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pagpaluyo ug pagpaluwat og mga
sakop kinsa nag-alagad og mga
katungdanan sa Simbahan. Kini usab
naghatag og mga panudlo
mahitungod sa dili pagbutyag sa mga
tinago ug pahimo og mga tumong.

Seksyon 5, “Mga Katungdanan sa
Presidente sa Sanga,” naghisgot sa
papel sa presidente sa sanga isip
tigdumalang pangulo sa pagkapari ug
maghuhukom sa tanan. Kini usab
naghisgot sa iyang mga kapangakohan
sa pag-amuma sa mga kabus ug mga
timawa ug sa pagbantay sa mga
panalapi sa sanga ug sa mga talaan.

Seksyon 6, “Mga Katungdanan sa
Presidente sa Korum sa mga Anciano,”
naghisgot sa mga kapangakohan sa
presidente sa korum sa pagdumala sa
korum, sa pagtukod ug paggiya sa
pagtudlo sa banay, ug paglig-on sa dili
kaayo aktibo nga mga sakop.

Seksyon 7, “Mga Ordinansa ug mga
Panalangin sa Pagkapari,” nagtuon
og balik sa gitudlo nga mga paagi sa
pagpahigayon sa mga ordinansa sa
pagkapari, mga panalangin, ug mga
pag-orden diha sa pagkapari.

Isip usa ka pangulo sa pagkapari,
ikaw kinahanglan magtuon niini 
nga sumbanan nga basahon sa
mainampuon nga paagi. Pagtuon
niini kon ikaw adunay mga
pangutana mahitungod sa imong
balaan nga tawag. Gamita kini uban
sa balaan nga mga kasulatan,
Sumbanan nga Basahon sa Banay,

Ang katuyoan sa Sumbanan nga
Basahon sa Pangulo sa Pagkapari mao
ang pagtabang sa mga pangulo sa
pagkapari nga makakat-on ug
mopahigayon sa ilang mga
katungdanan. Kini nga sumbanan
nga basahon gibahin ngadto sa pito
ka mga seksyon:

Seksyon 1, “Pagkapangulo sa
Pagkapari diha sa Simbahan,”
naghulagway sa kamahinungdanon
sa pagkapari, ang panig-ingnan sa
Manluluwas isip usa ka pangulo, ug
sa mga kinaiya nga kinahanglan nga
palambuon sa mga pangulo sa
pagkapari.

Seksyon 2, “Pagtabang sa mga
Katawhan nga Moduol ngadto 
kang Kristo,” nagpasabut sa mga
kapangakohan sa mga pangulo sa
pagkapari sa pagpahayag sa
ebanghelyo, paghingpit sa mga
Santos, ug pagtubos sa mga patay.

Seksyon 3, “Kapunongan sa
Pagkapari,” nagtingub sa mga
katuyoan, mga katungdanan, mga
korum, ug sa pagtugot sa Aaronic
nga Pagkapari ug sa Melchizedek 
nga Pagkapari.

Seksyon 4, “Mga Kahanas sa
Pagpangulo,” nagtudlo sa mga
pangulo unsaon sa paglaraw, paghatag
og buluhaton ngadto sa uban, pag-
andam og agenda, pagpahigayon og
mga tigum, pakighinabi, pagtawag og
mga sakop sa pag-alagad og mga
katungdanan diha sa Simbahan, ug sa

Katuyoan Niini nga Sumbanan nga Basahon
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gimantala sa Simbahan. Kon ikaw dili
makakita og tubag sa imong 
mga pangutana dinhi niini nga mga
gimantala, pangutana sa imong
pangulo sa pagkapari alang sa
panabang.

Sumbanan nga Basahon sa Sanga,
tamdanan nga basahon sa Mga
Baruganan sa Ebanghelyo, tamdanan
nga mga basahon sa Mga
Katungdanan ug mga Panalangin sa
Pagkapari, ug uban nga mga
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pagpangalagad sa mga ordinansa 
sa kaluwasan, ug pagmando sa
gingharian sa Dios dinhi sa yuta.

Ang Panig-ingnan sa
Manluluwas

Ang atong Manluluwas, si Jesukristo,
mihimo sa hingpit nga panig-ingnan
alang kanato sa pagsunod isip mga
pangulo sa atong mga banay ug sa
Simbahan. Siya naghigugma sa iyang
Amahan. Siya usab naghigugma sa
mga tawo nga iyang gialagaran. Siya
nagpakabuhi sa pag-alagad sa uban,

Kamahinungdanon sa
Pagkapari

Ang pagkapari mao ang gahum ug
pagtugot sa Dios. Pinaagi niini siya
nakatuman sa iyang buhat ug
himaya, nga mao ang “pagpahinabo
sa pagka-imortal ug kinabuhing
dayon sa tawo” (Moses 1:39).

Ang atong Langitnong Amahan
mipakigbahin sa iyang gahum sa
pagkapari uban sa takus nga mga
sakop nga lalaki sa Simbahan.
Pinaagi sa pagkapari, ang mga
lalaki mahimo nga matugutan 

sa pagsangyaw sa ebanghelyo,

1. Pagkapangulo sa Pagkapari diha 
sa Simbahan
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kasulatan, pagkamasulundon, ug
paghinulsol. Ang Ginoo misaad nga
kon kita moamuma sa binhi sa hugot
nga pagtuo, kini motubo sulod
kanato ug mamunga og labing mahal
ug matam-is (tan-awa sa Alma 32:42).

Gugma

Kita kinahanglan mahigugma sa 
mga tawo nga gihatag sa Ginoo
kanato nga atong alagaran. Kon 
kita mohigugma kanila, kita buot
moalagad kanila, motudlo kanila, ug
mobuhat alang sa ilang kaluwasan.

Dinhi sa kalibutan, ang mga
katawhan panagsa ra maghunahuna
sa mga pangulo isip mga sulugoon.
Apan ang Manluluwas mitudlo
pinaagi sa iyang pulong ug panig-
ingnan nga kita kinahanglan
moalagad sa mga katawhan nga
atong gipangulohan. Siya misulti
ngadto sa Napulog Duha, “Bisan
kinsa ang labaw diha kaninyo, himoa
siya nga inyong sulugoon” (Mateo
20:27). Sa Basahon ni Mormon atong
nakat-unan nga kon kita moalagad sa
uban, nag-alagad usab kita sa atong
Langitnong Amahan (tan-awa sa
Mosiah 2:17).

Pagkamasulundon

Isip mga pangulo mahinungdanon
gayud nga kita mosunod sa mga
sugo sa Ginoo aron kita makapakita
og panig-ingnan alang sa uban ug
takus sa pagdawat og paggiya gikan
sa Espiritu Santo. Ang atong

paghupay sa nagsubo ug paghatag 
og paglaum ngadto a nawad-an og
paglaum.

Si Jesus nakasabut sa iyang balaan
nga tawag ug mainampuon ug
nagmakugihon sa pagtuman niini.
Siya kanunay nga naghimo sa
kabubut-on sa iyang Amahan ug
mihatag kaniya sa himaya, wala
magtinguha alang sa iyang
kaugalingon. Siya misakripisyo sa
tanang mga butang alang kanato,
nag-ula alang sa atong mga sala ug
nagpakamatay kinabuhi diha sa krus.

Samtang kita nagsunod sa panig-
ingnan sa Manluluwas, siya
mopalambo sa atong kahanas sa
paghimo sa iyang buhat. Siya
modasig kanato nga makahibalo 
unsa ang atong kinahanglan nga
isulti ug buhaton (tan-awa sa D&P
100:6). Kita sa pagkatinuod mahimo
nga iyang isig ka sulugoon niining
mahinungdanon nga buhat.

Mga Kinaiya sa mga Pangulo
sa Pagkapari

Hugot nga Pagtuo

Isip mga pangulo sa pagkapari, kita
kinahanglan gayud nga magbaton og
hugot nga pagtuo nga si Jesus mao
ang atong Manluluwas ug
Manunubos. Kita makapalambo
niining hugot nga pagtuo pinaagi sa
pag-ampo, pagtuon sa balaan nga

S e k s y o n  1
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sa iyang kasingkasing, miingon
kaniya sa pagbaligya sa iyang mga
kabtangan, ihatag ngadto sa mga
kabus, ug moduol ug mosunod
kaniya. Apan ang batan-on nga lalaki
mibiya nga magul-anon, kay siya
adunay daghan nga mga kabtangan.

Niini nga sugilanon ang Ginoo
nagtudlo nga kita kinahanglan gayud
nga andam sa pagsakripisyo sa
tanang mga butang sa pagsunod
kaniya. Sama sa adunahan nga batan-
on nga lalaki, kita mahimo nga
tawgon sa pagsakripisyo sa atong
mga kabtangan, o kita mahimo nga
tawgon sa pagsakripisyo sa atong
panahon, mga talagsaon nga kahibalo,
ug kaugalingon nga mga tumong
aron sa pagpadayon sa buhat sa
Ginoo. Kon kita mosakripisyo alang
sa Ginoo ug sa iyang gingharian, siya
misaad sa pagpanalangin kanato sa
tanan nga mga butang (tan-awa sa
Mateo 19:29; D&P 97:8–9).

pagkamasulundon nagpakita usab sa
atong gugma alang sa Ginoo.

Ang mga sugo sa Ginoo gipadayag
diha sa balaan nga mga kasulatan,
pinaagi sa mga pangulo sa Simbahan,
ug pinaagi sa mga pag-aghat sa
Balaan nga Espiritu. Kon kita
mosunod niini nga mga sugo, ang
Ginoo motabang kanato sa paghimo
sa atong balaan nga mga tawag.

Sakripisyo

Usa ka adunahan nga batan-on nga
lalaki sa makausa nangutana sa
Manluluwas unsa gayud ang iyang
angay nga buhaton aron
makapanunod og kinabuhing dayon.
“Sunda ang mga sugo,” ang Ginoo
miingon kaniya (Mateo 19:17). Ang
batan-on nga lalaki miingon nga siya
nagsunod sa mga sugo gikan sa
iyang pagkabata, dayon nangutana,
“Unsa pa ang akong kulang?” Si
Jesus nga nakahibalo unsa ang anaa

P a g k a p a n g u l o  s a  P a g k a p a r i  d i h a  s a  S i m b a h a n
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3. Pagtubos sa mga patay pinaagi 
sa pagpahigayon sa puli nga mga
ordinansa sa ebanghelyo alang
kanila.

Pagpakigbahin sa Ebanghelyo

Ang Ginoo naghangyo sa mga sakop
sa Simbahan sa pagpakigbahin sa
ebanghelyo ngadto sa tanan nga mga
katawhan. Ang mga pangulo sa
pagkapari kinahanglan mohimo niini
sa ilang mga kaugalingon ug
modasig usab sa uban nga mga sakop
sa paghimo niini. Pipila ka mga paagi
sa pagpakigbahin sa ebanghelyo
naglakip—

Ang misyon sa Simbahan mao ang
pagtabang sa tanan nga mga
katawhan nga “moduol ngadto kang
Kristo, ug maghingpit diha kaniya”
(Moroni 10:32). Kini nga misyon
adunay tulo ka mga bahin, ug ang
mga pangulo sa pagkapari adunay usa
ka piho nga kapangakohan alang niini:

1. Pagsangyaw sa ebanghelyo ni
Jesukristo ngadto sa matag
kanasuran, mga kaliwatan, mga
pinulongan, ug mga katawhan.

2. Paghingpit sa mga Santos pinaagi
sa pag-andam kanila sa pagdawat
sa mga ordinansa sa ebanghelyo
ug pinaagi sa pag-amuma sa mga
kabus ug mga timawa.

2. Pagtabang sa mga Katawhan nga Moduol
ngadto kang Kristo
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Paghingpit sa mga Santos

Paghingpit sa mga Santos naglakip sa
pagsiguro nga ang espirituhanon ug
materyal nga mga panginahanglan sa
sakop nahatag.

Espirituhanon nga mga
Panginahanglan

Ang mga pangulo makatabang sa
mga sakop nga makahatag sa ilang
espirituhanon nga mga
panginahanglan pinaagi sa pagtudlo
kanila sa ebanghelyo ug pag-awhag
kanila sa pagsunod niini. Ang mga
pangulo kinahanglan moawhag sa
mga sakop sa pagpaduol ngadto 
sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo,
pagpuasa, pag-ambit sa sakramento,
ug pagtuon sa balaan nga mga
kasulatan.

Ang buhat sa paghingpit sa mga
Santos kinahanglan itumong sa tagsa-
tagsa ug sa mga banay. Ang tahas sa
Simbahan mao ang paglig-on ug pag-
abag sa panimalay. Ang mga pangulo
kinahanglan moawhag sa mga sakop
sa banay sa paghigugma ug sa pag-
alagad sa usag usa. Ang mga pangulo
kinahanglan usab nga mohatag og
gibug-aton sa kapangakohan sa mga
ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga
anak sa ebanghelyo ug maghimo og
gabii sa banay kanunay.

Ang tanan nga mga sakop
kinahanglan nga mobati nga

• Sa pagsulti sa mga higala
mahitungod niini ug sa mga
panalangin nga ikahatag niini
ngadto sa mga kinabuhi sa mga
katawhan.

• Sa pagpakita og maayo nga panig-
ingnan.

• Sa pagtabang sa mga misyonaryo
sa istaka o sa mga misyonaryo nga
naggahin sa tibuok nila nga
panahon.

• Sa paglaraw og mga kalihokan ug
mga programa sa pagpaila sa mga
katawhan ngadto sa ebanghelyo.

Lain nga paagi sa pagpakigbahin sa
ebanghelyo mao ang pag-andam sa
mga sakop sa pag-alagad og tibuok
nga panahon sa mga misyon. Ang
mga pangulo makahimo niini 
pinaagi sa—

• Pagtabang sa mga batan-on diha 
sa sanga sa pagpangandam sa pag-
alagad.

• Pagtabang sa mga ginikanan sa
pag-andam sa ilang mga anak sa
pag-alagad.

• Pag-awhag sa mga magtiayon sa
pagpangandam sa pag-alagad.

• Pagtambag og mga sakop sa
pagtigum og salapi alang sa mga
misyon ug sa pag-abag sa mga
misyonaryo pinaagi sa paghatag
og salapi.
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Pagdawat ug Pagpakigbahin sa
mga Panalangin sa Templo

Ang tanan nga mga sakop sa
Simbahan kinahanglan mag-andam
sa pagdawat ug pagpakigbahin sa
mga panalangin sa templo. Ang 
mga kapangakohan sa mga sakop 
sa paghimo niini gipasabut diha 
sa Sumbanan nga Basahon sa 
Banay. Ang mga pangulo sa
pagkapari makatabang sa mga 
sakop sa pagtuman niini nga mga
kapangakohan pinaagi sa—

• Pagtudlo kanila mahitungod sa
templo.

• Pagtudlo kanila sa mga doktrina
kalabut sa buhat alang sa mga patay.

• Pag-awhag kanila sa pagpangita 
sa ilang mga talaan sa banay ug
mohatag sa mga ngalan sa ilang
mga katigulangan alang sa buhat
sa templo.

• Pag-awhag kanila sa pag-adto 
sa templo (kon mahimo) ug
mopahigayon og mga ordinansa 
sa templo alang sa ilang mga
katigulangan ug alang sa uban
kinsa namatay.

gihigugma ug gikinahanglan diha 
sa Simbahan. Ang pagtawag sa mga
magtutudlo sa banay sa pagbantay 
ug paglig-on sa matag sakop
kinahanglan makatabang sa 
paghatag niini nga panginahanglan.

Lawasnon nga mga Panginahanglan

Ang mga pangulo makatabang sa
mga sakop nga makahatag sa ilang
lawasnon nga mga panginahanglan
pinaagi sa—

• Pagtudlo kanila sa pagpangandam
ug pagbarug sa kaugalingon.

• Pagtudlo kanila sa pagsunod sa
balaod sa ikapulo ug sa balaod 
sa puasa.

• Pag-awhag kanila sa paglikay sa
utang.

• Pagtawag og mga magtutudlo sa
banay sa pagbantay ug pagtabang
kanila.

Ang mga pangulo kinahanglan usab
mosulbad sa mga panginahanglan sa
mga kabus (tan-awa sa seksyon 5).

Alang sa dugang kasayuran
mahitungod unsaon sa mga sakop
nga makahatag sa ilang lawasnon nga
mga panginahanglan, tan-awa sa
Sumbanan nga Basahon sa Banay.

S e k s y o n  2
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Aaron, igsoon nga lalaki ni Moses,
tungod kay kini gitugyan ngadto
kaniya ug sa iyang binhi. Ang mga
lalaki kinsa naghupot sa Aaronic 
nga Pagkapari adunay pagtugot sa
pagpangalagad sa mga ordinansa
sama sa bunyag ug pagpanalangin ug
pagpaambit sa sakramento. (Tan-awa
sa D&P 107:13–14, 20.)

Ang katuyoan sa Aaronic nga
Pagkapari mao ang pagtabang
niadtong kinsa naghupot niini nga—

• Mahimo nga makabig ngadto sa
ebanghelyo ni Jesukristo ug
magpuyo sa mga pagtulun-an niini.

An pagkapari gibahin ngadto sa 
duha ka mga bahin: Ang Aaronic nga
Pagkapari ug ang Melchizedek nga
Pagkapari (tan-awa sa D&P 107:1).
Langitnong mga mensahero
mipahiuli sa pagtugot sa pagkapari
dinhi sa yuta pinaagi sa Propeta
Joseph Smith.

Ang Aaronic nga Pagkapari

Ang Aaronic nga Pagkapari mao ang
usa ka “sumpay ngadto sa labaw, o
Melchizedek nga Pagkapari” (D&P
107:14). Kini ginganlan sunod ni

3. Kapunongan sa Pagkapari

7

Juan Bautista nagtugyan sa Aaronic nga Pagkapari
diha ni Joseph Smith ug dayon diha ni Oliver
Cowdery (tan-awa sa D&P 13).

Pedro, Santiago, ug Juan nagtugyan sa
Melchizedek nga Pagkapari diha ni Joseph Smith
ug dayon ni Oliver Cowdery.



gambalay sa Simbahan ug sa nataran,
pagtabang sa pag-amuma sa mga
timawa, ug pagtuman sa linain nga
mga buluhaton sama sa pagpundok
sa mga halad sa puasa.

Ang korum sa mga deakono mahimong
maglangkob hangtud ngadto sa
napulog duha ka mga deakono (tan-
awa D&P 107:85). Ang presidente sa
sanga motawag sa kapangulohan sa
korum sa mga deakono gikan sa mga
sakop sa korum.

Magtutudlo

Ang usa ka takus nga batan-on nga
lalaki mahimo nga i-orden nga usa 
ka magtutudlo kon siya dili moubos
sa napulog upat ka mga tuig ang
edad. Ang mga magtutudlo aduna sa
tanan nga mga katungdanan, mga
katungod, ug mga gahum sa buhatan
sa deakono. Agi og dugang, sila
moandam sa sakramento ug moalagad
isip mga magtutudlo sa banay.

Ang korum sa mga magtutudlo
mahimong maglangkob hangtud
ngadto sa kawhaan og upat ka mga
magtutudlo (tan-awa ang D&P
107:86). Ang presidente sa sanga
motawag sa kapangulohan sa korum
sa mga matutudlo gikan sa mga
sakop sa korum.

Pari

Takus nga mga lalaki mahimong i-
orden nga mga pari kon sila dili

• Mapalambo ang ilang mga balaan
nga tawag sa pagkapari.

• Makahatag og makahuluganon nga
pag-alagad.

• Maandam sa pagdawat sa
Melchizedek nga Pagkapari.

• Maandam sa pag-alagad og mga
misyon nga maggahin sa ilang
tibuok panahon.

• Magpuyo nga takus sa pagdawat
og mga pakigsaad sa templo ug
aron mahimong takus nga mga
bana ug mga amahan.

Kon ang Aaronic nga Pagkapari
gitugyan diha sa usa ka tawo, siya gi-
orden ngadto sa usa ka buhatan niana
nga pagkapari. Kini nga mga buhatan
mao ang deakono, magtutudlo, ug
pari. Ang mga lalaki kinsa naghupot
og sama nga buhatan gitukod ngadto
sa usa ka korum. Ang matag korum
gidumala sa usa ka presidente kinsa
nagtudlo sa mga sakop sa ilang mga
katungdanan ug nag-awhag og pag-
inigsoonay tali kanila.

Deakono

Ang usa ka takus nga batan-on nga
lalaki kinsa nabunyagan ug
nakumpirmahan mahimong i-orden
nga usa ko deakono kon siya dili
moubos sa napulog duha ka mga tuig
ang edad. Ang mga deakono sa
kasagaran gitudlo sa pagpaambit sa
sakramento, pag-atiman sa mga

S e k s y o n  3
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modumala sa mga purok, mga sanga,
mga istaka, ug mga misyon.

Kon ang Melchizedek nga Pagkapari
gitugyan diha sa usa ka tawo, siya gi-
orden ngadto sa usa ka buhatan
niana nga pagkapari. Kini nga mga
buhatan mao ang anciano, halangdon
nga pari, patriyarka, kapitoan, ug
apostol. Ang matag korum gidumala
sa usa ka presidente kinsa motudlo sa
mga sakop sa ilang mga katungdanan
ug mag-awhag og pag-inigsoonay
taliwala kanila.

Anciano

Ang mga anciano gihatagan sa
katungdanan sa pagtudlo, pagpasabut,
pagbunyag, ug pagbantay sa
Simbahan. Dugang ngadto sa pagtugot
sa mga buhatan sa Aaronic nga
Pagkapari, sila mahimo nga motugyan
sa gasa sa Espiritu Santo,
pagpanalangin ngadto sa masakiton,
ug sa pagpahigayon sa uban nga mga
ordinansa (tan-awa sa seksyon 7). Kon
gitugutan, ang mga anciano mahimo
nga magdumala sa mga tigum sa
Simbahan kon walay gitugutan nga
halangdon nga pari nga mitambong.
(Tan-awa sa D&P 20:42–45, 70; 107:11.)

Ang korum sa mga anciano sa usa ka
sanga mahimong maglangkob
hangtud ngadto sa napulog unom ka
mga anciano. Ang presidente sa
istaka, misyon, o distrito motawag sa
kapangulohan sa korum gikan sa
mga sakop sa korum.

mokubos sa napulog unom ka tuig
ang edad. Agi og dugang ngadto sa
mga katungdanan ug mga gahum sa
usa ka deakono ug magtutudlo, ang
usa ka pari mahimong mobunyag,
mangalagad sa sakramento, ug
mopahigayon og mga tigum kon
walay naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari nga mitambong. Usab, kon
gitugutan sa paghimo, ang usa ka
pari adunay pagtugot sa pagtugyan
sa Aaronic nga Pagkapari ngadto sa
uban ug mo-orden kanila nga usa ka
deakono, magtutudlo o pari. (Tan-
awa sa D&P 20:46–51).

Ang mga korum sa mga pari
mahimong maglangkob hangtud
ngadto sa kap-atan og walo ka mga
pari (tan-awa sa D&P 107:87–88). 
Ang presidente sa sanga mao ang
presidente niini nga korum ug
mahimong motawag og mga sakop
sa korum isip iyang mga luyo-luyo.

Ang Melchizedek nga Pagkapari

Ang Melchizedek nga Pagkapari 
mao ang labaw nga pagkapari. Kini
ginganlan sunod sa usa ka halangdon
nga pari kinsa nagpuyo sa panahon ni
Abraham (tan-awa sa D&P 107:2–5).
Ang mga lalaki kinsa naghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari adunay
gahum ug pagtugot sa paggiya sa
Simbahan ug pagdumala sa
pagsangyaw sa ebanghelyo. Sila

K a p u n o n g a n  s a  P a g k a p a r i
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halangdon nga pari, patriyarka,
kapitoan, ug apostol, tan-awa sa 
Mga Baruganan sa Ebanghelyo,
kapitulo 14.

Halangdon nga Pari, Patriyarka,
Kapitoan, ug Apostol

Alang sa dugang kasayuran
mahitungod sa mga buhatan sa

S e k s y o n  3
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katuyoan sa ebanghelyo. Sa paghimo
niini nga mga laraw, ang mga pangulo
kinahanglan nga mangutana sa uban,
sama sa ilang mga magtatambag, sa
pagpakigbahin sa ilang mga hunahuna
ug pagtabang sa kapunongan.

2. Pag-ampo. Ang mga pangulo mag-
ampo alang sa paggiya samtang sila
nagbuhat ug nagsunod sa mga laraw.
Sila usab mag-ampo mahitungod
kinsa ang ilang tawgon sa pagtabang
sa buhat.

3. Paghatag og Buluhaton ngadto 
sa Uban. Ang epektibo nga pangulo
modapit sa uban sa pagtabang
tungod kay siya nasayud nga siya dili
ug kinahanglan nga dili mohimo sa
tanan sa iyang kaugalingon. Siya

Paglaraw ug Paghatag og
Buluhaton ngadto sa Uban

Ang mosunod nga mga lakang
makatabang gayud sa mga pangulo
sa paglaraw og mga tigum, mga
kalihokan, mga proyekto sa pag-
alagad, ug mga tumong sa paghimo
sa buhat sa Ginoo. Kini nga mga
lakang mahimo usab nga magamit sa
pagtukod og pagtudlo sa banay, sa
pagtawag og mga sakop sa pag-
alagad sa mga katungdanan sa sanga,
ug sa pagpakigdait sa mga sakop ug
dili mga sakop.

1. Paglaraw ug pagtukod. Ang mga
pangulo kinahanglan maglaraw sa
tanan nga mga tigum, mga kahihokan,
ug mga tumong nga adunay usa ka

4. Mga Kahanas sa Pagpangulo
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6. Pagtimbang-timbang. Kon
mahuman na ang buhat, ang pangulo
motimbang-timbang niini uban sa
matag tawo. Siya mopasalamat,
mohisgot sa bili sa unsay nahimo, ug
mahimong mohatag sa tawo og lain
nga buluhaton.

Pag-andam og usa ka Agenda

Ang usa ka agenda mao ang usa ka
laraw alang sa usa ka tigum. Kini
maglakip sa mga pag-ampo, mga
himno, mga pakigpulong, mga
pahibalo, mga atimanunon, mga taho
sa mga buluhaton, bag-o nga mga
buluhaton, ug uban nga mga butang
nga hisgutan. Ang paggamit og
sinulat nga agenda makatabang sa
usa ka pangulo sa pagsiguro nga ang
labing mahinungdanon nga mga
butang mahisgutan diha sa tigum.
Kini usab makatabang kaniya sa
pagdumala sa tigum nga hapsay ug
paggamit sa panahon nga epektibo.

Ang tawo nga modumala sa
kasagaran mao ang moandam sa
agenda. Siya mosiguro nga kini
naglakip sa tanan nga gikinahanglan
sa pagtuman sa mga katuyoan sa
tigum. Siya usab motino kon unsa
ang gidugayon ang matag hisgutan.
Kon wala nay igong panahon sa
paghisgot sa tanang mga butang, siya
mobutang niini sa agenda alang sa
sunod nga tigum.

magpasabut sa laraw ngadto kanila.
Siya dayon mohatag og buluhaton
ngadto sa uban (motudlo) og piho
nga mga buluhaton ngadto sa matag
tawo, nagpasabut sa mga
katungdanan ug mga panalangin sa
pagtuman sa buluhaton.

4. Pagtabang og pag-abag. Human
ang usa ka pangulo maglaraw, mag-
ampo, ug maghatag og buluhaton
ngadto sa uban, siya moabag sa mga
tawo nga iyang gitawag sa paghimo
sa buluhaton. Siya magtudlo kanila
unsa ang ilang angay nga
mahibaloan ug motanyag og tabang.
Siya mopadayag sa iyang gugma ug
sa iyang pagsalig diha sa matag
tawo. Siya mag-awhag kanila sa
paggamit sa ilang kaugalingon nga
mga ideya kay sa pagpamugos nga
ang mga butang kinahanglan himoon
sa iyang kaugalingon nga paagi. Siya
motudlo og usab sa mga tawo o
mopausab kanila unsa ang ilang
gibuhat kon kini gikinahanglan.

5. Pagsunod. Human sa paghatag og
usa ka buluhaton, ang usa ka
pangulo kinahanglan matag karon ug
unya mangutana sa tawo og taho
mahitungod sa buluhaton. Siya
mahimong mohimo niini sa dili
pormal nga panagsulti o sa usa ka
pribado nga pakighinabi. Siya usab
kinahanglan mopasalamat sa tawo ug
mohatag og kinasingkasing nga
pagdayeg ug pag-awhag. Siya
mahimo usab nga mohisgot unsaon
nga ang buhat mouswag.

S e k s y o n  4
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pagtino kon sila takus ba nga
modawat og rekomen sa templo, i-
orden ngadto sa labaw nga buhatan sa
pagkapari, o moalagad diha sa balaan
nga tawag sa Simbahan. Siya usab
makighinabi sa mga sakop kon
motawag kanila sa pag-alagad diha 
sa Simbahan. Ang mga pakighinabi
usab gamiton sa pagpakigbahin og
kasayuran, sa paghatag og higayon sa
tawo sa pagtaho sa usa ka buluhaton o
balaan nga tawag, o paghatag og mga
panudlo. Ang usa ka pakighinabi mao
usab ang usa ka maayo nga paagi sa
pagtudlo sa mga sakop sa Simbahan.

Ang mga pangulo kinahanglan nga
mosunod sa mga panudlo sa ubos
kon makighinabi og usa ka tawo:

1. Magpili og hilum nga dapit diin
walay makasamok.

2. Mosulti sa tawo ngano nga ikaw
makighinabi kaniya.

3. Mangutana sa mahigugmaon, yano
nga paagi.

4. Maminaw unsa ang isulti sa tawo.

5. Maghatag og mga panudlo ug mga
buluhaton sa tin-aw nga paagi.

6. Maghatag og panahon sa tawo sa
pagpangutana ug sa pagpahayag
sa gibati.

7. Pasalamati ug awhaga ang tawo 
ug tingali pahayag sa imong
pagpamatuod, basa og usa ka
balaan nga kasulatan, o pag-ampo
kamong duha.

Pagpahigayon og mga Tigum

Ang tawo kinsa mopahigayon og usa
ka tigum naglihok isip usa ka pangulo
niana nga tigum. Siya mopahibalo sa
mga ngalan niadtong kinsa moampo,
mamulong, mogiya sa musika, ug
mohimo sa uban nga mga butang sa
tigum. Siya kinahanglan adunay
balaan nga pagtahud ug kinahanglan
mopahigayon sa tigum ingon sa
paggiya sa Espiritu sa Ginoo kaniya.

Ang tigdumalang opisyal mahimo
nga mopahigayon, o siya mahimo
nga mohangyo og lain nga tawo 
sa pagpahigayon ubos sa iyang
direksyon. Sama pananglit, ang usa
ka presidente sa sanga mahimong
mohangyo sa usa sa iyang mga
magtatambag sa pagpahigayon og
tigum sa sakramento. Ang usa ka
presidente sa korum mahimong
mohangyo sa usa sa iyang mga
magtatambag sa pagpahigayon og
tigum sa korum.

Pagpakighinabi

Ang usa ka pakighinabi mao ang 
usa ka tigum tali sa usa ka pangulo
ug laing usa ka tawo. Sa usa ka
pakighinabi, ang pangulo mangutana
og mga pangutana, maminaw, ug
mohatag og mga panudlo ngadto sa
laing tawo.

Ang usa ka pangulo mahimong
makighinabi sa mga sakop aron sa

M g a  K a h a n a s  s a  P a g p a n g u l o
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1. Takus ba ang tawo?

2. Unsa ang mga kaikag sa tawo?

3. Ang tawo aduna bay kahanas,
tinguha ug panahon sa paghimo 
sa buluhaton?

4. Ang kahimtang ba sa pamilya sa
tawo makatugot kaniya sa pag-
alagad?

Kon ang pangulo mobati nga siya
mao ang tawo alang sa katungdanan,
siya mohangyo sa tawo sa pagdawat
sa balaan nga tawag.

Sa dili pa motawag og usa ka babaye
ngadto sa usa ka katungdanan, ang
usa ka pangulo kinahanglan nga
makigsulti uban sa iyang bana ug
mosiguro nga siya moabag kaniya.
Kon motawag og usa ka lalaki ngadto
sa usa ka katungdanan, ang usa ka
pangulo kinahanglan usab nga
mosiguro nga ang asawa sa lalaki
moabag kaniya. Ang usa ka pangulo
kinahanglan nga makigsulti sa mga
ginikanan sa dili pa motawag og usa
ka bata o batan-on sa pag-alagad diha
sa katungdanan sa Simbahan.

Pagpaluyo ug Pagpaluwat

Kon ang mga tawo modawat og usa
ka balaan nga tawag sa pag-alagad,
sila kinahanglan nga pagatawgon diha
sa usa ka tigum sa Simbahan sa mga
tawo nga ilang alagaran. Sa paghimo
niini, ang nagdumala o nagpahigayon

8. Hatag og igong panahon aron ang
tawo dili mobati nga gidali-dali.

Dili Pagbutyag sa mga Tinago

Ang usa ka pangulo kinahanglan
gayud nga dili mosulti ni bisan kinsa
mahitungod sa tinago nga mga butang
nga siya nakigsulti mahitungod sa
laing tawo. Mga pakighinabi, mga
pagkumpisal, ug ang kantidad sa
ikapulo ug uban nga amot nga
gibayad sa tawo kinahanglan gayud
nga sa hingpit itago. Gawas kon ang
tawo mohatag og pagtugot, ang
pangulo kinahanglan dili mohisgot sa
pribado nga mga butang mahitungod
niana nga tawo ngadto sa uban, lakip
sa mga magtatambag ug sa kapikas.
Ang usa ka pangulo kinsa mosulti
ngadto sa uban niini nga mga butang
makapahuyang sa mga pagpamatuod
ug hugot nga pagtuo sa mga
katawhan nga iyang gialagaran.

Pagtawag sa mga Sakop sa 
Pag-alagad diha sa mga
Katungdanan sa Simbahan

Sa pagtawag og mga sakop sa pag-
alagad diha sa mga katungdanan 
sa Simbahan, ang usa ka pangulo
kinahanglan nga makighinabi sa
matag tawo sa pribado aron
makahibalo sa mosunod nga 
mga butang:

S e k s y o n  4
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Paghimo og mga Tumong

Ang mga pangulo kinahanglan sa
mainampoon nga paagi mangita sa
paggiya sa Ginoo mahitungod unsa
ang iyang buot nga ilang buhaton.
Ang paghimo og mga tumong
makatabang kanila sa paghimo sa
buhat nga gihatag sa Ginoo kanila.

Kon maghimo og usa ka tumong,
mahinungdanon kaayo ang paglaraw
unsaon sa pagkab-ut niini. Sama
pananglit, ang usa ka presidente sa
distrito maghimo og tumong sa
pagpausbaw sa manambong sa mga
tigum sa sakramento diha sa distrito.
Ang iyang laraw mahimo nga
maglakip sa paghangyo sa mga
presidente sa sanga sa pagdapit sa
tanan nga mga sakop sa sanga sa
pagsaad tagsa-tagsa sa pagtambong
sa mga tigum sa sakramento.

Ang mga pangulo makahimo sa pag-
awhag sa mga sakop sa paghimo ug
pagkab-ut og kinaugalingon nga mga
tumong. Ang usa ka pangulo mahimo
nga mosugyot unsa kining pipila ka
mga tumong, apan ang tagsa-tagsa
kinahanglan mohimo sa ilang
kaugalingon nga mga tumong ug
mohimo sa ilang kaugalingon nga
mga laraw sa pagkab-ut kanila.

nga opisyal mopaila sa mga ngalan 
ug mohangyo niini nga mga sakop sa
pagbarug samtang ang katiguman
moboto aron sa pagpaluyo kanila. Ang
tawo nga mipaila sa mga ngalan alang
sa pagpaluyo nga pagboto mahimo
nga moingon: “Kami nagtawag [isulti
ang ngalan sa tawo] sa pag-alagad 
isip [isulti ang katungdanan diin ang
tawo gitawag] ug mosugyot nga siya
pagapaluyohan. Kadto nga uyon
mahimo nga mopakita niini pinaagi sa
pagpataas sa tuo nga kamot. [Hulata
ang pagboto]. Kadto nga mosupak,
kon aduna, mahimo usab nga mopakita
niini pinaagi sa pagpataas sa tuo nga
kamot. [Hulata ang pagboto.] “Ang
sakop nga gipaluyohan kinahanglan
nga moboto. Kon labaw sa usa ka
tawo ang gipaila, sila sa kasagaran
pagatawgon ingon nga usa ka pundok.

Sa pagpaluwat sa mga tawo gikan 
sa mga katungdanan sa Simbahan,
ang usa ka pangulo kinahanglan
makighinabi kanila, mopasalamat
kanila, ug mopasabut sa katarungan
sa pagpaluwat. Ang nagdumala 
o nagpahigayon nga opisyal
kinahanglan mopahibalo sa
pagpaluwat diha sa usa ka tigum 
sa Simbahan. Siya kinahanglan
mohangyo sa mga sakop sa pagpakita
sa ilang pagpasalamat alang sa pag-
alagad sa tawo pinaagi sa pagpataas
sa ilang tuo nga mga kamot.

M g a  K a h a n a s  s a  P a g p a n g u l o
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Tigdumalang Pangulo sa
Pagkapari

Isip tigdumalang pangulo sa
pagkapari, ang presidente sa sanga
magbantay ug maglig-on sa mga
sakop sa sanga. Siya tabangan sa iyang
mga magtatambag ug sa mga pangulo
sa korum ug sa mga magtutudlo sa
banay. Makigtambayayong uban sa
presidente sa korum sa mga anciano,
ang presidente sa sanga mosiguro nga
ang magtutudlo sa banay moduaw sa
matag panimalay kanunay. Binulan
nga mga taho sa pagtudlo sa banay
gikan sa presidente sa korum sa mga
anciano makatabang sa presidente sa
sanga nga makahibalo sa mga
panginahanglan sa mga sakop. (Alang
sa dugang nga kasayuran mahitungod

Ang presidente sa sanga mao ang
magbalantay sa usa ka sanga,
magdumala pinaagi sa gugma ug
pagkamabination sa tanang mga
sakop sa sanga. Siya adunay upat ka
labing mahinungdanon nga mga
kapangakohan:

1. Siya mao ang tigdumalang pangulo
sa pagkapari diha sa sanga.

2. Siya mao ang maghuhukom sa
tanan diha a sanga.

3. Siya ang magdumala sa pag-amuma
sa mga kabus ug sa mga timawa
diha sa sanga.

4. Siya ang mobantay sa mga panalapi
ug sa mga talaan sa sanga.

5. Mga Katungdanan sa Presidente sa Sanga
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mga ordinansa. Siya mosiguro nga
ang naghupot sa pagkapari adunay
gikinahanglan nga pagtugot, takus,
ug mosunod sa tukma nga mga paagi.
Siya motugot sa mga pag-orden diha
sa Aaronic nga Pagkapari. Human sa
pagpakigsulti sa presidente sa istaka,
misyon, o distrito, siya usab mo-
rekomendar sa mga kaigsoonang
lalaki nga i-orden ngadto sa
Melchizedek nga Pagkapari. (Alang sa
dugang nga kasayuran mahitungod
sa mga ordinansa sa pagkapari, tan-
awa sa seksyon 7.)

Maghuhukom sa Tanan

Ang presidente sa sanga mao ang
maghuhukom sa tanan nga mga sakop
sa sanga. Siya makighinabi kanila aron
sa paghukom sa ilang katakus alang sa
rekomen sa templo, mga pag-orden,
mga ordinansa, balaan nga mga tawag,
ug patriyarkal nga mga panalangin.
Siya usab mahimo nga motambag sa
mga sakop kinsa nangita og
espirituhanon nga paggiya.

Aron sa pagtabang sa presidente sa
sanga sa iyang mga katungdanan isip
usa ka maghuhukom sa tanan, ang
Ginoo misaad kaniya og gasa sa pag-
ila. Kon siya takus sa pagdawat niini,
kini nga gasa makatabang kaniya 
nga mahibalo unsa ang anaa sa
kasingkasing sa tawo. Kini usab
makatabang kaniya nga makahibalo
unsa ang isulti ug buhaton aron sa
pagtabang sa tawo.

Kon ang mga sakop sa Simbahan

sa pagtudlo sa panimalay, tan-awa 
sa seksyon 6.)

Ang presidente sa sanga motan-aw 
sa mga korum, mga kaabag, ug mga
kalihokan diha sa sanga, uban sa
paghatag og gibug-aton sa Aaronic
nga Pagkapari ug batan-on nga mga
babaye. Siya motawag og mga sakop
sa paggiya sa mga korum sa Aaronic
nga Pagkapari ug mga kaabag sa
sanga (Kapunongan sa Kahupayan,
Primarya, Pan-Domingo nga
Tulunghaan, ug Batan-on nga mga
Babaye). Gitabangan sa iyang mga
magtatambag, siya usab, motawag 
og mga sakop sa pagtudlo og mga
klase ug moalagad sa laing mga
katungdanan sa sanga. Siya kanunay
nga makighinabi sa mga pangulo sa
korum ug sa kaabag nga kapunongan
sa pagdawat og mga taho sa ilang mga
pagkatinugyanan. (Alang sa dugang
kasayuran mahitungod sa mga kaabag
nga kapunongan ug balaan nga mga
tawag sa sanga, tan-awa ang Sumbanan
nga Basahon sa Sanga.)

Ang presidente sa sanga magdumala
sa mga tigum sa sakramento, mga
tigum sa pagkapari, ug uban nga mga
tigum sa sanga nga iyang tambongan.
Siya mosiguro nga ang tanan nga
mga tigum ug mga kalihokan
makatabang sa mga sakop sa pagduol
ngadto kang Kristo. (Alang sa dugang
kasayuran mahitungod sa mga tigum
sa sanga, tan-awa ang Sumbanan nga
Basahon sa Sanga.)

Ang presidente sa sanga modumala
sa pagpahigayon sa kadaghanan nga
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Simbahan aron sa pagtabang sa mga
kabus ug sa mga timawa nga mga
sakop diha sa sanga. Ang presidente
sa korum sa mga anciano ug ang
presidente sa Kapunongan sa
Kahupayan makatabang kaniya sa
pag-amuma niini nga mga sakop.

Ang presidente sa sanga kinahanglan
nga mosiguro nga ang purok adunay
usa ka husay nga sistema sa
pagpundok og binulan nga halad sa
puasa. Kon magpuasa, ang mga
sakop dili mokaon ug dili moinom
sulod sa duha ka nagsunod-sunod
nga kan-anan ug mohatag og halad
sa puasa nga sama sa kantidad sa
pagkaon nga unta ilang kaonon.

Subay sa mga lagda sa Simbahan, ang
presidente sa sanga usab mohukom
unsaon sa paggamit sa halad sa
puasa aron sa pagtabang sa mga
kabus ug sa mga timawa.

Pagbantay sa mga Panalapi ug
sa mga Talaan

Ang presidente sa sanga—

• Modawat ug moihap sa ikapulo ug
uban nga mga halad gikan sa mga
sakop sa sanga.

• Modumala sa paggamit sa tanang
pundo sa sanga.

• Mopahigayon og tinuig nga
paghusay sa ikapulo.

• Mosiguro nga ang mga talaan ug
mga taho sa sanga husto ug bag-o.

makalapas, ang presidente sa sanga
makatabang kanila sa paghinulsol
kon sila mokumpisal sa ilang mga
sala ngadto kaniya.

Kon ang usa ka sakop makahimo og
grabe nga sala, pormal nga disiplina
sa Simbahan, sama sa paghunong 
og paghatag og kahigayunan sa
pagdawat og balaan nga tawag o
pahimulag, tingali gikinahanglan.
Ang presidente sa sanga makigsulti
niini uban sa presidente sa misyon 
o distrito, kinsa mohukom kon 
ang konseho sa pagdisiplina
gikinahanglan. Ubos sa direksyon sa
presidente sa misyon o distrito, ang
usa ka presidente sa sanga mahimo
nga modumala sa usa ka konseho sa
pagdisiplina. Kini nga mga konseho
gipahigayon sa gugma ug himoon
aron sa pagtabang sa usa ka tawo 
nga maghinulsol ug sa makausa pa
makatagamtam sa hingpit nga mga
panalangin sa ebanghelyo.

Kon ang usa ka presidente sa sanga
usa ka pari, siya walay pagtugot nga
mahimo nga maghuhukom sa tanan.
Niini nga sitwasyon, ang presidente
sa misyon o distrito mao ang
maghuhukom sa tanan sa mga sakop
sa sanga.

Pag-amuma sa mga Kabus ug
sa mga Timawa

Ang presidente sa sanga adunay
sagrado nga kapangakohan sa
paggamit sa mga kapanguhaan sa

S e k s y o n  5
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Magdumala sa mga Tigum 
sa Korum

Ang presidente sa korum sa mga
anciano kinahanglan mogamit sa 
mga tigum sa korum sa—

• Pagtudlo sa ebanghelyo.

• Pag-awhag sa mga amahan sa
paglig-on sa ilang mga banay.

• Pagtabang sa kaigsoonang mga
lalaki nga makakat-on ug
makapahigayon sa mga
katungdanan sa pagkapari.

• Pagtudlo sa kaigsoonang mga
lalaki unsaon sa pagpahigayon sa
mga ordinansa sa pagkapari.

Ang mga anciano diha sa usa ka
sanga gitukod ngadto sa korum sa
mga anciano. Ang presidente sa
korum sa mga anciano pagatawgon
sa presidente sa istaka, misyon o
distrito ug may tulubagon ngadto
kaniya. Ang presidente sa korum 
sa mga anciano naglihok usab sa
direksyon sa presidente sa sanga 
isip usa ka sakop sa komitiba sa
tigdumadala sa pagkapari sa sanga.

Mga katungdanan sa presidente sa
korum sa mga anciano gilatid sa ubos.

6. Mga Katungdanan sa Presidente sa Korum
sa mga Anciano
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presidente sa sanga sa pagtukod ug
sa paggiya sa pagtudlo sa banay. Sa
pribado nga mga pakighinabi siya
motawag og kaigsoonang mga lalaki
aron sa pag-alagad isip mga
magtutudlo sa banay ug motudlo
kanila og mga sakop nga amumahan.
Ang kapangulohan sa sanga mahimo
nga motawag og Aaronic nga
Pagkapari nga batan-on sa pag-
alagad isip mga kauban sa mga
magtutudlo sa banay.

Usa ka sakop sa kapangulohan sa
korum makighinabi sa mga
magtutudlo sa banay kanunay aron
makadawat og subay sa ilang mga
pagduaw ug aron makahibalo sa
panginahanglan sa mga sakop.

Paglig-on sa Dili kaayo Aktibo
nga mga Sakop

Ang presidente sa korum sa mga
anciano kinahanglan nga motabang sa
mga sakop sa pag-apil sa mga tigum
sa Simbahan, mga kalihokan, ug mga
pag-alagad. Siya usab kinahanglan
motabang kanila nga makaandam 
sa pagdawat sa Melchizedek nga
Pagkapari ug mga ordinansa ug 
mga pakigsaad sa templo. Ang 
mga magtutudlo sa banay mahimo
nga motabang niini nga mga
pagpaningkamot, apan sa kasagaran
ang presidente sa korum kinahanglan
nga mangunay sa pagpangalagad
ngadto niini nga mga sakop.

• Paglaraw og pag-alagad ug mga
kalihokan nga makatukod og
panag-inigsoonay.

Pagtudlo sa Banay

Ang mga magtutudlo sa banay mao
ang kaigsoonang mga lalaki kinsa
gitawag sa pagbantay ug paglig-on 
sa mga sakop sa sanga. Ang pagtudlo
sa banay mao ang usa sa labing
mahinungdanon nga buluhaton 
sa presidente sa korum sa mga
anciano. Kini usab usa sa labing
mahinungdanon nga mga
katungdanan sa usa ka naghupot 
sa pagkapari.

Ang presidente sa korum sa mga
anciano kinahanglan motudlo sa
kaigsoonang mga lalaki mahitungod sa
pagtudlo sa banay ug modasig kanila
sa paghimo niini. Sila kinahanglan 
nga moduaw sa mga sakop kanunay,
mohigugma kanila, motudlo kanila 
sa ebanghelyo, ug modapit kanila sa
pagduol ngadto kang Kristo. Sila
kinahanglan nga moawhag sa mga
sakop sa pag-ampo ug sa pag-atiman
sa tanan nga mga katungdanan sa
banay. Sila usab kinahanglan motabang
sa mga sakop sa panahon sa
pagkasakit, pagkamatay, kamingaw,
pagkawalay trabaho, ug lain nga
talagsaon nga panginahanglan. (Tan-
awa sa D&P 20:51, 53, 59.)

Ang presidente sa korum sa mga
anciano makigtambayayong uban sa
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presidente sa korum sa mga 
anciano kinahanglan nga motudlo sa
kaigsoonang mga lalaki unsaon sa
pagpahigayon sa mga ordinansa. Kini
nga mga pangulo kinahanglan usab
nga motabang sa mga amahan nga
mahimo nga andam ug takus sa
pagpahigayon sa mga ordinansa
alang sa mga sakop sa banay.

Ang kaigsoonang mga lalaki kinsa
mopahigayon sa mga ordinansa
kinahanglan mag-andam sa ilang
mga kaugalingon nga magiyahan 
sa Balaan nga Espiritu. Sila usab
mosiguro nga ang mga ordinansa
aduna sa mosunod nga mga
gikinahanglan.

Ang usa ka ordinansa mao ang usa ka
sagrado nga buhat nga gipahigayon
ubos sa pagtugot sa pagkapari. Ang
bunyag ug ang sakramento mao ang
mga panig-ingnan sa mga ordinansa
sa pagkapari. Ang uban nga mga
ordinansa mahimo nga ipahigayon sa
kaigsoonang mga lalaki nga naghupot
sa Aaronic nga Pagkapari. Apan
kadaghanan sa mga ordinansa
ipahigayon sa mga naghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari.

Kini nga seksyon naghatag og mga
direksyon nga kinahanglan nga
sundon sa naghupot sa pagkapari kon
magpahigayon og usa ka ordinansa.
Ang mga presidente sa sanga ug mga

7. Mga Ordinansa ug mga Panalangin 
sa Pagkapari
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lalaki lamang kinsa naghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari ang
mahimong moapil sa ordinansa sa
paghatag og ngalan ug pagpanalangin
sa mga bata (tan-awa sa D&P 20:70).
Takus nga mga amahan kinsa
naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari gi-awhag sa pagpanalangin
sa ilang kaugalingon nga mga anak.

Kon mopanalangin og usa ka bata
nga masuso, ang kaigsoonang mga
lalaki magliyok ug mobutang sa ilang
mga kamot sa ilawom sa bata. Kon
mopanalangin og dako nga bata, ang
kaigsoonang mga lalaki mobutang sa
ilang mga kamot sa ulo sa bata. Ang
tawo kinsa mohatag sa panalangin—

1. Moingon, “Among Langitnong
Amahan.”

2. Mosulti nga ang ordinansa
gipahigayon pinaagi sa pagtugot 
sa Melchizedek nga Pagkapari.

3. Mohatag og ngalan sa bata.

4. Modugang og mga pulong sa
panalangin sumala sa paggiya 
sa Espiritu.

5. Motapos pinaagi diha sa ngalan 
ni Jesukristo.

Pagbunyag

Ubos sa direksyon sa tigdumalang
may pagtugot, takus nga mga pari o
mga naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari mahimo nga mobunyag sa

1. Ang tanan nga mga ordinansa
kinahanglan gayud nga ipahigayon
diha sa ngalan ni Jesukristo.

2. Ang tanan nga mga ordinansa
kinahanglan gayud nga ipahigayon
pinaagi sa pagtugot sa pagkapari.

3. Ang mosunod nga mga ordinansa
kinahanglan gayud nga gitugutan
sa tigdumalang may pagtugot:
bunyag, kumpirma, paghatag og
ngalan ug pagpanalangin sa mga
bata, pagpanalangin sa sakramento,
pagpahinungod sa mga lubnganan,
ug pagtugyan sa pagkapari ug pag-
orden ngadto sa usa ka buhatan.
Pagbalaan sa lana, pagpangalagad
sa masakiton, ug ang paghatag og
mga panalangin sa amahan dili
magkinahanglan sa pagtugot sa
tigdumalang may pagtugot. Sila
gihatagan og pagtugot kon ang usa
ka tawo naghupot sa Melchizedek
nga Pagkapari ug takus.

4. Ang tanan nga mga ordinansa
kinahanglan gayud nga ipahigayon
sumala sa gitudlo nga mga paagi sa
pagpahigayon niini, sama sa
paggamit sa gitino nga mga pulong,
pagpandong sa mga kamot, o
paggamit sa gibalaan nga lana.

Paghatag og Ngalan ug
Pagpanalangin sa mga Bata

Ubos sa direksyon sa tigdumalang
may pagtugot, ang kaigsoonang mga
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kinahanglan nga balikon kini ug 
ang tawo kinahanglan gayud nga
ipaunlod pag-usab. Kon adunay
bahin sa lawas o saput sa tawo nga
gibunyagan mga wala maunlod sa
tubig, ang pag-ampo sa bunyag
kinahanglan gayud nga balikon ug
ang tawo kinahanglan gayud nga
ipaunlod sa hingpit.

Pagkumpirma ug Pagtugyan 
sa Espiritu Santo

Ubos sa direksyon sa tigdumalang
may pagtugot, usa o daghan nga 
mga naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari mahimo nga moapil sa
pagkumpirma sa usa ka tawo 
nga mahimo nga usa ka sakop sa
Simbahan ug sa pagtugyan sa
Espiritu Santo. Sila mopandong sa
ilang mga kamot sa ulo sa tawo;
dayon ang naghupot sa pagkapari
mosulti sa pag-ampo sa kumpirma—

1. Mosulti sa tibuok ngalan sa tawo.

2. Mosulti nga ang ordinansa
gipahigayon pinaagi sa pagtugot 
sa Melchizedek nga Pagkapari.

3. Mokumpirma sa tawo nga usa 
ka sakop sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw.

4. Motugyan sa Espiritu Santo uban
sa mga pulong sama sa “dawata
ang Espiritu Santo..”

sarang nga mga tawo. Sa
pagpahigayon niini nga mga
ordinansa, ang naghupot sa
pagkapari—

1. Mobarug diha sa tubig uban sa
tawo nga bunyagan.

2. (Alang sa kasayon og walay
kakuyaw) mogunit sa tuo nga
pulso sa tawo sa iyang wala nga
kamot, dayon mobutang sa iyang
kaugalingon nga wala nga pulso
diha sa wala nga kamot sa tawo.

3. Mopataas sa iyang tuo nga kamot
nga pinaeskwala.

4. Mosulti sa tibuok ngalan sa tawo
ug moingon, “Ingon nga sinugo ni
Jesukristo, ako mobunyag kanimo
pinaagi sa ngalan sa Amahan, ug
sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
Amen” (D&P 20:73).

5. (Alang sa kasayon) paguniti sa
tawo ang iyang ilong sa iyang tuo
nga kamot; dayon ang naghupot 
sa pagkapari mobutang sa iyang
tuo nga kamot sa ibabaw sa likod
sa tawo ug sa hingpit mopaunlod
sa tawo.

6. Motabang sa tawo nga mogawas
gikan sa tubig.

Ang matag bunyag kinahanglan
gayud nga pagasaksihan sa duha 
ka mga pari o mga naghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari. Sila
mosiguro nga kini gipahigayon sa
husto nga paagi. Kon ang pag-ampo
wala masulti sa husto nga paagi,
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pan ngadto sa mga kalag sa tanan
niadto kinsa moambit niini, nga sila
unta mokaon agi og handumanan sa
lawas sa imong Anak, ug mosaksi
nganha kanimo, O Dios, ang Amahan
sa Kahangturan, nga sila andam sa
pagdala nganha kanila sa ngalan 
sa imong Anak, ug sa kanunay
mahinumdom kaniya ug maghupot 
sa iyang mga sugo diin siya mihatag
ngadto kanila; nga sila unta sa kanunay
makabaton sa iyang Espiritu uban
kanila. Amen” (D&P 20:77; Moroni 4:3).

Ang mosunod mao ang pag-ampo
alang sa tubig:

“O Dios, ang Amahan sa Kahangturan,
kami mangayo kanimo pinaagi sa
ngalan sa imong Anak, si Jesukristo, 
sa pagpanalangin ug sa pagbalaan
niining [tubig] ngadto sa mga kalag 
sa tanan niadto kinsa moinom niini,
nga sila unta mohimo niini agi og
handumanan sa dugo sa imong Anak,
nga gipaagas alang kanila; nga sila
unta mosaksi nganha kanimo, O Dios,
ang Amahan sa Kahangturan, nga sila
sa kanunay mahinumdom kaniya, nga
sila unta makabaton sa iyang Espiritu
uban kanila. Amen” (D&P 20:79;
Moroni 5:2).

Pagbalaan sa Lana

Usa o daghan nga mga naghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari mahimo
nga mobalaan sa lunsay nga lana sa
oliba ug mogahin niini alang sa tuyo

5. Modugang og mga pulong sa
panalangin sumala sa paggiya sa
Espiritu.

6. Motapus pinaagi diha sa ngalan 
ni Jesukristo.

Pagpangalagad sa Sakramento

Ang sakramento mahimo nga
ipangalagad pinaagi sa takus nga
mga pari o sa mga naghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari. Ang
tawo kinsa mopanalangin sa pan
moluhod ug mosulti sa sakramento
nga pag-ampo alang sa pan. 
Dayon ang pan ipaambit ngadto 
sa katiguman. Ang tawo kinsa
mopanalangin sa tubig moluhod ug
mosulti sa sakramento nga pag-ampo
alang sa tubig. Dayon ang tubig
ipaambit ngadto sa katiguman.

Ang sakramento nga mga pag-ampo
kinahanglan nga isulti sa husto nga
paagi. Kon ang tawo makahimo og
sayop sa usa niini nga mga pag-ampo
ug dili mousab niini sa iyang
kaugalingon, ang presidente sa sanga
kinahanglan nga mosugo kaniya 
sa pag-usab sa pag-ampo sa husto
nga paagi.

Ang mosunod mao ang pag-ampo
alang sa pan:

“O Dios, ang Amahan sa Kahangturan,
kami mangayo kanimo pinaagi sa
ngalan sa imong Anak, si Jesukristo, sa
pagpanalangin ug sa pagbalaan niining
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sa masakiton nga mga sakop sa iyang
banay. Siya mahimo nga mohangyo
og laing naghupot sa Melchizedek
nga Pagkapari sa pagtabang kaniya.

Ang ordinansa sa pagpangalagad
ngadto sa masakiton adunay duha ka
mga bahin: (1) pagdihog uban sa lana
ug (2) pagsilyo sa pagdihog.

Pagdihog uban sa Lana

Ang pagdihog pagahimoon sa usa 
ka naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari. Siya—

1. Mobutang og gamay sa gibalaan
nga lana diha sa ulo sa tawo.

2. Mobutang sa iyang mga kamot
diha sa ulo sa tawo ug mosulti sa
tibuok ngalan sa tawo.

3. Mosulti nga ang ordinansa
gipahigayon pinaagi sa pagtugot 
sa Melchizedek nga Pagkapari.

4. Mosulti nga siya nagdihog sa
gibalaan nga lana.

5. Motapus pinaagi diha sa ngalan 
ni Jesukristo.

Pagsilyo sa Pagdihog

Usa o daghan nga mga naghupot 
sa Melchizedek nga Pagkapari
mopandong sa ilang mga kamot diha
sa ulo sa masakiton nga tawo. Usa
kanila mosulti sa pag-ampo ug—

1. Mosulti sa tibuok ngalan sa
masakiton nga tawo.

2. Mosulti nga ang ordinansa

sa pagdihog sa masakiton. Walay
laing lana nga gamiton. Sa pagbalaan
sa lana, usa ka naghupot sa
pagkapari—

1. Mogunit sa walay tabon nga
sudlanan sa lana sa oliba.

2. Moingon “Among Langitnong
Amahan”.

3. Mosulti nga ang ordinansa
gipahigayon pinaagi sa pagtugot 
sa Melchizedek nga Pagkapari.

4. Mobalaan sa lana alang sa
pagpanalangin ug pagdihog sa
masakiton.

5. Motapus pinaagi diha sa ngalan 
ni Jesukristo.

Pagpangalagad ngadto sa
Masakiton

Ang mga naghupot lamang sa
Melchizedek nga Pagkapari ang
mahimo nga mangalagad ngadto 
sa masakiton. Duha o daghan nga
mga tawo sa kasagaran ang
mopahigayon niini nga ordinansa,
apan ang usa ka tawo mahimo nga
mopahigayon niini sa iyang
kaugalingon. Kon siya walay
gibalaan nga lana, siya mahimo nga
mohatag og panalangin pinaagi sa
pagtugot sa pagkapari.

Ang usa ka amahan kinsa naghupot
sa Melchizedek nga Pagkapari
kinahanglan nga mangalagad ngadto
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hunahuna sumala sa paggiya sa
Espiritu.

6. Motapus pinaagi diha sa ngalan 
ni Jesukristo.

Usa ka pag-ampo diha sa daplin 
sa lubnganan kay sa usa ka
pagpahinungod nga pag-ampo
mahimo nga ihalad kon ang pipila 
ka mga sakop sa banay mosupak o
wala makasabut sa ordinansa sa
pagpahinungod og usa ka lubnganan.

Paghatag og mga Panalangin 
sa Amahan ug uban nga mga
Panalangin sa Kahupayan ug
Tambag

Mga naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari mahimo nga mohatag og
mga panalangin sa kahupayan ug
tambag. Ang usa ka amahan mahimo
nga mohatag sa iyang mga sakop sa
banay og mga panalangin sa linain
nga mga okasyon, sama kon sila
motungha na, magmisyon, magminyo,
o mosulod sa pag-alagad sa militar.
Ang usa ka banay mahimo nga motala
sa panalangin sa amahan alang sa
mga talaan sa banay, apan kini dili
tipigan diha sa mga talaan sa
Simbahan.

Ang usa ka panalangin sa amahan ug
uban nga mga panalangin sa
kahupayan ug tambag magsunod sa
gilatid nga sumbanan sa ubos. Ang
naghupot sa Melchizedek nga

gipahigayon pinaagi sa pagtugot 
sa Melchizedek nga Pagkapari.

3. Mosilyo sa pagdihog.

4. Mohatag og usa ka panalangin sa
pagkapari sumala sa paggiya sa
Espiritu.

5. Motapus pinaagi diha sa ngalan 
ni Jesukristo.

Pagpahinungod sa mga
Lubnganan

Ang mga naghupot lamang sa
Melchizedek nga Pagkapari ang
mopahinungod sa mga lubnganan.
Ang tawo kinsa mohimo niini
kinahanglan nga gitugutan sa
presidente sa sanga, kinsa
mokunsulta sa banay. Ang gitugutan
nga naghupot sa pagkapari—

1. Moingon “Among Langitnong
Amahan.”

2. Mosulti nga ang ordinansa
gipahigayon pinaagi sa pagtugot 
sa Melchizedek nga Pagkapari.

3. Mopahinungod ug mobalaan sa
lubnganan ingon nga pahulayanan
nga dapit alang sa lawas sa patay.

4. (Kon gitinguha) mag-ampo 
nga ang dapit pagabalaanon ug
mapanalipdan hangtud sa
Pagkabanhaw.

5. Mangayo sa Ginoo sa paghupay 
sa banay ug mopahayag og mga
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Aaronic o Melchizedek nga
pagkapari ug mohatag sa mga
katungod, mga gahum, ug
pagtugot niana nga buhatan.

5. Modugang og mga pulong sa
panalangin sumala sa paggiya 
sa Espiritu.

6. Motapus pinaagi diha sa ngalan 
ni Jesukristo.

Paggahin

Usa o daghan nga mga naghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari mahimo
nga moapil kon ang usa ka tawo
gigahin aron sa pag-alagad diha sa
usa ka katungdanan sa Simbahan.
Sila mobutang sa ilang mga kamot
diha sa ulo sa tawo; dayon ang
naghupot sa pagkapari kinsa mosulti
sa pag-ampo—

1. Mosulti sa tibuok ngalan sa tawo.

2. Mosulti nga ang ordinansa
gipahigayon pinaagi sa pagtugot 
sa Melchizedek nga Pagkapari.

3. Mogahin sa tawo ngadto sa usa 
ka buhatan diha sa usa ka istaka o
purok sa Simbahan.

4. Modugang og mga pulong sa
panalangin sumala sa paggiya 
sa Espiritu.

5. Motapus pinaagi diha sa ngalan 
ni Jesukristo.

Pagkapari—

1. Mobutang sa iyang mga kamot
diha sa ulo sa tawo nga
panalanginan.

2. Mosulti sa tibuok ngalan sa tawo.

3. Mosulti nga ang panalangin
gipahigayon pinaagi sa pagtugot 
sa Melchizedek nga Pagkapari.

4. Mohatag og mga pasalamat,
tambag, awhag, ug mga saad
sumala sa paggiya sa Espiritu.

5. Motapus pinaagi diha sa ngalan 
ni Jesukristo.

Pagtugyan sa Pagkapari ug
Pag-orden ngadto sa usa ka
Buhatan

Sa pagtugyan sa pagkapari ug pag-
orden ngadto sa usa ka buhatan sa
pagkapari, ang gitugutan nga mga
naghupot sa pagkapari mobutang sa
ilang mga kamot diha sa ulo sa tawo.
Dayon ang naghupot sa pagkapari
kinsa mosulti sa pag-ampo—

1. Mosulti sa tibuok ngalan sa tawo.

2. Mosulti nga ang ordinansa
gipahigayon pinaagi sa pagtugot 
sa pagkapari.

3. Motugyan sa Aaronic o Melchizedek
nga pagkapari, gawas kon kini
gitugyan na.

4. Mo-orden sa tawo ngadto sa usa 
ka piho nga buhatan diha sa
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