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PASIUNA

NGADTO SA MGA LIDER SA STAKE UG WARD
Daghang mga miyembro sa Simbahan ang makapalambo sa 
ilang pagpaningkamot sa kaugalingon [self- reliance], nga mao 
“ang abilidad, commitment [pasalig], ug paningkamot sa pag-
sangkap sa espiritwal ug temporal nga mga panginahanglan 
sa kinabuhi alang sa kaugalingon ug sa pamilya” (Handbook 
2: Administering the Church [2010], 6.1.1). Ang pag- atiman sa 
kabus ug timawa usa sa upat ka mga balaanong responsibili-
dad sa Simbahan (Handbook 2, 2.2). Kining giya sa lider maka-
tabang kaninyo sa paggamit sa doktrinal nga mga baruganan 
nga makatabang sa mga miyembro nga matabangan ang ilang 
kaugalingon ug ang uban aron mahimong mas self- reliant sa 
espiritwal ug sa temporal nga paagi.
Palihug paggahin og pipila ka minutos sa pagbasa sa sulat 
gikan sa Unang Kapangulohan nga makita diha sa sunod nga 
pahina aron mahibalo sa ubang gisaad nga mga panalangin sa 
self- reliance nga madawat sa mga miyembro sa inyong stake 
(o district) ug ward (o branch).
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MENSAHE GIKAN 
SA UNANG KAPANGULOHAN

Mga Kaigsoonan:
Ang Ginoo namahayag, “Mao kini ang akong katuyoan sa pag-
hatag sa akong mga santos” (D&P 104:15). Kini nga pinadayag 
usa ka saad gikan sa Ginoo nga Siya mosangkap sa temporal 
nga mga panalangin ug moabli sa mga oportunidad sa pagka- 
self- reliant, nga mao ang abilidad nga kita makasangkap sa mga 
kinahanglanon sa kinabuhi alang sa atong kaugalingon ug sa 
mga sakop sa atong pamilya.
Ang booklet nga My Foundation for Self- Reliance [Ang Akong Pun-
dasyon alang sa Kaugalingon nga Pagpaningkamot] giandam aron 
pagtabang sa mga miyembro sa Simbahan nga makakat- on ug 
makagamit sa mga baruganan sa hugot nga pagtuo, edukasyon, 
kakugi, ug pagsalig diha sa Ginoo. Ang pagdawat ug pagsunod 
niining mga baruganan mas makapahimo ninyong makadawat 
sa temporal nga mga panalangin nga gisaad sa Ginoo.
Amo kamong dapiton nga magkugi sa pagtuon ug mogamit nii-
ning mga baruganan ug motudlo niini sa mga sakop sa inyong 
pamilya. Sa pagbuhat ninyo sa ingon, ang inyong kinabuhi 
mapanalanginan. Inyong makat- unan unsaon sa paglihok sa 
inyong dalan sa pag- uswag ngadto sa dugang nga pagka- self- 
reliant. Kamo panalanginan og mas dakong paglaum, kalinaw, 
ug kauswagan.
Palihug og salig nga kamo anak sa atong Amahan sa Langit. 
Nahigugma Siya kaninyo ug dili gayud mosalikway kaninyo. Siya 
nakaila ninyo ug andam nga mopadangat diha ninyo sa espiri-
twal ug temporal nga mga panalangin sa pagka- self- reliant.

Matinuoron,
Ang Unang Kapangulohan

MY FOUNDATION
A L A N G  S A  S E L F - R E L I A N C E
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INISYATIBO SA SELF- RELIANCE

“Ang pagka- self- reliant 
maoy resulta sa atong 
pagtrabaho ug nagsupor-
ta sa tanang mga buhat 
sa welfare. . .. . ‘Atong tra-
bahoan kon unsay atong 
panginahanglan. Mag- self- 
reliant kita ug mobarug sa 
kaugalingon. Ang kaluwa-
san dili maangkon pinaagi 
sa lain nga baruganan.’”

THOMAS S. MONSON 
(NAGKUTLO NI 
MARION G. ROMNEY), 
“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare,” Ensign, Sept. 
1986, 3

DOKTRINA UG MGA BARUGANAN SA SELF- RELIANCE
Ang self- reliance gitino isip “ang abilidad, pasalig, ug paningka-
mot sa pagsangkap sa espiritwal ug temporal nga mga kina-
hanglanon sa kinabuhi alang sa kaugalingon ug sa pamilya. 
Samtang ang mga miyembro mahimong self- reliant, sila usab 
mas makahimo sa pagserbisyo ug pag- atiman sa uban” (Hand-
book 2, 6.1.1). Tulo ka mahinungdanong mga pagtulun- an ang 
makatabang kanato aron masabtan kon unsaon sa pagpakabu-
hi nga self- reliant:
Una, ang self- reliance usa ka mahinungdanong sugo diha sa pla-
no sa kaluwasan. Si Presidente Spencer W. Kimball nagtudlo: “Ang 
Simbahan ug ang mga miyembro niini gisugo sa Ginoo nga mahi-
mong mapaningkamuton sa kaugalingon ug dili magsalig. (Tan- 
awa sa D&P 78:13–14.) Ang responsibilidad sa sosyal, emosyonal, 
espiritwal, pisikal, o ekonomikanhong pagkabutang sa kada tawo 
mag- una diha sa iyang kaugalingon mismo, ikaduha diha sa iyang 
pamilya, ug ikatulo diha sa Simbahan kon matinud- anon siya nga 
miyembro” (Mga Pagtulun- an sa mga Presidente sa Simbahan: Spen-
cer W. Kimball [2006], 146).
Ikaduha, ang Dios makahimo sa pag- andam ug paghatag og 
paagi aron ang matarung Niyang mga anak mahimong self- 
reliant. “Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa akong 
mga santos, kay ang tanan nga mga butang akò” (D&P 104:15).
Ikatulo, ang tanang butang, lakip na ang temporal nga mga 
kabalaka, espirituhanong mga butang ngadto sa Dios (tan- awa 
sa D&P 29:34). Samtang mopasalig kita nga mas hingpit nga 
mosunod sa ebanghelyo, mahimo kitang mas self- reliant sa 
temporal ug espiritwal nga paagi. Si Presidente Dieter F. Uchtdorf 
nagtudlo: “Ang duha ka dagkong mga sugo—ang paghigugma sa 
Dios ug sa atong silingan—gihiusa sa temporal ug espiritwal. . . . 
Sama sa duha ka bahin sa sinsilyo, ang temporal ug espiritwal dili 
mabulag” (Dieter F. Uchtdorf, “Pagsangkap pinaagi sa Pamaagi sa 
Ginoo,”  Liahona, Nob. 2011, 53).
Ang ubang mga baruganan sa ebanghelyo nga makatabang 
kanato nga mahimong mas self- reliant naglakip sa pagpalambo 
sa pagtuo diha sa Langitnong Amahan ug kang Jesukristo, pag-
kahimong mas masulundon, paghinulsol sa atong mga sayop, 
matarung nga paggamit sa atong kabubut- on, ug pagserbisyo 
sa uban. Alang sa dugang nga impormasyon, tan- awa ngadto sa 
booklet nga My Foundation for Self- Reliance [Ang Akong Pundas-
yon alang sa Kaugalingon nga Pagpaningkamot].
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ANG INISYATIBO SA SELF- RELIANCE PAGADUMALAON 
SA LIDER SA PRIESTHOOD

Ang mga stake sa Zion mga dapit sa kasiguroan nga manalipod 
sa tanang mosulod. Ang katuyoan sa stake mao ang mahimong 
“usa ka panalipod, ug . . .. usa ka dangpanan gikan sa unos, ug 
gikan sa kaligutgut sa diha nga kini ibu- bu . . .. diha sa tibuok 
yuta” (D&P 115:6). Ang mga stake mao ang mga dapit nga 
kapundukan diin ang mga miyembro sa Simbahan makaserbis-
yo ug makapalig- on sa usag usa, magkahiusa, ug makadawat sa 
mga ordinansa sa priesthood ug mga instruksyon sa ebanghel-
yo (Handbook 1, pasiuna).
Ang Ginoo miingon sa mga lider sa priesthood, “Ako mihatag 
nganha kaninyo . . .. sa mga yawe . . .. alang sa buluhaton sa 
pangalagad ug sa kahingpitan sa akong mga santos” (D&P 
124:143). Si Presidente Dieter F. Uchtdorf nagtudlo: “Ang pama-
agi sa Ginoo sa pagbarug sa kaugalingon naglakip sa balanse 
nga paagi sa daghang mga aspeto sa kinabuhi, lakip ang edu-
kasyon, panglawas, panarbaho, panalapi sa pamilya, ug espiri-
tuhanong kalig- on. . . . Buot ipasabut nga, sa dakong bahin, inyo 
kining hunahunaon og maayo sa inyong kaugalingon. Matag 
pamilya, matag kongregasyon, matag dapit sa kalibutan manag-
lahi” (“Pagsangkap pinaagi sa Pamaagi sa Ginoo,” Liahona, Nob. 
2011, 55).
Ang inisyatibo sa self- reliance usa ka himan nga magamit sa 
mga stake president ug sa mga bishop aron sa pagtabang uban 
sa ilang balaanong responsibilidad sa pag- atiman sa kabus ug 
niadtong nanginahanglan.

Stake Self- Reliance Committee
Aron makasabut ug makatubag sa mga panginahanglan sa 
self- reliance sa ilang stake, ang stake presidency mahimong 
moorganisar og stake self- reliance committee isip kabahin sa 
stake council. Ang stake self- reliance committee pangulohan 
sa usa ka sakop sa stake presidency ug kanunay nga magkita 
aron magribyu ug magplano alang sa mga panginahanglan sa 
self- reliance sa stake. Ang mga stake self- reliance committee 
giawhag nga makigtambayayong sa bishops’ welfare council sa 
pag- assess ug pagtubag niadtong mga panginahanglan.
Ang stake self- reliance committee sa kasagaran maglakip sa usa 
ka sakop sa high council, usa ka sakop sa stake Relief Society  
presidency, chairman sa bishops’ welfare council, ug ni bisan 
kinsa nga gitawag nga mga stake self- reliance specialist. Ang 
ubang mga sakop sa committee mahimong maglakip sa 
mga sakop sa mga presidency sa stake Young Men ug Young 
Women, dugang nga mga stake specialist, ug mga misyonaryo.

“Walay bag- ong organi-
sasyon nga gikinahang-
lan aron sa pag- atiman 
sa mga panginahanglan 
niini nga katawhan. Ang 
gikinahanglan lamang 
mao ang pagpalihok sa 
priesthood sa Dios.”

HAROLD B. LEE, 
“Admonitions for the 
Priesthood of God,” 
Ensign, Ene. 1973, 104
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“Kini kanunay gayud nga 
usa ka kinahanglanong 
pagtulun- an sa mga 
Santos sa Ulahing mga 
Adlaw, nga ang relihiyon 
nga walay gahum sa 
pagluwas sa katawhan 
sa temporal nga paagi ug 
mohimo kanila nga mag-
malambuon ug malipa-
yon dinhi, dili mahimong 
saligan aron sa pagluwas 
kanila sa espirituhanong 
paagi, aron sa paghima-
ya kanila sa umaabut 
nga kinabuhi.”

PRESIDENTE JOSEPH F. 
SMITH, Mga Pagtulun- 
an sa mga Presidente sa 
Simbahan: Joseph F. Smith 
(2011), 200

Tahas sa Self- Reliance Committee
Sa pagribyu ug pagplano alang sa mga panginahanglan sa 
mga indibidwal ug mga pamilya diha sa stake, ang committee 
mokonsiderar sa mosunod:
◦ Pagtudlo sa mga bishop ug mga ward council mahitungod 

sa doktrina sa self- reliance ug pagsuporta kanila sa ilang mga 
katungdanan.

◦ Pagpalambo og yano nga plano sa pagsuporta sa mga bishop 
ug pagsangkap alang sa mga panginahanglan sa self- reliance 
sa stake. I- refer ngadto sa “Mga Pangutana nga Ikonsiderar sa 
mga Committee” diha sa pahina 9.

◦ Pagtanyag og regular nga mga debosyonal sa self- reliance ug 
pag- organisar og mga grupo sa self- reliance.

◦ Paghatag og padayon nga training ngadto sa mga facilitator 
kon gikinahanglan.

◦ Pagbisita panagsa og mga miting sa grupo sa self- reliance 
ug pagpakigbahin og feedback mahitungod sa pag- uswag sa 
miyembro ngadto sa mga bishop ug mga ward council.

◦ Pagtigum ug pagpahibalo bahin sa lokal nga mga kapanguha-
an nga anaa sa komunidad ug gikan sa Simbahan. Ang mga 
kapanguhaan mahimong maglakip sa ngalan sa mga tawo 
nga makatabang, mga programa sa gobyerno, mga oportuni-
dad sa panarbaho, ubp. Ang lokal nga Self- Reliance Services 
manager makahatag usab og giya sa paagi sa pagtigum ug 
pagpakigbahin sa mga kapanguhaan sa komunidad.

Sabta ang mga panginahanglan sa 
miyembro bahin sa self- reliance

Pundoka ug 
ipahibalo ang 
bahin sa mga 
kapanguhaan

Hatag og 
dugang nga 
suporta

TAHAS SA  
COMMITTEE SA 
SELF- RELIANCE

Tanyag og regular nga mga 
grupo sa self- reliance
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“Kabubut- on kini sa Dios 
nga kita mahimong 
gawasnon nga mga tawo 
aron makab- ot ang atong 
hingpit nga potensyal sa 
temporal ug sa espiri-
twal nga paagi, nga kita 
mahimong gawasnon sa 
makapaubos nga mga 
limitasyon sa kakabus ug 
sa pagkaulipon sa sala, 
aron atong matagam-
tam ang pagtahud sa 
kaugalingon ug pagka- 
independente, para kita 
maandam sa tanang 
butang nga mopuyo 
uban Kaniya sa Iyang 
celestial nga gingharian.”

D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 
“Gawasnon sa 
Kahangturan, nga 
Molihok alang sa 
Ilang Kaugalingon,” 
Liahona, Nob. 2014, 19

Stake Self- Reliance Specialist
Ang usa ka sister, brother, o managtiayon mahimong moserbisyo 
isip stake (o district) self- reliance specialist. Sa pakigtambayayong 
og maayo kauban sa mga sakop sa committee, ang specialist 
modumala sa mga buluhaton ug mga kalihokan sa self- reliance 
sa sulod sa stake. Ang mga stake specialist magsilbi isip kapangu-
haan sa mga bishop ug sa ubang mga lider sa ward (Handbook 
2, 6.3.3) ug mahimong motabang sa mga miyembro nga dunay 
mga panginahanglan sama sa edukasyon, training, mga pinansyal 
sa pamilya, ug sa Perpetual Education Fund kon anaa (Handbook 
2, 6.2.5). Ang bishop mahimo usab nga motawag og mga self- 
reliance specialist sa ward (o branch) kon gikinahanglan.
Ang mga responsibilidad sa specialist mahimong maglakip sa 
mosunod:
◦ Motudlo ug motabang sa mga bishop ug sa mga ward coun-

cil sigun sa gihangyo.
◦ Makigtambayayong sa stake self- reliance committee sa pag- 

coordinate og mga debosyonal ug pag- organisar og mga 
grupo.

◦ Mohatag og training ngadto sa grupo sa mga facilitator sa 
self- reliance, gamit ang Facilitating Groups for Self- Reliance 
nga booklet (anaa sa internet sa srs.lds.org/facilitator).

◦ Mag- obserbar panagsa ug mosuporta sa mga grupo sa 
self- reliance.

◦ Mopakigbahin sa mga kapanguhaan nga anaa sa komunidad 
ug sa Simbahan ngadto sa mga miyembro.

◦ Mosiguro nga ang mga report makompleto diha sa  
srs.lds.org/report.

UNSAON SA MGA MIYEMBRO NGA MAKAKAT- ON UG 
MOLIHOK ARON MAHIMONG SELF- RELIANT

Magsugod kini sa mga bishopric ug sa mga ward council nga 
mainampoong mokonsiderar niadtong dunay mga hagit nga 
makabenepisyo sa dugang nga pagka- self- reliant. Kasagaran, 
ang personal nga imbitasyon ipadangat nga motambong og 
debosyonal (kon gitanyag) o direktang moapil og grupo sa 
self- reliance. Agig dugang, ikonsiderar ang pagdapit niadtong 
mahimong makapalig- on sa uban pinaagi sa ilang panahon ug 
mga talento sa pag- apil (tan- awa sa D&P 82:18–19).
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Ang mga grupo sa self- 
reliance motubag sa tulo 
ka butang nga giingon ni 
Presidente Gordon B. Hin-
ckley nga gikinahanglan 
sa matag kinabig: “usa ka 
higala, usa ka responsi-
bilidad, ug pag- amuma 
pinaagi sa ‘maayo nga 
pulong sa Dios’ (Moroni 
6:4).”

PRESIDENTE GORDON B. 
HINCKLEY, “Converts 
and Young Men,” Ensign, 
Mayo 1997, 47; tan- awa 
usab sa Moroni 6:3–9

Ang mga Miyembro Magkita diha sa mga Grupo sa 
Self- Reliance

Ang Ginoo nagtudlo nga “diin duha o tulo nagpundok nga nag-
hiusa diha sa akong ngalan, nga naghisgot sa usa ka butang, 
tan- awa, Ako anaa diha sa taliwala kanila” (D&P 6:32). Ang mga 
grupo sa self- reliance mga council nga gamay ra, naanad nga 
molihok. Magkita sila aron sa pagtabang og ugmad sa mga 
kahanas ug pagtuo sa matag partisipante. Ang personal nga 
pagpadayag atol sa mga miting sa grupo mahimong moabut 
gikan sa daghang lain- lain nga tinubdan. Gawas sa mga man-
wal, ang matag partisi pante dunay kahibalo, mga kasinatian, 
ug mga gasa nga makatabang sa uban nga makakat- on ug 
molambo.
Ang grupo kasagaran maglangkob og 8 ngadto sa 12 ka indibid-
wal ug magkita og mga duha ka oras matag semana sulod sa 12 
ka semana.

UNSAY PAGABUHATON SA MGA GRUPO

Parehong Doktrina ug mga Kahanas nga gikinahanglan 
sa Kinabuhi Gitudlo

Atol sa miting sa grupo, ang mga partisipante mogahin og pana-
hon sa pagribyu sa doktrinal nga mga baruganan sa self- reliance, 
lakip na ang kaimportante sa mga ordinansa. Makakat- on usab 
sila og praktikal nga mga kahanas sama sa pagdumala sa perso-
nal nga panalapi, pagpangita og mas maayo nga trabaho, pagdu-
gang og edukasyon, o pagsugod ug pagpalambo og gamay nga 
negosyo.

Ang mga Grupo Mohimo og mga Pasalig [Commitment] 
ug Moreport sa ilang Pag- uswag

Ang matag miting sa grupo magsugod pinaagi sa pagreport sa 
mga indibidwal ngadto sa grupo sa pag- uswag kalabut sa ilang 
mga commitment gikan sa miaging semana. Ang mga partisi-
pante magtinambagay dayon aron matino ug mabuntog ang 
mga babag.
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“Walay problema diha sa 
pamilya, ward, o stake 
nga dili nato masulbad 
kon kita mangita og mga 
solusyon sumala sa paagi 
sa Ginoo pinaagi sa pag-
tinambagay—tinuoray 
nga magtinambagay—
sa usag usa.”

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, rev. ed. (2012), 4

KINSA ANG 
KINAHANGLANG 
MOAPIL DIHA SA 
MGA GRUPO?

Ang mga miyembro 
sa mosunod nga mga 
sitwasyon mahimong 
makabenepisyo: mga 
nakadawat og halad sa 
puasa, ang walay traba-
ho o minus ra og kita sa 
trabaho, bag- o lang nga 
mga returned missionary, 
bag- ong mga kinabig, dili 
kaayo aktibo nga mga 
miyembro, ug mga nag- 
inusarang ginikanan.

Ang mga Partisipante Mopakigbahin sa ilang Nakat- unan 
ngadto sa mga Sakop sa Pamilya

Ang dakong bahin sa pagkat- on mahitabo sa gawas sa miting sa 
grupo samtang ang mga sakop motuman sa ilang mga commit-
ment pinaagi sa pagpraktis og bag- ong mga kahanas. Ang mga 
partisipante giawhag sa pagpakigbahin sa unsay ilang nakat- 
unan ngadto sa mga sakop sa pamilya.

Ang mga Partisipante Molig- on sa Usag Usa Isip mga 
“Action Partner”

Ang mga partisipante gihangyo nga mosuporta ug molig- on 
sa laing sakop sa grupo matag semana. Kining mga “action 
partner” makatabang sa usag usa sa pagtuman sa ilang mga 
commitment pinaagi sa regular nga pagkontak ug pag- awhag.

Ang mga Facilitator Modumala sa Sinemana nga mga 
Miting sa Grupo

Ang mga grupo sa self- reliance dili pangulohan sa usa ka mag-
tutudlo apan dumalaon sa usa ka facilitator. Ang mga facilitator 
dili mag- lecture apan mosunod sa mga materyal nga tun- an ug 
modapit sa tanang sakop sa grupo sa pag- apil. Ang mga facilita-
tor magmugna og kahimtang diin ang Espiritu Santo makatudlo 
sa mga partisipante sa “tanan nga mga butang nga kinahanglan 
[nilang] buhaton” (2 Nephi 32:5; tan- awa usab sa 2 Nephi 32:3).

Padayon nga Pag- uswag
Kon gikinahanglan, ang mga stake specialist, mga volunteer, 
o mga home ug visiting teacher mahimong ma- assign sa pag- 
follow up o pagtudlo sa indibidwal nga mga partisipante pinaagi 
sa pagtawag o sa personal. Ang stake self- reliance committee 
mahimo usab nga mopili panagsa sa pag- organisar og panag-
pundok sa grupo sa mga migradwar na sa self- reliance aron 
makapadayon ang mga partisipante sa panaghigalaay, pagpa-
kigbahin og mga kasinatian, ug pagribyu sa mga baruganan 
gikan sa My Foundation for Self- Reliance [Ang Akong Pundasyon 
alang sa Kaugalingon nga Pagpaningkamot].
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MGA KAPANGUHAAN

Empleyado sa Simbahan ug Volunteer Support
Ang Simbahan dunay gi- empleyo nga mga tawo sa matag area 
aron sa pagtabang sa self- reliance nga paningkamot. Naglakip 
kini sa Self- Reliance Services manager ug laing kawani. Kining 
mga empleyado, kauban sa full- time nga mga senior missionary, 
makatabang sa pag- train sa stake self- reliance committee sa 
pag- organisar og mga debosyonal ug mga grupo sa self- reliance. 
Makatabang usab sila sa committee sa pagtino ug pagpakigbahin 
sa mga kapanguhaan sa lokal nga komunidad ug sa Simbahan.

Mga Manwal
Ang mga manwal sa self- reliance anaa sa internet diha sa Gos-
pel Library ug sa srs.lds.org. Ang giimprinta nga mga manwal 
mahimong ma- order sa store.lds.org o sa mga distribution 
center sa Simbahan.

MANWAL GAMITA ANG NUMERO SA ITEM
(Alang sa Pag- order)

My Path for 
Self- Reliance [Ang 
Akong Dalan Paingon 
sa Kaugalingon nga 
Pagpaningkamot]

Self- Reliance 
Devotionals [Mga 
Debosyonal sa 
Self- Reliance]

14068000

My Foundation for 
Self- Reliance [Ang 
Akong Pundasyon 
alang sa Kaugalingon 
nga Pagpaningkamot]

Spiritual Principles 
and Skills [Espiritwal 
nga mga Baruganan 
ug mga Kahanas]

14067000
(Pahinumdom: 
Nalakip usab sa matag 
workbook sa grupo)

Starting and Growing 
My Business [Pagsugod 
ug Pagpalambo sa 
Akong Negosyo]

Workbook 
sa Grupo 14678000

Find a Better Job 
[Mangita og Mas 
Maayong Trabaho]

Workbook 
sa Grupo 14072000

Education for Better 
Work [Edukasyon 
alang sa Mas 
Maayong Trabaho]

Workbook 
sa Grupo 14066000

Personal Finances 
[Personal nga 
Panalapi]

Workbook 
sa Grupo 14863000

Ang Pag- facilitate og 
mga Grupo

Training sa 
Facilitator Internet lang

“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 pita-
ka. Ang pagsuporta ug 
pagpasabut dili maggikan 
sa mga tawong naglisud 
sa emosyonal nga paagi. 
Ang pagpanudlo dili mag-
gikan sa tawo nga walay 
kahibalo. Ug ang labing 
importante sa tanan, ang 
espirituhanong paggiya 
dili maggikan sa huyang 
sa espirituhanong paagi.”

MARION G. ROMNEY, 
“The Celestial Nature of 
Self- Reliance,” Ensign, 
Nob. 1982, 93
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Self- Reliance Devotionals [Mga Debosyonal sa Self- Reliance]
Ang mga miyembro kasagaran (bisan dili kinahanglan) magsu-
god diha sa dalan paingon sa self- reliance pinaagi sa pagtam-
bong og debosyonal. Ang My Path for Self- Reliance [Ang Akong 
Dalan Paingon sa Kaugalingon nga Pagpaningkamot] nga booklet 
makatabang sa paggiya sa panaghisgutan.

Mga Training Video ug mga Istorya sa Kalampusan
Ang mga materyal sa training ug mga video sa istorya sa kalam-
pusan anaa sa internet sa srs.lds.org/videos.

Self- Reliance Resource Center
Ang stake mahimong modesisyon sa pag- establisar og usa 
ka self- reliance resource center aron pagtubag sa mga pangi-
nahanglan gawas sa mga grupo sa self- reliance. Pananglitan, 
ang “center” mahimong usa ka pisikal nga dapit nga kauban sa 
family history center ug dunay mga computer aron makatabang 
sa mga miyembro. Ang “center” mahimo gani nga usa ka virtual 
nga paningkamot sa pag- connect sa mga miyembro nga dunay 
lokal nga mga oportunidad ug mga kapanguhaan sa internet. 
Kon ang center usa ka pisikal nga lokasyon, ang matag stake 
modesisyon kon kapila ablihan ang center ug unsaon sa pagbu-
tang og kawani niini.

Mga Pangutana nga Ikonsiderar sa mga Committee
◦ Unsa nga mga panginahanglan sa self- reliance ang anaa sa 

mga indibidwal ug mga pamilya sa atong dapit?
◦ Unsaon nato pagsuporta ang mga bishop, mga korum, ug 

ang Relief Society sa ilang tahas sa pag- atiman sa mga kabus 
ug niadtong nanginahanglan?

◦ Unsaon nato aron mas makatabang sa mga bishop ug mga 
ward council sa pagtino ug pagdapit sa mga tawo sa pag- apil 
sa atong mga paningkamot sa self- reliance?

◦ Unsay atong mabuhat sa panahon ug human sa mga grupo 
sa self- reliance aron mas makasuporta sa mga partisipante?

◦ Unsaon nato aron mas makatabang sa mga tawo nga dili 
makatambong o makahuman sa grupo sa self- reliance?

◦ Unsaon nato aron mas makagamit sa mga talento, mga 
kahanas, ug kaeksperto sa mga miyembro sa atong dapit?

◦ Unsa nga matang sa mga kapanguhaan sa Simbahan o sa 
komunidad ang gikinahanglan sa atong mga miyembro, ug 
unsaon man nato sa pagpalambo ug pagpakigbahin niining 
mga kapanguhaan?

◦ Unsaon nato paggamit ang atong mga paningkamot sa self- 
reliance sa pagsuporta sa mga prayoridad sa stake ug sa 
ward? (Pananglitan, misyonaryo nga buhat, pagpaaktibo og 
balik sa miyembro, mga young single adult, o kabatan- onan.)

◦ Kon magamit, unsaon nato pagtabang sa mga nakadawat og 
Perpetual Education Fund nga makagradwar ug makabayad 
sa ilang mga loan?




