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Kining giya nga basahon gihimo alang
sa mga ginikanan, mga pangulo, ug
mga magtutudlo. Kini mahimong
gamiton isip kabahin sa tagsa-tagsa ka
paningkamot sa paglambo isip usa ka
magtutudlo. Kon walay Teaching, No
Greater Call [Pagtudlo, Walay Labaw nga
Balaan nga Tawag], kini mahimong
gamiton ingon nga kapasikaran alang sa
kurso sa Pagtudlo sa Ebanghelyo ug sa
mga tigum sa pagpalambo sa
magtutudlo (tan-awa sa pahina 18).

Ang Ginoo mitudlo:

“Ug Ako mohatag nganha kaninyo og
usa ka sugo nga kamo motudlo sa usag
usa sa doktrina sa gingharian.

“Pagtudlo kamo nga makugihon ug ang
akong grasya mouban kaninyo, aron
kamo matudloan nga labaw sa hingpit
diha sa teoriya, diha sa baruganan, 
diha sa doktrina, diha sa balaod sa
ebanghelyo, diha sa tanan nga mga
butang mahitungod ngadto sa
gingharian sa Dios, nga angay alang
kaninyo sa pagsabut” (D&P 88:77–78).

Ang panimalay kinahanglan nga mao ang
sentro nga dapit diin kini pagahimoon.
Ang panimalay giabagan pinaagi sa
pagtudlo ug pagkat-on nga pagahimoon
diha sa simbahan. Kitang tanan adunay
mga kapangakohan isip mga magtutudlo
sa panimalay ug sa simbahan ug uban sa
atong mga silingan ug mga kauban sa
adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kita motudlo
isip mga ginikanan, anak nga mga lalaki,
anak nga mga babaye, mga bana, mga
asawa, igsoong mga lalaki, ug igsoong
mga babaye. Kita motudlo isip mga
pangulo sa Simbahan, mga magtutudlo 
sa lawak klasehanan, mga magtutudlo 

sa panimalay, ug mga magtutudlo sa
pagduaw. Kita usab motudlo isip isig ka
mga trabahante, mga silingan, ug mga
higala. Usahay kita motudlo pinaagi sa
mga butang nga atong gisulti ug sa
pagpamatuod nga atong gihatag, ug sa
kasagaran kita motudlo pinaagi sa panig-
ingnan.

Sa baybayon sa Dagat sa Galilea, ang
nabanhaw nga Ginoo misugo kang
Pedro, “Pakan-a ang akong mga
karnero” (Juan 21;:16–17). Ang tawag 
sa pagtudlo nagkinahanglan nga kita
moamuma sa mga kalag sa uban sa mga
kamatuoran sa ebanghelyo ug sa ingon
mogiya kanila ngadto sa Manluluwas
(tan-awa sa Moroni 6:4). Huna-hunaa
ang tahas sa pagtudlo sa ebanghelyo sa
kaluwasan sa mga anak sa Langitnong
Amahan. Inyo bang mahanduraw ang
usa ka katungdanan nga labaw pa ka
halangdon o ka sagrado?

Kon ikaw usa ka ginikanan o bag-ong
natawag nga magtutudlo, ikaw tingali
nabalaka kaayo mahitungod niini nga
kapangakohan. Hinumdumi nga ang
Ginoo andam sa pagtabang kanimo. Siya
misaad nga kon kita magpainubsanon ug
magbaton og hugot nga pagtuo, siya
mohimo sa mahuyang nga mga butang
nga mahimo nga malig-on ngari [kanato]”
(Ether 12:27). Sa atong mga paningkamot
sa pagpalambo isip mga magtutudlo, kita
makaangkon og kalig-on gikan sa mga
kasinatian nga atong nasinati ug mga
kahanas nga atong mapalambo sa atong
mga kinabuhi hangtud niining panahona.
Ang atong mga kahanas motubo kon kita
mag-andam pag-ayo, maningkamot sa
paglig-on niadtong atong gitudloan, ug
mosalig sa Ginoo.
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Kini nga panalangin makatabang
kaninyo nga makatuman sa inyong
balaan nga tawag. Samtang inyong
gibuhat ang tanan nga inyong mahimo
sa pag-alagad diha sa inyong balaan 
nga tawag sa pagtudlo, ang Ginoo
mopadako sa inyong potensyal sa pag-
impluwensya sa uban alang sa maayo.
Siya modugang sa inyong kasarang
labaw sa inyong kaugalingong mga
talento ug mga kahanas kon
gikinahanglan.

Tinguhaa ang Paggiya 
sa Espiritu Santo
Tinguhaa ang Espiritu Santo samtang
kamo magtudlo. Siya makatabang
kaninyo nga makasabut sa mga
panginahanglan niadtong inyong
gitudloan ug sa pag-andam sa mga
leksyon nga makatagbaw niadtong 

Samtang kamo mag-andam sa inyong
kaugalingon sa espirituhanon nga paagi,
ang Espiritu, o ang Espiritu Santo,
mogiya ug motabang kaninyo sa 
inyong pagtudlo. Ang Espiritu Santo
gikinahanglan sa pagtudlo sa mga
baruganan ug mga kamatuoran sa
ebanghelyo. Ang Ginoo miingon, “Ang
Espiritu ihatag nganha kaninyo pinaagi
sa pag-ampo diha sa hugot nga pagtuo,
ug kon kamo dili makadawat sa Espiritu
kamo dili motudlo” (D&P 42:14). Ang
mosunod nga mga sugyot makatabang
kaninyo sa pag-andam sa pagtudlo uban
sa paggiya sa Espiritu Santo.

Magpagahin
Sa diha nga kamo gitawag sa pagtudlo,
kamo kinahanglan nga igahin ug
hatagan og usa ka linain nga panalangin
sa inyong mga pangulo sa pagkapari.

Andama ang Inyong Kaugalingon 
sa Espirituhanon nga Paagi
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pagsunod sa ebanghelyo makita ngadto
sa uban. Sila mobati sa ka tinuod sa
inyong pagpamatuod ug sa gahum sa
inyong pasalig. Sila matudloan pinaagi
sa panig-ingnan sa inyong kinabuhi.

Usa ka magtutudlo adunay kalisud sa
pagbati sa paggiya sa Espiritu Santo
samtang siya nag-andam sa iyang
leksyon. Samtang siya nag-ampo alang 
sa panabang, siya nakaamgo nga 
siya adunay kalagot diha sa iyang
kasingkasing ngadto sa usa ka silingan
kinsa dili mabination ngadto kaniya. Siya
mapainubsanong mihangyo sa Ginoo sa
pagpasaylo kaniya. Pagkasunod adlaw
siya mibisita sa iyang silingan ug
nangayo og pasaylo tungod sa pagbaton
og kasuko ngadto kaniya. Siya ug ang
iyang silingan nagkasuod, ug siya sa
makausa nakatagamtam pag-usab sa giya
sa Espiritu Santo.

Pagmapainubsanon
Ang pagkamapainubsanon makatabang
kaninyo sa paglikay sa tintal sa
pagpangita og pagtagad alang sa inyong
kaugalingon o pagsalig pag-ayo sa
inyong kaugalingon nga kahibalo o 
mga talento. Kamo makapakita og
pagkamapainubsanon pinaagi sa
pagsunod sa tambag diha sa Mga
Proverbio 3:5–6: “Sumalig ka kang
Jehova sa bug-os mong kasingkasing; ug
ayaw pagsalig sa imong kaugalingong
salabutan. Sa tanan nimong mga dalan
ilha siya, ug siya magmando sa imong
mga alagianan.” Ang Ginoo mitudlo,
“Magpaubos ka; ug ang Ginoo nga
imong Dios moagak kanimo pinaagi sa
kamot, ug mohatag kanimo og tubag sa
imong mga pag-ampo” (D&P 112:10).

mga panginahanglan. Siya mopahumok
sa inyong kasingkasing ug moandam sa
inyong hunahuna sa pagdawat og
dugang pagdasig ug paggiya.

Pag-ampo Kanunay
Pag-ampo kanunay ug hangyoa ang
Ginoo sa pagpanalangin kaninyo
samtang kamo magtuon ug mag-andam.
Usahay kamo mahimong modugang sa
puasa ngadto sa inyong mga pag-ampo.
Pag-ampo aron makasabut ug aron
mahigugma sa mga tawo nga inyong
gitudloan. Pagkat-on sa pag-ila ug
pagsunod sa mga pag-aghat sa Espiritu
Santo nga moabut kaninyo.

Pagtuon sa mga Kasulatan
Sa mainampoon nga paagi pagtuon sa
mga kasulatan. Kon kamo mohimo,
kamo makakat-on mahitungod sa
Manluluwas ug motubo diha sa kahibalo
sa kamatuoran. Ang Espiritu Santo
motabang kaninyo nga makasabut sa
mga kasulatan ug makahibalo sa unsa
nga paagi kini magamit ngadto sa mga
panginahanglan sa mga sakop sa klase o
mga sakop sa banay. Pinaagi sa
pagdugang og pag-ampo ug puasa
ngadto sa inyong pagtuon sa kasulatan,
kamo malig-on ug magiyahan pinaagi sa
Espiritu Santo sa inyong pagtudlo.

Pagsunod sa Ebanghelyo
Sunod sa mga pagtulun-an sa
ebanghelyo sa hingpit nga paagi kutob
sa inyong mahimo. Paghinulsol sa
nangaging mga kalapasan. Kon kamo
mohimo niining mga butanga, kamo
makadawat og kalig-on ug pagsabut.
Ang kalinaw ug kalipay nga inyong
gibati gikan sa pagpaningkamot sa

.
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Ang pagkamagtutudlo sa ebanghelyo
nagpasabut nga labaw pa kay sa pagtudlo
og usa ka leksyon matag semana. Kini
usab nagpasabut sa pag-amuma sa
inyong mga sakop sa klase. Paningkamot
nga makaila sa matag usa kanila isip usa
ka tawo. Kini makatabang kaninyo sa
pagtudlo kanila sa epektibo nga paagi.
Mahimong magkinahanglan sila sa
inyong panabang kon sila adunay mga
problema, kon sila wala motambong, o
kon sila adunay mga kakulangan.
Hinumdumi ang sambingay sa
Manluluwas sa usa ka nawala nga
karnero (tan-awa sa Lucas 15:3–6).

Usa ka magtutudlo sa usa ka bata kinsa
panagsa ra motambong sa klase nga sa
matag panahon nga siya makigkita sa
banay sa bata nianang semahana, siya

Higugmaa Kadtong Inyong
Gitudloan
Sa panahon sa Iyang kinabuhi dinhi sa
yuta, ang Manluluwas mipakita og dako
nga gugma ug pagsabut ngadto sa
matag tawo. Siya mitudlo sa kabus, sa
adunahan, sa sinalikway, ug sa mga
makasasala. Siya mitudlo kanato sa
paghigugma sa tanan ug sa pagtabang
sa usag usa. Siya miingon, “Ako
magahatag kaninyog bag-ong sugo, nga
kinahanglan maghigugmaay kamo sa
usag usa” (Juan 13:34). Samtang kamo
magpakita og gugma alang niadtong
atong gitudloan, sila labaw pa nga
makaamgo sa ilang walay katapusan
nga bili, labaw pa nga magmadasigon
mahitungod sa pagkat-on, ug labaw pa
nga madawaton ngadto sa Espiritu.

Tudlo Sama sa Pagtudlo ni Jesus
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hilisgutan, personal nga mga hunahuna,
ug pangagpas o kontrobersyal nga mga
pagtulun-an dili angay.

Ang Manluluwas mitudlo sa mga
kamatuoran sa ebanghelyo sa yano nga
paagi. Siya migamit og tin-aw ug
masabtan nga pinulongan, mga
sugilanon, ug mga panig-ingnan gikan
sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang iyang
mga leksyon naglakip sa daghan nga
naandan nga mga kasinatian nga
masabtan sa mga tawo. Siya naghisgot 
sa pagpangita sa usa ka nawala nga
karnero, sa pagpangita sa sensilyo, 
ug sa pagmaya sa pagbalik sa usa ka
nahisalaag nga anak nga lalaki (tan-awa
sa Lucas 15).

Ang Manluluwas sa kasagaran mogamit
sa mga kasulatan samtang siya
magtudlo. Agaka kadtong inyong
gitudloan sa paggamit sa mga kasulatan
kanunay sa panahon sa leksyon. Tabangi
sila nga makasabut nga ang mga tawo
diha sa mga kasulatan tinuod nga mga
tawo kinsa nakasinati og mga pagsulay
ug hingpit nga mga kalipay diha sa ilang
mga paningkamot sa pag-alagad sa
Ginoo. Ipangutana ang mga pangutana
nga nagkinahanglan niadtong inyong
gitudloan sa pagpangita og tubag diha sa
mga kasulatan. Awhaga ang tagsa-tagsa
sa pagtuon diha sa panimalay, ug ipakita
sa inyong gitudloan unsaon sa paghimo
niana nga pagtuon nga epektibo. Tudloi
sila unsaon sa paggamit sa mga tabang
sa pagtuon diha sa mga kasulatan. Hatag
og mga buluhaton nga magkinahanglan
sa mga sakop sa pagsiksik sa mga
kasulatan ug sa mga pulong sa ulahing
adlaw nga mga propeta.

motambong sa simbahan sa pagka-
Domingo. Siya naningkamot sa
pagpakigsulti sa mga ginikanan
kanunay ug sa paghisgot sa iyang
pagbati ngadto sa bata. Siya mokuha
gani sa bata sa eskwelahan kon ang mga
ginikanan magtrabaho aron siya dili
makapalta og usa ka kalihokan sa klase.

Isip usa ka magtutudlo, kamo makahimo
usab og daghan sa pagpakigdait sa 
mga sakop ug pagtabang kanila nga
magpabilin nga nakabig sa ebanghelyo.
Labi kining mahinungdanon uban sa
bag-ong mga sakop ug niadtong kinsa
dili kaayo aktibo. Tabangi sila kanunay
nga mobati nga giabi-abi. Pangita og
kahigayunan alang kanila nga makaapil
diha sa klase. Andama ang inyong
kaugalingon sa pagtudlo sa mga
kamatuoran sa ebanghelyo pinaagi sa
Espiritu ug uban sa gugma.

Itudlo ang mga Kamatuoran 
sa Ebanghelyo
Ang Manluluwas mitudlo sa mga
kamatuoran sa ebanghelyo. Siya mihatag
og gibug-aton sa unang mga baruganan
ug mga ordinansa—hugot nga pagtuo,
paghinulsol, bunyag, ug pagdawat sa
Espiritu Santo. Siya mitudlo kanato sa
paghigugma ug pag-alagad sa usag usa.
Siya mitudlo sa pagkapari, mga
pakigsaad, ug mga ordinansa, ug sa
tanan nga kinahanglan nga atong
mahibaloan ug buhaton sa pagduol
ngadto Kaniya. Kita usab kinahanglan
nga motudlo sa ebanghelyo ingon nga
gipadayag diha sa mga kasulatan ug sa
mga pulong sa mga propeta sa ulahing
mga adlaw. Kalibutanon nga mga
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gibug-aton sa pagtudlo kanila. Kamo
mahimong makadawat og mga ideya ug
mga pagbati mahitungod kon unsaon sa
pagtudlo kanila sa labing epektibo nga
paagi. Ang inyong makugihon nga
paningkamot pagadugangan samtang
kamo sa mapainubsanon nga paagi
mosunod sa mga pag-aghat sa Espiritu.
Kamo usab makahimo sa pagtabang
niadtong inyong gitudloan nga makaila
sa impluwensya sa Espiritu.

Dapit og Makugihon 
nga Pagkat-on
Ang Ginoo miingon, “Pangitaa ninyo
gikan sa labing maayo nga mga basahon
ang mga pulong sa kaalam, pangitaa ang
pagtulun-an, gani pinaagi sa pagtuon ug
usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” (D&P
88:118). Ang matag sakop adunay
kapangakohan sa pag-angkon og
kahibalo sa kamatuoran pinaagi sa iyang
kaugalingon nga mga paningkamot. Ang
kapangakohan sa usa ka magtutudlo
mao ang pagpahigmata sa uban sa
pagtinguha sa pagtuon, pagsabut, ug sa
pagsunod sa ebanghelyo. Sa pagtuman
niini nga kapangakohan, kamo
makatumong sa tulo ka mga butang:

1. Paabtika ug paningkamuti nga
magpabilin ang kaikag niadtong
inyong gitudloan. Ang yawe sa
pagbuhat niini mao ang inyong
pagkamadasigon sa pagtuon sa
ebanghelyo. Ang lain mao ang
paggamit sa mga pamaagi sa pagtudlo
nga makapahimo sa inyong mga
leksyon nga tin-aw, maikagon, ug
sayon hinumduman (tan-awa sa mga
pahina 8–11). Ang pagpukaw sa
kaikag mahinungdanon kaayo sa

Tudlo pinaagi sa Espiritu
Ang mga magtutudlo kinahanglan nga
magtinguha sa pagbaton sa Espiritu sa
Ginoo kon sila magtudlo. Ang usa ka
tawo mahimong motudlo og halawon
nga kamatuoran, ug ang mga sakop sa
klase mahimong mopasiugda og
makapadasig nga mga panaghisgutan,
apan gawas kon ang Espiritu anaa,
kining mga butanga dili gayud
makadani sa gamhanang paagi sa kalag.
Kon ang Espiritu anaa, ang tanan malig-
on sa ilang gugma alang sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo, sa ilang
gugma alang sa usag usa, ug sa ilang
pasalig sa pagsunod sa ebanghelyo. Ang
mosunod mao ang pipila ka mga butang
nga inyong mahimo sa pagdapit sa
Espiritu diha sa inyong pagtudlo:

• Pagsugod uban sa pag-ampo.

• Tudlo gikan sa mga kasulatan ug sa
mga pulong sa mga propeta sa
ulahing mga adlaw.

• Paghatag sa imong pagpamatuod.

• Pakigbahin og mga kasinatian ug
dapita ang uban sa pagbuhat sa
ingon.

• Gamit og musika (tan-awa sa 
pahina 9).

• Ipakita ang inyong gugma alang sa
Ginoo ug sa uban.

Kon kamo nakaandam pag-ayo sa
inyong kaugalingon, ang Espiritu Santo
molamdag ug mogiya kaninyo samtang
kamo magtudlo. Kamo mahimong
makadawat og pagdasig mahitungod
niadtong inyong gitudloan ug unsa ang
inyong kinahanglan nga hatagan og
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pagbarug ug sa pagpaambit sa ilang
mga tudling sa kasulatan uban sa
klase ug sa paghulagway sa unsa 
nga paagi nga ang mga tudling
nakapausab sa ilang mga kinabuhi.
Samtang ang matag tawo magpaambit
og matam-is nga mga pagbati
mahitungod sa gahum sa Basahon ni
Mormon, ang mga sakop sa klase
makaangkon og usa ka matinguhaon
nga tinguha sa pagbasa ug
pagpalandong sa mga kasulatan
matag adlaw.

Pipila ka mga tawo magduha-duha sa
pag-apil. Ayaw hangyoa ang mga
tawo sa pagbasa og kusog o pag-
ampo hangtud nga kamo makasiguro
nga sila komportable sa pagbuhat sa
ingon. Kon kamo nagduha-duha
bahin sa pagkamauyonan sa usa ka
tawo sa pag-apil, hangyo og mga
boluntaryo kay sa pagtawag og usa ka
tawo kinsa mahimong nagduha-duha.
Kadaghanan sa mga nagkat-on sa
hinay-hinay makat-on nga mobati nga
komportable nga moapil kon sila
makakita nga kadtong kinsa miapil
gitagad uban sa pagtahud ug
pagkamabination.

3. Tabang kanila sa paggamit unsa ang
ilang nakat-on. Kamo kinahanglan
usab nga motabang sa mga nagkat-on
nga mogamit unsa ang gitudlo sa mga
kahigayunan sa ilang mga kinabuhi.
Kini mahimong maglakip sa paghatag
og mga buluhaton ug mga hagit nga
makatabang sa mga sakop sa klase
nga makabaton og mga kasinatian sa
pagkat-on uban sa mga kamatuoran
nga gitudlo. Hinumdumi nga ang

sinugdanan sa usa ka leksyon.
Samtang kamo magplano sa inyong
pagtudlo, pangita og mga paagi sa
pagdapit sa Espiritu, kuhaa ang
pagtagad sa tanan uban sa maikagon
nga sinugdanan, ug itunong diha sa
doktrina o baruganan nga itudlo diha
sa leksyon.

2. Iawhag ang pag-apil. Pagplano og
mga paagi nga ang tanan makaapil
diha sa inyong mga leksyon. Kamo
mahimong mohangyo sa usa ka tawo
sa pagbasa og usa ka kinutlo o
kasulatan o sa pagsaysay og usa ka
sugilanon. Kamo mahimong modapit
kanila sa pagtubag ngadto sa mga
pangutana ug gawasnong maghisgot
sa materyal sa leksyon. Kamo
mahimong mohangyo og usa o
daghang mga tawo sa pag-awit o sa
pagpatugtug og usa ka instrumento.
Kamo sa mainampoon nga paagi
mahimong mopili og usa ka tawo sa
pagpamatuod o sa pagpaambit og usa
ka personal nga kasinatian nga may
kalabutan sa hilisgutan sa leksyon.
Usahay mahinungdanon ang
paghangyo og una niini sa pag-apil
aron nga kadtong inyong gihangyo
makabansay ug mobati nga
komportable sa pag-apil.

Ang labing mahinungdanon nga
ideya sa leksyon sa usa ka magtutudlo
mao ang kamahinungdanon sa
pagbasa sa Basahon ni Mormon. Siya
midapit sa mga batan-on sa iyang
klase sa paghuna-huna sa kasulatan
nga nakapausab sa ilang mga
kinabuhi. Dayon siya mihangyo og
tulo o upat ka mga boluntaryo sa
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• Himoa ang mga butang nga
makadapit sa Espiritu ug nga
makaawhag og balaan nga pagtahud
ug pagkamabination.

• Higugma ang mga sakop sa klase ug
tabangi sila nga makomportable sa
pag-apil.

• Pangutana og mga pangutana nga
makatabang sa mga sakop sa klase
nga motunong sa hilisgutan.

• Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpaminaw sa usag usa uban sa
pagtahud ug pagsabut.

• Pagbantay batok sa mga
panagsultihanay nga makaguba 
o makapahuyang sa mga
pagpamatuod o dili ba makaingon 
sa paghawa sa Espiritu.

Bisan human sa tanan nga inyong
gibuhat sa paghimo og kahimtang sa
pagkat-on, kamo sa gihapon mahimong
makasugat og pipila ka mga hagit. Ang
mosunod nga mga sugyot mahimong
makatabang kaninyo sa pagsulbad sa
pipila ka naandan nga mga hagit ug mga
problema:

• Kon mahitabo ang kaguliyang,
hunong sa pagsulti hangtud imong
makuha ang pagtagad sa tanan. Unya
ipadayon ang leksyon.

• Kon adunay magtabi sa panahon sa
leksyon, pakigsulti kanila sa
kinaugalingon human sa klase ug
pangutana kanila unsa ang inyong
mahimo ug ilang mahimo aron
magmalampuson ang klase.

pagkat-on sa ebanghelyo walay
kapuslanan gawas kon kini nga
ebanghelyo gisunod.

Paghimo og usa ka Sitwasyon 
sa Pagkat-on
Ang labing maayo nga kahimtang 
sa pagkat-on sa ebanghelyo mao nga 
ang matag tawo nga mitambong
nagpakabana mahitungod sa pagkakat-
on sa ubang mga sakop sa pundok. Ang
tinguha sa pagkat-on madugangan kon
ang mga magtutudlo ug mga tigkat-on
mahigugma sa usag usa ug motabang sa
usag usa nga makasabut ug makasunod
sa ebanghelyo. Kon kamo ug kadtong
inyong gitudloan magtambayayong 
sa paghimo og usa ka maayo nga
kahimtang sa pagkat-on, ang kasamok
dili mahitabo. Kamo kinahanglan nga
mobuhat sa tanan nga inyong mabuhat
sa paghimo sa mao nga kahimtang ug 
sa pagtabang niadtong inyong gitudloan
nga makahibalo unsaon sa pagsalmot
ngadto niini.

Ang mosunod mao ang pipila ka mga
butang nga inyong mahimo aron sa
pagtabang paghimo og usa ka
kahimtang sa pagkat-on:

• Sayo og abut uban sa tanang
gikinahanglan nga mga materyal sa
pagtudlo ug kagamitan.

• Siguroha nga ang lawak klasehanan
ingon ka limpyo, husay, komportable,
ug walay makasamok kon mahimo.

• Sugod ug tapusa sa husto nga oras.

• Timbayaa ug abi-abiha ang mga sakop
sa klase tagsa-tagsa, kon mahimo.
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sa hilisgutan sa leksyon, pasalamati
sila apan ibalik ang panaghisgutan
ngadto sa leksyon.

Ang samokan nga kinaiya mokunhod
kon kamo mangita og mga paagi alang
sa matag tawo diha sa pundok nga
mobati nga gihigugma ug gidawat ug
moapil sa malampuson nga paagi.

• Kon adunay modominar sa
panaghisgutan sa klase, itumong ang
mga pangutana ngadto sa ubang mga
sakop sa klase o sa matinahuron nga
paagi isugyot nga kamo buot
maminaw gikan niadtong kinsa wala
pa makaapil.

• Kon ang mga sakop sa klase
mokomentaryo nga mopalayo gikan
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pa ang inyong leksyon, tun-i ang matag
sugilanon nga imong giplano nga
gamiton. Pagbansay sa pagsaysay 
niini ginamit ang inyong kaugalingon
nga mga pulong. Ang inyong klase
maminaw pag-ayo kon kamo mosaysay
sa sugilanon sa inyong mga pinulongan,
kay sa mobasa niini. Usab, ang gagmay
nga mga bata malingaw nga modrama
sa mga sugilanon.

Usa ka magtutudlo sa Primarya kanunay
nga mosugod sa iyang leksyon uban sa
usa ka sugilanon gikan sa mga kasulatan.
Sama pananglit, kon ang iyang leksyon
bahin sa pagkamabination, siya
mosaysay mahitungod sa maayo 
nga Samaritano. Ang mga bata
makahanduraw diha sa ilang mga huna-
huna sa tawo kinsa gitulis ug sa mga

Adunay daghang mga butang nga
inyong mahimo aron ang inyong
pagtudlo sa leksyon maikagon ug sa
pagtabang sa mga sakop sa klase nga
makat-on sa mga kamatuoran sa
ebanghelyo. Pipila ka mga sugyot
mosunod:

Gamit og mga Sugilanon 
ug mga Panig-ingnan
Mga sugilanon ug mga panig-ingnan
makapahigmata ug makapadayon sa
kaikag sa mga tawo ug makapakita sa
unsa nga paagi nga ang mga baruganan
sa ebanghelyo magamit sa adlaw-adlaw
nga kinabuhi.

Kamo makakaplag og maanindot nga
mga sugilanon diha sa mga kasulatan ug
sa inyong manwal sa magtutudlo. Sa dili

Gamit og Nagkalain-laing mga Pamaagi 
sa Pagtudlo
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diha sa pisara o sa usa ka piraso nga
papel aron mahimong labing maikagon
ang usa ka sugilanon.

Usa ka magtutudlo naghatag og usa ka
leksyon nga gibase sa sambingay ni
Jesus sa trigo ug mga bunglayon. Ang
mga sakop sa klase nagpuyo sa usa ka
dapit sa umahan, mao nga ang
magtutudlo nakahibalo nga sila
makasabut nga ang linghod nga mga
tanom sa trigo mahimong mamatay kon
kuhaon og sayo ang mga sagbot. Siya
nag-andam og usa ka gamay nga bugkos
sa mga uhot sa trigo nga gisagolan og
mga sagbot. Siya mipakita niini nga
bugkos sa tibuok klase.

Laing magtutudlo miawhag sa mga
sakop sa klase sa paghuna-huna 
og butang nga ilang ikatandi sa
paghinulsol. Usa ka sakop sa klase
misugyot nga ang paghinulsol sama 
sa usa ka sabon, kini makalimpyo
kanato gikan sa atong mga sala.

Paggamit og Musika
Ang musika maoy usa ka maayong
paagi sa pagdapit sa Espiritu sa Ginoo
nganha sa inyong leksyon. Ang musika
makatabang kanato nga makapadayag
sa mga pagbati nga lisud ipadayag sa
pulong.

Ang mga himno sa Simbahan nagtudlo
og daghang mga baruganan sa
ebanghelyo ug mahimong gamiton sa
hapit tanan nga bisan unsang leksyon.
Kamo makadapit sa usa ka tawo, usa ka
pundok, o sa tibuok banay o klase sa pag-
awit sa usa ka himno nga may kalabutan
sa leksyon. Kamo usab mahimong

tawo nga mitan-aw ug nagdali nga
mibiya. Sila nadani sa pagkamabination
ug kaligdong sa Samaritano kinsa
miatiman sa samaran nga tawo. Ang
mga bata nagpaabut niini nga mga
sugilanon. Ang magtutudlo nakakat-on
sa paggamit sa iyang tingog ug linihokan
sa pagkuha sa pagtagad sa iyang klase.
Ang mga sakop sa klase labawng
nakasinati ug matinguhaon sa mga
kasulatan.

Paggamit og mga Hulagway 
ug mga Butang
Ang Manluluwas kanunay nga mogamit
og yano nga mga butang samtang Siya
motudlo. Siya migamit og trigo, balas,
mga bato, ug laing sinati nga mga
butang aron sa pagtabang sa mga tawo
nga makasabut unsa ang Iyang gitudlo.
Sama pananglit, siya mipahisama sa
gingharian sa Dios ngadto sa usa ka
bahandi nga bililhon kaayo nga ang usa
ka tawo mobaligya sa tanan niyang mga
butang aron sa pag-angkon niini (tan-
awa sa Mateo 13:44).

Ilibot ang inyong panan-aw. Unsang
ordinaryong mga butang ang inyong
magamit aron sa pagtabang sa mga
sakop sa klase nga labaw pa nga
makasabut sa mga baruganan sa
ebanghelyo?

Kamo mahimong mogamit sa yanong
mga dibuho ug mga hulagway aron sa
paghulagway sa mga baruganan sa
ebanghelyo. Ipakita ang usa ka
hulagway gikan sa Mga Hulagway sa
Ebanghelyo samtang kamo mosaysay og
usa ka sugilanon sa kasulatan.
Pagdibuho og yano nga mga hulagway
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pangutana ang inyong ipangutana. Ang
mosunod nga mga sugyot makatabang
kaninyo.

• Pangutana og mga pangutana nga
makatabang sa mga sakop sa klase
nga maghuna-huna mahitungod sa
baruganan sa ebanghelyo ug sa usa
nga paagi kini magamit sa ilang mga
kinabuhi. Ang makapahuna-huna 
nga mga pangutana sa kasagaran
magsugod sa “ngano?” o “sa unsa 
nga paagi?” Kamo kinahanglan sa
kinatibuk-an nga maglikay sa mga
pangutana nga matubag lamang sa
“oo” o “dili” o bisan unsang usa ka
pulonng nga mga tubag.

Sama pananglit, sa pagtudlo og usa ka
leksyon bahin sa pagpasentro sa atong
mga kinabuhi diha sa Manluluwas,
kamo mahimong mangutana sa mga
pangutana sama sa mosunod:

“Unsa ang gipasabut sa pagtukod
diha sa lig-on nga tukuranan ni
Kristo?”

“Unsa nga mga tukuran gawas sa 
lig-on nga tukuranan ni Kristo nga
usahay ang mga tawo motukod sa
ilang mga kinabuhi diha niini?”

“Sa unsa nga paagi kamo
napanalangin sa diha nga kamo
mitukod sa inyong kinabuhi diha sa
lig-on nga tukuranan ni Kristo?”

• Ipangutana ang mga pangutana nga
makaawhag sa mga sakop sa klase sa
pagpaambit og personal nga mga
ideya ug mga kasinatian. Sama
pananglit:

mobasa sa mga pulong sa usa ka himno
og kusog samtang adunay magpatugtog
sa duyog. O kamo makapatugtog sa gi-
rekord nga usa ka himno.

Usa ka magtutudlo nag-andam og usa
ka leksyon bahin sa pag-alagad. Siya
mipili og usa ka himno nga nag-abag sa
labing mahinungdanon nga ideya. Sa
panahon sa leksyon, siya midapit sa usa
ka igsoong babaye sa pagbasa sa mga
pulong niini nga himno samtang adunay
hinay nga naghagong sa tono. Siya
mihangyo sa klase sa pagpamalandong
sa hilom nga paagi sa mga pulong
samtang kini gibasa. Kini nga musika
makatabang sa mga sakop sa klase nga
labaw pa nga mobati bahin sa
kamahinungdanon sa pag-alagad.

Pangutana og mga Pangutana nga
Magdapit sa Paghuna-huna ug
Makahimo og Panaghisgutan
Ang pagpangutana sa husto nga mga
pangutana makaawhag og maghunahuna
nga pagkat-on ug panaghisgutan sa
inyong leksyon. Mga pangutana ug mga
panaghisgutan makatabang sa daghang
mga paagi. Sila makatabang sa mga
sakop sa klase nga magpabilin nga
madasigon sa panahon sa leksyon. Kamo
makasuta kon ang mga sakop sa klase
nakasabut sa leksyon. Ang mga sakop 
sa klase makatudlo sa usag usa samtang
sila motubag og maghisgot sa mga
pangutana. Sila makakat-on unsaon
paggamit sa mga baruganan sa
ebanghelyo diha sa ilang kaugalingong
mga kinabuhi.

Samtang kamo mag-andam sa mga
leksyon, paghukom unsa nga mga

11



Sa katapusan, pagmainampingon sa dili
pagtapos sa usa ka maayo nga
panaghisgutan diha-diha aron lang
matudlo ang tanang mga materyal nga
inyong giandam. Unsa ang labing
mahinungdanon mao nga ang mga
sakop bati-on sa impluwensya sa
Espiritu, motubo ang ilang pagsabut sa
ebanghelyo, makat-on sa paggamit sa
mga baruganan sa ebanghelyo diha sa
ilang mga kinabuhi, ug molig-on sa
ilang pasalig sa pagsunod sa
ebanghelyo.

Pagdapit og Espesyal 
nga mga Bisita
Kamo mahimong modapit matag karon
ug unya og usa ka espesyal nga bisita
nga moapil sa inyong klase. Kamo
makahangyo og usa ka takus nga sakop
sa Simbahan sa paghatag og taho,
pagpaambit og usa ka sugilanon, o sa
pagpamatuod. Himoa nga kini nga tawo
makahibalo pag-una kon unsa ka
dugayon ang iyang igahin. Pangayo og
pagtugot gikan sa inyong obispo o
presidente sa sanga sa dili pa modapit
og usa ka bisita kinsa nagpuyo gawas sa
inyong purok o sanga.

Usa ka presidente sa korum sa mga
anciano midapit og laing sakop sa
pagtambong ug pagsulti sa mga anciano
mahitungod sa mga pamaagi sa
paghimo sa ilang mga mensahe sa
pagtudlo sa banay nga madanihon
ngadto sa mga bata nga ilang
gibisitahan. Ang mga anciano wala
lamang makaangkon og bag-ong
pagsabut ngano nga ang mga bata

“Ngano nga ang Ginoo misugo
kanato sa pag-ampo kanunay?”

“Sa unsa nga paagi Siya mitubag sa
inyong mga pag-ampo?”

• Pangutana og mga pangutana nga
makatabang sa mga sakop sa klase
nga makagamit sa mga baruganan sa
ebanghelyo diha sa ilang mga
kinabuhi. Sama pananglit:

“Sa unsa nga paagi nga kita labaw
nga makaandam sa atong mga
kaugalingon sa pagdawat og mga
tubag sa atong mga pag-ampo?”

“Sa unsa nga paagi kamo makahibalo
nga si Jesukristo mao ang
Manluluwas sa kalibutan?”

“Sa unsa nga paagi kamo makalig-on
sa inyong pagpamatuod nga si Joseph
Smith usa ka propeta sa Dios?”

Kon usa ka tawo nga mangutana
kaninyo nga dili ninyo matubag,
hangyoa ang mga sakop sa klase sa
pagtabang kaninyo sa pagtubag niini, o
mosulti sa tawo nga inyong pangitaon
ang tubag alang sa sunod higayon.

Ayaw pagkabalaka kon ang mga sakop
sa klase maghilom sulod sa pipila ka
mga segundo human kamo mangutana.
Sila sa kasagaran nagkinahanglan og
panahon sa paghuna-huna og mga
tubag. Bisan pa niana, kon sila ingon og
wala makasabut sa pangutana, kamo
kinahanglan tingali nga usbon ang
pangutana. Kon mangutana sa usa ka
tawo og pangutana, makatabang ang
pagtawag kaniya sa iyang ngalan pag-
una ug dayon mangutana.
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mga sakop sa klase, ilabi na sa mga bata
ug mga batan-on, nga makat-on sa mga
baruganan sa ebanghelyo. Ang mao nga
mga kalihokan kinahanglan nga angay
alang sa pagkat-on sa ebanghelyo.
Kadaghanan sa hinimo sa Simbahan nga
mga manwal sa leksyon naglakip sa mga
sugyot alang sa mga kalihokan.

kinahanglan nga moapil sa panahon sa
pagtudlo sa banay, apan usab sila
nakadawat og daghang mga sugyot kon
unsaon sa pagtabang sa mga bata nga
moapil.

Paggamit og mga Kalihokan
Yano nga mga kalihokan nga adunay
kalabutan sa leksyon makatabang sa
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• Usa ka manwal sa magtutudlo nga
gimantala sa Simbahan alang sa
inyong klase

• Mga kopya sa mga kasulatan alang sa
mga sakop sa klase

• Mga magasin sa Simbahan nga
adunay mga pagtulun-an sa mga
propeta sa ulahing mga adlaw

• Mga tabang sa pagtuon sa kasulatan
nga anaa sa inyong pinulongan

• Hugpong sa mga hulagway nga
gitawag og Mga Hulagway sa
Ebanghelyo nga anaa gayud diha sa
inyong librarya sa balay tigumanan

Pangita sa magamit nga mga butang
aron kamo makaplano sa paggamit niini

Mahinungdanon kini nga
magmainampingon sa pag-andam sa
mga leksyon nga inyong itudlo aron
kamo makatudlo sa mga baruganan sa
ebanghelyo sa epektibo nga paagi. Ang
mosunod nga mga sugyot makatabang
sa pag-andam.

Ilha ang mga Kapanguhaan
Ang Simbahan mainampingong
miandam sa gitugutan nga mga
materyal sa kurikulum nga gibase sa
mga kasulatan ug sa mga pagtulun-an sa
mga propeta sa ulahing mga adlaw.
Pangutan-a ang inyong mga pangulo sa
pagkapari ug kaabag kon ang mosunod
nga mga kapanguhaan anaa ba aron
inyong magamit:

Pag-andam sa Inyong Leksyon
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Hangyoa ang Ginoo sa pagtabang
kaninyo nga makasabut sa labing
mahinungdanon nga mga mensahe
gikan niini nga leksyon alang 
niadtong tagsa-tagsa nga inyong
gitudloan. Pangutan-a ang inyong mga
kaugalingon. “Unsa ang kinahanglan
nga mahitabo sa mga kinabuhi niadtong
akong gitudloan isip sangputanan 
niini nga leksyon?” Daghanang mga
leksyon sa mga manwal sa leksyon nga
hinimo sa Simbahan naglakip sa mga
pamahayag sa katuyoan. Kini nga mga
pamahayag makatabang kaninyo sa
paghukom kon unsaon nga ang matag
leksyon makaimpluwensya niadtong
inyong gitudloan.

Paghukom Unsa ang Itudlo
Human kamo makatino sa katuyoan 
sa usa ka leksyon, paghukom unsa 
nga mga baruganan ang kinahanglan
nga itudlo aron matuman kana nga
katuyoan. Kadaghanan sa mga 
manwal naglakip sa mga kasulatan, 
mga sugilanon, ug uban nga mga
impormasyon aron sa pagtabang
kaninyo pagtudlo sa leksyon. Apan 
sa kasagaran ang usa ka leksyon
maglangkub og daghan nga materyal
kay sa inyong matudlo sa panahon nga
gihatag kaninyo. Sa mao nga kahimtang,
kamo kinahanglan nga mopili sa
materyal nga labing makatabang ngadto
niadtong inyong gitudloan. Pangutan-a
ang inyong kaugalingon, “Unsa nga mga
doktrina ug mga baruganan sa leksyon
nga makatabang sa mga sakop sa klase
sa pag-atubang sa mga hagit nga karon
ilang giatubang?”

diha sa inyong mga leksyon. Kamo wala
magkinahanglan og detalyado nga mga
materyal aron mahimong epektibo nga
magtutudlo. Si Kristo mitudlo og
daghang mga leksyon sa yano kaayo nga
palibut. Ang labing mahinungdanon nga
impluwensya sa inyong pagtudlo mao
ang Espiritu. Husto nga paggamit sa
mga kapanguhaan sa pagtudlo uban sa
giya sa Espiritu nagtanyag og dako
kaayo nga potensyal alang sa pagkat-on
sa ebanghelyo.

Sugod sa Pag-andam og Sayo
Andama ang inyong mga leksyon og
sayo. Sa kasagaran makatabang ang
pagsugod sa pagtuon sa mga leksyon
pipila ka semana sa dili pa ang pagtudlo
niini. Kini makahatag og panahon alang
kaninyo sa paghunahuna ug pag-ampo
mahitungod sa mga hilisgutan sa
leksyon ug sa pag-andam pag-ayo.

Ipunting ang Katuyoan 
sa Leksyon
Ang matag leksyon nga inyong itudlo
adunay usa ka katuyoan. Sama
pananglit, ang katuyoan sa usa ka
leksyon sa pagpuasa tingali mao ang
pagtabang sa mga sakop sa klase nga
makasabut sa mga panalangin sa
pagpuasa o sa kamahinungdanon sa
pagpuasa alang sa usa ka piho nga
katuyoan sa Domingo nga puasa. Ang
mga pagtudlo ug panaghisgutan sa
leksyon kinahanglan ipunting diha sa
katuyoan.

Sa paghukom sa katuyoan sa usa ka
leksyon, pagtuon sa materyal sa leksyon
ug sa nag-uban nga mga kasulatan.
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Pagtuon sa mga kasulatan, sa
mainampingong paagi, mga sugilanon,
ug laing impormasyon nga gihisgutan
diha sa leksyon ug sa ubang mga
kasulatan nga makatabang kaninyo sa
pagtudlo sa doktrina o baruganan.
Pangandam sa pagtabang sa mga sakop
sa klase nga makasabut sa unsa nga
paagi nga ang mga kasulatan magamit
sa ilang mga kinabuhi (tan-awa sa 1
Nephi 19:23).

Huna-hunaa usab ang paggamit og mga
sugilanon ug mga panig-ingnan gikan sa
inyong kaugalingong kinabuhi ug sa
mga kinabuhi sa inyong mga sakop sa
klase. Sama pananglit, usa ka tin-edyer
mihunong sa pagpanabako human sa
usa ka klase sa pagkapari bahin sa
Pulong sa Kaalam diin ang magtutudlo
mihulagway sa kasinatian sa iyang
kaugalingong igsoong lalaki sa
pagbuntog niini nga kinaiya. Kini nga
panig-ingnan nagpakita nga ang usa ka
hinabako makausab sa iyang kinaiya.
Ang pagpaminaw niini nga sugilanon
nakatabang sa sakop sa klase sa
paghukom nga siya makausab sa iyang
kaugalingong kinabuhi.

Alang sa dugang kasayuran mahitungod
sa mga paagi sa pagtudlo nga
makatabang kaninyo sa paghatag sa
leksyon, tan-awa sa mga pahina 8–11
niini nga giya.

Pagplano og usa ka Panapos
Ang Manluluwas sa kasagaran motingob
kon unsay Iyang gitudlo ug moawhag sa
mga tawo sa paggamit niini diha sa ilang

Kon nagkinahanglan og materyal nga
wala diha sa manwal o sa mga
kasulatan, huna-hunaa ang paggamit og
mga sugilanon ug mga pakigpulong
gikan sa mga mensahe sa Unang
Kapangulohan, mga mensahe sa
pagduaw nga pagtudlo, ug sa magasin
sa Simbahan, ilabi na sa mga mensahe sa
kinatibuk-ang komperensya.

Samtang kamo mohukom unsa ang
itudlo:

• Sa mainampoon nga paagi tun-i ang
sulod sa leksyon.

• Paghimo og lista sa mahinungdanon
nga mga doktrina ug mga baruganan
nga naglakip diha sa leksyon.

• Huna-hunaa kanunay ang mga
panginahanglan ug mga kahimtang
niadtong inyong gitudloan.

• Sunod sa giya sa Espiritu.

Sa kasagaran labing maayo ang
pagpunting sa usa o duha ka
mahinungdanon nga mga baruganan.

Paghukom Unsaon sa Pagtudlo
Human kamo makahukom unsa ang
itudlo, kamo kinahanglan nga mohukom
unsaon sa pagtudlo niini. Tun-i ang
materyal ug sa mainampoon nga paagi
palandonga ang labing maayo nga paagi
sa pagtudlo niini ngadto niadtong
inyong gitudloan. Ang mga paagi nga
inyong gamiton kinahanglan nga
makatabang sa mga tigkat-on nga
makasabut ug makagamit unsa ang
inyong gitudlo.
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Ang mga estudyante sa klase sa usa ka
magtutudlo gidapit sa pagpahigayon og
usa ka dili ipahibalo nga buhat sa pag-
alagad matag adlaw sulod sa usa ka
semana. Sa sinugdanan sa sunod nga
klase, ang magtutudlo nangayo og mubo
nga taho. Pipila ka mga sakop sa klase
madasigong mipaambit sa ilang mga
kasinatian ug sa hingpit nga kalipay nga
ilang gibati sa paggamit niini nga
leksyon ngadto sa buhat. Ang positibo
nga tubag niini nga mga sakop sa klase
nakaaghat sa uban sa paghatag og dako
nga pag-alagad mismo sa ilang mga
kaugalingon.

mga kinabuhi (tan-awa sa sambingay sa
maayo nga Samaritano, Lucas 10:30–37).
Sa pagkatapos sa usa ka leksyon, kamo
kinahanglan nga mobalik pagtuon ug
motingob unsa ang gitudlo. Pagsugyot
og mga paagi alang sa mga sakop sa
klase sa paggamit sa mga doktrina ug
mga baruganan sa ebanghelyo, ug
modapit kanila sa pagsugyot og laing
mga paagi. Awhaga sila sa pagsulay sa
usa niining mga ideya sa umaabot nga
semana. Sa ulahing mga leksyon, kamo
mahimong mangutana kanila unsa ang
ilang nakat-unan gikan sa ilang mga
paningkamot.
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butang nga gamiton, ug mga awit aron
sa pagpadayon sa ilang kaikag.

Ang mga bata mao pa lang ang
pagkakat-on mahitungod sa
pagpakigbahin, pagkamabination, ug
pagpailub. Tabangi sila nga makabuntog
sa mga kahuyang niini nga mga bahin
pinaagi sa pagpahinumdom kanila sa
panig-ingnan ni Jesus ug pag-awhag
kanila sa pagsunod Kaniya.

Ang mga bata masaligon ug matuohon.
Sila motuo unsa ang inyong gitudlo
kanila. Sila usab magbantay ug mosunod
sa inyong panig-ingnan.

Mga Batan-on
Ang panahon tali sa pagkabata ug
pagkahamtong usahay malisud ug

Mahinungdanon ang pagsabut niadtong
inyong gitudloan. Huna-hunaa ang
kahingkod ug kasinatian sa inyong mga
sakop sa klase. Ang mga tawo sa
nagkalain-lain nga edad adunay
nagkalain-lain nga panginahanglan ug
makat-on sa lain-laing pamaagi.

Mga Bata
Ang mga bata nagtubo sa pisikal, sosyal,
emosyonal, ug espirituhanon nga paagi.
Samtang kamo mag-andam sa inyong
leksyon, hinumdumi ang mga talento,
mga kahanas, ug mga panginahanglan
sa mga bata.

Ang mga bata malingaw sa nagkalain-
lain nga butang. Gamit og mubo nga
mga sugilanon, yano nga mga dula, mga
hulagway, mga leksyon nga adunay

Sabta Kadtong Inyong Gitudloan
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Ipakita nga kamo nagtahud sa ilang mga
opinyon. Awhaga ilang mga ideya uban
kaninyo ug uban sa usag usa.

Mga Hamtong
Ang hamtong nga mga sakop sa klase
anaa sa nagkalain-lain nga mga
pangidaron ug adunay nagkalain-lain
nga mga kahimtang ug mga kasinatian.
Gamita kini nga mga kalainan aron 
sa pagpaanindot sa inyong klase.
Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin sa kaalam nga ilang
nakat-unan gikan sa ilang mga
kasinatian. Gamita ang ilang daghang
mga talento.

Itudlo ang mga kamatuoran sa
ebanghelyo sa yano nga paagi. Ang
Espiritu Santo motabang sa mga sakop
sa klase nga makasabut ug makagamit 
sa mga kamatuoran sa ilang tagsa-tagsa
ka mga kinabuhi

mahagiton. Ang mga sakop sa klase
mahimong adunay daghan nga mga
kapangakohan sa ilang mga banay, 
sa tulunghaan, ug sa trabahoan. 
Ang mosunod nga mga sugyot
mahimong makatabang kaninyo sa 
pag-impluwensya sa mga batan-on
alang sa maayo.

Andama ang matag leksyon nga may
kalabutan ngadto sa ilang mga kinabuhi.
Tabangi sila nga makakita sa unsa nga
paagi nga ang ebanghelyo makatubag sa
ilang mga pangutana ug makatabang
kanila nga mohimo og mga pagpili.

Ang mga batan-on mahimong mobati og
kamingaw o wala dayega. Tabangi ang
matag tawo nga mahimong usa ka
mahinungdanong bahin sa inyong klase.
Ang pagkahisakop ngadto sa usa ka
pundok uban sa mga sumbanan sa
ebanghelyo makahatag sa mga batan-on
og espirituhanong kalig-on ug
makatabang kanila sa paghimo sa 
ilang mga kinabuhi nga putli.
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miingon nga tungod sa mga kasinatian sa
iyang bana uban sa Espiritu diha sa klase,
siya karon mipasalig sa pagpundok sa
iyang banay matag adlaw alang sa pag-
ampo sa banay. Siya usab mipasalig sa
pagpangandam sa pag-adto ngadto sa
templo aron mabugkos isip usa ka banay.
Ang sakop sa klase mipadayag sa iyang
gugma ug lawom nga pagpasalamat
tungod sa tanang paningkamot nga
gihimo sa magtutudlo aron sa pagdapit
sa Espiritu ngadto sa iyang klase. Unya
ang kasingkasing sa magtutudlo napuno
sa pagkamapainubsanon, ug siya
nakasabut sa tinuod nga katuyoan ug
mga ganti sa pagtudlo.

Samtang kamo magtudlo, kamo
mapanalanginan uban sa inyong 

Isip usa ka magtutudlo, kamo
makasinati sa hingpit nga kalipay nga
moabut gikan sa pagtabang sa uban nga
motubo sa ilang kahibalo sa ebanghelyo.
Ang inyong makugihon ug matinud-
anon nga mga paningkamot sa pagtudlo
sa ebanghelyo makatabang sa uban nga
makapalambo og lig-on nga mga
pagpamatuod sa Manluluwas ug
magsunod sa mga sugo.

Usa ka magtutudlo sa Pang-Domingo nga
Tulunghaan nabalaka nga adunay pay
daghan nga labaw pang maayo sa
pagtudlo kay kaniya. Siya naghuna-huna
kon ang iyang pagtudlo aduna bay
maayong impluwensya sa uban. Unya
usa ka Domingo usa ka sakop sa klase
midala sa magtutudlo sa daplin. Siya
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daghang pagbubo sa Espiritu sa 
inyong kinabuhi samtang kamo sa
mapainubsanon ug makugihon nga
paagi maningkamot sa pagsunod unsa
ang inyong gitudlo. Ang inyong
kinabuhi mabuhong pinaagi sa inyong
pag-alagad isip usa ka magtutudlo.

mga estudyante. Ang inyong
kaugalingong kahibalo sa ebanghelyo 
ug pagpamatuod sa Manluluwas malig-
on samtang kamo magtuon, mag-andam,
ug magtudlo sa mga leksyon sa
ebanghelyo. Kamo mobati og dakong
gugma alang sa uban. Kamo mobati sa
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Pang-Domingo nga Tulunghaan nga
lisud sundon, ang kombinasyon sa
pagtuon diha sa panimalay ug pipila ka
mga tigum sa klase (ang matag usa
naglakip sa pipila ka mga leksyon)
mahimong himoon.

Mga ideya alang sa matag leksyon gihatag
niini nga giya nga basahon. Samtang ang
magtutudlo mag-andam og usa ka
leksyon, siya kinahanglan nga mogamit sa
mga sugyot diha sa seksyon nga giulohan
og “Gamit og Nagkalainglaing Pamaagi
sa Pagtudlo.” Sa katapusan sa matag
leksyon, ang magtutudlo kinahanglan nga
moawhag sa mga sakop sa klase sa
paggamit unsa ang ilang nakat-unan
nianang adlawa bisan hain sa klase sa
Simbahan o sa gabii sa banay. Kini
makatabang og dako sa ilang paglambo

Ang Kurso sa Pagtudlo sa Ebanghelyo
naghatag og kahigayunan alang sa
tanang mga sakop sa Simbahan nga
makat-on unsaon nga mahimong maayo
nga mga magtutudlo. Ang magtutudlo
sa kurso mao ang tigpahiluna sa
pagpalambo sa magtutudlo o laing
nasinati nga magtutudlo nga gitawag sa
obispo o presidente sa sanga. Kini nga
tun-anan mahimong itudlo sa panahon
sa Pang-Domingo nga Tulunghaan o sa
laing naangay nga panahon. Kon ang
tun-anan gihimo alang sa mga pangulo
ug mga magtutudlo gikan sa usa ka piho
nga kapunongan, kini mahimong itudlo
ingon nga kabahin sa ilang naandan nga
tigum sa pagpangulo. Kon ang gilay-on
magamit nga mga kasangkapan
makahimo sa paagi sa naandan nga

Latid alang sa Kurso sa Pagtudlo sa Ebanghelyo
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bag-ong mga kinabig, dili kaayo aktibo
nga mga sakop sa klase, ug mga sakop
nga may mga kakulangan.

Semana 3
Pagpunting sa “Pagtudlo sa mga
Kamatuoran sa Ebanghelyo,” nga
nahimutang sa seksyon nga giulohan
nga “Tudlo Sama sa Pagtudlo ni Jesus.”
Hatagi og gibug-aton ang
kamahinungdanon sa pagtudlo sa
doktrina sa matinud-anon nga paagi, sa
tin-aw, ug yano nga paagi, naggamit sa
mga kasulatan sa pagtudlo, ug paghimo
og usa ka plano alang sa kinaugalingon
nga pagtuon sa ebanghelyo.

Semana 4
Pagpunting sa “Tudlo pinaagi sa
Espiritu” nga nahimutang sa seksyon
nga giulohan og “Tudlo Sama sa
Pagtudlo ni Jesus.” Tabangi ang mga
sakop sa klase nga mobati nga giawhag
nga sila makahimo sa pag-angkon sa
Espiritu diha sa ilang pagtudlo. Tabangi
sila nga makat-on sa pag-ila ug
pagsunod sa Espiritu.

Semana 5
Pagpunting sa “Pagdapit og Makugihon
nga Pagkat-on,” nga nahimutang diha 
sa seksyon nga giulohan og “Tudlo Sama
sa Pagtudlo ni Jesus.” Hatagi og gibug-
aton ang piho nga mga paagi nga ang
mga magtutudlo makatabang niadtong
ilang gitudloan nga modawat sa 
ilang kapangakohan sa pagkat-on sa
ebanghelyo ug pagpuyo niini sa labing
hingpit.

isip mga magtutudlo. Gawas kon gisulti,
ang tun-anan kinahanglan nga itudlo
labaw sa walo ka semana nga gidugayon
sumala sa mosunod nga iskedyul. (Ang
napulog duha ka semana nga bersyon sa
kurso gilatid diha sa basahon sa Teaching,
No Greater Call [Pagtudlo, Walay Labaw
nga Tawag] ug kinahanglan nga gamiton
kon anaa.) Ang mga sugyot sa ubos
gitumong ngadto sa magtutudlo sa kurso.

Semana 1
Hatagi ang matag sakop sa klase og usa
ka kopya niining giya nga basahon, ug
motuon pag-usab sa iyang mga sulod.
Ipunting ang leksyon sa pasiuna ug sa
seksyon nga giulohan nga “Andama ang
Inyong Kaugalingon sa Espirituhanon
nga Paagi.” Hatagi og gibug-aton ang
kamahinungdanon sa pagkagahin ug
pagsunod sa ebanghelyo aron angayan
nga makabaton sa Espiritu.

Semana 2
Pagpunting sa “Higugmaa Kadtong
Inyong Gitudloan,” nga nahimutang sa
seksyon nga giulohan og “Tudlo Sama sa
Pagtudlo ni Jesus.” Basaha usab ang mga
kinaiya sa pundok sa ka-edad sa mga
pahina 15–16 niining giya nga basahon.
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin og mga kasinatian diin
ang pagsabut o pag-alagad sa mga sakop
sa banay o mga sakop sa klase pinaagi sa
gugma adunay usa ka positibo nga
sangputanan. Kamo usab mahimong
buot mohisgot sa unsa nga paagi nga ang
mga magtutudlo makaalagad ug
makaamuma sa matag usa sumala sa
ilang mga panginahanglan, ilabi na sa
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gibug-aton sa mga elemento sa seksyon
nga giulohan og “Mga Ganti sa
Pagtudlo.” Hangyoa ang mga sakop 
sa klases sa pagpakigbahin og mga
pamaagi nga ang mga magtutudlo
nakapanalangin sa ilang mga kinabuhi
ug mga pamaagi nga sila isip mga
magtutudlo nakahimo sa pagtabang 
sa uban.

Human matapos ang kurso, awhaga 
ang mga misalmot sa pagpadayon sa
pagpalambo isip mga magtutudlo. 
Kon sila bag-o pang natawag nga 
mga magtutudlo sa lawak klasehanan,
ang ilang pangulo sa pagkapari o 
kaabag kinahanglan makigsulti kanila 
ug mohatag og usa ka mubo nga
pagpasinati sa klase ug sa iyang mga
sakop. Human niana, sila kinahanglan
motaho matag karon ug unya sa ilang
kauswagan ug maghisgot og piho nga
mga panginahanglan ug mga hagit uban
sa ilang mga pangulo sa pagkapari o
kaabag. Sila mahimong modapit og usa
ka pangulo sa pagbisita sa ilang klase ug
pagtabang kanila sa bisan unsang paagi.
Ang tigpahihuna sa pagpalambo sa
magtutudlo mao ang mapadayunon nga
kapanguhaan og panabang alang sa
tanang mga magtutudlo—kadtong kinsa
gitawag isip mga magtutudlo sa lawak
klasehanan ug kadtong kinsa mitudlo sa
ilang mga banay ug mga kapangakohan
sa pagpangulo.

Semana 6
Pagpunting sa “Paghimo og Sitwasyon
sa Pagkat-on,” nahimutang sa seksyon
nga giulohan og “Tudlo Sama sa
Pagtudlo ni Jesus.” Tabangi ang mga
sakop sa klase nga makasabut unsaon 
sa pagtabang sa paghimo og usa ka
sitwasyon diin ang tanan moapil ug 
buot magkat-on.

Semana 7
Pagpunting sa seksyon nga giulohan og
“Gamit og Nagkalain-laing mga Paagi sa
Pagtudlo.” Ang pagpalambo og epektibo
nga leksyon nagkinahanglan og paghuna-
huna ug pagkamamugnaon, ug ang
materyal niini nga seksyon makatabang
pag-ayo. Hangyoa ang mga sakop sa
klase sa pagpakita o pagpakigbahin og
mga kasinatian nga ilang nasinati uban sa
mga pamaagi sa pagtudlo nga gihisgutan
niini nga seksyon.

Semana 8
Pagpunting sa seksyon nga giulohan 
og “Pag-andam sa Inyong Leksyon.”
Tabangi ang mga sakop sa klase nga
makasabut sa kamahinungdanon sa
pagsugod og sayo sa pagpangandam 
sa leksyon, ug paghisgot unsaon sa
pagplano ug pagtudlo sa epektibo nga
mga leksyon.

Sa husto nga mga punto sa panahon sa
kurso, kamo mahimong mohatag og
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