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Organisasyon Mga Manwal ug Kapanguhaan nga mga Materyal

Melchizedek 
Priesthood ug  
Relief Society

Unang mga Dominggo
mga hilisgutan nga tinoon sa mga lider sa korum sa mga elder, sa grupo sa mga high priest, ug Relief Society; posible nga mga 
kapanguhaan maglakip sa: mga kasulatan; Handbook 2: Administering the Church (08702); mga magasin sa Simbahan; Anak nga mga 
Babaye sa Akong Gingharian: Ang Kasaysayan ug Buhat sa Relief Society (06500 853); mga materyal sa tibuok kalibutan nga pagbansay 
sa pagpangulo; Sumbanan nga Basahon sa Banay (31180 853); ug uban pa nga giaprubahan nga mga kapanguhaan sa Simbahan

ikaDUha Ug ikatUlong mga Dominggo
Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Fielding Smith (36907 853)
kon kini nga libro wala diha sa inyong pinulongan, gamita ang Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin B  
(31112 853) o Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Bahin B (31114 853).

ikaUpat nga mga Dominggo
mga pagtulun-an alang sa atong panahon: mga pakigpulong gikan sa labing bag-o nga isyu sa kinatibuk-ang komperensya sa 
Ensign o Liahona
kon kini nga mga magasin wala diha sa inyong pinulongan, ang mensahe sa Unang kapangulohan ug ang mensahe sa Visiting 
teaching mahimong gamiton.

ikalima nga mga Dominggo
mga hilisgutan tinoon sa bishopric o kapangulohan sa branch (tan-awa ang lista ubos sa “Unang mga Dominggo” alang sa posible 
nga mga kapanguhaan)

Aaronic Priesthood 
ug Young Women

Come, Follow Me: Learning Resources for Youth, online sa lds .org/ youth/ learn.
kon kini nga mga kapanguhaan wala diha sa inyong pinulongan, dayon sa:
Una, ikaUpat, Ug ikalima nga mga Dominggo
gamita ang Aaronic nga Pagkapari Tamdanan nga Basahon 1 (34820 853) ug Batan-on nga mga Babaye Tamdanan nga Basahon 
1 (34823 853). kon kini nga mga manwal wala diha sa inyong pinulongan, gamita ang Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa 
Pagkapari, Bahin A (31111 853) ug Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Bahin A (31113 853).
ikaDUha Ug ikatUlong mga Dominggo
gamita ang Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa Pagkapari, Bahin B (31112 853) ug Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, 
Bahin B (31114 853).
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Gilista sa ubos ang mga materyal alang sa kurikulum sa Dominggo sa 2014, dili tanan niini anaa sa tanang pinulongan. Ang mga ward ug mga branch 
aduna na sa kadaghanan niini nga mga materyal. Ang bag-ong mga item alang sa 2014 gi-highlight.

Mga Panudlo alang 
sa Kurikulum 2014
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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)
2014 Outline alang sa Panahon sa Pagpakigbahin: Ang mga Pamilya Mahangturon (10940)

nag-eDaD og 3 (klaSe Sa SUnBeam)
Primary 1: Ako Anak sa Dios (34969 853)

nag-eDaD og 4–7 (mga klaSe Sa CtR 4–7)
Primary 2: Pilia ang Matarung A  (34484 853)

nag-eDaD og 8–11 (mga klaSe Sa Valiant 8–11)
Primary 6: Daang Tugon (34603 853)
kon kini nga manwal wala diha sa inyong pinulongan, gamita ang Primarya 4: Basahon ni Mormon (34594 853)

Sunday School nag-eDaD og 12–18
Come, Follow Me: Learning Resources for Youth, online sa lds .org/ youth/ learn.
kon kini nga mga kapanguhaan wala diha sa inyong pinulongan, gamita ang Daang Tugon Manwal sa Magtutudlo sa Doktrina sa 
Ebanghelyo (35570 853).

mga hamtong
Daang Tugon Manwal sa Magtutudlo sa Doktrina sa Ebanghelyo (35570 853) ug Daang Tugon Giya sa Pagtuon sa Sakop sa Klase 
(34592 853)
Mga Baruganan sa Ebanghelyo, bag-ong edisyon (06195 853), tun-anan alang sa mga investigator, bag-ong mga miyembro,  
ug mga miyembro nga mibalik pagkaaktibo.
kon ang bag-ong edisyon sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo wala diha sa inyong pinulongan, gamita ang miaging edisyon  
(31110 853); o, kon wala ang duha, gamita ang Gospel Fundamentals (31129).

Opsyonal nga 
mga Tun-anan 
(kon adunay mga 
manwal)

Mga Manwal ug Kapanguhaan nga mga Materyal

Templo ug Family 
History

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804) ug Member’s Guide to Temple and Family History Work (36795)

Pagpangandam 
alang sa Templo

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

Pagtudlo sa 
Ebanghelyo

Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag (36123 853), mga pahina 187–246
kon kini nga libro wala diha sa inyong pinulongan, gamita ang Giya nga Basahon sa Pagtudlo (34595 853).

Mga Relasyon sa 
Kaminyoon ug sa 
Banay

Mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay Manwal sa Magtutudlo (35865 853) ug Mga Kaminyoon ug mga Relasyon sa Banay Giya 
sa Pagtuon sa Sumasalmot (36357 853)
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Alang sa dugang nga impormasyon sa kurikulum sa Dominggo ug sa pag-organisar sa mga korum ug mga klase, tan-awa ang handbook 2: administering the 
Church, 7.8.1 (Melchizedek Priesthood); 9.4.1 (Relief Society); 8.11 (Aaronic Priesthood); 10.6 (Young Women); 11.4 (Primary); 12.4 (Sunday School).
Alang sa impormasyon kon unsaon sa pagpalambo sa pagkat-on ug pagtudlo sa ebanghelyo, tan-awa ang handbook 2: administering the Church 5.5, 12.5.
Sa pag-order og mga materyal sa audio format, sa braille, sa dagko nga pagkaprinta, o dunay kapsyon, bisitaha ang store .lds .org ug i-klik ang Materials for 
Those with Disabilities.


