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Ngadto sa mga Bishop ug mga  
Presidente sa Branch
Palihug ribyuha kini nga mga panudlo ug dayon ipasa 
kining giimprinta nga kopya ngadto sa presidente sa 
Sunday School.

Ngadto sa mga Presidente sa Sunday School
•	Human	sa	pagribyu	niini	nga	mga	panudlo,	ipresentar	

kini ngadto sa mga sakop sa ward o branch council sa 
sunod nga miting sa council  Mahimo ninyong makita 
ang mga panudlo o ma-download ang dugang nga mga 
kopya sa lds  org/ manuals 

•	Hangyoa	ang	mga	sakop	sa	council	sa	paghukom	kon	
unsa nga mga materyal ang gikinahanglan alang sa tuig 
2012 (hibaloi	nga	sa	uban	nga	mga	dapit	sa	Simbahan,	
ang mga materyal direktang ipadala ngadto sa mga 
ward ug mga branch) 

•	Dapita	 ang	mga	 sakop	 sa	 council	 sa	 pagpahibalo	 sa	
mga magtutudlo nga kasagaran sa mga materyal mahi-
mong makita ug ma-download sa internet sa lds  org/ 
manuals 

•	Kon	ang	giimprinta	nga	mga	materyal	gikinahanglan,	
kini mahimong ma-order gikan sa inyong lokal nga dis-
tribution center o sa store  lds  org 

Mga Panudlo alang sa 
Kurikulum 2012
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Kinatibuk-ang Kurikulum sa Dominggo 2012
Gamiton sa mga dapit diin ang Simbahan na-establisar na og maayo

Kasagaran niini nga mga materyal mahimong makita ug ma-download sa internet sa lds .org/ manuals.
Kon ang giimprinta nga mga materyal gikinahanglan, mahimo kining ma-order gikan sa inyong lokal nga distribution center o sa store .lds .org.

Organisasyon Mga Manwal ug Kapanguhaan nga mga Materyal

Melchizedek Priesthood 
ug Relief Society

UNANG MGA DOMINGGO
Ang mga kasulatan; Handbook 2: Administering the Church (08702); mga magasin sa Simbahan; Anak 
nga mga Babaye sa Akong Gingharian: Ang Kasaysayan ug ang Buhat sa Relief Society (06500 853); 
Sumbanan nga Basahon sa mga Pangulo sa Pagkapari ug Kaabag (31178 853); mga materyal sa tibuok 
kalibutan nga pagbansay sa pagpangulo; Sumbanan nga Basahon sa Banay (31180 853); ug uban pa nga 
giaprobahan nga mga kapanguhaan sa Simbahan

IKADUHA UG IKATULONG MGA DOMINGGO
Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: George Albert Smith (36786 853)

IKAUPAT NGA MGA DOMINGGO
Mga Pagtulun-an sa Atong Panahon: mga pakigpulong gikan sa kinatibuk-ang komperensya; tan-awa sa 
pahina 6

IKALIMA NGA MGA DOMINGGO
Mga hilisgutan ug giaprobahan nga mga kapanguhaan sa Simbahan pagatinoon sa bishopric

Aaronic Priesthood ug 
Young Women

Aaronic nga Pagkapari Tamdanan nga Basahon 1 (34820 853)
Aaronic Priesthood Resource Guide 2012 (anaa lamang sa internet sa lds .org/ manuals)
Batan-on nga mga Babaye Tamdanan nga Basahon 1 (34823 853)
Young Women Resource Guide 2012 (anaa lamang sa internet sa lds .org/ manuals)

Ang uban nga mga kapanguhaan naglakip sa mga magasin sa Simbahan; Pagtuman sa Akong Katungdanan 
ngadto sa Dios: Alang sa mga Tighupot sa Aaronic Priesthood (06746 853); Personal nga Kauswagan sa 
Young Women (36035 853); Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan (36550 853); Matinud-anon sa Tinu-
hoan (36863 853); Isangyaw ang Akong Ebanghelyo (36617 853); ug Strength of Youth Media 2012 DVD.

Primary NAG-EDAD OG 18 KA BULAN–2 KA TUIG (KLASE SA NURSERY)
Tan-awa Ang Inyong Gagmay nga mga Bata: Manwal sa Nursery (37108 853)

NAG-EDAD OG 3–11 (PANAHON SA PAGPAKIGBAHIN)
2012 Outline alang sa Panahon sa Pagpakigbahin: Pilia ang Matarung (08710 853)

NAG-EDAD OG 3 (KLASE SA SUNBEAM)
Primary 1: Ako Anak sa Dios (34969 853)

NAG-EDAD OG 4–7 (MGA KLASE SA PAM 4, 5, 6, UG 7)
Primary 2: Pilia ang Matarung A (34484 853)

NAG-EDAD OG 8–11 (MGA KLASE SA VALIANT 8, 9, 10, UG 11)
Primarya 4: Basahon ni Mormon (34594 853)

Ang uban nga mga kapanguhaan alang sa tanang mga klase naglakip sa mga magasin sa Simbahan; 
gihulagway nga mga basahonon diha sa mga kasulatan; Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo (06048 
090 853); Songbook sa mga Bata (34831 853); ug Visual Aids Cutouts (tinagsa-tagsa nga mga set 1–10).
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Organisasyon Mga Manwal ug Kapanguhaan nga mga Materyal

Sunday School NAG-EDAD OG 12–13
Manwal sa Magtutudlo sa Pagpangandam alang sa Kahimayaan (31384 853)

NAG-EDAD OG 14–18
Ang Basahon ni Mormon: Manwal sa Magtutudlo sa Doktrina sa Ebanghelyo (35683 853)
Basahon ni Mormon: Giya sa Pagtuon sa Sakop sa Klase (35684 853)

MGA HAMTONG
Ang Basahon ni Mormon: Manwal sa Magtutudlo sa Doktrina sa Ebanghelyo (35683 853)
Basahon ni Mormon: Giya sa Pagtuon sa Sakop sa Klase (35684 853)

MGA HAMTONG
Mga Baruganan sa Ebanghelyo, bag-ong edisyon (06195 853). Kini nga kurso alang sa mga investigator, 
bag-ong mga miyembro, mga miyembro nga mibalik sa pagkaaktibo, ug sa uban nga nagkinahanglan og 
sukaranang panudlo sa ebanghelyo. Ang magtutudlo mopili sa han-ay sa mga leksyon sumala sa mga 
panginahanglan sa mga sakop sa klase.

Opsyonal nga  
mga Kurso Mga Manwal ug Kapanguhaan nga mga Materyal

Pagtudlo sa 
Ebanghelyo

Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag (36123 853), mga pahina 187–246
(12 ka semana)

Mga Relasyon sa 
Kaminyoon ug sa  
Banay

Mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay: Manwal sa Magtutudlo (35865 853)
Kaminyoon ug Mga Relasyon sa Banay: Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot (36357 853)
(16 ka semana)

Templo ug Family 
History

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804)
Member’s Guide to Temple and Family History Work (36795)
(7 ka semana)

Pagpangandam alang 
sa Templo

Gitugahan gikan sa Kahitas-an: Manwal sa Magtutudlo sa Seminar sa Pagpangandam alang sa Templo 
(36854 853)
Pagpangandam sa Pagsulod sa Balaan nga Templo (36793 853)
(7 ka semana)

Dili tanan nga mga materyal niini nga tsart ang nahubad o anaa sa internet alang sa tanang mga pinulongan nga naggamit sa kinatibuk-
ang kurikulum sa Dominggo. Palihug gamita kini nga mga materyal kon anaa na kini.

Kinatibuk-ang Kurikulum sa Dominggo 2012
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Sukaranang Kurikulum sa Dominggo 2012
Gamiton sa dapit diin ang Simbahan bag-ohay lang nga na-organisar o diin ang mga materyal sa kinatibuk-
ang kurikulum sa Dominggo wala pa diha sa pinulongan. Uban sa pagtugot gikan sa Kapangulohan sa Seventy 
o sa Kapangulohan sa Area, ang mga presidente sa stake mahimong motino sa paggamit sa sukaranang kuri-
kulum sa Dominggo sa mas establisado nga mga dapit ug mga pinulongan kon mas makatabang kini sa mga 
miyembro kay sa kinatibuk-ang kurikulum sa Dominggo.

Kasagaran niini nga mga materyal mahimong makita ug ma-download sa internet sa lds .org/ manuals.
Kon ang giimprinta nga mga materyal gikinahanglan, mahimo kining ma-order gikan sa inyong lokal nga distribution  
center o sa store .lds .org.

Organisasyon Mga Manwal ug Kapanguhaan nga mga Materyal

Melchizedek Priesthood 
ug Relief Society

UNANG MGA DOMINGGO
Ang mga kasulatan; mga magasin sa Simbahan; Sumbanan nga Basahon sa mga Pangulo sa Pagkapari 
ug Kaabag (31178 853); Sumbanan nga Basahon sa Banay (31180 853); ug ubang giaprobahan sa Sim-
bahan nga mga kapanguhaan

IKADUHA UG IKATULONG MGA DOMINGGO
Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin B (31112 853)
Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Bahin B (31114 853)

IKAUPAT NGA MGA DOMINGGO
Ang mga leksyon sa Mga Pagtulun-an sa Atong Panahon itudlo gikan sa mga pakigpulong sa labing 
bag-o nga isyu sa kinatibuk-ang komperensya sa Ensign o Liahona (tan-awa sa pahina 6 niini nga 
publikasyon alang sa mga panudlo sa pagpili og mga pakigpulong). Kon kini nga mga magasin wala diha 
sa pinulongan, ang Mensahe sa Unang Kapangulohan ug ang Mensahe sa Visiting Teaching mahimong 
gamiton.

IKALIMA NGA MGA DOMINGGO
Mga hilisgutan ug giaprobahan nga mga kapanguhaan sa Simbahan pagatinoon sa kapangulohan 
sa branch

Aaronic Priesthood ug 
Young Women

UNA, IKAUPAT, UG IKALIMA NGA MGA DOMINGGO
Aaronic nga Pagkapari Tamdanan nga Basahon 1 (34820 853) o Batan-on nga mga Babaye Tamdanan nga 
Basahon 1 (34823 853). Itudlo ang mga leksyon sumala sa han-ay sulod sa duha ka tuig, dayon balika. 
Kon ang Aaronic nga Pagkapari Tamdanan nga Basahon 1 ug ang Batan-on nga mga Babaye Tamdanan 
nga Basahon 1 wala pa, gamita ang Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin A (31111 
853) ug ang Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Bahin A (31113 853) alang sa mga leksyon sa 
una, ikaupat, ug ikalima nga mga Dominggo.

IKADUHA UG IKATULONG MGA DOMINGGO
Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin B (31112 853)
Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Bahin B (31114 853)

Ang uban nga mga kapanguhaan naglakip sa mga magasin sa Simbahan; Pagtuman sa Akong Katungda-
nan ngadto sa Dios: Alang sa mga Tighupot sa Aaronic Priesthood (06746 853); Personal nga Kauswagan 
sa Young Women (36035 853); Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan (36550 853); ug Matinud-anon 
sa Tinuhoan (36863 853).
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Organisasyon Mga Manwal ug Kapanguhaan nga mga Materyal

Primary NAG-EDAD OG 18 KA BULAN–2 KA TUIG (KLASE SA NURSERY)
Tan-awa Ang Inyong Gagmay nga mga Bata: Manwal sa Nursery (37108 853)

NAG-EDAD OG 3–11 (PANAHON SA PAGPAKIGBAHIN)
2012 Outline alang sa Panahon sa Pagpakigbahin: Pilia ang Matarung (08710 853)

NAG-EDAD OG 3
Primary 1: Ako Anak sa Dios (34969 853)

NAG-EDAD OG 4–7
Primary 2: Pilia ang Matarung A (34484 853)

NAG-EDAD OG 8–11
Primarya 4: Basahon ni Mormon (34594 853)

Ang uban nga mga kapanguhaan alang sa tanang mga klase naglakip sa mga magasin sa Simbahan; gihu-
lagway nga mga basahonon diha sa mga kasulatan; Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo (06048 090); 
Songbook sa mga Bata (34831 853); ug Visual Aids Cutouts (tinagsa-tagsa nga mga set 1–10).

Sunday School NAG-EDAD OG 12–18
Ang Basahon ni Mormon: Manwal sa Magtutudlo sa Doktrina sa Ebanghelyo (35683 853)

MGA HAMTONG
Ang Basahon ni Mormon: Manwal sa Magtutudlo sa Doktrina sa Ebanghelyo (35683 853)

MGA HAMTONG
Mga Baruganan sa Ebanghelyo, bag-ong edisyon (06195 853). Kon kini nga libro wala pa, ang mia-
ging edisyon sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110 853) mahimong gamiton. Kon wala kining mga 
libroha, ang Gospel Fundamentals (31129) mahimong gamiton. Kini nga kurso alang sa mga investigator, 
bag-ong mga miyembro, mga miyembro nga mibalik sa pagkaaktibo, ug sa uban nga nagkinahanglan og 
sukaranang panudlo sa ebanghelyo. Ang magtutudlo mopili sa han-ay sa mga leksyon sumala sa mga 
panginahanglan sa mga sakop sa klase.

Opsyonal nga  
mga Kurso Mga Manwal ug Kapanguhaan nga mga Materyal

Pagtudlo sa 
Ebanghelyo

Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag (36123 853), mga pahina 187–246 (12 ka 
semana). Kon kini nga libro wala pa, gamita ang Giya nga Basahon sa Pagtudlo (34595 853), mga 
pahina 21–22 (8 ka semana).

Mga Relasyon sa 
Kaminyoon ug sa  
Banay

Mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay: Manwal sa Magtutudlo (35865 853)
Kaminyoon ug Mga Relasyon sa Banay: Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot (36357 853)
(16 ka semana)

Dili tanan nga mga materyal niini nga tsart ang nahubad o anaa sa internet alang sa tanang mga pinulongan nga naggamit sa sukaranang 
kurikulum sa Dominggo. Palihug gamita kini nga mga materyal kon anaa na kini.

Sukaranang Kurikulum sa Dominggo 2012
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Ang kurikulum sa tuig magsugod sa tibuok kalibu-
tan inig ka Enero 1. Gamita ang mosunod nga mga 
panudlo sa pag-organisar sa mga korum sa priesthood 
ug sa mga klase sa Dominggo.

Melchizedek Priesthood ug Relief Society
(Tan-awa sa Handbook 2: Administering the Church
[2010],	7.8.1,	9.4.1)

Sa	kadaghanan	sa	mga	Dominggo,	ang	mga	kaigsoonan	
sa Melchizedek Priesthood ug ang mga sister sa Relief 
Society maglain apan magtuon sa samang mga hilisgutan 
ug mogamit sa samang mga materyal 

UNANG DOMINGGO  Ang mga lider sa korum sa mga 
elder,	grupo	sa	mga	high	priest,	ug	Relief	Society	kada	
usa magplano niini nga miting alang sa ilang kaugali-
ngong organisasyon ug makagamit sa kapanguhaan nga 
mga materyal sa unang Dominggo nga gilista sa mga 
pahina 2 ug 4 

Usa ka sakop sa kapangulohan sa korum sa mga elder 
o sa grupo sa mga high priest ang motudlo sa unang 
Dominggo  Ang mga lider sa Melchizedek Priesthood 
mogamit niini nga miting aron sa pagtudlo sa mga dok-
trina sa ebanghelyo ug sa pagtabang sa kaigsoonan nga 
mahimong aktibo sa pag-apil diha sa ilang mga katung-
danan sa priesthood  Ang mga lider sa korum ug sa 
grupo mangayo og giya sa Espiritu samtang sila motino 
sa mga hilisgutan nga itudlo  Ang mga hilisgutan mahi-
mong	maglakip	sa	home	teaching,	pagpahigayon	og	mga	
ordinansa	 ug	mga	 panalangin	 sa	 priesthood,	 paglig-on	
sa	mga	 kaminyoon	 ug	mga	 pamilya,	 pagserbisyo,	mis-
yonaryo	nga	buhat,	retensyon	sa	mga	kinabig,	pagpaak-
tibo, espirituhanon	ug	temporal	nga	kaayohan,	ug	buhat	
sa templo ug family history  Ang mga lider sa korum ug 
grupo mahimo usab nga mogamit niini nga panahon sa 
pagplano	og	mga	paagi	sa	pagtabang	sa	uban,	paghatag	
og	mga	buluhaton,	ug	pagpangayo	sa	mga	report	kaba-
hin sa miaging mga buluhaton 

Usa ka sakop sa kapangulohan sa Relief Society sa ward 
ang motudlo sa unang Dominggo  Ang mga lider sa Relief 
Society mogamit niini nga miting aron sa pagtudlo sa mga 
doktrina sa ebanghelyo ug sa pagtabang sa mga sister 
nga mahimong aktibo sa pag-apil diha sa buhat sa Relief 
Society  Ang mga sakop sa kapangulohan sa Relief Society 
mangayo og giya sa Espiritu samtang sila motino sa mga 
hilisgutan nga itudlo  Ang mga hilisgutan mahimong mag-
lakip sa mga tahas ug mga responsibilidad sa kababa-
yen-an	diha	sa	ebanghelyo,	paglig-on	sa	mga	kaminyoon	
ug	 mga	 pamilya,	 visiting	 teaching,	 pagserbisyo,	 misyo-
naryo	nga	buhat,	retensyon	sa	mga	kinabig,	pagpaaktibo,
espirituhanon	ug	temporal	nga	kaayohan,	buhat	sa	tem-
plo	ug	family	history,	ug	kasaysayan	ug	mga	katuyoan	sa	
Relief Society  Mahimong hatagan og panahon ang mga 
sister sa pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod 

IKADUHA	UG	IKATULONG	MGA	DOMINGGO. Ang 
kaigsoonan sa Melchizedek Priesthood ug ang mga sister 
sa Relief Society tudloan gikan sa libro nga Mga Pagtu-
lun-an sa mga Presidente sa Simbahan: George Albert 
Smith. Ang mga leksyon mahimong itudlo sa mga lider o 
sa	mga	magtutudlo	sa	korum,	grupo,	o	sa	Relief	Society.	
Ang mga leksyon sa kasagaran itudlo sa han-ay nga gipa-
kita diha sa manwal 

Ang	mga	lider	sa	korum	sa	mga	elder,	grupo	sa	mga	high	
priest, ug	sa	Relief	Society	mosiguro	nga	ang	tanang	mga	
miyembro nga nag-edad og 18 ug labaw pa nakadawat 
og libro nga Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa 
Simbahan: George Albert Smith alang sa ilang personal 
nga	 pagtuon,	 dili	 igsapayan	 kon	 sila	makatambong	 ba	
sa ilang mga miting  Ang mga lider moawhag niadtong 
kinsa	motambong	sa	pagdala	sa	ilang	mga	libro	ug,	kon	
mahimo,	sa	ilang	kaugalingong	mga	kasulatan.

Kon ang mga komperensya sa stake o ang laing mga 
miting mao ang hinungdan nga ang pagtudlo sa usa 
niini	nga	mga	leksyon	dili	mahitabo,	ang	mga	presidente	
sa stake ug mga bishop mohukom kon kinahanglan ba 
kining itudlo sa laing Dominggo 

IKAUPAT	 NGA	 DOMINGGO—MGA	 PAGTULUN-AN	
SA	ATONG	PANAHON. Ang mga leksyon gitudlo gikan sa 
mga pakigpulong sa labing bag-o nga isyu sa kinatibuk-ang 
komperensya sa Ensign o Liahona. Kini nga mga pakigpu-
long anaa usab sa internet (sa daghang mga pinulongan) 
sa conference  lds  org  Ang mga leksyon mahimong itudlo 
sa	mga	lider	o	sa	mga	magtutudlo	sa	korum,	grupo,	o	sa	
Relief Society  Ang presidente sa stake o bishop ang mopili 
sa mga pakigpulong  Ang mga isyu sa komperensya sa mga 
magasin naglakip og dugang nga mga panudlo 

IKALIMA	 NGA	 DOMINGGO	 (KON	 ADUNA). Ang 
bishop	motino	sa	hilisgutan	nga	itudlo,	ang	magtutudlo	
(kasagaran	sakop	sa	ward	o	stake),	ug	kon	ang	mga	sister	
sa Relief Society ug ang mga naghupot sa Melchizedek 
Priesthood maglain ba o magtipon  

Aaronic Priesthood ug Young Women
(Tan-awa sa Handbook 2,	8.11,	10.6)

Ang mga korum sa Aaronic Priesthood sa kasagaran 
maglain alang sa mga miting ug panudlo sa korum sa 
Dominggo.	 Bisan	 pa	 niana,	 sila	 mahimong	 itipon	 kon	
gamay ra ang Aaronic Priesthood–og edad nga batan-
ong mga lalaki nga nagpuyo sa yunit  Ang sama nga mga 
sumbanan magamit sa mga klase sa Young Women  Ang 
batan-ong mga lalaki sa Aaronic Priesthood ug batan-ong 
mga babaye mahimong magtipon panagsa alang sa mga 
leksyon sa Dominggo ubos sa direksyon sa bishop 

Ang batan-ong mga lalaki sa Aaronic Priesthood ug ang 
batan-ong mga babaye tudloan gikan sa mga manwal nga 
gilista sa mga pahina 2 ug 4  Ang mga lider mahimong 

Mga Korum ug mga Klase sa Dominggo
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moimbitar sa kabatan-onan sa pagtabang sa pagtudlo sa 
pipila ka mga leksyon 

Primary
(Tan-awa sa Handbook 2, 11 4)

Ang mga lider kinahanglang mogrupo sa mga bata ngadto 
sa mga klase sa Primary sumala sa ilang mga edad inig ka 
Enero	1.	Kon	adunay	igong	gidaghanon	sa	mga	bata,	usa	
ka linain nga klase ang i-organisar alang sa matag grupo 
sa ka-edad  Kon ang mga klasehanan o mga magtutudlo 
limitado,	ang	mga	bata	sa	lain-laing	mga	edad	mahimong	
pundukon 

Kon	mahimo,	ang	klase	sa	nursery	kinahanglang	himoon	
alang sa mga bata kon moedad na sila og 18 ka bulan 
Ang paglista sa mga bata niini nga klase usa ka opsyon sa 
mga ginikanan  Ang mga bata kinsa nag-edad og 2 anyos 
inig ka Enero 1 magpadayon sa klase sa nursery hangtud 
sa katapusan sa 2012  Ang mga bata nga nag-edad og 3 
anyos inig ka Enero 1 motambong sa klase sa Sunbeam o 
sa hiniusa nga klase sa pinakabata 

Ang mga bata tudloan gikan sa mga manwal nga gipakita 
sa mga tsart sa mga pahina 2 ug 5 

Kon	angay,	ang	gagmay	nga	mga	bata	moapil	sa	panahon	
sa pagpakigbahin sa Primary samtang ang mas dagko 
nga mga bata motambong sa klase  Tunga-tunga sa Pri-
mary,	ang	duha	ka	mga	grupo	mag-ilis	og	mga	dapit.	Kon	
gamay	ra,	ang	duha	ka	mga	grupo	mahimong	mag-usa.	
Kon	ang	duha	ka	mga	grupo	magbulag	og	miting,	ang	
panahon sa pagpakigbahin alang sa mas dagko nga mga 
bata kinahanglan himoon sa samang panahon sa mga 
klase sa Aaronic Priesthood ug Young Women 

Ang mga bata nga moedad og 12 niining tuiga magsu-
god sa pagtambong sa ilang miting sa korum sa Aaronic 
Priesthood o sa klase sa Young Women atol sa panahon 
sa	 pagpakigbahin.	 Atol	 sa	 klase	 sa	 Primary,	 ang	 bag-
ong na-12 anyos kasagaran mopadayon sa pagtambong 
sa ilang klase sa Primary hangtud sa sunod nga Enero 
Hinoon,	 ang	 bishop	 ug	 ang	 ubang	mga	 lider	 sa	 ward	
mahimong magtinambagay sa pagtino kon kining mga 
nag-12 anyos mas makabenepisyo ba sa pagtambong sa 
klase sa Sunday School alang sa mga nag-edad og 12 ug 
13.	Sa	paghimo	niini	nga	pagtino,	ang	mga	lider	mokon-
siderar sa mga panginahanglan sa mga bata ug sa mga 
panahon sa tuig nga ang matag bata moabut sa edad nga 
12  Ang ilang desisyon magamit ngadto sa tanang mga 
bata nga moedad og 12 niining tuiga 

Sunday School
(Tan-awa sa Handbook 2, 12 4)

Ang Sunday School alang sa mga miyembro kinsa nag-
edad og 12 anyos ug labaw pa inig ka Enero 1  Ang mga 
bata nga moedad og 12 niining tuiga mahimong magpa-
bilin diha sa ilang klase sa Primary panahon sa Sunday 
School o magsugod sa pagtambong sa klase alang sa mga 

nag-edad	og	12	ug	13,	ingon	sa	gitino	sa	bishop	sa	pag-
pakigtambag sa uban nga mga lider sa ward 

Kon	adunay	igong	gidaghanon	sa	kabatan-onan,	lain	nga	
mga klase mahimong i-organisar alang sa matag grupo sa 
ka-edad  Kon gamay ra ang kabatan-onan o ang mga kla-
sehanan	o	mga	magtutudlo	limitado,	ang	kabatan-onan	sa	
lain-laing mga edad mahimong pundukon  Matag ward 
nga may igong mga young single adult mahimong adunay 
linain nga klase alang kanila panahon sa Sunday School  

Ang mga kurso sa Sunday School ug ang mga kapa-
nguhaan sa pagtudlo niini gipakita sa mga tsart sa mga 
pahina 3 ug 5 

Opsyonal nga mga Kurso
Alang sa impormasyon mahitungod sa opsyonal nga mga 
kurso,	tan-awa	ang	mga	tsart	sa	mga	pahina 3	ug 5.	Kini	
nga mga kurso pagahimoon kon gikinahanglan ubos sa 
direksyon sa bishopric  Kini pagahimoon sa mga pana-
hon	nga	sayon	alang	sa	mga	partisipante,	lakip	sa	pana-
hon sa Sunday School 

Mga Miyembro nga may mga  
Kakulian sa Panglawas
Ang mga lider kinahanglan mosiguro nga ang mga 
miyembro nga adunay mga kakulian sa panglawas nahi-
balo sa mga materyal sa kurikulum sa Simbahan nga 
gipahiangay para sa ilang mga panginahanglan  Alang sa 
impormasyon	mahitungod	niini	nga	mga	materyal,	kon-
taka ang distribution center nga nagserbisyo sa inyong 
yunit o adto sa store  lds  org  Makatabang nga impormas-
yon makita usab sa disabilities  lds  org 

Pagpalambo sa Pagkat-on ug Pagtudlo
(Tan-awa saHandbook 2,	5.5,	12.5)	

Ang mga lider sa priesthood ug auxiliary ang responsable 
sa mga paningkamot sa pagpalambo sa pagkat-on ug 
pagtudlo diha sa ilang mga organisasyon  Sila mopasa-
but sa bag-ong mga magtutudlo ug mohatag og padayon 
nga panudlo ug suporta  Ang mga sakop sa kapangu-
lohan sa Sunday School sa ward ang nagsilbi isip mga 
specialist diha sa paningkamot sa ward sa pagpalambo 
sa pagkat-on ug pagtudlo  Ingon nga gidapit sa bisho-
pric o sa mga lider sa priesthood ug sa mga organisas-
yon	sa	auxiliary,	sila	mohatag	og	tambag,	pagbansay,	ug	
suporta  Motabang sila sa mga lider nga mopasabut sa 
bag-ong gitawag nga mga magtutudlo ug mopalambo 
sa pagkat-on ug pagtudlo sa ebanghelyo diha sa ilang 
mga organisasyon  Ang mga sakop sa mga ward council 
magtinambagay kanunay kon unsaon sa pagpalambo sa 
pagkat-on ug pagtudlo sa ebanghelyo 

AngPagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga 
Tawag (36123 853) mao ang kapanguhaan alang sa pag-
palambo sa magtutudlo  Sa mga dapit nga wala kining 
libroha,	 ang	mga	 yunit	 kinahanglang	mogamit	 sa	Giya 
nga Basahon sa Pagtudlo	(34595	853).

Mga Korum ug mga Klase sa Dominggo
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Ang bishop ug ang mga lider sa ward kinahanglang mosi-
guro nga ang tanang mga miyembro sinati ug makagamit 
sa mosunod nga mga materyal kon kini anaa sa angay 
nga pinulongan:

Mga kasulatan

Mga magasin sa Simbahan

Mga Himno (34832 853)

Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibu-
tan (35602 853)

Ang Buhi nga Kristo: Ang Pagpamatuod sa mga 
Apostoles	(36299	853)

Sumbanan nga Basahon sa Banay (31180 853)

Family Home Evening Resource Book (31106)

Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo	(06048	090)

Ang Atong Panulundon: Usa ka Mubong Kasaysa-
yan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw (35448 853)

Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan 
(36550 853)

Matinud-anon sa Tinuhoan (36863 853)

Tan-awa Ang Inyong Gagmay nga mga Bata: Man-
wal sa Nursery (37108 853)

Scripture Stories	DVDs	(06598)

Himoa ang Hiyas nga Modayan-dayan sa Inyong 
mga Hunahuna [nagtubag sa problema kabahin sa 
pornograpiya] (00460)

Andama Ang Matag Butang nga Kinahanglanon: 
Mga Panalapi sa Pamilya (04007 853)

Andama Ang Matag Butang nga Kinahangla-
non: Pagtipig og Pagkaon ug Tubig sa Panimalay 
(04008 853)

© 2011 pinaagi sa Intellectual Reserve, Inc. Tanang mga katungod gigahin. Giimprinta sa USA. Pagtugot sa Iningles: 6/10. 
Pagtugot sa paghubad: 6/10. Hubad sa Instructions for Curriculum 2012. Cebuano. 09330 853

Mga Materyal alang sa Panimalay

Daghan sa mga kapanguhaan nga gilista sa iba-
baw anaa sa internet sa lds .org/ manuals. Aron maka-
angkon og giimprinta nga mga kopya, adto sa store
.lds .org o kontaka ang distribution center nga nagser-
bisyo sa inyong yunit.




