




Mga Kinaiya 
Pagtimbang-timbang ug pagpalambo sa mga kinaiya 

Pinaagi kay David Batty 

Manwal sa Magtutudlo 

Ika-5 nga Edisyon 



Mga Kinaiya 
Pagtimbang-timbang ug pagpalambo sa mga kinaiya 

Manwal sa Magtutudlo 
Ika-5 nga Edisyon 

Pinaagi kay David Batty 

Ang mga pakisayran sa kasulatan nga gigamit sa kini nga kurso gikan sa mga mosunod 
nga bersyon sa Bibliya. 

Ang mga gimarkahan nga mga bersikulo ug MBB gikan sa Balaang Bibliya, Maayong 
Balita Biblia, copyright 2003. PHILIPPINE BIBLE SOCIETY 890 United Nations Avenue 
1000 Manila, Philippines. 

Copyright © 2022, Teen Challenge USA.  

Kini nga kurso orihinal nga gimantala sa English nga adunay titulo, Attitudes, 5th edition. 

Ang kini nga mga materyal mahimo’g kopyahon ug ipanghatag aron magamit sa Teen 
Challenge, parehas nga programa, mga lokal nga simbahan, eskuylahan ug uban pang mga 
organisasyon ug indibidwal. Ang kini nga mga materyal mahimo usab nga i-download gikan 
sa internet sa website: www.iTeenChallenge.org   Ang mga nagtinguha nga imantala ug 
ibaligya kini nga mga materyal kinahanglan magkuha sinulat nga pagtugot gikan sa Global 
Teen Challenge. 

Kini nga kurso bahin sa Mga Pagtuon sa Grupo alang sa Bag-ong Kinabuhi naugmad 
aron magamit sa mga simbahan, eskuylahan, mga ministro sa bilanggoan, Hagit sa  
Kabatan-onan, ug parehas nga mga ministeryo nga nagtrabaho kauban ang mga bag-ong 
Kristiyano. Ang manwal sa magtutudlo, manwal sa estudyante, giya sa pagtuon, pagsulay,  
ug sertipiko magamit alang sa kini nga kurso. Alang sa dugang nga kasayuran bahin sa kini 
nga mga kurso, kontak: 

Global Teen Challenge 
PO Box 511 
Columbus, GA, 31902 USA 
Email:  gtc@globaltc.org 
Web: www.globaltc.org and www.iTeenChallenge.org 

Teen Challenge Philippines  
Catalunan Pequeno 
Davao City, Philippines, 8000 
Phone number: (82) 291-1377 
Email: atcpdavao@gmail.com 

Petsa sa kataposang giusab:  10-2022 

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/


Mga Kinaiya  3 

Mga Kinaiya 
Kini nga kurso nagbutang og usa ka sukaranan nga pundasyon sa usa ka hilisgutan nga 
pamilyar, apan kanunay nga lisud alang sa bag-ong mga Kristohanon. Sa unsang paagi ang 
mga Kristohanon “nagbag-o sa ilang mga hunahuna”? 
 

1 Kapitulo 1.   Mga kinaiya sa kinabuhi sa bag-ong Kristohanon 
Unsa ang mga kinaiya? Giunsa nako kini paggamit sa akong adlaw-adlaw nga 
mga kalihokan? Unsaon nako sila pagkuha? 

2 Kapitulo 2.   Ang proseso sa pagtukod og bag-ong mga kinaiya 
Among gisusi ang pipila ka praktikal nga mga lakang sa pagpalambo sa bag-ong 
mga kinaiya. Atong tan-awon usab kon sa unsang paagi ang pagtuon sa Bibliya 
nalambigit sa pagtukod ug bag-ong mga kinaiya ug pagtangtang sa daan nga mga 
kinaiya. 

3 Kapitulo 3.   Ang husto nga kinaiya nga mabatonan kung gitul-id o 
gisaway 
Unsaon nimo pagtubag kon adunay mosaway kanimo? Atong tubagon kini nga 
pangutana pinaagi sa pagsusi sa mga kinaiya sa Bibliya nga atong magamit sa 
pagtubag sa pagtul-id o pagsaway. Kini nga kapitulo naglangkob usab sa mga 
problema nga may kalabutan sa paggamit niining bag-ong kinaiya. 

4 Kapitulo 4.   Ang husto nga kinaiya nga mabatonan kung magtul-id 
sa uban 
Niini nga kapitulo atong hisgotan kon unsa nga kinaiya sa Bibliya ang angay 
natong gamiton sa dihang kita magtul-id sa uban. Kinsa ang angay nimong 
mubadlong? Unsang mga paagi ang labing maayo nga gamiton sa pagtul-id sa 
uban? Unsang mga limitasyon ang gibutang sa Bibliya sa pagtul-id sa uban? 

 

Unsa’y naglangkob niining Manwal sa Magtutudlo 
Ang manwal sa magtutudlo adunay upat nga seksyon. Ang matag seksyon gimarkahan sa usa 
ka titulo.  

1. Mga Plano sa Leksyon alang sa Magtutudlo  

2. Manwal sa Estudyante  

3. Giya sa Pagtuon  

4. Pagsulay sa Estudyante ug ang mga Tubag ug Sertipiko sa Kurso 

Ang eksplenasyon unsaon pagamit ang matag seksyon gihatag dayon pagkahuman sa 
pagpaila sa sunod nga panid. 
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Pasiuna  
Kini nga kurso usa sa usa ka serye nga gilaraw alang sa pagbansay sa mga bag-ong 

Kristiyano. Kami nagtuo nga adunay dakung panginahanglan karon nga matabangan ang mga 
bag-ong Kristiyano nga maasoy ang mga pagtolon-an ni Cristo sa ilang mga kinabuhi sa praktikal 
nga paagi. Kini nga mga kurso mahimo usab nga magamit nga epektibo sa pagpangalagad sa mga 
kabatan-onan sa simbahan ug mga hamtong nga nagtinguha nga himuon ang pagka -Kristohanon 
nga labi ka praktikal nga bahin sa ilang adlaw-adlaw nga pagpuyo. 

Ang pinakatumong niini nga kurso ug tanan nga Mga Pagtuon sa Grupo alang Bag-ong 
Kinabuhi mao ang pagpaila sa mga bag-ong Kristiyano sa mahinungdanon nga mga isyu nga 
adunay kalabutan sa kinabuhi. Wala kami mosulay sa paghatag kanila sa usa ka bug-os nga 
pagtuon niini nga mga hilisgutan. 

Ang Teen Challenge USA Curriculum Committee naglaraw nga ipadayon ang pagbag-o 
niini nga mga leksyon. Malipayon kami nga modawat sa bisan unsang mga pagsaway o mga 
panghuna-huna nimo kung unsaon pa nga mapaayo kini nga mga materyal. 

Unsaon paggamit niining Manwal sa Magtutudlo 
1.  Mga Plano sa leksyon alang sa Magtutudlo  
Ang una nga mga pahina niini nga bahin naghatag sa usa ka kinatibuk-ang ideya sa tibuok 

nga kurso. 

Ang sunod nga pahina kopya sa Lista sa Buluhaton sa Klase. Kini magpakita kung kanus-a 
makumpleto ang matag proyekto sa Giya sa pagtuon, ug kanus-a ihatag ang matag quiz ug test. 
Ang matag estudyante kinahanglan hatagan sa insakto nga kasayuran alang niana nga bahin sa 
pagsugod sa matag kurso. Ang Giya sa pagtuon aduna nay blanko nga kopya niana sa likod.  

Sunod mao ang mga plano sa leksyon alang sa matag leksyon. Ang tanan nga mga plano sa 
leksyon adunay Susi sa Biblikanhong Kamatuoran ug Susi nga Bersikulo. Mahimo kini 
ihatag sa pagsugod sa sesyon sa klase. Makatabang usab kini aron mapadayon ang diskusyon sa 
tumong alang sa tibuok nga sesyon. 

Sa ubos sa Susi sa Biblikanhong Kamatuoran ug sa Susi nga Bersikulo mao ang mga 
sugyot unsaon pagtudlo sa leksyon. Sa kadaghanan, ang mga pakisayran gihimo sa Manwal sa 
Estudyante o di kaha sa mga proyekto diha sa Giya sa pagtuon.  

Ang matag leksyon nagtapos sa usa ka mga “personal nga aplikasyon”.  
Ang pagkamahinungdanon niini dili mahimong balewalaon. Ang mga bag-ong Kristohanon 
nanginahanglan ug tin-aw nga panudlo kung paunsa sug-dan ug puyo ang mga pagpanudlo sa 
Bibliya sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Siguruha nga mahatagn nimo ug daghang oras 
aron matabangan ang imong mga estudyante nga masugdan kini nga proseso sa personal nga 
aplikasyon. 

Sa katapusan sa matag plano sa leksyon adunay usa ka lista sa mga buluhaton alang sa mga 
estudyante. 
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Kadaghanan niini nga mga kurso gimugna nga gilaraw alang sa lima ka sesyon sa klase, nga 
ang matag usa usa ka oras ang gitas-on. Ang katapusan nga panahon sa klase alang sa test.  
Ang tanan nga 14 nga mga kurso niini nga serye mahimong mahuman sa 3-4 ka bulan kung aduna 
kay klase lima ka adlaw matag semana. Kung aduna kay klase usa ka oras matag semana, mahimo 
nimo makompleto ang usa ka kurso matag bulan - ang tibuok nga serye mahuman sa usa ka tuig. 
Daghan sa mga leksyon mahimong mapadugay sa labi ka taas nga yugto sa oras o daghang mga 
sesyon sa klase. 

2. Manwal sa Estudyante  
Ang Manwal sa Estudyante adunay duha ka katuyoan. Mahimo nimong ipabasa sa mga 

estudyante ang mao nga mga bahin agig pagpangandam alang sa usa ka gihatag nga leksyon.  
O tingali gusto nimo nga basahon nila ug usab pagkahuman nimo itudlo ang leksyon sa pagribyu 
ug pagpalig-on sa gitudlo sa klase. 

Gidasig ka namo nga ipasulat sa mga estudyante ang mga gitun-an sa klase bisan gihatagan 
nimo sila ug Manwal sa Estudyante. Ang ilang kaugalingon nga mga nasulat nga pagkat-on ug 
ang gihisgutan sa klase makatabang aron maklaro ang pipila ka mga isyu nga nalangkob sa 
Manwal sa Estudyante.  

3. Giya sa Pagtuon  
Ang mga proyekto sa Giya sa Pagtuon gidisenyo aron mahatagan ang mga estudyante ug 

mga buluhaton gawas sa klase. Ang uban nga mga proyekto makatabang sa pag andam sa 
estudyante sa sunod nga diskusyon sa klase. 

Daghan sa mga proyekto ang gidisenyo aron matabangan ang mga estudyante nga mas  
tan-awon ang pipila ka mga isyu nga gihisgutan sa klase. Ang pinaka tumong nga katuyoan sa 
kadaghanan niini nga mga buluhaton mao ang pagtabang sa mga estudyante nga makit-an ang 
mga paagi nga magamit kini nga mga kamatuoran sa Bibliya sa ilang adlaw-adlaw nga pagpuyo. 

4. Mga pagsulay sa estudyante ug susi sa mga tubag 
ug Sertipiko sa Kurso 

Ang mga pagsulay gidisenyo aron sa paghatag ug sukoranan sa progreso sap ag-uswag sa 
mga estudyante sa ilang pagsabot sa mga kamatuoran sa Bibliya nga nalakip niini nga kurso.  
Ang mga Tubag alang sa pagsulay makita dayon pagkahuman sa katapusang panid sa kopya sa 
pagsulay sa estudyante sa Manwal sa Magtutudlo. 

Ang sertipiko niini nga kurso mao ang paghatag ug pag-ila sa mga nakatapos sa tanan nga 
kinahanglan nga bulohaton alang niini nga kurso ug nakalampos sa pagsulay. Ang usa ka sample 
sa sertipiko sa kurso gilakip sa katapusang panid sa Manwal sa Magtutudlo. 

Ang usa ka sertipiko sa pagkab-ot magamit usab alang sa mga estudyante nga nakatapos sa 
tanan 14 nga mga kurso sa Mga Pagtuon sa Grupo alang sa Bag-ong Kinabuhi serye.  
Nalakip usab dinhi ang usa ka sampol.   
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Ang Gigikanan sa niini nga mga Leksyon  
Giingon ni Solomon nga wala’y bag-o ilalom sa adlaw. Ingun-ana usab niini nga mga 

leksyon. Daghan sa mga ideya niani dili bag-o. Gusto namong ipahayag ang espesyal nga 
pagpasalamat sa Institute in Basic Life Principles alang sa impluwensya nga ilang naangkon sa 
kinabuhi sa mga tawo nga nagpalambo niini nga mga materyal. Daghan niini nga mga leksyon 
gipakita ang marka sa Institute in Basic Life Principles nga mga bulohaton. 

Gusto ko usab ipahayag ang akong lawom nga pagpasalamat sa daghang mga magtutudlo ug 
libolibo nga mga bag-ong Kristohanon nga migamit niini nga mga materyal sa nangaging daghang 
mga tuig. Ang ilang mga ideya adunay mahinungdanon nga bahin sa pag-uswag niini nga mga 
kurso. Dako usab ang akong pasalamat kang Don Wilkerson sa paghatag kanako og higayon nga 
magtrabaho sa Teen Challenge sa Brooklyn, New York, gikan 1971-1975. Niadtong mga tuiga 
nagsugod ang pag-uswag sa Mga Pagtuon sa Grupo alang sa Bag-ong Kinabuhi. 

Ang ikalimang edisyon sa mga kurso alang sa Mga Pagtuon sa Grupo alang Bag-ong 
Kinabuhi gihimo uban ang tabang sa Komite sa Kurikulum sa Teen Challenge USA.  
Usa ka espesyal nga pagpasalamat sa tanan nga ningtabang sa proseso sa pag-usab. 

 

Polisiya Bahin sa Pagpadaghan niini nga mga 
Materyal 

Ang Mga Manwal sa Magtutudlo ug tanan nga materyal sa estudyante nga adunay kalabotan 
sa mga kurso sa Mga Pagtuon sa Grupo alang sa Bag-ong Kinabuhi mga materyal nga 
kinahanglan adunay pagtugot sap ag kopya. Kini nga mga materyal mahimo’g kopyahon ug 
ipanghatag aron magamit sa Teen Challenge, parehas nga programa, mga lokal nga simbahan, 
eskuylahan ug uban pang mga organisasyon ug indibidwal. Kini nga mga materyal mahimo usab 
nga i-download gikan sa internet sa website: www.iTeenChallenge.org  Bisan pa, kini nga mga 
materyal mahimo nga ihatag ug dili pwede ibaligya. Ang mga nagtinguha nga ipatik ug ibaligya 
kini nga mga materyal kinahanglan magkuha ug sinulat nga pagtugot gikan sa Global Teen 
Challenge. 

 
Dave Batty  

  

http://www.iteenchallenge.org/
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Gisugyot nga Han-ay sa pagtudlo 
Kini nga kurso usa sa usa ka serye sa 14 nga kauban sa mga Mga Pagtuon sa Grupo alang 

sa Bag-ong Kinabuhi. Ang tanan nga 14 nga mga kurso gilista dinhi sa usa ka gisugyot nga  
han-ay sa pagtudlo. Ang lista sa pagsunud niini gihimo alang sa padayon nga pagtudlo niini nga 
mga kurso. Mahimong mas maayo nga ilarawan kini nga usa ka ligid nga adunay 14 ka 
tigpamaba. Kini nga mga kurso wala magtukod sa mga nauna. Nag-inusara ang matag usa.  
Mao nga ang usa ka estudyante mahimong moapil sa mga klase sa bisan unsang punto ug dali  
nga moangay. 

1. Unsaon Nako Pagkahibalo nga Ako usa ka Kristohanon?  

2. Dali nga pagtan-aw sa Bibliya 

3. Mga Kinaiya 

4. Tintasyon 

5. Malampuson nga Kristohanong Pagpuyo (naapil dinhi ang pagtuon sa ministeryo sa 
Balaang Espiritu.)  

6. Nagtubo Pinaagi sa Pagkapakyas 

7. Praktis sa mga Kristohanon (Mga relasyon sa Lokal nga Simbahan.)  

8. Pagsunod sa Ginoo 

9. Pagsunod sa Tawo 

10. Kasuko ug Personal nga katungod 

11. Unsaon pagtuon sa Bibliya 

12.  Gugma ug Pagdawat sa kaugalingon  

13.  Personal nga relasyon sa uban  

14.  Espirituwal nga gahum ug ang labaw sa kinaiyahan 

 

Tan-awa ang libro sa, Pagpaila sa Maestra sa Pagtuon sa Grupo alang sa Bag-ong 
Kinabuhi, alang sa dugang impormasyon sa pagtudlo niani nga mga kurso. 
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Mga Plano sa Leksyon 
Alang sa Magtutudlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tan-awa ang pahina 4 niini nga Manwal sa Magtutudlo alang sa dugang  
kasayoran mahitungod sa paggamit niini nga plano sa mga leksiyon. 
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Kinatibuk-ang Panglantaw niini nga Kurso 
 

1. Usa o duha ka adlaw sa dili pa ang unang sesyon sa klase, mahimo nimong ipaila kini nga 
kurso ngadto sa mga estudyante ug ihatag kanila ang pipila sa ilang unang mga 
buluhaton. Kon mahimo, ihatag ang Giya sa Pagtuon usa o duha ka adlaw sa dili pa nimo 
sugdan ang pagtudlo niini nga kurso. 

2. Sa sunod nga pahina aduna kay kopya sa Listahan sa Buluhaton sa Klase nga naghatag sa 
mga petsa kanus-a ang matag buluhaton kinahanglang makompleto. Ipasulat nila ang 
tukma nga mga petsa gamit ang blangko nga kopya sa Lista sa Buluhaton sa Klase sa 
luyo sa ilang Giya sa Pagtuon. 

3. Pahibalo sa mga estudyante nga sila kinahanglan nga adunay Giya sa Pagtuon Proyekto 1, 
“Unsa ang Kinaiya?” makompleto inig-abot nila sa unang sesyon sa klase. Mahimo kang 
mohatag og mubo nga pagpasabut sa Proyekto 2, “Pagbag-o sa imong kinaiya.”  
Kini nga proyekto dili matapos hangtod sa ikaduhang yugto sa klase. Sultihi sila nga dili 
magsugod sa Proyekto 2 hangtod pagkahuman sa unang sesyon sa klase. 

Sultihi sila kon wala sila makasabut unsa ang ibutang alang niadtong mga tubag nga 
biyaan lang nga blangko. Mahimo nilang tapuson ang bahin sa Proyekto 2 sa panahon o 
pagkahuman sa sesyon sa unang klase. Bisan pa, kinahanglan nila nga makompleto ang 
una nga tulo nga mga pangutana sa tanan nga tulo nga mga pananglitan sa Proyekto 2 sa 
wala pa ang unang sesyon sa klase. 

5. Ang Manwal sa Estudyante mahimong ihatag sa mga estudyante sa samang higayon nga 
imong gipaila ang kurso ug gihatag ang Giya sa Pagtuon. Apan, kon buhaton nimo kini, 
sultihi ang mga estudyante sa pagkompleto sa Giya sa Pagtuon Proyekto 1 sa dili pa nila 
basahon ang Kapitulo 1 sa Manwal sa Estudyante. Ang mga tubag sa pipila ka mga 
pangutana sa Proyekto 1 anaa sa unang pipila ka pahina sa Manwal sa Estudyante. 

6. Ang duha ka leksyon 1 ug 2 nagtanyag og mga opsyon sa pagpalapad niini ngadto sa 2 ka 
sesyon sa klase matag usa. Mahimo nimong basahon ang mga plano sa leksyon ug 
ikonsiderar kung unsang mga opsyon ang labing maayo alang sa imong mga estudyante. 

 

Ang inyong kinaiya kinahanglang mahisama sa akong kaugalingon, kay ako ang 
Mesiyas, mianhi dili aron alagaran, kondili sa pag-alagad, ug sa paghatag sa akong 
kinabuhi ingong lukat sa kadaghanan. 
       Jesukristo 
       Mateo 20:28 
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Lista sa Buluhaton sa klase 

Titulo sa Kurso: Mga Kinaiya  
 

Mubo nga pagsulay   Mga bersikulo nga dapat sauluhon Petsa 

 1.   Panultihon 10:17    2 Adlaw  

 2.   Galacia 6:1   3 Adlaw  

 3.   Ang tinamdan sa Bibliya nga mabatonan sa dihang gitul-id   3 or 4 Adlaw  
   (panid 16 sa Manwal sa Estudyante) 

 

Proyekto Takdang Petsa 
 1.   1 Adlaw  

 2.   2 o 3 Adlaw  

 3.   2 Adlaw  

 4.   3 o 4 Adlaw  

 5.   4 o 5 Adlaw   

 6.   3 Adlaw  

 7.   3 Adlaw  

 8.   4 Adlaw  

 9.  5 Adlaw o Elective  

 10.  5 Adlaw o Elective  

 

Pagsulay Petsa        5 Adlaw  
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Leksiyon 1 
Unsa ang Kinaiya? 

1. Susi sa Biblikanhong Kamatuoran

Kinahanglan ko nga magpalambo og bag-ong mga kinaiya nga gamiton sa akong 
adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. 

2. Susi nga Bersikulo: Efeso 4:23 Maayong Balita Biblia

Karon ang imong mga kinaiya ug mga hunahuna kinahanglan nga kanunay nga 
magbag-o alang sa labi ka maayo. 

3. Materyal nga pakisayran sa mga estudyante

Ang mga kapitulo 1 ug 2 sa Manwal sa Estudyante mouban niini nga leksyon. 
Giya sa Pagtuon Proyekto 1, “Unsa ang Kinaiya?” mouban usab niini nga leksyon. 

4. Duha ka sesyon sa klase nga kapilian

Kon ang imong eskedyul motugot, mahimo kang mokuha og duha ka sesyon sa 
klase aron sa pagkobre niining unang leksyon. Ang duha ka dagkong mga isyu nga 
gikobrehan niini nga leksyon mahimong hisgotan nga gilain: 

1.)  Unsa ang mga kinaiya? 

2.)  Sa unsang paagi ang usa makaugmad ug bag-ong mga kinaiya? 

5. Pag-init sa Leksyon: Presentasyon sa kinaiya    (5-10 min.)

Sugdi ang sesyon sa klase pinaagi sa biswal nga presentasyon nga nagpakita sa 
lain-laing mga kinaiya nga mahimo natong mabatonan ngadto sa lain-laing mga isyu. 
Ang panguna nga katuyoan niini nga presentasyon mao ang pagpukaw sa ilang interes 
sa pagtan-aw pag-ayo sa pipila nga mga kinaiya nga nag-impluwensya sa ilang  
adlaw-adlaw nga pamatasan. 

Mahimo nimo kini nga presentasyon sa usa ka format sa presentasyon sa 
PowerPoint, o i-print kini nga mga litrato aron ipakita sa imong mga estudyante. 

Paghimo og lahi nga biswal sa matag pahayag sa kinaiya nga gilista sa ubos. 
Mobati nga gawasnon sa pagdugang sa ubang mga pahayag nga naghulagway sa 
mahinungdanong mga kinaiya. Sulayi nga ipares ang istilo sa tipo, kolor sa background, 
ug bisan unsang ubang  

Ania ang pipila ka mga pahayag sa kinaiya nga imong magamit alang niini nga 
presentasyon. 

1. Ang mga patakaran gihimo aron malapas.

2. Samtang ang mga lider nahimong mas gamhanan, sila usab nahimong mas
kurakot.

1  
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3. Ang kinawat nga mga mansanas labing tam-is.

4. Ang tanan nga hinungdanon mao ang pagdaog sa dula.

5. Gipalit sa salapi ang tinuod nga kalipay.

6. Ang gugma makasulbad sa tanang problema sa kalibutan.

7. Boring ang politika.

8. Wala mi gipihig, gidumtan namo ang tanan.

9. Ang mga blondes mas makalingaw.

10. Ang mga manggihatagon kasagaran mahimong adunahan.

11. Nganong motrabaho ka kung makakuha ka ug kaayohan.

12. Bisan unsa nga mahimo nimo, mahimo nako nga mas maayo.

13. Paggasto alang sa imong mga gusto, pagpangayo alang sa imong mga
panginahanglan.

Ipaila kini nga biswal nga presentasyon sa imong mga estudyante nga adunay 
mubo nga komentaryo bahin sa daghang lainlaing mga kinaiya nga naa sa mga tawo 
karon. Sultihi sila sa paghunahuna mahitungod sa mga kinaiya nga anaa luyo sa matag 
pamahayag ug mga hulagway niini nga presentasyon. 

Sa dihang himoon nimo kini nga presentasyon, ayaw paggahin ug panahon sa 
paghisgot sa matag usa. Ang atong katuyoan mao lamang ang pagpukaw sa ilang interes 
sa pagtuon sa mga kinaiya. Sa katapusan sa presentasyon, ibalhin ngadto sa diskusyon 
ang sunod nga punto niini nga plano sa leksyon—Unsa ang mga kinaiya? 

6. Itudlo ang Puntos A. Unsa ang kinaiya?
(5 -10 ka minuto panid 4-5, Manwal sa Estudyante ug Giya sa Pagtuon Proyekto 1)

Hisguti uban sa mga estudyante ang pipila sa lain-laing mga kahulugan alang sa 
pulong nga “mga kinaiya.” Ipabasa sa mga estudyante ang ilang mga tubag sa 
pangutana sa usa sa Giya sa Pagtuon Proyekto 1 “Unsa ang kinaiya?” Isulat ang ilang 
mga tubag sa chalk board o overhead projector. Niini nga punto sa diskusyon, dawata 
ang ilang mga tubag bisan kung kini dili eksakto nga husto. 

Human nila mahatag ang tanan nilang mga ideya, dayon ipasabut unsa nga mga 
kahulugan ang atong gamiton alang niini nga pulong sa atong panaghisgutan sa klase 
niini nga kurso. Ipa-refer nila ang listahan sa mga depinisyon sa mga panid 4-5 sa 
Manwal sa Estudyante. 
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Unsa ang kinaiya? 
1. Usa ka sumbanan sa panghunahuna
2. Opinyon
3. Ang paagi sa imong paghunahuna
4. Usa ka naandan sa paghunahuna
5. Panlantaw
6. Mga hunahuna nga akong nakat-unan
7. Usa ka mental nga posisyon bahin sa usa ka kamatuoran o kahimtang

Gikutlo gikan sa Mga Kinaiya sa Manwal sa Estudyante, panid 4-5 

7. Ang kalainan tali sa mga kinaiya ug mga emosyon
(3-5 ka minuto,  Manwal sa Estudyante panid 5)

Siguroa nga masabtan sa imong mga estudyante ang kalainan tali sa usa ka 
kinaiya ug usa ka emosyon. Ipabasa sa mga estudyante ang ilang mga tubag sa 
pangutana 2 sa Giya sa Pagtuon Proyekto 1. Kana nga pangutana naghangyo kanila sa 
pagpasabut sa kalainan tali sa mga kinaiya ug mga emosyon. Kini nga isyu gikobrehan 
usab sa panid 5 sa Manwal sa Estudyante. 

8. Mga kinaiya batok dili maayo nga mga kinaiya    (3-5 ka minuto)

Ang pipila sa imong mga estudyante mahimong mogamit sa pulong nga “kinaiya” 
niining paagiha, “Siya adunay kinaiya.” Ang tinuod nilang gipasabot mao, “Siya 
adunay dili maayo nga kinaiya.” Ipatin-aw nga niining kursoha wala nato gihubit ang 
mga kinaiya nga ingon niana. Kitang tanan adunay mga kinaiya. Ang uban maayo ug 
ang uban dili maayo nga mga kinaiya. I-refer ang imong mga estudyante sa ilustrasyon 
nga gihatag sa panid 5 sa Manwal sa Estudyante. 

9. Ang giingon sa Filipos 2:1-11 bahin sa kinaiya
(4-6 ka minuto,  Giya sa Pagtuon Proyekto 1)

Ipabasa sa mga estudyante ang ilang mga tubag sa pangutana 3 sa Giya sa Pagtuon 
Proyekto 1. (Unsa ang gisulti sa Filipos 2:1–11 kanimo mahitungod sa mga kinaiya?) 
Hatagi og gibug-aton ang punto nga kita kinahanglang magbaton sa samang kinaiya nga 
nabatonan ni Kristo—tan-awa sa Filipos 2:5. 

10. Hisguti ang Roma 12:2 bahin sa mga kinaiya    (4-5 ka minuto)

Ipapangita sa mga estudyante ug ipabasa ang Roma 12:2 gikan sa daghang mga 
hubad ug modernong mga paraphrase. Hisguti sa kadali unsay gisulti niini nga bersikulo 
mahitungod sa mga kinaiya sa bag-ong mga Kristohanon. 
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11. “Pagsul-ob - Pagtangtang” sa gamay nga kalihokan sa grupo    (15-25 ka minuto)

Alang niining sunod nga kalihokan, bahina ang klase ngadto sa mga grupo sa 
4-5 ka estudyante. (Kon ikaw adunay gamay nga klase, bahina kini ngadto sa labing
menos 2 ka grupo.)

a. Ipaila kini nga kalihokan pinaagi sa pagpatin-aw nga ang Dios nagsulti kanato
diha sa Bibliya sa pagtangtang sa pipila ka matang sa mga kinaiya ug
pamatasan. Gisultihan usab kita sa Dios nga magsul-ob sa ubang mga matang
sa pamatasan ug kinaiya.

b. I-assign ang usa ka grupo (o daghan pa) sa pagbasa sa Colosas 3:5-15. I-assign
ang laing grupo sa Efeso 4:17–32.

c. Ipahimo sa matag grupo ang duha ka lista.

Ilista ang #1 - Kung unsa ang atong ihunong o tangtangon.

Ilista ang #2 - Unsa may atong isul-ob o palamboon sa atong kinabuhi.

Hatagi sila og 2 ka dagkong panid sa newsprint (o freezer paper) ug mga
marking pen. Ipasulat nila sa papel ang ilang mga lista. (Hatagi sila og 8-12 ka
minuto aron makompleto kini nga proyekto.)

d. Human nila makompleto ang ilang mga lista, i-tape ang mga lista sa atubangan
sa klase. Ipapresentar sa usa ka tawo gikan sa matag grupo ang ilang mga
nakit-an ngadto sa klase. (5-10 ka minuto)

12. Gikan sa Kapitulo 2 sa Manwal sa Estudyante, Itudlo ang Puntos A. Sa unsa nga
mga bahin sa akong kinabuhi kinahanglan nako nga magpalambo og bag-ong mga
kinaiya?    (5-10 ka minuto,   panid 7-8, Manwal sa Estudyante)

Ang nahabilin nga bahin sa plano sa leksyon karon nagtubag sa mga isyu nga 
gipatungha sa Kapitulo 2 sa Manwal sa Estudyante. 

Kon duna kay panahon, mahimo nimong hisgotan ang mga pangutana 4 ug 5 sa 
Giya sa Pagtuon sa Proyekto 1. Apan, kon kulang ka sa oras, laktawan lang kini ug 
diretso sa pangutana 6 sa Proyekto 1. 

(4) Giunsa nimo para makuha ang mga kinaiya?
(Giunsa nimo pagporma o paghimo og mga kinaiya?)

(5) Giunsa nimo paggamit ang imong mga kinaiya sa imong adlaw-adlaw nga
kinabuhi?

(6) Unsa nga mga bahin sa imong kinabuhi ang gusto nimo nga mapalambo
ang bag-ong mga kinaiya?

Ipaila sa mga estudyante kon unsa nga mga kinaiya ang labing importante nga 
usbon sa bag-ong mga Kristohanon. Ipagamit nila ang mga lista gikan sa Efeso 4:17–32 
ug Colosas 3:5–15. Mahimo usab nilang gamiton ang mga tubag nga ilang gibutang sa 
Proyekto 1, pangutana 6. Mahimo nimong ipatin-aw sa makadali ang pipila ka mga 
estudyante kon nganong kining partikular nga mga kinaiya (ang ilang gihisgutan) 
importante kaayo alang sa bag-ong mga Kristohanon. 

1  



16   Manwal sa Magtutudlo 

13. Duha ka importanteng kinaiya sa pagtul-id

Human makahatag ang mga estudyante sa ilang mga ideya kon unsa nga mga 
kinaiya ang labing importante nga mapalambo sa bag-ong mga Kristohanon, idugang 
ang mosunod nga duha ka mga kinaiya kon wala sila sa lista. 

• Ang akong kinaiya sa dihang ako gitul-id (o gisaway)

• Ang akong kinaiya sa diha nga ako nagtul-id sa usa ka tawo nga sa akong
hunahuna nakahimo usa ka butang nga sayup.

Ipasabut ngadto kanila nga kita mogahin og usa ka leksyon sa matag usa niining 
duha ka kinaiya. Mahimo usab nimong ipa-refer sa mga estudyante ang lista sa mga 
kinaiya nga gihatag sa panid 7 sa Manwal sa Estudyante ubos sa punto A. “Sa unsa nga 
mga bahin sa akong kinabuhi kinahanglan nako nga magpalambo og bag-ong mga 
kinaiya?” 

14. Itudlo ang Punto B, Asa ko magsugod sa pagpalambo og bag-ong mga kinaiya?
(5 ka minuto,  panid 8-10, Manwal sa Estudyante)

Atol sa nahabilin niini nga sesyon sa klase, atong ipunting ang atong atensyon kon 
unsaon nato pag-usab ang atong mga kinaiya. Sa mubo nga paagi, hisguti ang materyal 
sa mga panid 8-10 sa Manwal sa Estudyante, Kapitulo 2, Punto B, “Asa ko magsugod 
sa pagpalambo og bag-ong mga kinaiya?” Mahimo nimong gamiton ang ehemplo nga 
gihatag diha sa Manwal sa Estudyante sa pag-ilustrar sa 5 ka butang nga gilista niini 
nga bahin sa leksyon (ang kinaiya sa usa ka tawo ngadto sa trabaho). 

15. Itudlo ang Punto C. Unsa nga mga pamaagi ang makatabang kanako sa
pagpalambo og bag-ong mga kinaiya?
(15-25 ka minuto,  Manwal sa Estudyante panid 10-14)

Paggahin ug dakong panahon sa paghisgot sa Punto C, “Unsa nga mga pamaagi 
ang makatabang kanako sa pagpalambo og bag-ong mga kinaiya?” Sulayi sa paghatag 
og pipila ka mga ilustrasyon sa matag usa sa upat ka mga pamaagi nga gihatag sa 
Manwal sa Estudyante. 

16. Personal nga Aplikasyon    (10-20 ka minuto)

Ipakli sa mga estudyante ang Giya sa Pagtuon Proyekto 2, “Pagbag-o sa imong 
kinaiya,” diha sa ilang mga Giya sa Pagtuon. 

A. Ipatubag dayon sa matag estudyante ang mga pangutana 1-5. Pangutana 3,
“Unsa ang duha ka lainlaing mga punto diin mahimo natong sugdan ang
pagbag-o sa atong mga kinaiya?” gibase sa materyal sa Punto C. “Unsaon
nako pagkuha sa kinaiya?” sa Manwal sa Estudyante sa mga pahina 6.
Adunay usa ka lista sa labing menos 4 nga posible nga mga tubag didto.

B. Dayon ipapares sila (o paghimo og mga grupo sa 3) ug ipaambit ang ilang
mga tubag sa pangutana 4 sa Giya sa Pagtuon Proyekto 2, “Kinsa sa mga
bersikulo sa Bibliya bahin sa mga kinaiya ang labing makatabang kanimo
karon?” Ipapasabut nila ngadto sa laing tawo ngano nga kini nga bersikulo
makatabang kanila.
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C. Kon gusto nila, mahimo nilang ipaambit ang ilang mga tubag sa
pangutana 5, “Unsa ang usa ka kinaiya sa imong kinabuhi nga gusto
nimong usbon?”

D. Dayon paampoa sila alang sa ilang partner, mangayo og tabang sa Dios sa
pag-usab sa ilang mga kinaiya.

E. Kon duna kay igong panahon, hangyoa ang mga estudyante sa pagtubag sa
pangutana 6 sa Giya sa Pagtuon Proyekto 2 sa dili pa mobiya sa klase.
Paglista usa ka butang nga mahimo nimo sa sunod nga 24 oras aron
matabangan nga mabag-o kini nga mga kinaiya (gawas sa pag-ampo bahin
niini)

17. Mga buluhaton

A. Ihatag ang Manwal sa Estudyante kung wala pa nimo kini mahimo. Kon
imong gisunod ang mga plano sa leksyon nga mogamit lamang og 4 ka
sesyon sa klase alang sa pagtudlo niini nga kurso, ipabasa sa imong mga
estudyante ang Kapitulo 3 sa Manwal sa Estudyante aron makapangandam
sa sunod natong panaghisgutan sa klase. Kon imong gibahin kini nga plano
sa leksyon sa magtutudlo 1 ngadto sa duha ka sesyon sa klase, mahimo
nimong ipabasa pag-usab sa imong mga estudyante ang Kapitulo 1 ug 2 sa
Manwal sa Estudyante.

B. Grado sa Giya sa Pagtuon Proyekto 1, “Unsa ang kinaiya?”

C. Kon imong gisunod ang pormat sa pagtudlo niini nga kurso sa 4 ka sesyon
sa klase, pahinumdumi ang mga estudyante nga ang Giya sa Pagtuon
Proyekto 3, “Ang akong kaagi nga Kasinatian nga gitul-id o gisaway,”
kinahanglang makompleto sa dili pa ang sunod nga klase sa Mga Kinaiya.

18. Pagtimbang-timbang sa leksyon

Palihug ilista ang imong mga ideya alang sa pagpauswag niini nga leksyon.
Unsa nga mga bahin ang labing nagtrabaho?
Unsa nga mga bahin ang labing lisud nga masabtan sa mga estudyante?
Unsa ang labing makatabang sa imong mga estudyante?
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Leksyon 2 
Gitul-id o gisaway 

1. Susi sa Biblikanhong Kamatuoran

Kinahanglan kong magmemorya ug mogamit ug biblikanhong kinaiya sa dihang 
ako gitul-id o gisaway. 

2. Susi nga Bersikulo: Panultihon 10:17 (Maayong Balita Biblia)

Ang mga tawo nga modawat sa pagtul-id anaa sa dalan sa kinabuhi, 
apan kadtong wala magtagad niini makapahisalaag sa uban. 

3. Materyal nga pakisayran sa mga estudyante

Ang kapitulo 3 sa Manwal sa Estudyante mouban niini nga leksyon.  
Ang mosunod nga mga proyekto gikan sa Giya sa Pagtuon mouban usab niini nga 
leksyon. 

Proyekto 3 Ang akong kaagi nga Kasinatian nga gitul-id o gisaway 

Proyekto 4 Ang ikaduha nga pagtan-aw sa nangaging mga pagtul-id ug mga 
pagsaway 

Proyekto 5 Paggamit sa Akong Bag-ong Gawi Kung Adunay Nagtul-id Kanako 

4. Pag-init sa Leksyon: “Paghatag ug marka sa pagtul-id”    (5 ka minuto)

Pagsaysay og istorya gikan sa imong kinabuhi diin adunay mitul-id o misaway 
kanimo Siguruha nga isulti kung giunsa nimo pagtubag ang pagsaway o pagtul-id. 
Dayon hangyoa ang mga estudyante sa pag-rate sa mosunod nga mga bahin niini nga 
istorya. 

(1) I-rate kon unsa ka seryoso ang sala, sayop, o kapakyasan sa usa nga gisaway
o gitul-id. Gamit ug sukdanan nga 1 hangtod 10 diin ang 1 gamay ra kaayo
nga problema ug ang 10 usa ka seryoso kaayo nga problema.

(2) I-rate kon unsa ka maayo ang trabaho sa tawo sa pagsaway o pagtul-id sa
tawo. Paggamit og sukdanan nga 1 ngadto sa 10 diin ang “1” nagpasabut nga
ang tawo nakahimo og dili maayo nga trabaho sa pagtul-id o pagsaway sa
tawo ug diin ang “10” nagpasabut nga ang tawo maayo kaayo nga trabaho sa
pagtul-id sa laing tawo (uban ang pagkamabination, taktika, ug
pagkasensitibo).

(3) I-rate kung unsa ka maayo sa imong hunahuna ang pagtubag sa tawo kung
kanus-a ug pagkahuman siya gitul-id o gisaway. Hatagi ang tawo og marka
tali sa “1” ug “10.” I-iskor ang tawo og “1” kung sa imong hunahuna dili
maayo ang iyang gibuhat sa pagtubag sa pagtul-id o pagsaway ug ang “10”
nagpasabut nga iyang gidumala ang sitwasyon nga adunay kahusayan ug
pagkahamtong.
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Kini nga kalihokan kay para lang sa kalingawan ug gidesinyo aron mapukaw ang 
ilang panghunahuna bahin sa mga isyu nga gusto natong hisgotan sa klase karon.  
Likayi ang bisan unsang taas nga panaghisgot niining puntoha. Mobati nga gawasnon sa 
pag-refer balik niini nga mga ilustrasyon sa tibuok sesyon sa klase karong adlawa. 

5. Duha ka opsyon sa sesyon sa klase

Adunay daghang impormasyon nga mouban niini nga leksyon. Ang potensyal 
alang sa halapad nga mga diskusyon mahimong makadasig kanimo sa pagplano sa 
paghisgot niini sa duha ka sesyon sa klase, kaysa usa lang. 

6. Sa makadyut isulti sa sinugdanan kon sa unsang paagi ang sesyon sa klase karong
adlawa may kalabutan sa Ikatulong Leksyon.

Sultihi ang mga estudyante sa pagtipig sa ilang mga pangutana ug mga 
komentaryo kon unsaon pagtul-id sa laing tawo hangtud sa Ikatulong Leksyon.  
Karong adlawa ato lang hisgutan kung unsa ang akong kinaiya kung ako gitul-id.  
Usab, hisguti nga kining sama nga kinaiya mahimo ug kinahanglan nga gamiton sa 
mga sitwasyon diin ako gisaway. 

7. Pagpaambit og personal nga mga ehemplo sa pagsaway o gitul-id.
(5-10 ka minuto,  Manwal sa Estudyante panid 15
ug Giya sa Pagtuon sa Proyekto 3)

Mahimo nimong ipahulagway sa pipila ka mga estudyante ngadto sa klase ang usa 
sa mga ehemplo nga ilang gisulat alang sa Giya sa Pagtuon Proyekto 3, “Ang akong 
kaagi nga Kasinatian nga gitul-id o gisaway.” Sulayi nga likayan ang bisan unsang 
detalyado nga mga diskusyon kung kinsa ang husto o sayup. Ipapresentar nila ang ilang 
mga ehemplo ug ikomentaryo kon sa unsang paagi kini mohaum sa hilisgutan karong 
adlawa alang sa panaghisgutan. 

Kon ang mga estudyante dili gustong mopaambit sa ilang mga ehemplo, paghatag 
og pipila ka mga ilustrasyon gikan sa imong kaugalingong kinabuhi, o sa kanhi mga 
estudyante. Mahimo nimong hisgotan sa makadyut ang pipila ka mga ideya nga gihatag 
sa Kapitulo 3, Punto A, “Nganong ang mga tawo mopili nako?” Tan-awa ang panid 15 
sa Manwal sa Estudyante. 

8. Ang sala ni David uban kang Batsheba    (5-15 ka minuto)

Gamita ang istorya ni Natan nga nakig-atubang kang Haring David kalabut sa 
iyang mga sala batok kang Batsheba ug Uriah gikan sa 2 Samuel 11:1–12:25. Kini mao 
ang usa ka tin-aw nga biblikanhong panig-ingnan sa usa ka tawo sa tukma nga pagtubag 
sa diha nga gitul-id. Mahimo nimong ipa-summarize sa usa sa mga estudyante ang 
istorya alang sa klase. Hatagi ug espesyal nga pagtagad ang 2 Samuel 12:1-14 diin ang 
aktuwal nga panag-istoryahanay tali ni Natan ug David girekord. Hisguti ang tubag ni 
David sa dihang gipunting ni Natan ang iyang sala. Mahimo usab nimong basahon ang 
Salmo 51 nga gisulat human si Natan miduol kang David. 
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Mahimong mas epektibo ang paghisgot sa mubo bahin niining istorya sa Bibliya 
diha sa klase. Dayon ipabasa sa imong mga estudyante ang 2 Samuel 11 ug 12 ug 
Salmo 51 sa dili pa ang sunod nga yugto sa klase. Ang Salmo 51 maayo kaayo sa 
pagpakita sa kinaiya ni David human matul-id. Mahimo usab nimong ipahulagway nila 
ang plano nga gigamit ni Natan sa pagtul-id ni David. Mahimo kining gamiton sa 
Ikatulong Leksyon kon atong hisgotan kon unsaon pagtul-id sa uban. 

9. Biblikanhong mga pananglitan sa mga tawo nga misanong sa pagtul-id uban ang
sayop nga kinaiya    (5-10 ka minuto)

Mahimo nimong isulti nga adunay daghang mga pananglitan sa Bibliya sa mga 
tawo nga misanong sa pagtul-id nga adunay sayup nga kinaiya. 

(1) Adan ug Eva - Wala nila giangkon ang responsibilidad sa ilang kaugalingon
nga sala didto sa Tanaman sa Eden. Genesis 3:8-13

(2) Cain - Gibalibaran niya ang pagtul-id sa Diyos bahin sa iyang paghalad sa
Diyos. Genesis 4:1-12

(3) Herodes - Wala niya sunda ang pagtul-id ni Juan Bautista mahitungod sa
iyang kaminyoon kang Herodias. Mateo 14:1-12

(4) Ang Dato nga Batan-ong Magmamando - Dili niya gusto nga ihatag ang
iyang mga bahandi. Mateo 19:16-24

(5) Mga Saduseo ug mga Pariseo - Ilang gisalikway ang pagtul-id ni Jesus.
Mateo 12:9-14

10. Itudlo ang Punto B. Unsa ang kinaiya sa bibliya nga mabatonan kung gitul-id o
gisaway?    (5-10 ka minuto)   panid 15-25 ug 30-31, Manwal sa Estudyante

Ribyuha pag-usab ang kahulugan sa kinaiya (mga pahina 4-5 sa Manwal sa 
Estudyante). Ipasabut nga ang kinaiya usa ka sumbanan sa panghunahuna.  
Kini nga grupo sa mga hunahuna mogiya kanato sa pagtino kon unsaon nato  
pagtubag ang usa ka sitwasyon. 

Ipaila ang bag-ong tinamdan sa Bibliya nga gamiton sa dihang gitul-id—tan-awa 
ang Punto B sa mga panid 15-25 sa Manwal sa Estudyante. Pag-adto dayon sa matag 
hunahuna nga naglangkob sa bag-ong kinaiya nga gamiton kung gitul-id o gisaway.  
Ipa-refer sa mga estudyante kini nga mga hunahuna sa panid 16 sa Manwal sa 
Estudyante o sa kolum sa usa sa tsart sa mga panid 30–31. 

Sunod ipabasa ug hisgoti sa mga estudyante ang mga bersikulo sa kasulatan nga 
mohaum sa matag hunahuna. Sa Manwal sa mga Estudyante kini gilista sa panid 16 ug 
sa ika-6 nga kolum sa tsart sa panid 30-31. 
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Usa ka kinaiya sa Bibliya nga mabatonan kung gitul-id 
1. Gitul-id ko (o gisaway) Panultihon 10:17
2. Maminaw kog maayo. Santiago 1:19
3. Nagpasalamat ko nga gitul-id niya ako. 1 Tesalonica 5:18
4. Nasayop ko. Panultihon 28:13

5. Unsaon nako pagpugong kining sayop nga butang nga mahitabo pag-usab?
Panultihon 15:31-32

Gikutlo gikan sa Attitudes Student Manual, panid 16 

Mahimo nimong maghimo og dako nga bersyon sa tsart niini nga kinaiya sa 
bibliya sa mga panid 30-31 sa Manwal sa Estudyante. Ibitay kini nga tsart sa bungbong 
diin dali nimo kining ma-refer samtang kita moagi sa sesyon sa klase karong adlawa,  
ug ang uban niini nga kurso (gawas kon imong ihatag ang pagsulay niini nga kinaiya). 

Niining puntoha ayaw ipresentar ang tanang ubang impormasyon sa tsart nga 
mouban niini nga kinaiya sa mga panid 30-31 sa Manwal sa Estudyante. 

11. Iilustrar kining bag-ong kinaiya    (5-10 ka minuto)

Paghatag ug 2 o 3 ka pananglitan kon giunsa paggamit sa mga tawo kini nga 
kinaiya ug unsa ang nahitabo. Paggamit og mga ehemplo gikan sa imong kaugalingong 
kinabuhi o gikan sa nangaging mga estudyante nga nakakompleto sa Giya sa Pagtuon 
Proyekto 5.  “Paggamit sa Akong Bag-ong Gawi Kung Adunay Nagtul-id Kanako.” 

Sulayi nga ipakita kung giunsa ang matag lakang gigamit o wala ug ang mga 
sangputanan sa paggamit niini nga kinaiya. Mahimo usab nimong i-refer balik ang 
ehemplo sa dihang gitul-id ni Natan si Haring David ug giunsa pagtubag ni David kana 
nga pagtul-id. Tan-awa ang 2 Samuel 11:1 - 12:25 

12. Pagkinabuhi pag-usab sa nangaging mga kasinatian sa pagtul-id   (5-15 ka minuto)

Kadaghanan sa imong mga estudyante kinahanglan adunay pipila ka tin-aw nga 
mga ehemplo sa ilang Giya sa Pagtuon Proyekto 3 sa mga higayon nga sila gitul-id o 
gisaway. Lagmit daghan kanila ang mouyon nga wala sila mosanong niini nga kinaiya 
sa Bibliya sa dihang anaa sila sa maong kahimtang. 

Gamit ang mga ehemplo gikan sa Proyekto 3, ipahanduraw sa mga estudyante kon 
unsa kaha ang mahitabo kon ilang gigamit kini nga kinaiya sa bibliya sa dihang gitul-id 
sila. Ipapaambit sa 2 o 3 ka estudyante ang ilang mga ehemplo. 

Mahimo nimong sugdan kini nga bahin sa panaghisgutan pinaagi sa paghatag og 
ehemplo gikan sa imong kaugalingong kinabuhi. Mahimong makatabang kini sa 
paghimo sa usa ka atmospera sa pagkabukas ug pagpadali alang kanila nga makita kung 
unsa ang imong gipangita dinhi. 
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13. Itudlo ang Punto C: Unsa ang mga kaayohan sa paggamit sa usa ka kinaiya sa
Bibliya kung ako gitul-id o gisaway?
(5-10 ka minuto)   panid 25, Manwal sa Estudyante

Ipalista sa mga estudyante alang kanimo kung unsa ang ilang gihunahuna nga mga 
kaayohan sa paggamit niining bag-ong kinaiya. 

Human nila mahatag ang ilang mga ideya, mahimo nimong ipasusi nila ang 
dugang nga mga ideya nga gihatag sa panid 25 sa Manwal sa Estudyante ubos sa  
punto C, “Unsa ang mga kaayohan sa paggamit sa usa ka kinaiya sa Bibliya kung ako 
gitul-id o gisaway?” 

Itudlo nga ang atong kinaiya nagpakita kon unsa gayud ang atong kinaiya.  
Dili ka makatubag sa husto nga pamatasan kung gitul-id ka gawas kung ikaw adunay 
biblikanhong kinaiya. 

14. Itudlo ang Punto D: Unsa ang mga problema nga may kalabutan niini nga
kinaiya?”    (5-15 ka minuto)   panid 25-28, Manwal sa Estudyante

Mahimong mas sayon sa imong mga estudyante ang paghimo og lista sa mga 
problema nga masugatan sa usa sa dihang mosulay sila sa paggamit niining bag-ong 
kinaiya sa Bibliya sa dihang gitul-id o gisaway. 

Pahimoa sila og lista sa mga problema nga may kalabutan niini nga kinaiya.  
Isulat ang ilang mga ideya diha sa chalk board, overhead projector, o sa dagkong mga 
palid sa poster nga papel. Tugoti sila sa paglista usab sa mga pasangil nga ilang gihatag 
kon nganong kini nga kinaiya sa Bibliya dili mosaler. 

Human nila mapresentar ang ilang mga ideya, susiha ang lista nga gihatag sa mga 
panid 25-28 sa Manwal sa Estudyante aron masuta kon gusto ba nimong idugang ang 
mga problema sa ilang listahan. 

Ayaw batia ang pagpamugos nga ipakamatarong kining kinaiya sa Bibliya batok 
sa matag problema nga ilang gilista. 

Ayaw itugot nga kini nga bahin sa panahon sa klase masamok sa daghang 
negatibo nga mga komento. Itudlo nga kini nga mga problema wala magpasabut nga 
kini usa ka imposible nga kinaiya nga mapalambo. Ang mga problema yano nga 
nagpunting nga ang hagit usa ka dako alang sa mga seryoso nga gusto nga magpalambo 
sa usa ka biblikanhon nga kinaiya nga gamiton kung gitul-id. 

15. Itudlo ang Punto E: “Unsaon nako pagsugod sa pagpalambo niini nga kinaiya?”
(10-20 ka minuto)   panid 28-29, Manwal sa Estudyante

Ipresentar ngadto sa mga estudyante ang pipila ka lain-laing mga lakang nga ilang 
magamit sa pagpalambo niining biblikanhong kinaiya sa ilang mga kinabuhi.  
Gamita ang materyal sa panid 28-29 sa Manwal sa Estudyante niining puntoha.  
Tan-awa usab ang Kapitulo 2 sa Manwal sa Estudyante diin naghatag kini og pipila ka 
kinatibuk-ang mga lakang sa pagpalambo og bag-ong kinaiya. 
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16. Hisguti ang tsart sa mga panid 30-31 sa Manwal sa Estudyante    (5-15 ka minuto)

Niini nga punto mahimo nimong hisgutan ang dako nga tsart niini nga kinaiya sa
mga panid 30-31 sa Manwal sa Estudyante. Ipunting ang panaghisgutan sa ikaupat ug
ikalima nga mga kolum nga giulohan, “Unsa ang akong isulti,” ug “Unsay angay
nakong buhaton.”

Ipasabut nga ang kolum nga “Positibo sa sulod nga kalidad” kabahin sa taas nga 
hanay nga pag-uswag sa karakter nga makatabang sa pagpalig-on sa bag-ong kinaiya 
nga ilang gipalambo. 

17. Matikdi sa Opsyon Usa para sa Leksyon 4.

Tingali wala kay panahon sa usa ka sesyon sa klase sa paghisgot sa tanang mga
ideya nga gihatag niini nga leksyon. Mahimo nimong hulaton ug hisgutan ang pipila
niini sa Ikaupat nga Leksyon. (Tan-awa ang mga instruksyon alang sa Usa ka Opsyon
diha sa Plano sa Leksyon sa Magtutudlo alang sa Ikaupat nga Leksyon, Manwal sa
Magtutudlo, mga panid 37-39.)

Kon modesisyon ka sa paggamit sa Opsyon Usa para sa Ikaupat nga Leksyon,
siguroha nga karong adlawa imong hisgotan ang Punto E, “Unsaon nako pagsugod sa
pagpalambo niini nga kinaiya?” (panid 28-29 sa Manwal sa Estudyante)

18. Personal nga Aplikasyon    (5-10 ka minuto)

Karon, ipunting ang personal nga aplikasyon sa pagsugod sa pagpalambo niining 
bag-ong kinaiya nga gamiton kung gitul-id o gisaway. 
A. Ipasabut nga sa sunod nga klase aduna silay quiz sa lima ka mga hunahuna nga

naglangkob sa biblikanhong kinaiya nga gamiton kon gitul-id o gisaway.
B. Awhaga sila sa pagsugod sa pagsag-ulo sa mga bersikulo nga mouban sa matag

hunahuna niini nga kinaiya. Dili sila sulayan niini nga mga bersikulo.
C. Ipasabut nga ang Giya sa Pagtuon nga Proyekto 4, “Ang ikaduha nga pagtan-aw

sa nangaging mga pagtul-id ug mga pagsaway,” maoy laing paagi alang kanila
sa pagsugod sa pagpalambo niini nga kinaiya.

D. Awhaga sila sa pagpasabut ngadto sa ilang mga lider ug/o mga sakop sa pamilya
kon unsay anaa kanila gitun-an niini nga leksyon. Awhaga sila sa pagpangayo og
tabang sa pagpalambo niining bag-ong biblikanhong kinaiya.

19. Mga buluhaton

A. Sa katapusan sa panahon sa klase paghatag og usa ka pagsulay sa
Panultihon 10:17 gikan sa Maayong Balita Biblia.

B. Ipatin-aw kon sa unsang paagi ang Giya sa Pagtuon nga Proyekto 4,
“Ang ikaduha nga pagtan-aw sa nangaging mga pagtul-id ug mga pagsaway,”
mouban sa ilang trabaho gikan sa Proyekto 3, “Ang akong kaagi nga Kasinatian
nga gitul-id o gisaway.” Ang proyekto 4 kinahanglang mahuman sa dili pa ang
Leksyon 4.

C. Grado sa Giya sa Pagtuon Proyekto 2 karong adlawa, o pagkahuman sa sunod nga
sesyon sa klase.
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20. Pagtimbang-timbang sa Leksyon

Palihug ilista ang imong mga ideya alang sa pagpauswag niini nga leksyon.
Unsa nga mga bahin ang labing nagtrabaho?
Unsa nga mga bahin ang labing lisud nga masabtan sa mga estudyante?
Unsa ang labing makatabang sa imong mga estudyante?
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Leksyon 3 
Pagtul-id sa Uban 

1. Susi sa Biblikanhong Kamatuoran

Kinahanglan kong magmemorya ug mogamit ug biblikanhong kinaiya sa dihang 
magtul-id ko sa uban. 

2. Susi nga Bersikulo:  Galacia 6:1 (Maayong Balita Biblia)

Mga igsoon, kon usa kaninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong 
na sa pagtuo maoy magpabaliik kaniya apan buhata ninyo kini uban ang kalumo.  
Ug bantayi nga dili usab kamo matintal. 

3. Materyal nga pakisayran sa mga estudyante

Ang kapitulo 4 sa Manwal sa Estudyante mouban niini nga leksyon.  
Ang mga proyekto 6-10 sa Giya sa Pagtuon mouban usab niini nga leksyon. 

4. Pag-init sa Leksyon “Ilustrasyon sa mga tisa”   (3-5 min.)

Ipaila kini nga leksyon uban sa paghulagway sa mga tisa. 

Kinahanglan nimo: 

1. Duha o tulo ka mortar nga tisa—ang matang nga gigamit sa pagtukod ug balay o
fireplace.

2. Usa ka piraso sa laso ug usa ka pana nga gigamit sa pagputos sa usa ka putos.

3. Gagmay nga mga kahon sama sa gidak-on sa mga tisa, o karton ug tape.

4. Usa ka gahi nga hapin nga libro.

Pagpangandam: 

1. Ibutang ang ribbon ug iduko ang usa sa mga mortar brick.

2. Kung wala kay gagmay nga mga kahon nga sama sa gidak-on sa mga tisa,
paghimo sa imong kaugalingon gamit ang karton ug tape.
Kinahanglan nimo ang labing menos 5 o 6 ka karton nga “mga tisa.”

3. Gamit ang usa ka marker, markahi ang imong karton og nga mga tisa niini nga
mga titulo.
-- ayaw panigarilyo
-- ayaw pamalikas
-- pasaylu-a ang uban
-- sunda ang lider
-- sukli ang tintasyon
-- ayaw pamakak
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4. Pagbutang ug papel nga hapin sa usa ka libro ug isulat kini nga ulohan niini.
Sa unsa nga paagi sa pagtukod sa usa ka Balay nga adunay Brick.

Pagpresentar sa ilustrasyon 

Naigo ka na ba sa tisa? (Kuhaa ang usa sa mga mortar brick.) Ang ubang mga 
tawo ganahan nga molabay og mga tisa sa uban. Usa sa mga paagi sa paglabay sa mga 
tisa sa mga tawo mao kung gisaway ka nila. Bisan kung adunay mosulay sa pagtul-id 
kanimo sa paagi sa Bibliya, sakit gihapon kini. (Niining puntoha mahimo nimong ilabay 
ang usa sa mga karton nga tisa sa usa sa mga estudyante.) 

Sa talagsaon nga mga okasyon, adunay malumo nga magtul-id kanimo.  
Gihatagan ka nila og tisa nga giputos sa regalo, ug moingon, “Gamita kini, makatabang 
kini kanimo nga mahimong mas sama ni Kristo.” (Ihatag sa usa sa mga estudyante ang 
tisa nga adunay laso ug yukbo niini.) 

Sa miaging sesyon sa klase kami miingon nga ang pagtul-id makatabang kanimo 
sa pagtubo. “Apan,” moingon ka, “sa dihang ang mga tawo maglabay ug tisa kanako,  
sa unsang paagi kana makatabang kanako nga motubo? Tan-aw sa akong palibot. 
Kinahanglan nga adunay usa ka tonelada nga tisa nga naghigda dinhi. Sa matag higayon 
nga mosulay ko sa pagbuhat og usa ka butang, mapandol ko niining mga tisa.” 

Ang kasagarang mahitabo mao ang maayong trabaho sa mga tawo sa pagtudlo sa 
atong mga sayop. Kung bahin sa paglabay sa mga tisa, ang ilang katuyoan hapit 
kanunay nga perpekto. Apan panagsa ra nga ang tawo nga nagtul-id kanimo mogahin 
og panahon sa pagtabang kanimo sa paghimo og butang nga mapuslanon sa mga tisa 
nga ilang gihatag kanimo. 

Kon imong tul-iron ang usa ka tawo nga nakahimo og sayop, hatagi sila og duha 
ka regalo—usa ka tisa ug pipila ka tabang kon unsaon sa paggamit sa tisa. Hatagi ang 
usa ka estudyante og usa ka tisa ug ang libro nga nag-ulohang, How to Build a House 
with Bricks. Dayon itanyag nga tabangan ang tawo sa paghimo sa imong “brick” sa 
ilang estilo sa kinabuhi aron sila mahimong mas sama kang Kristo. 

Transisyonal nga Pahayag: 

Ang panguna nga katuyoan sa klase karon mao ang pagsusi kung unsa ang gisulti 
sa Dios kung giunsa ang pagtul-id sa uban. 

5. Mga nangaging kasinatian sa pagtul-id sa uban    (5-10 ka minuto)

Aron makatabang sa pagtakda alang sa klase karong adlawa, mahimo nimong 
ipahatag sa pipila ka mga estudyante og usa sa ilang mga ehemplo gikan sa Giya sa 
Pagtuon Proyekto 7, “Ang Akong Mga Naagi nga Kasinatian sa pagtul-id o pagsaway 
sa uban.” 

Kon ang mga estudyante magpanuko sa pagpakigbahin sa bisan unsa sa ilang mga 
kasinatian, paghatag dayon og pipila ka mga ehemplo sa imong kaugalingon o sa mga 
sitwasyon nga imong naobserbahan bag-o lang. 
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6. Itudlo ang Punto A: Kinsay akong itul-id?
(5-10 ka minuto)   panid 32-33, Manwal sa Estudyante

Sa mubo nga paghisgot sa isyu kung kinsa ang mga tawo nga kinahanglan nga  
tul-iron sa imong mga estudyante. Ang tubag niini nga pangutana mahimong lahi kaayo 
depende kung kinsa ang naa sa imong klase. Itudlo nga ang pagtul-id sa uban usa ka 
responsibilidad, dili usa ka kagawasan. 

A. Duha ka pangutana ang kinahanglang tagdon pag-ayo:

• Kinsa ang mga tawo nga kinahanglan nimo nga itul-id?

• Kinsa ang naghatag kanimo sa responsibilidad sa pagtul-id niining mga
tawhana?

Kining duha ka mga isyu kritikal kaayo sa pagpahimutang sa tukma nga 
pundasyon alang niini nga sesyon sa klase. Kon sila maghunahuna nga sila 
gawasnon sa pagtul-id sa bisan kinsa nga masayop, ang kasamok anaa sa duol. 

B. Paghimo og lista sa mga tawo nga ilang gituohan nga sila responsable sa
pagtul-id.

Gamita ang imong pisara o ang overhead projector sa pagrekord sa ilang mga
tubag.

Ilista ang mga tawo sa ka kilid.

C. Ilha kung kinsa ang naghatag kanimo og responsibilidad sa pagtul-id niini
nga mga tawo.

Usisaa pag-usab ang lista sa mga tawo ug ilha kung kinsa ang naghatag kanimo og
responsibilidad sa pagtul-id niini nga mga indibidwal.

Pipila ka posibleng tinubdan sa responsibilidad mao ang Dios, ginikanan, pastor,
magtutudlo sa eskwelahan, kapatas sa trabaho, tag-iya sa kompaniya, pulis,
maghuhukom, balaod sa nasod, estado o siyudad, lagda nga gihimo sa grupo sa
mga tawo– club, team, etc.

Kung nahimo nimo kini, ipangutana ang pangutana: 

D. Kini ba nga tawo adunay awtoridad sa paghatag kanimo sa maong
responsibilidad?

Kung ang awtoridad nga numero naglihok sulod sa iyang tinuod nga posisyon,
mahimo nimo nga matul-id ang tawo uban ang hilom nga pagsalig nga imong
gituman ang imong responsibilidad. Ipasiugda ang panginahanglan nga buhaton
kini kanunay uban ang gugma.

Ang dugang nga impormasyon bahin niini nga hilisgutan gihatag sa mga
panid 32-33 sa Manwal sa Estudyante. 
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7. Mga lagda sa Teen Challenge sa pagtul-id sa uban

Kung ikaw nagtudlo niini nga klase sa usa ka Teen Challenge center o susama nga 
residential ministry, o sa prisohan, karon na ang panahon sa paghisgot sa mga lagda sa 
imong programa. Kung ang imong center walay lagda o polisiya bahin niini, tingali 
gusto nimo nga hisgutan kini sa imong direktor aron mahatagan nimo ang imong mga 
estudyante og klaro nga tubag kung unsa ang ilang mga responsibilidad. 

Klaroha usab kung aduna ba silay responsibilidad sa pagtul-id sa mga kawani. 

Mahimo nimong hatagan ang pipila ka mga eksepsiyon sa kinatibuk-ang lagda. 
Pananglitan, isipon nato nga ang imong center wala magtugot sa mga estudyante sa 
pagtul-id sa mga kawani. Bisan pa, kung ang usa ka kawani nagmaneho sa usa ka van 
sa mga estudyante ug ang kawani napakyas nga makakita sa usa ka potensyal nga 
aksidente, ang estudyante kinahanglan nga mosulti, imbes nga ibaliwala ang peligro ug 
tugutan ang usa ka aksidente nga mahitabo. 

8. Itudlo ang Punto B: “Unsa ang kinaiya sa bibliya nga mabatonan kung magtul-id
sa uban?”    (10-15 ka minuto)   panid 33-35, Manwal sa Estudyante

Kon ipaila kini nga bahin sa leksyon, ipasabut nga atong hisgutan ang lain-laing 
mga paagi sa pagtul-id sa uban unya. Sa pagka-karon gusto namong hisgotan ang mga 
hunahuna nga angayng musulod sa atong hunahuna samtang nangandam kita sa  
pagtul-id sa usa nga nakahimog sayop. 

Ipasabut ang panginahanglan sa paggamit sa usa ka biblikanhon nga kinaiya sa 
bisan unsa nga paagi nga atong gamiton sa “paghatag sa usa ka tawo og tisa.” 

Usa ka tinamdan sa Bibliya nga mabatonan 
sa dihang magtul-id sa uban 

1. Kini nga tawo maoy usa sa espesyal nga mga higala sa Diyos.
Gusto ko nga makahatag ug maayong taho bahin niining tawhana.

2. Unsa ang sayop nga gibuhat sa tawo?
3. Unsa ang paagi sa Diyos sa pagtul-id sa problema?
4. Unsaon nako pagtabang niini nga tawo sa pagsunod sa paagi sa Diyos?

Gikutlo gikan sa mga kinaiya sa Manwal sa Estudyante, panid 33 

9. Itudlo ang Punto C-1. “Tulo ka susi sa pagpili sa husto nga mga pamaagi sa
pagtul-id sa usa ka tawo”    (5 ka minuto)   panid 36-37, Manwal sa Estudyante

Punto C, “Unsaon nako pagtul-id sa uban?” nagtan-aw sa pipila ka mga paagi nga 
imong magamit sa pagtul-id sa uban. 

Sugdi ang imong panaghisgot sa mga paagi sa pagtul-id sa uban pinaagi sa 
pagkobre sa Subpoint 1, “Tulo ka susi sa pagpili sa husto nga mga pamaagi sa pagtul-id 
sa usa ka tawo.” Ipresentar dayon ang tulo ka susi sa pagpili sa hustong paagi sa  
pagtul-id sa usa ka tawo. Sulayi sa paghatag og pipila ka mga ilustrasyon aron  
sa pagpatin-aw sa matag usa sa tulo ka mga susi. 
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Tulo ka susi sa pagpili sa husto nga mga pamaagi 
sa pagtul-id sa usa ka tawo 

a. Kinsa akong gitul-id?
b. Unsa ka seryoso ang sayop nga gibuhat sa tawo?
c. Ang imong personalidad makaapekto sa mga pamaagi nga imong gigamit.

Gikutlo gikan sa Attitudes Student Manual, mga panid 36-37 

10. Ipaila ang Punto C-2. Mga paagi sa Bibliya sa pagtul-id sa uban
(5 ka minuto)   panid 38-42, Manwal sa Estudyante

Paggahin og dakong bahin sa sesyon sa klase sa paghisgot sa lain-laing mga paagi 
sa Bibliya sa pagtul-id sa uban. Samtang imong gipaila kini nga bahin sa leksyon, itudlo 
nga adunay daghang mga kasulatan nga naghisgot mahitungod sa pagtul-id sa uban. 
Kinahanglang mag-amping kita nga dili mag-isa sa usa ka kasulatan ug moingon,  
“Kini lamang ang paagi sa Bibliya, ug kini nga paagi kinahanglang gamiton sa matag 
higayon.” Ang Dios makatabang kanato nga molambo sa atong panabut kon unsang 
mga paagiha ang gamiton sa lain-laing mga sitwasyon. Tulo ka dagkong mga kasulatan 
ang naghatag og pundasyon alang niini nga bahin sa leksyon. 

Galacia 6:1 

Mateo 18:15-17 

2 Timoteo 3:16 

Samtang imong hisgutan ang matag usa niining mga paagi sa bibliya, ipabasa sa 
mga estudyante ang mga kasulatan nga gilista alang sa matag pamaagi sa pagtul-id. 
Hisgoti pag-ayo ang pangunang mga punto nga gihatag sa matag teksto kon sa unsang 
paagi tarong ang uban. 

Ipagamit sa mga estudyante ang ilang mga tubag sa mga pangutana 1, 2 ug 3 sa 
Giya sa Pagtuon Proyekto 6, “Usa ka Biblikanhong Pagtan-aw sa Pagtul-id sa Uban.” 
Isaysay kini nga mga paagi balik ngadto sa upat ka mga hunahuna nga gilista sa mga 
panid 33-35 sa Manwal sa Estudyante nga kinahanglang mohimo sa ilang kinaiya 
samtang sila mogamit sa matag usa niini nga mga paagi. 

Sulayi sa pag-ilustrar gikan sa imong kaugalingon nga kinabuhi o uban pang mga 
kontemporaryo nga mga ilustrasyon kung giunsa ang matag usa niini nga mga pamaagi 
gigamit ug ang mga sangputanan. 

11. Itudlo ang Punto C-2-a. Galacia 6:1 mga pamaagi sa pagtul-id sa uban
(5-10 ka minuto)   panid 38, Manwal sa Estudyante

Sa pagsugod sa imong diskusyon sa Galacia 6:1 nga paagi sa pagkorihir sa uban, 
hangyoa ang imong mga estudyante sa pag-ila kon kinsa ang gisultihan sa paghimo sa 
pagtul-id. Kini nga kasulatan nag-ingon nga kadtong “espirituhanon” kinahanglan nga 
magtul-id. 

3 



30   Manwal sa Magtutudlo 

Galacia 6:1 (Maayong Balita Biblia) 

Mga igsoon, kon usa kaninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga 
hamtong na sa pagtuo maoy magpabalik kaniya apan buhata ninyo kini 
uban ang kalumo. Ug bantayi nga dili usab kamo matintal. 

Itudlo ngadto sa imong mga estudyante nga kon sila nahimong Kristohanon sulod 
sa pipila ka semana, tingali dili sila angay nga magtul-id sa uban, gawas kon sila 
gihatagan sa piho nga responsibilidad sa pagtul-id niini nga tawo – pananglitan – sa 
ilang kaugalingong anak. 

Ang Galacia 6:1 nga paagi sa pagtul-id sa uban nagpunting sa duha ka 
espesipikong mga punto. Una, ang atong tumong mao ang pagpasig-uli niini nga tawo. 
Kini naglakip ug labaw pa kay sa pagsulti lang kanila kon unsay ilang nabuhat nga 
sayop. Mahimong kini ang labing mahagiton nga bahin sa tibuuk nga proseso sa  
pagtul-id - ug mahimo’g adunay daghang mga lakang, dili lamang usa ka 60 segundos 
nga komprontasyon. 

Ang ikaduhang isyu nga gituki niining paagiha sa pagtul-id sa uban mao nga 
kinahanglan natong buhaton ang pagtul-id nga “malumo.” Hangyoa ang imong mga 
estudyante sa paghatag og mga ehemplo kon sa unsang paagi ang uban hinay nga  
mitul-id kanila. Kung dili sila makahunahuna og bisan unsang mga pananglitan-tingali 
adunay problema sila sa pagbuhat niini sa umaabot. 

Mahimo nimong hisgutan kung unsa ka labi ka sakit alang sa usa nga nakadawat 
sa pagtul-id kaysa sa usa nga naghatag niini. Mahimong maghunahuna ka nga malumo 
ka, apan unsa ang gibati sa laing tawo? 

Sa pagkamalumo, ipasiugda ang kamahinungdanon sa pagkatin-aw.  
Ang pagkamalumo wala magpasabot nga magpasabot lang nga adunay problema ang 
usa ka tawo. Kinahanglang isulti nato ang kamatuoran diha sa gugma, apan siguruha 
nga nagsulti kita sa kamatuoran aron masabtan nila nga giatubang nato sila mahitungod 
sa sala sa ilang kinabuhi. 

Ang kataposang isyu nga gihisgotan dinhi angayan nga hisgotan,  
“Apan pagbantay sa imong kaugalingon, kay basin matintal ka usab.” Ipasabut nga 
dili kinahanglan nga kita mahimong perpekto aron matul-id ang uban, apan kinahanglan 
natong bantayan ang atong mga kaugalingon. Sa laing pagkasulti, ang sala sa kinabuhi 
sa laing tawo kinahanglan nga usa ka alarm clock aron sa pagpasidaan kanato nga 
magbantay sa atong kaugalingong kinabuhi batok sa mga tintasyon ni Satanas. 

12. Itudlo ang Punto C-2-b. Mateo 18:15-17 mga pamaagi sa pagtul-id sa uban
(10-20 ka minuto)   panid 39, Manwal sa Estudyante

Ipabasa sa usa sa imong mga estudyante ang kasulatan nga may kalabutan niini 
nga paagi sa pagtul-id. Itudlo nga kini nga paagi mao tingali ang labing pamilyar nga 
paagi sa Biblia sa pagtul-id sa uban. 

Una, ipaila sa imong mga estudyante ang 3 ka nag-unang mga pagdili sa paggamit 
niini nga pamaagi. 

1. Ang tawo kinahanglan nga usa ka Kristohanon - usa ka magtotoo

2. Ang tawo lagmit nakasala - nakalapas sa usa sa mga balaod sa Diyos
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3. Nakasala siguro ang tawo kanimo. Kung ang ilang sala batok sa laing tawo,
ako adunay awtoridad sa pagtul-id kanila, base sa kini nga kasulatan

Ipaila sa imong mga estudyante ang 3 ka mga lakang niini nga pamaagi, ug isulat 
kini sa pisara o sa usa ka dako nga palid sa papel nga ibitay sa bungbong sa classroom. 

Mateo 18:15-17 (Maayong Balita Biblia) 

Kon ang imong igsoon makasala kanimo, adtoa siya ug pakit-a siya sa 
iyang sayop. Apan himoa kini nga kamo rang duha. Kon mamati siya 
kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubut-on. 16Apan kon dili siya 
mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong 
kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. 
17Ug kon dili gayod siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa 
simbahan. Ug kon dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka dili 
magtutuo o kobrador sa buhis. 

Lakaw sa matag lakang ug hisguti kon unsay angayng buhaton. Itudlo nga uban sa 
unang lakang, kon adunay usa nga moduol kanimo ug mosulti kanimo kon sa unsang 
paagi ang usa ka tawo nakasala batok kanila, kinahanglan nimong sultihan sila sa  
pag-adto ug pakigsulti niana nga tawo sa tago, sumala sa instruksyon sa Mateo 18:15. 
Sa dihang nahimo na nila kana—ug ang tawo mobalibad sa pagtul-id, imong 
ikonsiderar ang pag-adto niana nga tawo. 

Pag-amping sa pagpabilin niini nga bahin sa sesyon sa klase nga nakagamot sa 
tinuod—dili sa teorya. Paggamit og daghang piho nga mga ehemplo gikan sa imong 
kinabuhi, o sa kinabuhi sa uban sa imong palibut. Ayaw pagsulod sa detalyado nga mga 
diskusyon sa “Unsa kaha kung” mga sitwasyon nga wala gibase sa kamatuoran, 
espekulasyon lamang. 

Itudlo sa imong mga estudyante nga kini nga kasulatan walay bisan unsa nga 
pagdili kon unsa ka espirituhanon isip kondisyon sa paggamit niini nga pamaagi.  
Bisan kung bag-o ka nga Kristohanon, kini usa ka paagi nga OK ra nimo nga gamiton. 

Hatagi og gibug-aton ang kamahinungdanon sa paggamit niini nga mga giya 
karon kung kini magtul-id sa usa ka tawo. Kon ang mga tawo mosunod sa Mateo 18 nga 
sumbanan daghang mga argumento ug nabungkag nga mga relasyon mapugngan. 

Mahimo nimong ipatan-aw sa mga estudyante ang ilang mga ehemplo diha sa 
Giya sa Pagtuon Proyekto 7, “Ang Akong Mga Naagi nga Kasinatian sa pagtul-id o 
pagsaway sa uban,” aron masuta kon ilang gitul-id ba ang tawo sa pribado o kon ang 
uban anaa niadtong higayona. Usab, nakigsulti ba sila sa ubang mga tawo bahin niini 
nga problema sa wala pa sila makigsulti sa tawo nga nakasala kanila? 

13. Itudlo ang Punto C-2-c. 2 Timoteo 3:16 mga pamaagi sa pagtul-id sa uban
(10-20 ka minuto)   panid 39-42, Manwal sa Estudyante

Ipasabut gikan sa sinugdanan nga ang 2 Timoteo 3:16 wala direkta nga naghisgot 
kon unsaon sa mga tawo sa pagtul-id sa usag usa. Ang konteksto sa kasulatan naghisgot 
kon sa unsang paagi magamit ang Bibliya sa kinabuhi sa Kristohanon. Apan, ang upat 
ka hinungdanong punto niini nga kasulatan naghatag kanato ug upat ka ekselenteng 
Biblikanhong mga prinsipyo sa pagtul-id sa uban. 
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2 Timoteo 3:16 (Maayong Balita Biblia) 

Ang tibuok Kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug 
mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong,  
sa pagsaway ug sa pgtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. 

Human nimo ipabasa sa usa ka estudyante kini nga bersikulo, paghimo og lista sa 
4 ka pamaagi nga gihatag dinhi, ug ibutang kini sa usa ka poster diha sa bungbong sa 
classroom. Hisguti ang matag usa niini nga mga paagi sa tinagsa. Ang dugang nga mga 
detalye gihatag sa Manwal sa Estudyante. 

Sa imong pag-agi sa matag usa niini nga mga pamaagi, itudlo nga kini mahimong 
gamiton nga pribado uban sa usa ka tawo, o kini mahimong gamiton sa usa ka grupo 
nga kahimtang. Ang pipila niini nga mga pamaagi morag dili direkta nga paagi sa 
pagtul-id sa usa ka tawo. Ang una—Itudlo ang Kamatuoran—tingali dili gani direktang 
makaila sa tawo nga nakahimog sayop. 

Sulayi sa paghatag og piho nga mga ehemplo kon sa unsang paagi ikaw o ang 
uban migamit niini nga mga paagi. Mahimo nimong ipasusi sa mga estudyante kon unsa 
nga mga paagi ang gigamit ni Jesus niini nga mga sitwasyon. 

a. Dato nga Batan-ong Magmamando   Marcos 10:17-22

b. Magtutudlo sa Balaod   Lucas 10:25-38

c. Babaye nga Nasakpan sa Pagpanapaw   Juan 8:1-11

d. Pedro   Mateo 16:21-28

14. Itudlo ang Punto D: Unsa ang pipila ka mga tip sa pagtul-id sa uban?
(5-10 ka minuto)   panid 42-43, Manwal sa Estudyante

Itudlo dayon ang materyal nga gihatag sa Manwal sa Estudyante nga naghisgot sa 
matag usa niini nga mga punto. Sa subpoint 2, “Duol sa tawo nga adunay bukas nga 
hunahuna,” ipasiugda ang kahinungdanon sa pagpangutana ingon usa ka hinungdanon 
nga bahin sa bisan unsang paagi sa pagtul-id nga ilang gigamit. 

Sa paghisgot sa subpoint 4, “Mahimong positibo sa imong pamaagi,” ipasiugda 
ang tulo ka yanong kamatuoran sa Santiago 1:19: 

a. pagdali sa pagpaminaw

b. hinay sa pagsulti

c. dili dayon masuko

Paggahin ug panahon sa paghisgot sa subpoint 6, “Unsaon na kung dili sila
mudawat sa akong pagtul-id?” Siguro-a nga makita nila ang importansya sa paghimo sa 
gusto sa Dios nga himuon nila, dili lang tan-awon ang reaksion sa tawo sa ilang 
pagtbadlong. Itudlo nga dili nato mapugos ang usa ka tawo sa pagdawat sa atong 
pagtul-id. 
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15. Pagtul-id sa uban ug pagpasaylo sa uban    (5-15 ka minuto)

Mahimo nimong pahisgutan sa mga estudyante ang ilang mga tubag sa mga 
pangutana 4 ug 5 sa Giya sa Pagtuon Proyekto 6, “Usa ka Biblikanhong Pagtan-aw sa 
Pagtul-id sa Uban.” 

(4) Unsa ang gisulti ni Jesus mahitungod sa pagpasaylo niadtong nakasala
kanimo? (Mateo 18:15-22)

(5) Unsa imong opinyon? Angay ba nimong pasayloon ang usa ka
Kristohanon bisag dili siya maminaw sa imong pagsulay sa pagtul-id
kaniya? Ipasabot ang imong tubag.

Kining duha ka pangutana nagpatunghag importanteng punto bahin sa proseso sa 
pagtul-id sa uban. Bisan kon ang estudyante mabinantayon nga nagsunod sa mga giya 
sa Bibliya sa dihang nagtul-id sa usa ka tawo, kana nga tawo mahimo gihapon nga 
motubag sa dili maayo nga paagi. 

Ang imong estudyante kinahanglang dili maghunahuna nga ang paggamit sa 
biblikanhong mga kinaiya ug mga paagi makagarantiya sa malinawon ug malamposong 
panaghisgot. Kinahanglang andam sila sa kasuko ug daotang mga pulong nga ilabay sa 
ilang mga nawong kon sila mosulay sa pagbuhat kon unsay matarong. 

Ang kahulogan sa tinuod nga pagpasaylo sa dili madugay mahimong dayag kon 
mag-atubang niining mga matang sa mga sitwasyon. Itudlo nga kita kinahanglan gayud 
nga mogamit og biblikanhon nga kinaiya kon magtul-id sa uban ug mosanong uban ang 
pagpasaylo bisan unsa pa ang ilang reaksyon sa atong pagtul-id. 

16. Itudlo ang Punto E: Unsa ang mga limitasyon sa Bibliya sa pagtul-id sa uban?
(10-20 ka minuto)   panid 43-46, Manwal sa Estudyante

Itudlo dayon sa 7 ka mga subpoint nga gihatag niini nga seksyon sa Manwal sa 
Estudyante. I-adjust ang gidugayon sa oras kada isyu base sa makeup sa mga estudyante 
sa imong klase. 

Kung wala pa nimo nahisgutan ang isyu sa “Angay ba nakong tul-iron ang akong 
mga lider?” unya paggahin ug panahon dinhi (subpoint 6) aron masiguro nga masabtan 
nila kung giunsa nila pagduol kini nga isyu. Usa ka isyu nga mahimo nimong ipataas 
mao ang mga sangputanan sa pagtul-id sa imong mga lider. Kung imong gitul-id ang 
imong amo sa trabahoan, mahimo kang matangtang sa imong trabaho. Kinahanglan 
nimo nga ihap ang gasto sa dili ka pa mohimo mga lakang aron matul-id ang usa ka 
lider. Wala kini magpasabot nga dili nimo dapat tul-iron ang imong mga lider. 

Mahimo nimong pahisgutan sa mga estudyante ang ilang mga tubag sa case study 
sa Giya sa Pagtuon Proyekto 6 (Pangutana 6). 

 “Unsay angay buhaton ni Terri” Ipasabot kon ngano. 

3 



34   Manwal sa Magtutudlo 

17. Personal nga Aplikasyon    (5-10 ka minuto)

Para sa personal nga aplikasyon karon, ipabuhat sa mga estudyante ang tulo ka 
butang. 

A. Awhaga sila sa pagsag-ulo sa upat ka mga hunahuna nga gilakip sa biblikanhong
kinaiya nga gamiton sa pagtul-id sa uban. Tan-awa ang mga panid 33-35 sa
Manwal sa Estudyante para sa dugang nga impormasyon niini.

Usa ka kinaiya sa Bibliya nga mabatonan sa dihang 
magtul-id sa uban 

1. Kini nga tawo usa sa mga espesyal nga higala sa Diyos.
Gusto ko nga makahatag ug maayong taho bahin niining tawhana.

2. Unsa ang sayop nga gibuhat sa tawo?

3. Unsa ang paagi sa Dios sa pagtul-id sa problema?

4. Unsaon nako pagtabang niini nga tawo sa pagsunod sa paagi sa Dios?
Gikutlo gikan sa Mga Kinaiya Student Manual, panid 33 

B. Pabuhata sila og tabang sa memorya

Hatagi ang matag estudyante og gamay nga kard. Ipasulat nila niini ang kinaiya sa
Bibliya nga gamiton sa pagtul-id sa uban. Hatagi sila og felt tip marking pen o mga 
krayola aron madayandayanan ang ilang kard sa bisan unsang paagi nga gusto nila. 

Ipasulat usab nila sa kard ang ubang importanteng mga ideya nga kinahanglan 
nilang hinumdoman kon magtul-id sa usa ka tawo. Pananglitan, mahimo nilang isulat 
ang usa sa mga bersikulo nga gihisgutan karon. Kon makompleto na nila ang ilang kard, 
awhaga sila nga ibutang kini sa ilang kwarto o gamiton kini isip marka sa libro. 

C. Tapusa ang klase karong adlawa pinaagi sa pag-ampo sa pasalig.

Awhaga ang matag estudyante sa paghimo og usa ka pasalig uban sa Dios sa
pagsugod sa paggamit sa biblikanhon nga kinaiya ug biblikanhon nga mga pamaagi kon 
magtul-id sa uban. 

18. Mga buluhaton

A. Grado sa Giya sa Pagtuon sa Proyekto 2, 4, 6 ug 7.

B. Ipasabut kon sa unsang paagi ang Giya sa Pagtuon nga Proyekto 8 mouban sa
trabaho nga ilang gihimo sa Proyekto 7. Itudlo nga ang katuyoan niini nga
proyekto mao ang pagtabang kanila nga makakita kon unsaon nila paggamit ang
bag-ong biblikanhong kinaiya sa dihang magtul-id sa uban.

C. Sa katapusan sa sesyon sa klase, paghatag og mubo nga pagsulay sa Galacia 6:1.
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D. Karong adlawa o uban sa sunod nga leksyon, paghatag og usa ka mubo nga
pagsulay sa mga hunahuna nga gilakip sa biblikanhong kinaiya nga gamiton sa
dihang gitul-id. Kinahanglan nilang isulat gikan sa panumduman sa hustong
pagkahan-ay ang lima ka mga hunahuna nga gilakip niini nga kinaiya.
Ang magtutudlo makahatag og dugang nga kredito kon ilang ilista ang pakisayran
sa kasulatan alang sa matag lakang, ug dugang nga mga puntos sa kredito kon sila
mokutlo sa bersikulo nga mouban sa matag lakang.

Usa ka kinaiya sa Bibliya nga mabatonan 
kung gitul-id 

1. Gitul-id ko (o gisaway) Panultihon 10:17
2. Maminaw kog maayo. Santiago 1:19
3. Nagpasalamat ko nga gitul-id niya ako. 1 Tesalonica 5:18
4. Nasayop ko. Panultihon 28:13

5. Unsaon nako pagpugong kining sayop nga butang nga mahitabo pag-
usab? Panultihon 15:31-32

Gikutlo gikan sa Attitudes Student Manual, panid 16 

E. Ipasabut nga ang Giya sa Pagtuon nga Proyekto 9, “Paggamit sa akong bag-ong
kinaiya kung nagtul-id sa usa ka tawo,” maoy usa ka pinili.
Dili nila kinahanglan nga tapuson kini sa dili pa matapos kini nga kurso.

F. Kon imong pilion ang Opsyon 2 alang sa Ikaupat nga Leksyon, mahimo nimong
ipakompleto nila ang usa ka mubo nga proyekto nga mag-andam kanila alang
niana nga sesyon sa klase.

Pagdesinyo sa proyekto aron madala nila kini sa sunod nga sesyon sa klase.
Ipahulagway nila ang duha o tulo ka mga pananglitan nga nagpakita sa ilang
kinaiya ngadto sa partikular nga hilisgutan nga imong giplanohan nga hisgutan.
Mahimo nimong idesinyo kini nga susama sa pormat sa Proyekto 3 o Proyekto 7.

19. Pagtimbang-timbang sa Leksyon

Palihug ilista ang imong mga ideya alang sa pagpauswag niini nga leksyon.
Unsa nga mga bahin ang labing nagtrabaho?
Unsa nga mga bahin ang labing lisud nga masabtan sa mga estudyante?
Unsa ang labing makatabang sa imong mga estudyante?
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Leksyon 4 
Kinatibuk-ang Pasiuna 

1. Aduna kay duha ka kapilian nga ikonsiderar sa pagplano alang sa klase karon.

Opsyon 1: Igahin sa klase ang duha ka kinaiya nga gipresentar sa leksyon 2 ug 3.
“Ang akong kinaiya kon ako gitul-id o gisaway”  
“Ang akong kinaiya sa dihang ako gitul-id o gisaway sa uban” 

Opsyon 2: Igahin ang klase sa pag-atubang sa usa o daghan pang mga kinaiya nga 
imong gibati nga makatabang sa imong klase. Tan-awa sa panid 40,  
aytem 3, niini nga Manwal sa Magtutudlo alang sa pipila ka gisugyot nga 
mga hilisgutan alang niini nga sesyon sa klase. 

Ang duha niini nga mga opsyon gihisgutan sa mas detalyado sa mosunod 
nga mga panid. 

2. Mga kapanguhaan alang sa pagplano sa imong leksyon

Creative Bible Teaching, ni Larry Richards (Moody Press).  
Ang mga kapitulo 9–16 adunay pipila ka maayo kaayong mga ideya kon unsaon sa 
pagplano alang sa usa ka leksyon. Mahimo nimong makita nga kini nga mga ideya 
makatabang kaayo sa pag-andam alang sa sesyon sa klase karon. 

3. Ang Pangunang Biblikanhong Kamatuoran alang niini nga leksyon

Ang Biblikanhong Kamatuoran karong adlawa magdepende sa imong pilion nga 
itudlo. Kon imong pilion ang Usa ka Opsyon, “Ang akong kinaiya sa dihang ako  
gitul-id” ug/o “Ang akong kinaiya sa dihang akong gitul-id ang uban,” mahimo nimong 
gamiton ang Biblikanhong Kamatuoran gikan sa maong duha ka leksiyon. 

Kung imong pilion ang Ikaduhang Opsyon, kinahanglan nimo nga isulat ang 
imong kaugalingon nga susi sa Bibliya nga Kamatuoran. Ang katuyoan sa Biblikanhong 
Kamatuoran mao ang pag-summarize sa usa ka sentence sa nag-unang tumong niini nga 
sesyon sa klase. 

4. Ang Susi nga Bersikulo alang niini nga leksyon

Kon imong pilion ang Usa ka Opsyon, ang Susi nga Bersikulo karon mahimong 
pareho sa para sa Leksyon 2 ug/o 3.  

Kon imong pilion ang Ikaduhang Opsyon, sulayi pagpangita ug bersikulo nga 
tin-awng nalambigit sa mga isyu nga gusto nimong hisgotan niini nga leksyon. 
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Leksyon 4 
Opsyon 1 
Ang akong kinaiya sa dihang gitul-id 
Akong kinaiya sa dihang magtul-id sa uban 

1. Susi sa Biblikanhong Kamatuoran - sama sa Leksyon 2 ug/o 3.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Susi nga Bersikulo - sama sa Leksyon 2 ug/o 3.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. I-outline ang imong estratehiya sa leksyon

Siguroa nga duna kay klaro nga mga ideya kon unsay gusto nimong hisgutan sa 
klase karong adlawa. Mahimo kang mogahin ug panahon sa paghisgot sa mga 
pangutana o mga problema nga ilang giatubang sa pagsulay sa paggamit niining duha 
ka kinaiya. Pag-andam sa imong kaugalingon nga mga plano kung wala sila'y mga 
pangutana. 

4. Paggamit sa case study

Mahimong makatabang kaayo ang paghisgot sa mga case study sa mga sitwasyon 
diin ang mga tawo naggamit niini nga mga kinaiya. Ang ilang mga ehemplo gikan sa 
Giya sa Pagtuon Mga Proyekto 3 ug 7 mahimong makatabang kaayo niini. Ipaila nila 
kon unsa nga mga kinaiya ang anaa sa duha ka tawo. Unsa sila kaduol sa sumbanan sa 
Bibliya? Sa unsang paagi sila mahimong mas biblikal sa ilang tubag? 

5. Paggamit sa mga dula

Ipadrama sa imong mga estudyante ang pipila ka mga sitwasyon diin ang usa ka 
tawo nagtul-idsa lain. Ipasulti kanila ang ilang mga hunahuna. Ang libro ni Marlene D. 
LeFever nga Creative Teaching Methods (David C. Cook Publisher) adunay maayo 
kaayong kapitulo kon unsaon paggamit ang mga dula sa klase. 

Laing maayong kapanguhaan nga nagpatin-aw sa paggamit sa mga dula mao ang 
How to Do Bible Learning Activities, ni Ed Stewart ug Neal McBride (Gospel Light 
Pub.). Duha ka bersiyon sa Unang Volume ang anaa—ang usa gituyo alang sa pagtudlo 
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sa mga hamtong, ang lain alang sa paggamit sa Grade 7-12. Ang Ikaduhang Volume 
nga adunay parehas nga titulo magamit ra usab sa bersyon sa Grades 7-12  
(gitipon ni Rich Bundschuh ug Annette Parrish). 

Isulat ang mga bahin alang sa mga partisipante sa dula aron sila makahibalo 
(ug makahibalo ka) unsay buhaton. 

Kon ang imong mga estudyante mopresentar niini ngadto sa klase, ipa-video kini 
sa usa ka tawo. Ang mga estudyante ganahan nga makakita sa ilang mga kaugalingon 
pag-usab, ug sa matag higayon nga sila motan-aw sa mga teyp kini mopalig-on sa mga 
isyu nga imong gisulayan sa pagtudlo kanila niini nga leksyon. 

6. Paggamit sa mga kasulatan

Mahimo nimong igahin ang bahin sa sesyon sa klase sa paghisgot sa mga 
kasulatan nga may kalabutan niini nga mga kinaiya. Tingali kini labing maayo kon ikaw 
mag-andam sa dili pa ang klase og lista sa mga pakisayran sa kasulatan nga gusto 
nimong gamiton. Mahimo nimong ipapangita sa mga estudyante ang mga bersikulo ug 
ideterminar kon unsay kalabutan niini nga mga kinaiya. 

Mahimo nimong pabuhaton kini og dungan sa tibuok klase, o pahimoa sila og 
gagmay nga ga grupo ug hatagan ang matag usa og lista sa mga kasulatan. Hatagi ang 
matag grupo og pipila ka dagkong mga palid sa papel nga adunay mga bolpen nga 
marka sa felt tip aron isulat ang ilang mga nadiskobrehan. Dayon ipareport sa matag 
grupo ngadto sa tibuok klase ang ilang mga nakit-an. 

Giya sa Pagtuon Proyekto 10, “Kaalam ug pagtul-id sa Bibliya,” mahimo usab 
nga epektibong gamiton dinhi. 

7. Personal nga Aplikasyon    (5-10 ka minuto)

Tapusa ang sesyon sa klase uban ang angay nga personal nga aplikasyon.  
Para sa pipila ka mga ideya, tan-awa balik ang personal nga aplikasyon nga mga 
kalihokan nga gihatag sa miaging 2 ka sesyon sa klase. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

8. Mga Buluhaton

A. Grado sa Giya sa Pagtuon, Proyekto 4 kung wala pa nimo kana mahimo.

B. Grado sa Giya sa Pagtuon, Proyekto 5 karon o sa sunod nga sesyon sa klase.

C. Ipasabut sa imong mga estudyante nga kinahanglan nila nga adunay Giya sa
Pagtuon, a Proyekto 8 nga makompleto sa sunod nga sesyon sa klase - nga mao
ang panahon sa pagsulay alang niini nga kurso.
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D. Sa katapusan sa panahon sa klase, paghatag og usa ka mubo ng pagsulay sa
“Usa ka kinaiya sa Bibliya nga mabatonan kung gitul-id,” kon wala nimo kini
mahimo sa katapusan sa katapusang sesyon sa klase.

Usa ka kinaiya sa Bibliya nga mabatonan 
kung gitul-id 

1. Gitul-id ko (o gisaway) Panultihon 10:17
2. Maminaw kog maayo. Santiago 1:19
3. Nagpasalamat ko nga gitul-id niya ako. 1 Tesalonica 5:18
4. Nasayop ko. Panultihon 28:13

5. Unsaon nako pagpugong kining sayop nga butang nga mahitabo pag-
usab? Panultihon 15:31-32

Gikutlo gikan sa Attitudes Student Manual, panid 16 

9. Ebalwasyon sa magtutudlo sa sesyon sa klase karong adlawa

Human sa klase, isulat dayon ang mubo nga ebalwasyon sa sesyon sa klase karong 
adlawa. Palihug ilista ang imong mga ideya alang sa pagpauswag niini nga leksyon. 
Unsa nga mga bahin ang labing nagtrabaho?  
Unsa nga mga bahin ang labing lisud nga masabtan sa mga estudyante?  
Unsa ang labing makatabang sa imong mga estudyante? 
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Leksyon 4 
Opsyon 2 
Kinaiya nga imong gipili

1. Susi sa Biblikanhong Kamatuoran

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Susi nga Bersikulo

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Pagplano sa imong estratehiya

Igahin ang panahon sa klase sa pag-atubang sa usa o daghang mga kinaiya nga 
imong gibati nga makatabang sa imong klase. Ang mga panid 7-8 sa Manwal sa 
Estudyante naglista sa pipila sa mga kinaiya nga ang bag-ong mga Kristohanon 
nagpakita ug interes sa pagtuon. Giya sa Pagtuon Mga Proyekto 1 ug 2 parehong 
adunay mga pangutana nga makahatag kanimo og makatabang nga mga ideya kung 
unsa ang gusto tun-an sa imong mga estudyante. 

Ania ang pipila ka gisugyot nga mga hilisgutan alang niini nga sesyon sa klase. 

• Ang mga pagtintal sa pagpakasala, pananglitan, kaibog

• Imahe sa kaugalingon - kinaiya ngadto sa imong kaugalingon

• Kasuko

• Relasyon sa ubang tao

•

• 

•

• 
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4. Hibal-i ang mga interes sa imong mga estudyante

Kon gusto nimo nga ang mga estudyante aktibong moapil sa pagdesisyon kon 
unsa nga mga kinaiya ang tun-an, kuhaa ang ilang input sa dili pa magsugod ang sesyon 
sa klase karong adlawa. Importante kini ilabina kon gusto nimo silang hatagan ug 
asaynment nga may kalabotan sa kinaiya nga imong tun-an. Tan-awa ang mga 
instruksyon sa katapusan sa Lesson Plan 3 para sa ilang homework assignment nga 
kinahanglan nilang tapuson para sa sesyon sa klase karong adlawa (Puntos 18-F, 
Manwal sa Magtutudlo – panid 35). 

5. Sa unsa nga paagi sa pagpalambo sa usa ka bag-o nga kinaiya

Mahimo nimong gamiton ang pipila ka impormasyon gikan sa Kapitulo 2 sa 
Manwal sa Estudyante sa pagplano sa leksyon karong adlawa. Ipasaysay sa mga 
estudyante ang mga ideya kon unsaon sa pagpalambo og bag-ong kinaiya ngadto sa 
hilisgutan nga imong gipili alang sa klase karong adlawa. 

6. Unsa ang tutokan sa imong klase karong adlawa?

Kinahanglan ka nga magdesisyon kung pila sa imong sesyon sa klase ang 
kinahanglan nga igahin sa matag usa sa mosunod nga mga hilisgutan. 

a. Pagtukod og kahibalo sa ilang mga kinaiya karon niining dapita.

b. Asa sila magsugod sa pagpalambo og bag-ong kinaiya niining bahina sa ilang
kinabuhi.

7. Paggamit sa kasulatan

Pagbaton og lista sa pipila ka mga kasulatan nga naghisgot niini nga kinaiya. 
Ipadiskubre nila ug ipasabut kon sa unsang paagi ang matag bersikulo may kalabutan 
niini nga kinaiya. 

8. Unsa nga mga hunahuna ang makahimo niining bag-ong kinaiya?

Sunod, ipalista nila ang pipila sa mahinungdanong mga ideya nga maapil sa  
bag-ong kinaiya nga gusto natong palamboon. Mahimo nimong pauswagon ang usa ka 
butang nga susama sa among gibuhat sa mga kinaiya nga gihisgutan sa Kapitulo 3 ug 4 
sa Manwal sa Estudyante. Sulayi nga adunay usa ka bersikulo sa kasulatan nga mouban 
sa matag punto. 

Sa paghisgot sa praktikal nga pagpadapat niining bag-ong kinaiya, gamita ang 
pipila sa ilang mga pananglitan gikan sa asaynment sa homwork nga imong gihatag 
kanila. 

4 
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9. Personal nga Aplikasyon    (5-10 ka minuto)

Paghimo og usa ka angay nga personal nga aplikasyon alang sa leksyon.  
Pag-focus sa panginahanglan nga dili lamang pagsag-ulo niining bag-ong sumbanan sa 
panghunahuna, ug hagita usab sila sa pagsugod sa paggamit niini sa mga sitwasyon nga 
ilang giatubang karong semanaha. 

10. Mga Buluhaton

A. Gradohi ang ilang espesyal nga proyekto para sa klase karong adlawa.

B. Gradohi ang Giya sa Pagtuon, Proyekto 4 kung wala pa nimo kana mahimo.

C. Giya sa Pagtuon sa Grado, Proekto 5 karon o sa sunod nga sesyon sa klase.

D. Ipasabut sa imong mga estudyante nga kinahanglan nila nga makompleto ang
Giya sa Pagtuon Proyekto 8 sa sunod nga sesyon sa klase—nga mao ang panahon
sa pagsulay alang niini nga kurso.

E. Sa katapusan sa panahon sa klase, paghatag og usa ka mubo nga pagsulay sa
“Usa ka kinaiya sa Bibliya nga mabatonan kung gitul-id,” kon wala nimo kini
buhata sa katapusan sa katapusang sesyon sa klase.

Usa ka kinaiya sa Bibliya nga mabatonan 
kung gitul-id 

1. Gitul-id ko (o gisaway) Panultihon 10:17
2. Maminaw kog maayo. Santiago 1:19
3. Nagpasalamat ko nga gitul-id niya ako. 1 Tesalonica 5:18
4. Nasayop ko. Panultihon 28:13

5. Unsaon nako pagpugong kining sayop nga butang nga mahitabo pag-
usab? Panultihon 15:31-32

Gikutlo gikan sa Attitudes Student Manual, panid 16 

11. Ebalwasyon sa Magtutudlo sa Sesyon sa Klase Karon

Human sa klase, isulat dayon ang mubo nga ebalwasyon sa leksyon karon.
Palihug ilista ang imong mga ideya alang sa pagpauswag niini nga leksyon.
Unsa nga mga bahin ang labing nagtrabaho?
Unsa nga mga bahin ang labing lisud nga masabtan sa mga estudyante?
Unsa ang labing makatabang sa imong mga estudyante?

4 
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Leksyon 5 
Pagsulay 

1. Pasiuna

Ipaila ang sunod nga kurso nga pagatun-an. 

A. Ipanghatag ang Giya sa Pagtuon o bisan unsa nga mga proyekto nga kinahanglang
makompleto sa dili pa ang unang yugto sa klase sa sunod nga kurso nga imong
itudlo.

B. Ipapakli sa mga estudyante ang katapusang panid sa ilang bag-ong Giya sa
Pagtuon. Kinahanglang mangita sila og blangko nga kopya sa Listahan sa
Buluhaton sa Klase. Hatagi sila og mga petsa alang sa matag mubo nga pagsulay,
proyekto, ug pagsulay.

C. Ipanghatag ang bag-ong Manwal sa Estudyante ug sultihi sila kung unsang mga
panid ang gusto nimo nga ilang basahon sa dili pa magsugod ang sunod nga
sesyon sa klase.

2. Ihatag ang pagsulay niini nga kurso.

3. Kung wala pa nimo mahimo, ibalik ang tanan nga mga quiz ug proyekto nga
imong gigraduhan.

Alang sa kini nga kurso sa Mga Kinaiya, ang Mga Proyekto sa Giya sa 
Pagtuon 5, 8, 9 ug 10 mahimong gi-assign nga ihatag karon. 

5 
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Manwal sa Estudyante 
 

Ang Manwal sa Estudyante wala maapil niini nga dokumento,  
apan magamit ingon usa ka lahi nga dokumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Susiha ang panid 5 sa Manwal sa Magtutudlo alang sa daghang kasayuran  
bahin sa paggamit sa Manwal sa Estudyante. 
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Giya sa Pagtuon 
 

Ang Giya sa Pagtuon wala maapil niini nga dokumento,  
apan magamit ingon nga usa ka lahi nga dokumento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Susihon ang panid 5 sa Manwal sa Magtutudlo alang sa daghang  
kasayuran bahin sa paggamit sa Giya sa Pagtuon. 
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Pasulay 
Mga Tubag sa Pagsulay 

Sertipiko sa Kurso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Susihon ang panid 5 sa Manwal sa Magtutudlo alang sa daghang  
kasayuran bahin sa paggamit sa Pagsulay ug Sertipiko. 
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Pangalan   Mga Kinaiya 
Petsa   Pagsulay ika-5 nga Edisyon 
Klase    Grado 

Tinuod - Sayop: Pangutana (1 ka puntos taga isa) 
Mga Panudlo:  Butangan ug    X    kung ang tubag kay tinuod. 
   Butangan ug    O    kung ang tubag kay sayop. 

1. Ang kinaiya parehas sa usa ka emosyon. 

2. Ang mga kinaiya nga anaa kang Hesus mao ang maayong paagi nga gamiton kon 
gusto nimong mahimong malampusong Kristohanon. 

3. Ang mga tawo mogamit lamang ug mga kinaiya kon sila masuko sa usa ka 
butang. 

4. Sa diha nga ako gitul-id na, ako kinahanglan nga maminaw pag-ayo, gawas kon 
ako nasayud nang husto. 

5. Kung nahibal-an nimo nga ang usa ka tawo nakahimo og sayup, kinahanglan nimo 
nga tul-iron ang tawo bisan kung bahin ka sa problema. 

6. Ang kinaiya mao ang paagi sa imong paghunahuna bahin sa usa ka butang. 

7. Ang yanong paghunahuna epektibong paagi sa pag-palambo sa mga Biblikal nga 
kinaiya. 

8. Kung ang usa ka tawo adunay dili maayo nga kinaiya. Kasagaran sala kini sa 
uban. 

9. Ang mga kinaiya sa usa ka tawo adunay gamay kaayo nga impluwensya sa iyang 
adlaw-adlaw nga mga kalihokan ug kung giunsa niya kini pag-atubang sa matag 
sitwasyon. 

10. Walay mahimo ang usa ka tawo sa pag-usab sa mga kinaiya nga gitudlo kaniya sa 
bata pa siya. 

11. Ang bugtong paagi sa pagpakita sa usa ka tawo sa iyang kinaiya mao ang iyang 
sinultihan. 

12. Kung adunay magsugod sa pagtul-id kanimo, ang una nimong buhaton mao ang 
pagpamati nila sa imong istorya. 

13. Mas maayo nga motubag ka uban ang kasuko kaysa kasubo kung adunay    
magtul-id kanimo. 

14. Kung adunay magtul-id kanimo sa sayup nga paagi, kinahanglan nimo nga 
sultihan dayon sila kung unsa ang ilang gibuhat nga sayup. 

15. Sa matag higayon nga imong gitul-id ang usa ka tawo, kinahanglan nimo nga 
isulti sa tawo kung unsa ang iyang nabuhat nga sayup. 



2 Pasulit ika-5 nga Edisyon 

 

Mubo nga tubag sa mga Pangutana 

1. Paglista og tulo ka benepisyo sa paggamit ug Biblikal nga kinaiya sa dihang gitul-id ka.  
(9 puntos, matag bahin 3 ka puntos) 

A.   

B.   

C.    
 

2. Unsa ang usa ka kinaiya?  ( 4 puntos) 

  

  

  
 

3. Sa unsang paagi ipakita sa tawo ang iyang kinaiya? Ilista ang tulo ka paagi.    
(6 puntos, matag bahin 2 ka puntos) 

A.   

B.   

C.   
 

4. Unsa ang Biblikal nga kinaiya ang gamiton sa dihang ikaw ginatul-id? Ilista ang 5 ka 
panghunahuna nga na-apil sa Biblikal nga kinaiya nga gipresentar niini nga kurso.    
(10 puntos, matag bahin 2 ka puntos) 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   
 

5. Unsa ang Biblikal nga kinaiya nga gamiton sa dihang magtul-id sa usa ka tawo?  
Ilista ang 4 ka mga panghunahuna nga na-apil sa Biblikal nga kinaiya nga gipresentar 
niini nga kurso.  (8 puntos, matag bahin 2 ka puntos) 

A.   

B.   

C.   

D.   
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6. Ang Mateo 18:15-17 naghatag ug tulo ka lakang nga proseso nga gamiton sa pagtul-id 
sa usa ka Kristohanon nga nakahimog sayop. Ipasabut kung unsa ang imong buhaton sa 
matag lakang kung imong gitul-id ang usa ka tawo.   
(12 puntos, matag bahin 4 ka puntos) 

A.   

   

   

   
 

B.   

   

   

   
 

C.   

   

   

   
 

7. Isulat ang mga bersikulo nga saulohon sa ubos.  (12 puntos, matag bahin 6 ka puntos) 
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Pagtuon sa Kaso 

 Nasuko si Lakesha. Gipakaulawan lang siya ni Pam atubangan sa tibuok klase sa History. 
Naghulat si Lakesha kang Pam sa gawas sa pultahan sa classroom.  “Kinsa ba ikaw sa imong 
hunahuna, nga nagtawag sa akong katawhan nga mga ulipon?” matud ni Lakesha. “Ikaw usa 
ka basura.” Gikataw-an siya ni Pam ug ang iyang mga higala. 

 Naa ka sa klase sa History ug nakadungog sa gisulti ni Pam. Nakita usab nimo ang 
nasuko si Lakesha pagkauman sa klase. Si Lakesha ug Pam nagtambong sa simbahan ug sila 
nag-ingon nga sila mga Kristiyano. 

1. Gusto ka makigsulti kang Pam ug sulayi nga tul-iron siya. 

A. Unsa sa imong panan-aw ang nabuhat ni Pam nga mali?  (2 puntos) 

    

   

   

 
B. Base sa imong nakat-unan karong semanaha mahitungod sa pagtul-id sa usa ka 

tawo, unsay imong isulti kang Pam?  (10 puntos) 

   

   

   

   

   

   

2. Gusto ka makigsulti kang Lakesha ug maningkamot nga matul-id siya. 

A. Unsa sa imong panan-aw ang nabuhat ni Lakesha nga mali?  (2 puntos) 

   

   

   

 
B.  Base sa imong nakat-unan karong semanaha mahitungod sa pagtul-id sa usa ka 

tawo, unsay imong isulti kang Lakesha?  (10 puntos) 
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Pasulit ika-5 nga Edisyon 

Mga Tubag 
 
Panid 1 
Tinuod o Sayop nga mga Pangutana    
(1 puntos matag usa) 
 
 1. 0 Sayop 

 2. X Tinuod 
 

 3. 0 Sayop 
 

 4. 0 Sayop 
 

 5. 0 Sayop 
 

 6. X Tinuod 

 7. X Tinuod 
 

 8. 0 Sayop 
 

 9. 0 Sayop 
 
 

 10. 0 Sayop 
 

 11. 0 Sayop 
 

 12. 0 Sayop 
 

 13. 0 Sayop 
 

 14. 0 Sayop 
 

 15. 0 Sayop 
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Pasulit ika-5 nga Edisyon 

Mga Tubag 
Panid 2 
Mubo nga tubag sa mga Pangutana  
(Ang suhisyon nga tubag wala magkinahanglan og eksaktong mga pulong nga gilista sa ubos 
aron husto.) 
 
1. 9 puntos, 3 puntos matag usa 
 Suhisyon nga tubag: 

A. Gipugngan nimo ang daghang mga problema 
B. Ginapalipay nimo ang Dios 
C. Mahimo nimong himuon ang masakit nga kasinatian nga usa ka oportunidad alang 

sa pagtubo 
D. Makahimo ka og pipila ka lig-on nga panaghigalaay 

 
2. 4 Puntos 
 Suhisyon nga tubag: 

A. Usa ka sumbanan sa panghunahuna 
B. Usa ka opinyon 
C. Ang paagi sa imong paghunahuna bahin sa usa ka butang 
D. Usa ka batasan sa panghunahuna 
E. Usa ka panglantaw 
F. Mga hunahuna nga akong nakat-unan 
G. Usa ka mental nga posisyon mahitungod sa kamatuoran o estado 

 
3. 6 puntos, 2 puntos matag usa 

Suhisyon nga tubag: 
A. Sa iyang gisulti 
B. Sa iyang gibuhat 
C. Ang tono sa tingog 

 
4. 10 puntos, 2 puntos matag usa 

Suhisyon nga tubag: 
A. Gitul-id ako 
B. Maminaw kog maayo 
C. Nagpasalamat ko nga gitul-id ko niya 
D. Nasayop ako 
E. Unsaon nako pagpugong nga kini (sayup nga butang) mahitabo pag-usab 

 
5. 8 puntos, 2 puntos matag usa 

Suhisyon nga tubag: 
A. Kini nga tawo maoy usa ka espesyal nga mga higala sa Dios. Gusto ko nga 

makahatag og maayong report bahin niining tawhana 
B. Unsa ang sayop nga gibuhat sa tawo? 
C. Unsa ang paagi sa Fios sa pagtul-id sa problema? 
D. Unsaon nako pagtabang niini nga tawo sa pagsunod sa paagi sa Dios? 
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Pasulit ika-5 nga Edisyon 

Mga Tubag 
Panid 3 
 
6. 12 puntos, 4 puntos matag usa 
 Mahimo kining ibutang sa mga estudante sa ilang kaugalingong mga pulong. 
 

A. Mateo 18:15 (MBB)  Kon ang imong igsoon makasala kanimo, adtoa siya ug 
pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himoa kini nga kamo rang duha. Kon mamati 
siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubut-on.  

 
B. Mateo 18:16: (MBB)  Apan kon dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka 

tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa 
giingon sa kasulatan. 

 
C. Mateo 18:17 (MBB)  Ug kon dili gayod siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto 

sa simbahan. Ug kon dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka dili 
magtutuo o kobrador sa buhis. 

 
7. Bersikulo nga saulohon 
 12 puntos, 6 puntos matag usa 
 

Panultihon 10:17   
Galacia 6:1   

 
Panid 4 
Pagtuon sa Kaso:  Ang mga tubag nga gilista sa ubos ka yang tanang suhisyon nga mga 
tubag. 
 
1. A.  (2 puntos) 

 Sayop si Pam sa pag-ingon nga ang mga tawo sama ni Lakesha mga ignorante nga 
mga ulipon. Sayop siya sa iyang tubag sa dihang nahibal-an niya nga gipasakitan 
niya si Lakesha. 

 
 B.  (10 puntos) 

 Ang ilang tubag kinahanglang motakdo sa usa sa mga paagi sa pagtul-id nga 
gihisgotan niini nga kurso. 

 
2. A.  (2 puntos) 

 Sayop si Lakesha sa pagtul-id kang Pam sa publiko, hilabina atubangan sa iyang 
mga higala. Nasayop si Lakesha sa pagtawag kang Pam nga “basura.” 

 
 B.  (10 puntos) 

 Ang ilang tubag kinahanglang motakdo sa usa sa mga paagi sa pagtul-id nga 
gihisgotan niini nga kurso. 

 





Pahalipay kang 

__________________________________________ 
Nga nakumpleto ang mga kinahanglanon nga pagtuon alang sa 

Mga Kinaiya
Kami nagapasalamat sa imong pasalig niini nga klase ug gilauman nga 
magpadayon ka nga malampuson sa paggamit sa imong kinabuhi ang 

mga pagtulon-an sa bibliya nga imong nahibal-an niini nga kurso. 

Magtutudlo__________________________________ 

Petsa_______________________ 

Pahalipay kang 

__________________________________________ 
Nga nakumpleto ang mga kinahanglanon nga pagtuon alang sa 

Mga Kinaiya
Kami nagapasalamat sa imong pasalig niini nga klase ug gilauman nga 
magpadayon ka nga malampuson sa paggamit sa imong kinabuhi ang 

mga pagtulon-an sa bibliya nga imong nahibal-an niini nga kurso. 

Magtutudlo__________________________________ 

Petsa_______________________ 
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