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PAG- WELCOME—Labing Dugay: 5 Minutos

UNSAON SA PAGGAMIt NIINI NGA WORKBOOK

KON MAKItA NIMO KINI NGA MGA PROMPt, SUNDA KINING MGA DIREKSYON

Basaha tan- awa Hisguti Mamalandong Kalihokan

Usa ka tawo ang 
mobasa og kusog 
para sa tibuok 
grupo.

Ang tibuok grupo 
manan- aw sa 
video.

Ang mga sakop 
sa grupo mopa-
kigbahin sa mga 
hunahuna sulod 
sa duha ngadto sa 
upat ka minutos.

Ang mga indibid-
wal mokonsiderar, 
mamalandong, 
ug magsulat sa 
hilum.

Ang mga sakop 
sa grupo magtra-
baho nga tagsa- 
tagsa o dunay 
kauban sulod sa 
gihatag nga oras.

Pagdapit og usa nga mohatag sa pag- ampo.

Hangyoa ang usa ka tawo nga maoy mo- set sa orasan alang sa kada 
seksyon.

Ang matag partisipante adunay 30 ka segundo sa pagsulti sa grupo sa 
iyang pangalan ug mga butang mahitungod kaniya.

Welcome! Ang katuyoan niini nga booklet mao ang pagpaila kanimo sa 
mga grupo sa self reliance. Bag- o kini nga inisyatibo sa Simbahan nga 
makatabang sa mga miyembro nga makakat- on og praktikal nga mga 
kahanas ug magpalig- on sa espirituhanong mga kinaiya. Ang pagbansay 
karong adlawa mahisama sa usa sa mga miting sa grupo sa self- reliance 
nga imong i- facilitate. Sulod sa mosunod nga duha ka oras atong mahis-
gutan ang mosunod nga mga hisgutanan:
○	 Unsa	kining	grupo	sa	self-	reliance?
○	 Imong	tahas	isip	facilitator
○	 Ang	estraktura	sa	miting	sa	grupo	sa	self-	reliance
○	 Unsaon	pag-	apil	sa	mga	tawo	sa	mga	grupo	sa	self-	reliance
○	 Ang	administratiba	nga	mga	Responsibilidad	sa	usa	ka	Facilitator

Pag- ampo:

Oras:

Mga Pasiuna:

Basaha:
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MAGKAT- ON—Labing Dugay: 85 Minutos

UNSA ANG GRUPO SA SELF- RELIANCE? (10 minutos)

“I Will Provide for My Saints,” anaa sa srs .lds .org/ videos ubos sa “Video 
Resource”	nga	seksyon	sa	“Pag-	facilitate	og	mga	Grupo”	(Walay	video?	
Padayon sa pagbasa.)

Sa unsang paagi nga ang akong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo 
makaapekto	sa	akong	espiritwal	ug	temporal	nga	pagka-	self-	reliant?

Hisguti:

Ang katuyoan sa grupo sa self- reliance mao ang pagtabang sa mga tawo nga 
mausab	ang	ilang	kahimtang	sa	kinabuhi.	Si	Elder	M. Russell	Ballard	mitudlo	
nga: “Nagtuo ko nga ang mga council maoy pinakaepektibong paagi aron 
makakuha og tinud- anay nga mga resulta. Dugang pa, nasayud ko nga ang 
mga council mao ang pamaagi sa Ginoo ug nga gilalang Niya ang tanang 
butang sa uniberso pinaagi sa council sa langit, sigun sa gihisgutan sa balaang 
kasulatan”	(“Mga	Family	Council,”	Liahona, Mayo 2016, 63).

Pinaagi sa pagtinabangay sa usa ka council nga pamaagi, ang mga sakop sa 
grupo makapahimulos sa mas daghan nga talento, inspirasyon, kasinatian, 
ug kahibalo kay sa mag- inusara ra sila. Ang usa ka grupo sa self- reliance:
○	 Maglangkob	og	8–12	ka	mga	miyembro	nga	nagtrabaho	og	komon	nga	

interes, sama sa pagdumala sa mga panalapi [managing finances], 
pagpangita og mas maayong trabaho, pagpalambo sa ilang edukasyan, 
o pagsugod ug pagpalambo og negosyo.

○	 Usa	ka	luwas	nga	lugar	diin	ang	tanan	parehong	mobati	nga	kompor-
table nga makaapil.

○	 Magkita	matag	semana	sulod	sa	12	ka	semana	aron	sa	pagpalambo	
og bag-	o	nga	mga	kahanas	ug	mga	kinaiya.

○	 Mogamit	og	modelo	sa	usa	ka	council	[council	model]	aron	ang	mga	
sakop makakat- on ug makaawhag sa usag- usa.

○	 Mopasalig	sa	pagbuhat	matag	semana	kon	unsay	nakat-	unan	sa	mga	
miyembro.

○	 Mo-	report	sa	kalamboan	aron	ang	matag	miyembro	niini	mahimong	
manubag sa ilang mga commitment.

Unsay kalainan sa mga grupo sa self- reliance gikan sa mga workshop o 
ubang	mga	klase	nga	inyong	natambungan?

Hisguti:

tan- awa:

Basaha:
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IMONG tAHAS ISIP FACILItAtOR (15 minutos)

“How	to	Facilitate	a	Group,”	anaa	sa	srs	.lds	.org/	videos	ubos	sa	“Video	Resources”	
nga	seksyon	sa	“Pag-	facilitate	og	mga	Grupo”	(Walay	video?	Padayon	sa	
pagbasa.)

Unsa ang gikinahanglang usbon sa facilitator dinha sa video gikan sa 
pagkamagtutudlo	ngadto	sa	usa	ka	facilitator?	Sa	unsa	nga	paagi	kini	
nakaapekto	sa	grupo?

Hisguti:

Ang Ginoo misulti mahitungod sa mga council o grupo sa Simbahan, “Dili 
ang tanan magdungan sa pagpamulong; apan himoa nga ang usa mamu-
long sa tagsa- tagsa ka higayon ug himoa nga ang tanan maminaw ngadto 
sa iyang mga gipamulong, nga sa diha nga ang tanan mahuman sa pagpa-
mulong nga ang tanan unta mahatagan og kaayohan sa tanan, ug nga ang 
matag tawo makabaton og managsama nga kahigayunan.” (DP 88:122; 
mga italic gidugang).

Sa mga grupo sa self- reliance, walay gitawag sa pagtudlo! Isip usa ka 
facilitator, ang imong trabaho mao ang pagtabang sa mga sakop sa grupo 
sa pagsunod sa mga materyal, pag- apil, ug pagdapit sa Espiritu diha sa 
panaghisgut (discussion). Wala ka gitawag aron mahimong eksperto sa 
subject. Hinoon, kinahanglan kang moapil isip sakop sa grupo, magtuman 
sa mga commitment ug dungan nga magkat- on. Ang pagsunod sa mga 
baruganan sa ubos (baga nga mga letra) makatabang sa imong grupo nga 
makasinati og kalampusan.

Pagmugna og luwas nga palibut. Matag semana ang mga partisipante 
dayag nga mo- report sa grupo sa ilang kalamboan sa pagtuman sa mga 
commitment. Makahimo sila og mga kasaypanan ug makasinati og kapak-
yasan samtang sila naglawig padulong sa dugang nga pagka- self- reliant. 
Normal ug makaayo kini. Kritikal kaayo nga ang mga partisipante mobati 
nga sila anaa sa luwas nga palibut nga mosulay, mapakyas, ug sa katapu-
san molampos.

tan- awa:

Basaha:



5

Unsa ang pipila ka mga pamaagi nga makatabang ka nga mobati ang mga 
partisipante	nga	luwas,	komportable	ug	gidawat	sa	grupo?

Hisguti:

Pagdasig sa pag- apil. Isip facilitator, kinahanglan dili daghan ang imong 
isulti kay ni bisan kinsa sa grupo. Kinahanglan nga makighiusa ug mota-
bang ka nga mahatagan ang tanan og higayon sa pagsulti.

KALIHOKAN

Step 1: Magtinagutlo sa usa ka grupo, basaha ang mga buhat sa facilitator [naa] sa ubos.

Step 2: Matag usa kaninyo mopili og usa ka buluhaton gikan sa matag kolum ug hisgutan 
kon ngano nga makatabang o makapawala kini sa kadasig sa pag- apil.

UNSA ANG MAKADASIG SA  
PAG- APIL UG PANAGHIUSA?

UNSA ANG MAKASANtA SA  
PAG- APIL UG PANAGHIUSA?

○	Pagdirekta	pag-	usab	sa	mga	pangutana	
ngadto sa grupo

○	Magmatinahuron	sa	pagpakigsulti	sa	
uban

○	Masayud	sa	ngalan	sa	tanan
○	Mapahiyumon	ug	pagkamahigalaon
○	Mosugod	ug	motapos	sa	mga	miting	sa	

gitakda nga oras
○	Mosalig	ug	mosunod	sa	mga	workbook

○	Dili	makapadasig	ug	kritikal	nga	mga	
komentaryo

○	Pagkomentaryo	sa	matag	pangutana	ug	
maoy katapusang mosulti mahitungod sa 
gihisgutan

○	Dugay	nga	motapos	sa	miting
○	Magpasulabi	sa	pagsulti	o	maglihok	

sama nga maoy magtutudlo

Unsaon nimo pagdala sa usa ka tawo nga maoy modominar sa panag- 
istoryahanay	o	dili	moapil?

Hisguti:

Basaha:
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Sugdi ug tapusa sa saktong oras. Ang mga sakop sa grupo gikinahang-
lan nga makasalig nga ang grupo magsugod ug motapos sa sakto nga 
oras. Matag seksyon ug kalihukan adunay gisugyot nga gidugayon. Matag 
semana mahimo kang motudlo og usa ka timekeeper sa grupo.

Unsay lain pang mga butang ang imong mabuhat aron sa pagtabang sa 
grupo	nga	makasugod	ug	makahuman	sa	sakto	nga	oras?

Hisguti:

Himoa nga ang mga komentaryo mahinungdanon ug positibo. 
Ayaw gayud pagpakigbahin og mga istorya nga nagsaway sa uban, bisan 
kon mahitungod kini sa usa ka tawo nga wala mailhi sa mga sakop sa 
grupo.

Sa unsang paagi nimo madasig ang grupo nga mag- focus ug magmatina-
huron	sa	ilang	mga	komentaryo?

Hisguti:

ANG EStRAKtURA SA MItING SA GRUPO SA SELF- RELIANCE 
(40 minutos)

“ ‘Go and Do’ Learning,” anaa sa srs .lds .org/ videos ubos sa “Video Resour-
ces”	nga	seksyon	sa	“Pag-	facilitate	og	mga	Grupo”	(Walay	video?	Padayon	
sa pagbasa.)

Ang matag miting sa grupo adunay lima ka seksyon. Kinahanglan dili 
gayud ka molaktaw og seksyon.

I- report: Niini nga seksyon, ang mga partisipante sa grupo mo- evaluate sa 
ilang paningkamot ug i- report ang ilang kalamboan sa grupo. Ilang ipakig-
bahin ang mga butang nga ilang nakat- unan gikan sa paggamit sa bag- o 
nga mga kahanas ug kinaiya. Ang pag- evaluate sa kalamboan importante 
sa	pagporma	og	bag-	o	nga	kinaiya.	(Modangat	og	20–30	ka	minutos.)

Sa unsang paagi nga ang dayag nga pag- report sa grupo sa atong kalam-
boan	makatabang	kanato?

Hisguti:

Ang Akong Pundasyon: Niini nga seksyon, ang mga sakop makakat- on ug 
makagamit sa mga baruganan sa hugot nga pagtuo, edukasyon, kakugi, ug 
pagsalig diha sa Ginoo. Matag semana ang mga partisipante moribyu og 
usa ka sukaranang baruganan nga makatabang nila nga mahimong mas 
self- reliant. (Modangat og 20 ka minutos.)

Nganong ato mang tun- an ang doktrina ug temporal nga kahanas sa 
atong	mga	grupo?

Hisguti:

Basaha:

Basaha:

tan- awa:

Basaha:
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Magkat- on: Dinhi niini nga seksyon, ang mga partisipante sa grupo 
magbasa, maghisgot, ug magpraktis og bag- o nga mga ideya ug kahanas 
nga makatabang kanila nga mahimong self- reliant sa temporal nga paagi. 
(Modangat og 40- 50 ka minutos.)

Mamalandong: Dinhi niini nga seksyon, ang mga partisipante sa grupo 
mamalandong ug mosulat mahitungod sa mga butang nga ilang nakat- 
unan atol sa ilang miting sa grupo. Ilang tinguhaon ang giya gikan sa 
Ginoo ug mangita og mga paagi nga molambo. Palihug ayaw laktawi kini 
nga seksyon. (Modangat og 5- 10 ka minutos.)

Sa unsang paagi nga ang mamalandong—sa hilum ug walay panaghisgu-
tay—motugot	sa	Espiritu	Santo	nga	motudlo	kanato?

Hisguti:

Mo- commit: Dinhi niini nga seksyon, ang mga partisipante mo- commit 
nga mogamit sa mga bag- o nga mga kahanas ug kinaiya nga ilang nakat- 
unan ug nahisgutan sa miting sa grupo. Ang paghimo ug pagtuman sa 
mga commitment importante sa proseso sa pag- establisar og bag- o nga 
kinaiya. Aron sa pagtabang, ang mga partisipante mopili og lain nga sakop 
sa grupo nga mahimong usa ka action partner. Ang mga action partner 
magsusi sa usag usa atol sa semana aron sa paghatag og pagdasig ug 
suporta. Ang mga partisipante mo- commit usab sa pagtudlo kon unsay 
ilang nakat- unan ngadto sa ilang pamilya o mga higala. (Modangat og 
5- 10 ka minutos.)

Ngano kaha nga importante ang mahimong action partner ug makaang-
kon	og	action	partner?

Hisguti:

Mobuhat: Ang mga partisipante gikinahanglan nga mobuhat sa ilang mga 
commitment atol sa semana sa pag- usab sa ilang pamaagi sa pagpakabuhi! 
Ang pagbuhat ug pagtudlo sa uban kon unsa ang ilang nakat- unan makata-
bang nga molambo ang ilang mga kahanas ug kinaiya sa pagka-self-reliant. 
(Modangat	og	3–8	ka	oras	matag	semana.)

Sa unsang paagi nga atol sa semana makatabang ko sa mga sakop sa 
grupo	nga	molihok	aron	sa	paghimo	og	maayong	nga	mga	kinaiya?

Hisguti:
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Karon nga nahibalo na kamo mahitungod sa estraktura, dungan natong 
praktison ang usa ka tinuod nga seksyon sa miting.

KALIHOKAN

Step 1: Pagpili og usa diha sa grupo nga maoy mo- facilitate sa Ang Akong Pundasyon nga 
seksyon. Ang facilitator kinahanglan dili motudlo sa baruganan ngadto sa grupo. Hinoon, 
mosunod siya sa materyal sumala sa pagkasulat niini ug moawhag sa tanan sa pag- apil.

Step 2:	Paklia	ang	pahina 12	ug	sugdi	ang	baruganan	sa	Ang	Akong	Pundasyon	,	“Ang	
Self- Reliance Usa ka Baruganan sa Kaluwasan.”

Step 3: Inig kahuman nimo sa Ang Akong Pundasyon nga seksyon, gamita ang mga pangu-
tana sa ubos aron sa makahatag og feedback ngadto sa facilitator.

○	 Unsa	ka	maayo	ang	pagsunod	sa	facilitator	sa	script?
○	 Giunsa	sa	facilitator	pag-	awhag	sa	tanang	mga	sakop	sa	grupo	nga	moapil?
○	 Gibati	ba	sa	mga	sakop	sa	grupo	ang	impluwensya	sa	Espiritu	Santo?

GIUNSA SA MGA tAWO PAG- APIL SA MGA GRUPO (10 ka minutos)

“Choosing a Self- Reliance Group,” nga anaa sa srs .lds .org/ videos ubos sa 
“Video Resources” nga seksyon sa “Pag- facilitate og mga Grupo”. (Walay 
video?	Padayon	sa	pagbasa.)

Ang proseso sa pag- apil og grupo naglakip sa tulo ka mga lakang.

Una, ang mga ward council modapit sa mga miyembro sa pagtambong og 
debosyunal sa self- reliance.

Ikaduha, ang mga miyembro nga nanambong sa debosyunal:
○	 Magkat-	on	sa	mga	sukaranang	doktrina	ug	baruganan	sa	self-	reliance.
○	 Mag-	assess	sa	ilang	kasamtangang	espiritwal	ug	temporal	nga	mga	

panginahanglan.
○	 Magpili	og	grupo	nga	makapalambo	sa	ilang	mga	kahanas.
○	 Magpili	og	adlaw,	oras,	ug	lokasyon	sa	mga	miting	sa	grupo.

Ikatulo, ang mga miyembro kasagaran magsugod og tambong sa grupo 
nga ilang gipili usa ka semana human sa debosyunal.

Basaha:

tan- awa:

Basaha:
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ANG ADMINIStRAtIBA NGA MGA RESPONSIBILIDAD SA USA KA 
FACILItAtOR (10 ka minutos)

Pagrehistro sa Grupo
Importante nga irehistro ang grupo ug unya kompletuhon ang report 
hangtud sa katapusan sa grupo. Kini nga proseso magtugot kanimo nga 
maka- request og mga certificate alang sa mga sakop sa grupo, makada-
wat og dugang mga materyal para sa pagbansay, ug makatabang sa 
Simbahan nga mapalambo ang self- reliance nga inisyatibo. Palihug sa 
pagribyu sa mga instruksyon sa ubos:
○	 Sa	dili	pa	ang	unang	miting	sa	grupo,	i-	download	ang	Group	Registration	

Form	sa	srs .lds .org/ report. Kompletuha ang porma sa unang miting sa 
grupo. Human makompleto ang porma, bisitaha ang srs .lds .org/ report 
aron ibutang ang mga impormasyon.

○	 Kontaka	ang	stake	self-	reliance	specialist	matag	semana	aron	pahibalu-
on siya kon kinsa ang nanambong sa miting ug bisan unsa nga istorya 
sa kalampusan sa mga sakop sa grupo.

○	 Sa	dili	pa	ang	katapusang	miting	sa	grupo,	i-	download	ang	End	of	
Group	Report	ug	Certificate	Request	Form	gikan	sa	srs .lds .org/ report. 
Kompletuha ang porma sa unang miting sa grupo. Human makomple-
to	ang porma,	bisitaha	ang	srs .lds .org/ report aron ibutang ang mga 
impormasyon.

Pag- andam sa Kwarto ug mga Video Matag Semana
Ang inyong stake self- reliance specialist kinahanglan maggahin og lawak 
sa Simbahan alang kanimo. Matag semana kinahanglan ka mosayo aron 
sa pagpahimutang sa mga lamesa ug lingkuranan. Gikinahanglan usab 
nga andamon nimo ang audiovisual nga kagamitan ug siguroa nga ang 
mga video ug sound maayo.

Basaha:

Basaha:
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KALIHOKAN

Step 1 Ribyuha ang mga layout diagram sa kwarto sa ubos.

Step 2 Hisguti nganong importante ang paghan- ay sa lingkuranan sa proseso sa pagkat- 
on sa grupo.

 
Pahinumdom: Ang bitoon sa imahe sa ibabaw nagrepresentar sa facilitator.

ANG PAG- FACILItAtE SA “MANGItA OG MAS MAAYONG tRABAHO” 
NGA MGA GRUPO

Kon ikaw nag- facilitate og Mangita og Mas Maayong Trabaho nga grupo, 
adunay duha ka mga butang nga gikinahanglang imong masayran.

Una, kon magtukod mo og grupo atol sa debosyunal sa self- reliance , 
awhaga ang mga sakop sa grupo sa pagdala og kopya sa listahan sa mga 
trabaho nga sila interesado sa matag miting sa grupo.

Ikaduha, ang imong opsyon sa mga miting mausab- usab. Palihug basaha 
ang	mga	pahina	16–17	sa	apendiks.	Ipresentar	ang	mga	opsyon	sa	miting	
niadtong kinsa mopili sa imong grupo diha sa debosyunal sa self- reliance.

DILI SAMA NIINI
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SUMMARY
Mo- refer niini nga lista samtang ikaw nagserbisyo isip usa ka facilitator.

Unsa ang Imong Buhaton sa dili pa ang Miting sa Grupo
○	 Tawagi	o	i-	text	ang	mga	sakop	sa	grupo	aron	sa	pagpahinumdom	

nila sa adlaw, oras ug lugar.
○	 Ribyuha	ang	materyal	aron	sa	pagpangandam	sa	pag-	facilitate–

apan ayaw pag- andam sa pagtudlo niini isip usa ka leksyon.
○	 Hangyoa	ang	stake	self-	reliance	specialist	nga	mahatagan	ka	og	

igong mga workbook alang sa tanan nga nagpalista unya pasobra-
han og duha ka kopya.

○	 Sayo	aron	sa	pagpahimutang	og	tarong	sa	mga	lingkuranan,	
lamesa, ug mga video.

○	 Pag-	andam	og	mga	ballpen	ug	lapis	alang	sa	mga	tawo	nga	nakali-
mot pagdala.

Unsa ang Imong Buhaton sa dili pa ang Miting sa Grupo
○	 Mainitong	moabi-	abi	sa	mga	sakop	sa	grupo	ug	ila-	ilahon	sila.
○	 Ilhon	ug	daygon	ang	ilang	mga	kalampusan	ug	kalamboan.
○	 Pagtudlo	og	timekeeper	nga	modumala	sa	gisugyot	nga	mga	oras.
○	 Awhaga	nga	maghisgutanay	[discussion]	ang	mga	sakop	sa	grupo.
○	 Hatagi	og	gibug-	aton	ang	pagbuhat	sa	mga	commitment	sa	mga	

miting.
○	 Pahinumdumi	ang	mga	sakop	sa	grupo	sa	pagrespeto	sa	kompi-

densyal nga impormasyon.

Unsa ang Imong Buhaton human ang Miting sa Grupo
○	 Bisitaha	ang	srs	.lds	.org/	report	human	sa	una	ug	katapusan	nga	

mga miting sa grupo alang sa pagrehistro, pagreport, ug sa mga 
certificate.

○	 Awhaga	ang	mga	action	partner	nga	regular	nga	mo-	kontak	ug	
magtinabangay sulod sa semana.

○	 Kontaka	ang	stake	self-	reliance	specialist	matag	semana	ug	pahiba-
loa siya sa inyong gidaghanon ug unsay gidangatan sa miting.

○	 Mainampuon	nga	moribyu	sa	mga	materyal	alang	sa	mosunod	nga	
miting sa grupo.

○	 Mangandam	sa	espirituhanon	nga	paagi	ug	mobuhat	sa	mga	
pag- aghat nga nadawat.

Basaha:
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ANG AKONG PUNDASYON: ANG SELF- RELIANCE 
USA KA BARUGANAN SA KALUWASAN—Labing 
Dugay: 25 Minutos

Juan 10:10 (dapit sa tuo)

Unsa	ang	madagayaon	[abunda]	nga	kinabuhi?

“He Polished My Toe,” nga naa sa srs .lds .org/ videos. (Walay 
video?	Basaha	ang	pahina 13.)

Mituo	ka	ba	nga	adunay	solusyon	sa	imong	mga	problema?	
Unsaon man nato nga mo- qualify sa gahum sa Ginoo para 
tabangan	kita?

Ang Handbook 2	reference	ug	kinutlo	ni	Elder	Dallin H.	Oaks	(dapit	
sa tuo). Ang pagka- self- reliant wala magpasabut nga mabuhat nato 
o maangkon ang tanan nga giplano sa atong hunahuna. Hinoon, 
ang pagtuo nga pinaagi sa grasya, o sa gahum ni Jesukristo nga 
makapahimo, ug pinaagi sa kaugalingon natong paningkamot, 
maangkon nato ang tanan nga espiritwal ug temporal nga pangina-
hanglan sa kinabuhi nga gikinahanglan nato sa atong kaugalingon 
ug sa atong pamilya. Ang self- reliance ebidensya sa atong pagsalig 
o hugot nga pagtuo sa Dios sa atong kinabuhi nga makahimo og 
mga milagro sa atong kinabuhi ug makahatag nato og kalig- on nga 
magmadaugon batok sa mga pagsulay ug mga kasakit.

Sa unsang paagi ang grasya ni Kristo nakatabang nga imong 
maangkon ang espiritwal ug temporal nga panginahanglan sa 
kinabuhi?

KALIHOKAN

Step 1: Magpili og partner ug basahon ang matag baruganan sa ubos.

Step 2: Hisguti kon nganong ang pagtuo niini nga mga kamatuoran makatabang 
nga mahimo kang mas self- reliant.

MGA DOKtRINAL NGA BARUGANAN SA SELF- RELIANCE

 1. Ang self- reliance usa ka kasugoan. “Ang Simbahan ug ang mga miyembro 
niini gisugo sa Ginoo nga mahimong 
self- reliant [mapaningkamuton sa kaugali-
ngon] ug dili magsalig” (Mga Pagtulun- an sa 
mga Presidente sa Simbahan: Spencer W. 
Kimball [2006],	146).

 2. Ang Dios makahimo sa pag- andam 
ug paghatag og paagi para ang 
matarung Niyang mga anak mahi-
mong self- reliant.

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa 
paghatag sa akong mga santos, kay ang 
tanan nga mga butang akò” (DP 104:15).

 3. Ang temporal ug ang espiritwal usa 
ra sa Dios.

“Busa, sa pagkatinuod Ako moingon 
nganha kaninyo nga ang tanan nga mga 
butang ngari kanako mga espirituhanon” 
(DP 29:34).

Pamalandungi:

Hisguti:

tan- awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

“Ako mianhi aron sila 
makabaton og kinabuhi, 
ug sa pagkabaton niini sa 
madagayaon [abunda] 
gayud.”

JUAN 10:10

“Ang self- reliance [pagpa-
ningkamot sa kaugali-
ngon] mao ang abilidad, 
pasalig, ug paningkamot 
sa pagsangkap sa espiri-
twal ug temporal nga mga 
kinahanglanon sa kinabu-
hi alang sa kaugalingon 
ug sa pamilya. Samtang 
ang mga miyembro 
mahimong self- reliant, 
sila usab mas makahimo 
sa pagserbisyo ug pag- 
atiman sa uban.”

HANDBOOK 2: 
ADMINISTERING THE 
CHURCH (2010), 6.1.1

“Bisag unsa pay hinung-
dan sa atong pagsalig 
sa uban para sa mga 
desisyon o kapanguhaan 
nga atong mahimo sa 
atong mga kaugalingon 
kini makapaluya kanato 
sa esprituhanong paagi 
ug makapahinay sa 
atong pag- uswag sa 
unsay gitinguha sa plano 
sa ebanghelyo kanato.”

DALLIN H. OAKS, 
“Paghinulsol ug 
Kausaban,” Liahona,  
Nob. 2003, 40
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IYANG GItRAPOHAN ANG tUDLO SA AKONG tIIL

Kon dili mo makatan- aw sa video, basaha kini nga script.

ELDER ENRIQUE R. FALABELLA Sa 
nagtubo pa ko, nagkalisud kami. 
Nahinumdom ko usa ka adlaw dihang 
miduol ko ni papa ug miingon, “Pa, 
nagkinahanglan ko og bag- ong sapa-
tos. Kini guba na.” Mihunong siya ug 
gitan- aw ang akong sapatos ug nakita 
nga guba na gyud. Miingon siya, “siguro 
mahimo ra nato ning ayuhon.” Mikuha 
siya og gamay nga itom nga pangpasi-
naw sa sapatos ug gipasinawan ang 
akong sapatos, sinaw na kini og nindot. 
Giingnan ko niya, “Karon anak, maayo 
na kini.” Mitubag ko, “Wala pa. Makita 
gihapon ang akong tudlo sa tiil nga 
milapos	sa	sapatos.”	Miingon	siya,	“Ok,	
ayuhon pud nato kana!” Mikuha siya og 
gamay pang itom nga pangpasinaw ug 
gipaituman ang akong tudlo sa tiil!

Nianang adlawa akong nakat- unan nga 
dunay solusyon ang matag problema. 
Kumbinsido ako nga kining baruganan 
sa self- reliance ug inisyatibo maoy paagi 
sa pagpadali sa buhat sa Ginoo. Usa kini 
ka bahin sa buhat sa kaluwasan. Kitang 
tanan mas momaayo kay sa unsa kita 
karon. Wagtanga ang inyong kakulang 
sa kadasig. Daghang higayon nga 
kontento ra kaayo ta, ug kini moguba sa 
atong paglambo. Ang matag adlaw mao 
ang adlaw nga makahimo ko og kalam-
boan kon mohukom ko nga mohimo og 
lahi aron mapalambo ang dili maayo 
nga nahimo kaniadto. Kon buhaton 
ninyo uban sa pagtuo, gamit ang hugot 
nga pagtuo ug paglaum kang Kristo nga 
naa Siya nga motabang nimo, makit- an 
nimo ang paagi nga molambo sa mga 
butang nga temporal ug espiritwal. Kini 
gumikan kay buhi ang Dios ug kamo 
Iyang mga anak.

Balik sa pahina 12.

Basaha	ang	kinutlo	ni	Presidente	Marion G.	Romney	(naa	dapit	
sa tuo). Unsaon nimo sa pagkahibalo nga mas nagka- self- reliant 
naka?

Mo- commit nga himoon ang mosunod nga buluhaton sa 
semana.	I-	tsek	ang	mga	box	kon	makompleto	na	nimo	ang	
matag buluhaton.
□	Ipaambit sa imong pamilya o mga higala kon unsay imong 

nakat- unan karon mahitungod sa self- reliance.

Balik sa pahina 8.

Hisguti:

Mo- commit 
[mopasalig]:

“Kon wala ang pagka- self- 
reliant ang usa ka tawo 
dili makabansay niining 
kinaiyanhong mga 
tinguha sa pagserbisyo. 
Unsaon nato sa pagha-
tag kon walay ikahatag? 
Ang pagkaon alang sa 
gigutom dili maggikan 
sa walay sulod nga mga 
estante. Ang kwarta aron 
sa pagtabang sa nangi-
nahanglan dili maggikan 
sa walay sulod nga 
pitaka. Ang pagsuporta 
ug pagpasabut dili 
maggikan sa mga tawong 
naglisud sa emosyonal 
nga paagi. Ang pagpa-
nudlo dili maggikan sa 
tawo nga walay kahibalo. 
Ug ang labing importante 
sa tanan, ang espirituha-
nong paggiya dili maggi-
kan sa huyang sa 
espirituhanong paagi.”

MARION G. ROMNEY, 
“The Celestial Nature of 
Self- Reliance,” Ensign, 
Nob. 1982, 93
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MAMALANDONG—Labing Dugay: 5 Minutos

Ang matag indibidwal maghunahuna kon unsay inyong nakat- unan karon ug ikonsiderar 
unsay ipahimo kaninyo sa Ginoo. Basaha ang kinutlo nga naa sa ubos ug isulat ang tubag 
sa mga pangutana.

“Mao kini ang milagro sa mga council sa Simbahan: pagpaminaw sa usag 
usa ug pagpaminaw sa Espiritu! Kon mosuporta kita sa usag usa diha sa 
mga council sa Simbahan, magsugod kita og pagkasabut kon giunsa sa 
Dios pagkuha og ordinaryo nga mga lalaki ug babaye ug mohimo nilang 
dili	ordinaryo	nga	mga	lider”	(M. Russell	Ballard,	“Counseling	with	Our	
Councils,” Ensign, Mayo 1994, 26).

Unsang mga butanga nga akong nakat- unan karon ang makahuluganon 
kaayo?

  

  

  

 

Unsay	akong	buhaton	isip	resulta	sa	akong	nakat-	unan	karon?
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MO- COMMIT—Labing Dugay: 5 Minutos

Matag semana mohimo kita og mga commitment. Inig kita nato sunod semana, magsugod ta 
pinaagi sa pagreport sa atong mga commitment. Basaha og kusog ang matag commitment 
ngadto sa imong action partner. Isaad nga tumanon nimo ang imong mga commitment ug 
pirmahi sa ubos.

KALIHOKAN

Step 1 Pagpili og partner sa inyong grupo ug basaha og kusog sa usag usa ang mga 
commitment.

Step 2 Isaad sa usag usa nga inyo kini silang pagabuhaton ug pirmahi sa ubos.

□	 Akong tan- awon ang mga video sa ubos (nga anaa sa srs .lds .org/ videos sa  
“Pag- facilitate sa mga Grupo” nga seksyon):
○ Unsaon	sa	Paggiya:	Mo-	report	(Walay	video?	Padayon	sa	pagbasa.)
○ Unsaon	sa	Paggiya:	Ang	Akong	Pundasyon	(Walay	video?	Padayon	sa	pagbasa.)
○ Unsaon	sa	Paggiya:	Magkat-	on	(Walay	video?	Padayon	sa	pagbasa.)
○ Unsaon	sa	Paggiya:	Mamalandong	(Walay	video?	Padayon	sa	pagbasa.)
○ Unsaon	sa	Paggiya:	Mo-	commit	(Walay	video?	Padayon	sa	pagbasa.)

○ Unsaon	sa:	Pagdumala	sa	mga	Miting	(Walay	video?	Padayon	sa	pagbasa.)
□	 Akong irehistro ang akong grupo human sa unang miting ug kompletuhon ang report 

sa among katapusang miting sa grupo (bisitaha ang srs .lds .org/ report).
□	Magpraktis ko sa baruganan sa Ang Akong Pundasyon ug itudlo kini sa akong pamilya 

o mga higala.
□	 Akong	gamiton	ang	Facilitator	Self-	Assessment	form	(sa	pahina 18)	matag	semana	

aron ma- evaluate ang akong paglambo.
□	Magsugod ko sa paghimo sa personal nga kausaban nga akong gisulat karon sa 

“Mamalandong” nga seksyon.

Akong pirma Pirma sa action partner 

Pahinumdom: Usa ka miyembro sa stake self- reliance committee ang mo- follow up ninyo 
sa inyong mga commitment.

Tapusa sa pag- ampo.
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APENDIKS

PAGPANGItA OG MAS MAAYONG tRABAHO: MGA OPSYON SA MItING
Bisan 12 ka semana kini nga commitment, ang imong mga opsyon sa mga 
miting pweding mausab- usab. Daghang mga grupo ang mopili nga moagi 
sa 10 ka kapitulo sa Pagpangita og Mas Maayong Trabaho [Find a Better Job] 
sulod sa unang duha ka semana aron sila makasugod sa pagpraktis ug 
paggamit sa ilang kahanas [skill] aron makasugod dayon sa ilang pagpa-
ngita og trabaho.

Sa higayon nga imo nang makompleto ang tanang mga kapitulo sa 
Pagpangita og Mas Maayong Trabaho, padayon og pagmiting bisan kausa 
sa kada semana alang sa nahibiling 12 ka semana. Kini nga mga miting 
moabut og mga usa ka oras, ug inyong gamiton ang “Pagbaid sa Inyong 
mga Kahanas [Sharpen Your Skills]” nga seksyon sa pag- report sa inyong 
mga	commitment,	pagtuon	sa	“Ang	Akong	Pundasyon	[My	Foundation]”	
nga seksyon , praktisa ang inyong mga kahanas, ug paghimo og senimana 
nga mga commitment.

Aniay pipila ka mga sugyot nga nakita sa ubang grupo nga epektibo. 
Inyong magamit kining mga sugyot o maghimo mo og inyong kaugalingon 
nga mga opsyon sa miting. Sampol nga mga agenda anaa sa pahina 17.

Magmiting	sulod	sa	8–9	ka	oras	sa	unang	higayon	sa	pagkompleto	sa	
tanang mga kapitulo. Dayon magmiting matag semana sulod sa usa ka 
oras sa nahabiling 11 ka semana.

Magmiting	og	kaduha	nga	4–5	ka	oras	matag	usa	sa	unang	duha	ka	sema-
na aron sa pagkompleto sa tanang mga kapitulo. Dayon magmiting matag 
semana sulod sa usa ka oras sa nahabiling 10 ka semana.

Magmiting og kaduha nga 2- 3 ka oras matag usa sa unang duha ka semana 
aron sa pagkompleto sa tanang mga kapitulo. Dayon magmiting matag 
semana sulod sa usa ka oras sa nahabiling 10 ka semana.

Magmiting matag semana sulod sa 2 ka oras, mohuman og usa ka kapitulo 
matag semana. Magkinahanglan og 10 ka semana aron sa pagkompleto sa 
tanang mga kapitulo. Dayon magmiting matag semana sulod sa usa ka oras 
sa nahabiling 2 ka semana.

Opsyon 1:

Opsyon 2:

Opsyon 3:

Opsyon 4:
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MGA AGENDA

Opsyon 1

MItING 1  
(8–9 KA ORAS)

MGA MItING 2–12  
(1- 1.5 KA ORAS)

Ang Akong Pundasyon

Mga	kapitulo	1–10

Mo- commit

Mo- report

Ang Akong Pundasyon

Pagbaid sa Akong mga Kahanas  
[Sharpen My Skills]

Mo- commit

Opsyon 2

MItING 1  
(4- 5 KA ORAS)

MItING 2  
(4- 5 KA ORAS)

MGA MItING 3–12  
(1- 1.5 KA ORAS)

Ang Akong Pundasyon

Mga Kapitulo 1- 5

Mo- commit

Mo- report

Ang Akong Pundasyon

Mga Kapitulo 6- 10

Mo- commit

Mo- report

Ang Akong Pundasyon

Pagbaid sa Akong mga 
Kahanas [Sharpen My Skills]

Mo- commit

Opsyon 3

MItING 1  
(3 KA ORAS)

MItING 2  
(2 KA ORAS)

MItING 3  
(3 KA ORAS)

MItING 4  
(2 KA ORAS)

MGA MItING 5–14  
(1- 1.5 KA ORAS)

Ang Akong 
Pundasyon

Mga Kapitulo 
1–3

Mo- commit

Mga Kapitulo 
4- 6

Mo- report

Ang Akong 
Pundasyon

Mga Kapitulo 
7- 8

Mo- commit

Mga Kapitulo 
9- 10

Mo- report

Ang Akong 
Pundasyon

Pagbaid sa Akong 
mga Kahanas 
[Sharpen My 
Skills]

Mo- commit

Opsyon 4

MItING 1  
(2 KA ORAS)

MGA MItING 2–10  
(2 KA ORAS)

MGA MItING 11–12  
(1- 1.5 KA ORAS)

Ang Akong Pundasyon

Kapitulo 1

Mo- commit

Mo- report

Ang Akong Pundasyon

Mga	Kapitulo	2–10	 
(1 matag semana)

Mo- commit

Mo- report

Ang Akong Pundasyon

Pagbaid sa Akong mga 
Kahanas [Sharpen My Skills]

Mo- commit
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SELF- ASSESSMENt SA FACILItAtOR
Human sa kada miting sa grupo, ribyuha ang mga pamahayag sa ubos. Unsa ka maayo 
ang	akong	gibuhat?

KUMUStA MAN KO ISIP USA  
KA FACILItAtOR? Wala gyud Usahay Kasagaran Kanunay

 1. Gikontak nako ang mga sakop sa grupo sulod 
sa semana. □ □ □ □

 2. Gipakigbahin nako ang akong kadasig ug 
gugma sa kada miyembro sa grupo. □ □ □ □

 3. Gisiguro nako nga ang matag sakop sa grupo 
makareport sa iyang mga commitment. □ □ □ □

 4. Diyutay ra ko’g isulti kay sa ubang mga sakop 
sa grupo. Ang tanan parehong miapil. □ □ □ □

 5. Gitugutan nakong motubag sa mga pangutana 
ang mga sakop sa grupo kay sa ako ra mismo 
ang motubag.

□ □ □ □

 6. Wala ko molapas sa girekomendar nga oras sa 
matag seksyon ug kalihokan. □ □ □ □

 7. Naggahin ko og panahon sa seksyon nga 
“Mamalandong” aron ang Espiritu Santo 
makagiya sa mga sakop sa grupo.

□ □ □ □
 8. Gisunod nako ang workbook sigun sa 

 nakasulat ug gikompleto ang tanang  
seksyon ug kalihukan.

□ □ □ □

KUMUStA NAMAN ANG AKONG GRUPO? Wala gyud Usahay Kasagaran Kanunay

 1. Ang mga sakop sa grupo naghigugmaay, 
nagdinasigay, ug miserbisyo sa usag usa. □ □ □ □

 2. Mituman ang mga sakop sa grupo sa ilang 
mga commitment. □ □ □ □

 3. Ang mga sakop sa grupo nakakab- ot og 
temporal ug espiritwal nga mga resulta. □ □ □ □

 4. Ang mga action partner regular nga mo- kontak 
ug moawhag sa usag usa sulod sa semana. □ □ □ □
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MUBO NGA MGA SULAt

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




