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Pasiuna

Ang mga baruganan nga gihulagway 
niini nga kapanguhaan makatabang sa 
matag magtutudlo sa ebanghelyo nga 
motudlo sumala sa pamaagi sa Manlu-
luwas. Kini nga kapanguhaan gituyo 
alang gayud niadtong kansang mga 
calling sa Simbahan naghatag kanila 
og mga oportunidad sa pagtudlo—lakip 
ang mga magtutudlo sa Primary, Sunday 
School, Relief Society, Young Women, ug 
sa mga korum sa Aaronic ug Melchize-
dek Priesthood, ingon man usab sa mga 
lider sa priesthood ug auxiliary. Ang 
mga baruganan nga gihulagway dinhi 
makatabang usab sa mga ginikanan, 

mga magtutudlo, ug mga lider sa auxilia-
ry samtang magtudlo sila sa ilang mga 
pamilya.

Ang mga magtutudlo makahimo sa 
pagtuon niini nga kapanguhaan sa ilang 
kaugalingon aron makat- on unsaon 
nga mas epektibo nga motudlo sumala 
sa pamaagi sa Manluluwas. Sila usab 
makagamit sa kapanguhaan sa paggiya 
og mga diskusyon sa mga family home 
evening, mga miting sa presidency, mga 
miting sa ward o stake council ug binu-
lan nga mga miting sa teacher council.

Ang mga miting sa teacher coucil gihu-
lagway diha sa seksyon nga giulohan 
og “Mga Miting sa Teacher Council.” 
Ang ward council maoy magdumala 
niini nga mga miting, uban sa tabang sa 
kapangulohan sa Sunday School. Usa 
ka sakop sa kapangulohan sa Sunday 
School kasagaran maoy mangulo sa mga 
miting. Ang materyal niini nga kapangu-
haan kinahanglang gamiton isip basihan 
alang sa mga miting sa teacher council.

Timan- i: Niini nga kapanguhaan, ang mga 
paghisgut kabahin sa mga ward ug stake 
magamit usab sa mga branch, district, ug 
mga mission.

PASIUNA
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PASIUNA

Mga Miting sa Teacher Council

Ang matag ward kinahanglang mopa-
higayon og binulan nga mga miting sa 
teacher council diin ang mga magtutudlo 
magtinambagay kabahin sa mga baruga-
nan sa Kristohanon nga pagtudlo.

KANUS- A MAN KINAHANGLANG 
IPAHIGAYON KINI NGA MGA MITING?
Ang mga miting sa teacher council kina-
hanglang kasagaran mahitabo sulod sa 
tulo ka oras nga iskedyul sa mga miting 
sa Dominggo.
■ Ang mga magtutudlo sa Sunday 
School magmiting panahon sa mga 
miting sa korum sa priesthood, Relief 
Society ug Young Women.

■ Ang mga magtutudlo sa korum sa 
priesthood, Relief Society, ug Young 
Women magmiting panahon sa Sunday 
School.

■ Ang mga magtutudlo sa primary 
makatambong sa bisan hain sa mga 
miting nga gihulagway sa ibabaw, sigun 
sa gimando sa presidente sa Primary. 
(Pahinumdom: Kon gikinahanglan, ang 
kapangulohan sa Primary mo- assign 
og puli nga mga magtutudlo, mohiusa 
sa mga klase, o mohimo og laing mga 
paghan- ay aron matugutan ang mga 
magtutudlo sa Primary sa pagtambong 
sa mga miting sa teacher council.)

KINSA ANG KINAHANGLANG 
MOTAMBONG?
Ang tanan nga nagtudlo og usa ka korum 
o klase sa ward kinahanglang motam-
bong, uban sa labing minos usa sa mga 
lider sa priesthood o auxiliary nga maoy 
responsable niadto nga mga magtutudlo. 
Kon gikinahanglan, ang mga partisipante 
mahimong bahinon ngadto sa mga grupo 
sumala sa mga panginahanglan sa ilang 
mga gitudloan. Sama pananglit, ang mga 
magtutudlo sa kabatan- onan o sa mga 
bata tingali makabenepisyo kon magmi-
ting usahay nga sila ra aron sa paghisgot 
sa piho nga mga problema nga may 
kalabutan sa pagtudlo sa kabatan- onan 
o sa mga bata.

KINSA ANG MANGULO NIINI 
NGA MGA MITING?
Ang ward council, uban sa tabang sa 
kapangulohan sa Sunday School, maoy 
magdumala sa mga miting sa teacher 
council. Sa kadaghanang sitwasyon, ang 

usa ka sakop sa kapangulohan sa Sunday 
School maoy molihok isip lider sa dis-
kusyon alang sa mga miting; ang ubang 
mga sakop sa ward mahimong i- assign 
panagsa nga mangulo  sa mga miting.

UNSAY KINAHANGLANG 
MAHITABO SA USA KA MITING 
SA TEACHER COUNCIL?
(Pahinumdom: Kini nga mga instruksyon 
alang sa mga lider sa diskusyon.) Human 
sa pangbukas nga pag- ampo, ang miting 
sa teacher council kinahanglang mosu-
nod niini nga format:
■ Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Dapita ang mga magtutudlo 
nga mopakigbahin og bag- ong mga 
kasinatian sa pagtudlo, mangutana og 
mga pangutana nga may kalabutan sa 
pagtudlo, ug mopakigbahin og mga ideya 
sa pagbuntog sa mga hagit. Kini nga 
bahin sa miting mahimong maglakip og 
pagribyu sa mga baruganan nga gihisgu-
tan sa miagi nga mga miting.

■ Pagkat- on og dungan. Dapita ang mga 
magtutudlo sa paghisgot og usa sa mga 
baruganan nga gipresentar niini nga 

kapanguhaan. Ang mga baruganan 
mahimong hisgutan sa bisan unsa nga 
han- ay, ug gawas kon gisugo sa ward 
council, ang mga partisipante sa miting 
mahimong mopili sa sunod nga baruga-
nan nga hisgutan. Dili kinahanglan nga 
mahuman ang tanang aspeto sa baru-
ganan diha sa usa ka miting sa teacher 
council—mahimo ka nga mogahin og 
sobra sa usa ka miting alang sa usa ka 
baruganan kon gikinahanglan.

■ Pagpraktis ug pagdapit. Kon angay, 
tabangi ang mga magtutudlo nga ipraktis 
ang baruganan nga ilang gihisgutan. 
Dapita sila sa pagrekord ug pagbuhat sa 
bisan unsang mga impresyon nga ilang 
madawat kon unsaon sa paggamit sa 
baruganan diha sa ilang pagtudlo—lakip 
sa ilang mga paningkamot sa pagtudlo 
diha sa ilang mga panimalay. Awhaga 
sila sa pagsugod sa pagtuon sa sunod 
nga baruganan nga hisgutan.

Kutob sa mahimo, ang mga miting sa 
teacher council kinahanglang mopakita 
sa mga baruganan nga gihisgutan.
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PASIUNA

Tan- awa ang video nga 
“Teaching the Gospel in the 
Savior’s Way” (LDS.org).

EHEMPLO SA VIDEO

Pagtudlo sumala sa Pamaagi sa Manluluwas

Kon maghunahuna ka kabahin sa pamaagi sa Manluluwas sa pagtudlo, unsa ang moabut sa imong hunahuna? Mahanduraw ba nimo 
Siya nga nagtudlo sa pundok sa mga katawhan daplin sa dagat, pribado nga nakigsulti sa usa ka babaye sa may atabay, o nagpanala-
ngin sa gamay nga bata? Samtang nagbasa ka mahitungod Kaniya diha sa mga kasulatan, unsay imong namatikdan sa Iyang pamaagi 
sa pagtabang sa uban nga makat- on ug molambo? Unsay buot ipasabut diha kanimo sa pagtudlo sumala sa pamaagi sa Manluluwas?

ANG PAMAAGI SA MANLULUWAS 
SA PAGTUDLO
Si Jesukristo mipahayag, “Ako mao ang 
dalan” (Juan 14:6). Samtang mamalan-
dong ka sa Iyang kinabuhi ug sa imong 
kaugalingong mga oportunidad sa pag-
tudlo, imong makaplagan nga ang paagi 
nga mahimong usa ka epektibo nga mag-
tutudlo mao ang pagkahimong mas sama 
sa Manluluwas. Ang pamaagi sa Manlu-
luwas sa pagtudlo nagagikan kon si kinsa 
Siya ug sa “gahum sa Espiritu” nga Iyang 
gidala uban Kaniya (Lucas 4:14). Ang 
importante sa pagtudlo sama sa pagtudlo 
sa Manluluwas mao ang pagpakabuhi 
sama sa pagpakabuhi sa Manluluwas.

Ug sa unsang paagi Siya nagpakabuhi?

Ang Manluluwas puno sa gugma. Kon 
nag- awhag man Siya sa usa ka mahi-
nulsulon nga makasasala, nagtudlo sa 
Iyang mga disipulo, o namadlong sa mga 
Pariseo, ang tanan nga gihimo sa Manlu-
luwas usa ka pagpahayag sa gugma. Kini 
nga gugma ug kapuangod alang sa mga 
katawhan ug sa ilang mga panginahang-
lan migiya Kaniya sa pagtudlo sa mga 
paagi nga makahuluganon ngadto kanila. 
Sa dihang ang Manluluwas mitudlo, 
ang pamilyar, tinuod kinabuhi nga mga 
kasinatian sama sa pagpangisda, pagpa-
nganak, ug pagpundok sa mga karnero 
nahimong espirituhanong mga leksyon.

Ang Manluluwas nagtinguha ug misu-
nod sa kabubut- on sa Iyang Amahan ug 

mitudlo sa doktrina sa Iyang Amahan. 
Gikan sa Iyang pagkabata si Jesus anha 
gayud “sa balay sa [Iyang] Amahan,” 
nagtinguha sa pagbuhat sa “makapahi-
muot kaniya.” “Ang gitudlo ko dili akong 
kaugalingon,” Siya miingon, “kondili iya 
sa nagpadala kanako” (Lucas 2:49; Juan 
8:29; 7:16).

Ang Manluluwas hingpit nga mapasa-
ligon sa Iyang sagrado nga misyon—sa 
pagdala sa mga anak sa Dios balik ngadto 
Kaniya. Busa si Jesus mibuhat og labaw 
pa kay sa paghatag og impormasyon; 
Siya mihatag sa Iyang mga sumusunod 
sa importante nga mga responsibilidad 
nga naglig- on sa ilang hugot nga pagtuo 
ug nagtabang kanila nga molambo. Siya 
misalig kanila, miandam kanila, ug mipa-
dala kanila ngadto sa tibuok kalibutan sa 
pagtudlo, pagpanalangin, ug pagserbisyo 
sa uban (tan- awa sa Mateo 10:1, 5–8).

Ang Manluluwas nahigugma sa mga 
kasulatan ug migamit niini sa pagtudlo ug 
pagpamatuod kabahin sa Iyang misyon. 
Siya mitudlo sa mga tawo sa pagsiksik sa 
mga kasulatan sa pagpangita sa ilang kau-
galingong mga tubag sa mga pangutana. 
Samtang Siya nagtudlo sa pulong sa Dios 
uban sa gahum, ang mga tawo nasayud sa 
ilang kaugalingon nga ang mga kasulatan 
tinuod (tan- awa sa Lucas 24:32).

Ang Manluluwas nagsunod sa unsay 
Iyang gitudlo. Sa matag sitwasyon, Siya 
mao ang hingpit nga ehemplo. Iyang 

gitudloan ang Iyang mga sumusunod 
sa pag- ampo pinaagi sa pag- ampo uban 
kanila (tan- awa sa Lucas 11:1–4). Siya 
mitudlo kanila sa paghigugma ug pag-
serbisyo pinaagi sa Iyang paghigugma ug 
pagserbisyo kanila. Siya mitudlo kanila 
unsaon sa pagsunod sa Iyang ebanghelyo 
pinaagi sa Iyang pagpakabuhi. Siya kanu-
nay nga nagtudlo—kasagaran diha sa 
pormal nga mga palibut apan ingon man 
usab diha sa mga panimalay ug sa per-
sonal, dili pormal nga pag- istoryahanay 
(tan- awa sa Mateo 4:23; Marcos 14:3–9).

Adunay daghan pa kaayo nga angay 
nimong madiskubrehan kabahin sa 
pamaagi sa Manluluwas sa pagtudlo. 
Apan kini ang sigurado: ang gahum sa 
tinud- anay nga pagtudlo sumala sa Iyang 
paagi moabut samtang ikaw magkat- on 
kaniya ug mosunod Kaniya. Ang pagdapit 
sa pagtudlo sumala sa pamaagi sa Manlu-
luwas sa tinuoray usa ka importante nga 
bahin sa Iyang pagdapit nga “umanhi ka 
ug sumunod kanako” (Lucas 18:22).

MAKAHIMO KA SA PAGTUDLO SUMALA 
SA PAMAAGI SA MANLULUWAS
Ikaw usa ka disipulo ni Jesukristo. Kini 
nagpasabut nga ikaw usa ka magtutudlo, 
tungod kay ang pagkadisipulo naglakip 
sa pagtudlo, pagpanalangin, ug pagtabang 
sa uban. Ikaw tingali, sa usa ka panahon, 
hatagan og pormal nga calling sa pagtud-
lo, apan ang responsibilidad sa pagtudlo 
kanunay nga anaa kanimo, ilabi na kon 
ikaw usa ka ginikanan. Usahay ang 



5

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.

Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 
o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon. Ayaw sulayi pagtudlo ang 
tanang hilisgutan sa usa ka miting.
Pagpraktis. Dapita ang mga 
magtutudlo sa pagkompleto sa 

pagtimbang- timbang nga giulohan og 
“Paglambo isip usa ka Kristohanong 
Magtutudlo” niini nga kapanguhaan.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

responsibilidad sa pagtudlo mahimong 
daw sobra ra kaayo. Tingali nabalaka ka 
nga dili igo ang imong nasayran, nga dili 
igo ang imong kasinatian sa pagtudlo, o 
nga dili lang gyud ka ang “magtutudlo 
nga matang sa tawo.” Apan ang imong 
Langitnong Amahan, kinsa hingpit nga 
nakaila kanimo, mitawag kanimo sa pag-
tudlo tungod sa unsay imong matanyag 
isip usa ka mapasaligon nga sumusunod 
ni Jesukristo. Dili Siya mobiya kanimo.

Ania ang pipila sa daghan nga mga 
tinubdan sa gahum ug suporta nga Iyang 
giandam aron sa pagtabang kanimo sa 
pagtudlo sumala sa Iyang paagi.

Ang gahum sa Espiritu Santo. Samtang 
maningkamot ka nga takus nga mosunod 
sa ebanghelyo, ang Espiritu Santo mopa-
dayag sa kabubut- on sa Dios diha kanimo. 
Siya mohatag kanimo og mga hunahuna, 
mga impresyon, ug mamugnaong mga 
ideya kon unsaon sa pagtabang sa uban 
nga makat- on. Siya motabang kanimo 
nga masayud kon unsa nga mga baruga-
nan sa ebanghelyo ang tutokan. Ug Siya 
motandog sa mga kasingkasing sa imong 
mga gitudloan ug modasig kanila sa pag- 
usab. Ang Espiritu Santo makapahimong 
posible alang kanimo nga mahimong “usa 
ka magtutudlo nga gikan sa Dios,” tungod 
kay ang Espiritu mao ang tinuod nga mag-
tutudlo, ug kon ang Espiritu anaa kanimo, 
ikaw magtudlo uban sa gahum sa Dios ug 
makatabang sa pagpahinabo sa milagro 
sa pagkakabig (Juan 3:2; tan- awa usab sa 
2 Nephi 33: 1).

Ang saad sa imong calling ug pag- set apart. 
Ang imong calling sa pagtudlo nagagikan 
sa Ginoo, dili gikan sa tawo, ug sama sa 
gisaad ni Presidente Thomas S. Monson, 
“kinsa ang tawagon sa Ginoo, ang Ginoo 
mopasarang.” 1 Dugang pa, ikaw gi- set 
apart ubos sa direksyon sa mga naghupot 
sa yawe sa priesthood; busa, ikaw adunay 
katungod sa personal nga pagpadayag 
nga imong gikinahanglan aron mag-
malampuson. Kini nga mga panalangin 
maimo samtang magtinguha ka niini, 
magpabiling matinud- anon, ug maning-
kamot nga mahimong takus.

Ang gahum sa pag- ampo. Ang imong 
Langitnong Amahan kanunay nga anaa. 
Direkta ka nga makasulti ngadto Kaniya 
pinaagi sa pag- ampo. “Pangayo sa Ama-
han pinaagi sa akong ngalan,” ang Man-
luluwas miingon, “ug ikaw makabaton sa 
Espiritu Santo” (D&P 18:18; tan- awa usab 
sa D&P 42:14).

Ang imong gugma, mga talento, ug mga 
kasinatian. Makapanalangin ka sa mga 
anak sa Dios pinaagi sa paggamit sa 
imong gugma alang sa uban, sa mga gasa 
nga gihatag sa Dios kanimo, ug sa mga 
kasinatian sa imong kinabuhi. Samtang 
matinud- anon ka nga moserbisyo ug 
magtinguha sa tabang sa Dios, Iya kang 
palamboon, ug modako ang imong kapa-
sidad sa pagtudlo sa ebanghelyo sumala 
sa pamaagi sa Manluluwas.

Ang gahum sa pulong sa Dios. Ang doktrina 
nga makita sa mga kasulatan ug sa mga 

pulong sa mga propeta sa ulahing mga 
adlaw adunay gahum nga mousab sa mga 
kasingkasing ug modugang sa hugot nga 
pagtuo. Samtang ikaw ug ang imong mga 
gitudloan “mosulay sa hiyas sa pulong sa 
Dios”, imong makaplagan nga aduna kini 
“dako nga kalagmitan sa pagdala sa mga 
katawhan sa pagbuhat niana nga diin 
makiangayon” (Alma 31: 5).

Mahigugmaong mga lider. Ang imong mga 
lider sa priesthood ug auxiliary gusto nga 
motabang kanimo nga magmalampu-
son. Pangayo sa ilang tambag samtang 
maningkamot ka sa paglambo isip usa ka 
magtutudlo ug samtang mamalandong 
ka sa mga panginahanglan sa imong mga 
gitudloan.

Ang kontribusyon sa imong mga gitudloan. 
Ang matag indibidwal sa imong klase usa 
ka abunda nga tinubdan sa pagpamatu-
od, mga panabut, ug mga kasinatian sa 
pagsunod sa ebanghelyo. Dapita sila sa 
pagpakigbahin ug pagbayaw sa usag usa.

Hinumdumi, ang Dios mitawag kanimo, 
ug Siya makapasarang kanimo. Ang pag-
tudlo sa ebanghelyo usa ka mahinung-
danon nga bahin sa Iyang halangdong 
buhat sa kaluwasan, ug “kon kita anaa sa 
buluhaton sa Ginoo, may katungod kita 
sa panabang sa Ginoo.” 2

	1.	Thomas S.	Monson,	“Duty	Calls,” Ensign, Mayo 
1996, 44.

	2.	Thomas S.	Monson,	“Sa	Pagkat-	on,	sa	Pagbu-
hat, sa Pagkahimo,” Ensign o Liahona, Nob. 
2008, 62.
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Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.
Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 
o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon.

Pagdapit. Hangyoa ang mga magtu-
tudlo sa pagpamalandong sa unsay 
gibati nila nga angayng buhaton 
tungod sa ilang diskusyon mahitu-
ngod sa paghigugma niadtong ilang 
gitudloan. Tingali ang ngalan sa usa ka 
tawo nga nagkinahanglan nga mobati 
nga gihigugma miabut sa hunahuna—
usa ka sakop sa pamilya, usa ka higala 

o usa ka sakop sa klase. Unsay ilang 
buhaton sa pagsunod niini nga mga 
pag- aghat?
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

Higugmaa ang Imong mga Gitudloan
(Handbook 2: Administering the Church [2010], 5.5.4)

Ang tanan nga gihimo sa Manluluwas sa tibuok Niyang yutan- ong pangalagad nadasig sa gugma—Iyang gugma alang sa Iyang 
Amahan ug Iyang gugma alang kanatong tanan. Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, mahimo kitang mapuno niining sama nga 
gugma samtang maningkamot kita nga mahimong tinuod nga mga sumusunod ni Kristo (tan- awa sa Juan 13:34–35; Moroni 7:48; 
8:26). Uban sa Kristohanong gugma diha sa atong mga kasingkasing, mangita kita sa matag posible nga paagi sa pagtabang sa uban 
nga makat- on kabahin ni Kristo ug moduol ngadto Kaniya. Ang gugma maoy mahimong rason ug hinungdan sa atong pagtudlo.

I- AMPO ANG MATAG PANGALAN 
NIADTONG IMONG GITUDLOAN
“Nangamuyo ako alang kanimo,” ang 
Manluluwas miingon kang Pedro, “nga 
unta dili makabsan ang imong pagsalig” 
(Lucas 22:32). Hunahunaa kon unsay 
mahitabo sulod kanimo sa dihang nag- 
ampo ka alang sa usa ka tawo—sa unsang 
paagi ang imong pag- ampo nakaapekto 
sa imong pagbati nianang tawhana? 
Magsunod sa ehemplo sa Manluluwas, 
i- ampo ang matag pangalan sa mga tawo 
nga imong gitudloan kinsa adunay labing 
dako nga panginahanglan. Mag- ampo 
aron masayud ug makasabut sa ilang 
piho nga mga panginahanglan, ug hang-
yoa ang Langitnong Amahan sa “pag- 
andam sa ilang mga kasingkasing” (Alma 
16:16) aron makat- on sa mga butang nga 
makatabang sa pagtubag niadto nga mga 
panginahanglan.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Samtang nag- ampo ko alang niadtong 
akong gitudloan, unsa nga mga impres-
yon ang akong nadawat?

Ehemplo sa kasulatan. Unsa ang matud-
lo kanako sa pag- ampo ni Alma alang sa 
mga Zoramite kabahin sa paghigugma sa 
uban? (tan- awa sa Alma 31:24–36).

TAN- AWA ANG UBAN SAMA SA 
PAGTAN- AW SA DIOS KANILA
Tungod kay ang Dios nagtan- aw sa 
kasingkasing sa tawo, ang Iyang makita 
mahimong lahi kay sa atong makita 
sa gawas (tan- awa sa 1 Samuel 16:7). 

Samtang maningkamot ka sa pagtan- 
aw niadtong imong gitudloan sama sa 
pagtan- aw sa Dios kanila, imong makita 
ang ilang balaanong bili, ug ang Espiritu 
motudlo kanimo kon unsay buhaton sa 
pagtabang kanila nga makab- ot ang ilang 
potensyal.

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Sa unsang paagi ang gugma ug 
pagsalig sa usa ka ginikanan, magtutudlo, 
o uban pang mga tigtudlo nakahimo og 
kalainan sa akong kinabuhi? Sa unsang 
paagi ang akong gugma makahimo og 
kalainan alang sa usa ka tawo nga gipa-
ningkamutan nako sa pagtudlo?

Ehemplo sa kasulatan. Diha sa Lucas 
19:1–10, lahi ang pagtan- aw sa Manlulu-
was sa maniningil sa buhis nga si Zaqueo 
kay sa pagtan- aw sa uban kaniya. Unsa 
ang ubang mga ehemplo gikan sa mga 
kasulatan nga nagpakita kon sa unsang 
paagi ang Dios nagtan- aw kanato?

PANGITA OG YANO, ANGAY NGA 
MGA PAAGI SA PAGPAHAYAG 
SA IMONG GUGMA
Depende sa inyong mga kahimtang, ang 
pagpahayag og gugma ngadto niadtong 
imong gitudloan mahimong magpasa-
but sa paghatag kanila og tinuoray nga 
pagdayeg, paghatag og interes sa ilang 
mga kinabuhi, pagpaminaw og maayo 
ngadto kanila, pagpaapil kanila diha 
sa leksyon, paghimo og mga buhat sa 
pagserbisyo alang kanila, o mainitong 
pagtimbaya kanila kon imo silang makit- 
an. Ang paagi sa imong pagtagad sa mga 

tawo sama kaimportante sa unsay imong 
itudlo kanila.

Usahay ang atong pagkaokupado sa 
pagpresentar og leksyon makapugong 
nato sa pagpahayag sa atong gugma 
niadtong atong gitudloan. Kon mahitabo 
kini kanimo, hunahunaa kon sa unsang 
paagi nga ikaw makatutok sa unsay labing 
importante. Sama pananglit, sa dili pa 
magklase mahimo ka nga mohangyo sa 
usa ka sakop sa klase o sakop sa inyong 
kapangulohan sa auxiliary sa pagpahimu-
tang sa inyong klasehanan ug pag- andam 
sa audiovisual nga ekipo aron aduna kay 
dugang panahon sa pag- abi- abi sa mga 
sakop sa klase sa ilang pagsulod sa kwarto. 
Mahimo usab nimong makita nga ang 
pagtrabaho uban sa mga sakop sa klase sa 
pag- andam sa kwarto maoy usa ka maayo 
nga paagi sa pagpakig- istorya kanila sa 
dili pa magsugod ang klase.

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Nasayud ba ang akong mga gitud-
loan nga ako silang gihigugma? Unsa 
nga ebidensya ang akong gihatag kanila? 
Unsay akong mabuhat aron makatabang 
uban sa gugma ngadto sa tawo nga daw 
dili kaayo moapil sa klase?

Ehemplo sa kasulatan. Giunsa sa Man-
luluwas pagpakita og gugma sa Iyang 
mga gitudloan? (tan- awa sa Juan 13:3–16; 
3 Nephi 17). Unsaon nako pagsunod ang 
Iyang ehemplo sa akong pagtudlo?

 Tan- awa usab ang video nga “Love 
Those You Teach” (LDS.org).
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BAHIN 1: HIGUGMAA ANG IMONG MGA GITUDLOAN

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo. Siguroha 
nga ang tanan nga gustong mopakig-
bahin adunay oportunidad sa pagbu-
hat sa ingon; mas importante kini kay 
sa paghuman sa tanang materyal sa 
matag leksyon.

Pagkat- on og dungan. Dapita ang mga 
magtutudlo sa paghisgot sa usa o dag-
han pa nga mga ideya niini nga seksyon.
Pagpraktis. Hangyoa ang usa ka 
magtutudlo sa pag- anha sa atuba-
ngan sa kwarto. Dapita ang uban sa 
pagpangutana og mga pangutana 
nga makatabang kanila nga makakat- 
on mahitungod sa mga interes ug 
mga talento niana nga tawo. Dayon 
hisguti uban sa mga magtutudlo kon 

sa unsang paagi kini nga impormas-
yon makaimpluwensya sa paagi sa 
ilang pagtudlo sa tawo nga anaa sa 
atubangan sa kwarto. Pangutan- a ang 
mga magtutudlo unsaon nila paggamit 
kini nga pagbansay ngadto sa ilang 
pagpangandam ug pagtudlo.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

Pagtutok sa mga Tawo, Dili sa mga Leksyon

“Ang usa ka magtutudlo sa ebanghelyo, sama sa Agalon nga atong giserbisyuhan, hingpit nga motutok sa mga gitudloan,” miingon 
si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. “Hingpit niyang tutokan ang mga panginahanglan sa mga 
karnero—ang kaayohan sa mga estudyante. Ang usa ka magtutudlo sa ebanghelyo dili motutok sa iyang kaugalingon. Ang tawo 
nga nakasabut niana nga baruganan dili motan- aw sa iyang calling isip ‘paghatag o pagpresentar og leksyon,’ tungod kay kana nga 
kahulugan nagtan- aw sa pagtudlo gikan sa panan- aw sa magtutudlo, dili sa estudyante. Magtutok sa mga panginahanglan sa mga 
estudyante, ang usa ka magtutudlo sa ebanghelyo dili gayud mokuha sa pagtagad sa mga estudyante ngadto kaniya imbis nga sa 
Agalon o hatagan og importansya ang iyang kaugalingon atol sa leksyon.” 1

TINGUHAA ANG PAGSABUT SA 
IMONG MGA GITUDLOAN
Ang ebanghelyo alang sa tanan, apan 
walay duha ka tawo nga susama gayud. 
Pangita og mga paagi nga makasabut 
sa mga background, mga interes, mga 
talento, ug mga panginahanglan sa mga 
tawo nga imong gitudloan. Pangutana, 
paminaw og maayo, ug obserbahi unsay 
isulti ug buhaton sa mga nagkat- on sa 
lain- laing mga sitwasyon. Kon nagtudlo 
ka sa mga kabatan- onan o sa mga bata, 
pangayo og mga sugyot gikan sa ilang 
mga ginikanan. Labaw sa tanan, pag- 
ampo alang sa panabut nga ang Espiritu 
lamang ang makahatag. Kon mas masab-
tan nimo ang imong mga gitudloan, mas 
makatabang ka kanila nga makakita kon 
sa unsang paagi ang ebanghelyo magamit 
sa ilang tagsa- tagsa ka mga kinabuhi.

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Kinsa sa akong mga gitudloan ang 
kinahanglan nako nga mas masabtan? 
Unsay akong mahimo aron mas makasa-
but kaniya?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay gitudlo 
sa Juan 21:1–17 kabahin sa paagi nga 
ang Manluluwas nakasabut ni Pedro ug 
mitudlo kaniya sa gikinahanglan niya 
nga mahibaloan?

 Tan- awa usab ang video nga “Know 
and Love Us” (LDS.org).

PANGANDAM NGA MAGHUNAHUNA 
SA MGA GITUDLOAN.
Usahay, sa pagpangandam sa pagtudlo, 
ang mga magtutudlo mahimong gustong 
mogamit og balik sa usa ka leksyon o kali-
hokan nga nagamit na nila kaniadto nga 
wala hunahunaa kon sa unsang paagi kini 
magamit ngadto sa bag- ong grupo sa mga 
nagkat- on. Kini nga paagi sa kasagaran 
wala apila pagkonsiderar ang talagsaong 
panginahanglan sa mga sakop sa klase. Sa 
imong pagpangandam, himoa ang imong 
pagsabut sa mga tawo nga imong gitudlo-
an nga maoy mogiya sa imong mga plano. 
Aron malakip ang lain- laing mga nagkat- 
on, mahimong magiyahan ka sa paggamit 
og musika, paghimo og assignment sa 
sayo pa, o pagpakigbahin og pasumbingay 
kabahin sa usa ka butang nga nainteresa-
do ang usa ka sakop sa klase, sama sa mga 
sport. Ang Kristohanon nga mga mag-
tutudlo dili mapasaligon sa usa ka piho 
nga estilo o pamaagi; sila mapasaligon sa 
pagtabang sa mga tawo nga mopalambo 
og hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug 
mahimong mas sama Kaniya.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Sa unsang paagi nako mausab ang akong 
mga plano sa pagtudlo aron sa pagtubag 
sa talagsaon nga mga panginahanglan sa 
usa ka tawo diha sa akong klase?

Ehemplo sa kasulatan. Sa unsang 
paagi nga ang pamaagi sa pagtudlo sa 
Manluluwas mitubag sa piho nga mga 
panginahanglan sa mga tawo nga Iyang 

gitudloan? (tan- awa, sama pananglit, sa 
Marcos 10:17–22).

AYAW SULAYI PAGTUDLO ANG 
TANAN DIHA SA LEKSYON
Daghan kaayo ang pwedeng mahisgutan 
sa matag leksyon, apan dili kinahanglan 
nga matudlo ang tanan sa usa ka klasehan 
aron matandog ang kasingkasing sa usa 
ka tawo—kasagaran ang usa o duha ka 
importanting mga punto igo na. Samtang 
imong pamalandungan ang mga pangina-
hanglan sa mga nagkat- on, ang Espiritu 
motabang kanimo sa pag- ila asa nga mga 
baruganan, mga istorya, o mga kasulatan 
ang labing makahuluganon ngadto kanila. 
Siya usab mahimong modasig kanimo atol 
sa klase sa pag- usab sa imong mga plano, 
biyaan ang pipila ka mga punto alang sa 
laing panahon aron sa paghisgot sa mga 
baruganan nga mas importante ngadto sa 
mga sakop sa klase karon.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsaon nako sa pagpakita ngadto sa 
akong mga gitudloan nga mas interesado 
ko sa ilang pagkat- on kay sa paghuman 
sa usa ka leksyon?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
nakat- unan kabahin sa pagtudlo gikan 
sa sumbanan nga gihulagway diha sa 
Doktrina ug mga Pakigsaad 98:11–12? 
(tan- awa usab sa D&P 78:17–19).

	1.	Dallin H.	Oaks,	“Gospel	Teaching,” Ensign, Nob. 
1999, 79.
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BAHIN 1: HIGUGMAA ANG IMONG MGA GITUDLOAN

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.
Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 

o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon. Ayaw sulayi pagtudlo ang 
tanang hilisgutan sa usa ka miting.
Pagpraktis. Dapita ang mga magtutud-
lo sa pagpakigbahin og mga ideya sa 
usag usa (sa ginagmay nga mga grupo 
o sa tanan) mahitungod sa mga paagi 

nga sila misulay pag- impluwensya sa 
mga tawo nga wala magtambungan sa 
ilang mga klase.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

Pakita og Kabalaka Niadtong Wala Motambong

Samtang ang Manluluwas kanunay namulong ngadto sa pundok sa mga katawhan, Siya interesado gayud kaayo sa mga indibid-
wal—lakip niadtong nakalimtan, nataligam- an, gisalikway, o wala masabti. Sama sa magbalantay sa karnero diha sa sambingay sa 
Manluluwas nga mibiya sa kasiyaman ug siyam nga luwas diha sa panon aron sa pagpangita sa usa (tan- awa sa Lucas 15:4), maka-
pakita ka og kabalaka niadtong wala motambong sa imong klase. Ang imong mga oportunidad sa pagtudlo ug pagdasig sa mga 
sakop sa klase ug sa pagtabang kanila nga moduol kang Kristo mopadayon lapas sa klasehanan ug lapas pa niadtong nagtambong 
sa inyong pormal nga mga leksyon.

ANGKUNA ANG RESPONSIBILIDAD
Ang pagpakita og kabalaka ngadto sa 
dili kaayo aktibong mga miyembro dili 
lamang katungdanan sa usa ka home 
teacher, usa ka visiting teacher, o usa 
ka lider sa priesthood o auxiliary—ang 
mga magtutudlo makatabang usab niini 
nga buhat. Ang pagtudlo sobra pa kay 
sa pagpresentar og usa ka leksyon sa 
Dominggo. Kini naglakip sa pagpanga-
lagad uban sa gugma ug sa pagtabang sa 
uban nga makadawat sa mga panalangin 
sa ebanghelyo, ug kini nga tabang sa 
kanunay mao gayud ang gikinahanglan 
sa usa ka dili kaayo aktibo nga sakop 
sa klase. Kitang tanan kinahanglan nga 
magtinabangay sa pagtabang niadtong 
mga nanlimbasug, ug isip usa ka mag-
tutudlo mahimong anaa ka sa talagsaon 
nga posisyon aron motabang.

Si Presidente David O. McKay nahinum-
dom sa istorya sa usa ka sakayan nga 
puno sa mga batan- ong lalaki nga naglu-
taw sa usa ka suba padulong sa makuyaw 
nga busay. Nakabantay sa makuyaw nga 
sitwasyon, usa ka tawo nga nagbarug 
daplin sa suba misinggit ngadto sa batan- 
ong mga lalaki sa pagbalik, apan dili sila 
makakita sa busay ug gibaliwala nila 
siya. Misinggit siya pag- usab sa pagpa-
sidaan, ug nagkatawa na usab sila nga 
mibaliwala sa iyang pasidaan. Sa wala 
madugay, hinoon, anaa na sila sa taliwala 
sa kusog nga sulog. Naningkamot sila og 
maayo sa pagpabalik sa sakayan, apan 
ulahi na kaayo. Si Presidente McKay 

mitudlo, “Lahi ang mobarug lang diha sa 
baybayon ug mosinggit: ‘Mga batan- ong 
lalaki, hoy! Anaay peligro sa unahan!’ 
Lahi usab ang molangoy ngadto sa suba 
ug, kon mahimo, mosakay sa sakayan 
uban sa batan- ong mga lalaki, ug pinaagi 
sa pakig- uban, sa pagdani, . . . ilikay ang 
sakayan gikan sa kusog nga sulog. . . . 
Kinahanglang moapil kita sa ilang mga 
kinabuhi.” 1

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Kinsa sa akong mga gitudloan ang 
daw naglisud o wala magtambungan sa 
klase? Unsay akong mabuhat sa pagta-
bang kaniya? Sa unsang paagi nga ang 
ubang mga sakop sa klase makatabang?

Ehemplo sa kasulatan. Samtang nagbasa 
ko kabahin sa mga paagi nga ang Man-
luluwas mitabang sa mga tawo (tan- awa, 
pananglit, sa Lucas 8:43–48; Juan 4:6–30), 
unsay gitudlo kanako sa Espiritu kon 
unsaon nako pagtabang ang mga tawo 
nga akong gitudloan?

PAGTINGUHA OG INSPIRASYON
Samtang magtinguha ka og inspirasyon 
mahitungod sa indibidwal nga mga 
panginahanglan sa imong mga sakop 
sa klase, hinumdumi kadtong naglisud 
o dili kanunay motambong (ang imong 
mga lider makatabang kanimo kon kinsa 
ang nagkinahanglan og labing pagtagad). 
Ang usa ka tawo mahimong mohunong 
sa pag- apil sa mga kalihokan sa Simba-
han tungod sa lainlaing mga rason—ang 
daghan niini lisud mamatikdan. Apan 

ang Langitnong Amahan nakaila ug 
nahigugma sa Iyang mga anak, ug kon 
buhaton nimo ang imong bahin, Siya 
motabang kanimo nga masayud sa labing 
maayong paagi sa pagtabang sa imong 
mga sakop sa klase nga nanlimbasug 
sa ebanghelyo ug sa pagdapit kanila sa 
pagbalik.

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Nakaila ba ko sa mga ngalan sa 
tanan nga gi- assign kanako nga tudloan? 
Nag- ampo ba ko alang niadtong nagli-
sud? Unsaon nako nga mas makahibalo 
sa ilang mga panginahanglan?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
nakat- unan gikan sa Juan 10:14–15, 27–29 
kon unsay pagbati sa Manluluwas sa mga 
tawo nga akong gitudloan?

SUPORTAHI ANG MGA PAMILYA
Ang mga tawo nga adunay labing 
gamhanan nga impluwensya sa usa ka 
indibidwal—alang sa maayo o dautan—
sa kasagaran mao kadtong anaa sa iyang 
panimalay. Tungod kay ang panimalay 
mao ang sentro sa pagpuyo ug pagkat- on 
sa ebanghelyo, ang imong mga paning-
kamot sa paglig- on sa usa ka sakop sa 
klase mahimong labing epektibo kon 
makigtambayayong ka sa masuportahon 
nga kapikas, mga anak, o mga paryen-
te. Kon naningkamot sa pagtabang sa 
usa ka batan- on o sa usa ka bata, sama 
pananglit, pakigsulti ngadto sa iyang mga 
ginikanan; sila makatabang kanimo nga 
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makasabut sa mga panginahanglan sa 
ilang anak ug unsaon kini sa pagtubag.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsay akong mabuhat aron sa pagsupor-
ta sa mga paningkamot sa mga pamilya 
niadtong akong gitudloan?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
makat- unan gikan sa Enos 1:1–3; Mosiah 
27:14; ug Alma 36:17 kon sa unsang paagi 
ang matinud- anong mga sakop sa pamil-
ya makatabang niadtong nanglimbasug?

PAGDAPIT UBAN SA GUGMA
Ang sinsero nga pagpadayag sa Kristo-
hanong gugma adunay dakong gahum 
sa pagpahumok sa mga kasingkasing 
sa mga sakop sa klase nga nanlimbasug 
sa ebanghelyo. Kasagaran kini nga mga 
indibidwal nagkinahanglan lamang 
nga masayud nga sila gikinahanglan ug 
gihigugma. Sama sa gitudlo ni Presidente 
Thomas S. Monson, “Ang paghangyo nila 
sa pagserbisyo basin maoy makapada-
sig nila nga kinahanglan silang mag- 
aktibo.” 2 Mahimong sama kini ka yano sa 
paghangyo kanila sa pag- apil sa umaabut 
nga leksyon—sa pagpakigbahin og usa ka 
kasinatian o mga pagbati kabahin sa usa 
ka kasulatan. Makahangyo ka sa ubang 
mga sakop sa klase sa pagpakita sa ilang 
kabalaka alang niini nga mga indibidwal 
pinaagi sa pagbisita kanila, pagdapit 
kanila sa klase, o gani paghatag og trans-
portasyon kon gikinahanglan.

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Sa unsang paagi ako espiritu-
hanong nalig- on sa usa ka imbitasyon 

sa pagserbisyo sa uban? Makatabang ba 
ko sa usa ka sakop sa akong klase nga 
molambo sa espirituhanong paagi pinaagi 
sa paghangyo kaniya sa pagserbisyo sa 
bisan unsang paagi?

Ehemplo sa kasulatan. Sa unsang paagi 
ang pagdapit nga moserbisyo nakatabang 
nga mausab ang pasalig ni Amulek sa 
ebanghelyo? (tan- awa sa Alma 10:1–11).

PAGMAPAILUBON UG 
PAGMAKANUNAYON
Ang magbalantay sa karnero sa sam-
bingay sa Manluluwas nagpadayon sa 
pagpangita sa nawala nga karnero “hang-
tud nga [nakaplagan] niya kini” (Lucas 
15:4). Dili tanan ang motubag diha- diha 
dayon sa imong mga paningkamot. Apan 
ang Manluluwas miawhag kanato sa 
dili pag- undang: “Ngadto kanila kamo 
magpadayon sa pag- alagad; kay kamo 
wala masayud kanus- a sila mobalik . . . , 
ug Ako moayo kanila” (3 Nephi 18:32). 
Mosalig sa panahon sa Ginoo, padayon 
sa pagpangita og angay nga mga paagi 
sa pagpakita niadtong wala motambong 
nga nahigugma ka ug gimingaw kanila. 
Makagamit ka sa personal nga mga 
pagbisita, mga tawag sa telepono, mga 
mensahe sa text, o uban pa nga mga paa-
gi. Mahimong matingala ka sa malungta-
rong impluwensya sa imong mapailubon, 
makanunayon nga paningkamot sa 
pagtabang uban sa gugma.

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Sa unsang paagi mipakita ang 
Manluluwas og pailub sa akong mga 
kahuyang ug mga panlimbasug? Unsaon 

nako pagsunod ang Iyang ehemplo ngad-
to sa akong mga gitudloan?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
makat- unan mahitungod sa pailub ug 
pagkamakanunayon gikan sa Lucas 
15:8–10; Alma 37:7–8; ug Doktrina ug 
mga Pakigsaad 64:33?

	1.	David O.	McKay,	sa	Conference	Report,	Okt.	
1968, 7–8.

	2.	Thomas S.	Monson,	“Tan-	awa	ang	Uban	kon	
Unsa Sila sa Umaabut,” Ensign o Liahona, Nob. 
2012, 68.

Alang sa makadasig nga 
ehemplo sa usa ka lider nga 
mitabang sa usa ka batan- ong 
lalaki kinsa wala na motam-
bong sa mga miting sa korum, 
tan- awa ang istorya ni José de 
Souza Marques diha sa unang 
pipila ka minuto sa video sa 
kinatibuk- ang komperensya nga 
pagpamulong	ni	Elder	Mervyn B.	
Arnold	“Strengthen	Thy	Breth-
ren” (LDS.org). (Tan- awa usab 
sa “Lig- ona ang Inyong mga 
Kaigsoonan,” Ensign o Liahona, 
Mayo 2004, 46–48.)

EHEMPLO SA VIDEO
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Pagtudlo pinaagi sa Espiritu
(Handbook 2: Administering the Church [2010], 5.5.4)

Ang Ginoo misaad sa Iyang mga disipulo, “Ang Espiritu Santo . . . magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdom 
kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo” (Juan 14:26). Pinaagi lamang sa Espiritu Santo nga matuman nato ang labing taas nga 
tumong sa pagtudlo sa ebanghelyo—ang pagtukod og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug pagtabang sa uban nga mas mahisama 
Kaniya. Ang Espiritu Santo nagsaksi sa kamatuoran, Siya nagpamatuod kabahin ni Kristo, ug Siya nag- usab sa mga kasingkasing. 
Walay mortal nga magtutudlo, bisan unsa pa ka hanas o ka sinati, nga makapuli sa Espiritu. Apan kita mahimong mga instrumento 
sa mga kamot sa Dios aron sa pagtabang sa Iyang mga anak nga makakat- on pinaagi sa Espiritu. Aron sa pagbuhat niini, kita nagda-
pit sa impluwensya sa Espiritu diha sa atong mga kinabuhi ug nag- awhag niadtong atong gitudloan sa pagbuhat sa ingon.

DAPITA ANG ESPIRITU DIHA 
SA IMONG PAGTUDLO
Ang kinatas- ang katuyoan sa tanan 
nga buhaton sa usa ka magtutudlo sa 
ebanghelyo—matag pangutana, matag 
kasulatan, matag kalihokan—mao ang 
pagdapit sa Espiritu sa pagtukod og hugot 
nga pagtuo ug sa pagdapit sa tanan sa 
pagduol ngadto kang Kristo. Buhata ang 
tanan nga imong mahimo sa pagdapit 
sa impluwensya sa Espiritu Santo. Ang 
Ginoo misaad, ®“Ang Espiritu ihatag 
nganha kaninyo pinaagi sa pag- ampo 
diha sa hugot nga pagtuo” (D&P 42:14). 
Agig dugang, ang sagrado nga musika, 
ang mga kasulatan, mga pulong sa mga 
propeta sa ulahing mga adlaw, mga 
pagpahayag sa gugma ug pagpamatuod, 
ug mga panahon sa hilum nga pagpama-
landong tanan makadapit sa presensya 
sa Espiritu. Sama pananglit, mahimo 
nimong andamon nga adunay magtukar 
nga hinay nga pasiunang musika sam-
tang magsugod ang klase.

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Unsay makadala sa Espiritu 
diha sa akong kinabuhi? diha sa akong 
panimalay? diha sa akong klase? Unsay 
makapalayo Kaniya? Unsaon nako sa 
pagtabang ang mga sakop sa klase nga 
modapit sa Espiritu diha sa ilang pagkat- 
on sa ebanghelyo?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
nakat- unan kabahin sa Espiritu Santo 
gikan sa Juan 14:26; Helaman 5:29–30; 

ug Doktrina ug mga Pakigsaad 11:12–13? 
Sa unsang paagi kini nga baruganan 
makatabang kanako nga motudlo nga 
mas sama sa Manluluwas?

PAGMAHIMONG MAPAUBSANON 
NGA INSTRUMENTO SA ESPIRITU
Usahay ang mga magtutudlo mahimong 
matintal sa paghunahuna nga ang ilang 
kahibalo o pamaagi o personalidad maoy 
nagdasig niadtong ilang gitudloan. Kini 
nga kinaiya nagpugong kanila sa pagda-
pit sa Espiritu Santo nga motudlo sa mga 
sakop sa klase ug mousab sa ilang mga 
kasingkasing. Ang imong katuyoan isip 
usa ka magtutudlo dili ang paghimo og 
impresibo nga presentasyon apan sa pag-
tabang sa uban nga modawat sa implu-
wensya sa Espiritu Santo, kinsa mao ang 
tinuod nga magtutudlo.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsa nga mga kausaban ang kinahanglan 
nakong buhaton aron ang Espiritu Santo 
mas hingpit nako nga makauban samtang 
nagtudlo ko? (tan- awa, sama pananglit, 
sa D&P 112:10). Alang sa personal nga 
evaluation exercise, tan- awa sa “Paglam-
bo isip usa ka Kristohanong Magtutudlo” 
niini nga kapanguhaan.

Ehemplo sa kasulatan. Unsa ang gitudlo 
sa Espiritu kanako samtang nagbasa ko 
kon sa unsang paagi si Alma ug ang mga 
anak nga lalaki ni Mosiah nahimong 
“mga himan diha sa mga kamot sa Dios”? 
(Mosiah 27:32–37; Alma 17:1–12; 26; 29).

PAGMAPAHIANGAYON
Kasagaran ang labing nindot nga mga 
higayon sa pagtudlo wala damha—sama 
pananglit, kon adunay mopakigbahin 
og kasinatian o adunay mangutana 
nga moresulta sa makahuluganon nga 
panaghisgot. Gahini og panahon ang 
ingon nga mga higayon. Paminaw og 
mga pag- aghat—samtang nagplano ka ug 
samtang nagtudlo ka—ug pagmahimong 
andam nga mousab sa imong mga plano 
kon gikinahanglan aron sa pagsunod sa 
mga pag- aghat nga imong nadawat. Kon 
andam ka sa espirituhanong paagi, ang 
Ginoo mohatag kanimo “diha gayud nga 
higayon, unsa ang inyong isulti” (D&P 
100:6). Hinumdumi nga mas importan-
te ang pagsunod sa mga impresyon sa 
Espiritu kay sa paghuman sa piho nga 
gidaghanon sa materyal.

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Kanus- a man nako nabati ang 
Espiritu nga naggiya kanako isip usa ka 
magtutudlo? Unsa man ang akong buha-
ton aron mas kanunay nakong madawat 
ang Iyang paggiya ?

Ehemplo sa kasulatan. Samtang nagbasa 
ko sa 3 Nephi 17:1–9, unsay akong nakat- 
unan gikan sa ehemplo sa Manluluwas 
samtang Siya mitubag sa mga pangina-
hanglan niadtong Iyang gitudloan?

IHATAG ANG IMONG 
PAGPAMATUOD KANUNAY
Ang imong yano, kinasingkasing nga 
saksi sa espirituhanong kamatuoran 
mahimong adunay gamhanang implu-
wensya sa imong mga gitudloan. Ang 
usa ka pagpamatuod labing gamhanan 

Ang tinuod nga pagkakabig naglang-
kob og sobra pa kay sa mobati nga 
ang Espiritu nagkumpirmar sa kama-
tuoran ngadto sa atong mga kalag; 
kinahanglan usab kita nga molihok 
sumala niadto nga mga kamatuoran. 
Agig dugang sa pagtabang sa mga 
nagkat- on nga mobati ug moila sa 

Espiritu, tabangi sila sa pagsunod sa 
mga pag- aghat nga ilang nadawat. 
Aron makat- on og dugang kabahin 
sa pagdapit sa mga nagkat- on sa 
paglihok, tan- awa ang “Dapita ang 
mga Nagkat- on sa Paglihok” niini nga 
kapanguhaan.

DAPITA ANG MGA NAGKAT- ON SA PAGLIHOK

BAHIN 2: PAGTUDLO PINAAGI SA ESPIRITU
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Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.
Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 

o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon. Ayaw sulayi pagtudlo ang 
tanang hilisgutan sa usa ka miting.
Pagpraktis. Kon angay, hangyoa ang 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
espirituhanon nga mga impresyon nga 
ilang nadawat atol niini nga diskusyon. 
Unsay ilang buhaton aron magiyahan 

sa Espiritu sa sunod higayon nga sila 
magtudlo? Sa sunod nga miting sa 
teacher council, dapita sila sa pagpa-
kigbahin sa ilang mga kasinatian.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

kon kini direkta ug kinasingkasing. Dili 
kinahanglan nga larino ang pagkasulti 
o taas ug dili kinahanglan nga magsu-
god sa “Gusto nakong ihatag ang akong 
pagpamatuod.” Pagpamatuod kanunay 
kabahin sa piho nga mga baruganan nga 
imong gitudlo. Si Presidente Joseph F. 
Smith mitudlo nga “ang ingon nga 
pagpamatuod sama sa usa ka silyo sa 
katinuod” sa baruganan.1

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Unsa nga mga oportunidad ang 
anaa kanako sa paghatag sa akong pag-
pamatuod samtang nagtudlo—sa akong 
klase ug sa akong panimalay? Unsaon 
nako nga mas maayong magamit kini 
nga mga oportunidad?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
nakat- unan sa paagi sa pagpamatuod 
ni Alma, sumala sa narekord sa Alma 
5:45–48; 36:3–4?

 Tan- awa usab ang video nga “A Man 
without Eloquence” (LDS.org).

DAPITA ANG UBAN SA PAGPAMATUOD
Aron sa pagdapit sa Espiritu diha sa 
imong pagtudlo, awhaga ang uban sa 
pagpakigbahin sa ilang personal nga 
pagsaksi sa kamatuoran nga imong 

gihisgutan. Hangyoa lamang ang mga 
sakop sa klase sa pagpakigbahin sa ilang 
mga pagbati o mga kasinatian kabahin sa 
usa ka baruganan sa ebanghelyo. Sama 
pananglit, mahimo ka nga mangutana, 
“Unsa ang inyong gibati mahitungod sa 
Basahon ni Mormon?” o “Sa unsang paa-
gi ang pagsunod sa propeta mipanalangin 
sa inyong pamilya?” Bisan ang gagmayng 
mga bata makahatag og pagpamatuod 
kon awhagon sa ingon niini nga paagi.

Pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Kon maghunahuna ko niadtong 
akong gitudloan, kinsa ang akong gibati 
nga angayng dapiton sa paghatag og 
pagpamatuod?

Ehemplo sa kasulatan. Sumala sa nare-
kord diha sa Mateo 16:15–17 ug Juan 
11:20–27, giunsa pagdapit sa Manluluwas 
si Pedro ug Marta nga mopakigbahin sa 
ilang mga pagpamatuod?

 Tan- awa usab ang mga video nga 
“Thou Art the Christ” ug “Invite Us to 
Testify” (LDS.org).

TABANGI ANG UBAN NGA MAKAILA 
SA IMPLUWENSYA SA ESPIRITU
Usa sa labing importante nga mga 
butang nga imong mabuhat isip usa ka 

magtutudlo mao ang pagtabang sa imong 
mga gitudloan sa pag- ila sa impluwensya 
sa Espiritu Santo. Kini tinuod ilabi na 
kon magtudlo sa mga bata, mga kabatan- 
onan, ug bag- ong mga miyembro—nag- 
andam ka kanila sa pagdawat og personal 
nga pagpadayag, paglikay sa pagpang-
lingla, ug pagpalambo og espirituhanon 
nga pagpaningkamot sa kaugalingon. 
Sumala sa pag- aghat sa Espiritu Santo, 
pangutan- a ang mga nagkat- on kon 
unsay ilang gibati ug unsay giaghat 
kanila nga buhaton. Tabangi sila nga 
makonektar ang ilang espirituhanong 
mga pagbati ngadto sa impluwensya sa 
Espiritu Santo.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsaon nako pagkasayud nga ang Espiri-
tu anaa samtang nagtudlo ko?

Ehemplo sa kasulatan. Unsaon nako 
paggamit ang Mga Taga- Galacia 5:22–23; 
Moroni 7:13; ug Doktrina ug mga Pakig-
saad 8:2–3 sa pagtabang sa mga sakop 
sa klase nga makaila sa impluwensya sa 
Espiritu Santo?

1. Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 206.

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON
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Andama ang Imong Kaugalingon sa Espirituhanong Paagi

Agi og pangandam alang sa Iyang yutan- ong pangalagad, ang Manluluwas “gigiyahan sa Espiritu” sa pagpuasa, sa pag- ampo, ug 
“makig- uban sa Dios” (Hubad ni Joseph Smith, Mateo 4:1 [sa Giya ngadto sa mga Kasulatan]). Ang gamhanan nga pagtudlo sa 
ebanghelyo nagpasabut nga dili lang mag- andam og usa ka leksyon apan mag- andam sa atong kaugalingon. Tungod kay ang Espiri-
tu mao ang tinuod nga magtutudlo ug ang tinuod nga tinubdan sa pagkakabig, ang epektibong mga magtutudlo sa ebanghelyo—sa 
dili pa sila maghunahuna sa pagpuno sa oras sa klase—motutok sa pagpuno sa ilang mga kasingkasing sa Espiritu Santo.

“MAHALA . . . ANG MGA 
PULONG SA KINABUHI”
Ang mainampoong pagtuon sa pulong 
sa Dios nagpahimutang kanato nga 
mahiangay sa Espiritu Santo. Dayon 
siya makadasig kanato nga magamit ang 
atong natun- an samtang kita motudlo ug 
mobayaw sa uban. Tungod niini, labing 
maayo nga makugihong magtuon sa mga 
kasulatan ug sa mga pulong sa mga pro-
peta sa dili pa moadto sa dugang nga mga 
materyal sa pagplano og leksyon. Ang 
Ginoo nagsaad nga kon atong “[mahalon] 
sa kanunay diha sa [atong] mga huna-
huna ang mga pulong sa kinabuhi, . . . 
ihatag [kanato] niini nga takna” unsay 
kinahanglan natong isulti ug unsay kina-
hanglan natong itudlo (D&P 84:85).

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Unsay buot ipasabut sa “mahalon” 
ang mga kasulatan diha sa akong huna-
huna? Kanus- a nako gibati nga ang usa ka 
kasulatan usa ka bahandi ngari kanako?

Ehemplo sa kasulatan. Sa dihang si 
Hyrum Smith gustong masayud kon sa 
unsang paagi siya makaapil sa buhat sa 
Pagpahiuli, ang Ginoo mitubag uban sa 
pagpadayag nga narekord diha sa Doktri-
na ug mga Pakigsaad 11 (tan- awa usab sa 
D&P 23:3). Unsa nga tambag ang akong 
makita didto nga magamit nako isip usa 
ka magtutudlo?

PAGTINGUHA OG PAGPADAYAG 
MATAG ADLAW
Ang pagpadayag sa kasagaran moa-
but “pagtulun- an human sa usa ka 

pagtulun- an” (2 Nephi 28: 30), dili nga 
kausahon ra. Mao nga labing maayo 
nga magsugod na sa pagpangandam dili 
mominos og usa ka semana sa dili pa 
magtudlo. Samtang mamalandong ka kon 
sa unsang paagi ang mga baruganan sa 
ebanghelyo nga imong gitudlo mopana-
langin sa mga sakop sa imong klase, ang 
mga ideya ug mga impresyon moabut sa 
kada adlaw sa imong kinabuhi—samtang 
mopadulong ka sa trabaho, magbuhat sa 
mga buluhaton sa balay, o makig- istorya 
sa pamilya ug mga higala. Ayaw hunahu-
naa ang espirituhanong pagpangandam 
isip usa ka butang nga gahinan nimo og 
panahon apan isip usa ka butang nga 
kanunay nimong gibuhat.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsay akong mabuhat aron mahimong 
mas mahangupon sa espirituhanon nga 
paggiya matag adlaw?

Ehemplo sa kasulatan. Unsa nga mga 
leksyon sa ebanghelyo ang nakita sa 
Manluluwas sa inadlaw nga mga kaliho-
kan? (tan- awa, sama pananglit, sa Mateo 
13:1–23; Juan 4:6–14).

Tan- awa usab sa David A. Bednar, 
“Dali nga Makaobserbar,” Liahona Dis. 
2006, 15–20.

IREKORD ANG MGA IMPRESYON
Kon adunay moabut nga mga panabut 
ug mga impresyon kabahin sa usa ka lek-
syon, pangita og paagi nga marekord kini 
aron nga imo kining mahinumduman 
ug mo- refer unya og balik ngadto niini. 

Mahimo kang magdala og notebook, 
gagmay nga mga kard, o usa ka electronic 
device aron imo dayong marekord ang 
mga impresyon, samtang “diha pa ubos 
sa gahum sa Espiritu” (D&P 76:80, 113). 
Kon imong i- rekord ang espirituhanong 
mga impresyon, imong gipakita sa Ginoo 
nga imong gihatagan og bili ang Iyang 
direksyon, ug Siya mopanalangin kanimo 
og mas kanunay nga pagpadayag.

Awhaga ang imong mga gitudloan sa 
pagsulat usab sa ilang mga impresyon. 
Ang gagmay nga mga bata mahimong 
awhagon sa pagpakigbahin sa ilang mga 
panabut ug mga kasinatian ngadto sa 
ilang mga ginikanan o mga igsoon. Si 
Elder Richard G. Scott misaad: “Ang kahi-
balo nga mainampingon nga girekord 
maoy usa ka kahibalo nga magamit sa 
panahon sa panginahanglan. . . . [Ang 
pagrekord og espirituhanong direksyon] 
nagpadako sa kalagmitan nga makada-
wat ka og dugang kahayag.” 1

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsa nga mga pamaagi sa pagrekord sa 
espirituhanon nga mga impresyon ang 
labing haum alang kanako?

Ehemplo sa kasulatan. Sa dihang ang 
Manluluwas mibisita sa mga Nephite, Siya 
mihangyo nga tan- awon ang ilang mga 
rekord. Unsay akong makat- unan gikan sa 
Iyang mga pulong diha sa 3 Nephi 23:7–14 
kabahin sa kaimportante sa pagrekord sa 
inspirasyon nga akong madawat?

	1.	Richard G.	Scott,	“Acquiring	Spiritual	
Knowledge,” Ensign, Nob. 1993, 88.

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.
Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 
o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon. Sama pananglit, mahimo 

nimo silang dapiton sa pagpakigbahin 
sa bisan unsang impresyon nga ilang 
nadawat samtang nagtuon sila sa mga 
ehemplo sa kasulatan.
Pagdapit. Dapita ang mga magtutudlo 
sa pagrekord sa espiritwal nga mga 
impresyon nga ilang nadawat samtang 
nangandam sila alang sa ilang sunod 
nga oportunidad sa pagtudlo—lakip 
ang mga oportunidad diha sa ilang 

mga panimalay ug sa ilang mga pamil-
ya. Sa sunod nga miting sa teacher 
council, hangyoa sila sa pagpakigbahin 
sa usag usa sa unsay ilang narekord, 
kon angay.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.
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Sunda ang Ebanghelyo ni Jesukristo

Ang Manluluwas, ang Gamhanan nga Magtutudlo, mao ang hingpit nga ehemplo sa pagkamasulundon ngadto sa Iyang Amahan. 
Aron mahimong usa ka Kristohanong magtutudlo, tingali ang labing importanting butang nga imong mabuhat mao ang pagsunod 
sa ehemplo sa Manluluwas sa pagkamasulundon ug pagsunod sa ebanghelyo sa tibuok nimong kasingkasing—sa panimalay, diha 
sa Simbahan, ug bisan asa. Kini ang labing mahinungdanong paagi aron mahimong takus sa pagpakig- uban sa Espiritu Santo. Dili 
kinahanglan nga mahingpit ka, makugihon lang nga naningkamot—ug magtinguha og kapasayloan pinaagi sa Pag- ula sa Manlu-
luwas matag higayon nga ikaw nasayop. Si Presidente Boyd K. Packer mitudlo, “Ang gahum moabut kon ang usa ka magtutudlo 
nagbuhat sa tanan niyang mahimo aron sa pagpangandam, dili lamang sa indibidwal nga leksyon, apan sa pagpabilin sa iyang 
kinabuhi nga napahiuyon sa Espiritu.” 1

SUNDA ANG KINABUHI 
SA MANLULUWAS
Makatabang nga tun- an ang mga pama-
agi sa Manluluwas sa pagtudlo—ang 
mga pamaagi nga Iyang gigamit ug ang 
mga butang nga Iyang gisulti. Apan ang 
gahum sa Manluluwas sa pagtudlo ug 
pagbayaw sa uban naggikan sa paagi sa 
Iyang pagpakabuhi ug sa unsa Siya nga 
matang sa tawo. Kon mas makugihon 
ka nga naningkamot nga magpakabuhi 
sama ni Jesukristo, mas makahimo ka sa 
pagtudlo sama Kaniya.

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Samtang naghunahuna ko sa implu-
wensyal nga mga magtutudlo sa akong 
kinabuhi, unsa nga mga Kristohanong 
hiyas ang akong namatikdan diha kanila? 
Unsa nga Kristohanong mga hiyas ang 
gibati nako nga kinahanglan nakong mas 
hingpit nga mapalambo? (Alang sa usa 
ka kalihokan sa pagtimbang- timbang sa 
kaugalingon, tan- awa sa “Naglambo isip 
usa ka Kristohanong Magtutudlo” niini 
nga kapanguhaan.)

Ehemplo sa kasulatan: Doktrina ug mga 
Pakigsaad 4:5–6 naglista sa mga kinai-
ya nga maghimo kanatong takus alang 
sa pagserbisyo diha sa buhat sa Ginoo. 
Giunsa pagpakita sa Manluluwas niini 
nga mga kinaiya? Unsaon nako sa pagpa-
lambo niini?

PAGMAHIMONG BUHI 
NGA PAGPAMATUOD
“Imong gitudlo kon unsa ka,” si Elder 
Neal A. Maxwell mitudlo. “Ang imong 
mga kinaiya mas mahinumduman 
. . . kay sa usa ka piho nga kamatuo-
ran sa usa ka partikular nga leksyon. 
Ingon gayud niini, kay kon ang atong 

pagkadisipulo tinud- anay, makita kini.” 2 
Kon gusto ka nga motudlo mahitungod 
sa pagpasaylo, paghimo og espesyal nga 
paningkamot sa pagpasaylo niadtong 
nakasilo nimo. Kon gusto ka nga motudlo 
mahitungod sa pag- ampo, siguroa nga 
ang imong kaugalingong mga pag- ampo 
makanunayon ug makahuluganon. Ang 

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.
Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 
o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon. Sama pananglit, mahimo 

ka nga mangutana, “Unsa ang imong 
gibati sa gipasabut nga mahimong usa 
ka buhing pagpamatuod?”
Pagdapit. Hangyoa ang mga mag-
tutudlo sa paghatag og pagtagad sa 
espirituhanon nga mga impresyon nga 
ilang nadawat atol niini nga diskusyon. 
Hangyoa sila sa pagkonsiderar kon 
unsa ang gisulti kanila sa Espiritu nga 
kinahanglan nilang buhaton aron mas 

hingpit nga mosunod sa ebanghelyo 
ni Jesukristo. Awhaga sila sa pagre-
kord ug pagsunod niadto nga mga 
pag- aghat.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON
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imong personal nga kasinatian magtu-
got kanimo sa paghatag og gamhanang 
pagsaksi sa mga baruganan nga imong 
gitudlo. Tungod kay nagsunod ka niini, 
ang Espiritu Santo makapamatuod nga 
ang imong gitudlo tinuod. Ug ang mga 
tawo nga imong gitudloan makakita diha 
sa imong kinabuhi sa mga panalangin sa 
pagsunod sa ebanghelyo.

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Unsa nga mga baruganan sa 
ebanghelyo ang akong itudlo sa mosunod 
nga pipila ka mga semana? Unsay akong 
mabuhat aron mas hingpit nga masunod 
kadto nga mga baruganan?

Ehemplo sa kasulatan. Panahon sa 
Katapusang Panihapon, ang mga disi-
pulo nanaglalis kon kinsa kanila ang 
labing halangdon (tan- awa sa Lucas 
22:14, 24–27). Giunsa sa Manluluwas sa 
pagtudlo kanila kabahin sa tinuod nga 
kahalangdon? (tan- awa sa Juan 13:1–17).

 Tan- awa usab ang video nga “Living 
the Gospel Brings Power” (LDS.org).

PAGHINULSOL
Sa imong mga paningkamot sa pagpa-
kabuhi ug pagtudlo nga mas sama sa 
Manluluwas, dili kalikayan nga usahay 
masayop ka. Ayaw pagpakawala sa kada-
sig; hinoon, himoa ang imong mga sayop 
ug mga kahuyang nga mopadangup 
kanimo ngadto sa Langitnong Amahan 
ug sa Manluluwas. Pagkuha og kalig- on 
gikan sa Pag- ula ni Kristo. Hinumdu-
mi nga ang paghinulsol dili lamang sa 
pagkorihir sa dagkong mga sala. Kini 
ang proseso sa paghimo og mga kausa-
ban nga gikinahanglan aron mahimong 
mas sama sa Langitnong Amahan ug sa 
Manluluwas matag adlaw. Total, mao 
gayud kini ang imong gipaningkamutan 
nga madasig ang mga sakop sa imong 
klase sa pagbuhat.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Samtang akong gisusi ang akong kinabu-
hi, unsa nga mga kausaban ang giaghat 
kanako sa Espiritu nga buhaton aron mas 
mahisama kang Jesukristo?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
nakat- unan kabahin sa koneksyon tali sa 
paghinulsol ug sa pagtudlo gikan sa mga 
pulong ni Ammon sa Alma 26: 21–22?

	1.	Boyd K.	Packer,	Teach Ye Diligently (1975), 306.

	2.	Neal A.	Maxwell,	“But	a	Few	Days”	(pagpa-
mulong ngadto sa mga religious educator sa 
Church	Educational	System,	Sept.	10,	1982),	2,	
si.lds.org.
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BAHIN 2: PAGTUDLO PINAAGI SA ESPIRITU

Pagmugna og Palibut Nga Nagdapit sa Espiritu

Hunahunaa ang pipila sa mga dapit diin ang Manluluwas mitudlo—Dagat sa Galilea, Bungtod sa Transpigurasyon, mga templo sa 
Jerusalem ug sa Bountiful. Unsa ang nakahimo niini nga mga dapit nga angay alang sa mga pagtudlo nga gibuhat sa Manluluwas 
didto? Isip usa ka magtutudlo sa mga klase sa Dominggo o sa miting sa korum, tingali mobati ka nga wala kaayoy kontrol sa palibut 
kon asa ka nagtudlo. Apan daghan ka og mabuhat—sa pisikal nga palibut ug sa espiritwal nga kahimtang—aron sa pagdapit sa 
Espiritu nganha sa inyong classroom.

ANDAMA ANG PISIKAL NGA PALIBUT
Bisan tuod ang Espiritu makatudlo kana-
to bisan asa man kita, ang atong palibut 
makaapekto kaayo sa atong abilidad sa 
pagkat- on ug pagbati sa kamatuoran. 
Hatagi og pagtagad ang imong bation 
sa imong pagsulod sa inyong classroom. 
Han- ay ba kini ug limpyo? Ang pagpahi-
mutang ba sa mga lingkuranan nagtugot 
nga ang mga tigkat- on dali nga makais-
torya kanimo ug sa usag usa? Ang tanan 
ba makadungog kanimo ug sa ubang 
mga sakop sa klase? Aduna bay bisan 
unsang mga makalinga sa kwarto nga 
tingali mas makapalisud sa mga tigkat- 
on nga mobati sa Espiritu?

Agig dugang sa pagtangtang sa poten-
syal nga mga makalinga, ikonsiderar 
kon unsa pay imong madugang sa 
kwarto aron sa pagdapit sa Espiritu. 
Sama pananglit, ang pasiuna nga musika 
(lakip ang girekord nga mga himno o 
uban pang solemno nga mga musika) 
makaawhag og balaang pagtahud sam-
tang mangabut ang mga sakop sa klase. 
Ang mga litrato ug mga visual display—
gawas nga epektibo kining mga abag sa 
pagtudlo—makamugna og mahigalaon, 
maabi- abihong palibut.

Mahimo ka nga mohangyo sa usa ka 
sakop sa kapangulohan sa Sunday 
School o sa laing lider sa auxiliary 
sa pagtabang kanimo sa paghimo og 
ingon nga mga paghan- ay sa inyong 
classroom. Kini makatugot kanimo nga 

matutok ang imong atensyon ngadto sa 
mga sakop sa klase.

Human nimo mabuhat ang tanan 
nimong mahimo sa pagmugna og husto 
nga palibut alang sa pagtudlo, hinum-
dumi nga ang pagtudlo sa lunsay nga 
doktrina makahimo sa bisan unsang 
pisikal nga kahimtang nga usa ka dapit 
alang sa gamhanan nga espirituhanong 
pagkat- on.

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Unsa nga mga aspeto sa akong 
classroom ang nagtabang sa pagmugna 
og palibut diin ang Espiritu mahimong 
maanaa? Unsa nga mga kausaban ang 
tingali kinahanglan nakong himoon sa 
akong classroom?

Ehemplo sa kasulatan. Sa unsang paagi 
ang mga instruksyon sa Ginoo sa pagtu-
kod og “usa ka balay sa pagtulun- an” ug 
“usa ka balay sa kahusay” (tan- awa sa 
D&P 88:119–20) magamit sa akong calling 
isip usa ka magtutudlo?

PAG- AMUMA OG USA KA 
MAHIGUGMAONG PALIBUT
Ang pipila sa mga butang nga nagdapit sa 
Espiritu dili mahikap—ang mga kinaiya 
sa mga tigkat- on, ang paagi sa ilang pag-
tratar sa usag usa, ug unsa ang ilang pag-
bati kabahin sa ebanghelyo. Tabangi ang 
imong mga sakop sa klase nga makasabut 
nga ang matag usa kanila makaapekto 
kon unsay bation sa klase. Awhaga sila 

nga motabang kanimo sa pag- establisar 
og usa ka bukas, mahigugmaon, ug mati-
nahurong palibut aron ang tanan mobati 
nga luwas sa pagpakigbahin sa ilang 
mga kasinatian, mga pangutana, ug mga 
pagpamatuod.

Ang imong ehemplo adunay dakong 
impluwensya ngadto sa mga kinaiya sa 
mga tigkat- on, ilabi na kon kamo nag-
tudlo sa mga kabatan- onan ug mga bata. 
Abi- abiha ang mga sakop sa klase uban 
sa tinud- anay nga pahiyom ug paglama-
no sa ilang pag- abut. Pinaagi sa imong 
mga pulong ug mga lihok, ipakita kanila 
nga gihigugma nimo ang ebanghelyo ug 
nga ikaw naghunahuna sa ilang espiritu-
hanong kalamboan.

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Unsa ang mabuhat sa mga 
sakop sa akong klase aron sa pagsiguro 
nga ang tanan mobati nga gihangup ug 
komportable sa among palibut sa pagkat- 
on? Aduna bay kinahanglan nakong 
buhaton aron mahimong mas maayo nga 
ehemplo?

Ehemplo sa kasulatan. Unsa ang gibuhat 
sa Manluluwas aron sa pagtabang sa 
Iyang mga disipulo nga makakat- on sa 
“[pag]higugmaay . . . ang usa sa usa”? 
(Juan 13:34).

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.

Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 
o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon.
Pagpraktis. Dapita ang mga magtu-
tudlo sa paggamit sa mga ideya sama 
niadtong anaa niini nga seksyon sa 
pagmugna og usa ka mahinangpon, 
madapiton nga palibut diha sa kwarto 

kon asa kamo nagmiting. Mahimo 
nimong i- assign ang usa ka magtutudlo 
nga maoy modumala sa pag- andam sa 
kwarto alang sa sunod nga miting sa 
teacher council.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON
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BAHIN 2: PAGTUDLO PINAAGI SA ESPIRITU

Pahimusli ang mga Higayon sa Diha- diha Dayon nga Pagtudlo

Kadaghanan sa mga pagtudlo sa Manluluwas wala mahitabo sa usa ka sinagoga apan diha sa dili pormal, inadlaw nga mga sitwas-
yon—samtang nagkaon uban sa Iyang mga disipulo, nagkuha og tubig sa atabay, o naglakaw agi sa usa ka kahoy nga igira. Bisan 
kon ang imong mga oportunidad nga makig- uban sa mga sakop sa klase mahitabo lamang sa Dominggo, tan- awa ang mga timail-
han nga sila andam na sa pagkat- on—bisan kon sila andam sa pagkat- on og usa ka butang nga wala nimo planuhi nga itudlo.

PAGMAHIMONG ANDAM SA KANUNAY�
Ang mga higayon sa dili pormal nga pag-
tudlo molabay ra dayon, mao nga impor-
tante nga mapahimuslan dayon kon kini 
motumaw. Sama pananglit, ang komen-
taryo sa usa ka sakop sa klase kabahin 
sa usa ka bag- ong salida nga adunay 
makadaut nga mensahe mahimong 
usa ka oportunidad, sumala sa paggiya 
sa Espiritu, nga makumpara ang mga 
sumbanan sa Ginoo ngadto sa mga paagi 
sa kalibutan. Ang usa ka unos mahimong 
usa ka kahigayunan sa paghisgot kon sa 
unsang paagi ang ebanghelyo nanalipod 
kanato gikan sa mga unos sa kinabuhi. 
Kini nga mga panag- istoryahanay labing 
epektibo sa higayon nga ang oportunidad 
motumaw, dili sa sunod higayon nga kini 
mahisgutan diha sa manwal. Tungod kay 
ang ingon nga mga higayon wala damha, 
dili ka makaandam alang niini sama nga 
mangandam ka alang sa usa ka leksyon. 
Hinoon, makahimo ka sa pag- andam 
sa imong kaugalingon pinaagi sa pagka-
himong “andam . . . kanunay” (1 Pedro 
3:15) ug sensitibo sa Espiritu. Ang Man-
luluwas wala magtan- aw sa pagtudlo isip 
usa ka tahas nga Iyang buhaton makausa 
sa usa ka semana; hinoon, ang pagka 
magtutudlo usa ka bahin kon si kinsa 
Siya. Kon imong gitan- aw ang imong 
kaugalingon isip usa ka magtutudlo sa 
ebanghelyo sa tanang panahon, mahimo 
nimo ang bisan unsang higayon ngadto 
sa usa ka higayon sa pagtudlo.

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Unsa ang akong mga oportunidad 

sa pagtudlo nga tingali gawas sa nakap-
lano na nga leksyon? Unsay akong 
mabuhat aron sa pagsiguro nga kanunay 
akong andam sa pagpahimulos sa ingon 
nga mga higayon?

Ehemplo sa kasulatan. Sa unsang paagi 
ang mga pulong ni Alma kabahin sa 
pagbarug isip saksi “sa tanan nga mga 
panahon” ug “sa tanan nga mga dapit” 
(Mosiah 18:9) magamit ngari kanako isip 
usa ka magtutudlo? (tan- awa usab sa 
D&P 84:85).

PAGMAPANIIRON
Samtang hatagan nimo og pagtagad ang 
mga panghitabo sa mga kinabuhi sa mga 
sakop sa imong klase, makakaplag ka og 
labing maayo nga mga oportunidad sa 
pagtudlo. Sama pananglit, ang usa ka tin- 
edyer nga adunay lisud nga desisyon nga 
pagabuhaton tingali andam nga makat- 
on unsaon sa pagdawat og personal nga 
pagpadayag, o ang usa ka bata nga nag- 
atubang og mga kahadlok tingali andam 
nga makat- on kabahin sa Espiritu Santo 
isip ang Maghuhupay. Ang mga komen-
taryo ug mga pangutana nga himoon sa 
mga tigkat- on mahimong mosangput 
ngadto sa mga higayon sa pagtudlo.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Kanus- a ako napanalanginan pinaagi sa 
usa ka sakop sa pamilya o magtutudlo 
nga nakamatikod nga andam ko nga 
makat- on og usa ka butang?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay nama-
tikdan sa Manluluwas kabahin sa mga 

Pariseo ug mga escriba aron Iya silang 
tudloan sa sambingay diha sa Lucas 15? 
(tan- awa ang mga bersikulo 1–2).

PAGMAHIMONG ANAA UG 
DALI NGA MADUOL
Ang pipila sa labing maayo nga mga 
higayon sa pagtudlo magsugod sa usa ka 
pangutana o kabalaka diha sa kasingka-
sing sa usa ka sakop sa klase. Hinoon, 
kon daw busy ra kaayo ka, mahukma-
non kaayo, o nakatutok og maayo sa 
paghuman sa imong giandam nga mga 
materyal, ang imong mga gitudloan 
tingali dili mobati nga komportable sa 
pagpakigbahin sa ilang mga pangutana 
o mga kabalaka diha kanimo. Pagmahi-
mong andam nga ipadaplin ang unsay 
imong giplano, kon giaghat sa Espiritu, 
ug paminaw sa mga kabalaka sa mga 
sakop sa klase. Pahibaloa sila pinaagi 
sa imong mga pulong ug mga lihok nga 
matinguhaon ka sa pagpamati kanila.

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Nasayud ba ang akong mga 
gitudloan nga interesado ko sa ilang 
mga pangutana? Unsaon nako nga 
mas mapahibalo kanila ang akong 
pagkainteresado?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
nakat- unan gikan sa Marcos 5:22–34; 
6:30–44; ug 3 Nephi 17 kabahin sa 
kaandam sa Manluluwas sa pagtudlo ug 
pagpanalangin sa mga tawo kon magki-
nahanglan sila sa Iyang panabang?

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo. Ang pipila 
sa labing maayo nga mga higayon sa 
pagtudlo mahimong moabut atol niini 
nga bahin sa miting.

Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 
o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon.
Pagpraktis. Hangyoa ang mga mag-
tutudlo sa paghimo og lista sa sagad 
nga mga kalihokan nga ilang gihimo 
sa miaging semana (sama sa pag-
kompleto sa mga buluhaton sa balay, 
pakigdula sa mga sakop sa pamilya, 

pagtan- aw og sine o kalihokan sa 
sport, o pagpangumpra). Dapita sila sa 
paghisgut kon sa unsang paagi kini nga 
mga kalihokan mahimong gamiton isip 
mga oportunidad sa pagtudlo.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON
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BAHIN 2: PAGTUDLO PINAAGI SA ESPIRITU

Paghimo og Plano

Ang Ginoo misugo, “Han- aya ninyo ang inyong mga kaugalingon; andama ang matag butang nga kinahanglanon” (D&P 88:119). Ang 
pag- organisar og plano sa pagtudlo sa dili ka pa motudlo makatabang kanimo sa pag- ila sa mga baruganan sa ebanghelyo nga imong 
gibati nga labing makatubag sa mga panginahanglan sa imong mga tigkat- on ug sa pag- ila sa mga kapanguhaan nga mosuporta niadto 
nga mga baruganan. Makatugot usab kini sa Espiritu nga mogiya kanimo sa usa ka kahimtang nga dili magdali- dali. Tungod kay nabu-
hat na kini sa sayo pa, makatutok ka na sa imong mga tigkat- on samtang nagtudlo ka, kay sa unsay sunod nimong isulti. Mas andam 
sab ka nga motubag sa espirituhanong mga pag- aghat aron mapahiangay ang imong mga plano kon gikinahanglan.

TUTOKI ANG MGA BARUGANAN 
NGA MOPANALANGIN SA 
IMONG MGA TIGKAT- ON
Ang pinakasentro nga tumong sa imong 
plano sa pagtudlo kinahanglang mao ang 
mga panginahanglan sa mga tawo nga 
imong gitudloan ug ang mga baruganan 
sa ebanghelyo nga motubag niadto nga 
mga panginahanglan. Samtang mainam-
poon ka nga magtuon sa mga tudling 
sa kasulatan ug sa propetikanhong mga 
pagtulun- an nga gi- assign ka sa pagtud-
lo, pangutan- a ang imong kaugalingon, 
“Unsay akong nakita dinhi nga mahi-
mong makahuluganon kaayo ngadto 
sa mga sakop sa akong klase?” Sama 
pananglit, kon nagtudlo ka mahitungod 
sa Pag- ula ni Jesukristo, tingali mobati 
ka nga ang pipila ka mga sakop sa klase 
maglisud sa pagpasaylo sa ilang mga 
kaugalingon bisan kon nahuman na sila 
sa paghinulsol. Mahimo kang dasigon 
sa pagpakigbahin ngadto kanila niining 
saad diha sa Isaias 1:18: “Bisan pa ang 

inyong mga sala mapula, sila pagapution 
ingon sa nieve.”

Tugoti ang Espiritu nga mogiya sa imong 
pagplano. Siya makagiya kanimo ngadto 
sa mga tudling sa kasulatan, sa propeti-
kanhong mga pagtulun- an, ug mga ideya 
diha sa manwal sa leksyon nga makahu-
luganon ngadto sa mga sakop sa klase sa 
mga paagi nga tingali wala nimo damha.

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Unsa nga mga baruganan 
ang akong itudlo sa umaabut nga mga 
leksyon? Asa niini nga mga baruganan 
ang akong gibati nga labing makatubag 
sa mga panginahanglan sa mga sakop sa 
akong klase?

Ehemplo sa kasulatan: Alma 39–42 
naglangkob sa tambag ni Alma ngadto sa 
iyang anak nga si Corianton. Unsa nga 
mga panginahanglan ang namatikdan ni 
Alma diha sa iyang anak? Unsa nga mga 
baruganan nga gidasig siya nga itudlo? 
Unsa ang akong makat- unan gikan sa 
ehemplo ni Alma?

PANGITA OG MGA KAPANGUHAAN NGA 
MOSUPORTA SA MGA BARUGANAN
Samtang maghimo ka sa imong plano 
sa pagtudlo, pangita og mga paagi sa 
pagtabang sa mga tigkat- on nga maka-
sabut sa mga baruganan sa ebanghelyo 
nga giplano nimong hisgutan. Ang mga 
kasulatan ug mga pulong sa buhing mga 
propeta mao ang imong nag- una nga 
mga kapanguhaan—basaha kini sa dili 
pa moadto sa dugang nga materyal. Unsa 
nga mga kasulatan ang makatabang sa 
pagtudlo sa baruganan? Ang baruganan 
gihisgutan ba sa usa ka bag- o nga pakig-
pulong sa kinatibuk- ang komperensya? 
Unsa nga mga pangutana ang imong 
mapangutana nga makatabang sa mga 
tigkat- on sa pagpamalandong ug sa pag-
gamit sa baruganan? Aduna bay ubang 
mga kapanguhaan nga makatabang sa 
pagsuporta sa baruganan—mga istorya, 
mga object lesson, mga litrato, mga video, 
mga himno, o mga kanta sa mga bata? 
Daghan niini nga mga matang sa kapa-
nguhaan gisugyot diha sa mga materyal 
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sa kurikulum sa Simbahan, mga magasin 
sa Simbahan, o diha sa LDS.org. Alang 
sa matag baruganan nga imong itudlo, 
paglista og pipila ka mga pangutana ug 
makasuporta nga mga kapanguhaan nga 
imong magamit. Tingali dili kinahang-
lan—o posible—nga gamiton ang tanan 
niini, apan maayo nga mahimong andam 
sa paggamit niini kon gikinahanglan.

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Unsa nga mga kapanguhaan ang 
akong nakita nga gigamit sa ubang mga 
magtutudlo aron epektibong matudlo 
ang usa ka baruganan sa ebanghelyo? 
Unsa nga mga kapanguhaan ang akong 
magamit?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay nakapai-
kag kanako kabahin sa paagi nga gipatin- 
aw sa Manluluwas ang usa ka baruganan 
sa Lucas 10:25–37?

Tan- awa usab ang seksyon nga “Pag-
gamit og Musika, mga Istorya, ug Art 
sa Pagtudlo sa Doktrina” niini nga 
kapanguhaan.

PAGMAANDAMON NGA MOPAHIANGAY
Ang mainampuong pagpangandam ug 
gihan- ay nga mga lesson plan makapana-
langin gayud sa imong mga estudyante, 
apan kinahanglan nga andam ka nga 
mopahiangay sa imong lesson plan sa 
atol sa klase sumala sa itudlo sa Espiritu. 
Hatagi og maayong pagtagad ang mga 
komentaryo ug mga pangutana sa imong 
mga gitudloan; ang Espiritu mahimong 
modasig kanimo nga mogahin og dugang 
panahon sa usa ka piho nga baruganan 
kay sa imong giplano o sa paghisgut 
og usa ka problema nga dili kabahin sa 
imong lesson plan.

Hinumdumi nga ang espirituhanong 
paglambo sa mga indibidwal nga imong 
gitudloan mas importante kay sa pag-
presentar sa tanan nga imong giplano. 
Ug ang dakong bahin niana nga espiri-
tuhanong paglambo mahitabo gawas sa 
classroom. Pagplano og mga pangutana 
nga makaawhag sa mga tigkat- on sa pag-
pakigbahin sa unsay ilang nakat- unan sa 
ilang kaugalingon ug diha sa ilang mga 
pamilya. Kon mas makugihon ka nga 
nagtuon sa sayo pa, mas andam ka nga 
mopahiangay ngadto ug mosuporta sa 
mga panginahanglan sa mga indibidwal.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsay akong mabuhat aron sa pagsiguro 
nga mosunod ko sa mga pag- aghat sa 
Espiritu samtang nagtudlo ko?

Ehemplo sa kasulatan. Unsa ang akong 
nakat- unan gikan sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad 11:21 kabahin sa tahas sa Espi-
ritu sa pagtudlo?

MGA IDEYA SA PAGTUDLO
Samtang naghimo ka sa imong plano, 
ikonsiderar kon unsay imong ipabuhat 
sa mga sakop sa klase aron sa pagtabang 
kanila nga makakat- on gikan sa mga 
kasulatan ug sa mga pulong sa mga pro-
peta sa ulahing mga adlaw. Anaa sa ubos 
ang pipila ka mga ideya nga mahimo 
nimong magamit sa hapit bisan unsa nga 
mga kasulatan o hilisgutan. Ang uban 
pang mga ideya makita sa mga materyal 
sa kurikulum sa Simbahan. Ang labing 
maayo nga mga ideya, hinoon, sa kasa-
garan moabut kanimo pinaagi sa Espiritu 
samtang imong ikonsiderar ang mga 
panginahanglan sa imong mga gitudloan.

Ang mga sakop sa klase mahimo nga:
■ Mohimo og lista sa mga baruganan o 
mga kamatuoran nga ilang makita sa usa 

ka tudling sa kasulatan. Unsa nga mga 
pulong ug mga ehemplo sa mga bersikulo 
ang makatabang kanila nga makasabut 
niini nga mga baruganan?

■ Mangita og mga tubag sa mga pangu-
tana diha sa usa ka tudling sa kasulatan o 
pakigpulong sa kinatibuk- ang komperen-
sya.

■ Mopakigbahin kon unsaon nila 
pagtudlo ang usa ka baruganan ngadto sa 
ilang pamilya o mga higala. Unsaon nil 
pagtudlo sa baruganan ngadto sa usa ka 
bata? Ngadto sa usa ka tawo nga lahi og 
relihiyon?

■ Mokumparar sa duha o sobra pa nga 
mga istorya sa kasulatan o mga tudling 
sa kasulatan. Unsa nga mga panabut 
ang ilang nakuha gikan niini nga pag-
kumparar?

■ Mangita ug mokanta og mga himno 
mahitungod sa usa ka baruganan sa 
ebanghelyo.

■ Mo- summarize og usa ka tudling sa 
kasulatan sa ilang kaugalingong mga 
pulong.

■ Mopares sa mga bersikulo ngadto 
sa may kalabutan nga mga litrato. Sa 
unsang paagi kini nga mga litrato mota-
bang kanila nga mas makasabut sa tud-
ling sa kasulatan?

■ Mo- role play sa usa ka sitwasyon kala-
but sa usa ka baruganan sa ebanghelyo.

■ Motan- aw og hinimo sa Simbahan nga 
media kalabut sa baruganan, sama sa DVD 
o mga video clip nga makita sa LDS.org.

■ Mopasabut kon sa unsang paagi ang 
litrato o butang adunay kalabutan ngadto 
sa baruganan sa ebanghelyo.



19

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.
Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 
o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon.

Pagpraktis. Isip usa ka grupo, mag-
tinabangay sa pag- andam og sampol 
nga plano alang sa umaabut nga 
leksyon,	mo-	refer	ngadto	sa	magamit	
nga manwal sa pagtudlo kon angay. 
Mahimo nimong gamiton ang sampol 
nga plano niini nga seksyon o lahi nga 
plano. Dapita ang mga magtutudlo sa 
paghimo og lesson plan alang sa ilang 
sunod nga leksyon ug ipadala kini sa 

sunod nga miting sa teacher council 
aron	makakuha	og	feedback	gikan	sa	
ubang mga magtutudlo.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON

SAMPOL NGA PLANO SA PAGTUDLO
Adunay daghang mga paagi sa pag- organisar og usa ka plano sa pagtudlo. Gamita ang unsay labing mosalir alang kanimo ug sa 
mga indibidwal nga imong gitudloan. Sa ubos mao ang usa ka posible nga paagi.

Awhaga ang pagpakigbahin: Mahimo nimong sugdan pinaagi sa pag- awhag sa mga sakop sa klase sa pagpakigbahin og mga 
hunahuna ug mga kasinatian ngadto sa usag usa. Mahimo silang mopakigbahin sa ilang mga panabut samtang nagbasa sa 
mga kasulatan, sa ilang mga kasinatian samtang naggamit sa mga baruganan nga gitudlo diha sa mga kasulatan, o sa ilang mga 
pangutana kabahin sa hilisgutan niini nga semana.

Itudlo ang doktrina: Paghunahuna og mga paagi nga makatabang ka sa mga sakop sa klase sa pagdiskubre sa mga kamatuoran 
sa ebanghelyo sa ilang mga kaugalingon. Kini makatabang sa paghan- ay sa imong mga hunahuna ug mga materyal sa sayo pa. 
Sama pananglit, kon ang imong hilisgutan mao ang pagpahiuli sa priesthood, mahimo nimong buhaton ang mosunod:

Mga Baruganan Suporta nga mga 
kasulatan

Mga Pangutana Mga abag sa pagtudlo 
[teaching aids]

Sa dihang Iyang giestabli-
sar ang Iyang Simbahan, si 
Jesukristo mihatag sa awto-
ridad sa priesthood ngadto 
sa Iyang mga Apostoles.

Mateo	10:1;	Mga	Buhat	
2:37–47; Mga Hebreoha-
non 5:4

Unsay gitudlo niini nga mga 
kasulatan kaninyo kabahin 
sa kaimportante sa awtori-
dad sa priesthood?

Litrato ni Kristo nga nag- 
orden sa Iyang Napulog 
Duha ka mga Apostoles

Tungod sa nagkaylap nga 
pagkadautan, lakip ang 
pagpatay sa kadaghanan sa 
mga Apostoles, ang Ginoo 
mikuha sa awtoridad sa 
priesthood gikan sa yuta.

Amos 8:11–12; Mateo 24:9–
11;	Mga	Buhat	20:29–30;	
2 Mga	Taga-	Tesalonica	
2:1–4; Mormon 1:13–14

Unsa nga mga ebidensya 
sa Apostasiya ang inyong 
nakita sa kalibutan?

Pagkumparar: Pananglit 
anaa kamo sa usa ka kwarto 
nga gipahayagan og 12 ka 
mga suga ug ang mga suga 
gitagsa- tagsa sa pagpa-
long. Sa unsang paagi kini 
makonektar ngadto sa mga 
Apostoles ug sa pagkawala 
sa awtoridad sa priesthood?

Ang priesthood gipahiuli 
ngadto ni Joseph Smith 
pinaagi niadtong naghupot 
niini sa karaang panahon.

D&P 13:1; 27:12–13; 110; 
Joseph Smith—Kasaysayan 
1:68–72

Samtang nagtuon kamo sa 
pagpahiuli sa priesthood, 
unsa ang gitudlo kaninyo sa 
Espiritu?

Video:	“Restoration	of	the	
Priesthood” (LDS.org)

Karon ang mga panalangin 
sa priesthood anaa alang 
sa tanan.

D&P 1:20; 84:19–20 Sa unsang paagi ang 
priesthood nakapanala-
ngin kaninyo ug sa inyong 
pamilya?

“Hark, All Ye Nations!” 
Hymns, nu. 264

Awhaga ang paggamit: Sa usa ka higayon atol sa leksyon, awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpamalandong sa espirituha-
nong mga pagbati nga ilang nasinati sa panahon sa klase ug unsay ilang gibati nga nadasig nga buhaton tungod sa unsay ilang 
nakat- unan.

Awhaga ang dugang nga pagkat- on: Makatabang sa kasagaran nga pahibaloon ang mga sakop sa klase kon unsay ilang hisgu-
tan sa mosunod nga semana ug dapita sila sa pag- andam sa sayo pa diha sa panimalay.
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BAHIN 3: ITUDLO ANG DOKTRINA

Itudlo ang Doktrina
(Handbook 2: Administering the Church [2010], 5.5.4)

Ang Manluluwas miingon, “Ang gitudlo ko dili akong kaugalingon, kondili iya sa nagpadala kanako” (Juan 7:16). Ang doktrina sa 
Amahan naglangkob sa mahangturong mga kamatuoran nga, kon gamiton nga makanunayon, modala ngadto sa kahimayaan. Tali-
wala niini nga mga kamatuoran mao ang Pag- ula sa Manluluwas ug ang mahinungdanong bahin niini sa plano sa kaluwasan. Ang 
Manluluwas nagsugo kanato nga “motudlo sa usag usa sa doktrina sa gingharian” (D&P 88:77). Samtang ato kining buhaton, ang 
Espiritu Santo mosaksi sa kamatuoran sa doktrina ug modasig sa mga tawo sa pagsunod niini. Ang doktrina dili mausab—hinoon, 
kini mousab kanato, ug kini mousab niadtong atong gitudloan.

ITUTOK ANG IMONG PAGTUDLO 
SA DOKTRINA NI KRISTO
Si Presidente Boyd K. Packer mitud-
lo: “Ang tinuod nga doktrina, unya 
nasabtan, mopausab sa mga kinaiya ug 
pamatasan.” 1 Isip usa ka magtutudlo 
sa ebanghelyo, makasalig ka nga “ang 
hiyas sa pulong sa Dios” adunay usa ka 
“labaw nga gamhanan nga sangputanan 
diha sa mga hunahuna sa mga kataw-
han kay sa . . . bisan unsa pa” (Alma 31: 
5). Kon motutok lang ka sa paglingaw 
sa mga tigkat- on o paghimo kanila nga 
okupado,posibleng dili nimo mautdlo 
ang mahangturong mga kamatuoran nga 
makatabang sa mga tigkat- on nga mohi-
mo og makahuluganong mga kausaban 
sa ilang mga kinabuhi.

Usa ka paagi sa pagsiguro nga nagtud-
lo ka sa tinuod nga doktrina mao ang 
pagkonsiderar kon sa unsang paagi ang 
imong gitudlo adunay kalabutan ngadto 
sa doktrina ni Kristo, nga gi- summarize 
diha sa 2 Nephi 31 ug 3 Nephi 27:16–21 
ug makita sa tibuok mga kasulatan. 
Pangutan- a ang imong kaugalingon 
kanunay, “Sa unsang paagi ang akong 
gitudlo makatabang sa mga sakop sa 
akong klase nga makapalambo og hugot 
nga pagtuo diha kang Kristo, maghi-
nulsol, maghimo ug motuman og mga 
pakigsaad uban sa Dios, ug modawat sa 
Espiritu Santo?”

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Sa unsang paagi ang akong mga 
gitudloan mapanalanginan samtang 

mosunod sila sa doktrina ni Kristo? (tan- 
awa sa 3 Nephi 27:16–21). Unsa man ang 
mahangturong mga sangputanan kon dili 
sila mosunod sa doktrina ni Kristo?

Ehemplo sa kasulatan. Sumala sa Mosiah 
5:2–5, unsa ang hinungdan nga nag- usab 
ang katawhan ni Haring Benjamin? 
Unsay gitudlo ni Haring Benjamin kani-
la? (tan- awa sa Mosiah 2–5). Sa unsang 
paagi ang mga butang nga gitudlo ni 
Haring Benjamin may kalabutan sa dok-
trina ni Kristo?

PAGTUDLO DIHA SA 
KINATIBUK- ANG KAHULUGAN 
SA PLANO SA KALUWASAN
Usahay ang mga tigkat- on—ilabi na 
ang kabatan- onan—naghunahuna kon 
sa unsang paagi ang mga baruganan sa 
ebanghelyo adunay kalabutan ngadto 
kanila o nganong kinahanglan silang 
mosunod og piho nga mga sugo. Hinoon, 
kon sila nakasabut sa mahangturong 
plano sa Langitnong Amahan alang sa 
kalipay sa Iyang mga anak, ang mga 
hinungdan sa mga baruganan sa ebang-
helyo ug mga sugo mahimong mas klaro 
ug ang kadasig sa pagsunod magkadako. 
Sama pananglit, ang tawo nga nakasabut 
sa doktrina sa mahangturong kaminyoon 
ug sa atong potensyal nga mahimong 
sama sa Langitnong Amahan adunay 
mga rason sa pagsunod sa balaod sa 
kaputli nga mas gamhanan kay sa tingu-
ha nga makalikay sa wala giplano nga 
pagmabdos o mga sakit.

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Unsa nga mga baruganan ang 
akong itudlo sa umaabut nga mga lek-
syon? Unsaon nako sa pagtabang sa mga 
sakop sa klase nga masabtan kadto nga 
mga baruganan diha sa kinatibuk- ang 
kahulugan sa plano sa kaluwasan?

Ehemplo sa kasulatan. Si Alma mitud-
lo nga ang Dios mihatag sa Iyang mga 
katawhan og mga sugo human mitudlo 
kanila sa “laraw sa katubsanan” (tan- awa 
sa Alma 12:32). Unsaon nako paggamit 
niini nga sumbanan sa akong pagtudlo?

GAMITA ANG MGA KASULATAN 
UG ANG MGA PULONG SA MGA 
PROPETA SA ULAHING MGA ADLAW.
Ang Ginoo misugo kanato nga “motud-
lo sa usag usa sa doktrina sa gingha-
rian” (D&P 88:77) ug sa paggamit sa 

Kon ang mga tawo nga imong gitudlo-
an makakat- on lamang sa mga doktri-
na sa ebanghelyo diha sa imong klase, 
dili sila makabaton og espirituhanong 
pag- amuma nga ilang gikinahanglan. 
Ang labing importanting butang nga 

imong mabuhat aron sa pagtabang 
sa mga tigkat- on sa pagpalambo sa 
ilang hugot nga pagtuo ug mahimong 
mas Kristohanon ang pagdasig kanila 
sa pagkat- on gikan sa mga kasulatan 
sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga 

pamilya. Alang sa mga ideya, tan- awa 
ang “Suportahi ang Pagkat- on sa 
Ebanghelyo diha sa Panimalay” niini 
nga kapanguhaan.

SUPORTAHI ANG PAGKAT- ON SA 
EBANGHELYO DIHA SA PANIMALAY

BAHIN 3: ITUDLO ANG DOKTRINA
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mga kasulatan aron “magtudlo sa mga 
baruganan sa [Iyang] ebanghelyo” (D&P 
42:12). Ang mga kasulatan ug mga pulong 
sa mga propeta ug mga apostoles sa 
ulahing mga adlaw mao ang tinubdan sa 
mga kamatuoran nga atong gitudlo. Sa 
matag oportunidad, dasiga ang imong 
mga gitudloan nga modangup ngadto 
sa pulong sa Dios alang sa giya, mga 
tubag sa mga pangutana, ug suporta. Kon 
ang mga tigkat- on “[mag]busog sa mga 
pulong ni Kristo,” ang doktrina nga ilang 
makaplagan didto “magtug- an [kanila] sa 
tanan nga mga butang nga [ilang] buha-
ton” (2 Nephi 32:3).

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Unsaon nako pagdasig ang 
akong mga gitudloan nga “magbusog” 
sa pulong sa Dios? Unsaon nako sa pag-
tabang kanila nga mogamit sa mga foot-
note, sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, 
ug uban pang mga tabang sa pagtuon 
aron mas makasabut sa mga kasulatan?

Ehemplo sa kasulatan. Unsa nga mga 
ehemplo ang akong makita kabahin sa 
Manluluwas nga migamit sa mga kasu-
latan aron sa pagtudlo ug pagpamatuod 
kabahin sa mga kamatuoran sa ebanghel-
yo? (tan- awa, sama pananglit, sa Mateo 
12:1–8 ug Lucas 4:16–21).

TABANGI ANG MGA TIGKAT- ON 
NGA MAPAHISAMA ANG MGA 
KASULATAN NGADTO SA ILANG 
MGA KAUGALINGON
Si Nephi miingon, “Kay ako mipahisa-
ma sa tanan nga mga kasulatan ngari 
kanato, nga kini unta mahimo alang 
sa atong kaayohan ug sa atong pagkat- 
on” (1 Nephi 19:23). Ang sama nga mga 
kamatuoran sa ebanghelyo nga midasig 
ug milig- on ni Abraham, Ester, Lehi, ug 
Joseph Smith makatabang sa imong mga 
gitudloan sa pag- atubang sa modernong 
mga hagit. Aron sa pagtabang sa mga 
tigkat- on nga mapahisama ang mga kasu-
latan ngadto sa ilang mga kaugalingon, 

dapita sila sa pagsal- ut sa ilang mga 
ngalan ngadto sa usa ka bersikulo o pag-
pamalandong kon sa unsang paagi ang 
usa ka istorya sa mga kasulatan adunay 
kalabutan sa ilang mga kinabuhi.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsa nga mga tudling sa kasulatan ang 
naghatag kanako og panabut kabahin sa 
usa ka kalisdanan nga akong giatubang?

Ehemplo sa kasulatan. Giunsa sa Man-
luluwas pagpahisama sa mga kasulatan 
ngadto sa mga tawo nga Iyang gitudlo-
an? (tan- awa, sama pananglit, sa Lucas 
4:24–32).

TABANGI ANG MGA TIGKAT- ON 
NGA MAKAKITA SA MGA 
KAMATUORAN SA KASULATAN
Sa dili pa mobasa ang mga tigkat- on 
og usa ka tudling sa kasulatan diha sa 
klase, ikonsiderar ang paghangyo kanila 
sa pagpangita og piho nga mga kamatu-
oran nga gitudlo diha sa tudling. Usahay 
ang ingon nga mga kamatuoran klaro 
nga gisulat, ug usahay kini gipasabut 
lang. Sama pananglit, mahimo ka nga 
moingon, “Samtang imong basahon ang 
Doktrina ug mga Pakigsaad 11:12–14, 
pangita og mga kamatuoran nga inyong 
nakat- unan mahitungod sa Espiritu 
Santo.”

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsay akong mabuhat sa pagtabang 
sa mga sakop sa klase nga makakat- on 
unsaon sa pagpangita sa mga kama-
tuoran sa ebanghelyo diha sa mga 
kasulatan?

Ehemplo sa kasulatan. Nganong gusto 
man sa Manluluwas nga ang mga 
Nephite mosiksik sa mga kasulatan ug 
mobasa sa mga pulong sa mga propeta? 
(tan- awa sa 3 Nephi 23:1–5).

 Tan- awa usab ang video nga 
“Searching the Scriptures” (LDS.org).

PAGPAMATUOD SA TINUOD 
NGA DOKTRINA
Ang Manluluwas mitudlo, “ingon nga 
may kagahum, ug dili sama sa ilang mga 
escriba” (Mateo 7:29). Ang personal nga 
pagpamatuod sa Manluluwas naghatag 
og awtoridad sa Iyang mga pulong ug 
mitabang niadtong Iyang mga gitudloan 
sa pag- ila nga Siya nagtudlo og mahang-
turong mga kamatuoran. Samtang mag-
pamatuod ka sa tinuod nga doktrina, ang 
Espiritu mopanghimatuod sa kamatuoran 
sa doktrina diha sa mga kasingkasing sa 
imong mga gitudloan.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Sa unsang paagi nga ang akong pagpa-
matuod nalig- on pinaagi sa gamhanang 
pagsaksi sa laing tawo?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
makat- unan gikan sa ehemplo ni Alma 
sa pagpamatuod kabahin sa kamatuoran? 
(tan- awa sa Alma 5:43–48).

	1.	Boyd K.	Packer,	“Ayaw	Kahadlok,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2004, 79.

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.
Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 

o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon. Ayaw sulayi pagtudlo ang 
tanang hilisgutan sa usa ka miting.
Pagpraktis. Dapita ang mga magtutud-
lo sa pagpakigbahin og pipila sa ilang 
paborito nga mga kasulatan. Hisguti 

ang lain- laing mga paagi diin ang matag 
kasulatan ikapahisama ngadto sa mga 
kinabuhi sa mga tigkat- on.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON
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BAHIN 3: ITUDLO ANG DOKTRINA

Paggamit og Musika, mga Istorya, ug Art sa Pagtudlo sa Doktrina

Sa dihang gilalang sa Dios ang yuta, gipuno Niya kini sa lain- laing mga hayop, mga tanom, ug mga talan- awon aron sa paghatag 
sa atong kinabuhi og kaanindot ug katahum. Pangita og mga paagi nga makadugang ka og kalainan sa imong mga paningkamot sa 
pagtudlo sa ebanghelyo. Ang pagbuhat sa ingon makadugang og kabuhong ug katahum sa kasinatian sa mga tigkat- on, ug makata-
bang usab kini kanimo sa pagtabang sa mga tigkat- on nga adunay lain- laing mga panginahanglan. Ikonsiderar kon sa unsang paagi 
ang musika, mga istorya, mga litrato, ug uban pang mga matang sa art makadapit sa Espiritu, makapatin- aw sa mga baruganan sa 
ebanghelyo sa dili makalimtan nga mga paagi, ug makatabang sa mga tigkat- on nga makonektar ang ebanghelyo ngadto sa ilang 
inadlaw nga mga kinabuhi. Hinumdumi nga ang ingon nga mga kapanguhaan kinahanglang dili maoy tutokan sa leksyon, apan 
mga himan lamang nga makatabang kanimo sa pagtudlo sa doktrina sa ebanghelyo sa mas epektibong paagi.

PAGGAMIT OG MUSIKA ARON 
SA PAGDAPIT SA ESPIRITU UG 
SA PAGTUDLO SA DOKTRINA
Ang Unang Kapangulohan miingon, 
“Ang musika adunay walay kinutuban 
nga gahum sa pagpadayon [kanato] ngad-
to sa mas dako nga pagka- espirituhanon 
ug debosyon sa ebanghelyo.” 1 Ang pagpa-
minaw o pagkanta og himno makamugna 
og matahurong pagbati ug makadapit 
sa Espiritu. Ang mga himno makatudlo 
usab og mga baruganan sa ebanghelyo. 
Sama pananglit, ang “I Believe in Christ” 
(Hymns, no. 134) o ang Hallelujah Chorus 
ni George Frideric Handel makadasig og 
panaghisgut sa mga tahas ug mga tawag 
sa Manluluwas. Ikonsiderar kon unsaon 
nimo paghimo sa musika nga kabahin 
sa imong mga leksyon; sama pananglit, 
mahimo kang mopatukar og narekord 
nga himno o modapit og usa ka pamilya o 
pipila ka mga bata sa Primary sa pagkan-
ta diha sa imong klase.

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Sa unsang paagi nakaapekto ang 
sagradong musika sa akong pagpamatu-
od? Sa unsang paagi kini makapanala-
ngin sa akong mga gitudloan?

Ehemplo sa kasulatan. Unsa ang pipila 
ka posibling mga rason nga si Jesus ug 
ang Iyang mga disipulo mikanta og 
himno sa wala pa sila mibiya padulong 
sa Getsemani? (tan- awa sa Mateo 26:30; 
tan- awa usab sa Mga Taga- Colosas 3:16; 
D&P 25:12).

PAGGAMIT OG MGA ISTORYA UG MGA 
EHEMPLO SA PAGTUDLO SA MGA 
BARUGANAN SA EBANGHELYO
Ang Manluluwas kanunay mosulti og mga 
istorya ug mga sambingay aron sa pagta-
bang sa Iyang mga tigpaminaw nga maka-
sabut kon unsaon nga magamit ang mga 
baruganan sa ebanghelyo diha sa ilang 
inadlaw nga mga kinabuhi. Ang Iyang 
mga pagtulun- an adunay daghang mga 
paghisgut sa mga isda, mga binhi, mga 
yawe, mga baso, ug daghan pang inadlaw 
nga mga butang. Samtang mangandam 
ka sa pagtudlo, paghunahuna og mga 
ehemplo ug mga istorya gikan sa imong 
kaugalingong kinabuhi ug sa inadlaw 
nga mga kinabuhi sa mga sakop sa imong 
klase nga makahimo sa mga baruganan 
sa ebanghelyo nga makapainteresado. 
Mahimo nimong hisgutan, sama panang-
lit, kon sa unsang paagi ang Espiritu Santo 
sama sa usa ka kompas, flashlight, o usa ka 
habol. Ang makapabayaw nga mga kinutlo 
gikan sa maayong mga literatura maka-
panindot usab sa leksyon. Sa pinakasagad 
nga mahimo, dapita ang mga tigkat- on sa 
pagpakigbahin sa ilang kaugalingong mga 
istorya ug mga kasinatian.

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Unsa nga mga kasinatian sa akong 
kinabuhi ang nakatabang nako nga 
makasabut sa mga baruganan sa ebang-
helyo? Unsaon nako sa pag- awhag ang 
mga tigkat- on sa pagpakigbahin sa ilang 
mga kasinatian?

Ehemplo sa kasulatan. Nganong ang Man-
luluwas migamit man og mga sambingay 
sama sa makita diha sa Mateo 13:44–48?

PAGGAMIT OG ART ARON 
MAINTERESADO ANG MGA TIGKAT- ON
Ang art, lakip ang mga litrato, mga video, 
ug mga drama- drama, makatabang nga 
mainteresado ang mga tigkat- on—ilabi na 
sa biswal nga mga tigkat- on—ug makahi-
mo sa mga istorya sa kasulatan nga mas 
halandumon. Ang art nga imong gamiton 
kinahanglang dili lang pangdekorasyon; 
kinahanglang makatabang kini sa mga 
tigkat- on nga makasabut sa mga doktrina 
sa ebanghelyo. Ang Libro sa mga Hulagway 
sa Ebanghelyo ug ang LDS Media Library 
sa LDS.org naglangkob og daghang mga 
imahe ug mga video nga makatabang sa 
mga tigkat- on nga mahanduraw ang mga 
konsepto o mga panghitabo. Ang painting 
nga Ang Ikaduha nga Pag- anhi ni Harry 
Anderson, sama pananglit, makatabang 
sa mga tigkat- on sa pagpamalandong kon 
unsay ilang bation sa pagbalik sa Manlu-
luwas. Ang pagdrama- drama sa sambi-
ngay sa nawala nga anak makatabang sa 
mga tigkat- on nga makasabut kon unsay 
ipasabut sa pagpasaylo sa usa ka tawo 
nga nahisalaag.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsaon nako paggamit ang art sa pag-
palambo sa kasinatian sa pagkat- on sa 
mga sakop sa klase sa umaabut nga mga 
leksyon?

Ehemplo sa kasulatan. Sa unsang paagi 
ang Manluluwas migamit og biswal nga 
mga imahe samtang nagtudlo Siya? (tan- 
awa, sama pananglit, sa Mateo 6:28–30; 
22:16–21; Marcos 12:41–44).

1. “Pasiuna Gikan sa Unang Kapangulohan,” 
Mga Himno,	x.

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.
Pagkat- on og dungan. Dapita ang mga 
magtutudlo sa paghisgot sa usa o dag-
han pa nga mga ideya niini nga seksyon.

Pagpraktis. Aron mapahayag ang mga 
baruganan nga gitudlo niini nga sek-
syon, pangita og mga paagi sa paglakip 
og musika, mga istorya, ug art sa inyong 
diskusyon. Sama pananglit, sa wala pa 
ang miting, makadapit ka sa mga mag-
tutudlo nga mangandam sa pagpakig-
bahin og musika, mga istorya, o buhat 
sa art nga ilang gigamit o magamit 
sa pagtudlo og usa ka baruganan sa 
ebanghelyo. Human mopakigbahin ang 

mga magtutudlo, hangyoa sila sa pag-
hisgot kon sa unsang paagi ang ilang 
gipakigbahin mahimong mosuporta sa 
baruganan nga ilang gitudlo ug maka-
palambo sa kasinatian sa pagkat- on 
niadtong ilang mga gitudloan.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON
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BAHIN 3: ITUDLO ANG DOKTRINA

Tubaga ang Lisud nga mga Pangutana uban sa Hugot nga Pagtuo

Ang maayo nga magtutudlo moawhag sa mga tigkat- on sa pagpangutana, apan usahay motumaw ang usa ka pangutana nga lisud 
tubagon. Ang Ginoo misugo, “Mahala sa kanunay diha sa inyong mga hunahuna ang mga pulong sa kinabuhi”, ug “mopahayag sa 
bisan unsa nga butang nga inyong ipahayag . . . diha sa espiritu sa kaaghup.” Ang Iyang saad mao nga kon inyo kining buhaton, 
kamo makadawat “diha gayud nga higayon, unsa ang inyong isulti” (D&P 84: 85; 100: 6–7).

PANGANDAM DAAN
Samtang mangandam ka sa pagtudlo, 
pag- ampo alang sa panabang aron sa 
pag- ila sa mga pangutana nga mahi-
mong motumaw diha sa mga hunahuna 
sa mga sakop sa klase. Siksika ang mga 
kasulatan ug ubang mga kapanguhaan sa 
Simbahan, ug ikonsiderar unsaon nimo 
sa pagtubag. Hinumdumi nga ang labing 
maayo nga pagpangandam naggikan sa 
pagtinguha sa tabang sa Ginoo.

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Samtang maghunahuna ko 
kabahin sa akong sunod nga oportunidad 
sa pagtudlo, unsa kaha ang lisud nga 
mga pangutana sa mga tigkat- on? Unsay 
akong mabuhat aron sa pagpangandam?

Ehemplo sa kasulatan. Sa unsang paagi 
ang saad sa 2 Nephi 32: 3 may kalabutan 
kanako isip usa ka magtutudlo?

DANGUP NGADTO SA OPISYAL NGA 
MGA KAPANGUHAAN SA SIMBAHAN
Ang labing maayo nga mga kapanguha-
an alang sa mga tubag sa lisud nga mga 
pangutana sa ebanghelyo mao ang mga 
kasulatan, ang mga pulong sa buhing 
mga propeta, ug ubang opisyal nga pub-
likasyon sa Simbahan. Sama pananglit, 
ang Simbahan adunay gimantala nga 
mga mubong sinulat kabahin sa mga 
Hilisgutan sa Ebanghelyo aron motabang 
sa pagtubag sa mga pangutana kabahin 
sa kasaysayan sa Simbahan ug sa kontro-
bersyal nga mga isyu (tan- awa sa lds. org/ 
topics). Ipamilyar ang imong kaugali-
ngon sa opisyal nga mga kapanguhaan 
sa Simbahan, ug awhaga kadtong dunay 
mga pangutana sa pagtuon usab niini.

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Unsa ang nangagi nga mga 
pangutana sa mga sakop sa akong klase? 
Unsa nga mga kapanguhaan sa Simbahan 
ang makatabang kanila?

Ehemplo sa kasulatan. Unsaon nako nga 
makasunod diha sa tambag sa Doktrina 
ug mga Pakigsaad 88:118?

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo ug 
pangutana og mga pangutana nga may 
kalabutan sa pagtudlo. Paningkamoti 
ang pagmugna og palibut diin ang mga 
magtutudlo mobati nga komportable 
ug luwas diha sa pagpangutana.

Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 
o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon.
Pagpraktis. Sa wala pa ang miting, 
dapita ang mga magtutudlo sa pagdala 
sa lisud nga mga pangutana sa ebang-
helyo nga ilang nadunggan gikan sa 

ilang mga gitudloan. Isip usa ka grupo, 
hisguti ang angay nga mga paagi sa 
pagtubag niini nga mga pangutana.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON
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DAPITA ANG MGA TIGKAT- ON 
NGA MOTABANG SA PAGTUBAG 
SA MGA PANGUTANA
Sa daghang mga sitwasyon, tingali 
angay nga dapiton ang mga tigkat- on 
sa pagtabang sa usag usa sa pagpangita 
og mga tubag sa ilang mga pangutana. 
Kon giaghat sa Espiritu, mahimo ka nga 
modesisyon sa pagbuhat niini bisan kon 
gibati nimo nga nakahibalo ka sa tubag. 
Kon hangyoon nimo ang mga tigkat- on 
sa pagsiksik sa mga kasulatan ug ubang 
mga kapanguhaan sa Simbahan alang sa 
mga tubag sa mga pangutana sa ebang-
helyo, naghatag ka kanila og maayo nga 
mga oportunidad sa pagkat- on.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Kinsa sa akong klase ang makahatag 
og makatabang nga mga panabut kon 
adunay motumaw nga usa ka lisud nga 
pangutana?

Ehemplo sa kasulatan. Unsaon nako 
pagsunod sa sumbanan diha sa Doktri-
na ug mga Pakigsaad 88:122 samtang 

gitabangan nako ang mga tigkat- on 
sa pagpangita og mga tubag sa mga 
pangutana?

 Tan- awa usab ang video nga 
“Answering a Class Member’s 
Question” (LDS.org).

ANGKONA KON WALA KA KAHIBALO
Kinahanglang dili ka matingala nga adu-
nay pipila ka mga pangutana sa ebang-
helyo nga wala pa matubag; ang mga 
tubag sa pipila ka lisud nga mga panguta-
na wala pa ikapadayag. Samtang natural 
lang nga gustong motubag sa matag 
pangutana, sa pipila ka mga sitwasyon 
angay nga moingon lang og, “Wala ko 
kahibalo. Atong tun- an kana nga pangu-
tana sa atong kaugalingon niini nga 
semana, ug ato kanang hisgutan sa sunod 
higayon.” Sa ingon nga mga sitwasyon, 
giyahi ang mga tigkat- on balik ngadto 
sa mas importante nga mga kamatuoran 
sa ebanghelyo nga atong nahibaloan, 
sama sa Pag- ula sa Manluluwas, sa plano 
sa kaluwasan, ug gahum sa priesthood. 

Ihatag ang imong pagpamatuod kabahin 
sa mahinungdanong mga baruganan sa 
ebanghelyo. Tabangi ang mga tigkat- on 
nga makasabut sa pamahayag ni Elder 
Jeffrey R. Holland, “Niini nga Simbahan, 
ang atong nahibaloan mas molabaw 
kanunay sa wala nato mahibaloi.” 1

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsay akong mabuhat sa paglig- on 
sa hugot nga pagtuo niadtong adunay 
mga pangutana sa ebanghelyo nga wala 
matubag?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
makat- unan gikan sa mosunod nga mga 
kasulatan kabahin sa mga pangutana sa 
ebanghelyo nga wala matubag? Isaias 
55:8–9; Juan 16:12; 2 Mga Taga- Corinto 
5:7; 1 Nephi 11:16–17; Doktrina ug mga 
Pakigsaad 101:32–33; Moises 5:6; Mga 
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:9.

	1.	Jeffrey R.	Holland,	“Nagatuo	Ako,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2013, 94.
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BAHIN 3: ITUDLO ANG DOKTRINA

Tudloi ang mga Bata

Sa dihang ang nabanhaw nga Manluluwas mibisita sa mga Nephite, “siya mitudlo ug mialagad ngadto sa mga anak . . . , ug siya 
miluag sa ilang mga dila, ug sila namulong ngadto sa ilang mga amahan sa mahinungdanon ug katingalahan nga mga butang, gani 
labaw pa nga mahinungdanon kay sa iyang gipadayag ngadto sa mga katawhan” (3 Nephi 26:14). Ang mga buhat sa Manluluwas 
mipakita og ehemplo alang kanimo samtang ikaw motudlo, moatiman, ug moimpluwensya sa hugot nga pagtuo ug pagkakabig sa 
mga bata (tan- awa sa 3 Nephi 17:23).

SUPORTAHI ANG MGA GINIKANAN
Ang mga ginikanan maoy labing impor-
tanting mga magtutudlo sa ebanghelyo 
alang sa ilang mga anak—anaa kanila 
ang labing dako nga responsibilidad ug 
ang labing dako nga gahum sa pag- 
impluwensya sa ilang mga anak (tan- 
awa sa Deuteronomio 6:6–7). Samtang 
magtudlo ka sa mga bata sa simbahan, 
pagmainampuon nga motinguha og mga 
paagi sa pagsuporta sa ilang mga gini-
kanan sa ilang mahinungdanong tahas. 
Sama pananglit, mahimo kang makigsulti 
sa mga ginikanan sa mga panginahang-
lan ug mga interes sa ilang mga anak, 
mahimo ka nga mopakigbahin kanila 
sa unsay gikat- unan sa ilang mga anak 
diha sa imong klase, ug mahimo ka nga 
mangutana sa unsang paagi ka mahi-
mong makasuporta sa mga paningkamot 
sa mga ginikanan samtang magtudlo ka.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Sa akong mga paningkamot sa pagtudlo 
sa mga bata sa simbahan, sa unsang paagi 
nako mapalig- on ang ilang mga kasinati-
an sa panimalay?

Ehemplo sa kasulatan. Unsa ang gitudlo 
sa Espiritu kanako samtang akong gikon-
siderar ang mga ehemplo sa matinud- 
anong mga ginikanan diha sa Basahon 
ni Mormon? (tan- awa, sama panaglit, sa 
1 Nephi 1:1; Enos 1:1–3; Alma 56:45–48).

PAGGAMIT OG LAIN- LAING MGA 
PAMAAGI SA PAGTUDLO
Dili tanang mga anak managsama, ug 
ang matag bata paspas nga naglambo. 
Ang imong mga paningkamot sa pagtud-
lo sa mga bata mahimong labing epektibo 

samtang mogamit ka og lain- laing mga 
pamaagi sa pagtudlo, sama sa mosunod:
■ Mga istorya. Ang mga baruganan sa 
ebanghelyo mas sayon nga masabtan sa 
mga bata kon ang mga baruganan gitudlo 
gamit ang usa ka istorya. Ang mga istorya 
motabang sa mga bata nga makakita kon 
sa unsang paagi ang ebanghelyo magamit 
sa matag adlaw nga kinabuhi. Ang mga 
istorya sa kasulatan, ilabi na, kusganong 
nagtudlo sa doktrina—mahimo nimong 
gamiton ang istorya ni Joseph Smith sa 
iyang Unang Panan- awon, sama panang-
lit, sa pagtudlo kabahin sa pag- ampo, 
pagpadayag, pagbuntog sa oposisyon 
ug sa kinaiyahan sa Dios nga Kapangu-
lohan. Mahimo nimong gamiton ang 
mga istorya gikan sa imong kaugalingon 
nga kinabuhi o gikan sa mga magasin 
sa Simbahan. Kon magtudlo og gagmay 
nga mga bata, pagplano og mga paagi sa 
pagpaapil kanila diha sa istorya; sama 
pananglit, mahimo nilang kuptan ang 
mga hulagway, balikon pagsulti ang mga 
pulong, o idrama- drama ang mga parte.

■ Mga visual aid. Ang mga biswal sama 
sa mga litrato, mga video, ug mga butang 
makatabang sa mga bata nga mas maka-
sabut ug mahinumdom sa mga istorya 
sa kasulatan ug sa mga baruganan nga 
gitudlo niini. Daghang mga litrato ug 
mga video makita diha sa LDS Media 
Library sa LDS.org.

■ Musika. Ang mga himno ug mga awit 
makatabang sa mga bata nga mobati sa 
gugma sa Dios, mobati sa Espiritu, ug 
makat- on sa mga kamatuoran sa ebang-
helyo. Ang mga melodiya, mga ritmo, ug 
yano nga mga garay makatabang sa mga 
bata sa paghinumdom sa mga kamatuo-
ran sa ebanghelyo sa mga katuigan nga 
moabut. Samtang mokanta ka uban sa 
mga bata, tabangi sila sa pagdiskobre ug 
pagsabut sa mga baruganan nga gitudlo 
diha sa mga kanta. Kadaghanan sa mga 
kanta diha sa Songbook sa mga Bata ug 
sa hymnbook sa Simbahan naglakip sa 
mga pakisayran sa kasulatan nga imong 
magamit aron sa pagkonektar sa mga 
kanta ngadto sa doktrina nga gitudlo sa 
mga kasulatan.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsa nga mga istorya, mga butang, o 
mga kanta ang akong magamit aron sa 

paghimo sa usa ka baruganan sa ebang-
helyo nga mas sayon masabtan sa usa 
ka bata?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
makat- unan kabahin sa pamaagi 
sa Manluluwas sa pagtudlo diha sa 
Mateo 18:1–5?

 Tan- awa usab ang video nga “Primary 
Music Leader” (LDS.org).

HATAGI ANG MGA BATA OG MGA 
OPORTUNIDAD NGA MAPAHAYAG 
ANG ILANG KAMAMUGNAON
Isip mga anak sa Dios, ang mga bata 
gipakatawo nga mamugnaon. Kon imong 
dapiton ang mga bata sa pagmugna og 
usa ka butang nga may kalabutan sa usa 
ka baruganan sa ebanghelyo, imo silang 
gitabangan nga mas makasabut sa baru-
ganan, ug imo silang gihatagan og usa 
ka mahikap nga pahinumdom sa unsay 
ilang nakat- unan. Magamit usab nila 
ang ilang namugna sa pagpakigbahin sa 
unsay ilang nakat- unan ngadto sa uban. 
Samtang ikaw nagtudlo sa mga bata, 
tugoti sila sa paghimo, pagdrowing, pag-
kolor, pagsulat, ug pagmugna. Kini nga 
mga butang dili lang makalingaw nga 
mga kalihokan—mahinungdanon kini sa 
pagkat- on. Matag isyu sa Liahona o Friend 
nga magasin naglakip og mamugnaon 
nga mga kalihokan alang sa mga bata.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsaon nako paglakip og mamugnaon 
nga mga kalihokan sa akong pagtudlo?

AWHAGA ANG MGA BATA 
SA PAGPANGUTANA
Ang mga bata natural nga kuryuso, ug 
daghan sila og mga pangutana. Paning-
kamuti nga makita ang ilang mga 
pangutana isip mga oportunidad, dili 
nga makabalda o mga babag sa imong 
leksyon. Ang mga pangutana sa mga bata 
usa ka timailhan nga sila andam na sa 
pagkat- on. Ang ingon nga mga panguta-
na maghatag kanimo og bililhon nga mga 
panabut kon unsay gihunahuna sa mga 
bata, unsay ilang mga kabalaka, ug unsay 
ilang mga reaksyon sa mga butang nga 
ilang nakat- unan. Tabangi sila nga maka-
kita nga ang mga tubag sa ilang mga 
pangutana makita diha sa mga kasulatan 
ug sa mga pulong sa buhing mga propeta.

Kadaghanan sa mga bata (ug 
mga hamtong) labing makakat- 
on kon maapil ang daghang mga 
balatian. Pangita og mga paagi 
sa pagtabang sa mga bata nga 
magamit ang ilang mga balatian 
sa pangtan- aw, pangdungog, ug 
panghikap samtang sila nagkat- 
on. Sa pipila ka mga sitwasyon, 
mahimo gani ka nga makakita 
og mga paagi nga malakip ang 
ilang mga balatian sa pangsim-
hot ug pangtilaw!

PAGGAMIT SA TANAN NGA 
MGA BALATIAN [SENSES]
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Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsaon nako sa pagpakita ngadto sa 
mga bata sa akong klase nga gipakabilil-
hon nako ang ilang mga pangutana ug 
pagkakuryuso?

Ehemplo sa kasulatan. Sa unsang paagi 
napanalanginan ang batan- ong si Joseph 
Smith pinaagi sa usa ka pagdapit sa pag-
pangutana? (tan- awa sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:10–20).

DAPITA ANG MGA BATA SA 
PAGPAKIGBAHIN SA UNSAY 
ILANG NAHIBALOAN
Kon ang mga bata makakat- on og bag- o, 
natural nga gusto nila kining ipakigba-
hin ngadto sa uban. Awhaga kini nga 
tinguha sa paghatag sa mga bata og mga 
oportunidad sa pagtudlo sa mga baruga-
nan sa ebanghelyo ngadto sa usag usa, 
sa ilang mga sakop sa pamilya, ug sa 
ilang mga higala. Hangyoa usab sila sa 
pagpakigbahin sa ilang mga hunahuna, 
mga pagbati, ug mga kasinatian nga may 
kalabutan ngadto sa mga baruganan nga 
imong gitudlo. Imong makita nga sila 

adunay mga panabut nga yano, lunsay, 
ug gamhanan.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsa nga mga kamatuoran sa ebanghel-
yo ang akong nakat- unan gikan sa usa 
ka bata?

Ehemplo sa kasulatan. Unsa ang akong 
makat- unan gikan sa ehemplo sa Manlu-
luwas diha sa 3 Nephi 26:14?

IDUMALA ANG MGA KASAMOK 
UBAN SA GUGMA
Usahay ang usa ka bata molihok sa mga 
paagi nga makasamok sa pagkat- on sa 
uban diha sa klase. Kon mahitabo kini, 
pagmapailubon, mahigugmaon, ug 
masinabtanon kabahin sa mga hagit nga 
tingali giatubang sa bata . Tingali nagki-
nahanglan lang siya og dugang nga mga 
oportunidad nga makaapil sa leksyon 
sa positibo nga mga paagi—paggunit 
og litrato, pagdrowing diha sa pisara, o 
pagbasa sa kasulatan.

Kon ang usa ka bata padayon nga 
makasamok, mahimong makatabang 

nga makig- istorya kaniya sa pribadong 
paagi. Diha sa diwa sa gugma ug pailub, 
ipasabut ang imong mga ekspektasyon 
ug ang imong pagsalig nga mabuhat niya 
kini. Mahimo nimong dapiton ang mga 
ginikanan sa bata o usa ka sakop sa kapa-
ngulohan sa Primary sa pag- apil kaninyo 
niini nga pagsultihanay.

Kon ang bata nga maoy hinungdan 
sa kasamok adunay espesyal nga mga 
panginahanglan, pakigsulti sa ward o 
stake disability specialist o bisitaha ang 
disabilities.lds.org aron masayran kon 
unsaon nga mas maayong matubag kadto 
nga mga panginahanglan.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Aduna bay bisan unsang kausaban nga 
akong mahimo sa akong pamaagi sa 
pagtudlo nga tingali makatabang sa usa 
ka samokan nga bata nga mobati nga 
gihigugma?

Ehemplo sa kasulatan. Unsa ang matudlo 
kanako sa Mga Proverbio 15:1; Doktrina 
ug mga Pakigsaad 18:10; ug 121:41–44 
kabahin sa pagdumala sa mga kasamok?

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.
Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 

o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon. Ayaw sulayi pagtudlo ang 
tanang hilisgutan sa usa ka miting.
Pagpraktis. Dapita ang mga mag-
tutudlo sa pag- role play sa pagtudlo 
og usa ka baruganan sa ebanghelyo 
ngadto sa usa ka bata, nga gamiton 
ang mga sugyot niini nga seksyon. 
Mahimo nimong ikonsiderar ang 

pagdapit og pipila ka mga bata sa 
Primary ngadto sa mga miting aron 
matudloan. Pagkahuman, hatagi og 
panahon ang mga magtutudlo sa 
pagpakigbahin	og	feedback.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON
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BAHIN 3: ITUDLO ANG DOKTRINA

Tudloi ang Kabatan- onan

Daghang mga kasinatian nga narekord diha sa mga kasulatan nagklaro nga ang Dios adunay pagsalig diha sa espirituhanong mga 
abilidad sa kabatan- onan. Si Samuel usa pa lang ka bata sa dihang siya nakadungog sa tingog sa Ginoo diha sa templo. Si Mormon 
10 anyos pa lang sa dihang iyang gipakita ang espirituhanong mga gasa nga nakapasarang kaniya sa iyang sagrado nga misyon. Si 
Joseph Smith nag- edad og 14 sa dihang siya gisaligan sa mga pagpadayag nga mipasiugda sa Pagpahiuli. Ug ang Manluluwas Mis-
mo 12 anyos sa dihang nakit- an Siya didto sa templo, nagtudlo ug naghimo sa buhat sa Iyang Amahan. Kon ikaw usa ka magtutud-
lo sa kabatan- onan, aduna kay oportunidad sa pagtabang kanila nga matuman ang talagsaong buhat nga ang Langitnong Amahan 
miandam kanila nga buhaton.

SUPORTAHI ANG MGA GINIKANAN
Ang Ginoo mitugyan diha sa mga gini-
kanan sa labing mahinungdanon nga 
responsibilidad sa pagtudlo sa ilang mga 
anak. Busa, samtang naningkamot ka 
sa pagtudlo sa kabatan- onan sumala sa 
pamaagi sa Manluluwas, ang imong mga 
paningkamot kinahanglang mosuporta 
sa mga paningkamot sa mga ginikanan. 
Ipakigbahin ngadto sa mga ginikanan sa 
kabatan- onan kon unsay imong gitudlo. 
Pakigtambag kanila aron masayud sa 
mga panginahanglan sa kabatan- onan sa 
imong klase ug sa labing maayong mga 
paagi sa pagtabang nga matubag kadto 
nga mga panginahanglan. Mahimo ka 
nga mokontak sa mga ginikanan pinaagi 
sa regular nga mga email o mga mensa-
he sa text, o mahimo ka nga makigkita 
kanila sa matag karon ug unya.

Buhata ang unsay imong mahimo sa 
paglig- on sa relasyon tali sa mga kabatan- 
onan ug sa ilang mga ginikanan. Ang 
mga kabatan- onan tingali usahay mobati 
nga mas komportable nga moduol kani-
mo kon magkinahanglan sila og tambag, 
apan kutob sa mahimo, awhaga sila nga 
magtinguha usab og tambag gikan sa 
labing importante nga mga magtutud-
lo sa ilang kinabuhi—ang ilang mga 
ginikanan.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsa ang pipila ka tukma nga mga paagi 
diin ako makahimo sa pakigtambaya-
yong sa mga ginikanan sa mga kabatan- 
onan nga akong gitudloan?

Ehemplo sa kasulatan. Unsa nga mga 
impresyon ang aduna ako kabahin sa 
mga kabatan- onan nga akong gitudloan 
samtang nagbasa ko mahitungod sa 2,000 
ka batan- ong mga sundalo ni Helaman? 
(tan- awa sa Alma 53:17–21; 56:47; 57:21).

 Tan- awa usab ang demonstrasyon sa 
pagtudlo diha sa video nga “Strengthen 
Our Families” (LDS.org).

PAGHIMO OG TAAS NGA MGA 
EKSPEKTASYON, UG TABANGI SA 
MAPAILUBONG PAAGI ANG MGA 
KABATAN- ONAN SA PAGTUMAN NIINI
Sa pipila ka mga paagi, ang pagtudlo og 
mga kabatan- onan lahi kay sa pagtudlo 
og mga hamtong. Ang mga kabatan- onan 
sa kasagaran wala kaayoy kasinatian sa 
ebanghelyo ug mahimong mobati nga 
dili kaayo komportable sa pagkomen-
taryo diha sa klase. Mahimong mubo 
ra ang gidugayon sa ilang atensyon ug 

nagkinahanglan og daghang lain- laing 
pamaagi sa pagtudlo, sama sa mga object 
lesson, mga istorya sa tinuod nga kinabu-
hi, ug mga visual aid. Pipila sa kabatan- 
onan nagkat- on pa kon unsay madawat 
diha sa klase ug tingali sulayan kon asa 
ang utlanan sa maayong pamatasan. 
Usahay dili sila sigurado sa ilang mga 
gituohan ug dili sigurado sa ilang mga 
kaugalingon.

Hinoon, ang kabatan- onan usab adunay 
potensyal sa paghimo og talagsaong mga 
butang diha sa pagserbisyo sa Ginoo. Si 
Elder David A. Bednar miingon: “Nag-
tuo ko nga kini nga henerasyon sa mga 
kabatan- onan mas nakagamot diha sa 
mga kasulatan, mas pamilyar sa mga 
pulong sa mga propeta, ug mas dali nga 
modangup ngadto sa mga pagpadayag 
alang sa mga tubag kay sa bisan asa sa 
nangaging henerasyon.” 1 Ug si Presi-
dente J. Reuben Clark Jr. mipakigbahin 

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.
Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 

o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon. Ayaw sulayi pagtudlo ang 
tanang hilisgutan sa usa ka miting.
Pagpraktis. Dapita ang mga magtu-
tudlo sa pag- role play nga nagtabang 
sa kabatan- onan sa pagdiskobre og 
kamatuoran alang sa ilang mga kauga-
lingon diha sa mga kasulatan. Unsaon 
nila pagdasig ang mga kabatan- onan 

sa pagpangita sa kamatuoran nga dili 
sila hatagan sa tanan nga mga tubag? 
Unsa nga tambag ang mahatag sa mga 
magtutudlo sa usag usa?
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON
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og susamang pagsalig sa mga kabatan- 
onan: “Ang kabatan- onan sa Simbahan 
nagtinguha og maayo sa mga butang sa 
Espiritu; sila matinguhaon nga makakat- 
on sa ebanghelyo, ug gusto nila kini nga 
yano, lunsay.” 2

Kon mobati ang kabatan- onan nga misa-
lig ka kanila, ang ilang pagsalig diha sa 
ilang balaan nga potensyal motubo, ug 
sila mosurprisa kanimo sa unsay ilang 
makab- ot. Mahigugmaong ipahibalo nga 
nasayud ka nga sila mahimong respon-
sable sa ilang kaugalingong pagkat- on 
ug mapasaligon nga mosunod sa mga 
sumbanan sa Ginoo. Tabangi sila nga 
makaangkon og panabut kon unsay 
nahibaloan sa Langitnong Amahan 
nga sila mamahimo.

Siyempre, ang mga kabatan- onan dag-
han pa og angayng makat- unan—sama 
natong tanan. Sunda ang ehemplo sa 
Manluluwas pinaagi sa pagpadayon 
sa paghigugma ug pag- awhag kanila, 
mapailubong makigtrabaho uban kanila, 
ug dili gayud mobiya kanila.

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Unsay akong mga gilauman sa 
mga kabatan- onan nga akong gitudloan? 
Unsaon nako sa pagpahayag sa akong 
pagsalig diha kanila?

Ehemplo sa kasulatan. Unsa nga mga 
kasulatan ang nagtudlo kanako kabahin 
sa mga ekspektasyon sa Manluluwas 
alang sa Iyang mga disipulo? (tan- awa, 
sama pananglit, sa Mateo 5:48; Juan 
13:34–35; 14:12).

Tan- awa usab ang “Higugmaa ang Imong 
mga Gitudloan” niini nga kapanguhaan.

HATAGI OG MGA OPORTUNIDAD 
ANG MGA KABATAN- ONAN SA 
PAGTUDLO SA USAG USA
Ang mga kabatan- onan magtinudloay 
sa usag usa sa tanang panahon—sila 
makigbahin sa mga kasinatian, motabang 
sa usa ka higala nga makasabut og usa 
ka baruganan sa ebanghelyo, o mopakita 
og ehemplo pinaagi sa ilang mga lihok. 
Hatagi sila og daghang oportunidad sa 
pagtudlo sa usag usa diha sa klase, kay sa 
kasagaran sila labing makakat- on gikan sa 

usag usa ug gikan sa kasinatian sa pagtud-
lo. Kon imong dapiton ang kabatan- onan 
sa pagtudlo, paggahin og panahon sa 
pagtabang kanila nga tukma nga maka-
andam. Ipakigbahin kanila ang pipila sa 
mga baruganan niini nga kapanguhaan, 
ug ipasabut unsay imong buhaton aron sa 
pagpangandam sa pagtudlo. Ikonsiderar 
kini nga sumbanan: ipasabut ang usa ka 
baruganan nga gusto nimong ilang masab-
tan, ipakita kon unsaon kini sa paggamit, 
papraktisa sila niini, timbang- timbanga ang 
ilang mga paningkamot, ug hatagi sila og 
kahigayunan nga magpraktis pag- usab.

Pinaagi niini imong gitabangan ang 
kabatan- onan dili lamang alang sa usa ka 
leksyon apan alang sa tibuok kinabuhi nga 
pagtudlo sa ebanghelyo sumala sa pamaagi 
sa Manluluwas.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Kinsa diha sa akong klase ang makabe-
nepisyo gikan sa usa ka oportunidad sa 
pagtudlo? Unsaon nako sa pagtabang 
kaniya nga makabaton og usa ka positibo 
nga kasinatian?

Ehemplo sa kasulatan. Samtang nagbasa 
ko sa Lucas 2:40–52, unsay gitudlo kana-
ko sa Espiritu kabahin sa mga kabatan- 
onan diha sa akong klase?

 Tan- awa usab ang video nga “Let Us 
Teach” (LDS.org).

TABANGI ANG MGA KABATAN- 
ONAN NGA MAKAPALAMBO OG 
ESPIRITUHANONG PAGPANING-
KAMOT SA KAUGALINGON
Aron makasugakod sa espirituhanong 
paagi niining makuyaw nga panahon ug 
aron sa pagtuman sa misyon sa Ginoo 
alang kanila, ang kabatan- onan nga 
imong gitudloan magkinahanglan sa 
ilang kaugalingong hugot nga pagtuo ug 
pagpamatuod. Kinahanglang masayud 
sila unsaon sa pagkakaplag og kalig- on 
panahon sa ilang mga pagsulay ug mga 
tubag sa ilang mga pangutana. Dili sila 
mahimong magsalig kanimo o sa ilang 
mga ginikanan.

Samtang magtudlo ka, imbis nga moha-
tag lamang og impormasyon, tabangi 
ang kabatan- onan sa pagdiskobre sa mga 

kamatuoran sa ebanghelyo sa ilang mga 
kaugalingon diha sa mga kasulatan ug 
sa mga pulong sa mga propeta. Kon sila 
adunay mga pangutana, usahay mas 
maayo nga tudloan sila unsaon sa pagpa-
ngita og mga tubag sa ilang mga kauga-
lingon, kay sa tubagon diha- diha dayon 
ang mga pangutana. Sama pananglit, 
mahimo nimong ipakita kanila unsaon sa 
paggamit ang mga study aid diha sa mga 
kasulatan o ang seksyon sa Gospel Topics 
sa LDS.org. Mahimo usab nimong ipa-
kigbahin kon giunsa nimo pagtinguha ug 
pagdawat og personal nga pagpadayag. 
Awhaga sila nga batasanon ang inadlaw 
nga pag- ampo ug makahuluganon nga 
pagtuon sa mga kasulatan. Pinaagi sa 
imong mga pulong ug ehemplo, tudloi 
sila kabahin sa hingpit nga kalipay nga 
moabut gikan sa pagkat- on ug pagsunod 
sa ebanghelyo.

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Ang kabatan- onan ba nga akong 
gitudloan nasayud unsay buhaton kon 
sila adunay mga pangutana o kabalaka 
mahitungod sa ebanghelyo? Unsaon nako 
sa pagtabang kanila nga mahimong mas 
mapaningkamuton sa kaugalingon sa 
espirituhanong paagi?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay gipasabut 
sa “motukod sa inyong tukuranan” diha 
kang Jesukristo? (Helaman 5:12). Unsaon 
nako pagtabang sa mga kabatan- onan sa 
pagbuhat niini?

	1.	David A.	Bednar,	“A	Reservoir	of	Living	Water”	
(fireside	sa	Church	Educational	System	alang	sa	
mga young adult, Peb. 4, 2007), 2, LDS.org.

	2.	J. Reuben	Clark Jr.,	The Charted Course of the 
Church in Education, rev. ed. (1994), 3; tan- awa 
usab sa lds.org/bc/content/ldsorg/manual/
seminary/32709_000.pdf,	p. 3.

Kon ang kabatan- onan nga imong gitudloan adunay ilang kaugalingong 
electronic device, hinumdumi nga kini nga mga himan dili kinahanglan nga 
maoy makapalinga—kini mahimong tinud- anay nga mga himan nga makata-
bang sa pagkat- on. Awhaga ang kabatan- onan sa pagpangita sa mga kasula-
tan ug ubang mga kapanguhaan sa Simbahan dinhi niini nga device aron sa 
pagtubag sa mga pangutana. Makapadala usab ka og mga mensahe ug mga 
link ngadto sa mga kabatan- onan niana nga semana aron sa pagtabang kanila 
sa pagpangandam alang sa umaabut nga mga leksyon.

AYOHA PAGGAMIT ANG TEKNOLOHIYA
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Pagdapit og Makugihon nga Pagkat- on
(Handbook 2: Administering the Church [2010], 5.5.4)

Ang tinuod nga magtutudlo sa ebanghelyo dili matagbaw kon ang mga tigkat- on maminaw lang sa unsay iyang isulti. Ang 
pagkat- on sa ebanghelyo wala gituyo nga mahimong usa ka walay lihok nga kasinatian. Kini usa ka buhat sa hugot nga pagtuo ug 
makugihong paningkamot. Samtang mangandam ka sa pagtudlo, imbis nga maghunahuna og, “Unsay akong buhaton sa pagtud-
lo?” pangutan- a ang imong kaugalingon, “Unsay buhaton sa mga sakop sa akong klase aron makat- on? Unsaon nako sila pagtabang 
aron makadiskobre sa ebanghelyo sa ilang mga kaugalingon? Unsaon nako sila sa pagdasig aron molihok? Si Elder David A. Bednar 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipakigbahin sa pamilyar nga panultihon, “Ang paghatag sa usa ka tawo og isda 
nagpakaon kaniya alang sa usa ka kan- anan. Ang pagtudlo kaniya sa pagpangisda nagpakaon kaniya sulod sa tibuok kinabuhi.” 
Dayon mitudlo siya, “Isip mga ginikanan ug magtutudlo sa ebanghelyo, kamo ug ako wala diha sa negosyo sa pag- apud- apod og 
isda; hinoon, ang atong trabaho mao ang pagtabang [sa atong mga gitudloan] sa pagkat- on sa ®‘pagpangisda’® ug mahimong malig- 
on sa espirituhanon nga paagi.” 1

AWHAGA ANG PAGKAT- ON 
SA GAWAS SA KLASE
Ang pagtuon sa ebanghelyo kausa sa usa 
ka semana dili paigo aron sa paglig- on sa 
mga sakop sa klase batok sa mga tintas-
yon ug mga pagpangilad sa kaaway. Ang 
pagkat- on sa ebanghelyo kinahanglan 
gayud nga nakasentro sa inadlaw nga 
mga paningkamot sa panimalay, lakip 
ang personal ug tibuok pamilya nga 
pagtuon. Ang mga butang nga imong 
isulti ug buhaton isip usa ka magtutudlo 
makalig- on niini nga baruganan. Hatagi 
ang mga tigkat- on og piho nga mga pag-
dapit sa pagtuon sa ebanghelyo sa gawas 
sa klase, ug kanunay silang hangyoa sa 
pagpakigbahin sa unsay ilang nakat- 
unan. Sama pananglit, mahimo nimong 
dapiton ang tanang mga sakop sa klase 
nga motambong sa klase nga andam nga 
mopakigbahin og makahuluganon nga 
tudling gikan sa gi- assign nga basahon. 
O mahimo nimong dapiton ang usa ka 
sakop sa klase sa pagpangandam nga 
motudlo og usa ka bahin sa leksyon. 
Bisan ang gagmayng mga bata mahimong 
hatagan og mga pagdapit sa pagkat- on, 
uban sa suporta sa mga ginikanan, sa 
gawas sa klase.

Ang usa ka pag- awhag sa pagkat- on diha 
sa panimalay kinahanglang labaw pa kay 
sa pagpahinumdom lang kabahin sa usa 
ka buluhaton sa pagbasa. Kinahanglang 
makaaghat ug makadasig kini. Sama 
pananglit, mahimong moingon ka, “Kon 
gusto ninyong mapalambo ang inyong 
abilidad sa pag- ila sa mga aghat sa 

Espiritu, makakaplag kamo og bililhong 
mga panabut diha sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad 8–9. Dapiton ko kamo sa pag-
basa niini nga mga seksyon sa dili pa ang 
atong sunod nga klase.”

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsaon nako paggamit ang oras sa klase 
sa lahi nga paagi tungod kay akong naki-
ta ang panimalay nga sentro sa pagkat- on 
sa ebanghelyo?

Ehemplo sa kasulatan. Sa dihang si Jesus 
mitudlo sa mga Nephite human sa Iyang 
Pagkabanhaw, ngano kaha nga gisugo 
Niya sila sa pagpamauli aron sa pagpama-
landong ug pag- ampo kabahin sa Iyang 
mga pulong? (tan- awa sa 3 Nephi 17:2–3).

Tan- awa usab ang “Suportahi ang Pagkat- 
on sa Ebanghelyo diha sa Panimalay” 
niini nga kapanguhaan.

IBUTANG ANG RESPONSIBILIDAD 
DIHA SA MGA TIGKAT- ON
Samtang importante ang tahas sa usa ka 
magtutudlo, ang mga tigkat- on sa kata-
pusan maoy responsable alang sa ilang 
kaugalingong pagkat- on. Ikonsiderar kon 
sa unsang paagi nga makatabang ka sa 
mga tigkat- on nga modawat ug motuman 
niini nga responsibilidad. Sama panang-
lit, kon ang usa ka kasulatan gibasa diha 
sa klase, sa dili pa ka mopakigbahin sa 
imong mga panabut, mahimo nimong 
pangutan- on ang mga sakop sa klase 
kon unsay ilang nakat- unan sa tudling. 
Pahibaloa sila nga wala ka mangita og 
piho nga tubag apan nga tinuoray ka nga 
interesado sa unsay ilang nakat- unan. 
Mahimo nimong mabantayan nga ang 

mga pangutana ug mga panabut nga 
nagdapit sa Espiritu moabut gikan sa 
makugihong tigkat- on ingon ka sagad 
niadtong gikan sa mga magtutudlo.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsa ang pipila ka mga butang nga akong 
mahimo sa pagtabang sa mga sakop sa 
akong klase nga angkunon ang respon-
sibilidad alang sa ilang kaugalingong 
pagkat- on?

Ehemplo sa kasulatan. Giunsa sa Manlu-
luwas pag- awhag ang Iyang mga sumu-
sunod nga angkunon ang responsibilidad 
alang sa ilang kaugalingong pagkat- on? 
(tan- awa, sama pananglit, sa Lucas 
10:25–28; Ether 2:22–25).

IPAHAYAG ANG PAGSALIG PINAAGI 
SA TAAS NGA MGA EKSPEKTASYON
Ang pipila ka mga tigkat- on dili masa-
ligon sa ilang abilidad sa pagkat- on sa 
ebanghelyo diha sa ilang kaugalingon. Si 
Elder Bruce R. McConkie mitudlo, “Ang 
matag [tawo] adunay access sa samang 
mga kasulatan ug adunay katungod sa 
giya sa samang Balaang Espiritu.” 2 Kon 
mopahayag ka og pagsalig sa mga sakop 
sa imong klase ug mopamatuod nga ang 
Espiritu Santo motudlo kanila, imo silang 
gitabangan nga makab- ut ang taas nga 
mga ekspektasyon sa Ginoo alang sa mga 
tigkat- on sa ebanghelyo. Daghan kanila 
wala gayud masayud kon unsay ilang 
makab- ut gawas kon sila makadawat og 
mga pagdapit ug pag- awhag gikan kani-
mo nga sila maningkamot sa ilang mga 
kaugalingon. Ipakigbahin kanila kining 
makapadasig nga pagdapit gikan ni Presi-
dente Dieter F. Uchtdorf: “Dapiton ko . . . 
kamo nga mahimong mga eksperto sa 
mga doktrina sa ebanghelyo.” 3

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsay nahimo sa uban aron sa pagta-
bang kanako nga mobati nga masali-
gon sa akong abilidad sa pagkat- on sa 
ebanghelyo?

Ehemplo sa kasulatan. Ang Manluluwas 
mipahayag sa Iyang pagsalig diha sa 
Iyang mga disipulo pinaagi sa paghatag 

Ang	mga	footnote	sa	kasulatan	ug	ang	Giya	ngadto	sa	mga	Kasulatan	maoy	
bililhon nga mga kapanguhaan aron sa pagtabang kanato nga makasabut sa 
mga kasulatan. Ikonsiderar kini nga panabut sa doktrina gikan sa natala diha 
sa Giya ngadto sa mga Kasulatan kabahin sa pag- ampo: “Ang katuyoan sa 
pag- ampo dili sa pag- usab sa kabubut- on sa Dios, apan sa pagsiguro sa atong 
mga kaugalingon ug alang sa uban sa mga panalangin nga ang Dios andam 
sa paghatag, apan nga kita kinahanglan mangayo sa ingon aron makabaton” 
(Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pag- ampo”).

MGA TABANG SA 
PAGTUON SA EBANGHELYO

BAHIN 4: PAGDAPIT OG MAKUGIHON NGA PAGKAT-ON
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kanila og mahagiton apan makab- ot nga 
mga pagdapit (tan- awa, sama pananglit, 
sa Lucas 5:1–11). Unsay akong mahimo 
aron sa pagsunod sa Iyang ehemplo?

AWHAGA ANG PAGPAKIGBAHIN
Kon ang mga tigkat- on mopakigbahin sa 
ilang nakat- unan, sila dili lamang mobati 
sa Espiritu ug molig- on sa ilang kaugali-
ngong mga pagpamatuod, apan nag- 
awhag usab sila sa mga sakop sa klase sa 
pagdiskobre sa mga kamatuoran sa ilang 
mga kaugalingon. Agig dugang sa pag-
pakigbahin sa unsay imong nakat- unan 
gikan sa imong pagtuon, awhaga ang mga 
tigkat- on sa pagpakigbahin. Mahimo ka 
nga mangutana og mga pangutana sama 
sa “Unsa nga mga kamatuoran ang tataw 
kaayo kaninyo niini nga mga bersikulo?” 
o “Unsay inyong nakat- unan kabahin sa 
pagluwas niadtong nangawala samtang 
nagbasa kamo sa istorya ni Presidente 
Monson?” Ang gagmay nga mga bata 
makahimo sa pagpakigbahin pinaagi sa 
pagdrowing og mga litrato o pag- asoy og 
mga istorya. Pagreserba og panahon alang 
sa pagpakigbahin sa mga estudyante diha 
sa matag leksyon—sa pipila ka sitwasyon, 
mahimo nimong mabantayan nga kini 
nga mga diskusyon mao ang leksyon.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsaon nako sa pag- awhag ang mga 
sakop sa akong klase sa pagpakigbahin 
sa unsay ilang nakat- unan.

Ehemplo sa kasulatan: Ang Lucas 10:1–9 
nagrekord nga ang Manluluwas mipadala 
sa Iyang mga disipulo sa pagpakigbahin 
sa unsay ilang nakat- unan gikan Kaniya. 
Sa unsang paagi kini nga kasinatian 
mipanalangin kanila? (tan- awa sa mga 
bersikulo 17–24).

TUDLOI ANG MGA TIGKAT- ON 
SA PAGPANGITA OG MGA TUBAG 
DIHA SA MGA KASULATAN
Ang usa ka tawo kinsa makahibalo moku-
ha og kahulugan gikan sa mga kasulatan 
ug modangup ngadto niini matag adlaw 
maka- access sa balaanong paggiya aron 
sa pagbuntog sa bisan unsang hagit. Ang 
ingon nga tawo dili magsalig sa magtutulo 
alang sa espirituhanong kalig- on. Samtang 

magtudlo ka, pangutana og mga panguta-
na nga magkinahanglan sa mga tigkat- on 
sa pagpangita og mga tubag diha sa mga 
kasulatan. Gani mas maayo pa, tabangi sila 
nga makat- on unsaon sa pagpangutana sa 
ilang kaugalingong mga pangutana. Taba-
ngi sila nga makakita nga bisan tuod ang 
mga kasulatan gisulat daghang katuigan 
na ang milabay, naglangkob kini sa mga 
tubag sa Ginoo sa mga pangutana ug mga 
problema nga giatubang natong tanan.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsa nga tambag ang akong mahatag 
sa mga sakop sa klase aron sa pagtabang 
kanila nga adunay mas maayo nga mga 
kasinatian sa pagpangita og mga tubag 
diha sa mga kasulatan?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
nakat- unan gikan sa ehemplo ni Nephi 
diha sa 1 Nephi 19:22–24 ug 2 Nephi 
25:1–4?

DAPITA ANG MGA TIGKAT- ON SA 
PAGREKORD OG MGA IMPRESYON
Awhaga ang mga tigkat- on sa pagrekord 
sa mga impresyon nga ilang nadawat 
gikan sa Espiritu Santo samtang magtuon 
sila sa ebanghelyo. Alang sa gagmayng 
mga bata kini nagpasabut sa pagdrowing 
og hulagway o pagpakigbahin sa ilang 
mga hunahuna ngadto sa ilang mga gini-
kanan. Tudloi ang mga tigkat- on nga usa-
hay ang Espiritu motudlo kanila og mga 
butang atol sa diskusyon sa klase nga dili 

gayud ipamulong og kusog. Mitudlo si 
Elder Richard G. Scott, “Isulat diha sa usa 
ka luwas nga dapit ang importanting mga 
butang nga inyong nakat- unan gikan sa 
Espiritu. Inyong makaplagan nga sam-
tang magsulat kamo sa bililhon nga mga 
impresyon, kasagaran adunay daghan 
pa nga moabut. Usab, ang kasayuran nga 
inyong naangkon mahimong anaa sa 
tibuok ninyong kinabuhi.” 4

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Kanus- a ko napanalanginan pinaagi sa 
pagrekord og espiritwal nga impresyon?

Ehemplo sa kasulatan. Ang Manluluwas 
mihangyo sa mga Nephite sa pagsulat sa 
mga butang nga gitudlo kanila (tan- awa 
sa 3 Nephi 16:4; 23:4, 11; 27:23). Unsa nga 
mga panalangin ang miabut gikan niana 
nga sugo?

	1.	David A.	Bednar,	“Magtukaw	uban	sa	Bug-	os	
nga Pagkamapadayunon,” Ensign o Liahona, 
Mayo 2010, 42–43.

	2.	Bruce R.	McConkie,	“Finding	Answers	to	Gospel	
Questions,” in Charge to Religious Educators, 
3rd ed. (1994), 80; see also lds. org/ manual/ 
teaching - seminary - preservice - readings 
- religion - 370 - 471 - and - 475.

	3.	Dieter F.	Uchtdorf,	“Inyong	Potensyal,	Inyong	
Pribilehiyo,” Ensign o Liahona, Mayo 2011, 59.

	4.	Richard G.	Scott,	“To	Acquire	Knowledge	and	
the Strength to Use It Wisely,” Ensign, Hunyo 
2002, 32.

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug sa pagpangutana. Mahimong usa 
kini ka oportunidad sa pagpakita og 
mga paagi sa pagdapit og makugihon 
nga pagkat- on.

Pagkat- on og dungan. Dapita ang mga 
magtutudlo sa paghisgot sa usa o dag-
han pa nga mga ideya niini nga seksyon.
Pagpraktis. Sa wala pa ang miting, 
i- assign ang matag magtutudlo nga 
magkat- on og usa ka baruganan sa 
ebanghelyo ug motambong sa miting 
nga andam sa pagdasig sa uban nga 
mga magtutudlo sa pagkat- on kabahin 

sa baruganan. Sa unsang paagi kini 
nga pamaagi lahi kay sa yano lang nga 
pagtudlo sa uban kabahin sa baruga-
nan? Sa unsang paagi kini mopanala-
ngin sa mga tigkat- on?
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON
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BAHIN 4: PAGDAPIT OG MAKUGIHON NGA PAGKAT- ON

Pangutana og Dinasig nga mga Pangutana

Ang Manluluwas nangutana og mga pangutana nga midapit sa mga tigkat- on nga mohunahuna ug mobati pag- ayo sa mga kamatuo-
ran nga Iyang gitudlo. Ang atong mga pangutana makadasig sa samang paagi sa mga tigkat- on sa pagpamalandong sa mga kamatuo-
ran sa ebanghelyo ug sa pagpangita og mga paagi sa paggamit niini diha sa ilang kinabuhi. Ang usa ka dinasig nga pangutana maoy 
usa ka pagdapit ngadto sa mga tigkat- on sa pagdiskobre sa mga kamatuoran sa ebanghelyo sa ilang kaugalingon ug sa pagtimbang- 
timbang sa ilang pagsabut ug pasalig ngadto niadto nga mga kamatuoran. Ang dinasig nga mga pangutana makahimo sa pagkat- on 
sa ebanghelyo nga mas makapainteres ug makahuluganon nga kasinatian sa personal nga paagi.

PANGUTANA OG MGA PANGUTANA 
NGA MAKATABANG SA MGA 
TIGKAT- ON NGA MAKAANGKON 
OG SUKARANANG KAHIBALO SA 
MAHANGTURONG MGA KAMATUORAN
Sa dili pa ang mga sakop sa klase maka-
hisgot og istorya sa kasulatan o baruga-
nan sa ebanghelyo, kinahanglan silang 
makasabut niini. Pipila sa imong mga 
pangutana kinahanglan nga moawhag sa 
mga tigkat- on sa pagsiksik sa mga kasu-
latan aron makaangkon og sukaranan 
nga kahibalo sa usa ka istorya o baruga-
nan. Ang ingon nga mga pangutana sa 
kasagaran adunay piho nga mga tubag, 
apan kasagaran nga labing maayo nga 
tugotan ang mga tigkat- on sa pagdisku-
bre sa mga tubag sa ilang mga kaugali-
ngon. Sama pananglit, kon nagtuon ka sa 
Mateo 26:36–46, mahimo ka nga mangu-
tana, “Unsa nga mga detalye ang inyong 
nakita niini nga mga bersikulo nga nag-
hulagway sa kasinatian sa Manluluwas 
didto sa Tanaman sa Getsemani? Unsay 
Iyang gibuhat alang kanato didto?” O, 
kon nagtudlo ka og gagmayng mga bata, 
mahimo nimong ihulagway ang kasinati-
an sa Manluluwas sa Getsemani sa imong 
kaugalingong mga pulong ug dayon 
pangutan- a ang mga bata nga isulti diha 
kanimo unsa ang gibuhat ni Jesus didto.

Kini nga mga diskusyon kinahanglang 
molapas pa sa mga detalye sa istorya, 
bisan kon importante kini. Pangutana 
og mga pangutana nga makatabang sa 
imong mga sakop sa klase sa pagdiskobre 
sa mga baruganan sa ebanghelyo—ang 
mahangturon, makapausab sa kinabu-
hi nga mga kamatuoran diha sa mga 
kasulatan.

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Unsa nga mga istorya sa kasulatan 
o mga baruganan ang kinahanglang 
masabtan sa mga sakop sa akong klase 
sa umaabut nga leksyon? Unsa nga mga 
pangutana ang akong mapangutana sa 
pagtabang kanila nga makaangkon og 
sukaranan nga pagsabut gikan sa mga 
kasulatan?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
makat- unan gikan sa mga pangutana 
nga gipangutana sa Manluluwas diha 
sa Mateo 10:25–28?

PANGUTANA OG MGA 
PANGUTANA NGA MOTANDOG SA 
KASINGKASING UG HUNAHUNA
Kon ang mga tigkat- on aduna nay suka-
ranan nga kahibalo kabahin sa usa ka 
istorya o baruganan, pangutana og mga 
pangutana nga makatabang kanila nga 
mamalandong sa kahulugan niini aron 
nga ang istorya o baruganan makatan-
dog sa ilang mga kasingkasing ug mga 
hunahuna. Mahimo nimong hangyoon 
ang mga tigkat- on nga mopakigbahin 
sa unsay ilang gibati kabahin sa usa ka 
tudling sa kasulatan, kon unsa kaha ang 
gibati sa mga tawo diha sa mga kasulatan, 
o sa unsang paagi ang mga kamatuoran 
diha sa tudling adunay kalabutan sa atong 
kinabuhi. Tungod kay ang mga tubag 
niini nga mga pangutana kanunay nga 
magsalig sa mga pagbati ug kasinatian 
sa mga tigkat- on, ang mga pangutana sa 
kasagaran walay usa lamang ka husto nga 
tubag. Kasagaran kini nga mga pangu-
tana magsugod sa mga pulong nga sama 
sa “sa imong opinyon” o “unsay imong 
gibati.” Sama pananglit, mahimo ka nga 
mangutana, “Unsa kaha ang gibati sa mga 

Apostoles samtang naglakaw sila padu-
long sa Tanaman sa Getsemani uban sa 
Manluluwas? Unsay imong gibati kabahin 
sa unsay gibuhat ni Jesus didto? Sa unsang 
paagi ang atong mga kinabuhi napanala-
nginan tungod sa pag- antus sa Manlulu-
was didto sa tanaman?”

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Sa unsang paagi nga ang mga pangutana 
sama nianang sa ibabaw makadasig sa 
mga tigkat- on sa paghimo og mga kausa-
ban sa ilang mga kinabuhi?

Ehemplo sa kasulatan. Kanus- a ang 
Manluluwas o ang uban diha sa mga 
kasulatan nangutana og mga pangutana 
nga midasig og kinasingkasing nga pag-
pamalandong? (tan- awa, sama pananglit, 
sa Mateo 16:13–15; Juan 1:37–38).

 Tan- awa usab ang video nga “Ask Us 
Questions” (LDS.org).

PANGUTANA OG MGA PANGUTANA 
NGA MODAPIT SA MGA 
TIGKAT- ON SA PAGLIHOK
Pipila ka mga pangutana moaghat sa 
mga tigkat- on sa paggamit sa unsay 
ilang nakat- unan ug pagpasalig sa ilang 
mga kaugalingon nga mas hingpit nga 
mosunod sa ebanghelyo. Sa kadagha-
nang sitwasyon, kini nga mga pangutana 
kinahanglan modapit sa mga tigkat- on sa 
pagpaminaw sa mga pag- aghat sa Espiritu 
kabahin sa unsay angay nilang buhaton. 
Sama pananglit, mahimo ka nga mangu-
tana, “Samtang atong gihisgutan ang 
pag- antus sa Manluluwas sa Getsemani, 
unsa nga espirituhanong mga impresyon 
ang inyong nadawat?” o “Unsay inyong 
buhaton sa lahi nga paagi tungod sa unsay 
inyong nakat- unan karon?” Sa kasagaran 
dili kini mga pangutana nga pagahisgu-
tan; kini alang sa personal nga pagpama-
landong. Ang mga tigkat- on kinahanglang 
mopakigbahin lamang sa ilang mga tubag 
kon sila mobati nga komportable sa pag-
buhat niini.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Sa unsang paagi nga ang mga panguta-
na nga gipangutana sa dinasig nga mga 
magtutudlo mipalawum sa akong pasalig 
ngadto ni Jesukristo?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
makat- unan gikan sa paagi ni Alma sa 

Ang maayo nga mga pangutana nagkinahanglan og panahon sa pagtubag. Nag-
kinahanglan kini og pagpamalandong, pagsiksik, ug inspirasyon. Ang panahon 
nga imong gigahin sa paghulat og mga tubag sa usa ka pangutana mahimong 
usa ka sagrado nga panahon sa pagpamalandong. Likayi ang tintasyon nga 
hunungon dayon kini nga panahon pinaagi sa pagtubag sa imong kaugalingong 
pangutana o pagbalhin ngadto sa laing butang. Sultihi ang mga tigkat- on nga 
hatagan nimo sila og panahon sa pagpamalandong sa dili pa sila motubag.

AYAW OG KAHADLOK SA KAHILUM
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pagdapit sa iyang mga katawhan nga mag-
pabunyag? (tan- awa sa Mosiah 18:7–12).

Tan- awa usab sa “Dapita ang mga 
Tigkat- on sa Paglihok” dinhi niini nga 
kapanguhaan.

PANGUTANA OG MGA PANGUTANA 
NGA MODAPIT SA MGA 
TIGKAT- ON SA PAGPAMATUOD
Ang pagpangutana og mga pangutana 
nga makaawhag sa mga tigkat- on sa 
pagpamatuod kabahin sa mga baruganan 
nga gitudlo mahimong usa ka gamha-
nan nga paagi sa pagdapit sa Espiritu. 
Samtang ang mga tigkat- on namalandong 
niini nga mga pangutana, sila makaila sa 
mga higayon sa dihang sila nakaamgo 
sa impluwensya sa Ginoo diha sa ilang 
mga kinabuhi. Ang ilang mga pagpama-
tuod—ug ang pagpamatuod sa uban diha 
sa klase—motubo samtang ang Espiritu 
mohatag og pagsaksi sa kamatuoran. Aron 
sa pagdapit og mga pagpamatuod, mahi-
mo ka nga mangutana og mga pangutana 
sama sa “Sa unsang paagi ninyo nasayran 
nga si Jesukristo mitubos sa inyong mga 
sala?” o “Sa unsang paagi ninyo nasabtan 
ang gibuhat sa Manluluwas alang kanato 
didto sa Getsemani?” o, kon nagtudlo ka 
og gagmayng mga bata, “Unsay inyong 
gibati kabahin ni Jesus?”

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Unsay nakaaghat sa mga sakop sa 
akong klase sa pagpamatuod? Unsaon 
nako sila sa pag- awhag aron mopamatuod?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay epekto sa 
pangutana ni Haring Benjamin diha sa 
Mosiah 5:1 ngadto sa iyang mga kataw-
han? (tan- awa usab sa mga bersikulo 
2–5). Unsaon nako paggamit kini nga 
ehemplo sa akong pagtudlo?

PANGUTANA OG MGA 
PANGUTANA NGA MOAWHAG 
OG PAGTIMBANG- TIMBANG 
SA KAUGALINGON
Sa dihang si Alma misangyaw ngadto 
sa mga katawhan sa Zarahemla, siya 
nangutana og makasusi sa kaugalingon 
nga mga pangutana sama niini: “Kamo 

sa espirituhanon nga paagi natawo ba 
sa Dios? . . . Kamo nakasinati ba niining 
dako nga kausaban diha sa inyong mga 
kasingkasing? (Alma 5:14). Mahimo 
ka nga mangutana og susama nga mga 
pangutana sa pag- awhag sa mga tigkat- on 
sa pagtimbang- timbang sa ilang kinaiya 
ug pasalig ngadto sa ebanghelyo—sama 
pananglit, “Aduna ba kamoy hugot nga 
pagtuo aron mobayad og ikapulo?” o 
“Gisultihan ba ninyo ang inyong pamilya 
nga gihigugma ninyo sila?” Sultihi ang 
mga tigkat- on nga dili kusgon pagtubag 
kini nga mga pangutana; ang katuyoan 
sa ingon nga mga pangutana mao ang 
pagtabang sa mga tigkat- on nga pribadong 
motimbang- timbang sa ilang kauga-
lingong kinaiya ug pasalig ngadto sa 
ebanghelyo.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Kanus- a man nga ang usa ka dinasig 
nga pangutana nakatabang kanako sa 
pagtimbang- timbang sa akong espirituha-
nong paglambo ug pasalig? Unsa nga mga 
pangutana ang akong mapangutana aron 
sa pag- awhag og pagtimbang- timbang 
sa kaugalingon sa mga tawo nga akong 
gitudloan?

Ehemplo sa kasulatan. Samtang nagbasa 
ko sa Juan 21:15–17, unsa ang tataw kaayo 
kanako kabahin sa mga pangutana nga 
gipangutana ni Jesukristo kang Pedro?

PANGUTANA OG MGA PANGUTANA 
NGA MOBANA- BANA SA PAGSABUT
Aron sa pagtino kon ang mga sakop sa 
klase nakasabut og usa ka baruganan, 
sulayi ang pagpangutana og sama sa 
“Unsay imong nakat- unan kabahin sa 
Pag- ula ni Jesukristo?” Usa ka pangutana 
nga nagdapit sa mga tigkat- on sa pagpa-
hayag sa usa ka baruganan sa ebanghelyo 
sa ilang kaugalingong mga pulong—ila-
bi na kon gipangutana sa pagsugod sa 
klase—makatabang kanimo nga mabana- 
bana kon unsa ka dugay nimo nga gahi-
nan og panahon ang pagtuon niana nga 
baruganan diha sa klase.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsa ang pipila ka laing mga paagi nga 
mabana- bana nako ang nasabtan sa mga 
sakop sa klase?

Ehemplo sa kasulatan. Giunsa ni Ammon 
pagbanabana ang panabut ni Haring 
Lamoni? (tan- awa sa Alma 18:24–36).

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.
Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 
o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon. Ayaw sulayi pagtudlo ang 
tanang hilisgutan sa usa ka miting.

Pagpraktis. Hangyoa ang mga mag-
tutudlo (sa tinagsa o sa ginagmay nga 
mga grupo) sa pagsunod sa mga lagda 
niini nga seksyon ug sa pagsulat og 
pipila ka mga pangutana nga sa ilang 
hunahuna makabenepisyo sa mga 
sakop sa klase atol sa umaabut nga lek-
syon. (Tingali makatabang nga ihatag sa 
mga magtutudlo kini nga pagdapit mga 
pipila ka adlaw sa wala pa ang miting 
aron moabut sila nga andam.) Dapita 

ang mga magtutudlo sa pagpakigbahin 
sa ilang mga pangutana sa usag usa ug 
paghatag	og	feedback.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON
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BAHIN 4: PAGDAPIT OG MAKUGIHON NGA PAGKAT- ON

Pangulohi ang Dinasig nga mga Diskusyon

Sa dihang mitudlo ang Manluluwas, sobra pa ang Iyang gibuhat kay sa pagpakigbahin lang og impormasyon. Gihatagan Niya ang 
Iyang mga disipulo og mga oportunidad sa pagpangutana ug pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod. Ang Iyang sumbanan sa 
pagtudlo ug pagkat- on nagdapit kanato nga “motudlo sa usag usa sa doktrina sa gingharian” aron ang “tanan unta mahatagan og 
kaayohan sa tanan, ug nga ang matag tawo makabaton og managsama nga kahigayunan” (D&P 88:77, 122). Isip usa ka magtutudlo, 
makaawhag ka og makadasig nga mga diskusyon nga gipalambo sa mga kasinatian ug mga pagpamatuod sa mga tigkat- on. Bisan 
ang gagmayng mga bata sa kasagaran adunay daghan og matampo. Ang madasigon nga diskusyon dili maoy nag- una nimo nga 
tumong isip usa ka magtutudlo, apan kini makasuporta niana nga tumong—sa pagtabang sa mga tigkat- on nga mapalambo ang 
ilang hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug mas mahisama Kaniya.

PAGMUGNA OG PALIBUT NGA 
NAGDASIG OG DISKUSYON
Ang mga klase ug mga miting sa Simba-
han naghatag sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw og mga oportunidad sa 
paglig- on sa usag usa pinaagi sa pagpa-
kigbahin sa mga hunahuna, mga kasina-
tian, ug mga pagpamatuod. Ang palibut 
nga imong gimugna diha sa classroom 
makatabang sa pag- awhag niini nga mga 
matang sa panag- istoryahay. Ang imong 
mga pulong, ang imong mga lihok—gani 
ang pagpahimutang sa kwarto, lakip 
na ang mga suga ug paghan- ay sa mga 
lingkuranan—makatabang sa pagtukod 
og diwa sa pagtinahuray sa usag usa ug 
sa aktibo nga pagkat- on.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsay akong mausab kabahin sa palibut 
sa akong classroom aron sa pag- awhag og 
mas makapalig- on nga mga diskusyon?

Ehemplo sa kasulatan. Sama sa girekord 
diha sa Juan 21:8–12, unsay gibuhat ni 
Jesus sa pag- andam og usa ka palibut diin 
Siya epektibong makatudlo sa Iyang mga 
disipulo? Unsaon nako sa pagsunod sa 
Iyang ehemplo?

 Tan- awa usab ang video nga “We 
Share” (LDS.org).

PANGUTANA OG MGA 
PANGUTANA NGA MOAWHAG 
OG PAGPAMALANDONG
Ang usa ka maayong diskusyon kanunay 
magsugod sa usa ka maayo nga pangu-
tana—usa ka pangutana nga nagdapit 
sa mga tawo sa paghunahuna og maayo 
kabahin sa ebanghelyo. Sama pananglit, 

mahimo ka nga mangutana, “Unsa nga 
mga kamatuoran sa doktrina ang gitudlo 
diha sa istorya ni Joseph Smith sa Unang 
Panan- awon?” o “Sa unsang paagi ang 
Unang Panan- awon ni Joseph Smith naka-
himo og kalainan sa inyong kinabuhi?”

Kon mangutana niini nga matang sa 
pangutana, hatagi ang mga tigkat- on og 
panahon sa pagpamalandong sa ilang 
mga tubag. Usahay ang pagsulat daan og 
usa ka pangutana diha sa pisara makaaw-
hag og pagpamalandong. Mahimo gani 
nimong pahibaloon ang mga tigkat- on 
nga gusto nimo silang mogahin og mubo 
nga panahon sa paghunahuna sa dili 
pa motubag. Dapita sila nga hilum nga 
mohangyo sa Langitnong Amahan nga 
dasigon sila samtang namalandong sila 
sa pangutana. Niini nga mga higayon sa 
hilum nga paghunahuna, ang Espiritu 
makadasig sa mga indibidwal.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsa nga mga pangutana ang mahimo 
nakong ipangutana sa akong sunod nga 
leksyon aron sa pagdasig og pagpamalan-
dong ug diskusyon?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
nakat- unan gikan sa mga pangutana 
nga gipangutana sa Manluluwas? (tan- 
awa, sama pananglit, sa Mateo 16:13–17; 
Lucas 10:25–26).

TUGUTI ANG TANAN SA PAG- APIL
Ang tanan adunay ikatampo, apan usahay 
dili tanan ang nahatagan og kahigayu-
nan. Ang Kristohanong mga magtutudlo 
interesado sa pagkat- on sa matag tawo, 
dili lang niadtong maayong mopahayag 

sa ilang kaugalingon. Pangita og mga paa-
gi nga madugangan ang gidaghanon sa 
mga sakop sa klase nga mopakigbahin sa 
ilang mga pagpamatuod. Sama pananglit:
■ Mahimo nimong bahinon ang mga 
tigkat- on ngadto sa mga paris o gagmay 
nga mga grupo sa diskusyon, o bisan 
ngadto sa gagmay nga mga klase, sumala 
sa pagtugot sa bishopric.

■ Mahimo nimong dapiton ang mga 
sakop sa klase sa pagsulat sa ilang mga 
hunahuna o mga pagbati ug hangyoa ang 
pipila sa pagpakigbahin sa ilang gisulat.

■ Mahimo kang moingon nga “Mami-
naw kita niadtong wala pa mopakigbahin” 
o “Makapaikag kana nga komentaryo. 
Unsay hunahuna sa uban?”

■ Kon nagtudlo ka og mga bata, mahi-
mo ka nga maghunahuna og usa ka yano 
nga dula nga maglakip sa tanan.

Mahimo ka nga dasigon sa pagdapit og 
usa ka piho nga tawo nga mopakigba-
hin—tingali tungod kay siya adunay usa 
ka panglantaw nga mahimong makabe-
nepisyo sa uban nga maminaw. Ikonside-
rar ang pagpangutana og mga pangutana 
nga mogamit sa mga kasinatian ug mga 
kalig- on sa usa ka tawo, sama sa “Unsay 
natudlo kanimo sa imong kasinatian isip 
sa usa ka inahan kabahin sa Kristoha-
nong gugma?”

Ayaw kaayo og sobrang paghunahuna sa 
unsay imong itudlo nga makalimot na ka 
sa pagpasalamat sa mga tigkat- on alang 
sa ilang mga natampo. Kinahanglan 
masayud sila nga nakadayeg ka sa ilang 
kaandam sa pagpakigbahin sa ilang mga 
panabut ug mga pagpamatuod.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Gawas sa paghimo og mga komentaryo o 
pagpakigbahin og mga kasinatian, unsa 
pa ang pipila ka laing mga paagi diin ang 
mga sakop sa klase makaapil?

Ehemplo sa kasulatan. Giunsa sa Man-
luluwas paglakip niadtong kanunay 
nga nataligam- an? (tan- awa sa Marcos 
10:13–16; Juan 4:3–42).

Ang husto nga mga pangutana makahimo og kalainan tali sa usa ka dinasig 
nga diskusyon nga naglig- on sa hugot nga pagtuo ug pagpamatuod ug sa usa 
nga makapaikag lamang o gani dili mabungahon. Alang sa dugang impormas-
yon kabahin sa pagpangutana og dinasig nga mga pangutana, tan- awa ang 
“Pangutana og Dinasig nga mga Pangutana” niini nga kapanguhaan.

PANGUTANA OG DINASIG NGA MGA PANGUTANA
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TUGUTI ANG ESPIRITU NGA MOGIYA
Samtang imong pangulohan ang mga 
diskusyon, tugoti ang Espiritu Santo 
nga mogiya kanimo. Siguroha nga ang 
mga diskusyon kanunay nga positibo 
ug makapabayaw. Ayaw humana dayon 
ang usa ka makadasig nga diskusyon 
aron lang makompleto ang tanang mga 
materyal sa leksyon, ilabi na kon imong 
namatikdan nga ang diskusyon makahu-
luganon ngadto sa imong mga gitudloan.

Mga pangutana nga angay pamalan-
dungan. Unsaon nako pagkahibalo 
nga ang usa ka diskusyon gigiyahan sa 
Espiritu? Unsaon nako pagkahibalo kon 
kanus- a tapuson ang usa ka diskusyon 
ug mopadayon?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay akong 
nakat- unan gikan sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad 50:21–22 kabahin sa pagsunod 
sa Espiritu samtang magtudlo ko?

PANGUTANA OG FOLLOW- UP 
NGA MGA PANGUTANA.
Kon adunay mopakigbahin og usa 
ka doktrinal nga panabut o espiri-
tuhanong kasinatian, tingali imong 
mabantayan nga siya—o ang laing tawo 
diha sa klase—adunay daghan pa nga 

mapakigbahin. Ang follow- up nga mga 
pangutana makaaghat og dugang nga 
mga komentaryo ug mosangput ngadto 
sa mas lawom nga mga panabut. Sama 
pananglit, mahimo ka nga mangutana, 
“Nganong importante man kini nga 
baruganan diha kanimo?” o “Unsa pa nga 
mga tudling sa kasulatan ang nagtudlo 
niini nga kamatuoran?”

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsaon nako sa pag- awhag ang akong 
mga gitudloan nga mas maghunahuna 
og maayo kabahin sa mga baruganan nga 
ilang gihisgutan?

Ehemplo sa kasulatan. Giunsa sa Manlu-
luwas pagdasig ang Iyang mga disipulo 
nga mas maghunahuna og maayo sa Iyang 
mga pagtulun- an? (tan- awa, sama panang-
lit, sa Lucas 24:13–32; Juan 21:15–18).

 Tan- awa usab ang video nga “Asking 
Follow- Up Questions” (LDS.org).

PAMINAW
Ang pagpaminaw usa ka buhat sa 
gugma. Kini nagkinahanglan nga kita 
mas manumbaling kon unsay anaa sa 
kasingkasing sa laing tawo kay sa unsay 
sunod diha sa atong agenda o outline. 

Hangyoa ang Langitnong Amahan sa 
pagtabang kanimo nga makasabut kon 
unsay isulti sa imong mga sakop sa klase. 
Samtang hatagan nimo og mainampi-
ngong pagtagad ang ilang gipamulong ug 
wala gipamulong nga mga mensahe, mas 
makasabut ka sa ilang mga panginahang-
lan, sa ilang mga kabalaka, ug sa ilang 
mga tinguha. Ang Espiritu motabang 
kanimo nga mahibalo kon unsaon sa pag-
tudlo kanila, unsa nga follow- up nga mga 
pangutana ang ipangutana, ug unsaon sa 
pagtabang nga matubag ang ilang mga 
panginahanglan.

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Unsaon man nako sa pagkahibalo 
nga ang usa ka tawo naminaw kanako? 
Unsaon nako pagpakita sa mga sakop sa 
klase nga kinasingkasing ko nga nami-
naw kanila?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay nakat- 
unan ni Alma pinaagi sa pagpaminaw 
sa kabus nga mga Zoramite? (tan- awa sa 
Alma 32:4–8). Sa unsang paagi nga ang 
iyang nakat- unan nakaapekto sa iyang 
pagtudlo?

Tan- awa usab sa Isangyaw ang Akong 
Ebanghelyo [2004], 185–86.

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.
Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 
o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon. Ayaw sulayi pagtudlo ang 
tanang hilisgutan sa usa ka miting.

Pagpraktis. Dapita ang usa ka magtu-
tudlo nga magpraktis sa pagpangulo 
sa grupo sa usa ka mubo nga dis-
kusyon kabahin sa usa ka baruganan 
sa ebanghelyo nga iyang itudlo sa dili 
madugay. Awhaga ang magtutudlo 
sa paggamit sa mga ideya niini nga 
seksyon (ang gisugyot nga mga video 
tingali makatabang). Pagkahuman, ang 

mga magtutudlo mahimong maghisgut 
kon unsay nahitabo nga maayo ug 
unsa ang angay nga palambuon.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam. 
 

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON
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BAHIN 4: PAGDAPIT OG MAKUGIHON NGA PAGKAT- ON

Dapita ang mga Tigkat- on sa Paglihok

Ang Manluluwas mitudlo aron sa pag- usab sa mga kinabuhi. Gusto niya ang Iyang mga disipulo nga mobuhat og sobra pa kay sa 
maminaw lang sa Iyang mga pulong, mao nga midapit Siya kanila sa paglihok sumala sa Iyang mga pagtulun- an uban sa hugot 
nga pagtuo. Siya nasayud nga samtang ang Iyang mga sumusunod mosunod sa doktrina nga Iyang gitudlo, sila mahibalo nga kini 
nagagikan sa Dios (tan- awa sa Juan 7:17). Ang Iyang mga pagtulun- an mahimong usa ka panalipod ngadto kanila sa panahon sa 
kasamok, kalibug, ug kalisdanan (tan- awa sa Mateo 7:24–27). Hinumdumi nga ang pagpalambo og hugot nga pagtuo ug pagkahi-
mong mas Kristohanon dili mahitabo sa usa ka mubo nga panahon sa klase. Samtang imong dapiton ang imong mga gitudloan sa 
paglihok pinasikad sa tinuod nga doktrina, imo silang gitabangan nga mapadayon ang kasinatian sa pagkat- on ngadto sa ilang mga 
panimalay ug inadlaw nga kinabuhi (tan- awa sa D&P 43:8–10).

IPAABUT ANG MGA PAGDAPIT NGA 
NAGTAHUD SA KABUBUT- ON
Ang mga tawo mas dali nga mohimo 
og makahuluganong mga kausaban sa 
ilang mga kinabuhi kon kana nga mga 
kausaban nagagikan sa ilang kaugali-
ngong paggamit sa kabubut- on. Kon 
mohatag ka og mga pagdapit sa paglihok, 
siguroha ang pagtahud sa kabubut- on 
sa imong mga gitudloan. Sama panang-
lit, imbis nga kanunay nga mohatag og 
mga pagdapit sa pagbuhat og piho nga 
butang, ikonsiderar ang pagdapit sa 
mga tigkat- on sa paghunahuna og ilang 
kaugalingong mga paagi sa paggamit sa 
unsay ilang nakat- unan. Mahimo kang 
moingon, “Unsaon ninyo sa paglig- on 
ang inyong relasyon uban sa inyong mga 
igsoon?” o “Isulat ang usa ka espiritwal 
nga impresyon nga inyong nadawat ug 
unsay inyong buhaton niini.”

Pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Kanus- a man nga ang usa ka 
pagdapit gikan sa usa ka magtutudlo 
mitabang kanako sa paggamit sa akong 
kabubut- on?

Ehemplo sa kasulatan. Human ikasulti 
ang sambingay sa maayong Samarian-
hon, ang Manluluwas miingon, “Lakaw 
ug buhata ang ingon” (Lucas 10:37). 
Unsay akong makat- unan gikan niini 
nga pagdapit ug sa uban nga gihatag sa 
Manluluwas?

PAGPAMATUOD SA GISAAD 
NGA MGA PANALANGIN
Kon ang Ginoo mohatag og usa ka sugo, 
Siya kanunay mosaad og mga panalangin 
alang sa pagsunod niana nga sugo. Kon 
ikaw mohatag og usa ka pagdapit nga 
sundon ang usa ka piho nga baruganan, 
tabangi ang mga tigkat- on nga maka-
diskobre sa mga panalangin nga gisaad 
sa Dios niadtong nagsunod niana nga 
baruganan. Mahimo usab ka nga mopa-
matuod kabahin sa mga panalangin nga 
imong nadawat pinaagi sa pagsunod sa 
baruganan.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Kanus- a ako nadasig sa pagsunod sa usa 
ka baruganan sa ebanghelyo pinaagi sa 
pagpaminaw sa usa ka pagpamatuod sa 
gisaad nga mga panalangin?

Ehemplo sa kasulatan. Giunsa man 
paggamit sa Manluluwas ang mga saad 
aron sa pagdasig sa Iyang mga disipulo? 
(tan- awa sa Lucas 12:22–31).

I- FOLLOW UP ANG MGA 
PAGDAPIT SA PAGLIHOK
Kon imong i- follow up ang pagdapit sa 
paglihok, imong gipakita sa mga tigkat- 
on nga nagpakabana ka kanila ug sa 
unsang paagi ang ebanghelyo nagpana-
langin sa ilang mga kinabuhi. Imo usab 
silang gihatagan og mga oportunidad 
sa pagpakigbahin sa ilang mga kasina-
tian, nga naglig- on sa ilang pasalig ug 

nagtugot kanila sa pagsuporta sa usag 
usa sa pagsunod sa ebanghelyo. Adunay 
daghang mga paagi sa pagfollow up sa 
mga pagdapit. Sama pananglit, mahimo 
ka nga mohatag og panahon sa pagsugod 
sa klase aron ang mga tigkat- on mopakig-
bahin sa unsay ilang nahimo sa pagsunod 
sa usa ka pagdapit. O maka- follow up 
ka pinaagi sa pagpadala sa mga sakop sa 
klase og usa ka mensahe sa text o email.

Kon nakigbahin ka og teaching assign-
ment uban sa laing magtutudlo ug 
magbanos- banos mo og semana sa 
pagtudlo, tingali kinahanglang han- ayon 
ninyo ang inyong mga paningkamot sa 
pag- follow up. Sama pananglit, mahimo 
ka nga motanyag sa pagsugod sa imong 
leksyon pinaagi sa pag- follow up sa bisan 
unsa nga mga pagdapit nga gihatag sa 
laing magtutudlo sa miaging semana, 
ug makahangyo ka sa laing magtutudlo 
sa pagbuhat usab niini. O tingali mas 
angay nga ang sakop sa kapangulohan sa 
auxiliary, korum, o klase ang mohatag ug 
mo- follow up sa mga pagdapit.

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Nganong importante man ang pagfollow 
up sa mga pagdapit sa paglihok?

Ehemplo sa kasulatan. Ang Manluluwas 
nakigpundok sa Iyang mga Apostoles 
aron sila makasulti Kaniya unsay ilang 
gihimo ug gitudlo (tan- awa sa Marcos 
6:30). Unsaon nako sa pagfollow up sa 
mga pagdapit sa paglihok?

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.
Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 
o daghan pa nga mga ideya niini nga 

seksyon. Ikonsiderar ang pagtan- aw 
ug paghisgut sa video nga “Invite Us to 
Act” (LDS.org). 

Pagpraktis. Dapita ang mga magtu-
tudlo sa paghunahuna kabahin sa 
ilang umaabut nga mga oportunidad 
sa pagtudlo ug isulat ang posibleng 
angay sa edad nga mga pagdapit 
nga ilang mahatag. Awhaga sila sa 

pagpakigbahin sa usag usa sa unsay 
ilang	nasulat	ug	hatagan	og	feedback	
ang usag usa.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON



36

BAHIN 4: PAGDAPIT OG MAKUGIHON NGA PAGKAT- ON

Suportahi ang Pagkat- on sa Ebanghelyo diha sa Panimalay

Kinahanglang usa sa imong mga tumong isip usa ka magtutudlo mao ang pag- awhag sa imong mga gitudloan nga makabaton og 
ilang kaugalingong mga kasinatian diha sa mga kasulatan—sa tinagsa ug uban sa ilang mga pamilya. Bisan unsa pa ka epektibo ang 
oras sa imong klase, dili kini makahulip sa pagtuon sa kasulatan sa tinagsa ug sa pamilya—mga panahon nga ang Espiritu maka-
tudlo sa mga tawo sa personal nga paagi. Sa daghang mga paagi, ang imong kalampusan isip usa ka magtutudlo nag- agad sa imong 
ka epektibo sa pagtabang ug pag- awhag sa mga sakop sa klase nga magkat- on sa ilang kaugalingon.

AWHAGA ANG PERSONAL 
UG TIBUOK PAMILYA NGA 
PAGTUON SA EBANGHELYO
Bisan tuod ang imong klase sa Dominggo 
dili mao ang labing importanteng dapit 
diin ang mga sakop sa klase makakat- on 
sa ebanghelyo, kinahanglang usa kini ka 
dapit diin makadawat sila og pag- awhag 
ug pagdasig sa pagtuon sa ebanghelyo sa 
ilang kaugalingon ug uban sa ilang mga 
pamilya.

Adunay daghang mga paagi nga maka-
awhag ka sa personal ug tibuok pamilya 
nga pagtuon diha sa panimalay. Usa ka 
magtutudlo sa Gospel Doctrine nakahu-
kom nga iyang igahin ang unang pipila 
ka minuto sa matag leksyon alang sa 
mga sakop sa klase nga mopakigbahin sa 
bisan unsa nga nakadasig kanila gikan 
sa ilang pagbasa sa kasulatan sa ilang 
kaugalingon o uban sa pamilya. Sa sinug-
danan pipila lamang ang andam nga 
mopakigbahin. Apan samtang ang ilang 
magtutudlo mipadayon niini nga sumba-
nan, nag- anam kadaghan ang mga sakop 
sa klase nga misugod sa pagpakigbahin. 
Usa ka sakop sa klase nakaobserbar, 
“Ang among magtutudlo wala magdapit 
kanamo sa pagbasa aron mamaayo ang 
iyang leksyon; nagdapit siya kanamo sa 
pagbasa tungod kay siya nasayud nga 
kini makapanalangin sa among mga 
kinabuhi. Dayon, sa diha nga among 
nakita nga importante kaayo kaniya ang 
unsay gitudlo kanamo sa Dios gikan sa 

mga kasulatan, nakahimo kini og dakong 
epekto kanamo. Sigurado ako karon nga 
nagbasa sa mga kasulatan uban sa mas 
dakong katuyoan.”

Usa ka laing paagi sa pag- awhag og 
pagtuon sa kasulatan sa personal ug sa 
pamilya mao ang pagdapit sa mga sakop 
sa klase sa pagpakigbahin og usa ka 
butang nga ilang nakat- unan sa klase 
ngadto sa mga sakop sa ilang pamilya o 
mga higala.

Mga pangutana nga angay pamalandu-
ngan. Unsay akong mabuhat sa pag- 
awhag sa mga tigkat- on sa pagtuon sa 
ebanghelyo sa ilang kaugalingon? Unsa-
on nako sa pagbuhat niini kon nagtudlo 
ko og gagmayng mga bata?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay nakapada-
ni kaayo nako kabahin sa mga pulong ni 
Nephi diha sa 1 Nephi 15:23–25? Unsaon 
nako pagsunod ang iyang ehemplo diha 
sa akong pagtudlo?

TABANGI ANG MGA TIGKAT- ON 
SA PAGSUPORTA SA USAG USA
Ang pipila ka mga tawo dili magtuon sa 
mga kasulatan diha sa panimalay tungod 
kay nagtuo sila nga ang pagtuon sa kasu-
latan lisud kaayo. Ang uban tingali wala 
kaayo makasabut sa mga panalangin nga 
moabut gikan sa pagtuon sa ebanghelyo 
diha sa panimalay. Makatabang ka sa 
pagbuntog niini nga mga babag pinaagi 
sa paghimo og usa ka palibut sa klase diin 

ang mga tigkat- on mosuporta ug moaw-
hag sa usag usa ug mobati nga kompor-
table sa pagpakigbahin og makatabang 
nga mga ideya ug mga kasinatian.

Sa usa ka klase sa Gospel Doctrine nga 
nagtuon sa Daang Tugon, usa ka tigulang 
nga lalaki mipahayag og kasagmuyo sa 
pagpaningkamot sa pagsabut sa basahon 
ni Isaias. Ang magtutudlo mipasalamat 
kaniya sa iyang matinuoron nga komen-
taryo ug mihangyo sa tibuok klase kon 
unsay ilang ikatambag. Pipila sa mga 
sakop sa klase mipakigbahin og mga 
estratehiya sa pagtuon sa kasulatan ug sa 
ilang makapadasig nga mga kasinatian 
sa pagtuon sa mga pulong ni Isaias. Usa 
ka sakop sa klase nahinumdom, “Kaming 
tanan misuporta niini nga brother. 
Adunay talagsaon nga diwa sa pagkahi-
usa diha sa kwarto. Tinud- anay namong 
gibati nga kaming tanan adunay sama 
nga katuyoan.”

Pangutana nga angay pamalandungan. 
Unsay akong mabuhat sa pagdasig sa 
akong klase nga mopakigbahin og mga 
ideya kon unsaon sa pagbaton og maka-
huluganon nga mga kasinatian uban sa 
mga kasulatan?

Ehemplo sa kasulatan. Unsay gipasabut 
sa “ang tanan . . . mahatagan og kaayo-
han sa tanan”? (D&P 88:122). Unsaon 
nako sa pagdasig ang mga tigkat- on nga 
magtinguha sa paglig- on sa usag usa atol 
sa mga diskusyon sa klase?

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa 
usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa 
mga magtutudlo sa pagpakigbahin og 
bag- ong mga kasinatian sa pagtudlo 
ug pangutana og mga pangutana nga 
may kalabutan sa pagtudlo.
Pagkat- on og dungan. Dapita ang 
mga magtutudlo sa paghisgot sa usa 
o daghan pa nga mga ideya niini nga 
seksyon.

Pagdapit. Dapita ang mga magtutudlo 
nga mogahin og panahon sa pipila 
sa umaabut nga mga leksyon alang 
sa mga sakop sa klase nga mopakig-
bahin sa unsay ilang nakat- unan sa 
panimalay. Sa umaabut nga miting sa 
teacher council, hangyoa kini nga mga 
magtutudlo sa pagpakigbahin sa ilang 
mga kasinatian. Dapita sila sa pagpa-
kigbahin og uban pa nga mga tambag 

kon unsaon sa pagsuporta sa mga 
tigkat- on sa ilang mga paningkamot 
sa pagkat- on sa ebanghelyo diha sa 
panimalay.
Pangandam. Desisyuni ninyo ang 
usa ka hilisgutan alang sa sunod nga 
miting, ug dapita ang mga magtutudlo 
sa pagpangandam.

ALANG SA LIDER SA DISKUSYON
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Paglambo isip usa ka Kristohanon nga Magtutudlo: 
Usa ka Personal nga Pagtimbang- timbang

Si Apostol Pablo miawhag sa mga Santos sa iyang panahon nga “susiha ang inyong kaugalingon sa pagsuta kon kamo nagapadayon 
ba sa inyong pagtuo; sulayi ang inyong kaugalingon” (2 Mga Taga- Corinto 13:5). Isip mga magtutudlo, kita kinahanglan usab nga 
motimbang- timbang sa atong mga kalig- on ug mga kahuyang aron kita kanunay nga makapalambo sa atong abilidad sa pagtabang 
sa mga tigkat- on nga mapalig- on ang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug mahimong mas sama Kaniya. Samtang nagtinguha 
ka sa paglambo, hinumdumi ang saad sa Ginoo: “Tungod kay ikaw nakakita sa imong kahuyang ikaw himoon og malig- on” (Ether 
12:37). Pagmapailubon sa imong kaugalingon, ug tinguhaa ang makalig- on nga gahum sa Manluluwas aron mahimong matang sa 
magtutudlo nga Siya nasayud nga ikaw mamahimo.

Ang mosunod nga kalihokan makatabang 
kanimo sa paggamit sa mga baruganan 
sa Kristohanon nga pagtudlo. Basaha ang 
matag pamahayag sa ubos, ug ikonsiderar 
kon unsa kini ka maayo nga naghulagway 
kanimo isip usa ka magtutudlo. Pilia ang 
labing angay nga tubag alang sa matag usa:

1 = talagsa kaayo 2 = usahay  
3 = kasagaran 4 = hapit kanunay

Dayon, sumala sa giya sa Espiritu, mai-
nampuong mopili og pipila ka butang 
nga gusto nimong palamboon. Paghimo 
og pipila ka mga tumong, ug gamita ang 
mga seksyon niini nga kapanguhaan 
aron sa pagtabang kanimo sa paglambo. 
Balik ngadto niini nga kalihokan matag 
karon ug unya aron matimbang- timbang 
ang imong pag- uswag.

HIGUGMAA ANG IMONG 
MGA GITUDLOAN
___ Nag- ampo ko alang sa akong mga 

gitudloan.

___ Akong gipahayag ang akong gugma 
ngadto sa mga tawo nga akong gitud-
loan.

___ Nasabtan nako ang mga pangi-
nahanglan ug mga kasinatian sa 
akong mga gitudloan.

___ Sa akong pagpangandam sa pagtud-
lo, mas tutokan nako ang mga tawo 
nga akong gitudloan kay sa paghimo 
og usa ka presentasyon.

___ Kon aghaton sa Espiritu, akong 
usabon ang akong mga plano aron 
matubag ang mga pangutana ug mga 
panginahanglan sa mga tigkat- on 
kay sa maningkamot nga mahuman 
ang tanan nakong giandam.

___ Nagpakita ko og kabalaka niadtong 
wala na magtambongan sa klase.

MAGTUDLO PINAAGI SA ESPIRITU
___ Ako nag- ampo alang sa giya sa Espiri-

tu sa akong kinabuhi ug sa akong mga 
paningkamot isip usa ka magtutudlo.

___ Naningkamot ko nga magpakabuhi 
nga takus sa pagpakig- uban sa Espi-
ritu Santo.

___ Maminaw ko sa espirituhanong mga 
aghat samtang nangandam ko ug 
samtang nagtudlo ko, ug ako adunay 
hugot nga pagtuo nga mousab sa 
akong mga plano sumala niana.

___ Nagpamatuod ko ngadto sa akong 
mga gitudloan.

___ Nagtabang ko sa akong mga gitud-
loan nga makaila sa impluwensya 
sa Espiritu.

___ Sugdan nako ang pagpangandam dili 
mominus usa ka semana sa sayo pa, 
ug akong irekord ang espirituhanong 
mga impresyon nga akong nadawat.

___ Ang palibut sa akong klase nagdapit 
sa Espiritu.

ITUDLO ANG DOKTRINA
___ Ang akong pagtudlo nakatutok sa 

mga kasulatan ug sa mga pulong sa 
mga propeta sa ulahing mga adlaw.

___ Kon angay, mogamit ko og mga 
istorya, musika, artwork, ug uban 
pang angay nga mga kapanguhaan 
sa pagtabang sa akong mga gitudloan 
nga makasabut sa mga doktrina.

___ Kon motumaw ang lisud nga mga 
pangutana, motubag ko sa mga paagi 
nga naglig- on sa hugot nga pagtuo.

PAGDAPIT OG MAKUGIHON 
NGA PAGKAT- ON
___ Nagtabang ko sa akong mga gitud-

loan nga mahimong responsable sa 
ilang kaugalingon nga pagkat- on.

___ Nangutana ko og mga pangutana nga 
nag- awhag og pagpamalandong.

___ Nagdapit ko sa mga tigkat- on nga 
mopakigbahin sa ilang mga panabut 
ug mga pagpamatuod ug molig- on sa 
usag usa.

___ Nangutana ko og follow- up nga mga 
pangutana aron sa pag- awhag sa 
mga tigkat- on nga maghunahuna og 
maayo kabahin sa mga baruganan sa 
ebanghelyo.

___ Nagtabang ko sa mga tigkat- on nga 
makakita sa mga tubag sa ilang mga 
pangutana, kay sa motubag sa tanan 
nilang mga pangutana alang kanila.

___ Naghatag ko og mga oportunidad 
alang sa tanan nga mga tigkat- on sa 
pag- apil sa mga diskusyon.

___ Nagdapit ko sa mga tigkat- on sa 
paglihok sa unsay ilang nakat- unan, 
sumala sa giya sa Espiritu.

___ Nag- follow up ko sa mga pagdapit sa 
paglihok, ug naghangyo ko sa mga 
tigkat- on sa pagpakigbahin sa ilang 
mga kasinatian.

___ Nag- awhag ko sa mga estudyante sa 
pagtuon sa mga kasulatan sa ilang 
kaugalingon ug uban sa ilang mga 
pamilya.

“Ug kon ang mga tawo moduol ngari kanako Ako 
mopakita ngadto kanila sa ilang kahuyang. Ako 
mohatag ngadto sa mga tawo og kahuyang nga sila 
mahimo nga magpaubos; ug ang akong grasya igo 
alang sa tanan nga mga tawo nga magpaubos sa 
ilang mga kaugalingon sa akong atubangan, kay kon 
sila magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong 
atubangan, ug magbaton og hugot nga pagtuo ngari 
kanako, niana Ako mohimo sa mahuyang nga mga 
butang nga mahimo nga malign- on ngadto kanila.” 
(Ether 12:27).

APPENDIX



38

APPENDIX

Pagpasabut sa Bag- o nga mga Magtutudlo: Usa Ka 
Responsibilidad sa mga Lider sa Priesthood ug Auxiliary

Kon usa ka ka lider sa priesthood o auxiliary, aduna kay responsibilidad nga “makigkita sa tagsa- tagsa sa bag- ong gitawag nga mga 
magtutudlo sa [inyong] organisasyon, labing maayo kon sa dili pa ang unang leksyon sa matag magtutudlo” (Handbook 2: Administe-
ring the Church [2010], 5.5.3). Kini nga mga miting usa ka oportunidad sa pagpaila sa bag- ong mga magtutudlo ngadto sa ilang sagra-
dong mga calling ug modasig kanila uban sa usa ka panglantaw kon unsay ipasabut sa pagtudlo sumala sa pamaagi sa Manluluwas. 
Isip usa ka lider, makatabang ka sa bag- ong mga magtutudlo nga mangandam sa pagserbisyo pinaagi sa pagbuhat sa mosunod nga 
mga butang:

HISGUTI KON UNSAY GIPASABUT 
SA PAGTUDLO SUMALA SA 
PAMAAGI SA MANLULUWAS
Aron matabangan ang bag- o nga magtu-
tudlo nga makasabut kon sa unsang paagi 
nagtudlo ang Manluluwas ug unsay 
gipasabut niini alang sa mga magtutudlo, 
hisguti sa makadiyut ang mosunod nga 
mga baruganan uban sa bag- ong mga 
magtutudlo:
■ Higugmaa ang imong mga gitudloan. 
Tabangi ang bag- ong magtutudlo nga 
motutok sa mga panginahanglan sa mga 
tawo nga iyang gitudloan. Dapita ang 
bag- ong magtutudlo nga mangita sa ilang 
mga kalig- on ug lain- laing mga pangi-
nahanglan. Kon gikinahanglan, hatagi 
og lista sa mga sakop sa klase. Pahinum-
dumi ang bag- ong magtutudlo nga siya 
ang responsable sa pagtabang sa mga 
tigkat- on kinsa dili kanunay motambong 
sa klase. Awhaga ang magtutudlo nga 
mainampuong magtinguha og mga paagi 
sa pag- fellowship niini nga mga tawo.

■ Magtudlo pinaagi sa Espiritu Hisguti ang 
kaimportante sa pagpangandam sa espiri-
tuhanong paagi aron sa pagtudlo. Tungod 
kay ang mga pag- aghat sa Espiritu Santo 
moabut pagtulun- an human sa usa ka 
pagtulun- an, awhaga ang bag- ong magtu-
tudlo nga sugdan ang pagpangandam sa 
pagtudlo labing minos usa ka semana sa 
sayo pa ug sa pagtinguha og inspirasyon 
sa tibuok semana.

■ Itudlo ang doktrina. Ihatag ang imong 
pagpamatuod sa gahum sa pulong sa 

Dios nga mousab sa kasingkasing. Dapita 
ang bag- ong magtutudlo sa pagtuon 
sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa 
buhing mga propeta kabahin sa gi- assign 
nga mga hilisgutan sa pagtudlo sa dili 
pa modangup ngadto sa bisan unsang 
dugang nga mga materyal. Awhaga ang 
magtutudlo nga irekord ang espiritwal 
nga mga impresyon nga iyang nadawat 
samtang nagtuon ug motutok sa mga 
baruganan ug mga kapanguhaan nga 
makapalig- on sa hugot nga pagtuo ug 
nag- awhag og Kristohanon nga pagpuyo.

■ Pagdapit og makugihon nga pagkat- on. 
Tabangi ang bag- ong magtutudlo nga 
makasabut nga ang pagtudlo labaw pa 
kay sa paghimo lang og presentasyon; 
nagpasabut kini sa pag- awhag sa mga 
tawo nga mahimong responsable sa 
ilang kaugalingong pagkat- on sa ebang-
helyo ug sa paglig- on sa usag usa isip 
mga tigkat- on sa ebanghelyo (tan- awa 
sa D&P 88:122).

HISGUTI ANG INYONG PIHO 
NGA ORGANISASYON
Agig dugang sa paghisgot sa kinatibuk- 
ang mga baruganan sa Kristohanong 
pagtudlo, gahini og panahon ang pagpa-
kigbahin ngadto sa bag- ong magtutudlo 
sa bisan unsa mahitungod sa inyong 
organisasyon nga makatabang. Aduna 
bay bisan unsang panginahanglan nga 
inyong gihisgutan isip usa ka kapangu-
lohan nga gusto nimong masayran sa 
inyong mga magtutudlo? Sama pananglit, 
kon ang kapangulohan sa elders quorum 

nadasig nga hatagan og gibug- aton ang 
panaghiusa sa korum, sa unsang paagi 
ang mga magtutudlo sa korum makasu-
porta niana nga tumong? Kon ang bishop 
mihangyo sa ward council sa pagpalambo 
sa balaan nga pagtahud diha sa ward, sa 
unsang paagi nga makatabang ang mga 
magtutudlo sa Primary?

Kon gikinahanglan, sultihi ang bag- ong 
magtutudlo kon asa nga lawak motudlo 
ug unsa nga leksyon ang sugdan, ug 
hatagi og bisan unsang impormasyon nga 
gikinahanglan sa magtutudlo kabahin sa 
klase ug sa mga sakop sa klase.

PAGTANYAG OG PADAYON 
NGA SUPORTA
Ipasabut nga makatabang ka sa bag- ong 
magtutudlo sa iyang calling sa bisan 
unsa nga paagi ug makahatag og suporta 
diha sa classroom kon gikinahanglan. 
Gani mahimo ka nga motanyag nga 
moobserbar panagsa sa klase sa bag- 
ong magtutudlo ug mohatag og feed-
back. Hatagi ang magtutudlo og kopya 
niini nga kapanguhaan ug ipasabut kon 
kanus- a ipahigayon ang binulan nga mga 
miting sa teacher council. Ipasabut ang 
mga katuyoan niini nga mga miting ug 
ang paglaum nga moapil ang bag- ong 
magtutudlo.

Awhaga ang bag- ong magtutudlo sa 
pagbisita sa My Calling nga seksyon sa 
LDS.org ug sa Gospel Library app alang 
sa dugang kasayuran kon unsaon nga 
molambo isip usa ka magtutudlo.

“Bisan	ang	pinaka	bag-	o	nga	sakop	sa	Simba-
han nakahibalo nga ang tawag sa pag- alagad 
kinahanglan nga himoon sa kinasingkasing. 
Pinaagi sa paghalad sa bug- os natong mga 
kasingkasing ngadto sa Magtutudlo ug maghu-
pot sa Iyang mga sugo nga kita makaila Kaniya. 
. . .	Unsa	ang	gikinahanglan	[niadtong	gitawag	
sa pagserbisyo], nga mas labaw pa gani kay 
sa pagbansay sa ilang mga katungdanan, 
mao ang pagtan- aw uban sa espirituhanong 

panglantaw sa unsay kahulugan sa pagkata-
wag nga moalagad diha sa gipahiuli nga Sim-
bahan	ni	Jesukristo”	(Henry	B.	Eyring,	“Barugi	
ang	Inyong	Balaang	Tawag,” Ensign o Liahona, 
Nob. 2002, 75–76).








