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PASIUNA:  

Deskripsyon sa mga Serbisyo
Ang addiction recovery program (ARP) sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw giorganisar ubos sa pagdumala sa lokal nga mga 
priesthood leader nga giabagan sa LDS Family Services.

Ang programa motabang niadtong gustong maayo gikan sa pagkaadik ug mohatag 
og suporta sa mga sakop sa pamilya ug mga higala nga nangaadik. Ang programa 
naglakip sa mga baruganan sa ebanghelyo ug sa 12 ka mga lakang gikan sa Alco-
holics Anonymous World Services, Inc., giusab nga may permiso, nga himoong usa 
ka estraktura nga gilangkuban sa mga doktrina, baruganan, ug mga gituohan sa 
Simbahan. Addiction Recovery Program: Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pag-
kaadik ug ang Spouse and Family Support Guide mao ang mga giya nga basahon sa 
partisipante alang niini nga programa.

Ang impormasyon niini nga giya makatabang sa mga bolunter sa programa ug sa 
mga lider sa Simbahan samtang ipahigayon nila ang recovery and support meetings, 
mohatag og suporta sa mga partisipante, ug mangalagad sa programa. Bisan og ang 
pagkakanunay importante kon sa unsang paagi gidumala ang programa, masab-
tan nga sa mga dapit diin ang gilay- on, kalainan sa kultura, o ubang hinungdan nga 
maghimong lisud sa pagpatuman sa gi- outline nga programa, ang pagpauyon- uyon 
tingali maoy angay. Ang madawat ra nga mga kausaban maglakip sa pag- adjust sa 
format, estraktura, organisasyon, ug implementasyon sa programa sa ARP, basta 
hunahunaon lang kanunay ang mga tumong ug misyon sa programa. Ang mga area 
welfare manager kinahanglang makigtambayayong sa mga local headquarters sa 
LDS Family Services staff kon maghimo og bisan unsang mga adjustment.

Dunay tulo ka nag- unang matang sa mga miting sa ARP: general meetings, mga 
miting alang sa Pornography Addiction nga Support Groups (PASGs), ug mga miting 
alang sa Spouse and Family Support Groups (SFSGs). Ang general meetings himoon 
para sa mga indibidwal nga nagsagubang sa pagkaadik sa mga substansya (sama 
sa tabako, alkohol, kape, tsa, o preskripsyon o ilegal nga drugas) o sa mga kinaiyang 
makadaot (sama sa nanubrang sugal, mga dula sa Internet, o pag- shopping o pag-
panggasto). Ang PASGs gidesinyo nga moabag niadtong dunay problema sa porno-
grapiya o dili maayong sekswal nga kinaiya. Ang SFSGs gihimo para sa mga kapikas, 
mga sakop sa pamilya, ug mga higala nga nag- antus sa epekto sa pagkaadik sa ilang 
mga minahal o sa makadaot nilang mga kinaiya. Ang mga partisipante mahimong 
motambong bisan diyutay o sa daghang miting kutob sa ilang gusto ug wala kini 
magkinahanglan og pag- aprubar sa ilang priesthood leader sa dili pa motambong.
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Organisasyunal nga Estraktura 
sa Addiction Recovery Program

1

KOMISYONER SA LDS FAMILY SERVICES—HEADQUARTERS SA SIMBAHAN: 
Ubos sa direksyon sa Presiding Bishopric ug sa Executive Welfare Committee, 
ang komisyoner sa LDS Family Services ug ang iyang staff mag- monitor sa pagpa-
dagan sa addiction recovery program sa tibuok kalibutan ug mohatag og training 
ug direksyon sa Simbahan alang sa programa.

AREA PRESIDENCY: Ang Area Presidency mag- monitor sa pag- implementar sa 
addiction recovery program groups sa tibuok area.

DIREKTOR SA TEMPORAL AFFAIRS UG AREA WELFARE MANAGER: Ang direktor 
sa temporal affairs ug ang area welfare manager mokonsulta sa Area Presidency 
ug sa mga Area Seventy sa pag- monitor sa programa.

ADVISORY BOARD CHAIR: Ang chairman sa LDS Family Services advisory board sa 
kasagaran mao ang stake president o laing priesthood leader nga sa matag karon 
ug unya moribyu sa addiction recovery program kauban sa counseling manager. 
Ang matag chairman mokonsulta ug moabag sa counseling manager sa iyang area 
sa pagribyu sa mga kalihokan sa addiction recovery program ug pagpili og bag- ong 
mga coordinator sa programa kon gikinahanglan. Ang chairman moreport usab sa 
mga kalihokan sa programa ngadto sa coordinating council ug sa Area Seventy.

Sa mga dapit nga walay LDS Family Services, ang area welfare manager ang modala 
sa buluhaton sa chairman sa advisory board.

STAFF SA LDS FAMILY SERVICES O LDS FAMILY SEVICES SPECIALIST: Ubos sa 
direksyon sa area welfare manager, ang staff sa LDS Family Services mag- monitor 
sa training alang sa kolaborasyon ug koordinasyon sa addiction recovery program. 
Sa mga dapit nga walay staff sa LDS Family Services, ang area welfare manager 
mahimong motudlo og usa ka lokal nga Church- service missionary nga moserbis-
yo sa buluhaton sa LDS Family Services specialist.

COUNSELLING MANAGER: Ang counseling manager usa ka full- time nga emp-
leyado sa LDS Family Services nga magdumala sa addiction recovery program 
sa gi- assign kaniya nga area sigun sa mga lagda nga giestablisar. Mahimo siyang 
makigtambayayong sa mga program coordinator kon ang area dunay mga pro-
gram coordinator. Ang counseling manager makahatag usab og orientation ug 
training nga may kalabutan sa addiction recovery program ngadto sa mga lider 
sa Simbahan kon mo- request sila. Hashasan niya ang potensyal nga mga group 
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leader ug mga facilitator ug sa matag karon ug unya motambong sa mga recovery 
and support meeting sa pagsiguro nga ang grupo makalihok og tarung. Ang coun-
seling manager mag- monitor usab sa training alang sa mga program coordinator, 
group leader, ug mga facilitator. Makigtambayayong siya sa chairman sa advisory 
board ug sa mga lokal nga coordinating council mahitungod sa addiction recovery 
program.

Sa mga dapit nga dunay LDS Family Services, usa ka sakop sa staff sa LDS Family 
Services sa kasagaran maoy counseling manager.

Sa mga dapit nga walay LDS Family Services, ang area welfare manager ang 
modala sa buluhaton sa counseling manager.

GROUP MANAGER: Ang group manager usa ka full time nga empleyado sa LDS 
Family Services nga makig- coordinate sa counseling manager aron mag- monitor 
sa addiction recovery program sa iyang area. Makig- coordinate o mopahigayon 
usab siya og training (pinakaminus kada tuig) alang sa mga counseling manager, 
mga program coordinator, mga group leader, ug mga facilitator sa area ug morib-
yu sa pagpahigayon sa lokal nga addiction recovery program kauban sa mga 
counseling manager sa regular nga paagi.

Sa mga dapit nga walay LDS Family Services, ang area welfare manager ang 
modala sa buluhaton sa group manager.



4

Addiction Recovery Program | ADMINISTRATION GUIDE

Eklesyastikal nga mga 
Responsibilidad sa Addiction 
Recovery Program

2

STAKE O DISTRICT PRESIDENT
Ang tanang miting sa ARP pasiugdahan ubos sa direksyon sa stake o district pre-
sident, ug siya dunay priesthood nga responsibilidad sa matag grupo. Ang stake o 
district president usab ang mohukom kon unsa nga matang sa ARP meeting ang 
pasiugdahan sa iyang stake o district. Samtang ang LDS Family Services (LDSFS) 
mohatag og teknikal nga training ug mohimo og mga polisiya ug mga pamaagi, 
ang stake (o district) president maoy presiding authority sa bisan unsang grupo sa 
ARP nga gipadagan sulod sa mga utlanan sa iyang stake. Mahimo niyang i- assign 
sa usa niya ka counselor, high councilor, o LDS Family Services specialist ang 
superbisyon sa mga kalihokan sa ARP sa iyang stake.

COUNSELOR SA STAKE PRESIDENCY, HIGH COUNCILOR 
SA STAKE, O SPECIALIST SA LDS FAMILY SERVICES
Ubos sa direksyon sa stake (o district) president, ang LDS Family Services spe-
cialist sa stake, counselor sa stake presidency, o high councilor sa matag stake 
mahimong mag- monitor sa addiction recovery program.

Ang mga responsibilidad nga may kalabutan sa pag- monitor sa ARP maglakip sa 
mosunod:

1. Pagpamilyar sa mosunod nga mga guidebook (anaa sa arp.lds.org):
a. Addiction Recovery Program: Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik
b. Spouse and Family Support Guide
c. Kini nga giya (Addiction Recovery Program Administration Guide)

2. Magsilbi nga koneksyon tali sa stake ug sa LDS Family Services central office 
kon walay available nga staff sa LDS Family Services.

3. Makigtambayayong sa usa ka sakop sa stake o district presidency, high councilor, 
stake welfare specialist, o sakop sa bishopric o branch presidency aron mail-
han ug mainterbyu ang mga potensyal nga group leader sa ARP, mga facilita-
tor, o ubang gipang- assign nga mga lider. Kini nga mga indibidwal mahimong 
tawagon ug i- set apart alang niini nga mga assignment sa ilang bishop, branch 
president, o stake o district president (o counselor, kon i- assign).

4. Mosiguro nga natuman ang mga ekspektasyon alang sa programa pinaagi 
sa pakigtambayayong sa staff sa LDS Family Services office sa pagsuporta 
ug pag- train og mga group leader ug mga facilitator. Kon walay available nga 
local office, pakigtambayong sa LDS Family Services central office.

5. Mosiguro nga ang mga group leader ug mga facilitator may igong training ug 
tultulan sila ngadto sa mga materyal nga makita sa arp.lds.org.
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6. Morepresentar ug moreport ngadto sa stake president kon maghimo ug 
magmentinar og mga ARP group.

7. Regular nga mokonsulta sa stake president mahitungod sa nag- unang buluha-
ton ug sa padayong mga paningkamot sa LDS Family Services stake specialist, 
mga group leader, ug mga facilitator.

8. Regular nga makigkita sa mga lider sa ARP sa paghatag og suporta, ug pagta-
bang nga makakuha og mga materyal ug kapanguhaan kon gikinahanglan.

9. Makig- coordinate sa paggamit sa mga pasilidad sa Simbahan alang sa mga 
group meeting.

10. Makig- coordinate sa priesthood leader sa pagmugna og bag- ong mga grupo 
kon gikinahanglan.

11. Mosiguro nga ang mga oras ug lokasyon sa mga support group tukma gayud 
diha sa arp.lds.org, ug makigtambayayong sa program coordinator sa pag- 
update sa website kon gikinahanglan.

12. Mopaambit sa estatistikal nga data gikan sa mga group leader ngadto sa mga 
stake leaders ug sa LDS Family Services.

BISHOP O BRANCH PRESIDENT
Ang mosunod mao ang mga sugyot aron matabangan ang bishop o branch pre-
sident sa pag- monitor sa buluhaton sa addiction recovery diha sa iyang ward o 
branch:

1. Mobisita sa arp.lds.org/leaders alang sa dugang nga pagkat- on niini nga 
buluhaton.

2. Moribyu sa mosunod nga mga guidebook (available sa arp.lds.org):
a. Addiction Recovery Program: Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik
b. Spouse and Family Support Guide
c. Kini nga giya (Addiction Recovery Program Administration Guide)

3.  Mopahibalo sa mga lider sa priesthood ug Relief Society mahitungod sa mga 
miting sa local recovery and support group.

4.  Mohatag sa padayon ug mapinanggaong suporta ug tambag niadtong nag-
tambungan og recovery  and support groups.

WARD COUNCIL
Ang bishop o branch president kinahanglang mopahibalo sa ward council mahitu-
ngod sa ARP isip bililhong kapanguhaan alang sa mga nagsagubang sa pagkaadik 
ug niadtong dunay mga minahal nga nagsagubang sa pagkaadik. Ang mga sakop 
sa ward council mahimo nga:

1. Motabang sa bishop sa pagtino sa mga miyembro nga mahimong makabeni-
pisyo sa pag- apil sa ARP.

2. Mohatag og tukma ug kompidensyal nga suporta ug pag- agak sa mga miyembro 
diha sa programa, sigun sa direksyon sa bishop.

3. Mo- refer ngadto sa mga pahina sa Addiction, Overcoming Pornography, 
ug Support for Spouses of Pornography Users diha sa Ministering Resour-
ces sa pagkat- on unsaon sa pagsuporta ang mga miyembro (tan- awa sa 
ministering.lds.org).
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Mga Requirement ug 
Responsibilidad sa Addiction 
Recovery Program Coordinator, 
Group Leader, ug Facilitator

3

PROGRAM COORDINATOR
Ang mga program coordinator pweding ang mga Church- service missionaries, sta-
ke welfare specialists, o mga volunteer nga magtrabaho kauban sa staff o specia-
list sa LDS Family Services sa pakig- coordinate sa recovery and support meetings 
ug sa paghatag og training alang sa mga group leader ug mga facilitator. Kon 
gikinahanglan, ang area welfare manager o ang staff o specialist sa LDS Family 
Services ang mohimo sa mga katungdanan sa program coordinator.

MGA REQUIREMENT

1. Maghupot siya og magamit nga rekomend sa templo.
2. Moserbisyo sulod sa 24 ka bulan. Ang gidugayon sa serbisyo mahimong 

dugangan pa og 6 ka bulan ubos sa pag- aprubar sa stake president, sa total 
nga 30 ka bulan. Ang gidaghanon sa sinemanang oras magdepende sa pangi-
nahanglan sa programa. Pinakaminus 6 ka bulan una ang molabay sa dili pa 
kadtong na- release mahatagan og laing tawag sa pagka- Church- service missi-
onary sa ARP. Ang stake president gayud ang moaprubar sa mga eksepsyon.

MGA RESPONSIBILIDAD

1. Mohatag og inisyal ug padayon nga training sa mga group leader ug mga 
facilitator.

2. Mo- iskedyul ug mopahigayon og mga coordination meeting alang sa mga 
group leader aron mahisgutan ang mga problema sa programa, training, ug 
pagplano.

3. Kauban sa group leader, motino sa mga potensyal nga facilitator sa miting. 
Makigkonsulta sa stake o district president o sa bishop o branch president sa 
mga potensyal nga facilitator sa pagtino sa ilang katakus ug himoon silang 
kwalipikado sa dili pa sila mo- facilitate og mga miting.

4. Makig- coordinate sa sakop sa stake presidency o sa high councilor nga gi- assign 
sa ARP, ug sa LDS Family Services support specialist aron mag- establisar og 
recovery and support meetings.

5. Makig- coordinate sa pag- iskedyul og mga miting ug sa mga pasilidad sa Sim-
bahan kauban sa mga eklesyastikal nga lider ug LDS Family Services.

6. Modawat sa mga estatistikal nga report gikan sa mga group leader, ug isumi-
ter kini sa LDS Family Services.

7. Mosiguro nga ang mga oras ug mga lokasyon sa recovery and support meetings 
mao gayud diha sa arp.lds.org.
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GROUP LEADER
Ang mga group leader mopahigayon og mga miting sa ARP ug motabang sa 
mga partisipante sa programa. Ang mga group leader sa kasagaran i- set apart 
isip mga part- time nga Church- service missionaries o stake welfare specialists, 
o mahimong magserbisyo isip mga bolunter. Ang mga group leader mohimo sa 
mga recovery and support meetings, mosiguro nga ang mga miting maayo ang 
pagpakahimo, ug mohatag og mubo nga instruksyon ug pagpamatuod sa mga 
partisipante. Ang mga prospective group leaders mo- fill up og Recommendation 
for Church- Service Missionary form, nga makuha sa online pinaagi sa mga distri-
bution center (item PD50021834), ug isumiter ang nakompletong porma ngadto 
sa ilang bishop o branch president. Kon mailisan na ang group leader sa ARP, ang 
giilisan ug ang giilis nga lider kinahanglang magtinabangay unâ og pinakaminos 
duha ka miting aron mapreserbar ang padayon nga pagpangulo sa ARP group.

MGA REQUIREMENT

1. Maghupot siya og magamit nga rekomend sa templo.
2. Moserbisyo sulod sa 24 ka bulan. Ang gidugayon sa serbisyo mahimong duga-

ngan pa og 6 ka bulan ubos sa pag- aprubar sa stake president, sa total nga 30 
ka bulan. Ang gidaghanon sa sinemanang oras sa pagserbisyo mag- agad sa 
panginahanglan sa programa. Pinakaminus 6 ka bulan unâ ang molabay alang 
niadtong kanhi nakaserbisyo na aron makaserbisyo og usab sa ARP. Ang mga 
eksepsyon kinahanglang aprubahan sa stake president.

MGA RESPONSIBILIDAD

1. Moreport sa program coordinators.
2. Mopahigayon og mga miting ug kalihokan ug mosiguro nga ang recovery and 

support meetings gihimo sumala sa mga standard ug mga ekspektasyon sa 
Simbahan nga makita diha sa giya.

3. Mopanindot sa miting pinaagi sa mainitong pag- abi- abi sa tanang partisipan-
te. Mohatag og pagtagad pinaagi sa pag- welcome ug pagtimbaya sa bag- ong 
mga tawo nga wala pa kaayo mapamilyar sa kinatibuk- ang format ug mga 
lagda sa mga group meeting.

4. Moawhag sa mga partisipante sa grupo sa pag- establisar ug pagmentinar og 
relasyon ngadto sa ilang bishop ug sa pagtuon sa mga sumbanang basahon 
sa Simbahan.

5. Mobasa ug mogamit sa mga baruganan diha sa Addiction Recovery Program: 
Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik ug ang Spouse and Family 
Support Guide nga makita sa arp.lds.org.

6. Magplano, maghimo, ug mopahigayon sa tanan way labut sa mga sharing 
portion sa miting sa ARP matag semana (tan- awa sa appendix alang sa mga 
sundanan para sa mga format sa miting ug sa dayalog).

7. Motambong og coordination, in- service, ug mga training meeting kon gikina-
hanglan.

8. Mosumiter og binulang estatistikal nga impormasyon pinaagi sa ARP admin 
page sa arp.lds.org.
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9. Motino sa mga potensyal nga facilitator ug mopadala og mga rekomen-
dasyon ngadto sa program coordinators, nga maoy mo- qualify nila para sa 
serbisyo pinaagi sa pagkontak sa stake president o bishop sa mga candidate 
sa pagtino sa ilang katakus sa dili pa sila mo- facilitate sa mga miting.

10. Uban sa tabang sa staff o specialist sa LDS Family Services, mo- train ug 
mo- supervise og grupo sa mga facilitator ug mokonsiderar og bag- ong mga 
group leader sa ARP.

11. Mo- train sa uban nga makapangulo sa grupo o mo- facilitate sa miting kon 
ang program coordinator dili makatambong sa miting tungod sa sakit, pagba-
kasyon, o wala dahuma nga kalihokan.

12. Motuman sa mga lagda sa Church- service missionary, lakip ang pagsul- ob og 
pang- Dominggo nga sinina atol sa mga miting.

13. Mohatag og mga materyal sa ARP ngadto sa mga facilitator, mga mentor, ug 
sa mga partisipante.

14. Mosunod sa mga instruksyon nga gi- outline sa mga punto sa ARP training 
ug sa script nga gilakip sa format ug dayalog nga mga dokumento diha sa 
appendix.

15. Magtuon ug mogamit sa mga sugyot gikan sa porma nga Pag- ila ug Pag- 
welcome sa Newcomer nga naa sa appendix.

16. Makigtambayayong sa sakop sa stake presidency, stake high councilor, o sta-
ke LDS Family Services specialist aron matabangan ang mga ward ug branch 
nga mapahibalo kanunay bahin sa mga group meeting.

FACILITATOR
Ang facilitator mao ang tawo nga nakabuntog sa pagkaadik (o sa kinaiyang makada-
ot) ug dunay tinguha sa pagtabang sa uban kinsa nagtinguha nga magawasnon sa 
pagkaadik. Ipahigayon niya ang mga sharing portion sa recovery meetings ug mopa-
ambit sa iyang pagpamatuod ug sa istorya sa iyang pagkaayo ngadto sa mga sakop 
sa grupo (tan- awa ang format ug mga porma sa dayalog diha sa appendix para sa 
dugang nga impormasyon). Usa ka tawo nga makasabut sa problema sa pagkaadik 
ug siya gayud ang mopahigayon sa sharing portion sa mga group meeting. Hinoon, 
kon gikinahanglan, ang group leader makalihok ra isip facilitator hangtud nga maka-
kuha siya og facilitator. Ang mga program leader pweding mopakompleto sa mga 
potensyal nga facilitator og application sa pagka- Church- service missionary diha sa 
CSMOpps.ldschurch.org isip usa ka paagi sa pag- monitor sa gidugayon sa serbisyo 
ug aron makakuha og siguradong dapit nga katipigan sa pribadong contact informa-
tion. Sa laing paagi, mahimo rang sundon sa mga program leader ang mga require-
ment nga gilista sa ubos kon magpili og facilitator.

MGA REQUIREMENT

1. Miyembro sa Simbahan, dunay pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo, 
ug nagsunod sa mga sumbanan sa ebanghelyo.

2. Nakasabut sa mga baruganan sa pagkaayo ug sa paggamit niini.
3. Sa kasagaran, naa na sa pagkaayo (naulian na ug limpyo) pinakaminos 12 ka 

sunod- sunod nga bulan sa wala pa magsugod sa bolunter nga pagserbisyo. 
Hinoon, ang usa ka miyembro sa Simbahan nga naa sa pagkaayo sa mubo 
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nga panahon mahimong hangyoon nga moserbisyo isip ARP facilitator, kon 
gikinahanglan, kay importante nga ang grupo dunay tawo nga mismong 
nakasabut unsa ang pagkaadik.

4. Moapil sa mga miting sa ARP pinakaminos tulo ka bulan, kon mahimo, sa dili 
pa mahimong usa ka facilitator.

5. Irekomendar sa group leader ug sa program coordinator para moserbisyo. 
Modawat og aprubal gikan sa stake president o, kon idelegar, sa bishop. 
Pahinumdom: Ang usa ka pormal nga application wala kinahanglana gawas 
kon gamiton ang CSMOpps.ldschurch.org program (kon i- request sa mga 
program leader).

6. Tun- an ug ipamilyar ang Addiction Recovery Program: Giya aron Maayo ug Mau-
lian Gikan sa Pagkaadik ug ang Spouse and Family Support Guide.

7. Moserbisyo sa gidugayong pinakaminos 6 ka bulan ug dili molapas sa 24 ka 
bulan. Human sa 24 ka bulan ang facilitator mahimong mobalik og apply sulod 
na usab sa 24 ka bulan nga pagserbisyo. Ang padayon nga pagserbisyo niini 
nga posisyon kinahanglang dili molapas sa total nga 48 ka bulan; ang stake 
president kinahanglan moaprubar sa mga eksepsyon.

MGA RESPONSIBILIDAD

1. Mopasiugda og palibut sa walay kondisyon nga paghigugma, pagtuo, pagsa-
lig, ug suporta aron ang mga sakop sa grupo mobati nga gihangop ug luwas.

2. Mo- conduct sa sharing portion sa mga recovery meeting.
3. Mosuporta sa mga desisyon sa mga lider sa addiction recovery program.
4. Regular nga motambong og mga ARP coordination ug training meeting.
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Estatistikal nga mga Report4

Ang program coordinator regular nga modawat og mga estatistikal nga report 
gikan sa mga group leader. Ang mga group leader moreport sa mga total alang 
sa mosunod:

• Gidaghanon sa gihimong mga general meeting
• Gidaghanon sa gihimong mga PASG meeting
• Gidaghanon sa gihimong mga SFSG meeting
• Gidaghanon sa mga partisipante nga mitambong sa tanang miting
• Gidaghanon sa bag- ong mga partisipante nga mitambong og miting sa 

unang higayon (Pahinumdom: Ang depinisyon sa “bag- o” mao ang si 
bisan kinsang partisipante nga mitambong sa unang higayon o si bisan 
kinsa nga mibalik og tambong sa mga miting human wala na motunga 
sulod sa usa ka tuig o mas taas pa.)

• Gidaghanon sa oras nga gihatag sa direktang pagboluntaryo: Oras nga 
nagahin sa “face to face” kauban sa mga partisipante sa miting, mga 
personal nga pagbisita, mga fireside, ug uban pa. Ang pagreport sa oras 
ireport sa matag dugang nga 15 minutos.

• Gidaghanon sa oras nga gihatag sa dili direktang pagboluntaryo: Oras 
nga nagamit sa pagbiyahe ngadto sa mga miting sa ARP, pagtuon ug 
pag- andam para sa mga miting, pagpresentar atol sa ikalimang mga 
Dominggo nga miting, ug uban pa. Ang pagreport sa oras ireport sa 
matag dugang nga 15 minutos.

Ang program coordinator mosumiter dayon sa estatistikal nga impormasyon 
ngadto sa LDS Family Services sa headquater sa Simbahan pinaagi sa admin 
page sa arp.lds.org.
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Bag- ong mga Miting sa 
Addiction Recovery Program

5

Aron maestablisar ang bag- ong ARP meeting, ang stake o district president kina-
hanglan nga:

 1. Mo- request nga sugdan ang bag- ong recovery o support meeting pinaagi sa 
pag- fill up sa Addiction Recovery Program Group Request form ug ipadala 
ang nakompleto nga porma ngadto sa LDS Family Services staff o specialist 
sa area. Ang staff o specialist mohandos dayon sa porma ngadto sa LDS 
Family Services sa headquarters sa Simbahan.

 2. Makigtambayayong sa sakop sa stake (o district) presidency o high councilor 
nga gi- assign sa programa ug sa stake LDS Family Services specialist aron 
matino ang mga potensyal nga group leader ug mga facilitator.

 3. Mo- interview (o modelegar sa sakop sa stake presidency, bishopric, o branch 
presidency sa pag- interbyu) sa mga prospective nga indibidwal aron masigu-
ro nga takus sila nga moserbisyo sa programa.

 4. Mo- set apart sa mga indibidwal nga gitawag sa pagserbisyo sa programa, o 
mohangyo og usa ka counselor o sakop sa bishopric o branch presidency sa 
paghimo niini.

 5. Mokontak sa sakop sa local LDS Family Services staff o sa LDS Family Services 
sa headquarters sa Simbahan aron planuhon ang training para sa bag- ong 
natawag nga mga group leader ug mga facilitator.

 6. Makig- coordinate sa LDSFS specialist sa stake aron magpili og building ug 
oras asa ipahigayon ang ARP meeting.
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Mga Lagda ug Polisiya 
sa Pag-implementar sa 
Addiction Recovery Program

6

MGA LAGDA SA MITING
1. Ang bugtong aprubado nga matang sa mga miting sa addiction recovery pro-

gram mao ang general addiction recovery, PASG, ug SFSG nga mga meeting. 
Kinahanglan nga aprubahan sa LDS Family Services central office ang mga 
request para sa uban pang mga matang sa miting (sama sa mga tawo nga 
may kinaiya sa pagpanghinubrang paggasto o pagpamalit).

2. Mahimo nga dunay mga gender- specific group meeting.
3. Sa gipanag- iya sa Simbahan nga mga building gayud ipahigayon ang mga miting 

kon mahimo. Dili himoon ang mga miting diha sa mga addiction treatment 
centers apan mahimong ipahigayon sa mga bilanggoan o prisohan nga apru-
bahan sa stake o district president ug sa tigdumala sa bilanggoan o prisohan.

4. Kasagaran ipahigayon ang mga miting sa mao rang oras kada semana ug kini 
himoon sulod sa usa o sa usag tunga ka oras ang gidugayon.

5. Kon ang miting daghan ra kaayo og partisipante para mopaambit ang nanam-
bong sa ilang mga hunahuna, mahimong tungaon sa mga group leader ang 
grupo ug tigumon ang katunga nga grupo sa laing kwarto.

6. Ang attendance sa mga recovery meeting dili mopuli sa attendance sa regu-
lar nga Dominggo nga mga miting sa Simbahan o mga kalihokan sa ward. Dili 
mag- iskedyul og mga miting tumong sa Dominggo nga miting sa pagsimba. 
Mahimong mag- iskedyul og mga miting sa Lunes kon ang mga miting mahu-
man sa dili pa mag- alas 6:00 sa hapon. Dili mag- iskedyul og miting sa na- 
iskedyul nga oras sa mga sesyon sa kinatibuk- ang komperensya.

7. Mahimong ipahigayon ang mga phone meeting puli sa mga in- person meeting, 
apan kinahanglang dili kini molapas sa 25 ka partisipante. Awhagon gayud ang 
mga partisipante sa phone meetings sa pagtambong sa in- person meeting 
kutob sa mahimo.

8. Mahimong i- display sa mga meetinghouse sa Simbahan ang mga poster nga 
gisulatan sa impormasyon sa miting uban sa pagtugot sa mga local leader ug 
sa mga LDS Family Services staff o specialist.

MGA POLISIYA SA PROGRAMA
1. Ang nagpasiugda nga stake o district president ang moaprubar sa pagmugna 

og bag- ong miting sa addiction recovery program sulod sa mga boundary sa 
iyang stake o district ug mo- request nga maghimo og bag- ong miting ngadto 
sa LDS Family Services o sa area welfare manager. Ang nagpagsiugda nga 
stake o district president maoy responsable sa programa sa iyang area, apan 
mahimo niyang idelegar ang responsibilidad sa pag- monitor sa programa 
ngadto sa usa ka counselor sa stake o district presidency, sa usa ka sakop sa 
stake high council, o sa LDSFS specialist.
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 2. Ang sumbanang mga basahon, mga magasin sa Simbahan, ang Addiction 
Recovery Program: Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik, ug ang 
Spouse and Family Support Guide mao lang ang mga materyal nga gamiton sa 
recovery and support meetings. Ang ubang materyal o mga publikasyon dili 
iawhag, ibaligya, o iapud- apud sa dili pa, atol sa, o human sa mga recovery 
and support meeting o kalihokan.

 3. Ang mga recovery and support meeting nga naa gipahigayon sa mga pasili-
dad sa Simbahan kinahanglang dili himoon sa samang higayon o sa samang 
dapit sa building diin ang mga kalihokan sa kabatan- onan gihimo, gawas kon 
giaprubahan sa nagpagsiugda nga stake o district president.

 4. Ang mga impormasyon nga gipaambit atol sa mga recovery and support 
meeting himoong kompidensyal.

 5. Ang stake o district president motugot og mga debosyunal ug mga fireside 
nga may kalabutan sa addiction recovery program, ug ang maong mga miting 
kinahanglang maglangkob og espiritwal nga mensahe nga may kalabutan sa 
mga baruganan sa pagkaayo.

 6. Walay pakigpulong o mga presentasyon nga pihong maghisgot bahin sa addi-
ction recovery program ang angayng ihatag atol sa mga sakrament meeting 
o sa ubang miting diin dunay mga young men, young women, mga bata nga 
magtambong. Ang mga announcement mahitungod sa ARP gitugutan.

 7. Mahimong mo- request ang mga lider sa Simbahan nga ang mga presentas-
yon mahitungod sa programa ihatag atol sa mga miting sa priesthood, Relief 
Society, ug sa ward ug stake council.

 8. Giawhag ang mga partisipante sa programa sa regular nga pakigkita sa ilang 
bishop, branch president, o ubang gitudlo nga mga eklesyastikal nga lider sa 
paghisgot sa kalamboan ug pagdawat og dugang nga suporta.

 9. Kon may mga isyung motumaw sa media, ang mga media specialist sa Sim-
bahan makigtambayayong sa staff o specialist sa LDS Family Services sa pag-
sulbad sa maong mga isyu, pinasubay sa mga polisiya sa LDS Family Services 
ug sa Simbahan.

 10. Ang mga opisyal nga website sa Simbahan nga nag- promote sa ARP naglakip 
sa LDS.org, arp.lds.org, LDSFamilyServices.org, overcomingpornography.org, 
ug sa providentliving.org. Ang paghimo og lain pang mga website nga mag- 
promote sa programa dili aprubado.

 11. Ang mga sakop sa pamilya nga nagsuporta og indibidwal nga may problema 
sa pagkaadik mahimong moapil sa mga recovery group meeting.

 12. Ang mga group leader mahimong mohatag og mga panalangin sa priesthood 
ngadto sa mga partisipante human sila madasig nga hangyoon nila og una 
ang sakop sa pamilya, home teacher, o bishop.

 13. Ang mga program coordinator o mga group leader kinahanglang mohatag og 
binulang mga estatistikal nga report ngadto sa LDS Family Services staff, LDSFS 
specialist, o sa area welfare manager pinaagi sa admin page sa arp.lds.org.

14. Ang mga name badge para sa ARP Church- service missionaries maglakip lang 
sa mosunod: (1) pangalan sa misyonaryo, (2) LDS Family Services, ug (3) Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

 15. Ang mga full- time missionaries dili tugutang makaapil sa mga recovery and 
support meeting isip mga partisipante. Pinaagi sa diskresyon sa mission pre-
sident, tugutan silang modala og mga investigator ngadto sa mga miting.
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16. Ang addiction recovery program mahimong ipahiangay aron mas makab- ot ang 
mga kultural nga panginahanglan sa mga grupong lokal. Ang maong pagpahia-
ngay kinahanglang aprubado sa Area Presidency. Ang stake o district president 
mopahibalo sa LDS Family Services staff o specialist sa mga kausaban.

17. Walay bayranan ang pagtambong sa mga group meeting. Kon gusto, mahi-
mong mopalit ang mga partisipante og mga inimprinta nga kopya sa Addicti-
on Recovery Program: Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik sa mga 
distribution center o sa store.lds.org; walay bayad ang mga digital nga kopya 
nga available sa arp.lds.org ug sa Gospel Library. Ang Spouse and Family Support 
Guide available usab sa internet nga walay bayad sa arp.lds.org. Available usab 
sa grupo ang mga kopya para mahulaman, nga dunay label nga “Group Copy.”

MGA LAGDA SA ADMINISTRASYON
1. Ang LDS Family Services staff, mga LDS Family Services specialist, o mga area 

welfare manager modumala sa addiction recovery program sa ilang area.
2. Ang lokal nga Area Seventy regular nga modawat og report bahin sa addicti-

on recovery program gikan sa LDS Family Services staff, LDS Family Services 
specialist, o sa area welfare manager, ilabi na kon ang programa gipangala-
gad nga molabang sa mga utlanan sa mga stake sa area.

3. Ang mga program coordinator, ubos sa direksyon sa LDS Family Services staff, 
mga LDS Family Services specialist, o mga area welfare manager mopahiga-
yon og mga regular nga training para sa mga group leader ug mga facilitator.

4. Ang mga group leader o facilitator i- release gikan sa ilang ubang mga assign-
ment sa Simbahan kon angay o gikinahanglan.

5. Ang mga group leader o facilitator mokontak sa mga lokal nga awtoridad agig 
tubag sa bisan unsang emerhensya o seryusong hitabo atol sa recovery o 
support meeting.

5. Ang bisan unsang pasangil sa dili maayong kinaiyang sekswal tali sa group 
leader o facilitator ug sa miapil sa mga miting ireport dayon ngadto sa LDS 
Family Services staff o sa LDS Family Services specialists, kinsa maoy more-
port ngadto sa LDS Family Services central office o sa area welfare manager. 
Mokontak dayon sila sa Church’s abuse line o sa area legal counsel kon angay.

7. Kon may usa ka partisipante sa miting kanunayng mobalda sa ubang parti-
sipante, ang program coordinator o mga group leader kinahanglang mota-
bang sa pagpahunong sa partisipante o sa problemado niyang kinaiya. Kon 
mapakyas ang paningkamot, hangyoon nila ang partisipante nga dili na siya 
patambungon sa mga miting.

8. Ang mga nagpasiugda nga stake o district president modawat og estatistikal 
nga update pinakaminos kada quarter gikan sa LDS Family Services staff, 
LDS Family Services specialist, o mga area welfare manager. Dugang pa, 
ang LDS Family Services staff, mga LDS Family Services specialist, mga area 
welfare manager, o mga program coordinator makigsabut sa mga nagpasi-
ugda nga stake president bahin sa importanting mga isyu sa recovery and 
support meetings nga gihimo sa ilang stake. (Pahinumdom: Sa paghimo niini, 
angay nga protektahan nila ang kagawasan nga dili ipaila ang kaugalingon sa 
tanang partisipante ug ang pagka- kompidensyal sa impormasyon nga gipa-
ambit diha sa mga recovery and support meetings.)
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FORMAT UG DAYALOG SA MITING SA ADDICTION RECOVERY PROGRAM
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[Pahinumdom: Ang naka- italicize nga teksto sa ubos nagpasabut sa mga butang nga angay nimong buhaton. Ang 
roman nga teksto nagpasabut kon unsay angay nimong isulti.] 
1. I- welcome ang grupo: Welcome sa addiction recovery program meeting sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa 

mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ako si Elder/Brother/Sister __[imong apelyido]__. Ang akong kompan-
yon si Elder/Brother/Sister __[apelyido sa imong kompanyon]__, ug kami ang inyong mga group leader.

Buhata o isulti ang mosunod:
• Duna ba ninyo ang karon pa nakaanhi? Gi- welcome ka namo sa miting.
• Dapita ang mga partisipante sa pagpaila sa ilang kaugalingon sa ilang pangalan lang.
• Palihug og palong sa inyong mga cellphone.
• Ihatag ang mga announcement.
• May moboluntaryo bang mohatag sa pangbukas nga pag- ampo?

2. Basaha ang mission statement: “Ang mga miting sa addiction recovery program sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw motabang niadtong nagtinguha nga maka- recover gikan 
sa pagkaadik. Gi- wecome sab namo ang pamilya ug mga higala kinsang kinabuhi tingali naapektuhan sa 
pagkaadik sa uban. Grupo kita sa mga kaigsoonan nga mopaambit sa atong mga kasinatian, pagtuo, ug 
paglaum samtang magtuon kita ug mogamit sa mga baruganan sa ebanghelyo kay may kalabutan kini 
sa 12 ka mga lakang sa pagkaayo. Naghatag og luwas nga dapit ang atong mga miting alang sa tinuoray 
nga pagpaambit tungod kay sundon nato ang mga baruganan sa pagkakompidensyal ug dili pagpaila, ug 
mogamit kita og maayong pinulongan ug kinaiya aron madapit ang Espiritu nga makig- uban kanato. Sa 
atong pagpraktis niining 12 ka mga lakang sa kaugalingon natong kinabuhi, madawat nato ang gahum 
pinaagi kang Jesukristo ug sa Iyang Pag- ula aron mabuntog ang pagkaadik ug mas hingpit nga madawat 
ang mga panalangin sa ebanghelyo. Ang pamilya ug mga higala nga naghimo niining susama nga 12 ka 
mga lakang makakaplag usab og kalipay ug pagkaayo sa ilang kaugalingon.”

3. I- introduce ang 12 ka mga lakang: Karon libuton nato ang tibuok kwarto ug magpuli- puli kita sa pagbasa sa 
matag usa sa 12 ka mga lakang nga naa sa pahina iv sa guidebook (Addiction Recovery Program: Giya aron 
Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik). Dapiton nato ang matag tawo nga andam sa pagbasa og usa ka 
lakang. Mahimo kang dili mobasa kon gusto nimo nga maminaw lang.

4. I- introduce ang step study [lakang sa pagtuon]: Matag semana tutukan nato ang lain- laing mga lakang sa 
pagkaayo. Karong semanaha basahon nato ang bahin sa step__[number]__, magsugod sa pahina__[num-
ber]__ sa guidebook. Libuton nato ang tibuok kwarto, ug ang matag tawo nga andam, mobasa og usa o 
duha ka paragraph. Mahimo kang dili mobasa kon gusto nimo nga maminaw lang. [Isulti lang ang sunod 
nga sentence kon kini ma- apply sa inyong grupo.] Duna tay ekstra nga kopya sa guide para inyong magamit 
niini nga miting inkaso wala moy inyoha. [Dayon padayon sa sunod nga sentence.] Atol sa pagbasa, pami-
nawa ang mga panglantaw, pagbati, ug mga kasinatian ninyo nga komon sa ubang nakahimo niini nga 
lakang. Mohunong ta sa katapusan sa matag seksyon aron hisgutan ang atong gibasa. Palihug hinumdumi 
ang pag- isa sa inyong kamot ug hulata nga tawagon mo aron usa ra ang magsulti sa usa ka higayon. Tapu-
son nato ang pagbasa ug diskusyon inig ka alas__[gigahin nga oras]__ aron mahatagan og oras ang sharing 
portion sa miting. Kinsa ang gustong mosugod sa pagbasa?

5. I- introduce ang mga lakang nga buhaton [action steps]: Kining 12 ka mga lakang naglangkob og usa ka pro-
grama sa paglihok. Sa atong pagbasa sa seksyon nga gitawag og “Mga Lakang nga Buhaton,” atong makat- 
unan ang daghan pa bahin sa pagkaayo ug mga buhaton sa ebanghelyo nga mahimo natong buhaton sa 
pagduol kang Kristo ug pagdawat og gahum aron maayo gikan sa pagkaadik. [Dapita ang partisipante nga 
nalista nga maoy sunod mobasa ug mopaambit, nga sugdan niya og basa ang seksyon nga “Mga Lakang nga 
Buhaton”, ug dapita ang matag partisipante nga maoy sunod sa lista kinsa andam, nga mobasa og usa o duha 
ka paragraph, hangtud sa katapusan sa seksyon.]

6. Ipaila ang facilitator: Karon ihatag nato ang oras ngadto sa atong facilitator, [ngalan sa facilitator], sa pag- 
conduct sa sharing portion niini nga miting.
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7. Sugdi og facilitator sharing ang sunod nga porsyon sa miting (i- limit sa singko minutos ang pagpaambit): 
Hi, Ako si __[imong ngalan]__. Usa ko ka adik nga padulong na sa pagkaayo. Ipaambit ang positibong mga 
kasinatian sa imong pagkaayo nga may kalabutan niining lakang karong semanaha, ug ihatag ang pagpamatu-
od bahin sa Manluluwas.

8. I- introduce ang group sharing:
• [Basaha lang ang unang sentence kon mohaum.] Para niadtong nakaapil na namo sukad sa pagsu-

god sa miting, gi- welcome namo kamo. Sugdan nato karon ang sharing portion sa miting. Ipa-
ambit ang imong personal nga kasinatian sa pagkaayo, ang lakang nga atong gihisgutan niining 
semanaha, o ang lakang nga maoy imong gihimo karon. Palihug itutok sa solusyon ang inyong 
pagpaambit kay sa problema. Likaye ang paghisgot og klarong pagdetalye bahin sa inyong gihimo 
sa pagkaadik. Hinumdumi nga ang pagsagbat, nga mao ang pagbalda o pagkomentaryo direkta 
bahin sa gisulti sa partisipante, dili angay. Mahimo ra sab kamong dili mosulti kon mas ganahan 
kamong maminaw ra.

• Ang pagka- kompidensyal ug dili pagpaila makapasiugda og kamatinuoron ug makatabang nga 
mahimo kining luwas nga dapit sa pagpaambit. Busa, hinumdumi ang panultihon sa Alcoholics 
Anonymous: “Kinsay nakita ninyo dinhi, unsay nadungog ninyo dinhi, kon mobiya na mo dinhi, 
pasagding anhi ra kana dinhi.” Aron maprotektahan ang dili pagpaila, modapit mi nga ipaila ninyo 
ang inyong kaugalingon sa inyong ngalan lamang.

• Tapuson nato ang sharing portion singko minutos sa dili pa matapos ang miting, sa alas __[gigahin 
nga oras]__. Dayon paminawon nato ang panapos nga mga panglantaw gikan ni Elder/Brother/Sis-
ter _[ngalan sa usa sa mga group leader]__. Inyo na karon ang oras sa pagpaambit sa mga kasina-
tian mahitungod sa pagtuo ug paglaum. Modapit kami nga mopaambit kamo sulod sa tulo o lima 
ka minutos. Mo- signal ra ko kon nahurot na ang inyong oras sa pagpaambit. Ipadayon nato kini 
nga miting __[pilia ang pagpadayon nga usa ka tawo human sa usa libut sa kwarto o kutob sa mobo-
luntaryo]__. Kinsay gustong mosugod sa pagpaambit?

9. Tapusa ang group sharing: Kinasingkasing kaming nagpasalamat sa inyong partisipasyon. Ibalik nato karon 
ang oras kang Elder/Brother/Sister __[ngalan sa usa sa mga group leader]__.
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10. Tapusa pinaagi sa group leader sharing (i- limit ang pagpaambit sa singko minutos): Ipaila og balik ang imong 
kaugalingon, kon gikinahanglan (sama pananglit, kon dunay na- late og abut nga wala makaila kanimo). Ako si 
Elder/Brother/Sister __[imong apelyido]__. I- focus ang panapos nimong mga hunahuna sa mga baruganan ug 
mga tools sa pagkaayo ug sa imong pagpamatuod sa Manluluwas. Sugdi og sayo igong matapos ang miting sa 
eksaktong oras.

11. Tapusa ang miting pinaagi sa mosunod nga pamahayag: Palihug hinumdumi nga ang mga gipaambit dinhi 
mga kompidensyal ug ang mga opinyon nga gipahayag dinhi naggikan sa mga indibidwal nga mipahayag 
niini ug wala magrepresentar sa mga panglantaw sa LDS Family Services o sa mga gituohan sa Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Moawhag kami nga magpalit mo og personal nga 
kopya sa guidebook para masulatan atol sa mga miting. Morekomendar pud kami nga gamiton ang “Mga 
Lakang nga Buhaton” ug ang “Pagtuon ug Pagsabut” nga mga seksyon sa tunga- tunga sa mga miting aron 
mapalig- on ang unsay imong nadungog ug nasinati niini nga miting. Nasayud kami nga ang tinuorayng 
koneksyon ngadto sa uban mahinungdanon sa pagkaayo, ug modapit kami nga gamiton nimo ang “Sup-
port in Recovery” nga dokumento nga (available gikan sa mga group leader) isip giya samtang magtabang 
ka sa uban alang sa kalig- on ug suporta. Sa katapusan, magpasalamat kami ninyong tanan sa inyong par-
tisipasyon. Ang inyong presensya dinhi nagpakita sa inyong pagpaubos ug sa pagtuo ug nagdasig kini og 
paglaum sa tanan nga nanambong karon. May moboluntaryo bang mohatag sa panapos nga pag- ampo?

12. Paghangyo og usa nga mohatag sa panapos nga pag- ampo.
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FORMAT UG DAYALOG SA MITING SA CALL- IN ADDICTION RECOVERY PROGRAM
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[Pahinumdom: Ang naka- italicize nga teksto sa ubos nagpasabut sa mga butang nga angay nimong buhaton. Ang 
roman nga teksto nagpasabut kon unsay angay nimong isulti.] 
1. I- welcome ang grupo: Welcome sa addiction recovery program meeting sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa 

mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ako si Elder/Brother/Sister __[imong apelyido]__. Ang akong kompan-
yon si Elder/Brother/Sister __[apelyido sa imong kompanyon]__, ug kami ang inyong mga group leader.

Buhata o isulti ang mosunod:
• Duna ba ninyo ang karon pa nakaanhi? Gi- welcome ka namo sa miting.
• Dapita ang mga partisipante sa pagpaila sa ilang kaugalingon sa ilang pangalan lang.
• Palihug og palong sa inyong mga cellphone.
• Ihatag ang mga announcement.
• May moboluntaryo bang mohatag sa pangbukas nga pag- ampo?

2. Basaha ang mission statement: “Ang mga miting sa addiction recovery program sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw motabang niadtong nagtinguha nga maka- recover gikan 
sa pagkaadik. Gi- wecome sab namo ang pamilya ug mga higala kinsang kinabuhi tingali naapektuhan sa 
pagkaadik sa uban. Grupo kita sa mga kaigsoonan nga mopaambit sa atong mga kasinatian, pagtuo, ug 
paglaum samtang magtuon kita ug mogamit sa mga baruganan sa ebanghelyo kay may kalabutan kini 
sa 12 ka mga lakang sa pagkaayo. Naghatag og luwas nga dapit ang atong mga miting alang sa tinuoray 
nga pagpaambit tungod kay sundon nato ang mga baruganan sa pagkakompidensyal ug dili pagpaila, ug 
mogamit kita og maayong pinulongan ug kinaiya aron madapit ang Espiritu nga makig- uban kanato. Sa 
atong pagpraktis niining 12 ka mga lakang sa kaugalingon natong kinabuhi, madawat nato ang gahum 
pinaagi kang Jesukristo ug sa Iyang Pag- ula aron mabuntog ang pagkaadik ug mas hingpit nga madawat 
ang mga panalangin sa ebanghelyo. Ang pamilya ug mga higala nga naghimo niining susama nga 12 ka 
mga lakang makakaplag usab og kalipay ug pagkaayo sa ilang kaugalingon.”

3. I- introduce ang 12 ka mga lakang: Karon libuton nato ang tibuok kwarto ug magpuli- puli kita sa pagbasa sa 
matag usa sa 12 ka mga lakang nga naa sa pahina iv sa guidebook (Addiction Recovery Program: Giya aron 
Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik). Dapiton nato ang matag tawo nga andam sa pagbasa og usa ka 
lakang. Mahimo kang dili mobasa kon gusto nimo nga maminaw lang.

4. I- introduce ang step study [lakang sa pagtuon]: Matag semana tutukan nato ang lain- laing mga lakang sa 
pagkaayo. Karong semanaha basahon nato ang bahin sa step__[number]__, magsugod sa pahina__[num-
ber]__ sa guidebook. Libuton nato ang tibuok kwarto, ug ang matag tawo nga andam, mobasa og usa o 
duha ka paragraph. Mahimo kang dili mobasa kon gusto nimo nga maminaw lang. [Isulti lang ang sunod 
nga sentence kon kini ma- apply sa inyong grupo.] Duna tay ekstra nga kopya sa guide para inyong magamit 
niini nga miting inkaso wala moy inyoha. [Dayon padayon sa sunod nga sentence.] Atol sa pagbasa, pami-
nawa ang mga panglantaw, pagbati, ug mga kasinatian ninyo nga komon sa ubang nakahimo niini nga 
lakang. Mohunong ta sa katapusan sa matag seksyon aron hisgutan ang atong gibasa. Palihug hinumdumi 
ang pag- isa sa inyong kamot ug hulata nga tawagon mo aron usa ra ang magsulti sa usa ka higayon. Tapu-
son nato ang pagbasa ug diskusyon inig ka alas__[gigahin nga oras]__ aron mahatagan og oras ang sharing 
portion sa miting. Kinsa ang gustong mosugod sa pagbasa?

5. I- introduce ang mga lakang nga buhaton [action steps]: Kining 12 ka mga lakang naglangkob og usa ka pro-
grama sa paglihok. Sa atong pagbasa sa seksyon nga gitawag og “Mga Lakang nga Buhaton,” atong makat- 
unan ang daghan pa bahin sa pagkaayo ug mga buhaton sa ebanghelyo nga mahimo natong buhaton sa 
pagduol kang Kristo ug pagdawat og gahum aron maayo gikan sa pagkaadik. [Dapita ang partisipante nga 
nalista nga maoy sunod mobasa ug mopaambit, nga sugdan niya og basa ang seksyon nga “Mga Lakang nga 
Buhaton”, ug dapita ang matag partisipante nga maoy sunod sa lista kinsa andam, nga mobasa og usa o duha 
ka paragraph, hangtud sa katapusan sa seksyon.]

6. Ipaila ang facilitator: Karon ihatag nato ang oras ngadto sa atong facilitator, [ngalan sa facilitator], sa pag- 
conduct sa sharing portion niini nga miting.
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7. Sugdi og facilitator sharing ang sunod nga porsyon sa miting (i- limit sa singko minutos ang pagpaambit): Hi, 
Ako si __[imong ngalan]__. Usa ko ka adik nga padulong na sa pagkaayo. Ipaambit ang positibong mga kasi-
natian sa imong pagkaayo nga may kalabutan niining lakang karong semanaha, ug ihatag ang pagpamatuod 
bahin sa Manluluwas.

8. I- introduce ang group sharing:
• [Basaha lang ang unang sentence kon mohaum.] Para niadtong nakaapil na namo sukad sa pagsu-

god sa miting, gi- welcome namo kamo. Sugdan nato karon ang sharing portion sa miting. Ipa-
ambit ang imong personal nga kasinatian sa pagkaayo, ang lakang nga atong gihisgutan niining 
semanaha, o ang lakang nga maoy imong gihimo karon. Palihug itutok sa solusyon ang inyong 
pagpaambit kay sa problema. Likaye ang paghisgot og klarong pagdetalye bahin sa inyong gihimo 
sa pagkaadik. Hinumdumi nga ang pagsagbat, nga mao ang pagbalda o pagkomentaryo direkta 
bahin sa gisulti sa partisipante, dili angay. Mahimo ra sab kamong dili mosulti kon mas ganahan 
kamong maminaw ra.

• Ang pagka- kompidensyal ug dili pagpaila makapasiugda og kamatinuoron ug makatabang nga 
mahimo kining luwas nga dapit sa pagpaambit. Busa, hinumdumi ang panultihon sa Alcoholics 
Anonymous: “Kinsay nakita ninyo dinhi, unsay nadungog ninyo dinhi, kon mobiya na mo dinhi, 
pasagding anhi ra kana dinhi.” Aron maprotektahan ang dili pagpaila, modapit mi nga ipaila ninyo 
ang inyong kaugalingon sa inyong ngalan lamang.

• Tapuson nato ang sharing portion singko minutos sa dili pa matapos ang miting, sa alas __[gigahin 
nga oras]__. Dayon paminawon nato ang panapos nga mga panglantaw gikan ni Elder/Brother/Sis-
ter _[ngalan sa usa sa mga group leader]__. Inyo na karon ang oras sa pagpaambit sa mga kasina-
tian mahitungod sa pagtuo ug paglaum. Modapit kami nga mopaambit kamo sulod sa tulo o lima 
ka minutos. Mo- signal ra ko kon nahurot na ang inyong oras sa pagpaambit. Ipadayon nato kini 
nga miting __[pilia ang pagpadayon nga usa ka tawo human sa usa libut sa kwarto o kutob sa mobo-
luntaryo]__. Kinsay gustong mosugod sa pagpaambit?

9. Tapusa ang group sharing: Kinasingkasing kaming nagpasalamat sa inyong partisipasyon. Ibalik nato karon 
ang oras kang Elder/Brother/Sister __[ngalan sa usa sa mga group leader]__.
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10. Tapusa pinaagi sa group leader sharing (i- limit ang pagpaambit sa singko minutos): Ipaila og balik ang imong 
kaugalingon, kon gikinahanglan (sama pananglit, kon dunay na- late og abut nga wala makaila kanimo). Ako si 
Elder/Brother/Sister __[imong apelyido]__. I- focus ang panapos nimong mga hunahuna sa mga baruganan ug 
mga tools sa pagkaayo ug sa imong pagpamatuod sa Manluluwas. Sugdi og sayo igong matapos ang miting sa 
eksaktong oras.

11. Tapusa ang miting pinaagi sa mosunod nga pamahayag: Palihug hinumdumi nga ang mga gipaambit dinhi 
mga kompidensyal ug ang mga opinyon nga gipahayag dinhi naggikan sa mga indibidwal nga mipahayag 
niini ug wala magrepresentar sa mga panglantaw sa LDS Family Services o sa mga gituohan sa Ang Simba-
han ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Moawhag kami nga magpalit mo og personal nga 
kopya sa guidebook para masulatan atol sa mga miting. Morekomendar pud kami nga gamiton ang “Mga 
Lakang nga Buhaton” ug ang “Pagtuon ug Pagsabut” nga mga seksyon sa tunga- tunga sa mga miting aron 
mapalig- on ang unsay inyong nadungog ug nasinati niini nga miting. Nasayud kami nga ang tinuorayng 
koneksyon ngadto sa uban mahinungdanon sa pagkaayo, ug modapit kami nga gamiton ninyo ang “Sup-
port in Recovery” nga dokumento nga (available gikan sa mga group leader) isip giya samtang magtabang 
kamo sa uban alang sa kalig- on ug suporta. Sa katapusan, magpasalamat kami ninyong tanan sa inyong 
partisipasyon. Ang inyong presensya dinhi nagpakita sa inyong pagpaubos ug sa pagtuo ug nagdasig kini 
og paglaum sa tanan nga nanambong karon. May moboluntaryo bang mohatag sa panapos nga pag- 
ampo?

12. Paghangyo og usa nga mohatag sa panapos nga pag- ampo.
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[Pahinumdom: Ang naka- italicize nga teksto sa ubos nagpasabut sa mga butang nga angay nimong buhaton. Ang 
roman nga teksto nagpasabut kon unsay angay nimong isulti.]
1. I- welcome ang grupo: Welcome sa addiction recovery program meeting sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa 

mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ako si Elder/Brother/Sister __[imong apelyido]__. Ang akong kompan-
yon si Elder/Brother/Sister __[apelyido sa imong kompanyon]__, ug kami ang inyong mga group leader.

Buhata o isulti ang mosunod:
• Duna ba ninyo ang karon pa nakaanhi?
• Dapita ang mga partisipante sa pagpaila sa ilang kaugalingon sa ilang pangalan lang.
• Palihug og palong sa inyong mga cellphone.
• Ihatag ang mga announcement.
• May moboluntaryo bang mohatag sa pangbukas nga pag- ampo?

2. Basaha ang purpose statement: “Ang spouse and family support meetings sa Ang Simbahan ni Jesukristo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw moabag niadtong adunay mga minahal nga nalulong sa paggamit 
og pornograpiya o pagkaadik. Grupo kita sa mga kaigsoonan nga mopaambit sa atong mga kasinatian, 
pagtuo, ug paglaum samtang magtuon kita ug mogamit sa mga baruganan kay may kalabutan kini sa 
Spouse and Family Support Guide. Naghatag og luwas nga dapit ang atong mga miting alang sa tinuoray 
nga pagpaambit tungod kay sundon nato ang mga baruganan sa pagkakompidensyal ug dili pagpaila, ug 
mogamit kita og maayong pinulongan ug kinaiya aron madapit ang Espiritu nga makig- uban kanato. Sa 
atong paggamit niining mga baruganan sa ebanghelyo sa kaugalingon natong kinabuhi, madawat nato 
ang gahum pinaagi kang Jesukristo ug sa Iyang Pag- ula aron mabuntog ang pagkaadik ug madawat sa 
hingpit ang mga panalangin sa ebanghelyo.”

3. I- introduce ang porsyon sa pagbasa ug diskusyon sa miting: Sa matag semana tutukan nato ang lahi nga 
baruganan. Libuton nato ang tibuok kwarto, ug ang matag tawo nga andam mobasa mahimong mobasa 
og usa ka paragraph. Mahimo kang dili mobasa kon gusto nimo nga maminaw lang. [Isulti lang ang sunod 
nga sentence kon kini ma- apply sa inyong grupo.] Duna tay ekstra nga kopya sa guide para inyong magamit 
niini nga miting inkaso wala moy inyoha. [Dayon padayon sa sunod nga sentence.] Atol sa pagbasa, pami-
nawa ang mga hunahuna ug mga pagbati nga mapuslanon kaninyo. Agig dugang, mohunong ta dapit 
sa katapusan sa matag seksyon sa paghisgot sa atong gibasa. Palihug hinumdumi ang pag- isa sa inyong 
kamot ug hulata nga tawagon mo aron usa ra ang magsulti sa usa ka higayon. Tapuson nato ang pagbasa 
ug diskusyon inig ka alas__[gigahin nga oras]__ aron mahatagan og oras ang sharing portion sa miting. 
Kinsa ang gustong mosugod sa pagbasa?

4. Hunahunaa kanunay ang mosunod nga mga instruksyon samtang pangulohan nimo ang diskusyon:
• Hulata hangtud mabasa na ang matag seksyon aron mahisgutan ang mga pangutana nga anaa dapit 

sa katapusan sa matag seksyon.
• Patubaga ang mga partisipante sa mga pangutana sa usag usa.
• Tabangi ang mga partisipante nga matutukan ang paggamit sa mga baruganan.
• Bantayi nga dili makadominar sa diskusyon ang usa ka indibidwal.
• Gawas kon gigiyahan sa Espiritu o kon wala nay oras, sulayi nga tugutan ang grupo sa pagbasa ug 

paghisgot sa tanang seksyon sa baruganan.
• Tapuson sa gigahin nga oras aron mahatagan og igong oras ang sharing portion sa miting.

5. Ipaila ang facilitator: Karon ihatag nato ang oras ngadto sa atong facilitator, [ngalan sa facilitator], sa pag- 
conduct sa sharing portion niini nga miting.
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6. Sugdi og facilitator sharing ang sunod nga porsyon sa miting (i- limit sa singko minutos ang pagpaambit): 
Hi, Ako si __[imong ngalan]__. Gihangyo ako nga mo- facilitate sa diskusyon sa miting karon. Ipaambit ang 
positibong mga kasinatian sa imong pagkaayo nga may kalabutan sa baruganan karong semanaha, ug ihatag 
ang pagpamatuod bahin sa Manluluwas.

7. I- introduce ang sharing portion sa miting:
• [Basaha lang ang mosunod nga sentence kon mohaum] Para niadtong nakaapil na namo sukad sa 

pagsugod sa miting, gi- welcome namo kamo. Sugdan nato karon ang sharing portion sa miting. 
Gidapit kamo sa pagpaambit sa inyong personal nga mga kasinatian mahitungod sa paggamit sa 
mga baruganan sa ebanghelyo sa inyong kinabuhi. Palihug itutok sa solusyon ang inyong pagpa-
ambit kay sa problema. Likaye ang paghisgot og klarong pagdetalye bahin sa gihimo sa pagkaadik 
sa inyong minahal. Mahimo ra sab kamong dili mosulti kon mas ganahan kamong maminaw ra.

• Ang pagka- kompidensyal ug dili pagpaila makapasiugda og kamatinuoron ug makatabang nga 
mahimo kining luwas nga dapit sa pagpaambit. Aron maprotektahan ang baruganan sa dili pagpa-
ila, modapit kami nga ipaila ninyo ang inyong kaugalingon sa inyong ngalan lamang.

• Tapuson nato ang sharing portion singko minutos sa dili pa matapos ang miting, sa alas __[gigahin 
nga oras]__. Inyo na karon ang oras sa pagpaambit sa mga kasinatian mahitungod sa pagtuo ug 
paglaum. Modapit kami nga mopaambit kamo sulod sa tulo o lima ka minutos. Mo- signal ra ko 
kon nahurot na ang inyong oras sa pagpaambit. Ipadayon nato kini nga miting __[pilia ang pag-
padayon nga usa ka tawo human sa usa libut sa kwarto o kutob sa moboluntaryo]__. Kinsay gustong 
mosugod sa pagpaambit?

8. Tapusa ang group sharing: Salamat sa inyong partisipasyon. Ibalik nato karon ang oras kang Elder/Brother/
Sister __[apelyido sa usa ka group leader]__.
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9. Tapusa pinaagi sa group leader sharing (i- limit ang pagpaambit sa singko minutos): Ipaila og balik ang imong 
kaugalingon, kon gikinahanglan (sama pananglit, kon dunay na- late og abut nga wala makaila kanimo). Ako si 
Elder/Brother/Sister __[imong apelyido]__. I- focus ang panapos nimong mga hunahuna sa mga baruganan ug 
mga tools sa pagkaayo ug sa imong pagpamatuod sa Manluluwas. Sugdi og sayo igong matapos ang miting sa 
eksaktong oras.

10. Tapusa ang miting pinaagi sa mosunod nga pamahayag: Palihug hinumdumi nga ang mga gipaambit dinhi 
mga kompidensyal ug ang mga opinyon nga gipahayag dinhi naggikan sa mga indibidwal nga mipahayag 
niini ug wala magrepresentar sa mga panglantaw sa LDS Family Services o sa mga gituohan sa Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Palihug ribyuha ang mga seksyon sa mga baruganan nga 
“Pagtuon sa Kasulatan” ug ang “Personal nga Pagkat- on ug Application” sa tunga- tunga sa mga miting aron 
mapalig- on ang inyong nakat- unan niini nga miting. Nasayud kami nga ang tinuorayng koneksyon ngadto 
sa uban mahinungdanon sa pagkaayo, ug modapit kami nga gamiton ninyo ang “Support in Recovery” nga 
dokumento nga (available gikan sa mga group leader) isip giya samtang magtabang kamo sa uban alang sa 
kalig- on ug suporta. Sa katapusan, magpasalamat kami ninyong tanan sa inyong partisipasyon.

11. Pagdapit og usa nga mohatag sa panapos nga pag- ampo.
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[Pahinumdom: Ang naka- italicize nga teksto sa ubos nagpasabut sa mga butang nga angay nimong buhaton. Ang 
roman nga teksto nagpasabut kon unsay angay nimong isulti.]
1. I- welcome ang grupo: Welcome sa family support meeting sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 

sa Ulahing mga Adlaw. Ako si Elder/Brother/Sister __[imong apelyido]__. Ang akong kompanyon si Elder/
Brother/Sister __[apelyido sa imong kompanyon]__, ug kami ang inyong mga group leader.

• Ang call- in meetings gihimo aron dili na kinahanglang magbiyahe pa, maghimo sa mga miting nga 
ma- akses sa mas daghang tawo, ug makahatag og kahimtang nga dili mailhan, nga dili mahimo sa 
miting nga magkaatubang gayud. Ang mga call- in meeting mapuslanon kaayo, apan mas palabi-
hon ang mga miting nga magkaatubang gayud.

• Palihug palunga ang bisan unsang mga electronic device nga posibling makabalda sa miting, ug 
hinumdumi ang pag- off sa sound sa inyong cellphone kon dili kamo magsulti. Kon walay pang- off 
nga button ang inyong cellphone mahimo ninyong tuplukon ang star- 6 (*6), ug WebEx ug ma- off 
na ang sound sa inyong cellphone. Ang pagsunod niini nga mga instruksyon makapabintaha sa 
resepsyon sa audio para sa tanang partisipante ug mas sayon ang pagbati sa Espiritu.

• Kompidensyal kini nga miting. Aron masiguro nga dili gayud mailhan, mohangyo kami nga moapil 
kamo sa lokasyon nga layo sa mga dili partisipante ug dili ninyo irekord ang miting. Palihug buhata 
ang tanan aron magpadayong luwas ug kompidensyal kini nga mga miting para sa tanang moapil. 
Bisan pa, palihug sabta nga ang LDS Family Services dili makagarantiya sa pagka- kompidensyal.

• Ihatag ang mga announcement.
• May moboluntaryo bang mohatag sa pangbukas nga pag- ampo?

2. Basaha ang purpose statement: “Ang spouse and family support meetings sa Ang Simbahan ni Jesukristo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw moabag niadtong adunay mga minahal nga nalulong sa paggamit og 
pornograpiya o pagkaadik. Grupo kita sa mga kaigsoonan nga mopaambit sa atong mga kasinatian, pagtuo, ug 
paglaum samtang magtuon kita ug mogamit sa mga baruganan kay may kalabutan kini sa Spouse and Family 
Support Guide. Naghatag og luwas nga dapit ang atong mga miting alang sa tinuoray nga pagpaambit tungod 
kay sundon nato ang mga baruganan sa pagkakompidensyal ug dili pagpaila, ug mogamit kita og maayong 
pinulongan ug kinaiya aron madapit ang Espiritu nga makig- uban kanato. Sa atong paggamit niining mga baru-
ganan sa ebanghelyo sa kaugalingon natong kinabuhi, madawat nato ang gahum pinaagi kang Jesukristo ug sa 
Iyang Pag- ula aron mabuntog ang pagkaadik ug madawat sa hingpit ang mga panalangin sa ebanghelyo.”

3. I- introduce ang porsyon sa pagbasa ug diskusyon sa miting: Sa matag semana tutukan nato ang lahi nga 
baruganan. Ang matag tawo mahimong mobasa og usa o duha ka paragraph. Palihug isulti ang inyong 
ngalan sa dili pa kamo mobasa, ug kon mahuman kamo, moingon kamo og “Akong ipasa.” Mahimo sab 
nga pilion lang ninyo ang pagpaminaw. Atol sa pagbasa, paminawa ang mga hunahuna, mga pagbati, ug 
mga kasinatian ninyo nga komon sa uban kinsa nakahimo na niini nga mga lakang. Mohunong ta sa kata-
pusan sa matag seksyon sa paghisgot sa atong gibasa. Palihug hinumdumi ang pagsulti sa inyong ngalan 
sa dili pa magpaambit aron mahibalo kami kinsay nagsulti. Tapuson nato ang pagbasa ug diskusyon inig 
ka alas__[gigahin nga oras]__ aron mahatagan og oras ang sharing portion sa miting. Mahimo bang si 
__[ang tawo nga nag- una sa lista sa partisipante] __ang mosugod og basa palihug?

4. Gamita ang mosunod nga mga instruksyon alang sa diskusyon:
• Hulata hangtud mabasa na nimo ang matag seksyon aron mahisgutan ang mga pangutana nga anaa 

dapit sa katapusan sa matag seksyon.
• Patubaga ang mga partisipante sa mga pangutana sa usag usa.
• Tabangi ang mga partisipante nga matutukan ang paggamit sa mga baruganan.
• Bantayi nga dili makadominar sa diskusyon ang usa ka indibidwal.
• Gawas kon gigiyahan sa Espiritu o kon wala nay oras, sulayi nga tugutan ang grupo sa pagbasa ug 

paghisgot sa tanang seksyon sa baruganan.
• Tapusa sa gigahin nga oras aron mahatagan og igong oras ang sharing portion sa miting.

5. Ipaila ang facilitator: Karon ihatag nato ang oras ngadto sa atong facilitator nga si, __,[ngalan sa facilitator], 
sa pag- conduct sa sharing portion niini nga miting.
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6. Sugdi og facilitator sharing ang sunod nga porsyon sa miting (i- limit sa singko minutos ang pagpaambit): 
Hi, Ako si __[imong ngalan]__. Gihangyo ako nga mo- facilitate sa diskusyon sa miting karon. Ipaambit ang 
positibong mga kasinatian sa imong pagkaayo nga may kalabutan sa baruganan karong semanaha, ug ihatag 
ang pagpamatuod bahin sa Manluluwas.

7. I- introduce ang sharing portion sa miting:
• [Basaha lang ang unang sentence niini nga paragraph kon mohaum.] Para niadtong nakaapil na namo sukad 

sa pagsugod sa miting, gi- welcome namo kamo. Sugdan nato karon ang sharing portion sa miting. Gidapit 
kamo sa pagpaambit sa inyong personal nga mga kasinatian mahitungod sa paggamit sa mga baruganan 
sa ebanghelyo sa inyong kinabuhi. Palihug itutok sa solusyon ang inyong pagpaambit kay sa problema. 
Likaye ang paghisgot og klarong pagdetalye bahin sa gihimo sa pagkaadik sa inyong minahal. Mahimo ra 
sab kamong dili mosulti kon mas ganahan kamong maminaw ra.

• Ang pagka- kompidensyal ug dili pagpaila makapasiugda og kamatinuoron ug makatabang nga 
mahimo kining luwas nga dapit sa pagpaambit. Aron maprotektahan ang baruganan sa dili pagpa-
ila, modapit kami nga ipaila ninyo ang inyong kaugalingon sa inyong ngalan lamang.

• Tapuson nato ang sharing portion singko minutos sa dili pa matapos ang miting, sa alas __[gigahin 
nga oras]__. Dayon paminawon nato ang panapos nga mga panglantaw gikan ni Elder/Brother/Sis-
ter _[ngalan sa usa sa mga group leader]__. Inyo na karon ang oras sa pagpaambit sa mga kasina-
tian mahitungod sa pagtuo ug paglaum. Modapit kami nga mopaambit kamo sulod sa tulo o lima 
ka minutos. Mo- signal ra ko [motuktok og katulo] kon nahurot na ang inyong oras sa pagpaambit. 
Niini nga miting atong ipadayon gamit ang lista sa mga mobasa. [Sugdi sa partisipante nga maoy 
sunod sa facilitator diha sa imong lista alang sa pagbasa ug pagpaambit.]

8. Tapusa ang group sharing: Salamat sa inyong partisipasyon. Ibalik nato karon ang oras kang Elder/Brother/
Sister __[apelyido sa usa ka group leader]__.
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9. Tapusa pinaagi sa group leader sharing (i- limit ang pagpaambit sa singko minutos): Ipaila og balik ang 
imong kaugalingon, kon gikinahanglan (sama pananglit, kon dunay na- late og abut nga wala makaila kani-
mo). Ako si Elder/Brother/Sister __[imong apelyido]__. I- focus ang panapos nimong mga hunahuna sa mga 
baruganan ug mga tools sa pagkaayo ug sa imong pagpamatuod sa Manluluwas. Sugdi og sayo igong matapos 
ang miting sa eksaktong oras.

10. Tapusa ang miting pinaagi sa mosunod nga pamahayag: Palihug hinumdumi nga ang mga gipaambit dinhi 
mga kompidensyal ug ang mga opinyon nga gipahayag dinhi naggikan sa mga indibidwal nga mipahayag 
niini ug wala magrepresentar sa mga panglantaw sa LDS Family Services o sa mga gituohan sa Ang Simba-
han ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Palihug ribyuha ang mga seksyon sa mga baruga-
nan nga “Pagtuon sa Kasulatan” ug ang “Personal nga Pagkat- on ug Application” sa tunga- tunga sa mga 
miting aron mapalig- on ang inyong nakat- unan niini nga miting. Nasayud kami nga ang tinuorayng konek-
syon ngadto sa uban mahinungdanon sa pagkaayo, ug modapit kami nga gamiton ninyo ang “Support in 
Recovery” nga dokumento nga (available gikan sa mga group leader) isip giya samtang magtabang kamo sa 
uban alang sa kalig- on ug suporta. Sa katapusan, magpasalamat kami ninyong tanan sa inyong partisipas-
yon.

11. Pagdapit og usa nga mohatag sa panapos nga pag- ampo.
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Mga Punto sa Training 
ALANG SA PAGGIYA SA ADDICTION RECOVERY PROGRAM MEETINGS

Ang mosunod nga mga seksyon naghisgot sa importanting mga punto nga angay 
hinumduman samtang giyahan sa mga group leader ang miting sa addiction 
recovery program.

PREPARASYON SA DILI PA MAGMITING
• Ribyuha ang dokumento nga “Format ug Dayalog sa Miting sa Addiction 

Recovery Program” (dinhi sa appendix), ug i- pamilyar ang mga pamaagi 
sa miting.

• Mangandam sa espirituhanong paagi. Basaha ang content alang sa kasam-
tangan nga lakang sa pagkaayo, nga mangita og application sa kaugalingon 
nimong kinabuhi.

• Moabut pinakaminos 15 minutos sa dili pa magmiting aron maandam ang 
kwarto ug matimbaya ang mga mosayo sa pag- abut.

“I- WELCOME ANG GRUPO”
• Abi- abiha sa mainitong paagi ang mga partisipante nga mangabut. Ipaila ang 

imong kaugalingon, pangutan- a unsay ngalan (sa mga bag- ong miapil), ug 
pasalamati sila sa ilang pagtambong.

• Basaha ug sunda ang dokumento nga “Format ug Dayalog sa Miting sa Addic-
tion Recovery Program” atol sa miting.

• Sugdi ang miting sa eksaktong oras.
• Kon dunay mga bag- ong miapil, i- welcome sila ug dapita nga ipaila nila ang 

ilang kaugalingon sa ila ra nga pangalan.
• Ihatag ang mga announcement, nga maglakip sa mga kausaban sa miting, 

mga bag- ong miting, o sa mga moabut nga debosyunal.
• Pangutan- a kon duna bay andam nga mohalad sa pangbukas nga pag- ampo. 

Hatagi og panahon nga makaboluntaryo ang usa ka partisipante sa dili pa 
magtawag og usa (gawas kon naghimo ka og call- in meeting nga mag- assign 
ka og usa gikan sa lista sa nanambong).

“BASAHA ANG MISSION STATEMENT”
• Basaha ang mission statement nga eksakto gayud sa nasulat.

“I- INTRODUCE ANG 12 KA MGA LAKANG,” “I- INTRODUCE 
ANG STEP STUDY [LAKANG SA PAGTUON],” UG “I- INTRODUCE 
ANG MGA LAKANG NGA BUHATUNON”

• Pagmugna og madawaton nga palibut aron ang mga partisipante mobati nga 
sila pweding mobasa o pweding dili. Ang pagbasa usa ka oportunidad sa mga 
partisipante nga makatampo sa miting, apan ang uban tingali dili komportab-
ling mobasa diha sa kadaghanan o ganahan ra silang maminaw.
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• Sulati ang ipasa nga mga kopya sa Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pag-
kaadik og “Group copy—palihug iuli.”

• Kon maghisgot sa grupo, gamita ang mga pulong nga nagsugod og “Ako” o 
“kita” kay sa mga pulong nga “kamo”.

• Kon moabut na ang grupo sa seksyon sa “Mga Lakang nga Buhaton”, hunong 
ug basaha ang teksto nga nagsunod sa “I- introduce ang action steps” gikan sa 
format ug dayalog nga dokumento. Dayon ipadayon ang participant reading 
sa seksyon nga “Mga Lakang nga Buhaton”.

• Pahinumdom: Ang impormasyon nga gihisgutan sa step 4 importante gayud 
alang sa pagkaayo. Ilabi na alang niini nga lakang, siguroa nga dili mapamubo 
ang pagbasa. Sa mga miting nga usa ka oras, basaha hangtud sa “Upat ka 
gikinahanglang mga elemento” sa pahina “00” [22]. Sa mga miting nga usa og 
tunga ka oras, basaha hangtud sa “Pagtuon ug Pagsabut” sa pahina “00” [24].

“IPAILA ANG FACILITATOR”
• Kon walay mitambong nga facilitator, laktawan na lang sa group leader ang 

dayalog nga “Ipaila ang facilitator” ug ang “Sugdi og facilitator sharing ang 
sunod nga porsyon sa miting” ug modiretso sa “I- introduce ang group sha-
ring.” Dayon mohangyo ang group leader og tawo nga may kasinatian sa 
pagkaayo nga sugdan niya ang pagpaambit.

“SUGDI OG FACILITATOR SHARING ANG SUNOD NGA PORSYON SA MITING”
• Ang facilitator mopakita og ehemplo sa tukma nga pagpaambit.
• I- limit niya ang iyang pagpaambit sa singko minutos o mas minos pa.
• Ang facilitator mopaambit og positibong kasinatian sa pagkaayo nga may 

kalabutan sa lakang karong semanaha.
• Kinahanglang i- focus niya ang iyang pagpaambit ngadto sa solusyon dili sa 

problema.
• Kinahanglang mohatag siya sa iyang pagpamatuod sa Manluluwas.

“I- INTRODUCE ANG GROUP SHARING”
• Sunda ang Espiritu kon gikinahanglan ang pagkorihir.
• Hunahunaa kon mas epektibo ba ang imong paghisgot sa mga problema o mga 

pangutana sa usa ka tawo pinaagi sa pagpakigsulti kaniya human sa miting.
• Hinumdumi nga ang mga group leader o mga partisipante dili gayud “mosag-

bat,” nga mao ang pagpanaway, pagpanambag, o pagdayeg sa usa o sa mas 
daghan pang partisipante.

• Hisguti ang mga problema kon gikinahanglan atol sa mga miting. Ang mga 
problema nga komon ug ang posibling mga tubag para nila maglakip sa:

 - Problema: pagbaliwala sa sinyas sa pagtapos sa pakigpulong. Posibling 
tubag: “Oras na aron tapuson nimo ang imong mga komentaryo.”

 - Problema: paggamit og dili tukmang pinulongan. Posibling tubag: “Sa 
atong grupo, tukmang pinulongan ang atong gamiton.”

 - Problema: pagklaro gayud sa mga detalye. Posibling tubag: “Sa atong gru-
po, tutukan nato ang solusyon dili ang problema.”

 - Problema: pagsagbat. Posibling tubag: “Sa atong grupo, dili kita mangila-
but pinaagi sa pagsagbat.”

• Kon mokorihir ka pagmabination gayud kutob sa mahimo.
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“TAPUSA ANG GROUP SHARING”
• Kon mubo ra ang oras, dili tanan sa grupo ang kinahanglang mopaambit.
• Dili mopaambit sa ikaduhang higayon ang mga facilitator.
• Ibalik sa mga facilitator sa saktong oras ang miting ngadto sa mga group 

leader.
• Sa mga miting nga diyutay ra ang mga partisipante, mahimo ra nga humanon 

og sayo ang miting.
• Kinse minutos sa dili pa matapos ang sharing portion sa miting, pangutan- on 

sa mga facilitator ang mga partisipante kon duna pa bay gustong mopaambit. 
Kon duna pay oras, kadtong mitubag kinahanglang tagaan og oportunidad 
nga makapaambit.

“TAPUSA PINAAGI SA LEADER GROUP SHARING,” “TAPUSA ANG 
MITING PINAAGI SA MOSUNOD NGA PAMAHAYAG,” UG “PAGHANGYO 
OG USA NGA MOHATAG SA PANAPOS NGA PAG- AMPO”

• Sunda ang singko minutos nga limit sa pagpaambit ug tapusa ang miting sa 
saktong oras aron mapasiugdahan ang kamakanunayon, pagsalig, ug respeto.

• Hunahunaa ang paglakip atol sa mga panapos nga komentaryo sa mga kasi-
natiang personal kauban sa mga lakang, mga ideya gikan sa mga lakang nga 
buhaton, o mga kasulatan gikan sa mga seksyon sa “Pagtuon ug Pagsabut”.

HUMAN SA MITING
• Una, tabangi ang mga bag- ong miapil (tan- awa sa “Pag- ila ug Pag- welcome sa 

Newcomer”).
• Itugot ang panahon sa pag- fellowship ug pagtubag og mga pangutana human 

sa miting.
• Kolektaha ang gipagamit nga mga guide, ug iapud- apud ang bisan unsang 

gikinahanglang impormasyon sa programa.
• Ayaw pangayo og mga numero sa telepono o email address sa mga partisi-

pante.
• I- arrange ang kwarto sama sa pagka- arrange sa wala pa magmiting. Ilabay 

ang mga basura nga naa sa trash can ug palunga ang mga suga ug aircon. 
I- lock ang mga pultahan ug siguroa nga sarado ang building.

• Ihatag ang impormasyon sa programa.
• Pasalamati ang tanan sa pagtambong, ug awhaga nga mobalik sila sa sunod 

semana. Mahimo sab nga manghatag ka og impormasyon kabahin sa ubang 
mga miting nga naa sa imong area.

PAHINUMDOM PARA SA MGA GROUP LEADER
• Kon duna kay rason sa pagkatahap nga ang bata giabusohan o gipasagdan, o 

kon ang mga partisipante namiligro nga mopasakit sa ilang kaugalingon o sa 
uban, pahibaloa dayon ang manager sa LDS Family Services office.

• Kon dunay emerhensya, kontaka ang local police o ubang tukma nga mga 
kawani sa emergency response.
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Mga Punto sa Training 
ALANG SA PAGGIYA SA MGA MITING SA ADDICTION RECOVERY PROGRAM

Ang mga seksyon nga nagsunod naghisgot sa importanting mga punto nga angay 
hinumduman samtang giyahan nimo ang miting sa addiction recovery program.

PREPARASYON SA DILI PA MAGMITING
• Isiguro nga ang Cisco WebEx ma- setup para sa call- in meeting. Kon bag- o kini 

nga miting, hangyoa ang counseling manager o area welfare manager nga 
i- setup ang WebEx meeting.

• Ribyuha ang “Format ug Dayalog sa Miting sa Call- In Addiction Recovery Pro-
gram” nga dokumento, ug i- pamilyar ang mga pamaagi sa miting.

• Mangandam sa espirituhanong paagi. Basaha ang chapter sa kasamtangan 
nga lakang sa pagkaayo, nga mangita og application sa kaugalingon nimong 
kinabuhi.

• Panawag 10 minutos sa dili pa sugdan ang na- iskedyul nga miting. Kon 
moapil na ang mga partisipante sa miting timbayaa sila og “Hi, kini sa Elder/
Brother/Sister _[imong apilyido]___. kon ganahan kang motabang og basa 
sa mga lakang sa pagkaayo, o kon gusto kang mopaambit, palihug isulti ang 
imong ngalan. O pwede ra pud nga maminaw ra ka.” Kon ang partisipante 
dili mohatag og ngalan, ayaw usba ang pagtimbaya. Irespeto ang tinguha sa 
tawo nga dili ipaila ang kaugalingon. Kon magrekord sa attendance niana nga 
indibidwal, isulat “partisipante nga maminaw ra.” Balika ang pagtimbaya para 
sa sunod nga partisipante nga miapil sa miting.

• Sugdi ang paglista niadtong andam nga motabang sa pagbasa. Gamiton kini 
nga lista atol sa pagbasa ug sa mga sharing portion sa miting.

• Kon maghimo sa listahan alang sa pagbasa ug sa pagpaambit, ibutang og 
una ang mga group leader, sundan sa facilitator. (Kon walay mitambong nga 
facilitator, nagkinahanglan kang mohangyo og usa ka partisipante nga may 
kasinatian sa pagkaayo nga siya ang mouna sa pagpaambit atol niana nga 
porsyon. Kining tawhana kinahanglang maoy sunod sa group leader sa lista-
han sa mobasa ug mopaambit. Tan- awa ang punto sa training ubos sa “Ipaila 
ang facilitator” alang sa dugang nga impormasyon.) Ilista ang uban pang mga 
partisipante sa pagbasa sa han- ay sa ilang pagpanawag.

• Sa dili pa magsugod ang miting, basaha og kusog ang mga ngalan nga naa sa 
listahan sa mobasa ug mopaambit ngadto sa tanang partisipante. Hangyoa 
ang mga partisipante sa pagsulat usab sa mga ngalan nga naa sa listahan sa 
mobasa ug mopaambit, aron mahibalo sila kinsay naa sa miting. Basaha og 
hinay ang lista, maghatag og dakong panahon nga makasulat ang mga parti-
sipante sa mga ngalan. Ayaw hisguti ang maminaw ra nga mga partisipante.
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“I- WELCOME ANG GRUPO”
• Sunda ang outline sa “Format ug Dayalog sa Call- In Addiction Recovery Pro-

gram Meeting” sigun sa nasulat.
• Sugdi ang miting sa eksaktong oras.
• Himoa ang mga announcement, nga maglakip sa mga kausaban sa miting, 

mga bag- ong miting, o mga moabut nga debosyunal.
• Pangutan- a kon duna bay andam nga mohalad sa pangbukas nga pag- ampo. 

Hatagi og panahon ang partisipante nga makabolunter sa dili pa motawag 
og usa.

“BASAHA ANG MISSION STATEMENT”
• Basaha ang mission statement nga eksakto gayud sa nasulat.

“I- INTRODUCE ANG 12 KA MGA LAKANG,” “I- INTRODUCE 
ANG STEP STUDY [LAKANG SA PAGTUON],” UG “I- INTRODUCE 
ANG MGA LAKANG NGA BUHATUNON”

• Pagmugna og madawaton nga palibut aron mobati ang mga partisipante og 
kakomportable nga mobasa o maminaw ra. Ang pagbasa usa ka oportunidad 
sa mga partisipante nga makatampo sa miting, apan ang uban tingali dili 
komportabling mobasa diha sa kadaghanan o ganahan ra silang maminaw.

• Kon maghisgot sa grupo, gamita ang mga pulong nga nagsugod og “Ako” o 
“kita” kay sa “kamo.”

• Kon moabut na ang grupo sa seksyon sa “Mga Lakang nga Buhaton”, hunong 
ug basaha ang teksto nga nagsunod sa “I- introduce ang action steps” gikan sa 
format ug dayalog nga dokumento. Dayon dapita ang sunod nga partisipante 
nga naa sa listahan para sa mobasa ug mopaambit nga mopadayon og basa 
sa unang lakang nga buhatunon.

• Pahinumdom: Ang impormasyon nga gihisgutan sa step 4 importante gayud 
alang sa pagkaayo. Ilabi na alang niini nga lakang, siguroa nga dili mapamubo 
ang pagbasa. Alang sa mga miting nga usa ka oras, basaha hangtud nga moa-
but ka sa section heading nga “Upat ka gikinahanglang mga elemento.” Alang 
sa mga miting nga usa ug tunga ka oras, basaha hangtud nga moabut ka sa 
heading nga “Pagtuon ug Pagsabut.”

“IPAILA ANG FACILITATOR”
• Kon walay mitambong nga facilitator, laktawan na lang sa group leader ang 

“Ipaila ang facilitator” ug ang “Sugdi og facilitator sharing ang sunod nga pors-
yon sa miting” nga naa sa dayalog og format nga dokumento ug modiretso 
na sa “I- introduce ang group sharing.” Dayon mohangyo ang group leader 
og tawo nga may kasinatian sa pagkaayo nga sugdan niya ang pagpaambit. 
Kining tawhana kinahanglang naa sa listahan sa mobasa ug mopaambit nga 
mosunod sa group leader (tan- awa sa “Preparasyon sa dili pa magmiting” 
alang sa mga instruksyon sa listahan para sa mobasa ug mopaambit).

“SUGDI OG FACILITATOR SHARING ANG SUNOD NGA PORSYON SA MITING”
• Ang facilitator kinahanglang mopakita og ehemplo sa tukma nga pagpaambit.
• Kinahanglan nga i- limit niya sa singko minutos o minos pa ang iyang pagpa-

ambit.
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• Ang facilitator kinahanglang mopaambit og positibong kasinatian sa pagkaa-
yo nga may kalabutan sa lakang karong semanaha.

• Kinahanglang i- focus niya ang iyang pagpaambit ngadto sa solusyon dili sa 
problema.

• Kinahanglang mohatag siya sa iyang pagpamatuod sa Manluluwas.

“I- INTRODUCE ANG GROUP SHARING”
• Sunda ang Espiritu kon gikinahanglan ang pagkorihir.
• Hinumdumi nga ang mga group leader o mga partisipante dili gayud “mosag-

bat,” nga mao ang pagpanaway, pagpanambag, o pagdayeg sa usa o sa mas 
daghan pang partisipante.

• Usahay, kinahanglan nimong hisgutan ang problema atol sa miting. Ang mga 
problema nga komon ug ang posibling mga tubag mahimong maglakip sa:

 - Problema: pagbaliwala sa sinyas sa pagtapos sa pakigpulong. Posibling 
tubag: “Oras na aron tapuson nimo ang imong mga komentaryo.”

 - Problema: paggamit og dili tukmang pinulongan. Posibling tubag: “Sa 
atong grupo, tukmang pinulongan ang atong gamiton.”

 - Problema: pagklaro gayud sa mga detalye. Posibling tubag: “Sa atong gru-
po, tutukan nato ang solusyon dili ang problema.”

 - Problema: pagsagbat. Posibling tubag: “Sa atong grupo, dili kita mangila-
but pinaagi sa pagsagbat.”

• Kon mokorihir ka pagmabination gayud kutob sa mahimo.

“TAPUSA ANG GROUP SHARING”
• Kon mubo ra ang oras, dili kinahanglang mopaambit ang tanan.
• Dili mopaambit sa ikaduhang higayon ang mga facilitator.
• Ibalik sa mga facilitator sa saktong oras ang miting ngadto sa mga group 

leader.
• Sa mga miting nga diyutay ra ang mga partisipante, mahimo ra nga humanon 

og sayo ang miting.
• Kinse minutos sa dili pa matapos ang sharing portion, kinahanglang 

pangutan- on sa mga facilitator ang mga partisipante kon duna pa bay gus-
tong mopaambit. Kon duna pay oras, kadtong mitubag kinahanglang tagaan 
og oportunidad nga makapaambit.

“TAPUSA PINAAGI SA LEADER GROUP SHARING,” “TAPUSA ANG 
MITING PINAAGI SA MOSUNOD NGA PAMAHAYAG,” UG “PAGHANGYO 
OG USA NGA MOHATAG SA PANAPOS NGA PAG- AMPO”

• Sunda ang singko minutos nga limit sa pagpaambit ug tapusa ang miting sa 
saktong oras aron mapasiugdahan ang kamakanunayon, pagsalig, ug respeto.

• Ikonsiderar nga ilakip atol sa mga panapos nga komentaryo ang mga kasi-
natiang personal kauban sa mga lakang, mga ideya gikan sa mga lakang nga 
buhaton, o mga kasulatan gikan sa mga seksyon sa “Pagtuon ug Pagsabut”.
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HUMAN SA MITING
• Una, tabangi ang mga bag- ong miapil (tan- awa sa “Pag- ila ug Pag- welcome sa 

Newcomer”).
• Itugot ang panahon sa pag- fellowship ug pagtubag og mga pangutana human 

sa miting.
• Ayaw pangayo og mga numero sa telepono o email address sa mga partisi-

pante.
• Ihatag ang impormasyon sa programa.
• Pasalamati ang tanan sa pagtawag, ug awhaga nga moapil na usab sila sa 

sunod semana. Mahimo sab nga manghatag ka og impormasyon kabahin sa 
ubang mga miting nga naa sa imong area.

PAHINUMDOM PARA SA MGA GROUP LEADER
• Kon duna kay rason sa pagkatahap nga ang bata giabusohan o gipasagdan, o 

kon ang mga partisipante namiligro nga mopasakit sa ilang kaugalingon o sa 
uban, pahibaloa dayon ang manager sa LDS Family Services office.

• Kon dunay emerhensya, kontaka ang local police o ubang tukma nga mga 
kawani sa emergency response.



31

Addiction Recovery Program | ADMINISTRATION GUIDE

PAG- ILA UG PAG- WELCOME  

sa Newcomer
Ang newcomer mao ang tawo nga bag- o sa mga miting sa addiction recovery 
program sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw o sa 
mga miting sa spouse and family support group. Sa kasagaran siya ang indibid-
wal nga bag- o pang nagsugod sa pagkaayo, usa ka tawo nga mibalik human sa 
pagbalik sa bisyo, o usa ka higala o sakop sa pamilya sa usa ka adik sa bisan asa 
niana nga kahimtang. Si bisan kinsa nga wala nato mailhi tingali usa ka newcomer, 
ug tungod kay ang nag- unang pipila ka miting nga tambungan sa mga newcomer 
dili sayon, importante gayud nga mapaningkamutang mobati nga komportable ug 
welcome kining mga tawhana.

Sa kasagaran ang mga newcomers dili pa sigurado ug daw mahadlok. Hinum-
dumi nga nagkinahanglan og dakong kaisug nga angkunon sa usa ka indibidwal 
nga naadik sila o nga sila miapil sa dili maayong mga binuhatan, nga ang ilang 
kinabuhi dili na matul- id, ug nga nagkinahanglan sila og tabang. Ang mga higala o 
mga sakop sa pamilya sa mga naadik nagkinahanglan usab og kaisug sa paghis-
got mahitungod sa mga epekto sa pagkaadik sa ilang kinabuhi. Tumong nato ang 
pagtabang sa mga newcomers nga gustong magbag- o.

Atong responsibilidad ang pagmugna og maabi- abihon, madawatong palibut sa 
wala pa, atol sa, ug human sa matag miting. Salig lang nga ang Espiritu motan-
dog ug mogiya sa mga newcomers sa proseso sa pagkaayo. Hinumdumi nga sa 
kasagaran mobati og kabug- at ang mga newcomers, mao nga pagmapinanggaon 
ug magmalumo sa imong pagpakig- atubang. Gugma, suporta, ug pagdasig maoy 
mga importanting elemento sa pagkaayo.

Ang mosunod nga mga sugyot makatabang samtang motabang ka sa mga newco-
mers sa wala pa ug sa pagkahuman sa mga miting:
 1. Kon motimbaya ka og tawo nga wala pa nimo mailhi, ipaila ang imong kau-

galingon ug pangutan- a kon nakatambong na ba siya sa 12- ka mga lakang sa 
miting kaniadto.

 2. Ipaniguro sa mga newcomers nga naa sila sa luwas nga dapit. Ipasabut nga nag-
sunod kita sa baruganan sa pagkakompidensyal ug gikinahanglan lamang nila 
ang paggamit sa ilang pangalan. Pasabta usab sila nga kon dili sila komportab-
le nga mobasa o mopaambit sa mga miting, pwede ra silang maminaw.

 3. Tuguti nga ipaambit lang sa mga newcomers unsay ilang gusto; hibaloi nga 
sa kasagaran dili sila komportabling mopasabut nganong mitambong sila sa 
mga miting.
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 4. Isugyot sa mga newcomers nga ilang paminawon ang mga pagbati nga komon sa 
ubang mga partisipante. Ang mga newcomers mas ganahang mobalik sa mga 
miting kon makasabut sila sa mga gipaambit sa uban. Ipasabut nga tungod kay 
ang atong mga miting bukas man para sa tanang indibidwal nga nag- antus sa 
lahi- lahing matang sa pagkaadik o miapil og lahi- lahing matang sa makadaot 
nga kinaiya, ang mga sakop sa grupo tingali dili kanunayng managsama og 
kasinatian, apan ang mga adik ug ang mga miapil sa makadaot nga kinaiya sa 
kasagaran makasinati og mga susamang emosyon, ingon man usab kadtong 
kansang mga kinabuhi naapektuhan sa pagkaadik o sa mga kinaiya sa uban.

 5. Dapita ang mga newcomers sa pagpabilin human sa miting kon may mga 
pangutana pa sila bahin sa 12 ka mga lakang o sa addiction recovery program.

 6. Salig lang nga masabtan sa mga newcomers ang programa bisan dili nila 
madungog ang tanang aspeto niini. Ipakita sa mga newcomers ang Addiction 
Recovery Program: Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik o Spouse 
and Family Support Guide ug awhaga sila sa pagpalit og kaugalingon nilang 
kopya. Ipasabut sa mga newcomers nga pinaagi sa pagpamati sa Espiritu, 
pagtambong og mga miting, ug pagtuon sa guide, masabtan nila ug magamit 
ang mga baruganan ug mga pamaagi nga mogiya ngadto sa pagkaayo.

 7. Ipaila ang mga newcomer ngadto sa facilitator. Makahinumdom ang mga 
facilitator unsay pagbati kon bag- o ka pa nga nagpaayo o sa pagkadunay 
minahal nga bag- o pa nga nagpaayo. Ang mga facilitators mao ang mga 
ehemplo sa mga partisipante ug makahatag sila og personal nga saksi sa 
unsang paagi ang 12 ka mga lakang nga programa nagdala sa pagkaayo ug 
naulian ang ilang kinabuhi.

 8. Kon ugaling dunay mga problema nga may kalabutan sa pagpaambit sa mga 
newcomers sa ilang mga kasinatian, pagmabination kutob sa imong mahimo 
sa imong reaksyon. Kadaghanan sa mga problema ug pangutana mahatagan 
og epektibong sulbad human sa miting kay sa atol sa miting. Sa kadugayan, 
masabtan ra sa mga newcomers ang maayong pamatasan sa miting.

 9. Ipaambit sa mga newcomers nga kapamilya o minahal sa mga adik nga ang 
kaugalingon nilang pagbuhat sa 12 ka mga lakang magdala usab og pagla-
um ug pagkaayo sa ilang kinabuhi. Kon wala silay nahibaloan bahin sa mga 
spouse and support group meetings, pahibaloa sila bahin niadtong mga 
mitinga.

 10. Human sa miting, pasalamati sa personal ang mga newcomers sa pagtam-
bong ug dapita sila sa pagbalik. Hatagi sila sa iskedyul ug awhaga sila sa 
pagtambong sa mga miting nga moabut.

 11. Hinumdumi nga ang mga newcomers mga panalangin sa grupo. Ang mga 
newcomers maghatag og padayong oportunidad sa pagserbisyo, suporta, 
ug pagkat- on sa usag usa.
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SUPORTA 

sa Pagkaayo
MGA TINUBDAN SA SUPORTA ALANG SA MGA PARISIPANTE 
UG MGA SAKOP SA PAMILYA
Ang pagkadawat og gugma ug suporta gikan sa uban mahinungdanon nga tabang 
sa imong pagbuntog sa naandang mga makadaot nga kinaiya. Ang pagkonektar 
ngadto sa uban dili lang mosangkap sa pag- alima nga imong gikinahanglan kondi-
li makatabang usab sa paghinumdom nga ikaw takus sa gugma isip anak sa Dios. 
Kon motabang ka sa pagsuporta sa espiritwal nimong mga kaigsoonan, sila imong 
gitugutan nga makapakita og Kristohanong mga hiyas sa ilang pakig- inter- aksyon 
kanimo. Kon himoon nila kini, gisunod nila ang pahimangno sa Manluluwas nga 
“tabang sa maluyahon, ipataas ang mga kamot sa nawad- an og paglaum, ug lig- 
una ang mga tuhod nga mahuyang” (D&P 81:5).

Kon gamiton nimo ang 12 ka mga lakang sa pagkaayo ug mangita og suporta gikan 
sa uban, makabenipisyo ka gikan sa mosunod nga mga tinubdan sa suporta:

1. Langitnong Amahan, Jesukristo, ug ang Espiritu Santo. Ang Langitnong Amahan, 
si Jesukristo, ug ang Espiritu Santo ang pinakamaayo nimong mga tinubdan 
sa suporta. Ang pagkaayo ug pagkaulian gihimong posible ni Jesukristo ug sa 
Iyang Pag- ula. Sa Basahon ni Mormon, gipaambit ni propeta Alma nga si Kris-
to “modala diha kaniya sa ilang mga kahuyang, nga ang iyang kasingkasing 
mahimo nga mapuno uban sa kalooy, sumala sa unod, nga siya mahimo nga 
masayud sumala sa unod unsaon pagtabang ang iyang mga katawhan suma-
la sa ilang mga kahuyang” (Alma 7:12). Bation nimo nga gitabangan ug giali-
mahan kon ikaw mapaubsanong moduol sa imong Langitnong Amahan ug 
sa Iyang Anak, si Jesukristo. Importante nga dili nimo mabaliwala ang tabang 
sa Manluluwas pinaagi sa Pag- ula. Siya mitudlo kanato, “Ako mao ang dalan, 
ang kamatuoran, ug ang kinabuhi” ( Juan 14:6). Ang Espiritu Santo makahatag 
kanato og kahupayan, kalinaw, ug espiritwal nga kalig- on aron makapadayon.

2. Mga sakop sa pamilya. Ang mga sakop sa pamilya mahimong tinubdan sa 
suporta pinaagi sa pagtanyag og gugma ug sa pagdawat ug paggamit sa mao 
gihapong 12 ka mga lakang ug baruganan sa ebanghelyo sa kaugalingon 
nilang kinabuhi. Ang tanan makabenipisyo pinaagi sa pagkat- on ug paggamit 
sa mga baruganan sa ebanghelyo nga gitudlo sa Addiction Recovery Program: 
Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik ug ang Spouse and Family 
Support Guide. (Pahinumdom: Mahimo rang mohukom ang mga partisipante 
nga dili ipaambit ang ilang mga personal inventory ngadto sa mga sakop sa 
ilang pamilya o sa mga tawo nga tingali masakitan kon makabati niana nga 
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mga inventory. Bisan og dili tanang sakop sa pamilya ang anaa sa emosyunal 
nga kahimtang nga makahatag og kahupayan, kadtong makahimo mapanala-
nginan sa ilang pagbuhat.)

3. Mga higala. Ang mga higala makahatag og gugma ug suporta kon istoryahan 
nimo sila mahitungod sa mga panglimbasug, itug- an man nimo o dili kanila 
ang imong mga problema o pagkaadik. Ang ilang kaisug makatabang kon 
kinahanglan ka nang mag- usab ug makapadayon ka sa imong pagkaayo. Kon 
naghunahuna gayud sila sa pagsuporta sa imong mga panglimbasug, mapa-
hinumduman ka sa imong kamapuslanon ug bili.

4. Mga Eklesyastikal nga lider. Ang mga eklesyastikal nga lider makahatag og 
mahinungdanong suporta sa proseso sa pagkaayo. Ayaw gayud kalimot o 
ayaw ibaliwala ang gahum sa priesthood nga pagpangulo. “Samtang ang 
Ginoo lamang ang makahimo sa pagpasaylo sa mga sala, kining mga lider 
sa priesthood [ang mga bishop ug branch, stake, ug mga mission president] 
nagdala og mahinungdanon nga tahas sa pamaagi sa paghinulsol” ug pag-
kaayo (tan- awa sa Matinud- anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa Ebang-
helyo [2004], 132). Apan dili lang ang mga priesthood leader sa stake o ward 
ang imong suporta; ang mapahinungurong lider sa korum, o home o visiting 
teacher makagiya usab ug makaalima kanimo. Miingon si Presidente Joseph F. 
Smith, “Wala koy laing nahibaloang katungdanan nga labaw kasagrado, o laba-
wng gikinahanglan kon kini gamiton gayud, kay sa mga katungdanan sa mga 
teacher kinsa mobisita sa mga balay sa katawhan, kinsa mag- ampo dungan 
nila, kinsa moawhag kanila sa hiyas ug dungog, sa kahiusahan, sa gugma, ug 
sa pagtuo ug sa kamaunungon para sa kawsa sa Zion” (sa Conference Report, 
Abr. 1915, 140). Gitudlo usab ni Elder L. Tom Perry nga, “Ang home teacher 
mao ang unang hut- ong sa depensa sa pagbantay ug paglig- on sa unit [sa 
pamilya]” (“Home Teaching—a Sacred Calling,” Ensign, Nob. 1978, 70).

5. Mga recovery meeting. Ang mga recovery meetings maghatag og suporta sa 
group setting. Ang mga partisipante maglakip sa LDS Family Services mis-
sionaries o volunteers, mga facilitator nga may kasinatian sa pagkaayo, ug 
ubang indibidwal nga migamit sa mga baruganan sa pagkaayo. Niini nga 
mga miting, paminawon sa mga partisipante ang uban nga naghulagway kon 
giunsa nila sa paggamit ang mga baruganan ug pamaagi sa pagkaayo. Ang 
pagpaambit sa mga kasinatian sa personal nga pagkaayo makatabang sa 
imong paningkamot nga mamaayo ug sa pagbaton og paglaum nga posible 
ang pagkaayo.

6. Mga Propesyunal nga tigtambag. Ang mga tigtambag sa kasagaran maoy mga 
tinubdan sa ideya ug panglantaw niadtong nagsagubang sa pagkaadik. Kon 
mangita og propesyunal nga tabang, ang mga miyembro sa Simbahan nga 
nagsagubang sa pagkaadik kinahanglang mopili og tawo kinsa nagsuporta 
sa mga baruganan sa ebanghelyo ug sa 12 ka mga lakang sa pagkaayo.

7. Support person. Ang mga tawo nga taga- suporta mao kadtong tawo nga 
imong ikauban samtang maningkamot ka sa pagbuntog sa pagkaadik. Mas 
labaw pa, mas makatabang ang support person kinsa may kasinatian sa 
12 ka mga lakang sa pagkaayo tungod kay nabuntog niya ang paglimud ug 
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ubang mga hagit nga may kalabutan sa pagkaadik. Tungod niana nga kasina-
tian, ang support person sa kasagaran makaila sa mga panglingla nga mobi-
tik sa mga adik ug makasabut sa kalisdanan nga ilang giatubang. Ang support 
person makatabang niadtong mga nagpaayo nga mapahimutang sa “pang-
lantaw ang ilang kinabuhi ug malikay sa pagpasulabi o pagpaubos sa [ilang] 
mga tulubagon” (Addiction Recovery Program: Giya aron Maayo ug Maulian 
Gikan sa Pagkaadik, “00” [29]). Kon ang support person usa ka adik nga padu-
long na nga maayo, ang tighatag ug ang tigdawat sa suporta mapanalangi-
nan pinaagi sa kalamboan sa kaugalingon nilang pagkaayo. Ang paghatag ug 
pagdawat og suporta usa sa mga benipisyo sa pag- apil sa addiction recovery 
program ug makatabang sa pagpugong nga mosugmat kini og balik.

ANG KAIMPORTANTE SA MGA TAWO NGA TAGA- SUPORTA
Ang suporta alang sa pagkaayo gikan sa pagkaadik importante ug ang pagbaton 
og support person nga imong kasandigan mamahimong mahinungdanong bahin 
sa pagkadawat niana nga suporta. Gihatagan og gibug- aton ni Presidente Gordon 
B. Hinckley ang bili sa pagbaton og tawo nga kasandigan sa tanang sitwasyon sa 
kinabuhi. Gitambagan niya ang mga miyembro sa pagbaton og “usa ka higala sa 
Simbahan nga kanunay nimong kaadtoan, kinsa molakaw uban nimo, motubag sa 
imong mga pangutana, kinsa makasabut sa imong mga problema” (“Usa ka Hing-
pit nga Kahayag sa Paglaum: Ngadto sa Bag- ong mga Miyembro sa Simbahan,” 
Ensign o Liahona, Okt. 2006, 4). Ang mga tawo nga nagpaayo gikan sa pagkaadik 
nagkinahanglan gayud niana nga matang sa higala. Agig dugang, mitambag usab 
si Presidente Hinckley: “Gusto kong mosulti ninyo nga, pangita kamog mga higala 
nga mga miyembro sa Simbahan. Pagsinuoray kamo ug maglig- on sa usag usa. Ug 
kon ang panahon sa tintasyon moabut duna kamoy kasandigan nga mopanalangin 
kaninyo ug mohatag kaninyog kalig- on kon kini inyong gikinahanglan. Mao kana 
nganong dunay Simbahan—aron kita makatabang sa usag usa sa mga panahon 
sa kahuyang sa pagbarug nga lig- on ug tarung ug matuod ug sa kaayo” (pakigpu-
long nga gihatag atol sa regional conference sa Eugene, Oregon, Sept. 15, 1996; sa 
“Excerpts from Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley,” Ensign, Hulyo 
1997, 73). Mitudlo si Presidente Thomas S. Monson sa mao gihapong paagi: “Malig- 
on nato ang usag usa; may kapasidad kita nga makamatikud sa wala mamatikdi. 
Kon kita adunay mga mata nga makakita, mga dunggan nga makadungog, ug 
kasingkasing nga makahibalo ug mobati, kita makatabang ug makaluwas niadtong 
mga tawo diin kita ang responsable” (“The Call to Serve,” Liahona, Ene. 2001, 58).

Ang kinabuhi atol sa pagpaayo nagkinahanglan og hingpit nga kamatinuoron. Ang 
paglimud ug ang pagpalayo mga tinuod nga timailhan sa adik nga kinaiya. Kining 
mga kinaiyaha moabut dayon kon wala ang suporta ug panglantaw sa uban, ug 
maghimo nga lisud kab- uton ang malungtaron ug lig- ong kalamboan sa pagkaayo. 
Importante ang pagbaton og tabang gikan sa tukma ug epektibong mga taga- 
suporta diha dayon kon mahimo. “Pinaagi sa kamapainubsanon ug kamatinuoron 
ug pagtawag sa Dios ug sa uban alang sa tabang, imong mabuntog ang imong mga 
pagkaadik pinaagi sa Pag- ula ni Jesukristo” (Addiction Recovery Program: Giya aron 
Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik, “00” [vi]).
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ANG PAGPILI OG SUPPORT PERSON
Sa addiction recovery program sa Simbahan, sama sa uban nga 12 ka mga lakang 
sa mga recovery program, wala ka i- assign og pihong mga tawo nga taga- suporta. 
Ang paghukom kon kanus- a ug asa mangayo og suporta usa ka personal nga 
desisyon. Sa sinugdanan, lisud ang pagpangayo og tabang gikan sa pamilya o mga 
higala; tingali mas sayon ang pagtino og tawo nga anaa sa recovery meeting kon si 
kinsa ang imong masandigan alang sa suporta. Kasagaran, kon mas daghang tawo 
ang mosuporta nimo, mas bintaha ang pagkaayo. Kon imo nang matino ang poten-
syal nga support person, mahimong makapaubos ug makahadlok ang paghangyo 
kaniya og tabang. Apan diay, kon buhaton nimo, matingala ka sa dakong gugma ug 
paghangop nga imong mabatyagan. Kon mas konektado ka sa uban, mas daghang 
oportunidad ang moabut kanimo nga madawat ang gugma ug masabtan nga takus 
ka alang niini.

Kon magpili og tawo nga support person, ang, Addiction Recovery Program: Giya 
aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik mipasidaan “ayaw ipaambit ang . . . 
sensitibong impormasyon ngadto sa mga indibidwal nga gidudahan nimong 
mohatag og dili tukmang giya, mohatag og sayop nga impormasyon, o maglisud 
sa pagtago og mga kompidensyal. [Ang usa ka support person] kinahanglan nga 
kasaligan gayud sa pulong ug sa buhat” (“00” [30]). Ang uban sa pinakaepektibong 
mga tawo nga taga- suporta mao kadtong mga aktibo kaayo sa Simbahan ug naka-
tiwas sa mga baruganan sa matag 12 ka mga lakang sa pagbuntog sa pagkaadik. 
Kon mangita og suporta, mahinungdanon ang pagpangita og tawo nga nakasuhid 
na sa ilang mga kahuyang, mikumpisal niini, ug nahimo na ang pagbuntog niini 
gamit ang lain- laing kapanguhaan, ilabi na pinaagi sa Manluluwas nga si Jesukris-
to ug sa Iyang Pag- ula. Kini nga mga buhatunon nagdemonstrar sa personal nga 
pasalig sa sigurado, malungtaron nga pagkaayo, “Pinaagi niini kamo masayud kon 
ang usa ka tawo naghinulsol sa iyang mga sala—tan- awa, siya mokumpisal kanila 
ug mobiya kanila” (D&P 58:43).

Ang support person kinsa nakabuntog sa kaugalingon niyang mga kahuyang 
dunay pagbati sa emosyunal nga dalan nga giagian sa uban. Dugang pa, kadtong 
mga tawo nga nakahuman na o padulong nang mahuman sa programa “dunay 
mensahe sa paglaum para sa ubang mga adik . . . kinsa andam nga modawat 
sa espiritwal nga tabang sa pag- usab sa ilang kinabuhi. . . . Mapaambit [nila] sa 
pinakamaayo kini nga mensahe pinaagi sa [ilang] mga paningkamot nga makaser-
bisyo sa uban” (Addiction Recovery Program: Giya aron Maayo ug Maulian Gikan sa 
Pagkaadik, “00” [71]). Ang mga naayo na gikan sa pagkaadik makahibalo sa kasina-
tian niadtong mga nanglimbasug pa ug makalihok isip ehemplo ug tabang sa mga 
partisipante nga makagamit sa mga kahimanan [tools] sa pagkaayo.

Kinahanglan nga mopili ka og mga tawo nga taga- suporta nga pareho nimo og sek-
so [gender] (kon dili nimo kaliwat). Kon masugdan na ang imong pagkaayo, posib-
ling sa pisikal, emosyunal, ug sa espiritwal daw tintalon ka. Pagmatngon nga dili ka 
maka- develop og dili tukmang pakigrelasyon sa support person.
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UNSAON SA PAGKAHIMONG EPEKTIBO NGA SUPPORT PERSON
1. Mag- aktibo nga partisipante sa personal nga pagkaayo. Ang imong mga sugyot 

isip usa ka support person sama ra usab ka epektibo sa personal nimong 
pagtuon, pagsabut, ug paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo. Samtang 
maningkamot ka matag adlaw sa pagsalikway sa kinaiyanhon nga pagkatawo 
ug mahimo nga usa ka santos pinaagi sa Pag- ula (tan- awa sa Mosiah 3:19), 
ang imong ehemplo impluwensyal ngadto sa tanang moduol kanimo para sa 
giya ug kalig- on. Ang ehemplo nga imong ipakita samtang magtinguha ka sa 
Manluluwas ug sa Iyang Pag- ula mas importante kay sa bisan unsang tambag 
nga imong ikapaambit ngadto sa mga partisipante sa programa.

2. Pagmapainubsanon. Addiction Recovery Program: Giya aron Maayo ug Maulian 
Gikan sa Pagkaadik mipasabut nga, “Walay luna . . . alang sa garbo o bisan 
unsang pagbati sa kahawud. . . . Ayaw kalimti kon asa ka gikan ug giunsa ka 
[mismo] pagluwas pinaagi sa grasya sa Dios” ( “00” [72]). Sa imong pagserbis-
yo sa uban, ipadayon ang imong kamapainubsanon pinaagi sa pagtutok sa 
mga baruganan ug mga pamaagi sa ebanghelyo nga imong nakat- unan” (“00” 
[71]).

3. Tahura ang kabubut- on sa uban. Isip support person, kinahanglang dili ka 
“mohatag og tambag o maningkamot og tul- id [sa uban] sa bisan unsang 
paagi. Pahibaloon ra nimo [ang uban] bahin sa programa ug sa mga espiri-
twal nga baruganan nga mipanalangin sa imong kinabuhi” (Addiction Recovery 
Program: Giya Aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik, “00” [71]). Pinaagi sa 
pagpahibalo sa uban sa mapuslanong mga baruganan ug pamaagi ug dayon 
tugutan ra silang mohimo og kaugalingon nilang mga desisyon, nagpakita ka 
og pagtahud sa sagrado nilang kabubut- on.

4. Tahura ang uban pa nimong personal nga mga pasalig. Ang imong pag- uyon 
sa pagkahimong support person wala magpasabut nga ang uban makapa-
tuyang ra og gamit sa imong panahon ug mga kapanguhaan. Mahimo kang 
motakda og usa ka ehemplo bahin sa kaimportante sa mapuslanong mga 
limit pinaagi sa pagtahud sa imong mga commitment, lakip sa imong pamil-
ya, sa Simbahan, sa mga propesyunal nga paningkamot, ug personal nga 
panahon.

5. Moserbisyo sa walay paghinakog. Ang walay hinakog nga pagserbisyo nagkina-
hanglan sa paghatag nga dili maghunahuna og balus. Likayi gayud ang pag-
hulat nga dayegon, o mga ganti sa kamaunungon, o uban pang emosyunal 
nga ganti gikan sa imong mga giserbisyuhan. “Siguroha nga libre ang imong 
paghatag, wala magpaabut og piho nga resulta” (Addiction Recovery Program: 
Giya Aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik, “00” [71]).

6. Magmapailubon. Ang indibidwal nga panaw sa pagkaayo lahi. Ang tawo nga 
imong gitabangan posibling dili pa andam nga magpadayon. Posibling sub-
lion ra pud niya ang dili maayong mga gawi ug hinay ang pagsunod sa mga 
baruganan ug mga pamaagi sa pagkaayo. Hinumdumi, “kadaghanan kanato 
nagkinahanglang ‘moabut sa pinakaubos’ sa wala pa kita mahimong andam 
sa pagtuon ug paggamit niini nga mga baruganan” (Addiction Recovery Pro-
gram: Giya Aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik, “00” [71]).
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7. Ihatag ang malumo apan lig- ong pag- awhag. Ang epektibong suporta maggi-
kan “sa pagdani, sa pagka- mainantuson, sa kalumo ug kaaghup, ug sa tiunay 
nga paghigugma; pinaagi sa pagkamabination, ug putli nga kahibalo, diin 
makapadugang sa hilabihan sa kalag nga walay pagpakaaron- ingnon, ug 
walay pagpanglimbong” (D&P 121:41–42).

8. Unaha ang Dios kay sa imong kaugalingon. Hinumdumi kanunay ang pagsalig 
sa Dios samtang motanyag ka og suporta, ug pahinumdumi ang mga tawo 
nga imong gisuportahan sa pagbuhat usab sa ingon. “Kon ikaw adunay buha-
ton alang sa laing tawo o mopakigbahin sa mensahe sa paglaum ug pag-
kaayo, kinahanglang dili nimo tugutan nga magsalig na og maayo ang laing 
tawo kanimo. Ang imong responsibilidad mao ang pag- awhag sa uban nga 
nanlimbasug sa pagdangup ngadto sa Langitnong Amahan ug sa Manlulu-
was alang sa giya ug gahum” (Addiction Recovery Program: Giya Aron Maayo ug 
Maulian Gikan sa Pagkaadik, “00” [71]). Ang imong tahas mao ang pagpaambit 
sa imong mga kasinatian sa pagtuo ug paglaum aron matabangan ang mga 
tawo nga imong gisuportahan subay sa 12 ka mga lakang nga proseso aron 
mobati nga gihigugma ug gisuportahan sa grasya sa Dios.

9. Magmainampoon. Sa matag higayon nga motanyag ka og suporta, tinguhaa 
ang tabang sa Langitnong Amahan aron mahibaloan unsang mga baruga-
nan o pamaagi diha sa 12 step program ang mas makatabang sa kasam-
tangan nga panginahanglan sa partisipante. “Pagmainampoon samtang 
mokonsiderar ka og ang mga paagi sa pagserbisyo, magtinguha kanunay 
nga magiyahan sa Espiritu Santo. Kon andam ka, makakaplag ka og dag-
hang mga oportunidad sa pagpakigbahin sa espirituhanong mga baruga-
nan nga imong nakat- unan” (Addiction Recovery Program: Giya Aron Maayo ug 
Maulian Gikan sa Pagkaadik, “00” [71]).

10. Ipamatuod ang kamatuoran. Ipaambit kon sa unsang paagi gibati nimo nga 
ang ebanghelyo nakatabang sa pagbuntog sa imong mga kahuyang. “Isulti 
ang uban pa nimong [mga kasinatian] aron mahibalo [ang uban] nga maka-
sabut ka” (Addiction Recovery Program: Giya Aron Maayo ug Maulian Gikan sa 
Pagkaadik, “00” [71]). Mahimo sab nga mopamatuod ka bahin sa Manluluwas 
ug sa Iyang makaayo nga gahum. “Ang mensahe mao nga ang Dios usa ka 
Dios sa mga milagro, nga mao kanunay ang Iyang gihimo (tan- awa sa Moroni 
7:29). Ang imong kinabuhi ang nagmatuod niana. Padulong ka sa pagkahi-
mong bag- o nga tawo pinaagi sa Pag- ula ni Jesukristo. . . . Ang pagpaambit 
sa imong pagpamatuod bahin sa Iyang kalooy ug Iyang grasya usa sa labing 
importanting mga serbisyo nga imong matanyag” (Addiction Recovery Pro-
gram: Giya Aron Maayo ug Maulian Gikan sa Pagkaadik, “00” [71]).

11. Matnguni ang pagkakompidensyal. May responsiblidad ka sa pagpanalipud sa 
kapribado sa uban. Ang dili pagpaila ug ang pagkakompidensyal mga mahi-
nungdanong baruganan sa addiction recovery program, ug makapalambo 
kini og pagsalig.



REQUEST SA PAGHIMO OG GRUPO SA ADDICTION RECOVERY PROGRAM

Mga Instruksyon
1. Ang area welfare manager o LDS Family Services specialist o manager ang mofill- up niini nga request aron 

makahimo og bag- ong addiction recovery program nga grupo, mousab sa naa nang daan nga grupo, o moba-
hin sa naa nang daan nga grupo. Ang LDSFS specialist o manager o ang area welfare manager mohatag dayon 
niini nga porma ngadto sa local office ARP manager.

2. Ang local office ARP manager mo- email dayon niini nga porma ngadto sa field group manager para maapruba-
han.

3. Kon aprubahan na sa field group manager ang request, i- forward dayon kini sa field group manager ngadto sa 
local LDS Family Services office ug sa LDS Family Services sa headquarters sa Simbahan.

4. Human madawat ang pag- aprubar, ang local office ARP website manager kinahanglang mo- add sa group o 
mohimo sa mga kausaban sa naa nang daan nga group sa ARP website.

Office o lokasyon sa LDSFS Area sa Simbahan

Ngalan sa LDS Family Services manager o sa area welfare manager

Petsa

REQUEST SA PAGHIMO OG GRUPO
□ Maghimo og bag- ong group □ Mag- usab sa naa nang daan nga matang sa grupo □ Bahinon ang naa nang daan nga grupo

MATANG SA GROUP
□ General ARP group □ Pornography addiction nga support group □ Spouse and family support group  
□ Call- in group □ Mga lalaki ra □ Mga babaye ra
Uban pa:  

IMPORMASYON SA GRUPO
(Pahinumdom: Kon mag- usab og naa nang daan nga group, ilista ang kasamtangang impormasyon sa grupo diha sa unang kolum 
ug ang bag- ong impormasyon sa ikaduha nga kolum.)

Adlaw Adlaw

Panahon Panahon

Address Address

Building Building

Meeting room Meeting room

Ngalan sa nagpasiugda nga stake

Approval sa stake president: □ Oo □ Dili Office o lokasyon sa LDSFS: □ Oo □ Dili

FOR USE BY LDSFS HEADQUARTERS ONLY

Name of director for temporal affairs (DTA):

Date DTA notified Date ARP location was approved by local office
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