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Pasiuna ngadto sa Batakang Programa sa Yunit
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“Kami nagtuo sa sama nga kapuno-
ngan nga diha sa Karaan nga
Simbahan” (Mga Artikulo sa Hugot
nga Pagtuo 1:6).

Atol sa Iyang mortal nga pangalagad,
ang Ginoo nga si Jesukristo mitukod
sa Iyang Simbahan uban sa mga tu-
mutuo sa yano nga paagi. Iyang gi-
paorganisar ang Iyang mga Apostoles
og gagmayng mga grupo sa mga
sakop nga may usa ka tigdumala nga
priesthood lider aron mangalagad
ngadto kanila.

Ang nahauna nga mga sakop sa
Simbahan nakatubo ug nakauswag
diha sa ebanghelyo tungod kay si
Kristo ug ang Iyang mga Apostoles:

1. Nagpabiling nakatutok nganha sa
pagtudlo sa mga baruganan ug
mga doktrina sa ebanghelyo.

2. Miawhag sa mga sakop sa pagda-
wat sa mga ordinansa ug sa pag-
himo ug paghupot sa nag-ubang
mga pakigsaad.

3. Mitudlo sa mga sakop sa pag-alagad
sa espirituhanon ug temporal nga
mga panginahanglan sa usag-usa.

4. Mipabilin sa organisasyon nga
yano.

Ang susama nga mga baruganan sa
pag-organisar ug pagdumala gigamit
sa mga lider sa Simbahan diha sa
Basahon ni Mormon. “Ug sa ingon si
Alma ug si Amulek mipadayon, ug

usab daghan pa kinsa napili alang sa
buhat, sa pagsangyaw sa pulong sa ti-
buok yuta. Ug ang katukuran sa sim-
bahan nahimo nga nalukop sa tibuok
yuta” (Alma 16:15).

Ang susama nga mga baruganan gi-
gamit usab sa sayo nga mga katui-
gan sa pagpahiuli sa Simbahan. Ang
mga sakop sa Simbahan karon mas
maalagaran pag-ayo pinaagi sa pag-
sunod niining sama nga mga baru-
ganan sa pag-organisar ug
pagdumala.

Kon ang Area Presidency mohatag 
og katungod, ang Batakang Programa
sa Yunit mahimong gamiton alang 
sa pagtukod ug pag-organisar sa
Simbahan sa mga dapit sa kalibutan
diin:

1. Ang Simbahan anaa pa lang sa
iyang bag-ong pagsugod.

2. Ang mga sakop nagkatag-katag sa
lagyong mga dapit.

3. Ang gidaghanon sa mga sakop
gamay ra ug ang pagpangulo nag-
sugod pa lang sa paglambo.

4. Mga ward ug mga stake wala pa
maorganisar.

5. Ang mga sakop adunay espesyal
nga mga panginahanglan sa pinu-
longan o ubang espesyal nga mga
panginahanglan.

Uban sa pagtugot sa Area Presidency,
ang Batakang Programa sa Yunit ma-



himo usab nga gamiton diin susama
nga mga kondisyon anaa sa mga
stake.

Sa pagtukod sa Simbahan ubos niini
nga mga kondisyon, ang mga sakop
i-organisar ngadto sa gagmay nga
mga grupo nga gitawag og mga
branch.

Mga sumbanan alang sa Batakang
Programa sa Yunit gihatag dinhi niini
nga publikasyon ug diha sa Sumbanan

nga Basahon sa Banay (aytem numero
31180), Sumbanan nga Basahon sa
Sanga (31179), Sumbanan nga Basahon
sa mga Pangulo sa Pagkapari ug Kaabag
(31178), ug Sumbanan nga Basahon sa
Pagtudlo (34595). Kon ang mga yunit
hingpit nga maorganisar ngadto sa
pagka-stake ug pagka-ward, kina-
hanglan nila nga mogamit sa
Tamdanan nga Basahon sa mga Panudlo
sa Simbahan (35205 ug 35209).
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“Ug karon, tan-awa, Ako moingon
nganha kanimo nga ikaw moadto
ngadto. . . ug mosangyaw sa akong
ebanghelyo ngadto kanila; ug tungod
kay sila nakadawat sa imong mga
pagtudlo ikaw makahimo sa akong
simbahan nga pagatukuron diha ka-
nila” (Doktrina ug mga Pakigsaad
28:8; tan-awa usab sa 33:5–6).

1. Organisasyon

Pamilya

Ang pamilya mao ang sukaranang
yunit sa Simbahan. Makit-an ninyo
ang mga panudlo mahitungod sa pa-
milya ug pagpuyo sa ebanghelyo
sulod sa panimalay diha sa Sumbanan
nga Basahon sa Banay.

Branch

Kon adunay duha o daghan pa nga
mga pamilya sa usa ka dapit, ug dili
mominos usa sa mga sakop usa ka
takus nga priest sa Aaronic
Priesthood o usa ka takus nga naghu-
pot sa Melchizedek Priesthood, ang
usa ka branch mahimong organisa-
hon. Ang branch mahimong magsu-
god sa yano, uban sa usa ka branch
president lamang kinsa motan-aw sa
mga sakop pinaagi sa pagbisita sa
ilang mga panimalay ug mag-awhag
kanila sa ilang mga katungdanan. Sa
niini nga mga kahimtang, ang branch
magpahigayon sa sakrament miting
lamang ug usa ka panahon sa pag-
tudlo sa ebanghelyo, ginamit ang
mga kasulatan ug ang manwal nga
Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110) 
o ang manwal nga Mga Sukaranan sa
Ebanghelyo (31129). Tan-awa ang
Eskedyul A sa pahina 8.

Samtang ang branch magkadako ug
aduna na unyay mga pangulo, ang el-
ders quorum kinahanglan maorgani-
sar. Ang branch president mahimo na
unya dayon nga mogamit sa ubang
naghupot sa priesthood sa pagtabang
sa pagbantay sa mga sakop pinaagi
sa home teaching. Atol sa panahon sa
pagtudlo sa ebanghelyo sa Domingo,
ang priesthood miting kinahanglan
ipahigayon, mao usab ang tinipon
nga miting alang sa mga babaye,

Lima ka mga Elemento sa Batakang 
Programa sa Yunit
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batan-ong mga babaye, ug alang sa
mga bata. Tan-awa ang Eskedyul A sa
pahina 8.

Samtang ang mga sakop ug mga pa-
ngulo magpadayon sa pagdaghan, ug
kon anaay magamit nga mga kahima-
nan sa pagmiting, ang mga korum sa
Aaronic Priesthood ug ang mga auxi-
liary nga Relief Society, Primarya,
Young Women, ug Sunday School
mahimong maorganisar. Mga klase sa
pagtudlo sa ebanghelyo sa Domingo
ipahigayon sumala sa gipakita diha
sa Eskedyul B ug C sa pahina 8 ug 9.

Sa katingbanan, ang programa mag-
sugod sa indibidwal o pamilya.
Dayon ang usa ka branch i-organisar.
Dayon sa pagkalig-on sa priesthood
ug ang mga sakop managhan, ang
mga korum sa priesthood ug dayon
ang mga auxiliary mahimong organi-
sahon.

Makakita kamo og mas detalyado
nga mga panudlo sa pagtukod, pag-
organisar, ug pagdumala sa branch
diha sa Sumbanan nga Basahon sa
Sanga ug sa Sumbanan nga Basahon sa
mga Pangulo sa Pagkapari ug Kaabag.

2. Tigumanan nga mga Dapit
Mga family home evening, nga gipa-
sabot diha sa Sumbanan nga Basahon
sa Banay, ipahigayon diha sa mga pa-
nimalay sa mga sakop.

Ang mga miting sa branch ipahiga-
yon diha sa usa ka panimalay, sa
inabangan nga gambalay, o sa usa
ka gambalay nga gipanag-iya sa
Simbahan. Ang mission presidency
makahatag og impormasyon mahi-
tungod sa pag-angkon ug pagmente-
nar og usa ka tigumanan alang sa
branch, sumala sa gipasabot diha sa
Sumbanan nga Basahon sa Sanga.
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Mga miting sa branch ipahigayon diha sa usa ka panimalay, sa inabangan nga 
gambalay, o sa usa ka gambalay nga gipanag-iya sa Simbahan.



3. Kurikulum
Ang Simbahan nagmantala og mga
materyal sa kurikulum alang sa pag-
tudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo
diha sa panimalay ug diha sa mga
yunit sa Simbahan. Kini nga mga ma-
teryal gibasi sa mga kasulatan ug sa
mga pagtulun-an sa mga propeta sa
ulahing mga adlaw. Kini motabang sa
mga sakop nga makat-on ug maka-
puyo sa ebanghelyo. Kini sila mag-
giya usab sa mga sakop sa ilang
pagtuon sa mga kasulatan ug sa mga
pulong sa mga apostoles ug mga pro-
peta sa ulahing mga adlaw.

Ang unang mga materyal nga maan-
dam diha sa usa ka pinulongan mao

ang manwal nga Mga Baruganan sa
Ebanghelyo (o ang manwal nga Mga
Sukaranan sa Ebanghelyo) ug ang Mga
Mensahe sa Unang Kapangulohan ug
ang Mga Mensahe sa Visiting Teaching.
Samtang ang Simbahan magpadayon
sa pagtubo, ang mga kasulatan,
ubang mga materyal sa kurikulum,
ug mga magasin sa Simbahan paga-
andamon aron magamit.

Kon ang branch motubo ngadto sa
punto nga ang mga klase sa pries-
thood ug auxiliary mapahigayon, ang
mosunod nga mga kapanguhaan sa
kurikulum mahimong gamiton kon
kini sila anaa na:
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Melchizedek Priesthood ug
Aaronic Priesthood

Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa
Pagkapari, Bahin A
Mga Katungdanan ug mga Panalangin sa
Pagkapari, Bahin B 

Relief Society ug Young
Women

Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Bahin A
Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw, Bahin B 

Primarya Primarya 3: Pilia ang Matarung B
Primarya 4: Basahon ni Mormon

Sunday School Mga Baruganan sa Ebanghelyo (o Mga
Sukaranan sa Ebanghelyo)

Ang mga kasulatan, Sumbanan nga Basahon sa Banay, Sumbanan nga Basahon sa
mga Pangulo sa Pagkapari ug Kaabag, Sumbanan nga Basahon sa Pagtudlo, Mga
Mensahe sa Unang Kapangulohan, Mga Mensahe sa Visiting Teaching, ug Mga
Himno ug mga Awit sa mga Bata mahimong magamit aron sa pagdugang sa
mga materyal sa kurikulum nga gilista sa ibabaw kon gikinahanglan.



Ang tuig sa kurikulum magsugod sa
tibuok kalibutan sa 1 sa Enero.
Tukma nga mga materyal sa kuriku-
lum nga may mga panudlo ihatag
kon ang usa ka branch maorganisar
ug tinuig human niana.

4. Pagtudlo
Ang pagtudlo sa ebanghelyo sulod sa
panimalay ug diha sa mga miting sa
Simbahan mahinungdanon alang sa
espirituhanong pagtubo ug alang sa
pagpalig-on sa personal nga pagpa-
matuod. Ang tanang mga sakop sa
Simbahan mga magtutudlo, bisag isip
mga ginikanan, mga lider, mga mag-
tutudlo sa klase, o mga home teacher
o mga visiting teacher.

Ang panimalay kinahanglan mao ang
sentrong dapit nga ang ebanghelyo
matudlo. Ang panimalay giabagan pi-
naagi sa mga pagtulun-an ug pagkat-
on nga makuha diha sa mga miting
sa Simbahan.

Ang Ginoo miingon: “Ug ako mohatag
nganha kaninyo og usa ka sugo nga
kamo motudlo sa usag usa sa doktrina
sa gingharian. Pagtudlo kamo nga ma-
kugihon ug ang akong grasya mouban
kaninyo, aron kamo matudloan nga
labaw sa hingpit diha sa teoriya, diha
sa baruganan, diha sa doktrina, diha sa
balaod sa ebanghelyo, diha sa tanan
nga mga butang mahitungod ngadto

sa gingharian sa Dios, nga angay alang
kaninyo sa pagsabut” (D&P 88:77–78).

Diha sa Sumbanan nga Basahon sa
Pagtudlo makakita kamo og mga ba-
ruganan nga makatabang kaninyo sa
pagtudlo sa ebanghelyo sa yano, ma-
anindot, ug sa epektibo nga paagi.

5. Mga Rekord ug mga
Report
Ang Ginoo mimando sa Simbahan
nga maghimo og mga rekord. Upat
ka mga klase sa mga rekord ang hi-
moon sa branch: mga rekord sa pana-
lapi, mga rekord sa mga sakop,
historikal nga mga rekord, ug mga
report sa pag-uswag sa mga sakop.

Mga materyal sa paghimo og mga
rekord ihatag sa dihang ang usa ka
branch maorganisar. Mga panudlo
mahitungod sa paghimo og mga re-
kord ug sa pagkompleto ug pagsu-
miter og mga report ihatag ubos sa
pagdumala sa mission president.
Kadtong mogama niining sagrado
nga mga dokumento kinahanglan
mainampingong mobantay sa tinipi-
gang mga impormasyon nga anaa sa
mga rekord sa Simbahan.

Makakita kamo og dugang nga mga
impormasyon mahitungod sa mga re-
kord ug mga report sa Simbahan diha
sa Sumbanan nga Basahon sa Sanga.
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“Ug tan-awa ang tanan niini nga mga
butang mahimo diha sa kaalam ug ka-
husay; kay kini dili panginahanglan
nga ang usa ka tawo kinahanglan mo-
dagan nga labaw pa kay sa iyang
kusog” (Mosiah 4:27).

Ang mosunod nga mga baruganan ug
mga pahimatngon mahinungdanon
alang sa Batakang Programa sa Yunit
nga magmalampuson.

1. Pangitaa ang pagdasig sa
Espiritu Santo sa tanan ninyo nga
pagabuhaton. Ang Espiritu Santo
mogiya sa mga ginikanan, mga lider
sa branch, ug mga magtutudlo aron
mahibalo unsay buhaton ug unsaon
pagbuhat niini. Mapainubsanon ug
matinuoron nga mag-ampo alang sa
Iyang direksyon. Mabinantayong
mohunahuna sa usa ka isyu, maku-
gihong mag-ampo kabahin unsay
pagabuhaton, hukmi unsa nga ak-
syon ang himoon, ug pangayo og
kompirmasyon gikan sa Espiritu
Santo kabahin unsa ang sakto. Siya
mopadala og salabutan nganha sa
inyong hunahuna ug kasingkasing,
mopadayag og kahibalo sa unsa ang
angay ninyo nga buhaton.

“Magpaubos ka; ug ang Ginoo nga
imong Dios moagak kanimo pinaagi
sa kamot, ug mohatag kanimo og
tubag sa imong mga pag-ampo”
(D&P 112:10).

“Oo, tan-awa, Ako mosulti kanimo
diha sa imong hunahuna ug sa imong
kasingkasing, pinaagi sa Espiritu
Santo, nga moabut diha kanimo ug
nga mopuyo diha sa imong kasingka-
sing. Karon, tan-awa, kini mao ang es-
piritu sa pagpadayag” (D&P 8:2–3).

2. Itudlo ang sukaranang mga baru-
ganan ug mga doktrina sa ebang-
helyo. Basaha ang Mosiah 18:18–30.
Bantayi giunsa pagtudlo ang sukara-
nang mga baruganan ug mga dok-
trina sa panahon ni Alma.

3. Tutok nganha sa mga ordinansa ug
mga pakigsaad. Tabangi ang mga
sakop sa (1) pagsabut ug pagdawat sa
mahinungdanong mga ordinansa sa
priesthood ug (2) mohimo ug mohupot
sa nag-uban nga mga pakigsaad.

4. Tukura ang priesthood ug ang mga
tuyo sa priesthood og una. Buhata kini
og una sa dili pa ang pag-organisar sa
mga programa sa auxiliary sa Relief
Society, Primarya, Young Women, o
ang Sunday School. Ayaw kaayo 
pagdali-dali. Ang pagpangulo sa
priesthood mas labaw nga maugmad
kon ang mga kapanguhaan sa
Simbahan anaa sa insakto nga balansi
uban sa mga panginahanglan sa mga
sakop. Ang pagpangulo mohuyang
kon ang mga branch mopalapad sa
mga organisasyon, mga miting, ug
mga programa sa dinali-dali.

Mga Baruganan ug mga Pahimatngon
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Mga Eskedyul sa Miting sa Domingo

Ang mga mission president kinahanglan makigsabut ug mangayog pagtugot sa
paggamit og mga eskedyul sa miting uban sa Area Presidency.

Eskedyul B sa Miting sa Domingo 
Alang sa mga branch nga ang gidaghanon sa mga sakop igong makasugod sa
pag-organisar og mga korum sa priesthood ug pipila ka mga organisasyon sa
auxiliary.

Miting sa pagtudlo sa ebanghelyo alang sa mga hamtong, kabatan-onan,
ug mga bata

Sakrament miting

Eskedyul A sa Miting sa Domingo
Alang sa mga branch nga ang branch president mao lang ang naghupot og
Melchizedek Priesthood o diin siya usa ka priest sa Aaronic Priesthood. (Kon
usa ka elders quorum president matawag, ang estruktura sa panahon sa pag-
tudlo sa ebanghelyo mausab ingon sa mosunod: ang tanang naghupot sa pries-
thood maghiusa sa pagtigum, ug ang tanang mga kababayenhan, batan-ong
mga babaye, ug mga bata maghiusa sa pagtigum.)

Priesthood miting Miting alang sa mga
kababayenhan ug batan-ong

mga babaye

Sunday School (kabatan-onan nag-edad og 12 ug mas
tigulang ug mga hamtong)

Sakrament miting

Primarya (mga bata
nag-edad og 3–11)
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Pangsugod nga mga
tulumanon

Melchizedek
Priesthood

Aaronic
Priesthood

Pangsugod
nga mga

tulumanon

Pangsugod
nga mga

tulumanon

Primarya (mga bata
nag-edad og 3–11)

Relief Society Young
Women

Sunday School (kabatan-onan nag-edad og 12 ug mas
tigulang ug mga hamtong)

Sakrament miting

Eskedyul C sa Miting sa Domingo 
Alang sa mga branch nga ang gidaghanon sa mga sakop igong makamugna
sa kadaghanan o tanang mga organisasyon sa mga korum sa priesthood ug
auxiliary ug adunay mga lider ug mga tigumanan.
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