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ang kada bahin sa dVd kinahanglang tan-awon nga managlahi. ang dVd 
ug ang handbook mahimong gamiton sa mosunod nga mga paagi:

1. ang komite sa Melchizedek Priesthood sa stake kinahanglang mogamit niini sa pagtudlo ug 
pagbansay sa bag-ong mga lider sa korum ug sa grupo.

Mga sUlod

bahiN 1

Nagribyu sa importante nga pangalagad sa mga lider sa korum ug sa grupo sa 
pagpalig-on ug pagserbisyo sa mga tighupot sa priesthood ug sa ilang mga pamilya.

1. Nagpasabut sa misyon sa Simbahan.

1. Nagtudlo sa mga lider sa korum ug sa grupo sa pag-organisar sa ilang mga 
kaugalingon ug sa pag-organisar og mga komite nga mopahigayon sa misyon sa 
Simbahan.

1. Nagpakita kon sa unsa nga paagi nga ang mga lider sa korum ug sa grupo  personal 
nga makaalagad ngadto sa mga tighupot sa priesthood ug sa ilang mga pamilya.

2. Nagpakita kon sa unsa nga paagi maglihok ang komite sa priesthood executive sa 
ward ug sa ward council sa pagtabang sa pagtuman niini nga misyon.

2. Nagpakita kon sa unsa nga paagi nga ang mga komite sa korum ug sa grupo 
makadugang sa panaghiusa, makapaapil sa bag-o ug sa dili kaayo aktibo nga mga 
miyembro, ug makagamit sa hingpit nga mga kapanguhaan sa priesthood sa pagtu-
man sa misyon sa Simbahan.

2. Nagsugyot og mga ideya sa pagtabang sa mga miyembro sa korum ug sa grupo sa 
pagpangalagad ngadto sa uban pinaagi sa home teaching. 

18 ka minutoPasiuna ug Overview

bahiN 2 19 ka minutoAng Misyon sa Simbahan

bahiN 3 13 ka minutoAdministrasyon sa Korum ug sa Grupo

bahiN 4 20 ka minutoPagpangalagad

2. ang mga priesthood lider sa stake ug sa ward mahimong mogamit niini sa pagtudlo sa mga 
lider sa korum ug sa grupo diha sa mga miting sa pagpangulo ug sa nagpadayon nga inservice 
training. 

3. ang mga lider sa korum ug sa grupo mahimong mogamit niini sa pagbansay sa mga sakop sa 
komite.

4. ang mga lider sa korum ug sa grupo mahimong mogamit niini sa pagdugang sa pagtudlo sa 
korum ug sa grupo.
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