daraanan. Ang bundok ay baku-bako at lubhang mapanganib. Anak, gawin 
mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag na huwag kang aalis sa daan ng bundok." 

Bawat araw, ang bagong pananagutan ni Annand ay naging mas madali, at 
nagsimulang magustuhan niya ang mga oras na inilagi niya sa bundok. 

Isang hapon, napansin ni Annand na huli na sa pagdating ang kanyang tatay 
upang tulungan siya. Siya ay nagpasiya na tipunin na ang mga kambing at 
mauuna na siyang bumaba upang salubungin ang tatay niya. Sa tulong ni 
Numie, agad niyang naipon pabilog ang mga kambing. Nabahala siya nang 
malaman na tatlong kambing ang nawawala—si Summa, ang matandang 
babaeng kambing, at ang kanyang dalawang guya. Ano ang kanyang gagawin? 
Inakala ni Annand na pumanhik si Summa sa mas mataas na lugar na kung 
saan ay madalas siyang dalhin. Kailangan niya itong sundan. 

Siya ay nagsimulang pumanhik sa mas mataas na bahagi ng bundok habang si 
Numie ay naiwan upang bantayan ang ibang kambing. Hindi nagtagal ay 
namataan niya si Summa at ang kanyang mga anak na malayu-layo mula sa 
daan ng bundok sa isang kapirasong damuhan. Maraming maliliit na halaman 
at mga bato, at hindi nakikita ni Annand ang nasa pagitan niya at ni Summa. 
Alam ni Annand na kailangan niyang manatili sa daan, kaya tumawag siya, pero 
lalong lumayo si Summa. 

Nagsimula nang dumilim, at hindi magtatagal ay hindi na makikita pa ni Annand 
ang tatlong kambing. Alam niyang dapat na siyang kumilos, kaya siya ay 
nagpasiyang sundan sila. Tiyak na makukuha niya sila at makababalik sa daan. 

Habang papaalis siya sa daan, naalala niya ang sinabi ng ama, "Annand, 
kailangang huwag kang aalis sa daan ng bundok kailanman." 

Alam ni Annand na kailangan niyang sundin ang kanyang tatay, kaya siya ay 
naupo at minsan pa ay nagsimulang tawagin si Summa. Walang anu-ano, siya 
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ay nakarinig ng kaluskos sa damuhan. Siya ay tumingin at nakita ang babaeng 
kambing at ang dalawang anak nito. Pagkatapos ng lahat sila ay nagsibalik din 
sa kanya. 

Pinastol sila ni Annand pabalik sa daan, kung saan ay nakita niya ang kanyang 
tatay na papalapit sa kanya. Magkasama nilang iniuwi ang mga kambing sa 
pangunguna ni Numie. 

Nang sumunod na araw ay isinama ni Annand ang kanyang tatay sa lugar kung 
saan niya hinintay si Summa. Dinala si Annand ng kanyang tatay sa palibot ng 
malapit na taniman at ipinakita sa kanya ang isang matarik na bangin. Maaaring 
nahulog si Annand sa bangin kung sinundan pa niya si Summa. Malaki ang 
pasasalamat ni Annand na sinunod at iginalang niya ang kanyang tatay. 

Talakayan • Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ni Annand sa kanyang tatay? (Siya 
ay mahal niya.) 

• Paano nagpakita ng pagmamahal si Annand sa kanyang tatay? (Sinunod niya 
ang tatay niya sa pamamagitan ng hindi pag-alis sa daan.) 

• Paano nakatulong kay Annand ang pagsunod sa kanyang tatay? (Siya ay 
nanatili sa daan at naging ligtas.) 

Ipaliwanag na kung minsan ay hindi natin maunawaan kung bakit sinasabihan 
tayo ng ating mga magulang na gawin ang mga bagay-bagay. Mahal ng 
matutwid na magulang ang kanilang mga anak at hangad ang pinakamabuti 
para sa kanila. Dapat sundin ng mga anak ang kanilang mga magulang at 
gawin ang ipinagagawa sa kanila. Kapag sinusunod natin ang ating mga 
magulang, ipinakikita natin ang ating pagmamahal sa kanila. 

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa "Mag-anak na Kaysaya." 

Nagpakita ng Pagmamahal si Moronias sa Kanyang Ama na si Mormon 

Kuwento sa banal Sabihin sa mga bata na ang Aklat ni Mormon ay may ilang kuwento tungkol sa . 
na kasulatan at mga lalaki na nagpakita ng pagmamahal sa kanilang mga magulang sa 
mga larawan pamamagitan ng pagiging masunurin at matulungin. Ang isang kuwento ay 

tungkol sa propeta na si Moronias. 

Ipakita ang larawan 3-35, Itinatago ni Moronias ang mga Lamina sa Burol ng 
Cumorah. Tanungin ang mga bata kung ano ang alam nila tungkol sa larawan. 
Sabihin sa kanila na ibinaon ni Moronias ang mga laminang ginto. Mga ilang 
taon ang nagdaan, siya ay nagbalik bilang isang anghel kay Joseph Smith 
upang ipakita sa kanya kung saan naroroon ang mga ito. Ang tatay ni Moronias 
ay ang propetang si Mormon. Katabi ng larawan ni Moronias, ipakita ang 
larawan 3-34, Pinaiikli ni Mormon ang mga Lamina. 

Ipaliwanag na si Mormon ay pinili ng Ama sa Langit upang sama-samang tipunin 
ang mga kasaysayan at itala ang mga ito sa mga lamina. Siya ay nagpakita sa 
tuwina ng kanyang pagmamahal sa Ama sa Langit sa pamamagitan ng paggawa 
ng anumang ipinagagawa sa kanya. Tinuruan niya ang kanyang anak na si 
Moronias na ganoon din ang gawin. Mahal ni Mormon si Moronias at gusto 
niyang maging maligaya ito. Alam niya na ang pagmamahal at pagsunod sa 
Ama sa Langit ay makatutulong kay Moronias na maging maligaya. 

Kahit na si Moronias ay binata na, nagpatuloy si Mormon na turuan ang 
kanyang anak na mahalin ang Ama sa Langit. Mahal ni Moronias ang kanyang 
ama at ninais na sundin ang kanyang halimbawa. 
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Dahil sa laki ng pagmamahal niya para sa kanyang ama, sinunod ni Moronias 
ang mga turo ng kanyang ama. Isinulat niya ang mga itinuro sa kanya ng 
kanyang ama upang malaman din ng buong daigdig ang mga ito. Si Mormon 
ay namatay bago matapos ang mga laminang ginto, kaya kinuha ni Moronias 
ang tala at tinapos ito. 

Banal na kasulatan Basahin ang Mormon 8:1 sa klase. 
at talakayan _ , . , . . , 

• Bakit sinunod ni Moronias si Mormon? (Dahil siya ay mahal niya.) 

• Paano ipinakita ni Moronias ang pagmamahal sa kanyang ama? (Sa 
pamamagitan ng pagiging masunurin at matulungin.) 

Buod 

Talakayan • Bakit tayo binigyan ng mga magulang ng Ama sa Langit? (Upang tayo ay 
mahalin, turuan ng mga kautusan, at pangalagaan.) 

• Paano natin maipakikita sa ating mga magulang na mahal natin sila? (Sa 
pamamagitan ng pagiging masunurin at matulungin.) 

• Sa anong mga paraan magkakatulad ang mga kuwento nina Annand, Emma, 
at Moronias? (Sa lahat ng mga kuwentong ito, ang mga tauhan ay nagpakita 
ng pagmamahal para sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng 
pagiging masunurin at matulungin.) 

Patotoo ng guro Ibigay ang iyong patotoo tungkol sa kahalagahan ng mga magulang at ng mga 
pagpapala na maaaring dumating kapag tayo ay nagpapakita ng pagmamahal 
sa kanila. Anyayahan ang mga bata na pumili ng isang paraan kung saan ay 
maipakikita nila ang pagmamahal sa 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 mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam 

para sa mga bata. 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 bilang isang klase ang "Mag-anak ay Magsasama-sama sa Kawalang-
hanggan" [Aklat ng mga Awit Pambata); ang mga titik ay kasama sa likod ng 
manwal na ito. 

2. Magpaguhit ng isang larawan sa mga bata kung paano nila maipakikita ang 
pagmamahal para sa kanilang mga magulang. 

3. Laruin ang "Guro, Maaari ko po bang" na kasama ang mga bata. Papilahin 
sila nang nakaharap sa iyo. Gumawa ng mga pahayag na tulad ng "(pangalan 
ng bata), tulungan mo ang iyong ina na hugasan ang mga plato." Ang bata 
ay kailangang magsabi ng, "Guro, maaari ko po bang tulungan ang aking ina 
na maghugas ng mga plato?" o isang bagay na katulad nito. Kung sasabihin 
ng bata ito, sasabihin mo, "Gumawa ng isang malaking hakbang na pasulong," 
at ang bata ay hahakbang papunta sa iyo. Kung ang bata ay humakbang nang 
pasulong nang hindi muna nagtatanong, siya ay kailangang umatras ng isang 
hakbang, o palayo mula sa iyo. Ang unang bata na makakahawak ng iyong 
kamay ang siyang mananalo. 
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Pagsamba sa Simbahan Aral in 

20 
Layunin Palakasin ang pagnanais ng mga bata na sumamba sa simbahan. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Exodo 20:8 at Doktrina at mga 
Tipan 25:12. 

2. Maghanda ng bituin na may apat na tulis tulad ng nakalarawan. Ilagay ito sa 
loob ng supot na papel para gamitin sa paglalaro. 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Doktrina at mga Tipan. 
b. Isang supot na papel. 
c. Larawan 3-25, Pumupunta sa Simbahan; larawan 3-59, Ipinapasa ang 

Sakramento (62021); larawan 3-64, Nananalangin sa Simbahan; larawan 
3-65, Umaawit sa Simbahan; larawan 3-66, Nakikinig sa Simbahan; 
larawan 3-67, Si Pangulong Spencer W. Kimball. 

d. Tisa, pisara, at pambura. 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
A r a , i n Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 
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Ang Linggo ay Isang Natatanging Araw 

Gawaing pantawag Tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita sa "Tuwing 
pansin Magsisimba." 

Ako ay palaging masaya, 
T'wing magsisimba. 
Awit aking pakikinggan, 
At uupo ng marahan. 
Batiin guro't kaibigan, 
T'wing magsisimba. 

Sa pag-awit nais sumali, 
T'wing magsisimba. 
Yuyuko nang matahimik, 
Habang mayro'ng panalangin. 
Mag-iisip nang taimtim, 
T'wing magsisimba. 

Ama'y aking nakikilala, 
T'wing magsisimba. 
S'ya'y pinasasalamatan, 
Puno, halaman, tahanan, 
Lahat ay kaygandang masdan, 
T'wing magsisimba. 

Ipaliwanag na alam ng Ama sa Langit na kakailanganin natin ang oras bawat 
linggo na kung kailan ay higit tayong matututo tungkol sa kanya at kay 
Jesucristo. Ginawa niyang natatanging araw ang Linggo para sa atin, ang araw 
na kung kailan ay dumadalo tayo sa pulong sakramento at sa Primarya. Gusto 
niyang maging masayang araw ang Linggo, araw na ating pinakahihintay. 
Kapag pinili nating pumunta sa simbahan, pinipili natin ang tama. 

Ang Simbahan ay Isang Natatanging Lugar 

Ikuwento sa mga bata ang tungkol sa isang batang lalaki na may problema na 
halos nagpahinto sa kanyang pagpunta sa simbahan. Ang pangalan niya ay 
Vaughn Featherstone, at kinalaunan siya ay naging isang Pangkalahatang 
Awtoridad. Simulan ang kuwento sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na noong 
si Vaughn Featherstone ay bata pa, ang kanyang pamilya ay mahirap lamang at 
hindi kayang bumili ng damit. 

"Mayroon akong pares ng sapatos na isinusuot ko sa simbahan. Ang mga ito 
ay hindi pinakamainam na mga sapatos. May butas ang mga ito sa suwelas, 
kaya gumugupit ako ng ilang piraso ng karton [mula sa kahon ng cereal] at 
ipinapasok sa loob ng sapatos para maging panloob na sapin. Kapag pumupunta 
ako sa simbahan, umuupo ako nang nakalapat ang dalawang paa sa sahig. 
Ayokong itaas ang isang binti at baka may makakita [ng nakasulat sa karton na 
mula sa kahon ng cereal] ng ilalim ng aking sapatos, Pumupunta ako ng simbahan 
na ganoon ang ginagawa, at naging maayos naman ang lahat hanggang sa 
masira ang mga sapatos na iyon. Pagkatapos noon ay hindi ko na alam ang aking 
gagawin. Naalala ko na Sabado noon, at naisip ko, 'Kailangan kong pumunta 
sa simbahan. Sa simbahan ako ay mahalagang tao. Talagang pinahahalagahan 
nila ako.' Naalala kong ito ang iniisip ko nang husto, at pumunta ako sa maliit 
na kahon ng mga sapatos na ibinigay sa amin ng ilang kapitbahay. Tiningnan 

Kuwento at 
talakayan 

2 2 8 



Aralin 10 

ko ang mga ito, pero nakakita lang ako ng isang pares ng sapatos na 
magkakasya sa akin. . . . Ang mga ito ay pares ng sapatos ng mga babaeng 
nars. Naisip ko, 'Paano ko maisusuot ang mga iyon? Pakutya nila akong 
pagtatawanan sa simbahan.' At ako ay nagpasiyang hindi isuot ang mga ito, at 
hindi na ako pupunta sa simbahan." 

• Ano ang mararamdaman ninyo kung kayo ang nasa lugar ni Kapatid 
na Featherstone? 

• Ano ang dapat ninyong ginawa? 

Hayaan ang ilang bata na sumagot; pagkatapos ay ipagpatuloy ang kuwento: 

"Nag-isip akong mabuti nang gabing iyon, at nang sumunod na umaga. . . . Alam 
ko na kailangan akong pumunta! . . . Nagpasiya ako kung ano ang aking gagawin. 
Maagang-maaga akong pupunta roon at mauupo sa may malapit sa harap bago 
magdatingan ang iba, Naisip ko, 'Itatago ko ang aking mga paa sa ilalim ng 
[bangko] para walang makakita sa mga ito, at pagkatapos ay hihintayin kong 
makaalis ang lahat. Kapag nakaalis na sila patakbo akong uuwi ng bahay 
pagkaraan ng mga kalahating oras.' Iyon ang naging piano ko. Mabilis akong 
nagpunta sa simbahan ng mga kalahating oras na mas maaga, at naging ayos 
naman. Walang katao-tao roon. Itinago ko ang aking mga paa sa ilalim ng 
bangko. Hindi nagtagal ay nagdatingan na ang lahat, at walang anu-ano ay may 
nagsalita ng: 'Maghihiwa-hiwalay na tayo para sa kani-kaniyang klase.' Nalimutan 
kong kailangan ka nga palang pumunta sa klase . . . natakot ako. Nagsimula nang 
magdatingan ang mga usher sa daraanan, sila ang lumapit sa aming hanay, at ang 
lahat ay nagtayuan at nag-alisan. Pero naupo lang ako roon. Hindi ako makakilos. 
Alam kong hindi ako makatayo dahil sa takot na may makakita sa aking mga 
sapatos. Pero hindi ka mapapakali dahil sa mga nasa paligid mo. Ang pulong 
na iyon ay para bang tumigil at naghintay na ako ay kumilos, kaya kinailangan 
na ako ay umalis na. Tumayo ako at sumunod na lang sa klase sa ibaba. 

"Para sa akin ay natutuhan ko ang pinakamahalagang aral nang araw na iyon. Ako 
ay bumaba, at pinaupo kami ng guro sa malaking half-circle. Naramdaman kong 
parang dalawang talampakan ang laki ng bawat sapatos ko. Talagang hiyang-
hiya ako. Nagmasid ako, pero, alam ba ninyo, wala ni isa man sa mga walo at 
siyam na taong gulang na mga bata sa klaseng iyon ang nagtawa sa akin. Wala 
ni isa man sa kanila ang tumingin sa akin. Walang pumansin sa aking sapatos. 
Ang aking guro ay hindi tumingin. Palagi akong nakatingin sa lahat nang oras. 
Pinagmamasdan ko ang lahat upang malaman kung may nakatingin sa akin. . . . 
Siyempre nakita nila ang mga sapatos na iyon na pangnars na kailangan kong 
isuot sa simbahan. Pero sila ay may maayos na pag-uugali na huwag tumawa" 
(Vaughn J. Featherstone, "Acres of Diamonds," sa Speeches of the Year, 1974 
[Provo: Brigham Young University Press, 1975], p. 351-52). 

• Bakit handang isuot ni Kapatid na Featherstone ang pangnars na mga 
sapatos sa simbahan nang siya ay bata pa? (Dahil gustung-gusto niyang 
pumunta sa simbahan.) 

Ipaliwanag na alam ng batang si Vaughn Featherstone na mahalagang dumalo 
sa simbahan. Siya ay masaya sa pagpunta sa simbahan linggu-linggo, kahit na 
hindi kayang bumili ng magandang sapatos ng kanyang pamilya para sa 
kanya. Ang pagpunta sa simbahan ay higit na mahalaga para sa kanya, kahit 
na wala siyang magandang sapatos. 
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Tayo ay Dumadalo sa Simbahan Upang Sambahin ang 
Ama sa Langit at si Jesucristo 

Pisara at mga Ipaliwanag na sa buong mundo, ang mga batang lalaki at babae at ang kanilang 
larawan mga magulang ay dumadalo sa simbahan bawat Linggo. Kapag tayo ay 

dumadalo sa simbahan at sumasali sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral, 
tayo ay sumasamba sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. Ipakita ang larawan 
3-25, Pumupunta sa Simbahan. Ipaliwanag na sila ay sasamba. 

Isulat ang Pagsamba sa pisara. 

Ipaliwanag na maraming paraan na makasasamba tayo sa Simbahan. Ipakita 
ang larawan 3-59, Ipinapasa ang Sakramento. 

Ipaalala sa mga bata na kapag tumatanggap tayo ng sakramento, inaalaala 
natin si Jesucristo. Kung tayo ay nabinyagan na, sinasariwa natin ang mga 
tipan na ginawa natin na lagi siyang alalahanin at sundin ang kanyang mga 
kautusan. Ang pagtanggap ng sakramento ay isa sa pinakamahalagang mga 
paraan na tayo ay sumasamba habang dumadalo sa simbahan. 

Ipakita ang larawan 3-65, Umaawit sa Simbahan, kasunod sa larawan ng 
sakramento. 

Banal na kasulatan Banggitin na kapag umaawit tayo ng himno nang may damdamin, ipinapahayag 
natin ang ating pagmamahal sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. Kung hindi 
tayo umaawit, nawawalan tayo ng pagkakataon na sambahin sila. 

Basahin ang Doktrina at mga Tipan 25:12 sa mga bata. Bigyang-diin na ang 
Ama sa Langit ay nasisiyahan kapag tayo ay umaawit ng mga himno at mga 
banal na awit sa kanya. 

Gawaing may Ipakita ang larawan 3-64, Nananalangin sa Simbahan, kasunod sa larawan 
larawan ng umaawit. 

Ipaliwanag na nakakarinig tayo ng maraming panalangin kapag tayo ay nasa 
simbahan. Ipaalala sa mga bata na kapag nagbibigay ng panalangin ang isang 
tao, dapat nating ipikit ang ating mga mata, iyuko ang ating mga ulo, at 
pakinggan ang sinasabi. 

• Ano ang sinasabi natin sa hulihan ng panalangin? (Amen o Siya nawa.) 

• Bakit sinasabi nating "amen o siya nawa"? (Upang ipakita ang ating 
pagsang-ayon at pagsuporta sa mga sinabi.) 

Ituro na sa oras ng paglilingkod sa sakramento, tayo ay maaaring manalangin 
nang tahimik. Habang iniisip natin ang tungkol kay Jesucristo, maaari nating 
hilingin sa Ama sa Langit na tulungan tayong piliin ang tama at sundin ang 
mga kautusan. 

Ipakita ang larawan 3-66, Pakikinig sa Simbahan, kasunod sa larawan 
ng panalangin. 

Gawaing talakayan • Paano natin maipakikita na tayo ay nakikinig sa Simbahan? (Sa 
pamamagitan ng pag-upo nang mapitagan, hindi pagsasalita, at pagtingin sa 
nagsasalita o guro.) 
Hamunin ang mga bata na tukuyin ang ilang tao na dapat nating pakinggan 
habang nasa simbahan. Bigyan sila ng tagubilin na itaas ang isang daliri para 
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sa bawat ideya. Kabilang sa mga maaaring kasagutan ang: isang nagsasalita sa 
Primarya o pulong sakramento, kabataang lalaki na nagbabasbas ng sakramento, 
isang tao na nananalangin sa klase o sa isang pulong, at isang guro, 

K u w e n t 0 Ipakita ang larawan 3-67, si Pangulong Spencer W. Kimball. Ipaliwanag na siya 
ay propeta at ikalabindalawang Pangulo ng Simbahan. Isalaysay ang sumusunod 
na kuwento tungkol sa kanya. 

Si Pangulong Spencer W. Kimball ay isa pa lamang batang lalaki nang marinig 
niya ang isang pinuno ng Simbahan mula sa Lungsod ng Salt Lake na nagsabi 
sa kongregasyon na dapat nilang basahin ang mga banal na kasulatan. Nabatid 
niya na hindi pa niya nababasa ang Biblia, kaya hinangad niyang basahin ito. 

Umuwi ng bahay si Spencer at pumanhik sa kanyang maliit na silid sa pagitan 
ng kisame at bubungan at sinindihan ang maliit na ilawang langis at binasa ang 
unang mga kabanata ng Genesis nang gabi ring iyon. Bagama't ito ay mahirap, 
alam niya na kung nagawa ito ng iba, magagawa rin niya ito. 

Pagkalipas ng isang taon, nabasa niya ang bawat kabanata sa Biblia. Nang 
matapos siya, nagkaroon siya ng magandang damdamin na natupad niya ang 
hinangad niyang magawa. (Tingnan sa "Planning for a Full and Abundant Life," 
ni Spencer W. Kimball, Ensign, Mayo 1974, p. 88.) 

• Bakit nagpasiya si Spencer W. Kimball na basahin ang Biblia? (Dahil narinig 
niyang iminumungkahi ng isang nagsasalita sa simbahan na dapat basahin 
ng lahat ang mga banal na kasulatan.) 

• Ano ang narinig ninyo mula sa nagsasalita sa simbahan na nagbigay sa inyo 
ng interes o nakatulong sa inyong sundin ang isang kautusan o higit na 
matutuhan ang tungkol sa ebanghelyo? 

Buod 
L a r o Ipakita ang bituin na iyong inihanda. Banggitin na ang apat na paraan upang 

sumamba na iyong tinalakay sa araw na ito ay nakasulat dito. Ipaliwanag na 
ilalagay mo ang bituin sa isang supot na papel at bibigyan ng pagkakataon ang 
bawat bata na bunutin ang bituin mula sa supot. Pagkatapos ay sasagutin nila 
ang mga sumusunod na pahayag tungkol sa salita sa tulis ng bituin na 
kanilang hinahawakan. 

Ang sumusunod ay ilang mga pahayag na iminungkahi. Itanong ang gayunding 
katanungan sa tuwing mapipili ang katulad na tulis. Dahil maraming iba't ibang 
mga sagot para sa bawat pahayag, ang larong ito ay maaaring ulitin upang 
bigyan ang bawat bata ng ilang mga pagkakataon upang makisali. 

Makinig: Sino ang ilang tao na dapat nating pakinggan sa simbahan? (Ang 
panguluhang obispo, ang saserdote na nagbabasbas ng sakramento, mga 
kasapi na nagbibigay ng mga pananalita, at mga guro sa Primarya.) 

Umawit: Bumanggit ng isang awit na gusto ninyong awitin sa simbahan. (Maaari 
mong naising ipaawit sa klase ang awit na pinili ng isang bata.) 

Manalangin: Bumanggit ng isang pagkakataon na tayo ay nananalangin sa 
Simbahan. (Pambungad na panalangin, pagbabasbas sa tinapay, pagbabasbas 
sa tubig, pangwakas na panalangin, tahimik na mga panalangin, o pambungad 
at pangwakas na mga panalangin sa Primarya.) 
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Sakramento: Bumanggit ng isang bagay na magagawa ninyo sa oras ng 
sakramento. (Isipin si Jesucristo, manalangin, maupo nang mapitagan, makinig 
sa mga panalangin, o alalahanin ang mga tipan ng binyag.) 

Patotoo ng guro Ibigay ang iyong patotoo na malalaking pagpapala ng kapayapaan, dagdag na 
pang-unawa sa ebanghelyo, at pagiging malapit sa Ama sa Langit at kay 
Jesucristo ang maaaring dumating mula sa pagpiling sumamba sa tamang 
paraan. Anyayahan ang mga bata na makinig nang mas mabuti sa kanilang 
susunod na pulong. 
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. 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 isang panyo na may butones na nakatali sa isang dulo. Sabihin 

sa mga bata na iyong ilalaglag ang panyo. Sabihin sa kanila na itaas ang 
mga kamay nila kapag narinig nila itong nalaglag. Purihin ang mga nagtaas 
ng kanilang mga kamay dahil sila ay nakinig na mabuti. Alisin ang butones 
sa dulo ng panyo at muling ihulog ang panyo. Hilingan ang mga batang itaas 
ang kanilang mga kamay kapag may narinig sila sa pagkakataong ito. 

Sabihin sa mga bata na palagi silang dapat na makinig nang mabuti tulad ng 
kanilang pakikinig sa paglaglag ng panyo. Sa tuwing may tumatayo sa harapan 
upang magsalita sa kanila, maging ito man ay ang obispo o ang pangulo ng 
Primarya o isang bata sa Primarya na nagbibigay ng pananalita, kailangan 
nilang makinig. Kapag ang kanilang mga guro ay tumatayo sa kanilang 
harapan sa silid-aralan, ito ay hudyat upang makinig para marinig nila kung 
ano ang sasabihin ng mga guro. Ipaalala sa mga bata na hindi nila dapat 
kailanman makaligtaan ang bagay na mahalaga, kaya dapat silang makinig 
na mabuti sa mga bagay na sinasabi. 

2. Isalaysay ang sumusunod na kuwento: 

Gusto ni Karen na pumunta sa Primarya. Isang araw ng Linggo, nagtanong 
ang tatay ni Karen ng "Ano ang natutuhan mo sa Primarya ngayong araw na 
ito, Karen?" Nag-isip sandali si Karen; pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ko 
po maalala, Tatay." Nang maisip niya, naalala niya na sa buong Primarya ay 
nag-iisip siya kung gaano magiging kasaya ang kaarawan ni Sally kinabukasan. 
Kahit kaunti ay hindi siya nakinig sa Primarya. 

Sinabi ng tatay niya, "Karen, ako ay natutuwa na pumupunta ka sa Primarya, 
pero gusto rin namin ng Nanay mo na maging mapitagan ka habang ikaw 
ay naroroon." 

"Pero Tatay, naging tahimik na tahimik po ako!" 

"Ako ay natutuwa na naging tahimik ka Karen, pero iyon ay bahagi lamang 
ng pagiging mapitagan. Kailangan mo ring makinig at makisali sa lahat ng 
bagay. Kapag inuusal ang panalangin, dapat mong pag-isipan ito na para 
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bang ikaw ang nananalangin mismo at pagkatapos ay sabihin mong "amen". 
Kapag umaawit ka, dapat mong isipin ang mga salita ng awit. Dapat kang 
makinig na mabuti sa iyong guro. Kapag sumasali ka sa lahat ng bagay, ikaw 
ay mapapalapit sa Ama sa Langit. lyan ang pagiging mapitagan." 

3. Kung may isang bata sa iyong klase na lumiban o hindi gaanong aktibo, 
maglaan ng oras na kasama ang klase na gumawa ng sulat para sa batang 
iyon. Magpatulong sa mga bata na magmungkahi ng mga bagay na 
ginagawa nila sa simbahan na hindi nagagawa ng batang iyon. Isulat na 
hinahanap-hanap mo at ng mga bata ang batang iyon sa klase. Palagdaan 
sa bawat kasapi ng klase ang sulat. Ipadala ang sulat. 

4. Tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga titik sa "Ang mga Pinto 
sa Kapilya" (Our Chapel Doors, Children's Songbook, p. 156). 

Sa kapilya pinto'y nagpayo, 
"Sh, tahimik." 
Pagkat lugar na ito'y sagrado. 
"Sh, tahimik." 
Tayo'y nandirito pag Linggo 
Upang kilalanin si Cristo. 
Kaya 'pag sa pinto'y papasok, 
"Sh, tahimik." 
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Aralin 20 Ang Pag-aayuno ay 
Naglalapit sa Atin sa Ama sa 

Langit at kay Jesucristo 
Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na ang pag-aayuno ay 

makapagpapalapit sa kanila sa Ama sa Langit at kay Jesucristo at sila ay 
maaaring mag-ayuno at manalangin para sa mga espesyal na pagpapala. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Marcos 9:17-29 at Doktrina at mga 
Tipan 88:76. 

2, Magiging mainam na ituro ang araling ito sa araw ng Linggo bago ang 
Linggo ng ayuno. 

3. Kung may makukuha sa inyong lugar, maghandang ipalabas ang 'Ang Batas 
ng Pag-aayuno" (4 na minuto, 10 segundo) sa Family Home Evening Video 
Supplement (53276). 

4, Mga kailangang kagamitan: ihanda ang mga sumusunod na mga tanong sa 
mga piraso ng papel at ilagay ang mga ito sa isang lalagyan: 

• Ano ang ibig sabihin ng mag-ayuno? 

• Sino ang dapat na mag-ayuno? 

• Kapag tayo ay nag-aayuno at ibinibigay ang ating pera sa obispo o 
pangulo ng sangay, ano ang tawag sa perang ito? 

• Ano ang ginagawa ng obispo sa ating mga handog-ayuno? 

• Ano ang ilan sa mga dahilan ng pag-aayuno? 

• Paano nakatutulong sa atin ang pag-aayuno? 

• Kailan ang Linggo ng ayuno? 

• Ano ang ipinakikita ng pag-aayuno sa Ama sa Langit at kay Jesucristo? 

• Nakahanda ka bang mag-ayuno kung ikaw o ang isang taong mahal mo 
ay nangangailangan ng tulong? 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 
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Ang Pag-aayuno ay Nangangahulugan ng Hindi Pagkain at Pag-inom 
Para sa Matwid na Layunin 

Gawaing pantawag Papanoorin ang mga bata ng "Ang Batas ng Pag-aayuno." 
pansin _ . . . . 

babihin ang sumusunod na pangyayari sa iyong sariling mga salita: 

Isang Linggo ng umaga, si Phillip ay nagmamadaling pumunta sa kusina kung 
saan ang kanyang nanay ay abalang nag-aaral ng mga banal na kasulatan. 

"Ano po ang almusal?" tanong niya. "Nagugutom po ako." 

Nalulungkot na tumingin ang nanay ni Phillip sa kanya at sinabing, "Hindi pa 
gaanong maayos ang kalagayan ng tatay mo." 

Ang tatay ni Phillip ay nasaktan sa isang aksidente, at siya ay nakaratay sa 
ospital at hindi makakilos. 

"Akala ko po'y gumaganda na ang kalagayan niya," ang sagot ni Phillip habang 
ang kanyang mga mata ay puno ng luha. 

"Kailangan ng tatay mo ang ating pananampalataya at mga panalangin ngayon, 
Phillip," ang malumanay na sabi ng kanyang nanay. "Kailangan nating maging 
malapit sa Ama sa Langit at kay Jesucristo ngayon habang tayo ay nananalangin 
na gumaling ang tatay mo." 

"Upang magawa ito," patuloy ng nanay ni Phillip, "hindi natin kakainin ang ibang 
pagkain natin ngayong araw na ito. Hindi tayo kakain at iinom. Handa ka bang 
gawin ito para sa tatay mo?" 

"Opo, gagawin ko," sagot ni Phillip. 

• Ano ang tawag natin sa hindi pagkain at pag-inom para sa isang matwid na 
layunin? (Pag-aayuno.) 

Ipaliwanag na sa pamamagitan ng pag-aayuno, ipinakikita natin sa Ama sa 
Langit at kay Jesucristo na minamahal natin sila at pinagtitiwalaan na 
tutulungan tayo at sasagutin ang ating mga panalangin. 

Alam ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na mahirap para sa atin na mag-ayuno. 
Alam nila na kapag tayo ay nag-aayuno, ang ating mga panalangin ay taos sa 
puso at talagang kailangan natin ang kanilang tulong. 

Talakayan Ipaliwanag na ang maliliit na bata at mga tao na may sakit ay hindi inaasahang 
mag-ayuno. Tayo ay nag-uumpisang mag-ayuno pagkatapos na tayo ay 
mabinyagan. Ipaliwanag na dahil ito ay kailangan para sa mga nabinyagan, 
dapat nilang simulang isaalang-alang ang pag-aayuno sa panahon na sila ay 
nasa tamang gulang na upang mabinyagan. 

Ipaliwanag sa mga bata na ang mga kasapi ng Simbahan ay hinihilingan na 
mag-ayuno para sa dalawang pagkain sa isang araw ng Linggo, bawat buwan. 
Sa panahong ito, tayo ay hindi kumakain o umiinom. Tinatawag natin ang 
natatanging araw na ito sa bawat buwan na Linggo ng ayuno. 

Ipaliwanag na hinilingan din tayong magbigay sa mga nangangailangan ng 
ating mga propeta sa huling-araw. Hinilingan nila tayong magbigay sa 
Simbahan ng kahit na halaga lamang ng perang ating natitipid sa pamamagitan 
ng hindi pagkain at pag-inom habang tayo ay nag-aayuno. Ang perang ating 
ibinibigay ay tinatawag na handog-ayuno, at ito ay ginagamit upang makabili 
ng pagkain at damit para sa mahihirap at nangangailangan. 
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• Ano ang handog-ayuno? (Perang ibinibigay sa Simbahan upang tulungang 
ang mahihirap.) 

• Saan ginagamit ang perang ito? (Para ipambili ng pagkain, damit, at iba pang 
mga pangangailangan para sa mahihirap at nangangailangan.) 

Ipaliwanag na maaari tayong mag-ayuno at manalangin upang humingi ng tulong 
kahit na anong oras, tulad ng ginawa ni Phillip at ng kanyang pamilya para sa 
tatay ni Phillip. Tayo at ang ating mga minamahal ay nangangailangan ng tulong 
ng Ama sa Langit sa lahat ng oras, ngunit may mga pagkakataon na tayo'y 
nagkakaroon ng tanging mahirap na lutasing problema, o isa sa ating pamilya 
ay malubha ang sakit. Sa panahong iyan tayo nag-aayuno maliban pa sa 
Linggo ng ayuno. 

Kuwento sa banal Ipabatid na alam ni Jesucristo kung gaano makatutulong ang panalangin at 
na kasulatan pag-aayuno. Ilahad ang sumusunod na kuwento mula sa Marcos 9:17-29 sa 

iyong sariling mga salita. Pagkatapos mong mailahad ang kuwento, maaari mo 
itong naising ipasadula sa mga bata. 

Isang araw si Jesucristo at ang kanyang mga disipulo ay magkasama, at isang 
malaking pangkat ng mga tao ang dumagsa sa paligid nila. Isang lalaki ang 
sumiksik sa karamihan papunta kay Jesus. Sinabi ng lalaking ito kay Jesus ang 
malungkot na kuwento tungkol sa kanyang anak na maraming taon nang 
napakalubha ng sakit. Hiniling na ng lalaking ito sa mga disipulo ni Cristo na 
basbasan ang batang lalaki, pero ang kanilang mga pagbabasbas ay hindi 
nakapagpagaling sa kanya. Mayluha ang kanyang mga mata, hiniling ng ama 
kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak na lalaki. Alam niya na ang kanyang 
anak na lalaki ay mapagagaling. Binasbasan ni Jesus ang maysakit na batang 
lalaki, hinawakan siya sa kanyang kamay, at siya ay itinayo. Ang batang lalaki 
ay gumaling. 

Ang mga disipulo ay namangha. Pagkatapos na isinamang umalis ng ama ang 
kanyang anak, tinanong ng mga disipulo si Jesus kung bakit hindi napagaling 
ang batang lalaki ng kanilang pagbabasbas. Sumagot siya na upang magaling 
ang batang lalaking ito, kailangan nilang gumawa ng higit pa sa pananalangin. 
Kailangan din nilang mag-ayuno. 

Sabihin sa mga bata na laging dinidinig ng Ama sa Langit ang ating mga 
panalangin, ngunit kapag tayo ay handang mag-ayuno, ipinakikita natin sa Ama 
sa Langit at kay Jesucristo na tayo ay totoong may pananampalataya sa kanila, 

Ang Pag-aayuno ay Makatutulong sa Atin na Higit na Mapalapit sa Ama 
sa Langit at kay Jesucristo 

Paglalahad ng guro Ipabatid na kapag tayo ay handang manalangin at mag-ayuno, ipinakikita natin 
sa Ama sa Langit at kay Jesucristo na mahal natin sila at sinisikap nating 
mapalapit sa kanila upang tayo ay makatanggap ng tulong nila. 

Mga kuwento at Upang matulungan ang mga bata na malaman kung paano sila mapapalapit ng 
talakayan pag-aayuno at panalangin sa Ama sa Langit at kay Jesucristo, hilingan silang 

makinig sa mga sumusunod na kuwento. 

Isalaysay ang sumusunod na kuwento sa iyong sariling mga salita: 

Tagsibol noon at ang mga magsasaka sa lambak ay nag-aalala. Nagkaroon ng 
tagtuyot, at kinakailangan nila ang ulan upang sila ay makapagtanim ng kanilang 
mga pananim. 
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Ang pangulo ng istaka ay nagpasiyang magkaroon ng espesyal na pag-aayuno, at 
hinilingan niya ang bawat obispo na ipaalam ito sa mga miyembro sa kanyang 
purok. Alam niya na kailangang mapalapit sa Ama sa Langit at kay Jesucristo 
bago nila matanggap ang espesyal na tulong na kailangan nila. Ang mga tao 
mula sa lahat ng dako ng istaka ay dumating sa pulong upang sumama sa 
pananalangin at pag-aayuno. Sila ay nanalangin na umulan upang makapagtanim 
ng kanilang mga pananim at magsilaki ang mga ito. Sila ay naghintay nang 
naghintay, pero ang halumigmig na kanilang kailangan ay hindi dumating. 

Maraming buwan ang lumipas. Ang mga tao ay nagpatuloy na mag-aayuno at 
manalangin. Sa huling pagkakataon, ang pangulo ng istaka ay tumawag ng isa 
pang pulong. "Itanim ninyo ang inyong mga pananim," ang sabi niya sa mga 
tao. "Dininig ng Ama sa Langit ang inyong mga panalangin." 

Bagaman walang nakitang anumang mga palatandaan ng ulan ang mga 
magsasaka, ginawa nila ang ipinag-utos sa kanila. Sa loob ng ilang linggo, 
dumating ang sagot ng Ama sa Langit. Araw-araw ay pumapatak ang ulan at 
nagbibigay na halumigmig sa mga pananim upang ang mga ito ay magsilaki. 
Nang taong iyon ang mga magsasaka ay nagkaroon ng isa sa pinakamainam 
na mga ani na kanilang nasaksihan. (Tingnan ang "Rain in Due Season," ni 
David Carl Danielson, Ensign, Hulyo 1978, p. 68-69.) 

• Bakit hiniling ng mga lokal na pinuno ng Simbahan sa mga tao na mag-ayuno 
at manalangin? 

• Paano sila natulungan ng pag-aayuno at panalangin? (Ito ay nagpalapit sa 
kanila sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. Natanggap nila ang ulan na 
kailangan nila para lumaki ang kanilang mga pananim.) 

Ngayon ay isalaysay ang ikalawang kuwento. 

Si Rhonda, isang batang babae, ay nasugatan sa isang aksidente ng sasakyan. 
Nang marinig ng kanyang pamilya ang masamang balita, sila ay sumugod na 
kanya sa ospital. Siya ay walang malay, na nangangahulugang hindi siya 
makapagsalita o makakilos. 

Araw-araw ang kanyang pamilya ay naghihintay sa ospital, umaasa at 
nananalangin na siya ay muling gagaling. Pero sa hindi malamang dahilan, ang 
kanilang mga panalangin ay para bang hindi sapat. Gusto nilang maging 
malapit sa Ama sa Langit at kay Jesucristo, upang ipakita ang pagmamahal 
niya sa kanila at hilingin sa kanilang pagalingin ang kanilang anak. 

Ang pamilya ay nagpasiyang mag-ayuno at manalangin. Lahat ng kanilang 
mga kamag-anak, mga kapitbahay, at mga kaibigan ay nais na sumama sa 
kanilang pag-aayuno. Ipinaalam ng obispo ang pag-aayuno sa simbahan, at 
marami sa purok ang nag-ayunong kasama nila. Sila ay naging malapit sa Ama 
sa Langit at kay Jesucristo at alam nila na tutulungan sila ng Ama sa Langit 
kung ito ang pinakamabuti para kay Rhonda. 

Nang sumunod na araw, habang nakaluhod sa pananalangin, ang mga magulang 
ni Rhonda ay nagkaroon ng damdamin na gagaling ang kanilang anak. Nang 
sila ay pumasok sa kanyang silid sa ospital nang umagang iyon, siya'y tumingin 
at kinausap sila. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagawa na niyang maupo sa 
kama at kumain. Si Rhonda ay gagaling na. Sinabi rin ng obispo sa pamilya na 
dahil sa pag-aayunong iyon, naging mas malapit sa isa't isa ang mga tao sa 
purok at nakapagpakita ng higit na pagmamahal para sa bawat isa kaysa sa dati. 
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• Ano ang nangyari bilang resulta ng espesyal na pag-aayunong ito? (Ang 
batang babae ay nabasbasan at gumaling. Ang mga tao sa purok ay naging 
mas malapit at nakapagpakita ng higit na pagmamahal para sa bawat isa.) 

Ipaalaala sa mga bata na kung minsan ay may ibang piano ang Ama sa Langit 
para sa mga maysakit o nasugatan. Kapag sila ay hindi gumagaling pagkatapos 
ng pag-aayuno at pananalangin, kailangan nating tanggapin ang kalooban ng 
Ama sa Langit, nalalaman na ang kanyang kaalaman ay higit na malawak kaysa 
sa atin. 

Patotoo ng guro Magbigay ng patotoo sa kahalagahan ng pag-aayuno sa pamamagitan ng 
pagbabahagi ng isang karanasang makahihimok sa mga bata na naising mag-
ayuno. Ito ay maaaring isang pansariling karanasan o isang bagay na nangyari 
sa isang taong kilala mo. Ipaliwanag na ang taos-pusong pag-aayuno at 
pananalangin ay isa sa pinakamahalagang paraan na maipakita sa Ama sa 
Langit at kay Jesucristo na nais nating mapalapit sa kanila at tanggapin ang 
kanilang tulong. 

Ipakuwento sa mga bata ang anumang karanasan na alam nila tungkol 
sa pag-aayuno. 

Buod 

Talakayan Tulungan ang mga bata na pag-aralan muli ang kanilang mga natutuhan tungkol 
sa pag-aayuno at pananalangin. Pakuhanin ang bawat bata ng isang tanong mula 
sa lalagyan na iyong inihanda at subukang sagutin ito. 

• Ano ang ibig sabihin ng mag-ayuno? (Hindi pagkain o pag-inom para sa 
matuwid na layunin.) 

• Sino ang dapat na mag-ayuno? (Ang lahat ng kayang mag-ayuno.) 

• Kapag tayo ay nag-aayuno at ibinibigay ang ating pera sa obispo o sa 
pangulo ng sangay, ano ang tawag sa perang ito? (Mga handog-ayuno.) 

• Ano ang ginagawa ng obispo sa ating mga handog-ayuno? (Ginagamit niya 
ang mga ito upang tulungan ang mahihirap at nangangailangan.) 

• Ano ang ilan sa mga dahilan ng pag-aayuno? (Upang mapalapit sa Ama sa 
Langit. Upang makatanggap ng tulong mula sa Ama sa Langit. Upang 
tulungan ang iba. Ito ay isang kautusan.) 

• Paano nakatutulong sa atin ang pag-aayuno? (Tinutulungan tayo nitong 
mapalapit sa Ama sa Langit at kay Jesucristo.) 

• Kailan ang Linggo ng ayuno? (Ito ay karaniwang unang Linggo ng buwan.) 

• Ano ang ipinakikita ng pag-aayuno sa Ama sa Langit at kay Jesucristo? 
(Na ang ating mga panalangin ay taos-puso at tayo'y may pananampalataya 
sa kanila.) 

• Nakahanda ka bang mag-ayuno kung ikaw o ang isang taong mahal mo ay 
nangangailangan ng tulong? 

Anyayahan ang mga bata na kausapin ang kanilang mga magulang tungkol sa 
pag-aayuno at magpasiya kung kailan at gaano katagal sila dapat na mag-ayuno. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. 
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam 

para sa mga bata. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang 
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdang patnubay, tingnan ang "Oras ng 
Klase" sa "Mga Tulong Para sa Guro." 

1. Para sa maliliit na bata, ang sumusunod na kuwento at talakayan ay 
maaaring makatulong: 

Ang tatay ni JoAnn ay galing sa isang mahabang biyahe. Nang siya ay bumalik, 
si JoAnn ay natuwa nang makita siya, Siya ay yumakap at humalik sa kanya, 
at binigyan siya ng kanyang tatay ng isang maliit na bag ng espesyal na kendi 
mula sa lungsod na pinanggalingan niya. 

Kinuha ni JoAnn ang mga bag at tumakbo sa likod-bahay, kung saan naglalaro 
ang kanyang maliit na kapitbahay na si Danny. Inaalagaan ng Nanay niya si 
Danny habang may sakit ang nanay nito. 

"Tingnan mo!" sigaw ni JoAnn. "Tingnan mo ang dala sa akin ng tatay ko." 

Tiningnan ni Danny ang loob ng bag. 

• Ano sa palagay ninyo ang sumunod na ginawa ni JoAnn? 

Sa palagay ninyo kaya ay sinabi niyang, "Hindi kita bibigyan," o sa palagay 
ninyo kaya ay sinabi niyang, "Bibigyan kita". 

Ano ang maramdaman ni Danny kapag sinabi niyang, "Hindi kita bibigyan". 
Ano ang iisipin ng kanyang tatay kung sinabi niya iyon? Siya ba ay magiging 
masaya o magiging malungkot? 

Kapag sinabi niyang, "Bibigyan kita," magiging masaya ba si Danny? Magiging 
masaya ba ang tatay niya? Magiging masaya ba ang Ama sa Langit? Magiging 
masaya ba si JoAnn? 

Buweno, ang sabi ni JoAnn, "Bibigyan kita," at ang lahat ay naging masaya. 

Sa Linggo ng ayuno, makapagbabahagi ka tulad ng ginawa ni JoAnn. Maaari 
kang hindi mag-almusal, at sa pamamagitan ng hindi pagkain (banggitin ang 
mga pagkain na karaniwang kinakain ng mga bata), ikaw ay makatitipid ng 
pera para sa iyong mga magulang. Pagkatapos ay maaari nilang ibigay ang 
halagang ito sa obispo, at ibibigay niya ito sa isang taong nagugutom. 

• Ito ba ay makapagpapasaya sa mga taong nangangailangan ng pagkain? 

• Ito ba ay makapagpapasaya sa iyo? 

2. Paguhitin ang mga bata ng larawan ng isang tao na gusto nilang ipag-ayuno. 
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20 Ikapu 

Layu nin Palakasin ang pagnanais ng mga bata na magbayad ng ikapu. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Doktrina at mga Tipan 119:3-4 at 
Malakias 3:10. 

2. Maghandang tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita na 
"Sa Panginoo'y laalay Aking Ikapu" {Primarya 2). 

3. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Biblia at Doktrina at mga Tipan. 
b. Kumuha ng isang larawan ng templo sa iyong lugar. 
c. Isang sobre at pormularyo ng ikapu at iba pang mga handog para sa iyo 

at sa bawat bata. 
d. Isang lapis para sa bawat bata. 
e. Sampung barya na pare-pareho ang halaga. 
f. Isang bote. 
g. Sampung mansanas (o ibang prutas) o mga bagay. 
h. Larawan 3-26, Nagbabayad ng Ikapu ang Isang Bata; larawan 3-62, 

Templo ng Portland Oregon (62617); larawan 3-68, Mga Taong Gumagawa 
ng Kasaysayan ng Mag-anak; at larawan 3-69, Mga Misyonerong 
Naghahanap ng Taong Matuturuan (62611). 

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang mga gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Ang Batas ng Ikapu 

Gawaing pantawag Ipakita ang sampung mansanas (o ibang bagay) kung saan makikita ng lahat. 
P a n s i n • Kung ibibigay ko sa inyo ang sampung mansanas na ito at pagkatapos ay 

hihilingin kong ibalik ang isa, handa ba kayong ibigay ito sa akin? Itaas ang 
inyong kamay kung gagawin ninyo ito. 

• Sino ang may gawa upang tumubo ang mga mansanas? 

• Sino ang gumawa ng daigdig? 

Paglalahad ng guro Bigyang-diin na ang mundong ito at lahat ng mabuting bagay dito ay ibinigay 
sa atin ng Ama sa Langit at ni Jesucristo. Minamahal at kinakalinga nila ang 
bawat isa sa atin. Maipakikita natin ang ating pasasalamat para sa kanilang 
pagmamahal at kabutihan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga 
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kautusan at paggawa sa ating bahagi upang makatulong sa pagpapalakas 
ng Simbahan. 

Ipaliwanag na ang araiing ito ay tungkol sa isang mahalagang kautusan. Kapag 
sinunod natin ang kautusang ito, tumutulong tayo sa paglago ng Simbahan. 

Hilingin sa mga bata na makinig habang binabasa mo ang Doktrina at mga 
Tipan 119:3-4. 

• Anong kautusan ang ating tatalakayin? (Ikapu.) 

• Ano ang ikapu? 

Pakay aralin Pag-aralang muli ang pagkakaunawa na ang ikapu ay nangangahulugang 
ikasampung bahagi. Ipakita ang sampung barya sa mga bata, 

• Kung ang isang tao ay kumita ng ganitong halaga, magkano ang dapat 
bayaran na ikapu ng taong iyon? 

Papalapitin ang isang bata at padamputin ng barya para sa ikapu. 

Ipaliwanag na hinihiling ng Ama sa Langit at ni Jesucristo sa mga kasapi ng 
Simbahan na ibigay ang ikasampung bahagi ng perang kanilang kinikita o 
tinatanggap sa Simbahan para sa ikapu. Dahil ang lahat ng bagay na nasa atin 
ay nanggagaling sa Ama sa Langit, ang pagbabayad ng ikapu ay talagang 
pagbabalik lamang ng ikasampung bahagi sa kanya. Ang ikapu ay pag-aari ng 
Ama sa Langit, at hindi natin ito dapat na itago sa kanya. 

Paano Nagbabayad ng Ikapu 

Gawain Ipakita ang sobre para sa ikapu at ibang mga handog. Ipaliwanag kung saan 
makikita sa bahay-pulungan ng iyong purok ang mga sobre at mga pormularyo 
para sa ikapu at ibang mga handog. Ang mga sobreng ito ay karaniwang 
matatagpuan malapit sa opisina ng obispo. Ang mga ito ay ginagamit sa 
pagbabayad ng ikapu. 

Ipamahagi ang sobre ng ikapu at ibang mga handog at isang lapis sa bawat 
bata. Ipakita sa mga bata kung saan nila isusulat ang kanilang mga pangalan 
at isulat ang halaga ng ikapu na babayaran. 

Ipaliwanag na kapag sila ay nagbabayad ng kanilang ikapu, dapat nilang sulatan 
ang pormularyo, ilagay ang pera sa sobre, isara ito, isulat ang pangalan nila sa 
harap, at ibigay ito sa obispo o sa isa sa kanyang mga tagapayo. 

Ipasulat sa mga bata ang kanilang mga pangalan sa harap ng mga sobre. 

Bigyang-diin kung gaano kahalaga ang pagbabayad ng ikasampung bahagi ng 
anumang pera na ating kinikita sa obispo para sa ikapu. 

• Marami sa inyo ang nagbabayad na ng ikapu. Gusto ba ninyong isalaysay 
ang inyong karanasan? 

Ang Ikapu ay Ginagamit Upang Tulungang Lumago ang 
Simbahan ni Jesucristo 

Mga larawan at Ipakita ang larawan 3-26, Nagbabayad ng Ikapu ang Isang Bata. Ipaliwanag 
talakayan kung ano ang nangyayari sa ikapu matapos na tanggapin ito ng obispo. Ito ay 

binibilang, at ang ikapu ay ipinadadala sa mga punong-himpilan ng Simbahan. 
Ginagamit ito ng mga pinuno ng Simbahan sa iba't ibang paraan upang 
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tulungang lumago ang Simbahan, tulad ng pagpapatayo ng mga templo at 
mga bahay-pulungan, paglalaan ng mga kagamitan para ating pag-aralan, at 
para sa mga seminaryo upang tulungan tayo na matutuhan ang ebanghelyo. 

Sabihin sa mga bata na ipakikita mo sa kanila kung ano ang ginagawa ng ating 
mga pinuno ng Simbahan sa pera ng ikapu, ang ikasampu ng Panginoon. 
Kumuha ng isa sa mga mansanas at hiwain ito sa bilang na magkakaroon ng 
isang piraso ang bawat bata, at ipakain ito sa kanila. Ipaliwanag na, sa ganoon 
ding paraan, ang ibinabayad nating ikapu ay makatutulong sa maraming tao. 

Ang ating ikapu ay isinasama sa mga ikapu ng ibang mga kasapi upang 
tulungan ang Simbahan sa buong mundo. Ito ay bumabalik sa atin sa 
maraming paraan. 

Banggitin ang mga sumusunod na mga paksa, at ipakita ang mga katugon 
na larawan: 

1. Ang pera ng ikapu ay ginagamit na pambayad para sa pagpapatayo at 
pagpanatili ng mga bahay-pulungan, mga templo, at ibang mga gusali 
ng Simbahan. 

2. Ang ibang pera ng ikapu ay ginagamit para sa gawain ng kasaysayan ng 
mag-anak at ng templo. 

3. Ang ibang pera ng ikapu ay ginagamit upang suportahan ang gawaing 
misyonero. 

Ipaliwanag na ang ikapu ay tumutulong din sa pagbabayad ng iba pang mga 
bagay, tulad ng mga programa ng seminaryo at surian ng relihiyon. Isang 
pagkakataon at pagpapala ang pagbabayad ng ikapu. Dapat tayong magkaroon 
ng magandang damdamin dahil nalalaman natin na ang perang ibinibigay natin 
para sa ikapu ay nakatutulong sa Simbahan. 

Kuwento Hayaang makinig ang mga bata sa sumusunod na kuwento upang malaman 
kung paano ginamit ng isang tao ang ikapu upang matulungan ang Simbahan: 

Si Kapatid na Wilson ay isang tagabunsod. Siya ay may magandang pares ng 
baka. Ang mga hayop na ito ay tumutulong kay Kapatid na Wilson sa pag-aararo 
ng kanyang bukid. 

Nang minsang dumating ang oras ng pagbabayad niya ng ikapu, natuklasan ni 
Kapatid na Wilson na hindi sapat ang kanyang pera. Ayaw niyang magbayad 
lang ng bahagi ng kanyang ikapu. Gusto niyang bayaran ang buong halaga. 

Sa wakas nagdesisyon siya na ibigay niya ang kanyang paboritong baka para sa 
ikapu, kahit na ang ibig sabihin nito ay mayroon na lamang siyang isang baka. 

Ibinigay ni Kapatid na Wilson ang baka sa obispo. Binigyan ng obispo si Kapatid 
na Wilson ng resibo para sa kanyang ikapu. Nalungkot si Kapatid na Wilson na 
nawalan siya ng baka. Pero dahil mahal niya ang Ama sa Langit at si Jesucristo, 
siya ay masaya na ibinigay niya ang kanyang baka sa Simbahan bilang ikapu. 

Madalas na maisip ni Kapatid na Wilson ang tungkol sa baka na ibinigay niya 
bilang ikapu. Gusto niyang malaman kung paano ginamit ang kanyang baka 
upang matulungan ang Simbahan. Minsan isang araw siya ay nasa Lungsod ng 
Salt Lake kung saan itinatayo ang templo. Napansin niya ang dalawang 
magandang baka na humihila ng mabibigat na tipak ng bato. Siya ay wiling-wili 
sa panonood sa dalawang baka na gumagawa at lumapit pa siyang mabuti 
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para makita ito ng husto. Ikinagulat niya at ikinatuwa nang makilala niya na ang 
isa sa mga ito ay ang kanyang dating paboritong baka. Masayang-masaya si 
Kapatid na Wilson na malaman na ang bakang ibinigay niya bilang ikapu ay 
tumutulong sa pagtatayo ng templo. 

Mula noon, naging higit na masaya si Kapatid na Wilson sa pagbabayad ng 
ikapu. Naisip niya ang maraming paraan na ginamit ang kanyang ikapu upang 
makatulong sa Simbahan. 

Ipaliwanag na bagama't karaniwang hindi natin nakikita kung paano ginagamit 
ang ating ikapu, tulad ng ginawa ni Kapatid na Wilson, alam natin na ang ating 
ikapu ay ginagamit upang tulungan ang Simbahan. 

Dapat Tayong Magbayad ng Ikapu nang Taos-puso 

Awit Ituro sa mga bata ang mga salita sa "Sa Panginoo'y laalay Aking Ikapu." 

Sa Panginoo'y iaalay aking ikapu. 
'Pagkat naaalala ko bigay sa ki't sa 'yo. 
Buhay at mundong kayganda bigay N'ya sa atin. 
Kahit ikapu'y munti lang sa puso nanggaling. 

• Sino ang nasisiyahan kapag tayo ay nagbabayad ng ikapu? (Ang Ama sa 
Langit at si Jesucristo.) 

• Ano ang ipinakikita natin sa Ama sa Langit kapag tayo ay nagbabayad ng 
ating ikapu? (Na mahal natin siya at tayo ay nagpapasalamat para sa mga 
bagay na ibinibigay niya sa atin.) 

Ipaulit sa mga bata ang unang talata ng awit. Banggitin na kapag tayo ay 
nagbabayad ng ating ikapu, ipinakikita natin sa Ama sa Langit na mahal natin 
siya. Bigyang-diin kung gaano kasaya ang Ama sa Langit at si Jesucristo 
kapag tayo ay nagbabayad ng ating ikapu, lalo na kapag binabayaran natin ito 
nang taos-puso. 

Tayo ay Pinagpapala Kapag Tayo ay Nagbabayad ng Ating Ikapu 

Pagbabasa sa Sabihin sa mga bata na ang Ama sa Langit at si Jesucristo ay nangako na tayo 
banal na kasulatan ay bibiyayaan kapag tayo ay nagbayad ng ating ikapu. 

Basahin ang Malakias 3:10. 

• Ano sa inyong palagay ang ibig sabihin ng pangako ng Ama sa Langit na 
bubuksan niya ang mga bintana sa langit at bibiyayaan tayo? 

Ipaliwanag na ang mga pagpapala ay dumarating sa mga nagbabayad ng 
kanilang ikapu. Si Pangulong Heber J. Grant, isa sa mga propeta sa huling-araw, 
ay nagsabi na tayo ay pagpapalain ng higit na malawak na kaalaman tungkol 
sa Ama sa Langit at kay Jesucristo, mas malakas na patotoo, at dagdag na 
kakayahan upang sundin ang mga kautusan (tingnan sa Conference Report, 
Abr. 1925, p. 10). Ang ibang mga propeta sa huling-araw ay nagsabi rin sa atin 
na kapag binayaran natin ang ating ikapu, tayo ay uunlad. Ang Pag-unlad ay 
nangangahulugan na tayo ay pagpapalain ng mga materyal na 
pangangailangan tulad ng pagkain at tirahan. 

• Gusto ba ninyo ang mga pagpapalang ito? 

Banggitin na pinagpapala ng Ama sa Langit ang lahat ng tao na nagbabayad ng 
ikapu. Sabihin sa mga bata na mahal sila ng kanilang Ama sa Langit, at bagama't 

2 4 3 



sila ay hindi niya pagpapalaing lahat sa iisang paraan, kapag binabayaran nila 
ang kanilang ikapu, sila ay pagpapalain niya sa mga paraan na pinakamainam 
para sa kanila. 

Bigyang-diin na tayo ay dapat maging matapat, magbayad ng tapat at buong 
ikapu, at magtiwala sa Ama sa Langit. 

Buod 

Laro Tulungan ang mga bata na ayusin ang kanilang mga upuan nang pabilog, o 
paupuin sila nang pabilog sa sahig. Maglaro ng magpaikot ng bote. Ilagay ang 
bote sa gitna ng nakapaikot na mga bangko. Paikutin ang bote. Ang bata na 
maituturo ng bote pagkatapos na ito ay huminto ay bibigyan ng pagkakataon 
na sumang-ayon at di-sumang-ayon. Pagkatapos ay papaikutin ng batang iyon 
ang bote. 

Kung may oras pa, maaari mong naising ulitin ang laro. 

Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Kung ang isang tao ay di-sumag-
ayon, ipabigay sa mga bata ang tamang kaalaman. 

1. Ang pagbabayad ng ikapu ay isang kautusan. (Sang-ayon.) 

2. Ang ikapu ay nangangahulugang ikalimang bahagi. (Di-sang-ayon. Ang 
ikapu ay nangangahulugang ikasampung bahagi.) 

3. Ibinabayad natin ang ating ikapu sa Simbahan. (Sang-ayon.) 

4. Ang ikapu ay ginagamit sa pagpapatayo ng mga gusali ng Simbahan. (Sang-
ayon.) 

5. Ang ikapu ay ginagamit upang tulungang suportahan ang gawaing 
misyonero, paglilimbag ng mga aklat, at tumutulong sa gawain ng 
kasaysayan ng mag-anak, at ng templo. (Sang-ayon.) 

6. Hindi mahalaga kung tayo ay nagbabayad ng ikapu, (Di-sang-ayon.) 

7. Pinagpapala tayo ng Ama sa Langit at ni Jesucristo kapag binabayaran natin 
ang ating ikapu. (Sang-ayon.) 

Patotoo ng guro Tapusin ang aralin sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong patotoo sa mga 
pagpapala ng ikapu. Himukin ang mga bata na laging piliin ang tama at 
bayaran ang kanilang ikapu nang masaya. 

Mga bigay-sipi Ibalik ang mga sobre ng ikapu at ibang mga handog sa mga bata 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. 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 batang maghanda ng isang espesyal na lugar na kung 
saan ay maitatago nila ang kanilang pera ng ikapu na nakahiwalay sa iba pa 
nilang pera. Ito ay maaaring maging isang kahon, isang maliit na garapon o 
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lata, o isang sobre. Sabihin sa kanila na sa tuwing kikita sila ng pera, dapat 
nilang maunang kunin ang halagang kaiiangan sa pagbabayad ng ikapu at 
ilagay ito sa kanilang espesyal na lalagyan. 

2. Anyayahan ang pampurok o pansangay na kawani ng pananalapi sa iyong 
klase upang ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa ikapu matapo itong 
tanggapin ng obispo o pangulo ng sangay. 

3. Ipalabas ang pelikulang paglalahad ng "Windows of Heaven," na matatagpuan 
sa Beginning Course Videocassette 2 (53178). 

4. Maghanda ng papel para sa bawat bata. Sulatan ang isang panig ng papel 
ng "Sa Ama sa Langit" at sa kabilang panig ay "Sa Akin." Ipaguhit sa mga 
bata ng siyam na bagay (mga barya, mga mansanas, atbp.) sa kanilang 
bahagi ng papel at ang isang bagay sa panig ng papel na minarkahang "Sa 
Ama sa Langit." 
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Paggalang sa mga Pangalan ng 
Ama sa Langit at ni Jesucristo 

Layunin Tulungan ang bawat bata na igalang at irespeto ang mga pangalan ng Ama sa 
Langit at ni Jesucristo. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin at maghandang basahin ang Mosias 13:15, 
magtatapos sa salitang walang saysay sa unang pagkakataon na mababasa 
at 1 Samuel 3:1-10, 19-20. 

2. Magdala ng isang manika na nakabalot sa isang maliit na kumot (o gumamit 
ng isang nakabalumbon na kumot o tuwalya) upang kumatawan sa isang 
maliit na sanggol. 

3. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon. 
b. Tisa, pisara, at pambura. 
c. Larawan 3-47, Si Abinadias sa Harapan ni Haring Noe (62042; Pakete ng 

Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 308); larawan 3-67, Si Pangulong 
Spencer W. Kimball; larawan 3-70, Ang Batang Lalaking si Samuel ay 
Tinatawag ng Panginoon (62498; Pakete ng Larawan ng Sining ng 
Ebanghelyo 111). 

4. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda sa alinmang mga gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

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 mga Pangalan 

Gawaing pantawag Magkunwaring nginingitian at idinuduyan ang isang maliit na sanggol (manika o 
pansin kumot) sa iyong mga bisig. Tumingin at sabihin sa mga bata na: "Noong kayo 

ay isang maliit at kapapanganak na sanggol pa lamang, pumili ang inyong mga 
magulang ng isang pangalan para sa inyo. Ito ay isang pangalan na ibig nila at 
gustong maging pangalan ninyo." 

• Alam ba ninyo kung bakit binigyan kayo ng inyong mga magulang ng 
natatanging pangalan? (Pasagutin ang bawat bata. Ang ilan ay maaaring 
ipinangalan sa mga kamag-anak o mga ninuno o sa ilang espesyal na dahilan. 
Tulungan ang lahat ng bata na magkaroon ng magandang damdamin tungkol 
sa kanilang mga pangalan, maging alam man o hindi ng mga bata kung 
bakit nila natanggap ang mga pangalang iyon.) 

• Ano ang inyong mararamdaman kung pagalit na bibigkasin ng mga tao ang 
inyong pangalan, gawin itong katawa-tawa, o bigkasin ito nang mali? 
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Ipaliwanag na ang mga pangalan ay napakahalaga. Nakikilala tayo ng mga tao 
sa pamamagitan ng ating mga pangalan. Ang isang pangalan ay nagpapakilala 
sa isang tao. 

Ipaalaala sa mga bata na alam ng Ama sa Langit at ni Jesucristo ang ating 
mga pangalan. Ipaalaala sa kanila na ang pinakaunang salitang sinabi ng Ama 
sa Langit sa batang lalaking si Joseph Smith sa sagradong kakahuyan ay ang 
pangalang, 'Joseph." Siya ay tinawag ng Ama sa Langit sa pangalan. Maaari 
mo ring ipakita ang larawan 3-70, Ang Batang Lalaking si Samuel ay Tinatawag 
ng Panginoon, at ilahad ang kuwento sa Biblia ng batang lalaking si Samuel 
(tingnan sa I Samuel 3:1-10. 19-20), na kung saan tinawag ng Panginoon si 
Samuel sa pangalan. 

Ipaliwanag na ang isang pangalan ay nagpapakilala sa isang tao. Sa sandaling 
marinig ninyo ang pangalan ng isang taong kilala ninyo, iniisip ninyo ang taong 
iyon. Isang mahalagang okasyon kapag ang sanggol ay binibigyan ng pangalan. 
Ang sanggol ay napaliligiran ng mga maytaglay ng Pagkasaserdoteng 
Melquisedec at binibigyan ng pangalan at pagbabasbas. 

• Kapag naririnig ninyo ang pangalan ng ating obispo (sabihin ang pangalan 
ng inyong obispo o pangulo ng sangay), anong uri ng tao ang naiisip ninyo? 
(Pasagutin sila, hinihimok ang mga bata na mag-isip ng mga positibong bagay.) 

Maaari mong naising ulitin nang dalawa o tatlong beses ang gawaing ito, na 
ginagamit ang mga pangalan ng mabubuting tao na kilala ng mga bata. 

Isulat ang pangalang Jesucristo sa pisara, o sabihin sa mga bata na babanggitin 
mo ang isang napakaespesyal na pangalan. Sabihin ang 'Jesucristo" nang may 
pagpipitagan at paggalang. Pagkatapos ay bigkasin ang pangalan kasama ng 
mga bata. 

• Anong uri ng tao ang iniisip ninyo kapag naririnig o nakikita ninyo ang 
pangalang ito? 

Isulat ang pangalang Ama sa Langit sa pisara, o bigkasin ito nang malakas 
tulad ng ginawa mo sa pangalan ng Tagapagligtas. Bigkasin itong kasama ng 
mga bata. 

• Anong uri ng tao ang iniisip ninyo kapag naririnig o nakikita ninyo ang 
pangalang ito? (Isang tao na mapagmahal at nagbigay sa atin ng maraming 
bagay.) 

Ipaliwanag na maraming bagay ang ginawa para sa atin ng Ama sa Langit at ni 
Jesucristo. Mahal natin sila. Kapag naririnig natin ang kanilang mga pangalan, 
madalas nating isipin ang maraming mabubuting bagay na ginawa nila. 
Nakadadama tayo ng pagmamahal at ng utang na loob kapag naiisip natin sila. 

Iginagalang at nirerespeto natin ang ating mga minamahal. Nagpapakita tayo 
ng paggalang at respeto sa kanila sa pamamagitan ng paggamit ng mga 
pangalan nila nang may paggalang at pagmamahal, 

Tulungan ang mga batang bigkasin nang sabay-sabay ang unang saligan ng 
pananampalataya. 

Talakayan 

Talakayan sa pisara 

Saligan ng 
pananampalataya 

2 4 7 



Tayo ay Inuutusan na Igalang ang mga Pangalan ng Ama sa 
Langit at ni Jesucristo 

Ipakita ang larawan 3-47, Si Abinadias sa Harapan ni Haring Noe. 

• Ano ang nagaganap sa larawang ito? 

Ipaliwanag na noong tinuturuan ni propeta Abinadias ang mga tao, sinabi niya 
sa kanila ang tungkol sa Sampung Utos, na nanggaling sa Diyos. 

Ang Sampung Utos ay gabay upang tulungan tayong mamuhay sa tamang 
paraan. Ang ikatlong kautusan ay nagsasabi sa atin na dapat nating igalang at 
irespeto ang mga pangalan ng Ama sa Langit at ni Jesucristo. 

Talakayan sa banal Hayaang makinig ang mga bata habang binabasa mo ang ikatlong utos. 
na kasulatan Basahin ang Mosias 13:15, na humihinto sa salitang walang saysay sa unang 

pagkakataon na makikita ito sa talata. 

Ipaliwanag na ang salitang "sa walang saysay" ay nangangahulugang paggamit 
ng mga pangalan ng Ama sa Langit at ni Jesucristo sa walang-galang na paraan 
o kapag hindi nila talagang iniisip ang Ama sa Langit at si Jesucristo. 

Ipaulit sa mga bata ang mga salita sa banal na kasulatan na kasama ka. 

• Ano ang ilan sa ibang mga pangalan na ginagamit natin kapag tinutukoy 
natin ay ang Ama sa Langit o si Jesus? (Diyos, Ama sa Langit, Jehova, ang 
Panginoon, Cristo, ang Tagapagligtas.) 

Tulungan ang mga batang maunawaan na kahit kailan natin ginagamit ang 
alinman sa mga pangalang ito, dapat tayong magsalita nang magalang. Ang 
mga pangalang ito ay hindi kailanman dapat bigkasin nang pagalit o nang 
pabiro. Ang sinumang gumagamit ng mga pangalang ito sa ganitong paraan 
ay nanunungayaw. Ang mga pangalang ito ay hindi kailanman dapat gamitin 
bilang mga salita ng panunungayaw. Dapat lang nating gamitin ang mga 
pangalan ng Ama sa Langit at ni Jesucristo kapag tayo ay nananalangin o 
pinag-uusapan ang tungkol sa kanila sa magalang na paraan. 

Kung ang iyong klase ay nakababasa, anyayahan ang isang bata na pumunta 
sa harapan at isulat ang mga salitang paggalang at respeto sa pisara. Bigyang-
diin ang ideya na kung mahal natin ang Ama sa Langit at si Jesucristo, 
magpapakita tayo ng paggalang at respeto sa kanilang mga pangalan sa 
pamamagitan ng paggamit ng mga ito nang may paggalang at pagmamahal. 

Paggamit nang Tama sa mga Pangalan ng Ama sa Langit at Jesucristo 

• Kailan nararapat na gamitin ang pangalan ng Ama sa Langit? (Kapag tayo ay 
nagsasalita nang may pagpipitagan at paggalang, kapag tayo ay 
nananalangin.) 

Kuwento Isang ina ang nagkuwento sa kanyang anak na lalaki ng tungkol sa kuwentong 
ito nang siya ay bata pa. Muling ilahad ito sa iyong sariling mga salita. 

" 'Bilang isang maliit na batang babae, lumalakad akong pauwi ng bahay mula 
sa paaralan na kasama ang aking kapatid na lalaki. Palagi kaming dumaraan 
sa pinakamalapit na daan na may dinaraanang malaking itim na aso na 
humahabol sa amin habang patakbo kaming dumadaan sa bahay niya. Kung 
kami ay tatakbo ng tamang oras, kami ay makakaabot sa bakod at magiging 
ligtas. Sinasabi sa akin ng kapatid kong lalaki kung kailan ako dapat tumakbo. 

Talakayan ng 
larawan 
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" 'Isang araw ay nag-iisa ako at hindi nakatakbo sa tamang oras. Inabangan 
ako ng aso, at hindi ako nakakilos sa bangketa dahil sa takot. Nang pasugod 
na ito sa akin, [sa takot] ay sumigaw ako nang malakas na malakas: "Ama sa 
Langit, tulungan po ninyo ako!" ' 

Ayon sa kanyang anak na lalaki: "Walang anu-ano, sa naaalala ng aking nanay, 
ang aso ay biglang huminto na para bang may humarang sa kanya, at siya ay 
gumapang nang ligtas sa bakod. Alam niyang ang kanyang panalangin ay 
nasagot" (S. Michael Wilcox, "No Other Gods before Me," Ensign, Ene. 
1994, p. 22-23). 

Bigyang-diin kung gaano kahalaga na gamitin lamang ang mga pangalan ng 
Ama sa Langit at ni Jesucristo kapag tayo ay nananalangin o nakikipag-usap 
sa kanila nang may pagpipitagan. 

Larawan at kuwento Ipakita ang larawan 3-67, Si Pangulong Spencer W. Kimball, at sabihin sa mga 
bata na siya ay minamahal na propeta at ikalabindalawang Pangulo ng Simbahan. 

Ilahad ang sumusunod na kuwento: 

Isang araw pagkatapos ng operasyon, si Pangulong Kimball ay inilalabas mula 
sa operating room ng ospital nang matisod at madapa ang isang nars. Ang nars 
ay nagsimulang magmura at ginagamit ang pangalan ng Panginoon ng walang 
saysay. Kahit na maysakit si Pangulong Kimball, siya ay nakiusap sa nars, 
"Nakikiusap ako! Pangalan ng aking Panginoon ang [ginagamit mo sa maling 
paraan]." 

Natahimik ang nars. Pagkatapos ay bumulong siya ng, "Ikinalulungkot ko" (tingnan 
sa "President Kimball Speaks Out On Profanity," Ensign, Peb. 1981, p. 3). 

Talakayan • Anong kautusan ang sinuway ng nars? 

• Bakit ayaw itong marinig ni Pangulong Kimball? 

• Kailan natin dapat gamitin ang mga pangalan ng Ama sa Langit at ni 
Jesucristo? 

• Ano ang maaari ninyong gawin kung narinig ninyo sa paaralan o sa mga 
kapitbahay na ginagamit ng mga tao ang mga pangalan ng Ama sa Langit at 
ni Jesus sa walang saysay? 

Buod 

Himukin ang mga bata na gamitin ang mga pangalan ng Ama sa Langit at ni 
Jesucristo nang may pagpipitagan at paggalang. 

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. 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. Bigkasin ang sumusunod na talatang nagsasaad ng galaw na kasama ang 
mga bata. 
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Jesus ay malumanay na sabihin 
Tinig, kung maaari'y pahinain. (Idampi ang hintuturo sa mga labi) 
Pangalan niya'y igalang natin sa bawat tamang ating pipiliin. 
Pangalan ng ating Ama sa Langit, 
Ay tulad ng isang panalangin (itiklop ang mga bisig at iyuko ang ulo) 
May pagmamahal at pag-iingat lamang itong dapat sabihin. 

2. Tumawag ng isang bata sa mali niyang pangalan, at hilingan siyang gumawa 
ng isang bagay para sa iyo. Hilingan siyang ipaliwanag sa klase kung ano 
ang naramdaman niya nang tawagin siya sa maling pangalan. Gamitin ang 
karanasang ito upang ilarawan kung paano nakababahala sa atin kung may 
maling magbibigkas, makakalimot, o maling gagamit ng ating mga pangalan. 
Ipaliwanag na ayaw nating pagalit na isinisigaw ang ating mga pangalan. 
Maiinis tayo na marinig ang ating mga pangalan na ginagamit sa maling 
paraan. Ayaw rin ito ng Ama sa Langit at ni Jesucristo. Tinuruan lamang nila 
tayong gamitin ang kanilang mga pangalan nang may paggalang, kapag 
tayo ay nananalangin o nagsasalita nang may pagpipitagan. 

3. Kung maisusulat ng mga bata ang kanilang sariling mga pangalan, ipasulat 
sa kanila ang una nilang mga pangalan sa gitna ng walang sulat ng papel, 
pagkatapos ay pakulayan ang palibot nito ng iba't ibang kulay hanggang 
sa makagawa sila ng pabilog na "bahaghari" sa palibot ng mga pangalan. 
Kung hindi maisusulat ng mga bata ang una nilang mga pangalan, maaari 
mong isulat ang kanilang mga pangalan sa gitna ng mga papel at palagyan 
ng palamuti sa kanila ang mga pangalan ng mga guhit bahaghari o sa 
ibang paraan. 

4. Ulitin ang dula ni Abinadias sa aralin 20, at hayaan ang isang batang 
magkukunwaring si Abinadias na ulitin ang kautusan "Huwag ninyong 
babanggitin ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos sa walang saysay" 
kay masasamang Haring Noe. 

5. Kasama ang mga bata, awitin o bigkasin ang mga salita sa "Ang Unang 
Panalangin ni Joseph Smith" (Mga Himno): ang mga titik ay kasama sa likod 
ng manwal na ito. 

6. Maghanda ng isang malaking puzzle para sa klase sa kamukha nito: 

baTan9ggS^a ngoonn 9 C ^ P ^ D D i y ° 5 " C f r ^ ' 

Sabihin sa mga bata na gusto mong malaman kung natatandaan nila ang 
mahalagang utos na tinalakay sa aralin. Bigyan ang limang bata ng isang 
piraso ng malaking puzzle na iyong inihanda. Tulungan silang iayos nang 
sunud-sunod ang mga salita ng banal na kasulatan. Pagkatapos ay ipabasa 
nang sabay-sabay sa klase ang kautusan. 

Anyayahan ang sinumang bata na gustong bumigkas sa banal na 
kasulatang ito. 
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Gawin sa Iba Aral in 20 

Layunin Tulungan ang bawat bata na igalang ang ibang tao at ang kanilang mga ari-arian. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang 3 Nefias 14-12 at Exodo 20:15. 

2. Maghanda ng masang asin. Paghaluin ang 2 tasang harina, 1 tasa ng asin, 
1 kutsarang mantika, at 3/4 na tasa ng tubig (dagdagan ng 4 na patak ng 
pangkulay sa pagkain ang tubig kung nanaisin). Masahin ang pinaghalu-
halong mga sangkap na tila bilog hanggang sa lumambot at kuminis. 
Magdagdag ng 1 kutsarang tubig o harina kung kailangan. 

3. Maghandang awitin o bigkasin ang mga salita sa "Piliin ang Tamang Daan" 
(iMga Himno at Awit Pambata); ang mga salita ay kasama sa likod ng manwal 
na ito. 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Biblia at isang Aklat ni Mormon. 
b. Singsing o kalasag na PAT. 
c. Tisa, pisara, at pambura. 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Pagbabahagi 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito, 

Gawin sa Iba 

Ipaliwanag sa mga bata na ang ari-arian ay isang bagay na pag-aari nila, tulad 
ng aklat, laruan, pera, o damit. Ang pinapahalagahang ari-arian ay isang bagay 
na gustong-gusto nila o may kabuluhan sa kanila. Ang pinapahalagahang ari-
arian ay hindi kinakailangang nagkakahalaga ng malaking pera. Maaaring maliit 
lang ang halaga nito pero may kabuluhan dahil sa lugar na pinanggalingan nito 
o sa taong nagbigay nito. 

Bigyan ang bawat bata ng isang bilog ng masang asin at hilingan siyang ihubog 
ang masa na kahugis ng isa sa kanyang mga pinapahalagahang ari-arina. 
Magbigay ng ilang minuto para gawin ng mga bata ang kanilang mga hinugis 
na masang asin. 

Anyayahan ang mga bata na ipakita ang kanilang mga hinugis na masang asin 
at sabihin kung bakit ang isinisimbulong mga ari-arian na kanilang hinubog ay 
napakahalaga sa kanila. 

• Ano ang mararamdaman ninyo kung may nanghiram, kumuha o sumira ng 
ari-ariang ito nang walang paalam? 
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Talakayan 

Singsing o kalasag 
na PAT at talakayan 
sa banal na 
kasulatan 

Talakayan sa banal 
na kasulatan 

Saligan ng 
pananampalataya 

Mga kuwento at 
talakayan 

Ipakita ang kanilang mga hinugis na masang asin sa mesa o sa ibang espesyal 
na lugar hanggang sa bandang huli ng aralin. 

• Kung may nanghiram ng inyong pinapahalagahang ari-arian, paano ninyo ito 
gustong ituring ng taong iyon? 

• Kung maiwawala ninyo ang inyong pinapahalagahang ari-arian, ano ang 
gusto ninyong gawin dito ng taong nakakita nito? 

Ipaliwanag na gusto nating lahat na ituring ng iba ang ating pinapahalagahang 
ari-arian nang may pag-iingat at paggalang. Ang ibang tao ay mayroon ding 
mga ari-arian na mahalaga sa kanila, at gusto nilang ituring natin ang kanilang 
mga espesyal na ari-arian nang may pag-iingat at paggalang. 

Sabihin sa mga bata na tinuruan tayo ni Jesucristo kung paano pakikitunguhan 
ang ibang tao at ang kanilang mga ari-arian. Ipakita ang singsing o kalasag na 
PAT, at ipaliwanag na matatagpuan ang mga turo ni Cristo sa paksang ito sa 
mga banal na kasulatan. Hayaang makinig sila habang binabasa mo ang 3 
Nefias 14:12, na nagtatapos sa pariralang sa kanila. 

Talakayin ang talatang ito na kasama ang mga bata. Tulungan silang maunawaan 
na dapat nating pakitunguhan ang ibang tao sa paraan na gusto nating ituring 
nila tayo. Ipaliwanag na kung minsan ay tinatawag itong Ginintuang Kautusan 
[Golden Rule] at nakasaad ito nang ganito, "Gawin sa iba ang gusto mong 
gawin ng iba sa iyo." 

Ipaulit nang malakas sa mga bata ang Ginintuang Kautusan [Golden Rule] 
nang ilang beses. Ipaliwanag na ang pakikitungo sa ibang tao sa paraan na 
gusto nating pakitunguhan tayo ay kinabibilangan ng paggalang sa kanilang 
mga ari-arian sa tulad na paraan na gusto nating igalang nila ang sa atin. 

Iginagalang Natin ang mga Ari-arian ng Ibang Tao sa Pamamagitan ng 
Hindi Pagnanakaw Nito. 

Ipaliwanag na inutusan tayo ng Ama sa Langit na igalang ang ibang tao at ang 
kanilang mga ari-arian. 

Basahin ang Exodo 20:15. Hilingin sa mga bata na ipaliwanag ang banal na 
kasulatang ito. 

Bigyang-diin na inutusan tayo ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na huwag 
magnakaw. Ang mga batas ng ating bansa ay nagsasabi rin sa atin na maling 
pagnakawan ang iba. Bilang mga kasapi ng Simbahan ni Jesucristo, tayo ay 
naniniwala sa pagsunod sa mga batas na ito gayundin sa mga utos ng Ama sa 
Langit at ni Jesucristo. 

Ipaliwanag na ang ikalabindalawang saligan ng pananampalataya ay 
nagsasaad ng ating paniniwala tungkol sa mga batas. Ipaulit sa mga bata ang 
pahayag na "Naniniwala kami sa . . . pagsunod . . . sa batas." 

Ilahad sa mga bata ang sumusunod na kuwento tungkol sa dalawang kabataang 
babae na naharap sa mahirap na pagpapasiya. 

Gustong bumili nina Jan at Susan ng babol gam sa makina ng babol gam [gum 
machine]. Naghulog sila ng barya sa makina at inikot ang pihitan upang 
makakuha ng bilog na babol gam, pero sa kanilang pagkagulat, isang dakot ng 
mga bilog na babol gam ang lumabas sa halip na isa lang. Maliban doon, 
bumalik din ang kanilang barya. 
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Aralin 10 

• Ano ang inyong gagawin kung sa inyo nangyari ito? 

Sabihin sa mga bata na may ganoon ding pangyayari mga ilang taon na ang 
nakaraan kay Elder Sterling W. Sill, dating Pangkalahatang Awtoridad ng 
Simbahan, na maaaring makatulong sa kanila na sagutin ang tanong na iyon. 
Pagkatapos ay ilahad ang sumusunod na kuwento sa iyong sariling mga salita. 

"[Si Elder Sill] ay nagmamaneho sa kahabaan ng daan at biglang nauhaw, kaya 
siya ay huminto para bumili ng inuming pampalamig [soft drink]. Naghulog siya 
ng sampung sentimo sa makina ng inuming pampalamig [soft drink] sa 
gasolinahan at nakakuha ng isang bote ng inuming pampalamig [soft drink], 
pero ang kanyang sampung sentimo ay bumalik. Kinuha niya ang sampung 
sentimo, tiningnan ito, inilagay sa kanyang bulsa, bumalik papunta sa kanyang 
sasakyan, at sinabing, 'Di bale mahal naman kasi ang benta nila sa inuming 
pampalamig [soft drink] na ito.' Pero hindi na siya nakarating sa kotse, dahil 
may isang maliit at mababang tinig na bumulong sa at nagtanong sa kanya ng 
isang kawili-wiling katanungan. Ang tanong ay 'Sill, talaga bang gusto mong 
maging magnanakaw sa halagang sampung sentimo?' " (Hartman Rector, Jr., 
"Get Up and Glow," Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, ika-
5 ng Ene. 1971], p. 6). 

• Ano sa palagay ninyo ang ginawa ni Elder Sill? 

Pagkatapos sumagot ng mga bata, sabihin sa kanilang bumalik siya sa makina 
at nagsimulang ibalik ang pera sa loob ng makina. Pero ngayon ay may isa 
pang problema si Elder Sill. 

• Kung inilagay niya ang pera sa makina, ano ang mangyayari? (Makakakuha 
na naman siya ng isa pang bote ng inuming pampalapig [soft drink], at 
maaaring muli niyang makukuha ang kanyang pera.) 

Ipaliwanag na lalo nitong palalalain ang problema. 

• Ano ang gagawin ninyo? 

Ipaliwanag na naunawaan ni Elder Sill na ang sampung sentimo ay hindi sa 
kanya. Naipagpalit na niya ito para sa isang bote ng inuming pampalamig [soft 
drink]. Kaya hinanap niya ang tagapaglingkod ng istasyon at ibinigay sa kanya 
ang pera. 

• Ngayon, ano sa palagay ninyo ang ginawa nina Jan at Susan sa kanilang 
mga babol gam at pera? (Ipaliwanag na hinanap ng mga babae ang may-ari 
ng tindahan at ipinaliwanag sa kanya kung ano ang nangyari sa halip na 
basta na lang kinuha ang babol gam at ang pera.) 

Bigyang-diin na pinili nina Jan, Susan, at Elder Sill ang tama. Pinili nilang 
sundin ang utos ng Ama sa Langit at ni Jesucristo at ang batas ng lupa—hindi 
sila nagnakaw. 

Ipaliwanag na hindi natin dapat kunin ang anumang bagay na hindi natin pag-
aari. 

Maaari Nating Irespeto ang mga Ari-arian ng ibang Tao sa 
Pamamagitan ng Pagsasauli ng mga Ito 

Talakayan • Kung sakaling mawawalan ka ng ari-arian, ano ang gusto mong gawin dito 
ng taong nakakita nito? (Ibalik ito.) 
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Kuwento llahad sa mga bata ang sumusunod na kuwento sa iyong sariling mga salita: 

Si Katy ay papunta sa paaralan nang makita niya ang isang bagay na kumikinang 
sa damuhan na malapit sa bangketa. Yumuko siya, at sa damuhang iyon ay 
nakakita siya ng isang gintong kuwintas. Ito ay maganda. Sa pagdampot niya 
nito ay naisip niya na, "Ang kuwintas na ito ay kamukha ng kuwintas na tinanggap 
ni Maria para sa kanyang kaarawan." Inilagay ni Katy sa kanyang bulsa ang 
kuwintas at nagmamadaling pumunta sa paaralan. 

Nang magsimula na ang klase, si Maria ay wala roon. Nang medyo matagal-
tagal na ay dumating siya sa silid-aralan. Ang kanyang mga mata ay mapula at 
namamaga. Siya ay matagal nang nag-iiyak. 

Nang oras na ng pananghalian ay sinabi niya kay Katy ang dahilan kung bakit 
siya nahuli sa eskuwela. Naiwala niya ang kanyang kuwintas, sa mismong lugar 
kung saan ito natagpuan ni Katy, at matagal nang hinahanap ito. Hindi bumanggit 
si Katy ng kahit na isang salita. Naisip niya, "Hindi ko sasabihin sa kanyang 
nasa akin ito. Nakita ko ito, kaya sa akin na ito." 

Nang hapong iyon ay ipinaliwanag ng guro sa klase kung ano ang nangyari sa 
kuwintas ni Maria. Hiniling niya sa klase na tulungan si Maria sa paghahanap 
ng kuwintas kapag tapos na ang pasok sa eskuwela. 

Si Katy ang pinakahuling umalis ng paaralan ng hapong iyon. Nakadama siya 
ng takot. Alam niya kung gaano kalungkot si Maria. Alam niyang ang kuwintas 
ay pag-aari ni Maria kahit na napulot niya ito. Naisip niya kung gaano niya 
nanaising isauli sa kanya ni Maria ang kuwintas kung ito ay sa kanya. Dali-dali 
siyang tumakbo upang hanapin si Maria at isauli ang kuwintas. 

Talakayan • Ano ang ipinasiyang gawin ni Katy? 

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Maria nang isauli ni Katy ang kuwintas? 

• Ano ang gagawin ninyo kung kayo ay nakakita ng isang bagay na hindi ninyo 
pag-aari? 

Talakayan 

Kuwento at 
talakayan 

Dapat Nating Tratuhin ang Pag-aari ng Ibang Tao Nang May Paggalang 

• Ano ang mararamdaman ninyo kung ang isa sa inyong mga ari-arian ay 
sinadyang sirain o wasakin ng isang tao? 

Ipaliwanag na dapat nating laging sikaping isauli sa may-ari ang alinmang 
nawawalang mga pag-aari o ari-arian na ating makikita. Hindi natin dapat 
kailanman sadyaing sirain o abusuhin ang mga ari-arian ng ibang tao. Kumuha 
ng isa sa mga hinugis na masang asin at ipakita sa mga bata kung paano ito 
maingat na hahawakan. Ipasa ito sa buong klase upang makapagsanay ang 
mga bata na hawakan ito nang maingat. 

llahad ang sumusunod na kuwento sa iyong sariling mga salita: 

Sina Troy at Alan ay naglalaro sa bakanteng bukid na malapit sa kamalig ni G. 
Green. Nagsimulang maghagis ng mga bato si Troy at hinamon si Alan ng 
paligsahan upang malaman kung sino ang pinakamalayong makapaghahagis 
ng bato. Pagkatapos na makapaghagis sila ng ilang bato, si Troy ay bumato at 
tinamaan ang gilid ng kamalig ni G. Green. Kinantiyawan niya si Alan at 
sinabing, "Pustahan tayo hindi mo mapatatamaan ang kamalig." Dumampot ng 
bato si Alan at ihahagis na niya ito. 
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• Ano sa palagay ninyo ang dapat na gawing pagpapasiya ni Alan? 

• Ano ang maaaring sabihin ni Alan kay Troy? ("Humanap na lang tayo ng 
ibang patatamaan,") 

Papag-isipin ang mga bata ng magandang wakas para sa kuwento na 
magpapakita ng dapat gawin ni Alan. Ipakuwento sa isa o higit pang mga bata 
ang katapusan ng kuwento. 

Awit Ipaliwanag na pinili nina Kapatid na Sill, Katy, at Alan ang tamang daan. 

Patayuin ang mga bata at awitin o bigkasin ang mga salita sa "Piliin ang 
Tamang Daan." 

Talakayan Hilingan ang mga batang bumanggit ng ibang paraan na makapagpapakita sila 
ng paggalang sa mga ari-arian o pag-aari ng ibang tao. Maaaring isama sa 
kanilang mga mungkahi ang sumusunod: 

1. Huwag maglalakad sa mga damuhan o maglalaro sa mga bakuran ng ibang 
tao nang walang pahintulot. 

2. Huwag gagawa ng mga bagay na makasisira, makawawasak sa pag-aari ng 
iba, tulad ng pagsusulat o pagguhit sa mga dingding o bakod. 

3. Paglalaro nang maingat sa mga laruan at iba pang mga laro. 

4. Huwag gagamit ng anumang bagay na hindi natin pag-aari nang hindi 
nagpapaalam. 

5. Huwag sasadyaing manira o maminsala ng pag-aari ng iba. 

Buod 
Bigyang-diin na itinuro ni Jesucristo na dapat nating pakitunguhan ang iba sa 
paraan na gusto nating pakitunguhan tayo. Kung ating susundin ang mga aral 
ni Jesucristo, hindi natin kukunin ang mga bagay na pag-aari ng iba. Isasauli 
natin ang mga bagay na ating makikita sa may-ari nito. Ituturing natin ang mga 
hiniram na bagay nang may paggalang sa pamamagitan ng hindi pagsira o 
pagwasak ng mga ito. Ipaalaala sa mga bata ang kautusan na ibinigay ni 
Jesucristo na kung minsan ay tinatawag na Ginintuang Kautusan [Golden 
Rule], 

Bigay-sipi at pisara Tanungin ang mga bata kung natatandaan nila ang mga salita sa Ginintuang 
Kautusan [Golden Rule]. Isulat ang mga salita sa pisara kung ang mga bata ay 
nakababasa, o puwedeng bigkasin na lang ang mga salita nang mabagal. 
Pagkatapos ay bigkasin ang mga ito nang sabay-sabay. Ibalik sa mga bata ang 
mga hinugis nilang masang asin. 

Patotoo ng guro Magpatotoo sa mga bata na mahalagang pakitunguhan natin ang iba sa 
paraan na gusto ni Jesucristo na gawin natin. Maaari mong ibahagi ang isang 
pagkakataon sa iyong karanasan nang pakitunguhan kang mabuti ng isang tao 
at ipaliwanag sa mga bata kung ano ang naging damdamin mo. Himukin ang 
mga bata na pakitunguhan ang kanilang pamilya at mga kaibigan sa paraan na 
gusto nilang pakitunguhan sila. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. 
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman 

Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam 
para sa mga bata. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang 
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdang patnubay, tingnan ang "Oras ng 
Klase" sa "Mga Tulong Para sa Guro." 

1. Ipasadula sa mga bata ang mga kalagayan na tulad ng sumusunod: 

• Nakakita kayo sa kalye ng pitaka na may malaking halaga ng pera sa 
loob nito sa harap ng inyong bahay. Ano ang dapat ninyong gawin dito? 
(Ipasadula sa kanila ang mga bagay na maaari nilang gawin upang 
hanapin ang may-ari.) 

• Nang dumating kayo sa bahay mula sa bahay ng inyong kaibigan, nalaman 
ninyo na naibulsa ninyo ang isa sa kanyang mga laruan. Ano ang dapat 
ninyong gawin dito? 

• Nakikipaglaro kayo sa isang kaibigan at hindi ninyo sinasadyang mabasag 
ang bintana ng inyong kapitbahay. Ano ang dapat ninyong gawin? 

• Namamalengke kayong kasama ng inyong nanay at hindi ninyo sinasadyang 
matabig ang nakasalansang de lata. Ano ang dapat ninyong gawin? 

• Naglalaro kayo sa labas na kasama ng inyong kaibigan at ang inyong 
sapatos ay napuno ng putik. Nang pumasok kayo sa loob ng kanyang 
bahay, nakaiwan kayo ng bakas ng putik sa sahig. Ano ang dapat 
ninyong gawin? 

2. Magpagawa sa mga bata ng mga kuwintas na PAT (tingnan ang paglalarawan) 
na may tali at papel na may kulay. Sabihin na ang mga kuwintas ay 
magpapaalala sa kanila na pakitunguhan ang iba sa paraan na gusto nilang 
pakitunguhan sila. 
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Maaari Akong Maging Mabuting 
Halimbawa sa Aking Pamilya 
Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na sila ay maaaring maging mabuting 

halimbawa sa kanilang mga pamilya. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang 1 Nefias 2:1-4; 3:4-5, 7; at 3 
Nefias 12:16. 

2. Maghanda ng isang malaking paskil ng araw na tulad ng sumusunod: 

3. Gumawa ng sumusunod na mga sinulatang piraso ng papel upang paikutan 
ang paskil: 

Para sa higit na maliliit na bata, maaari mong naising gumawa o humanap ng 
mga larawan na kumakatawan sa mga katangiang ito o ipakita sa mga bata 
ang pagiging matulungin, masunurin, mabait, at iba pa. 

4. Gumawa o magbakas ng mga kopya ng bahay sa katapusan ng aralin para 
sa bawat bata. 
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5. Maghandang tulungan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita sa 
"Kung Tayo ay Tumutulong" {Aklat ng mga Awit Pambata); ang mga salita ay 
kasama sa likod ng manwal. 

6. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Aklat ni Mormon. 
b. Mga krayola para sa bawat bata. 
c. Singsing at kalasag na PAT. 
d. Malapad na teyp. 
e. Larawan 3-9, Si Jesus, ang Cristo (62572; Pakete ng Larawan ng Sining 

ng Ebanghelyo 240). 

7. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Ang Mabuting Halimbawa ay Tumutulong sa Iba Upang Matutuhan 
ang Tungkol kay Jesucristo at Sumunod sa Kanya 

Gawaing pantawag Sa isang bahagi ng silid, ipakita ang larawan 3-9, Si Jesus, ang Cristo. 
p a n s i n Patayuin ang mga bata, ipasara ang kanilang mga mata, at maghawak-hawak ng 

mga kamay. Hawakan ang kamay ng batang nasa unahan ng pila, Akayin ang 
mga batang nakapila sa palibot ng silid, ginagabayan sila ng iyong tinig kung 
kinakailangan upang maiwasan ang posibleng disgrasya at pagkalito. Matapos 
ang ilang ulit na balik sa palibot ng silid, akayin sila papunta sa larawan ni 
Jesucristo, Ipaliwanag na sa pamamagitan ng pagsunod sa iyo, nagawa nilang 
lahat na makita ang daan nang ligtas papunta sa larawan ng Tagapagligtas. 
Hilingan ang mga batang bumalik na sa kanilang mga upuan. 

• Bakit magiging malaking tulong ang pinuno sa isang lugar na madilim? 

• Ano ang mabuting halimbawa? 

Ipaliwanag na ang mabuting halimbawa ay maaaring maging katulad ng isang 
pinuno na gumagabay sa atin patungo sa kaligtasan. Tulad ng pagsunod sa 
tinig ng kanilang pinuno na nagdala sa mga bata nang ligtas sa larawan ni 
Jesucristo, gayundin naman sa pagsunod sa mga salita ng propeta na sila ay 
mapahihintulutang makabalik sa Ama sa Langit at kay Jesus balang-araw. 

• Anong mabubuting halimbawa ang nakatulong sa iyo upang maging malapit 
sa Ama sa Langit at kay Jesucristo? 

Ipaliwanag na itinuro ni Jesucristo na dapat tayong maging mabubuting 
halimbawa sa iba. Basahin at talakayin ang 3 Nefias 12:16. Ipaalam na kapag 
nagpapakita tayo ng mabubuting halimbawa sa iba, tayo ay parang mga 
liwanag sa kadiliman sa mga tao upang ipakita sa kanila ang tamang daan 
para mabuhay. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Talakayan sa banal 
na kasulatan 
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Kalasag, singsing, Ipakita ang singsing at kalasag na PAT. Hilingin sa mga batang makinig kung 
at kuwento paano ginawa ni Jayant ang gusto ng Ama sa Langit at ni Jesucristo sa 

sumusunod na kuwento: 

"Mahal ni Jayant ang Simbahan kahit bago pa man siya naging isang miyembro. 
Gusto niyang nakikinig sa kanyang tiyuhin na nagbabahagi tungkol sa ebanghelyo 
at nagkukuwento kung paano siya ang naging kauna-unahang tao mula sa India 
na sumapi sa Simbahan sa Fiji. 

"Pagkatapos mapakinggan ang mga misyonero, tinanong ni Jayant ang 
kanyang mga magulang kung maaari siyang sumapi sa Simbahan. Ibinigay nila 
ang kanilang pahintulot, at sinikap na mabuti ni Jayant na maging misyonero sa 
kanyang pamilya sa pamamagitan ng pamumuhay ng mga alituntunin ng 
ebanghelyo at pagiging mabuting halimbawa. 

"Hindi nagtagal ang tatay at kapatid na lalaki ni Jayant ay nagpabinyag, pero 
ang kanyang nanay ay nag-aatubili. Ang kanyang lolo ay isang kilalang 
saserdoteng Hindu sa India, at siya ay nag-aalala sa sasabihin ng kanyang 
pamilya kung siya ay magiging isang Banal sa Huling-araw. Gayunman, dahil 
sa halimbawa ng kanyang anak na lalaki, siya rin ay sumapi sa Simbahan 
bandang huli. 

"Ngayon ang lahat ng pamilya ni Jayant ay aktibo sa kanilang sangay sa Suva, 
Fiji, at alam nila ang pag-ibig at kagalakan na nagmumula sa paglilingkod sa 
Ating Ama sa Langit" (A Good Example," Friend, Mar. 1974, p. 48). 

• Paano nagpakita ng magandang halimbawa si Jayant sa kanyang pamilya? 

• Ano ang naging epekto ng pagiging magandang halimbawa ni Jayant sa 
kanyang pamilya? 

Ituro ang singsing at kalasag na PAT. Ipaliwanag na kapag ginagawa natin ang 
gustong ipagawa ng Ama sa Langit at ni Jesucristo sa atin, ginagawa natin ang 
tama at sinusunod ang mga kautusan. Kapag ginawa natin ito, tinutulungan din 
natin ang iba na magnais na mamuhay nang matuwid. 

Maaari Tayong Maging Mabubuting Halimbawa sa Ating mga Pamilya 

Gawaing paskil Ipakita ang paskil na araw sa lugar na makikita ito ng lahat ng mga kasapi ng 
klase. Basahin ang pangungusap na kasama ng mga bata. 

Ilagay ang mga sinulatang piraso ng papel o larawan sa mesa o sa sahig. 
Ipaliwanag na sasabihin nila ang iba't ibang paraan na kung saan ay magiging 
mabubuting halimbawa tayo sa ating mga pamilya. 

Paghali-halilihin ang mga bata sa pagpili ng mga sinulatang piraso ng papel at 
ilalagay o ididikit ang mga ito sa paskil upang makabuo ng mga sinag ng araw 
tulad ng nakalarawan. Sa pagpili ng mga bata ng bawat sinulatang piraso ng 
papel, ilahad ang katugon na kuwento nito. 
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Pagkatapos mailagay ang bawat sinulatang piraso ng papel at nailahad ang 
kuwento, ipabigkas sa mga bata ang, "Maaari akong maging mabuting 
halimbawa sa aking pamilya sa pamamagitan ng pagiging ," 
pinupunan ang patlang ng salita o parirala na nasa sinulatang piraso ng papel. 
Halimbawa, "Maaarin akong maging mabuting halimbawa sa aking pamilya sa 
pamamagitan ng pagiging isang tagapamayapa." 

Mga kuwento at Masunurin 
talakayan | | a h a d a n g k u w e n t 0 n g mag-anak ni Lehias na umaalis ng Jerusalem (tingnan 

sa 1 Nefias 2:1-4). 

• Paano tumugon ang mga anak na lalaki ni Lehias nang hiniling niyang bumalik 
sila sa Jerusalem upang kunin ang mga laminang tanso (1 Nefias 3:4-5)? 

Ipaliwanag na pagkatapos magreklamo nina Laman at Lemuel at sinabing ayaw 
nilang pumunta, sinabi ni Nefias kung ano ang naramdaman niya. Basahin 
nang malakas ang 1 Nefias 3:7. 

• Paano nagpakita ng magandang halimbawa si Nefias sa kanyang mga 
kapatid na lalaki? 

• Paano kayo makapagpapakita ng magandang halimbawa sa pamamagitan 
ng pagiging masunurin? 

Matulungin 

Nakita ni Bruce ang kanyang nanay na abalang inihahanda ang kanyang maliit 
na kapatid na babae sa pagpunta sa simbahan. Alam ni Bruce na kailangan 
pang ihanda ng kanyang ina ang sarili at bihisan ang sanggol. Nagpasiya si 
Bruce na tulungan ang kanyang nanay. Siya ay pumunta sa silid ng sanggol at 
binihisan ito, Malaki ang pasasalamat ng nanay ni Bruce sa kanya. Siya ay 
ngumiti at binigyan si Bruce ng mahigpit na yakap at halik. 

• Ano ang ginawa ni Bruce na nagpakita ng magandang halimbawa sa 
kanyang pamilya? 

• Paano kayo makapagpapakita ng magandang halimbawa sa pamamagitan 
ng pagiging matulungin? 
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Tulungan ang mga batang awitin o bigkasin ang mga salita sa "Kung Tayo'y 
Tumutulong." 

Mga kuwento at talakayan 

Mabait at Mapagmahal 

Si Katy ay tuwang-tuwa nang iuwi ng kanyang nanay ang kanyang bagong 
kapatid na lalaking sanggol na si Timothy. Siya ay hindi katulad ng ibang mga 
sanggol. Siya ay nasa kalagayang tinatawag na cerebral palsy, na nagagawang 
siya ay manginig at mangatog ng kakaiba. Pero hindi ito ikinabahala ni Katy. 
Mahal niya si Timothy nang buong puso. Kapag abala ang kanyang nanay, 
inuugoy niya si Timothy at inaawitan pa siya. Ngingitian ni Timothy si Katy sa 
tuwing may gagawin siya para sa kanya. Nang lumalaki na si Timothy, siya ay 
lagi niyang isinasakay sa kariton sa harap ng kanilang bahay. Madalas bihisan 
ni Katy si Timothy ng pantulog at binabasahan ng mga kuwento hanggang sa 
siya ay makatulog. 

• Paano nagpakita ng magandang halimbawa si Katy? 

• Paano kayo magiging mabuting halimbawa ng kabaitan sa inyong tahanan? 

Tagapamayapa 

Si Carrie ay naglalaro sa duyan sa bakuran nang lumabas galing ng bahay 
ang kanyang kapatid na lalaki, tumakbong papunta sa duyan at nagsimulang 
magsisigaw ng, "Bumaba ka sa duyan, Carrie. Hindi ako nakakasakay sa 
duyan dahil lagi kang nandiyan." 

Sa halip na makipagtalo, sinabi ni Carrie, "0 sige. Palit-palitan tayong 
magtulakan. Itutulak muna kita." 

Dahil hindi nakipagtalo si Carrie, siya at ang kanyang kapatid na lalaki ay 
nagsaya sa pag-uuguyan. 

• Paano naging mabuting halimbawa si Carrie sa kanyang kapatid na lalaki? 

• Paano kayo makapagpapakita ng magandang halimbawa sa inyong tahanan 
sa pamamagitan ng pagiging tagapamayapa? 

Mapagpatawad 

Habang nasa paaralan si Spencer, nilaro ng kanyang maliit na kapatid na lalaki 
ang kanyang mga laruang kotse at naiwala ang isa sa mga ito. Nang malaman 
ni Spencer ang nangyari, hindi siya nagalit. Sa halip, tinulungan niya ang 
kanyang kapatid na lalaki na hanapin ang nawawalang kotse. Natagpuan nila 
ito sa ilalim ng kama. 

• Ano ang ginawa ni Spencer para magpakita ng mabuting halimbawa sa 
kanyang pamilya? 

• Paano kayo magiging mabuting halimbawa sa inyong pamilya sa 
pamamagitan ng pagiging mapagpatawad? 

Maunawain 

Si Roberta ay may trangkaso at hindi makapunta sa Christmas party sa paaralan. 
Alam ng kanyang kapatid na babae na si Linda kung gaano ang lungkot na 
nadarama ni Roberta dahil hindi siya makapupunta, kaya siya ay nag-uwi ng 
isang bag na kendi at mga mani para sa kanya. Ikinuwento rin niya kay Roberta 
ang nangyari sa party. 

2 6 1 

Awit 



• Paano naging magandang halimbawa si Linda sa kanyang pamilya? 

• Paano kayo magiging magandang halimbawa sa inyong pamilya sa 
pamamagitan ng pagiging maunawain? 

Di-makasarili 

Si Tony ay kumita ng pera sa pagtatrabaho sa halamanan ng kanyang kapitbahay. 
Naisip niya ang kanyang pamilya at gusto niyang gumawa ng isang bagay para 
sa kanila, kaya ang ginawa niya ay kumuha siya ng pera sa kanyang kinita at 
ibinili niya ng pasalubong ang kanyang pamilya, 

• Paano naging magandang halimbawa si Tony sa kanyang pamilya? 

• Paano kayo magiging mabuting halimbawa sa inyong pamilya sa 
pamamagitan ng pagiging di-makasarili? 

Matapat 

Sina Nelson at Jared ay gumagawa ng laruang bangka mula sa pinagtabasang 
kahoy sa gawaan ng kanilang tatay nang hindi sinasadyang matabig ni Jared 
ang isang lata ng pintura. Ang pintura ay natapos sa sahig. Nilinis ng mga 
batang lalaki ang natapon na pintura pero mayroon pa ring natirang nakadikit 
sa sahig. Pagdating na pagdating ng kanilang tatay, si Jared ay lumapit sa 
kanya at ipinaliwanag ang nangyari. 

Ayaw ng tatay ni Jared na magkaroon ng pintura sa sahig, pero 
ipinagmamalaki niya si Jared dahil sinabi niya ang totoo. Binigyan niya si Jared 
ng pang-alis ng pintura at tinulungan siyang linisin ang sahig. 

• Paano naging mabuting halimbawa si Jared sa kanyang pamilya? 

• Paano kayo magiging mabuting halimbawa sa inyong pamilya sa 
pamamagitan ng pagiging matapat? 

• Ngayon ano na ang hitsura ng paskil? (Isang makinang na araw.) 

Ipaliwanag na ang mabubuting halimbawa ay parang araw. Ang mga ito ay 
nagbibigay ng liwanag sa iba at ipinakikita sa kanila ang tamang daan. 

Buod 

Ibigay ang iyong patotoo tungkol sa kahalagahan ng pagiging mabuting 
halimbawa sa iyong pamilya. Maaari mong naising magbahagi ng isang 
pansariling karanasan nang matulungan ka ng mabuting halimbawa ng isang tao. 

Pakulayan sa mga bata ang kanilang mga bahay na "Maaari Akong Maging 
Mabuting Halimbawa" at iguhit ang mga miyembro ng kanilang pamilya sa loob 
ng mga bahay. Hilingan silang iguhit ang kanilang mga sarili na gumagawa ng 
isang bagay na maaari nilang gawin sa linggong ito na makapagpapakita ng 
magandang halimbawa sa kanilang mga pamilya. 

Anyayahan ang mga bata na pumili ng isang bagay na maaari nilang gawin 
para sa kanilang mga pamilya bago sila matulog mamayang gabi. 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. 

Patotoo ng guro 

Gawaing pang-
sining 
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Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman Piliin mula sa mga sumusunod na gawain ang mga magiging pinakamainam 

para sa mga bata. Magagamit mo ang mga ito sa aralin mismo o bilang 
pagbabalik-aral o buod. Para sa karagdang patnubay, tingnan ang "Oras ng 
Klase" sa "Mga Tulong Para sa Guro." 

1. Gumawa ng mga simpleng manika na yari sa medyas o bag na papel para 
sa mga bata. Maaari mong naising gamitin ang lamesa ng silid-aralan para 
sa entablado. Ginagamit ang mga manika, tulungan ang mga batang 
magsadula ng mga positibong paraan upang maging mga halimbawa sa 
kanilang mga pamilya sa walong bahagi na saklaw ng aralin. 

2. Awitin o bigkasin ang mga salita sa "Ako'y Gayahin" (Children's Songbook 
p. 276) habang gumagawa ng mga galaw na nagmumungkahi ng 
mabubuting kilos, tulad ng pagwawalis ng sahig, lumalakad papuntang 
simbahan, o nakikipagkamay sa pamunuang obispo. 

Ako'y gayahin, 
Sundan mo ako! 
Aki'y gayahin, 
Sundan mo ako! 
Mataas o mababa, 
Mabilis o mabagal, 
Ako'y gayahin, 
Sundan mo ako! 
Ako'y gayahin, 
Sundan mo ako! 
(© 1963 D.C. Heath and Company. Ginamit nang may pahintulot.) 

Sabihin sa mga bata na kapag nakikita ng iba ang ating magandang 
halimbawa, madalas nilang gugustuhing gawin ang ginagawa natin. 

3. Hilingan ang mga batang isara ang kanilang mga mata habang may inilalagay 
ka sa kanilang mga kandungan. Ipatong ang isang larawan sa kandungan ng 
bawat bata; pagkatapos ay hilingan silang idilat ang kanilang mga mata at 
hali-haliling ipakita ang kanilang mga larawan at sabihin kung paano 
nagpapakita ng magagandang halimbawa ang mga tao sa mga larawan. 
Maaari mong naising gamitin ang mga larawan 3-13, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 
3-27, at 3-59 mula sa sobre ng larawan ng klase. 
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Maging Mabuting 
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Ginawang Maaari ni Jesucristo 
na Tayo ay Mabuhay 
Magpakailanman (Linggo ng 
Pagkabuhay) 
Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan na dahil sa pagmamahal sa atin ni 

Jesucristo, ginawa niyang maaari para sa atin na mabuhay magpakailanman. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Marcos 10:13-16, ang mga salaysay 
tungkol sa kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo ay 
matatagpuan sa Lucas 23 at 24, at ang salaysay ng pagdalaw ni Jesucristo 
sa mga Nefita sa 3 Nefias 11. 

2. Maghanda ng sinulatang piraso ng papel na may nakasulat na, walang-
kamatayan. 

3. Isulat ang pangalan ng bawat bata sa magkakahiwalay na piraso ng papel. 

4. Maghandang turuan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita sa, 
"Si Jesus ay Nagbangon" (Aklat ng mga Awit Pambata). 

5. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Biblia at isang Aklat ni Mormon. 
b. Isang soft ball o supot ng bins. 
c. Teyp. 
d. Isang guwantes. 
e. Larawan 3-71, Ang Pagpapako sa Krus (62505; Pakete ng Larawan ng 

Sining ng Ebanghelyo 230); larawan 3-15, Ang Nabuhay na Mag-uling si 
Jesucristo (62187; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 239); 
larawan 3-72, Nagpapakita si Cristo sa mga Nefita (62047; Pakete ng 
Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 315); larawan 3-56, Si Cristo at ang 
mga Bata (62467; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 216); 
larawan 3-17, Nagtuturo si Jesus sa Kanluraning Bahagi ng Mundo 
(62380; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 316); larawan 3-73, 
Si Samuel na Lamanita na nasa Ibabaw ng Pader (62370; Pakete ng 
Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 314); larawan 3-74, Ang Libing ni Jesus 
(62180; Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 231); at larawan 3-
75, Mga Babae sa Libingan. 

6. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Aralin 20 

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

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 
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Gawaing pantawag 
pansin 

Kuwento sa banal 
na kasulatan 

Talakayan 

Kuwento sa banal 
na kasulatan 

Dahil Mahal Tayo ni Jesucristo, Tayo ay Tinutulungan Niya 

Sabihin sa mga miyembro ng klase na mahal ni Jesucristo ang mga bata. Sabihin 
sa kanila kung gaano siya nalulugod at nasisiyahan na malaman na sila ay nasa 
Primarya sa umaga ng Linggo ng pagkabuhay na ito. 

Ipakita ang larawan 3-15, Ang Nabuhay na Mag-uling si Jesucristo, sa 
dingding, pisara o sa ibang lugar. 

Ipaliwanag na isinulat mo ang bawat mga pangalan nila sa isang piraso ng 
papel, at gusto mo silang lumapit nang isa-isa at iteyp ang kanilang mga 
pangalan malapit sa larawan ni Jesus. Sa paglapit ng bawat bata, sabihin sa 
kanya: "Mahal ni Jesucristo si (pangalan ng bata).'1 

Ilahad ang sumusunod na kuwento mula sa Marcos 10:13-16 sa iyong 
sariling mga salita: 

Noong nabubuhay si Jesucristo sa mundo, dinala ng ilang mga nanay ang 
kanilang maliliit na anak sa kanya. Umasa sila na bibigyan niya ang bawat isa 
ng pagbabasbas. Gusto ng mga kaibigan ni Jesus na magpahinga na siya, at 
hiniling nila sa mga nanay na ilayo na ang kanilang mga anak at huwag na 
siyang abalahin. 

Nang marinig ni Jesus ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan, sinabi niya, 
"Pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata; huwag ninyo silang 
pagbawalan." Sa madaling salita, sinabi niya na, "Pabayaan ninyong lumapit sa 
akin ang mga bata; huwag ninyo silang itataboy, Mahal ko ang mga bata." 
Pagkatapos ay kinandong niya ang mga bata at binasbasan sila. 

Hawakan ang larawan 3-56, Si Cristo at ang mga Bata. Hawakan ito nang malapit 
sa mga bata upang mapagmasdan nila ito nang mabuti at madama ang espiritu 
ng larawan. Itanong ang mga sumusunod na mga uri ng mga katanungan upang 
tulungan ang mga bata na madama ang laki ng pagmamahal ni Jesucristo para 
sa kanila. 

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng mga bata? 

• Kung kayo ay naroon, ano ang gusto ninyong sasabihin sa inyo ni Jesucristo? 

• Kung naging kasama ninyo si Jesucristo tulad ng mga batang ito, ano ang 
maaaring nasabi ninyo sa kanya? 

• Ano ang inyong pakiramdam na malaman na mahal kayo ni Jesus tulad ng 
pagmamahal niya sa mga batang ito? 

Namatay si Jesucristo Para sa Atin 

Hawakan ang mga banal na kasulatan, at ipaliwanag na sa pamamagitan ng 
pagbabasa ng Biblia at ng Aklat ni Mormon ay matututuhan natin kung ano ang 
ginawa ni Jesucristo upang tulungan tayo. Ilahad ang sumusunod na kuwento 
sa iyong sariling mga salita: 

Si Jesucristo ay nabuhay maraming taon na ang nakararaan. Ipinadala siya ng 
Ama sa Langit sa mundong ito upang tulungan ang mga tatay at nanay at ang 
mga batang lalaki at babae na gawin ang mga bagay na tama. Halos buong 
buhay niya ay tumira siya sa lupain na ngayon ay tinatawag na Israel. 

Mahal ni Jesus ang lahat ng tao. Ang ilan sa mga tao ay masasama at hindi 
siya gusto. Siya ay ipinako nila sa krus. 
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Aralin 10 

Ipakita ang larawan 3-71, Ang Pagpapako sa Krus. 

Si Jesucristo ay nagdusa at namatay. Ang mga taong nagmamahal sa kanya ay 
labis na nalungkot. Kinuha nila ang kanyang katawan sa krus at ibinalot ito sa 
isang malinis na puting tela. Dinala nila ang kanyang katawan sa loob ng puntod. 
Ang puntod ay parang isang kuweba na kung saan ang mga tao ay inililibing. 
Marahan nilang inihiga ang kanyang katawan. 

Ipakita ang larawan 3-74, Ang Libing ni Jesus. 

Pagkatapos nito ay isinara ng mga kaibigan ni Jesucristo ang pasukan sa puntod 
sa pamamagitan ng pagpapagulong ng malaking bato sa harap ng pintuan. 

Hindi naunawaan ng mga kaibigan ni Jesucristo na siya ay muling mabubuhay. 
Ang ilang mga kawal ay dumating at binantayan ang puntod na pinaglibingan sa 
kanya. Nang ikatlong araw pagkamatay niya, bago sumikat ang araw, ang mga 
anghel ay dumating at iginulong pabukas ang bato mula sa pinto, Ang kanyang 
katawan ay wala roon. Ang mga kawal ay takot na takot at may katagalang 
hindi makakilos. Nang sila ay nakakikilos na, sila ay nagtakbuhan papalayo. 

Ipakita ang larawan 3-75, Mga Babae sa Libingan. 

Nang umaga ring iyon ang ilang kababaihan ay pumunta sa puntod. Mahal nila 
si Jesucristo at sila ay dumating upang lagyan ng pabango at unguento ang 
kanyang katawan tulad ng ginagawa ng mga tao noong mga panahong iyon. 
Nakita nila ang bato na iginulong papalayo mula sa pinto. Sila ay pumasok sa 
loob ng puntod at nakita ang isang anghel na nakadamit ng puti, at sila ay 
natakot. Ang sabi ng anghel ay, "Huwag kayong mangatakot. Siya'y wala rito, 
sapagka't siya'y nagbangon." 

Ituro ang larawan ng nabuhay na mag-uling si Cristo. 

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng mga kaibigan ni Jesucristo nang 
malaman nilang siya ay nabuhay na mag-uli? 

Talakayan sa pisara Ipaliwanag na noong si Jesus ay nabuhay na mag-uli, tinanggap niyang muli 
ang kanyang katawan upang sumanib sa kanyang espiritu, pero ang kanyang 
katawan ay nagbago. 

Ipakita ang sinulatang piraso ng papel na, walang-kamatayan. 

• Ano ang ibig sabihin ng walang-kamatayan? 

Ipaliwanag na noong ang katawan ng Tagapagligtas ay naging imortal, ito ay 
nagbago upang hindi na kailanman muling mamatay at sa halip ay mabubuhay 
magpakailanman. 

Sabihin sa mga bata na noong si Jesus ay nabuhay na mag-uli, siya ay naging 
imortal, at ginawa rin niyang maaari para sa ating lahat na mabuhay na mag-uli 
at maging imortal. Ito ay nangangahulugan na pagkatapos nating mabuhay na 
mag-uli, hindi na kailanman tayo muling mamatay. Maaari tayong mamuhay na 
kasama ang ating mga pamilya magpakailanman. 

Paglalahad at Ipakita ang iyong kamay na walang guwantes sa mga bata at sabihin sa kanila 
talakayan na noong tayo ay namumuhay na kasama ang Ama sa Langit bago tayo isinilang, 

tayo ay tinawag na mga espiritu. Tayo ay nakagagalaw (igalaw ang mga daliri 
ng kamay mo na walang guwantes) at nakapag-iisip at natututo. 

Nang dumating ang ating mga espiritu upang mamuhay sa mundo, tayo ay 
binigyan ng mga katawang lupa. (Isuot ang guwantes.) Tayo ay nakagagalaw 
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pa rin (igaiaw ang iyong mga daliri na nasa loob ng guwantes) at nakapag-iisip 
at natututo pero binigyan pa tayo ng Ama sa Langit ng mga kahanga-hangang 
katawan upang taglayin at pangalagaan. 

Kapag tayo ay namatay, ang katawan ay kailangang humiwalay mula sa espiritu 
{alisin ang guwantes). Ang katawan ay hindi makagagalaw na mag-isa (tukuyin 
ang guwantes) pero ang espiritu ay buhay pa rin. 

Kapag tayo ay nabuhay na mag-uli, ang katawan ay magiging ganap at muling 
magiging kasama ng espiritu (isuot ang guwantes). Pagkatapos nating mabuhay 
na mag-uli, hindi na tayo kailanman muling mamamatay. Nangangahulugan ito 
na ang espiritu at ang katawan ay hindi na kailanman mapaghihiwalay. 

Bigyang-diin na dahil mahal na mahal ni Jesucristo ang bawat isa sa atin, siya ay 
namatay para sa atin. Si Jesus ang unang tao na nabuhay na mag-uli. Dahil sa 
ginawa niya para sa atin, tayo ay mabubuhay na mag-uli at maaaring mamuhay 
na muli kasama ang Ama sa Langit. Kapag iniisip natin ang Linggo ng 
pagkabuhay, dapat nating isipin ang tungkol sa unang Linggo ng pagkabuhay 
at alalahanin ang pagmamahal ni Jesucristo para sa atin. Ibinigay niya ang 
kanyang buhay para sa atin. Siya ay nabuhay na mag-uli. Ngayon, siya ay 
namumuhay sa langit na kasama ang kanyang Ama sa Langit. 

Ipaalam na ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo ay kahanga-hanga, kaya 
taun-taon ay ipinagdiriwang natin ang Linggo ng pagkabuhay upang ipakita sa 
kanya kung gaano ang ating pasasalamat sa ginawa niya para sa atin. 

Gawain Ihagis ang isang soft ball o supot ng bins sa mga bata. Hali-haliling ipasalo ito 
sa mga bata upang ang bawat bata ay makapagsabi ng isang bagay na naaalala 
nila tungkol sa kuwento ng Linggo ng Pagkabuhay. 

Dinalaw ni Jesucristo ang mga Nefita Pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay 
na mag-uli 

Kuwento sa banal na kasulatan na may mga larawan 

Kuwento sa banal Sabihin sa mga bata na alam nating nabuhay na mag-uli si Jesucristo dahil 
na kasulatan sinasabi sa atin ng mga banal na kasulatan na marami sa kanyang mga disipulo 

at mga tagasunod ang nakakita sa kanya pagkatapos niyang mabuhay na 
mag-uli. 

Ipaliwanag na nakita si Jesucristo ng matutuwid na Nefita at Lamanita na 
nanirahan sa Amerika at ang Aklat ni Mormon ay nagsasabi tungkol sa kanyang 
pagdalaw. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa Jerusalem, 
dinalaw ni Jesucristo ang mga taong ito. Nagkaroon sila ng pagkakataon na 
makita, marinig, at mahawakan siya. 

Ipaliwanag na sinabi ng mga propeta sa mga Nefita sa loob ng maraming taon 
na si Jesucristo ay dadalaw sa kanila balang-araw. 

Ipakita ang larawan 3-73, Si Samuel na Lamanita na nasa Ibabaw ng Pader. 

Ipaliwanag na ang propetang nagngangalang Samuel na Lamanita ay nabuhay 
mga ilang taon bago isilang si Jesucristo, sinabi sa mga tao kung paano nila 
malalaman kung kailan ipinako at nabuhay na mag-uli si Jesucristo sa Jerusalem. 
Ipinaliwanag niya na kapag namatay si Jesus, matatakpan ng malaking kadiliman 
ang buong lupain; ito ay tatagal ng tatlong araw hanggang sa siya ay mabuhay 
na mag-uli. 
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Sabihin sa mga bata na ang lahat ng propesiya ni Samuel na Lamanita ay 
nagkatotoo. Nang si Jesucristo ay namatay sa Jerusalem, natakpan ng malaking 
kadiliman ang lupain ng Amerika. Ang taong masasama ay nangamatay, at 
marami sa matutuwid na tao ang sama-samang nagtipon upang talakayin kung 
ano ang nangyari at kung ano ang dapat nilang gawin. Habang sila ay nag-uusap, 
sila ay bigla na lang nakarinig ng isang tinig na parang nanggagaling sa langit. 
Ito ay isang marahan at mapagmahal na tinig. Hilingan ang mga batang 
pakinggan kung ano ang sinabi ng tinig. Tulungan ang isang bata na basahin 
ang 3 Nefias 11:7, o ikaw na mismo ang magbasa nito. 

• Sino ang nagsasalita? (Ang Ama sa Langit.) 

Ipaliwanag na ang mga tao ay tumingala at nakita ang isang lalaki na 
nakadamit ng puti na bumababa mula sa langit. Akala nila ay nakakakita sila ng 
isang anghel. 

Ipakita ang larawan3-72, Nagpapakita si Cristo sa mga Nefita. 

• Sino talaga ang bumababa mula sa langit? (Si Jesus.) 

Basahin ang 3 Nefias 11:9-10. Ipaliwanag na nang sabihin ni Jesucristo sa mga 
tao kung sino siya, naalala nila ang sinabi ng mga propeta na sila ay dadalawin 
niya. Sila ay natuwa. Inanyayahan niya ang mga tao na lumapit at hawakan ang 
mga bakas ng mga pako sa kanyang mga kamay at paa at ang sugat sa kanyang 
tagiliran. Ginawa niya ito dahil gusto niyang maunawaan nila na siya rin ang Jesus 
na ipinako at siya ay nabuhay na mag-uli. 

Ipakita ang larawan 3-17, Nagtuturo si Jesus sa Kanluraning Bahagi ng Mundo. 

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng mga tao nang makasama nila si 
Jesucristo? 

Ipaliwanag na ang mga tao ay napuno ng malaking pasasalamat at pagmamahal 
sa Tagapagligtas kaya sila ay sumigaw ng, "Hosana! Purihin ang pangalan ng 
Kataas-taasang Diyosl" (3 Nefias 11:17). Sila ay nagsiluhod at sumamba sa kanya. 

Ipaliwanag na si Jesucristo ay nakadama ng malaking pagmamahal para sa 
mga taong ito kaya siya ay nanatiling kasama nila at pinagaling ang kanilang 
maysakit, binasbasan ang kanilang mga anak, at tinuruan sila. Sinasabi sa atin 
ng Aklat ni Mormon na hindi pa nagkaroon kailanman ng napakaligayang mga 
tao sa ibabaw ng lupa na tulad ng mga taong ito. 

Awit Tulungan ang mga batang awitin o bigkasin ang mga salita sa "Si Jesus 
ay Nagbangon." 

Jesus nagbangon, 
Ating puso'y maligaya, 
S'ya'y buhay na. 
Papuri sa kanya ay awitin. 
Jesus nagbangon, Panginoon, 
Jesus nagbangon, Panginoon! 

Buod 

Patotoo ng guro Magbigay ng patotoo at ipahayag ang iyong pagmamahal at pasasalamat kay 
Jesucristo sa labis niyang pagmamahal sa atin na ginagawang maaari para sa 
atin na mabuhay na mag-uli at taglayin ang ating mga katawan magpakailanman. 
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Anyayahan ang mga bata na umuwi sa kanilang bahay at sabihin sa kanilang 
mga pamilya kung ano ang ginawa ng Tagapagligtas upang gawing maaari 
para sa atin na taglayin ang ating mga katawan magpakailanman. 

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. 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 kopya para sa bawat bata ng bigay-siping "Nakapabilog na 
Pagmamahal ni Jesucristo," na matatagpuan sa katapusan ng aralin. 

Mamahagi ng kopya ng bigay-sipi, lapis, at ilang krayola sa bawat bata. 
Ipasulat o tulungan silang isulat ang kanilang mga pangalan sa kanang 
bahaging itaas ng kanilang mga papel. 

Basahing kasama ng mga bata ang mga salita na nakapaikot sa loob ng 
bilog. Paguhitin sila ng mga larawan nila sa loob ng bilog. Isulat ang "Mahal 
ako ni Jesucristo" sa pisara, at ipakopya ito sa papel ng mga bata sa 
bandang ibaba ng bilog. 

2, Patayuin ang mga bata at gawin ang gawaing ito na kasama ka. 

Si Jesus ay nahimlay sa lugar na ito. (tumuro) 
Tingnan ninyo, pinagulong ang pintong bato! (muling tumuro) 
Tayo'y yumuko. (yumuko) 
Tumingin sa loob. (ilagay ang mga kamay sa noo na parang may inaaninag) 
Siya ay wala rito! (tumayo) 
Si Jesus ay nagbangon! 
Magagalak tayo! (tahimik na pumalakpak) 
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Aralin 20 Si Jesucristo ay Isinilang 
sa Mundo (Pasko) + 

Layunin Tulungan ang mga bata na maunawaan ang kahalagahan ng pagsilang ni 
Jesucristo. 

Paghahanda 1. Pag-aralan nang may panalangin ang Helaman 14; 3 Nefias 1; at Lucas 2. 
Maghandang basahin ang Helaman 14:5; 3 Nefias 1:13, 21; at Lucas 2:9-15. 

2. Maghanda ng kopya ng bigay-siping bituing palaisipan [puzzle], na 
matatagpuan sa katapusan ng aralin para sa bawat bata. Gupitin sa ilang 
piraso ang palaisipan, at sama-sama itong ipitan o ilagay ang mga ito sa 
isang sobre para sa bawat bata. 

3. Maghandang turuan ang mga bata na awitin o bigkasin ang mga salita sa 
"Mga Tala'y Nagniningning" (Piliin ang Tama, B) at "Kay Tahimik ng Paligid" 
{Mga Himno at Awit Pambata). 

4. Mga kailangang kagamitan: 
a. Isang Biblia at isang Aklat ni Mormon. 
b. Ang mga sumusunod na ginupit na larawan: ang pagsilang ni Jesucristo 

{ginupit na larawan 3-11), ang mga pastol {ginupit na larawan 3-12), ang 
anghel (ginupit na larawan 3-5), at ang mga Nefita at ang bituin (ginupit na 
larawan 3-13). 

c. Isang pilas ng papel na mayroong kulay para sa bawat bata. 
d. Kola o pandikit. 
e. Larawan 3-73, Si Samuel na Lamanita na nasa Ibabaw ng Pader (62370; 

Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo 314). 

5. Gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa anumang gawaing 
nagpapayaman sa kaalaman na gagamitin mo. 

Mungkahing 
Pagbubuo ng 
Aralin 

Gawaing pantawag 
pansin 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pambungad na panalangin. 

Kumustahin sa mga bata kung nagawa nila ang anumang bagay na hinimok 
mong gawin nila sa loob ng linggong ito. 

Ang Pagsilang ni Jesucristo ay Ipinaalam ng Isang Anghel 

• Kayo ba ay nakapaghintay na pangyayari ng isang espesyal na bagay? 

• Ano ito? (Maaaring isama sa mga sagot ng mga bata ang pagsilang ng isang 
sanggol, dalaw mula sa mga lolo at lola, isang kaarawan, ang kanilang 
pagbibinyag, at iba pa.) 

• Ito ba ay parang napakatagal na paghihintay? 

• Ano ang naramdaman ninyo nang sa wakas ay nangyari ito? 
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Bigyan ng pagkakataon ang mga bata na magbahagi ng mga karanasan at 
ipahayag ang mga damdamin ng katuwaan na kanilang nadama. Maaari mong 
naising ibahagi ang isang pangyayari na iyong pinakahihintay. 

Ipaliwanag na mula pa noong panahon ni Adan, ang ating Ama sa Langit ay 
nangako na magaganap ang isang napakahalagang pangyayari. Nangako siyang 
ipadadala sa mundo ang kanyang Anak, na siyang magiging Tagapagligtas ng 
daigdig. Ang matutuwid na tao ay sabik na naghintay sa dakilang pangyayaring 
ito. Alam nilang tutuparin ng Ama sa Langit ang kanyang pangako. Naghintay 
sila sa pagsilang ni Jesus. 

Banal na kasulatan Ipakita ang ginupit na larawan ng pagsilang ni Jesus. Hilingan ang mga batang 
at kuwentong may ikuwento ang nalalaman nila tungkol sa kuwento ng pagsilang ni Jesus. Tulungan 
ginupit na larawan ang bawat bata na mag-ambag ng kaunti sa kuwento. 

• Sino ang mga nasa bukid na malapit sa Betlehem nang gabing iyon? (Mga 
pastol na nagbabantay sa kanilang mga kawan ng tupa.) 

Ipakita ang ginupit na larawan ng mga pastol. 

Ipaliwanag na noong gabing isinilang si Jesus, isang anghel ang nagpakita sa 
mga hamak na pastol na ito upang sabihin sa kanila ang mahalagang balita ng 
pagsilang ni Jesus. 

Ipakita ang ginupit na larawan ng anghel. 

• Ano ang naramdaman ng mga pastol nang makita nila ang anghel? (Ang mga 
pastol ay nangatakot nang magpakita ang anghel.) 

Sabihin sa mga bata na hindi naunawaan ng mga pastol na ang anghel ay 
may isang mahalagang mensahe sa kanila. Basahin sa klase ang nangyari sa 
Lucas 2:9-15. 

• Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng mga pastol nang marinig nila ang 
balita tungkol sa pagsilang ni Jesus? 

• Ano ang ginawa ng mga pastol upang ipakita na sila ay masaya tungkol sa 
pagsilang ni Jesus? (Hinanap nila ang sanggol na si Jesus sa Betlehem.) 

Ipaliwanag na dahil nagpakita ang anghel sa mga pastol upang sabihin sa 
kanila ang tungkol sa pagsilang ni Jesucristo, alam nila na si Jesus ay Anak ng 
Ama sa Langit at ang kanyang pagsilang ay mahalaga. 

Awit Upang tulungan ang mga bata na madama ang kagalakan at katuwaan ng 
pagsilang ni Jesus, tulungan silang awitin o bigkasin ang mga salita sa "Mga 
Tala'y Nagniningning." 

Mga tala'y nagniningning; 
Ang gabi ay kaylamig. 
Mga anghel ay nagwika; 
Mga pastol, nakinig. 
Pag-awit ay inyong dinggin, 
Sa mundo Pasko'y dadalhin, 
Ngayon ma'y dinig pa rin. 
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Masdan mo, o kay liwanag 
Nitong tala ng Pasko. 
Tulong at gabay sa paglalakbay 
Ng mga Mago. 
0 anong gandang tanawin, 
Ang tala ay nagniningning, 
Sa atin ma'y gabay din. 
("Mga Tala'y Nagniningning" ni Nancy Byrd Turner mula sa Hymns for Primary 
Worship. Ginamit nang may pahintulot ng John Knox Press.) 

Pagkatapos awitin o bigkasin ang mga salita ng awit, ipaliwanag na hindi lamang 
ang mga pastol ang tumanggap ng mahalagang balitang ito tungkol sa pagsilang 
ni Jesus, tinanggap din ang salitang ito ng mga Nefita at Lamanita sa Amerika. 

Ang Pagsilang ni Jesucristo ay Ipinaalam sa Amerika 

Larawan, banal Ipaliwanag na sa buong Aklat ni Mormon, ang mga propeta ay naghintay at 
na kasulatan, at nagsalita tungkol sa pagsilang ni Jesucristo. Ang mga kasapi ng Simbahan ni 
kuwento Cristo ay naghintay sa pagsilang ng Tagapagligtas at nanalangin tungkol dito 

sa loob ng maraming taon. Isalaysay ang sumusunod na kuwento sa iyong 
sariling mga salita: 

Limang taon bago isilang si Jesus, isang propeta na nagngangalang Samuel 
ang tinawag ng Diyos para ihanda ang mga tao sa pagsilang ni Jesus. 
Bibigyan niya sila ng babala upang magsisi at maniwala sa Tagapagligtas. Si 
Samuel ay isang Lamanita. Ang mga Nefita ay naging masasama at ayaw 
magsipakinig. Sila ay galit kay Samuel kaya siya ay itinapon nila sa labas ng 
kanilang lungsod. Pero ang tinig ng Panginoon ay dumating kay Samuel at 
sinabi sa kanyang muling bumalik. Matapang niyang inakyat ang pader ng 
lungsod at sinabi sa mga tao na magsisi at ihanda ang kanilang mga sarili para 
sa darating na pagsilang ni Jesucristo. 

Ipakita ang larawan 3-73, Si Samuel na Lamanita na nasa Ibabaw ng Pader. 

Ipaliwanag na sinabi ni Samuel sa mga tao na sa loob ng limang taon, si 
Jesucristo ay darating sa mundo. Ang pangyayari na matagal nang hinulaan ay 
talagang malapit na malapit nang dumating. Ipinaliwanag ni Samuel na may 
mga bagay na tiyak na mangyayari na magpapaalam sa kanila na si Jesus ay 
isinilang na sa Betlehem. Magkakaroon ng matitinding liwanag sa kalangitan sa 
gabi bago isilang si Jesus. Ang mga ito ay magiging napakaliwanag kung 
kaya't sa buong gabing iyon ay hindi magkakaroon ng kadiliman. Sa gabi ay 
magiging maliwanag na para bang tanghaling tapat. 

Basahin ang Helaman 14:5 sa klase. 

• Ano ang sinabi ni Samuel sa mga Nefita na hanapin nila? (Isang bagong bituin.) 

Sabihin sa mga bata na sinabi ni Samuel na Lamanita sa mga Nefita na sila ay 
makakikita ng bagong bituin sa kalangitan sa araw na isisilang si Jesus. Alam 
ito ni Samuel dahil siya ay sinabihan ng anghel na ang mga palatandaang ito 
ay darating. 

• Bakit sa palagay ninyo nagpadala ng anghel ang Ama sa Langit upang sabihin 
ang mga bagay na ito kay Samuel? (Upang masabihan niya ang mga tao.) 
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Aralin 10 

Talakayan sa banal 
na kasulatan 

Banal na kasulatan 
at ginupit na 
larawan 

• Bakit sa palagay ninyo gusto ng Ama sa Langit na sabihin ni Samuel sa mga 
Nefita ang tungkol sa mga palatandaang ito? (Upang ipaalam sa kanila kung 
kailan isinilang si Jesus at upang mahimok ang mga tao na magsisi.) 

Ipaliwanag na nagpadala ng anghel ang Ama sa Langit upang sabihan si Samuel 
tungkol sa darating na mga pangyayari. Gusto niyang abangan ng mga tao sa 
Amerika ang pagsilang ni Jesucristo. Gusto ng Ama sa Langit na malaman nila 
na malapit na itong dumating. 

Limang taon matapos sabihan ni Samuel ang mga Nefita na si Jesus ay isisilang, 
ang mga kasapi ng Simbahan ay naghihintay sa mga palatandaan na sinabi ni 
Samuel sa kanila. Sila ay nagbabantay sa gabi na hindi magkakaroon ng 
kadiliman na maghuhudyat ng kanyang pagsilang. Sinabihan ng taong 
masasama, na hindi naniwala sa mga salita ni Samuel, ang matatapat na mga 
tagasunod na sila ay pagpapatayin nila kung ang mga tanda ay hindi lilitaw sa 
isang tiyak na araw. 

Ang propeta ng panahong iyon ay isang lalaki na nagngangalang Nefias. Si 
Nefias ay nag-aalala sa gagawin ng mga di-naniniwala sa mga matuwid na tao 
kung ang mga tanda ay hindi darating sa araw na pinili ng mga di-naniniwala. 
Siya ay punung-puno ng kalungkutan kaya siya ay nanalangin sa Ama sa Langit 
dahil sa kaguluhan na kanilang nararanasan. Si Nefias ay nanalangin nang 
buong araw. Pagkatapos nito ay dumating ang tinig ng Panginoon kay Nefias. 

Basahin ang 3 Nefias 1:13 sa mga bata. 

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ni Nefias nang marinig niyang sinasabi ni 
Jesucristo ang mga salitang ito? 

Ipaliwanag na si Nefias ay naging maginhawa at alam niyang si Jesus ay 
isisilang sa susunod na araw. Nang gabing iyon ang unang tanda ay dumating. 

• Ano ang nangyari nang gabing iyon? 

Hayaan ang mga batang sabihin ang kanilang nalalaman. Tulungan silang 
maunawaan na ang gabi ay dumating, pero walang kadiliman. Ang mga tao ay 
nagtaka dahil para bang wala nang gabi. Sila ay labis na humanga kaya sila ay 
nagpatirapa sa lupa. Alam ng matutuwid na tao na ang oras na kanilang 
pinakahihintay sa loob ng maraming taon ay dumating na. Alam nila na si 
Jesucristo ay isisilang na. Pagkatapos ay may isa pang bagay na naganap. 

Basahin ang 3 Nefias 1:21 sa klase upang malaman kung ano ito. 

Ipakita ang nagupit na larawan ng mga Nefita at ang bituin (sa kabila ng mga 
nagamitna). 

Ipaliwanag na isinilang na ang Tagapagligtas. Ang pananampalataya na 
maraming taon na nilang tinataglay ay nagbunga na ngayon ng malaking 
kasiyahan sa pagkakakita nila sa bagong bituin sa kalangitan. Kahit na hindi 
nakapunta ang mga Nefita upang makita ang bata, alam nila na ang kanyang 
pagsilang ay mahalaga para sa kanila. 

• Bakit tiniyak ng Ama sa Langit na makita ng mga Nefita ang bituin? (Upang 
malaman nila na isinilang na si Jesucristo.) 

• Ano sa palagay ninyo ang nadama ng mga Nefita nang makita nila ang bituin? 
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Ipaliwanag na ang bituin ay nakita rin sa Jerusalem. Ang pagsilang ni Jesucristo 
ay mahalaga para sa lahat. Ito ay isang bagay na pinakahihintay ng mga tao sa 
loob ng maraming taon, at ito ay talagang nangyari. 

Awit Awitin o bigkasin ang mga salita sa "Kay Tahimik ng Paligid." 

Kay tahimik ng paligid 
Sa gabing marikit. 
May tanging sanggol na 'sinilang, 
Ng isang birhen sa sabsaban. 
Dala'y kapayapaan. 
Dala'y kapayapaan. 

Kay tahimik ng paligid 
Manghang nagmamasid, 
Mga pastol na nasa bukid. 
Dinggin n'yo anghel umaawit. 
Cristo'y, Mes'yas ng langit. 
Cristo'y Mes'yas ng langit. 

Kay tahimik ng paligid 
Ang badya'y pag-ibig 
Ng sanggol na gating sa langit. 
Kaligtasan ang kanyang hatid. 
S'yang tanging kailangan. 
S'yang tanging kailangan. 

Buod 

Paglalahad ng guro Ipaliwanag na hindi natin kailangang makakita ng anghel o ng bituin tuwing Pasko 
upang sabihin sa atin na si Jesucristo ay isinilang. Alam nating ito ay totoo. Alam 
nating mahalaga ito sa atin. Makadadama tayo ng tulad na ligaya na nadama 
ng mga pastol at mga Nefita nang malaman nilang siya ay isinilang. Madarama 
natin ito sa pamamagitan ng pagbabahagi sa iba ng pagmamahal at kagalakan 
ng kanyang pagsilang. 

• Paano ninyo maibabahagi ang kagalakan ng pagsilang ni Jesucristo sa iba? 

Ibigay ang iyong patotoo tungkol sa kahalagahan ng pagsilang ni Jesucristo at 
kung paano natin maibabahagi ang pagmamahal at kagalakan sa iba. 

Ipamahagi ang isang set ng mga piraso ng puzzle sa bawat bata. Ipabuo sa 
kanila nang sama-sama ang kanilang mga palaisipan at ipadikit ito sa isang 
pirasong papel na may kulay. Kapag tapos na ang mga bata, basahin ang 
mensahe sa bituin: "Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David 
ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon" (Lucas 2:11). 

• Sino ang nakatanggap ng mensaheng ito mula sa anghel? (Ang mga pastol 
sa bukid.) 

• Sino ang nakatanggap ng bituin bilang tanda ng pagsilang ni Jesucristo? 
(Ang mga Nefita at ang mga tao sa Jerusalem.) 

Anyayahan ang isang bata na magbigay ng pangwakas na panalangin. 

Patotoo ng guro 

Gawain 

Talakayan 
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Aralin 10 

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. Gumamit ng simpleng props upang isadula ang kuwento ng pagsilang ni 
Jesucristo. 

2. Bigyan ang bawat bata ng isang papel at mga krayola. Tulungan ang mga 
bata na itupi ito na parang kard. Isulat ang salitang Pasko sa harap. Hilingan 
ang klase ng gumawa ng Christmas cards para sa kanilang mga pamilya sa 
pamamagitan ng pagguhit ng mga larawan na natutuhan nila sa aralin. 

Mga Gawaing 
Nagpapayaman 
sa Kaalaman 
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^ -Sapagka't 
ipinanganak sa inyo 
ngayon sa bayan ni 

DaVrd ^ng isang 
1^gapagligfesH3a siya 

ang Cristo a n g \ [ 
\ Panginoon.^ 

(Lucas 2:11) 



Mga Titik sa mga Awit 

Piliin ang Tamang Daan 
May daan na tama sa 'ting buhay; 
At iyo'y pagpili ng tama. 
Turo ni Jesus, akin 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, 
Bawat araw ay maligaya. 

Koro: 

Mangahas na Tama'y Gawin 
Mangahas na tama'y gawin! 
May kaya kang 'di kaya ng iba; 
Gawing mong may tapang, buti't husay, 
Mga anghel ay magsasalaysay. 

Koro: 
Tama'y pangahasan; 
Mayro'ng katapatan. 
Ang tama ay pangahasan. 

Mag-anak ay Magsasama-sama sa 
Kawalang-hanggan 
Sa mundong 'to'y may mag-anak, 
Na sa 'ki'y kay bait, 
Sana sila ay makapiling 
Sa habang buhay. 

Koro: 
Mag-anak ay magsasama-sama 
Sa kawalang-hanggan 
Nais ko'y kapiling ang aking mag-anak, 
Itinuro ng Dios ang daan. 
'Tinuro ng Dios ang daan. 

Habang ako ay bata pa, 
Maghahanda nang husto. 
Nang maaaring ikasal 
Sa sagradong templo. 

Koro 

Mag-anak Nami'y Kaysaya 
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. 
(Mga salita ni Moiselle Renstrom. © 1948, 1975 
Pioneer Music Press, Inc. Ginamit nang may 
pahintulot ng Jackman Music Corp.) 

Ama, Ako'y Tulungan 
Ama, tulungan na magpatawad 
Sa lahat ng sa 'ki'y malupit. 
Bawat araw, aking dasal. 
Ako'y tulungang mapalapit. 

Ama, tulungang ako'y magsisi. 
Baguhin ang mali kong asal. 
Bawat araw, aking dasal, 
Ako'y tulungang mapalapit. 

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 ay 'binigay. 
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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Aking Nadarama ang Pag-ibig ni Cristo 
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. 

Aking nadarama 
Kabaitan N'ya sa 'kin. 
Puso ko'y payapa 
'Pag nananalangin. 
Aking nadarama 
Ako'y babasbasan N'ya. 
Itong puso ko'y sa Pastol ibibigay. 
(Mga salita ni Ralph Rodgers. © 1978, 1979 K. 
Newell Dayley. Ang lahat ng karapatan ay 
nakalaan. Ginamit nang may pahintulot.) 

Sana Ako'y Kanilang Mapili 
Sana ako'y kanilang mapili 
Pag tumangkad ng 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. 

Ang Unang Panalangin ni Joseph Smith 
0, kayganda ng umaga! 
Ang araw ay kay liwanag, 
Huni ng ibo't bubuyog 
Musika sa kakahuyan. 
Sa lilim ng mga puno 
Si Joseph nanawagan. 
Sa lilim ng mga puno, 
Si Joseph ay nanawagan. 

Magmahalan 
Pagmamahal ko, 
Tularan ninyo. 
Ang bagong utos 
Ay magmahalan. 
Malalaman na, 
Kayo'y alagad ko, 
Kung kayo ay nagmamahalan. 
(Mga salita ni Luacine Clark Fox. © 1961 binago 
1989 Luacine C. Fox. Ginamit nang may 
pahintulot.) 

Matapang si Nefias 
Si Nefias inutusang kunin ang lamina 
Mula doon kay Laban hari na kay sama 
Lamat at Lemuel takot tumalima 
Matapang si Nefias at ang sabi niya'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." 

Utos ng D'yos kay Nefias gumawa ng barko 
Sabi nina Laman ay lulubog lang 'to. 
Nagtatawa, h'wag na daw sumubok pa, 
Matapang si Nefias at ang sabi niya'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." 
(Mga salita nina Bill N. Hansen, Jr., at Lisa T. 
Hansen. © 1986 Wilford N. Hansen, Jr., at Lisa 
Tensmeyer. Ginamit nang may pahintulot.) 

Pagkasaserdote'y Naipanumbalik 
Pagkasaserdote'y, 
Naipanumbalik, 
Katotohanan ng D'yos 
Nandito na'ng muli. 

Kung Tayo'y Tumutulong 
Kung tayo'y tumutulong 
Masaya't may kanta, 
Tumutulong kay Nanay,* 
Sapagkat mahal s'ya. 

*Paghali-halinhinan ang mga salitang: tatay, 
lola, lolo 
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