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Sa panahon sa Iyang mortal nga pa-
ngalagad, si Jesukristo mi-organisar sa
Iyang Simbahan dinhi sa yuta. Human
sa iyang kamatayon, mga katiguman
sa mga tumutuo magpundok aron sa
pagsimba; sa pagkat-on ug sa pagbu-
hat sa Iyang mga pagtulun-an; ug sa
pag-alagad, pagdasig, ug sa paglig-on
sa usag usa. Ang Manluluwas misaad,
“Kay diin gani ang duha kon tulo ma-
gakatigum sa akong ngalan, anaa ako
sa ilang taliwala” (Mateo 18:20).

Karon, ang mga sakop sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw na- organisar
ngadto sa mga katiguman. Ang gag-
may nga mga katiguman gitawag nga
mga sanga, ug ang matag sanga gidu-
mala sa usa ka presidente sa sanga.
Kon gitugutan sa Kapangulohan sa

Erya, ang presidente sa misyon mahi-
mong mo-organisar og usa ka sanga
kon adunay dili moubos sa duha ka
mga banay nga sakop sa simbahan
nga nagpuyo sa usa ka erya ug usa sa
mga sakop usa ka takus nga lalaki
nga naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari o usa ka takus nga pari
diha sa Aaronic nga Pagkapari. Usa
ka takus nga tawo mao ang usa kinsa
misulod ngadto sa mga pakigsaad
uban sa Ginoo, sama sa pakigsaad sa
bunyag, ug naningkamot sa pagtu-
man niini nga mga pakigsaad.

Ang presidente sa misyon modu-
mala sa sanga, ug ang presidente sa
sanga may tulubagon ngadto ka-
niya. Kon ang igo-igong gidaghanon
sa mga sanga na-organisar sa maka-
tarunganon nga hiyograpikanhong

Katuyoan sa usa ka Sanga
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gilay-on sa usag usa sulod sa usa ka
misyon, ang presidente sa misyon,
uban sa pagtugot sa Kapangulohan
sa Erya, mahimong mo-organisar
niini nga mga sanga ngadto sa usa
ka distrito. Kon ang sanga kabahin
sa usa ka na-organisar nga distrito,
ang presidente sa sanga pagaduma-
lahon sa kapangulohan sa distrito,
diin, motaho ngadto sa presidente sa
misyon.

Ang Simbahan miandam niini nga
sumbanan nga basahon sa pagtabang
sa mga pangulo sa sanga nga makat-
on sa mga kapangakohan sa ilang ba-
laang mga tawag ug unsaon sa
pagtuman niini. Ang tanan nga mga
pangulo ug ubang mga sakop sa
Simbahan kinahanglan nga mota-
bang sa pagpatuman sa misyon sa
Simbahan, diin mao ang pagdapit
sa tanang mga tawo sa “pagduol
ngadto kang Kristo, ug paghingpit
diha kaniya” (Moroni 10:32). Sa pag-
tuman niini nga misyon, ang mga pa-
ngulo motabang sa mga sakop:

• Pagsangyaw sa ebanghelyo ni
Jesukristo ngadto sa matag nasud,
kaliwatan, pinulongan, ug mga ka-
tawhan. Ipakigbahin ang ebang-
helyo pinaagi sa pagpamatuod kon
giaghat sa Espiritu. Ang mga mis-
yonaryo kinahanglan nga mopada-
yon sa pagtabang sa pagpaluyo sa
bag-ong mga kinabig sa ilang tran-
sisyon ngadto sa pagkasakop sa
Simbahan.

• Paghingpit sa mga Santos. Tabangi
ang bag-ong mga sakop nga mous-

wag diha sa Simbahan pinaagi sa
pagsiguro nga sila adunay higala
ug usa ka buluhaton ug naamuma-
han pinaagi sa pulong sa Dios.
Pagdawat sa mga ordinansa ug
mohimo sa mga pakigsaad sa
ebanghelyo, maningkamot sa pag-
tuman sa mga sugo sumala sa ilang
gisaad, moalagad sa ilang isig ka
tawo, moatiman sa mga kabus ug
mga timawa, ug makigdait sa usag
usa sa pagtukod sa mga komuni-
dad sa mga Santos.

• Pagtubos sa mga patay. Ilha ang
namatay na nga mga katigulangan
ug ipahigayon ang mga ordinansa
sa templo alang kanila kutob sa
mahimo aron sa pag-andam alang
sa kahimayaan sa banay.

Kini nga sumbanan nga basahon ma-
katabang sa mga pangulo sa sanga,
sa tagsa-tagsa, ug sa mga banay nga
makat-on sa pagpuyo ubos sa implu-
wensya sa Espiritu Santo aron ang ka-
tumanan sa ilang balaang mga tawag
sa Simbahan usa ka kahigayunan ug
usa ka hingpit nga kalipay. Dugang
niini nga sumbanan nga basahon, ang
mga kasulatan, Sumbanan nga Basahon
sa mga Pangulo sa Pagkapari ug Kaabag
(31178), Sumbanan nga Basahon sa
Banay (31180), Sumbanan nga Basahon
sa Pagtudlo (34595), Mga Baruganan sa
Ebanghelyo (31110), Mga Sukaranan sa
Ebanghelyo (31129), Kasayuran alang
sa mga Pangulo sa Pagkapari ug Kaabag
bahin sa Kurikulom (36363), ug ang
ubang mga gimantala sa Simbahan
makatabang.
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Kon mag-organisar og usa ka sanga,
ang presidente sa misyon o ang presi-
dente sa distrito uban sa pagtugot sa
presidente sa misyon, pinaagi sa in-
spirasyon gikan sa Ginoo, motawag
ug mogahin sa usa ka takus nga la-
laki kinsa naghupot sa Melchizedek
nga Pagkapari nga mahimong presi-
dente sa sanga. Ang presidente sa
misyon o distrito motugyan sa mga
yawe sa kapangulohan sa presidente
sa sanga. Kon walay takus nga lalaki
nga naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari nga makuha, usa ka takus
nga pari mahimong tawagon ug iga-
hin isip presidente sa sanga.

Hangtud adunay dili moubos sa
duha ka mga sakop sa sanga nga nag-
hupot sa Melchizedek nga Pagkapari,
ang presidente sa sanga moatiman ug

molig-on sa mga sakop, mobisita sa
ilang mga panimalay kanunay isip
usa ka magtutudlo sa banay, mopahi-
gayon sa mga tigum sa sakramento,
mogiya sa mga kalihokan sa sanga,
ug mokompleto sa mga taho. Kon du-
gang mga lalaki diha sa sanga maka-
dawat sa pagkapari, ang presidente
sa misyon mahimo nga, ubos sa giya
sa Espiritu sa Ginoo, motawag og
duha ka mga magtatambag ngadto
sa presidente sa sanga ug usa ka
klerk nga motabang sa mga talaan
sa sanga. Ang presidente ug ang
iyang duha ka mga magtatambag
mao ang kapangulohan sa sanga.

Ang presidente sa sanga mao ang
magbalantay sa usa ka sanga, magdu-
mala pinaagi sa gugma ug pagkamabi-
nation sa tanang mga sakop sa sanga.

Kapangulohan sa Sanga

3



Siya mopakita og usa ka panig-ingnan
sa paghalad isip usa ka sakripisyo
ngadto sa Ginoo nga usa ka “masulub-
on nga kasingkasing ug usa ka mahi-
nulsulon nga espiritu” (3 Nephi 9:20)
ug magpamatuod sa pagkabalaan sa
Ginoo, nga si Jesukristo. Diha sa sanga,
ang presidente sa sanga:

• Mao ang tigdumalang pangulo sa
pagkapari.

• Mao ang maghuhukom sa tanan.

• Modumala sa pag-atiman sa mga
kabus ug sa timawa.

• Moatiman sa mga panalapi ug mga
talaan sa sanga.

Ang mga sakop sa kapangulohan sa
sanga moatiman ug molig-on sa mga
sakop sa sanga, mopahigayon sa pag-
sugod nga buluhaton sa mga tigum
sa pagkapari, modumala sa Aaronic
nga Pagkapari, ug mopahigayon sa
mga tigum sa sakramento.

Tigdumalang Pangulo sa
Pagkapari
Isip ang tigdumalang pangulo sa
pagkapari, ang presidente sa sanga
gihatagan sa mga yawe sa kapangu-
lohan sa pagpangalagad sa buhat
sa Ginoo diha sa sanga. Siya modu-
mala, magbantay, ug molig-on sa 
tanang mga sakop sa sanga, ug mo-
tudlo kanila nga may tulubagon sa
ilang balaang mga tawag. Samtang
ang mga sakop sa sanga magkadag-
han, ang mga magtatambag diha sa
kapangulohan sa sanga, mga pa-
ngulo sa korum sa pagkapari, ug
mga magtutudlo sa banay motabang
kaniya. Siya moawhag sa presidente

sa korum sa anciano sa pagsiguro
nga ang mga magtutudlo sa banay
gitudlo ug nga ang matag panimalay
gibisitahan kanunay. Ang matag
karon ug unya nga mga taho sa pag-
tudlo sa banay gikan sa presidente
sa korum sa mga anciano makata-
bang sa presidente sa sanga nga ma-
kahibalo sa mga panginahanglan sa
mga sakop.

Ang presidente sa sanga mobantay sa
mga korum, mga kaabag, ug sa mga
kalihokan diha sa sanga, uban sa
paghatag og gibug-aton sa batan-ong
mga lalaki sa Aaronic nga Pagkapari
ug sa batan-ong mga babaye sa sama
nga panuigon. Siya mao ang presi-
dente sa Aaronic nga Pagkapari diha
sa sanga. Sa pagbantay sa batan-ong
mga lalaki ug batan-ong mga babaye
nga nag-edad og 12 hangtud sa 18 ka
mga tuig ang edad diha sa sanga,
siya mointerbyu kanila kanunay sa
pagtabang kanila nga makat-on ug
magpuyo sa mga lagda sa ebang-
helyo ug mag-andam alang sa ilang
umaabut nga mga kinabuhi. Siya mi-
hatag og gibug-aton sa pagpangan-
dam alang sa misyon ug full-time nga
mga misyon alang sa batan-ong mga
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lalaki ug sa interesado nga batan-ong
mga babaye. Siya motawag sa batan-
ong mga lalaki sa paggiya sa mga
korum sa Aaronic nga Pagkapari.
Siya usab motawag sa mga sakop sa
paggiya sa mga kaabag sa sanga
(Kapunongan sa Kahupayan, Batan-
ong mga Lalaki, Batan-ong mga
Babaye, Primarya, ug Pang-Domingo
nga Tulunghaan). (Tan-awa sa
Sumbanan nga Basahon sa mga Pangulo
sa Pagkapari ug Kaabag alang sa du-
gang mga detalye bahin sa mga kaa-
bag.) Tinabangan sa iyang mga
magtatambag, siya motawag sa mga
sakop sa pagtudlo sa mga klase ug
moalagad sa ubang mga katungda-
nan sa sanga. Siya mointerbyu sa sa
mga pangulo sa korum ug sa kaabag
kanunay sa pagdawat sa mga taho
bahin sa ilang balaan nga mga tawag
ug sa pagtambag kanila.

Ang presidente sa sanga modumala
sa mga tigum sa sakramento, sa mga
tigum sa pagkapari, ug sa ubang ga
tigum sa sanga nga iyang tambongan,
gawas kon usa ka sakop sa kapangu-
lohan sa distrito o misyon, usa ka
Kapitoang Awtoridad sa Erya, o usa
ka Kinatibuk-ang Awtoridad ang
anaa. Ang presidente sa sanga moda-
pit niining nagbisita, tigdumalang
mga awtoridad sa paglingkod sa atu-
bangan. Siya mohimo og matinuo-
rong pagpaningkamot sa pagsiguro
nga ang tanang mga tigum ug mga
kalihokan makatabang sa mga sakop
pagduol ngadto kang Kristo.

Ang presidente sa sanga modumala
sa pagpahigayon sa kadaghanan sa
mga ordinansa (tan-awa sa Sumbanan
nga Basahon sa Banay). Siya mosiguro

nga ang matag tawo kinsa mopahiga-
yon sa usa ka ordinansa adunay giki-
nahanglan nga awtoridad sa
pagkapari, takus, ug nagsunod sa
tukma nga pamaagi. Siya motugot
sa mga ordinasyon ug mga pag-
uswag diha sa Aaronic nga
Pagkapari. Human makigsulti uban
sa presidente sa distrito o misyon,
siya morekomen og mga kaigsoonan
nga modawat sa Melchizedek nga
Pagkapari ug i-orden ngadto sa buha-
tan sa anciano. Uban sa pagtugot sa
presidente sa misyon, ang presidente
sa distrito, presidente sa sanga, o
laing takus nga mga lalaki kinsa nag-
hupot sa Melchizedek nga Pagkapari
mahimong motugyan sa Melchizedek
nga Pagkapari ug mo-orden og mga
anciano.

Maghuhukom sa Tanan
Ang presidente sa sanga mao ang
maghuhukom sa tanan nga mga sakop
sa sanga. Siya mointerbyu kanila aron
sa paghukom sa ilang katakus alang sa
mga rekomen sa templo, mga ordina-
sayon, mga ordinansa balaan nga mga
tawag, ug patriyarkal nga mga panala-
ngin. Siya mahimong motambag sa
iyang mga sakop sa sanga kinsa nagti-
nguha og espirituhanon nga giya.

Aron sa pagtabang sa presidente sa
sanga sa iyang mga kapangakohan
isip maghuhukom sa tanan, ang
Ginoo misaad kaniya sa gasa sa pag-
ila. Samtang siya takus nga modawat
niini, kini nga gasa makatabang ka-
niya nga masayud unsa ang anaa sa
kasingkasing sa tawo. Kini makata-
bang kaniya unsa ang isulti ug buha-
ton sa pagtabang sa usa ka tawo.
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Kon ang mga sakop sa Simbahan ma-
kalapas, ang presidente sa sanga ma-
kaawhag kanila ug makatabang
kanila nga maghinulsol samtang sila
mokumpisal sa ilang mga sala ngadto
kaniya ug ngadto sa Ginoo.

Kon ang usa ka sakop makahimo og
grabe nga sala, pormal nga pagdisip-
lina sa Simbahan, lakip sa opisyal nga
pagsulay, paghunong sa paghatag og
kahigayunan, o pahimulag, mahimo
nga gikinahanglan. Ang presidente sa
sanga moribyu niini nga butang uban
sa presidente sa misyon, kinsa mohu-
kom kon ang konseho sa pagdisiplina
gikinahanglan. Ubos sa direksyon sa
presidente sa misyon, ang presidente
sa distrito o presidente sa sanga kinsa
naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari mahimong modumala sa
usa ka konseho sa pagdisiplina. Kini
nga konseho ipahigayon pinaagi sa
espiritu sa gugma. Kini gituyo aron
sa pagtabang sa usa ka malapason
nga makahinulsol ug sa makausa ma-
katagamtam sa hingpit nga panala-
ngin sa ebanghelyo.

Kon ang presidente sa sanga usa ka
pari, siya walay awtoridad nga mahi-
mong maghuhukom sa tanan. Niini
nga sitwasyon, ang presidente sa mis-
yon mao ang maghuhukom sa tanan
nga mga sakop sa sanga.

Pag-atiman sa mga Kabus ug
sa mga Timawa
Ang presidente sa sanga motudlo sa
mga sakop nga mahimong mapaning-
kamuton sa kaugalingon ug sa pag-
amot og mga halad sa puasa aron sa
pagtabang alang niadtong nangina-

hanglan. Siya adunay sagrado nga
kapangakohan sa pagpangita sa takus
nga kabus ug sa timawa diha sa
sanga ug sa paggamit sa mga halad
sa puasa sa pagtabang sa pag-atiman
kanila. Ang presidente sa korum sa
mga anciano ug ang presidente sa
Kapunongan sa Kahupayan mahi-
mong motabang kaniya.

Magsunod sa mga lagda sa Simbahan,
ang presidente sa sanga motino un-
saon paggamit ang mga halad sa
puasa sa pagtabang sa pag-atiman sa
mga kabus ug sa mga timawa.

Pagbantay sa mga Panalapi
ug sa mga Talaan
Ang presidente sa sanga modawat ug
mokwenta sa mga ikapulo ug mga
halad gikan sa mga sakop sa sanga.
Siya modumala sa paggiya ug pagga-
mit ug paggasto sa tanang mga
pundo sa sanga, pagkompleto sa ti-
nuig nga husay sa ikapulo, ug mosi-
guro nga ang mga talaan sa sanga ug
ang mga taho tukma ug bag-o subay
sa mga lagda sa Simbahan sumala sa
paggiya sa presidente sa distrito o sa
misyon. Ubos sa walay kondisyon
nga si bisan kinsang pangulo moga-
mit sa lokal nga pundo sa Simbahan
alang sa personal nga kaayohan.

Siya mosiguro nga ang sanga moko-
lekta sa binulan nga halad sa puasa sa
husay nga paagi. Kon ang mga sakop
magpuasa, sila kinahanglan nga dili
mokaon o moinom sulod sa duha ka
nagsunod-sunod nga mga kan-anan
ug mohatag og halad sa puasa nga
sama sa kantidad sa pagkaon ug im-
nonon nga ilang nakunsumo.
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Kon ang presidente sa sanga usa ka
pari, ang presidente sa misyon mo-
bantay sa mga donasyon ug mga ga-
lastuhan sa sanga.

Kon praktikal na ang presidente sa
sanga kinahanglan nga motawag ug
mobansay og usa ka klerk kinsa nag-
hupot sa pagkapari, nagbayad og

hingpit nga ikapulo, adunay lig-on
nga pagpamatuod sa ebanghelyo, ug
nagpakita og pagkaandam sa pagsu-
nod sa mga sugo sa Ginoo. Ang presi-
dente sa sanga mosiguro nga ang
klerk mosunod sa lagda sa Simbahan
sa pagdumala sa mga pundo.
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Ang usa ka interbyu mao ang usa
ka tigum tali sa usa ka pangulo ug
sa laing usa ka tawo. Sa usa ka in-
terbyu, ang pangulo mangutana,
maminaw, motudlo, ug mohatag og
tambag ngadto sa laing tawo. Ang
mga interbyu naghatag og kahiga-
yunan alang sa pagpakigbahin og
kasayuran o pagtaho sa buluhaton
sa usa ka tawo o sa balaan nga
tawag. Kini usab naghatag og kahi-
gayunan alang sa paghatag og mga
panudlo ug tambag. Ang usa ka in-
terbyu mao ang usa ka maayo nga
panahon alang sa usa ka pangulo sa
pagtudlo sa mga sakop sa mga dok-
trina, mga baruganan, ug mga tulu-
manon sa Simbahan, maggamit
sa mga kasulatan ug sa mga pagtu-
lun-an sa mga propeta sa ulahing
mga adlaw.

Ang presidente sa sanga mointerbyu
sa mga bata nga hapit na mag-edad
og walo ka mga tuig aron sa pagtino
sa ilang pagkaandam nga mabunya-
gan ug makumpirmahan nga mga
sakop sa Simbahan kon ang usa sa gi-
nikanan usa ka sakop sa Simbahan
ug ang duha mohatag og pagtugot
ngadto sa bunyag. (Ang mga pangulo
sa misyonaryo mointerbyu sa mga
kandidato sa bunyag kinsa nag- edad
og siyam o labaw pa o walo ka tuig
kansang mga ginikanan dili mga
sakop aron sa pagtino sa katakus sa
kandidato alang sa bunyag ug kum-
pirma.) Ang presidente sa sanga mo-
interbyu sa mga sakop sa sanga aron
sa pagtino sa katakus sa pagdawat sa
pagkapari, i-uswag diha sa pagka-
pari, o pag-alagad diha sa usa ka ba-
laan nga tawag sa Simbahan. Ang

Pag-interbyu
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presidente sa sanga ug presidente sa
misyon mointerbyu sa mga sakop sa
sanga sa pagtino sa katakus sa pagda-
wat og usa ka rekomen sa templo.

Ang mosunod nga mga sugyot maka-
tabang sa mga pangulo sa paghimo
sa mga interbyu nga labaw nga ma-
puslanon ug mabungahon.

1. Mopili og usa ka hilom nga dapit
diin ang pag-interbyu dili mabalda.

2. Mopahibalo sa tawo ngano nga
siya interbyuhon.

3. Mosukna og mga pangutana sa
mahigugmaon, direkta nga paagi.

4. Tuguti ang mga tawo sa pagpangu-
tana ug sa pagpadayag sa mga
pagbati.

5. Maminaw ngadto sa unsay isulti
sa tawo.

6. Mohatag og tambag, mga panudlo,
ug mga buluhaton sa tin-aw
nga paagi.

7. Mopasalamat ug moawhag sa tawo
ug, kon giaghat sa Espiritu, mopa-
matuod, mobasa sa mga tudling sa
kasulatan, ug mag-ampo pagdu-
ngan. Motabang sa tawo nga mag-
pabilin ang pagbati nga nalig-on
ug malaumon.

8. Mohatag og igong panahon alang
sa interbyu aron ang tawo dili mo-
bati nga gidalidali.

Kon mag-interbyu og usa ka babaye,
ang presidente sa sanga kinahanglan
nga mohangyo og usa ka lalaki kinsa
naghupot sa pagkapari nga magpabi-
lin diha sa duol nga lawak, diha sa
pasilyo, o hawanan, kon mahimo.
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Kon magtawag og mga sakop sa pag-
alagad diha sa mga katungdanan sa
Simbahan, ang mga pangulo sa pag-
kapari kinahanglan nga mointerbyu
sa matag tawo sa pribado aron maka-
hibalo kon ang tawo takus ba nga
moalagad; kon ang tawo aduna bay
abilidad, tinguha, ug panahon sa pag-
buhat sa balaan nga tawag; ug kon
ang sitwasyon ba sa banay sa tawo
makapahimo kaniya sa pag-alagad.

Kon ang pangulo mobati, pinaagi sa
inspirasyon, kana nga tawo mao ang
angay alang niana nga katungdanan,
siya mohangyo sa tawo sa pagdawat
sa balaan nga tawag, moklaro nga
kini gikan sa Ginoo. Siya mopasabut
sa yano nga paagi sa mga katungda-

nan ug mga panalangin sa balaan nga
tawag ug mopahibalo sa tawo nga
siya paluwaton human sa usa ka
angay nga panahon sa pag-alagad.

Sa dili pa motawag og usa ka minyo
nga babaye ngadto sa usa ka katung-
danan, ang usa ka pangulo kinahang-
lan makigsulti uban sa iyang bana ug
mosiguro nga siya moabag kaniya.
Kon magtawag og usa ka lalaki
ngadto sa usa ka katungdanan, ang
usa ka pangulo kinahanglan nga mo-
siguro nga ang asawa sa tawo moa-
bag kaniya. Ang usa ka pangulo
kinahanglan makigsulti uban sa mga
ginikanan sa dili pa motawag og usa
ka bata o batan-on sa pag-alagad diha
sa katungdanan sa Simbahan.

Pagtawag sa mga Sakop sa Pag-alagad 
diha sa mga Katungdanan sa Simbahan
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Kon ang mga sakop modawat sa ba-
laan nga tawag o i-orden ngadto
sa mga buhatan sa Aaronic nga
Pagkapari, usa ka sakop sa kapa-
ngulohan sa sanga kinahanglan nga
mopahigayon sa pagpaluyo kanila
diha sa usa ka tigum sa Simbahan
niadtong ilang gialagaran. Sa pagbu-
hat niini, ang tigdumala o nagpahi-
gayon nga opisyal mopaila sa mga
ngalan (diha sa tigum sa sakramento
alang sa balaang mga tawag sa
sanga o sa klase o korum alang sa
klase o mga opisyal sa korum) ug
mohangyo sa bag-ong gitawag nga
mga sakop sa pagbarug samtang
ang katiguman, klase, o korum mo-
paluyo kanila. Ang tawo kinsa mo-
paila sa mga ngalan niadtong
paluyohan mahimong moingon:

“Kami mitawag kang [isulti ang nga-
lan sa tawo] sa pag-alagad isip [isulti
ang katungdanan diin ang tawo gita-
wag] ug isugyot nga siya paluyohan
nianang balaan nga tawag. Kadtong
mouyon mahimong mopakita niini
pinaagi sa pagpataas sa kamot.
[Paghulat niadtong uyon nga mopa-
taas sa ilang mga kamot.] Kadtong
mosupak, kon aduna, mahimong
mopakita niini pinaagi sa pagpataas
sa kamot. [Paghulat sa makadiyot
alang niadtong mosupak nga mopa-
taas sa ilang mga kamot.]”

Usa ka sakop sa kapangulohan sa
sanga mahimong makigsulti sa pri-
bado uban ni bisan kinsa nga misu-
pak. Ang mga sakop nga gipaluyohan
kinahanglan nga mopataas sa ilang
mga kamot agi og uyon sa pagpa-

Pagpaluyo ug Pagpaluwat
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luyo. Kon ang mga ngalan sa duha
o daghang mga sakop gipresentar,
sila mahimong paluyohan isip usa
ka pundok.

Kon mopaluwat sa mga sakop gikan
sa mga katungdanan sa Simbahan,
ang pangulo sa pagkapari moin-
terbyu kanila, mopasalamat kanila sa
matinuoron nga paagi alang sa ilang
pag-alagad, ug mopasabut nga ang
panahon miabut alang sa ilang pag-
paluwat. Sa tigum sa sakramento, ang
tigdumala o nagpahigayon nga opis-

yal mopahibalo sa pagpaluwat gikan
sa mga katungdanan sa sanga. Kon
ang mga sakop gipaluwat gikan sa
mga katungdanan sa klase o korum,
ang tigdumala o nagpahigayon nga
opisyal mopahibalo sa mga pagpalu-
wat diha sa tigum sa klase o korum.
Sa pagpahibalo sa mga pagpaluwat,
ang mga pangulo mohangyo sa mga
sakop sa pagpakita sa ilang pagta-
mud pinaagi sa pagpataas sa kamot
alang sa pag-alagad sa matag sakop
nga gipaluwat.
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Ang mga sakop nga gitawag sa
mga katungdanan sa Simbahan kina-
hanglan nga igahin sa dili pa sila
magsugod sa pag-alagad (tan-awa
sa D&P 42:11). Ubos sa direksyon sa
tigdumalang awtoridad, usa o dag-
hang mga tawo kinsa naghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari, lakip sa
usa ka takus nga amahan o bana, ma-
himong moapil sa paggahin. Sila mo-
butang sa ilang mga kamot nga gaan
diha sa ulo sa tawo. Ang usa kinsa
mamulong:

1. Motawag sa hingpit nga ngalan
sa tawo.

2. Mosulti nga siya naggahin sa
tawo pinaagi sa awtoridad sa
Melchizedek nga Pagkapari.

3. Mogahin sa tawo ngadto sa ka-
tungdanan diin siya gitawag.

4. Mohatag og mga panalangin su-
mala sa giya sa Espiritu.

5. Motapos sa ngalan ni Jesukristo.

Kon maggahin og usa ka presidente
sa korum sa mga anciano, mga mag-
tutudlo, o mga deakono ang presi-
dente sa misyon o sanga motugyan sa
mga yawe sa kapangulohan niana
nga korum diha sa tawo nga gigahin.

Paggahin sa mga Sakop ngadto sa Balaang 
mga Tawag
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Ang mga ordinansa sa pagkapari
mao ang sagrado nga mga buhat nga
gihatag sa Ginoo ug ipahigayon pina-
agi s awtoridad sa pagkapari. Ang
mga panalangin sa pagkapari gihatag
pinaagi sa awtoridad sa pagkapari
alang sa pag-ayo, paghupay, ug pag-
awhag. Ang mga kaigsoonan kinsa
mopahigayon sa mga ordinansa ug
mga panalangin adunay kapangako-
han sa pag-andam sa ilang mga kau-
galingon pinaagi sa pagpuyo sumala
sa mga baruganan sa ebanghelyo ug
maningkamot nga magiyahan pinaagi
sa Balaan nga Espiritu. Sila mopahi-
gayon sa matag ordinansa ug panala-
ngin sa ligdong nga paagi. Ang

matag ordinansa ug panalangin kina-
hanglan nga ipahigayon:

1. Pinaagi sa ngalan ni Jesukristo.

2. Pinaagi sa awtoridad sa pagkapari.

3. Uban sa bisan unsang gikinahang-
lan nga mga pamaagi, sama sa gi-
piho nga mga pulong o gibalaan
nga lana.

4. Kon diin gikinahanglan, ang mga
ordinansa kinahanglan gayud nga
adunay pagtugot sa gitudlo nga
pangulo sa pagkapari kinsa naghu-
pot sa tukma nga mga yawe. Ang
mga ordinansa nga nagkinahanglan og
pagtugot sa pangulo sa pagkapari mao

Mga Ordinansa ug mga Panalangin
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ang paghatag og ngalan ug pagpanala-
ngin sa mga bata, pagpahigayon sa
mga bunyag ug mga kumpirma, pag-
tugyan sa pagkapari ug pag-orden
ngadto sa usa ka buhatan sa pagkapari,
pagpanalangin ug pagpaambit sa sak-
ramento, ug pagpahinungod sa mga
lubnganan.

Tan-awa ang Sumbanan nga Basahon sa
Banay alang sa panudlo sa piho nga
mga ordinansa ug mga panalangin.
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Ang mga pangulo sa Simbahan 
modapit sa tanang mga sakop sa
Simbahan, bisan asa sila magpuyo, sa
pag-abag sa misyon sa Simbahan pi-
naagi sa pagtuman sa sukaranang
mga kapangakohan, lakip sa (1) pag-
pakigbahin sa ebanghelyo pinaagi sa
pagpamatuod kon giaghat sa
Espiritu; (2) pagtabang sa tagsatagsa
ug sa mga banay nga mahingpit ang
ilang mga kaugalingon sa ilang
panaw ngadto sa pagka-imortal ug
kinabuhing dayon pinaaagi sa pagsu-
nod sa mga sugo, pag-alagad sa ilang

isig ka tawo, ug sa pagdawat sa
mga ordinansa ug mga pakigsaad sa
ebanghelyo; (3) pagtabang sa tagsa-
tagsa ug sa mga banay sa ilang pag-
siksik alang sa namatay nga mga
katigulangan ug sa pag-awhag kanila
sa pagdawat sa mga ordinansa sa
templo. Ang tanang mga sakop sa
Simbahan makaabag sa misyon sa
Simbahan pinaagi sa pagtuman niini
nga mga kapangakohan. Alang sa du-
gang kasayuran bahin niini nga mga
kapangakohan, tan-awa sa Sumbanan
nga Basahon sa Banay.

Mga Kapangakohan sa Sakop
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Ang mga sanga diin ang presidente
sa sanga mao lamang ang usa kinsa
naghupot sa Melchizedek nga
Pagkapari o kinsa usa ka pari diha
sa Aaronic nga Pagkapari makahimo
og tigum sa sakramento ug tigum sa
panudlo sa ebanghelyo sa Domingo
alang sa mga sakop.

Ang mga sanga nga adunay na-orga-
nisar nga korum sa mga anciano
maghimo sa mosunod nga mga tigum
dugang ngadto niadtong gihisgutan
sa miaging parapo.

1. Tigum sa pagkapari

2. Tigum sa Domingo alang sa mga
babaye, batan-ong mga babaye ug
mga bata

3. Tigum sa komite sa tigdumala sa
pagkapari

4. Tigum sa konseho sa sanga

Kon ang gidaghanon sa mga sakop
igo ug kon ang mga pangulo ug mga
dapit tigumanan anaa, mahimong dili
ipadayon sa usa ka sanga ang tigum
sa Domingo alang sa mga babaye,
batan-ong mga babaye, ug mga bata
ug mahimo sa mosunod nga mga
tigum dugang niadtong gilista sa mi-
aging parapo:

1. Kapunongan sa Kahupayan

2. Aaronic nga Pagkapari (Batan-ong
mga Lalaki)

3. Primarya

4. Pang-Domingo nga Tulunghaan

5. Batan-ong mga Babaye

6. Mutual, diin ang batan-ong mga la-
laki sa Aaronic nga Pagkapari ug
Batan-ong mga Babaye sa sama nga
panuigon magbulag sa pagtigum

Mga Tigum
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o magtipon sa usa ka gabii sa se-
mana o sa Sabado alang sa mga 
kalihokan ug panudlo sa mga
batan-on ubos sa direksyon ug pag-
dumala sa kapangulohan sa sanga.

Mga Opsyon alang sa
Iskedyul sa Tigum sa
Domingo
Ang Kasayuran alang sa mga Pangulo sa
Pagkapari ug Kaabag bahin sa Kurikulom
nagpakita og mga opsyon alang sa
mga iskedyul sa tigum sa Domingo.

Gabii sa Banay
Ang matag banay maghimo og usa ka
gabii sa banay sa ilang kaugalingong
panimalay dili moubos kausa sa usa
ka semana (tan-awa sa Sumbanan nga
Basahon sa Banay).

Tigum sa Sakramento
Ang presidente sa sanga modumala
sa tigum sa sakramento, sa panahon
diin ang takus nga mga kaigsoonan
kinsa naghupot sa angay nga pagka-
pari mopanalangin ug mopaambit sa
sakramento. Ang usa ka sakop sa ka-
pangulohan sa sanga mopahigayon
sa tigum ug maningkamot nga kini
magsugod sa tukma nga panahon.
Usa ka sundanan sa agenda mosunod:

1. Mo-welcome ug mopahimutang sa
espirituhanong kahimtang sa
tigum

2. Mubo nga mga pahibalo

3. Pagsugod nga himno ug pag-ampo

4. Atimanonon sa sanga

5. Himno sa sakramento ug pagpa-
ngalagad sa sakramento

6. Mga mamumulong bahin sa mga
hilisgutanan sa ebanghelyo nga gi-
base sa mga kasulatan ug sa mga
pagtulun-an sa mga apostoles ug
mga propeta sa ulahing mga adlaw.

7. Tunga-tunga sa mga mamumu-
long, mao ang higayon sa koro o
sa katiguman, sa kasagaran usa ka
himno gikan sa basahon sa himno
(opsyonal)

8. Panapos nga himno ug pag-ampo

Makausa sa matag bulan, sa kasaga-
ran sa unang Domingo, ang tigum sa
sakramento mao usab ang tigum sa
puasa ug pagpamatuod. Ang mga
sakop gidapit sa pagsimba uban sa
espiritu sa pagpuasa ug pag-ampo
human sa wala pagkaon ug pag-inom
sulod sa duha ka mga kan-anan kon
itugot sa ilang panglawas.

Human ang sakramento mapanala-
ngini ug mapaambit, ang sakop sa
kapangulohan sa sanga nga nagpahi-
gayon sa tigum sa puasa ug pagpa-
matuod mopadayag sa iyang
pagpamatuod bahin ni Jesukristo ug
sa ebanghelyo ug modapit sa ubang
mga sakop sa paghatag sa ilang mga
pagpamatuod alang sa nahibilin nga
panahon sa tigum. Ang tigum mata-
pos uban sa usa ka himno ug pag-
ampo. Ang sakramento panalanginan
ug ipaambit sa matag tigum sa sakra-
mento (tan-awa sa “Mga Ordinansa
ug mga Panalangin” dinhi niini nga
sumbanan nga basahon).
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Tigum sa Pagkapari
Ang tigum sa pagkapari himoon sa
dili pa o human sa tigum sa sakra-
mento. Ang usa ka sakop sa kapangu-
lohan sa sanga mopahigayon sa
pagsugod nga tulumanon. Usa ka
sundanan nga agenda mosunod:

1. Mo-welcome ug mopahimutang sa
espirituhanong kahimtang

2. Mubo nga mga pahibalo ug atima-
nonon

3. Pagsugod nga himno ug pag-ampo

4. Panagbulag sa korum alang sa ati-
manonon ug panudlo

5. Panapos nga pag-ampo diha sa
mga korum

Human sa pagsugod nga mga bulu-
haton, ang tanang hamtong nga mga
lalaki (19 ug labaw pa) magtigum

diha sa mga tigum sa korum sa mga
anciano, nga dumalahon sa presi-
dente sa korum sa mga anciano.

Ang tanang batan-ong mga lalaki
(12 hangtud sa 18) magtigum diha
sa tigum sa korum sa Aaronic nga
Pagkapari, nga gidumala sa presi-
dente sa sanga. Kon ang tigumanan
nga mga lawak ug gidaghanon sa
mga sakop limitado, ang batan-ong
mga lalaki sa Aaronic nga Pagkapari
mahimong magtigum uban sa mga
kaigsoonan sa Melchizedek nga
Pagkapari. Bisan pa niana, kon ang
gidaghanon sa batan-ong mga lalaki
igo na, ug adunay igong pangulo
nga hamtong ug adunay magamit
nga tigumanan nga mga lawak, ang
mga deakono, mga magtutudlo, ug
mga pari magtigum sa ilang lahi nga
mga korum. (Tan-awa sa Sumbanan
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nga mga Basahon sa mga Pangulo sa
Pagkapari ug Kaabag.)

Tigum sa Domingo alang sa
mga Babaye, Batan-ong mga
Babaye, ug mga Bata
Sa gagmay nga mga sanga nga
gamay ra ang igsoong mga babaye ug
mga bata nga i-organisar ug itigum
ingon nga linain nga mga kaabag,
ang presidente sa Kapunongan sa
Kahupayan mopahigayon sa pagsu-
god nga mga tulumanon. Ang tigum
mahimong maglakip sa:

1. Pag-welcome ug pagpahimutang sa
espirituhanong kahimtang

2. Mubo nga mga pahibalo ug atima-
nonon

3. Usa ka pagsugod nga himno ug
pag-ampo

4. Mga himno ug awit sa mga bata

5. Panudlo sa presidente sa
Kapunongan sa Kahupayan o mag-
bulag-bulag ngadto sa mga klase

6. Panapos nga pag-ampo

Kon walay lugar alang linain nga pag-
sugod nga mga tulumanon sa gagmay
nga mga sanga, ang mga lalaki, ug
mga babaye, ug mga bata magtigum
pagpundok alang sa hiniusang pagsu-
god nga mga tulumanon nga ipahiga-
yon sa presidente sa sanga.

Kon modaghan ang mga sakop sa
sanga ang batan-ong mga babaye
(nag-edad og 12 hangtud sa 18) mahi-
mong makigtigum uban sa
Kapunongan sa Kahupayan samtang
ang mga bata (nag-edad og 3 hangtud

sa 11) magtigum ubos sa direksyon sa
usa ka igsoong babaye nga gitudlo sa
presidente sa sanga.

Kon ang Kapunongan sa
Kahupayan, Batan-ong mga Babaye,
Primarya, ug Pang-Domingo nga
Tulunghaan na-organisar diha sa usa
ka sanga, ang Kapunongan sa
Kahupayan ug Batan-ong mga
Babaye maglain ug tigum sa
Domingo sa sama nga panahon sa
tigum sa pagkapari. Ang Pang-
Domingo nga Tulunghaan magti-
gum human sa tigum sa pagkapari.
Ang Primarya himoon sa samang
panahon sa mga tigum sa pagkapari,
Kapunongan sa Kahupayan, sa
Batan-ong mga Babaye, ug sa Pang-
Domingo nga Tulunghaan. Ang pag-
sugod nga mga buluhatunon sa
primarya ug panahon sa pagpakig-
bahin gipahigayon sa katunga sa pa-
nahon, ug panudlo sa klase
ipahigayon sa panahon sa laing ka-
tunga. Sa mga tigum sa kaabag, ang
mga sakop mag-ampo, mag-awit og
mga himno, magtudlo, ug magkat-
on sa ebanghelyo ginamit ang mga
materyal nga gisugyot diha sa
Kasayuran alang sa mga Pangulo sa
Pagkapari ug sa Kaabag bahin sa
Kurikulom.

Tigum sa Tigdumalang
Komite sa Pagkapari
Ang kapangulohan sa sanga, klerk,
tigdumalang kalihim, presidente sa
korum sa mga anciano, presidente sa
Batan-ong mga Lalaki sa sanga, ug
pangulo sa misyon sa sanga (kon gi-
tawag) naglangkob sa tigdumalang

20



komite sa pagkapari. Kini nga komite
magtigum sa kanunay kon gikina-
hanglan aron sa pagsabut-sabut sa
mga kalihokan sa sanga, mga pro-
grama, ug pag-alagad aron sa pagsi-
guro nga sila nakapalig-on sa mga
banay ug sa tagsa-tagsa ug makatu-
bag sa mga panginahanglan sa mga
sakop. Ang presidente sa sanga mo-
dumala. Ang komite nahisgot ug ma-
kigsabut sa mao nga mga
kapangakohan sa pagkapari isip pag-
tudlo sa banay, misyonaryo nga
buhat, ug buhat sa templo ug kasay-
sayan sa banay.

Tigum sa Konseho sa Sanga
Ang kapangulohan sa sanga, klerk,
tigdumalang kalihim, presidente sa
korum sa mga anciano, presidente sa
Batan-ong mga Lalaki sa sanga, ug

pangulo sa misyon sa sanga (kon gi-
tawag); ang mga presidente sa
Kapunongan sa Kahupayan, Batan-
ong mga Babaye, Primarya, ug Pang-
Domingo nga Tulunghaan; ug ang
tigpahiluna sa pagpalambo sa mag-
tutudlo sa sanga magtigum isip kon-
seho sa sanga. Niini nga mga tigum
ang konseho magtinguha sa paglig-
on sa tagsa-tagsa ug sa mga banay sa
espirituhanong paagi; magtabang ka-
nila sa pagpangandam sa pagdawat
og mga ordinansa sa templo; magpa-
lambo sa retensyon sa bag-ong mga
kinabig; magtudlo sa mga baruganan
sa pag-atiman alang sa mga kabus,
makigsabut sa mga programa sa
sanga, mga kalihokan, ug mga pag-
alagad; ug mosulbad sa mga prob-
lem sa sanga. Ang presidente sa
Kapunongan sa Kahupayan maghis-
got sa mga panginahanglan sa mga
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babaye, batan-ong mga babaye, ug
sa mga bata diha sa sanga kon ang
mga presidente sa Batan-ong mga
Babaye ug Primarya wala pa mata-
wag. Ang presidente sa sanga moda-
pit og mga ideya ug mga sugyot ug

motabang sa uban nga moapil sa
hingpit sa panaghisgutan, sa mga
desisyon, ug mga plano. Siya mo-
huna-huna pag-ayo sa ilang mga
sugyot sa paghimo og mga plano
ug maghatag og mga buluhaton.
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Ang mga gabii sa banay himoon sa
mga panimalay sa sakop. Ang ubang
mga tigum sa sanga himoon sa usa
ka panimalay,usa ka inabangan nga
gambalay, o usa ka gipanag-iya nga
gambalay sa Simbahan. Ang kapa-
ngulohan sa misyon makahatag og
kasayuran sa pag-angkon ug pag- ati-

man sa usa ka tigumanan nga dapit
alang sa sanga. Kini nga mga pangulo
makahatag usab og kasayuran sa
pag-abang og usa ka tigumanan nga
dapit ug sa mga kwalipikasyon alang
sa pagtukod og usa ka panag-iyahon
nga gambalay sa Simbahan.

Tigumanan nga mga Dapit
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Ang Simbahan momantala sa kapa-
nguhaan nga mga materyal aron sa
pagtabang sa mga sakop nga makat-
on ug magpuyo sa ebanghelyo ni
Jesukristo. Kini nga mga materyal
naglakip sa mga kasulatan, mga
manwal sa leksyon, sa Liahona, arte
sa ebanghelyo, ug mga sumbanan
nga mga basahon. Ang mga mater-
yal sa Simbahan gibase diha sa mga
kasulatan ug sa mga pulong sa mga
propeta sa ulahing mga adlaw. Ang
mga materyal alang sa usa ka sanga
naglangkob sa sukaranan o kinatibuk-
ang kurikulom nga mga materyal
o kombinasyon sa duha (tan-awa
sa Kasayuran alang sa mga Pangulo
sa Pagkapari ug Kaabag bahin sa
Kurikulom). Kon ang Liahona anaa,
ang matag banay diha sa sanga ki-
nahanglan nga mo-subscribe.

Matag tuig ang buhatan sa erya o
sentro sa pag-apud-apod mopadala
ngadto sa sanga og mga manwal sa
leksyon, ubang mga kapanguhaan
nga mga materyal, ug kasayuran
bahin sa pag-order og dugang mga
kopya o ubang gitugutan nga mga
materyal.

Ang mga pangulo sa sanga kina-
hanglan nga motipig sa kapangu-
haan nga mga materyal sa gambalay
diin ang mga tigum sa sanga paga-
himoon o sa panimalay sa usa ka
sakop. Ang mga pangulo kinahang-
lan nga mopahibalo sa mga
sakop nga ang mga materyal anaa
ug kinahanglan nga i-awhag ang
paggamit niini alang sa pagpangan-
dam sa mga leksyon ug mga pakig-
pulong ug alang sa personal nga

Kapanguhaan nga mga Materyal
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pagtuon. Ang mga magtutudlo ma-
himong hatagan sa mga manwal sa
klase o sa korum, apan sila kina-

hanglan nga awhagon sa pag-uli
niini ngadto sa sanga o purok inig
luwat nila isip mga magtutudlo.
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Ubos sa direksyon sa mga pangulo sa
sanga, ang sanga magplano ug mopa-
dayon sa mga kalihokan nga makatu-
bag sa mga panginahanglan sa mga
sakop. Bisan pa niana, ang mga kali-
hokan sa sanga kinahanglan nga dili
makigkompetensya uban sa mga kali-
hokan sa banay o makasamok sa ki-
nabuhi sa banay. Ang tanang mga
kalihokan kinahanglan nga dili mahal
aron malikayan ang dili pagpaapil ni

bisan kinsang sakop sa sanga tungod
sa gasto. Ang bisan unsang galasto-
han sa mga pundo nagkinahanglan
og pagtugot una sa kapangulohan sa
sanga. Ang mga kalihokan nga gip-
lano alang sa Domingo kinahanglan
nga angay alang sa adlaw nga
Igpapahulay. Walay mga kalihokan
ang planohon alang sa mga gabii sa
Lunes tungod kay kini gitagana alang
sa gabii sa banay.

Mga Kalihokan
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Ang mga himno sa Simbahan ug
ubang angay nga musika, bisan gipa-
tugtug o giawit, mahinungdanon diha
sa mga tigum sa Simbahan, diha sa
mga panimalay, ug diha sa personal
nga mga kinabuhi. Angay nga mga
musika makita diha sa Mga Baruganan

sa Ebanghelyo, Himno ug mga Awit sa
mga Bata, nga anaa sa pipila ka mga
pinulongan. Ang pagbansay sa mu-
sika ug sa mga keyboard mahimong
magamit alang niadtong nag-alagad o
kinsa moalagad sa umaabot nga bala-
ang mga tawag sa musika.

Musika
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Ang Ginoo misugo sa Simbahan sa
pagtipig og mga talaan. Upat ka mga
matang sa mga talaan, gihimo aron sa
pagtabang sa mga pangulo nga ma-
kaabag sa mga sakop ug ang mao nga
mga porma nga gisangkap, mao ang:

• Mga talaan sa panalapi (amot sa
mga sakop ug binulan nga taho sa
panalapi).

• Mga taho sa kauswagan sa sakop
(pagtambong sa sakop ug buhatan
sa pagkapari sa bag-o nga mga ki-
nabig).

• Mga talaan sa pagkasakop 
(kasayuran sa sakop, lakip sa
mga ordinansa).

• Mga talaan sa kasaysayan (pagpa-
luyo sa mga opisyal ug talaan sa
mga kalihokan).

Sa pagtipig niini nga mga talaan ug
sa pag-andam niini nga mga taho,
ang presidente sa sanga kinahanglan
nga mosunod sa mga panudlo sa pre-
sidente sa misyon. Siya mahimong
motawag og usa ka klerk sa sanga sa
pagtabang sa pagtipig sa mga talaan.

Ubos sa direksyon sa presidente sa
misyon, ang mga pangulo sa sanga
gitudloan sa pagkamahinungdanon
ug sa paggamit sa mga talaan ug sa
mga taho ug sa pagtala sa mahinung-
danon nga mga masaysayon nga mga
hitabo sa sanga o purok. Tinipigan
nga kasayuran sa mga talaan sa
Simbahan kinahanglan nga bantayan
pag-ayo niadtong kinsa naggunit nii-
ning sagrado nga mga talaan.

Mga Talaan ug mga Taho
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Ang Ginoo mihatag sa matag sakop
sa Simbahan sa kahigayunan sa pag-
dawat sa buhong nga mga panala-
ngin pinaagi sa pagbayad sa mga
ikapulo ug mga halad ug pinaagi sa
paghatag sa ubang mga amot. Ang
mga sakop mobayad sa ikanapulo sa
ilang kinitaan isip ikapulo. Dugang
pa, sila gidapit sa pagpuasa sulod sa
duha ka mga kan-anan makausa sa
matag bulan sa Domingo sa puasa ug
mohatag og sa labing ubos sa bili
niini nga mga kan-anan ngadto sa
Simbahan alang sa pag- atiman sa
mga kabus ug sa mga timawa sa

sanga. Usab ang mga sakop gidapit
sa pag-amot sa pundo sa Simbahan
alang sa misyonaryo nga buhat, mag-
tukod og mga templo, ug sa ubang
mga paningkamot sa Simbahan.

Kon mahimo, duha ka mga igsoong
lalaki kinsa naghupot sa pagkapari
kinahanglan nga moabli sa mga sobre
nga adunay mga ikapulo, mga halad,
ug ubang mga amot, kinahanglan nga
mohimo og mga resibo, ug kinahang-
lan nga modeposito sa kwarta o moti-
pig niini sumala sa sugo sa presidente
sa misyon.

Mga Panalapi
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Ang mga pangulo sa pagkapari sa
misyon motudlo sa mga pangulo sa
pagkapari kon unsaon sa paggiya sa
sanga, mopatuman sa sukaranan nga
mga kapangakohan sa pagkapari, ug
motabang sa mga sakop sa paggamit
sa pagkapari diha sa ilang mga kina-
buhi. Ang mga pangulo sa pagkapari
sa misyon makahatag usab og giya
alang sa mga pangulo sa kaabag sa
sanga sa pagtuman sa ilang mga ka-
pangakohan.

Ang mga pangulo sa pagkapari sa
misyon mosiguro nga ang matag
sanga adunay mga materyal nga giki-
nahanglan alang sa sanga aron mag-
malampuson nga maglihok isip usa
ka yunit sa Simbahan.

Alang sa dugang kasayuran bahin
sa pagpangulo, tan-awa sa Sumbanan
nga Basahon sa mga Pangulo sa Pagkapari
ug Kaabag.

Pagbansay sa Pagpangulo

30



Ang lokal nga mga pangulo ug ang
ubang mga sakop mahimong mokuha
sa mga materyal sa Simbahan, lakip
na sa mga kasulatan, mga tun-anan
sa pagtuon, mga magasin sa
Simbahan, mga garment, ug sinina sa
templo, gikan sa ilang sentro sa Pag-
apud-apod sa Simbahan o sentro sa
pag-alagad, gikan sa Sentro sa Pag-

apud-apod sa Salt Lake, o pinaagi sa
opisyal nga Internet site, sa Simbahan
nga anaa sa www.lds.org.

Kasayuran bahin sa buhat sa kasaysa-
yan sa banay makita sa Internet site
sa kasaysayan sa banay sa Simbahan
nga nahimutang sa www.familyse-
arch.org.

Pagkuha og mga Materyal sa Simbahan
ug sa Pagpangita og Kasayuran bahin sa
Kasaysayan sa Banay
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