
Pagsangkap pinaagi  
sa Pamaagi sa Ginoo

K a t i n G b a n a n  s a  G i y a  s a  u s a  
K a  L i d e r  a L a n G  s a  W e L f a r e



Ang tinuod nga katuyoan sa taas og tagal nga panahon sa  

Plano sa Welfare mao ang pagtukod og kinaiya diha sa mga miyembro  

sa Simbahan, mga tighatag ug mga tigdawat, pagluwas sa tanan nianang  

pinakamaayo sa ilang pagkatawo, ug modala ngadto sa pagpamulak ug  

pagpamunga ang natago nga kabuhong sa espiritu, nga kon huna-hunaon  

mao ang misyon ug katuyoan ug rason nga aniaa kini nga Simbahan.

J. Reuben Clark Jr., espesyal nga miting sa mga presidente sa stake, Okt. 2, 1936



Ang katuyoan sa welfare sa Simbahan mao ang pagtabang sa mga  
miyembro sa Simbahan nga mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon,  

moatiman sa kabus ug timawa, ug moserbisyo sa uban.
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Edukasyon

Pagtipig sa 
Panimalay

PanarbahoMga 
Panalapi

PanglawasEspiritwal 
nga Kalig-on

Mga Responsibilidad 
sa mga Miyembro

ang mga lider sa Priesthood 
ug relief society kinahanglan 
nga motabang sa mga miyembro 
nga makasabut sa ilang mga res-
ponsibilidad alang sa ilang kau-
galingon, sa ilang pamilya, ug sa 
uban . 

Pagsangkap alang sa  
Kaugalingon ug sa Pamilya

ang mga miyembro sa 
simbahan mao ang responsable 
alang sa ilang kaugalingong espiri-
twal ug temporal nga kaayohan . 
napanalanginan og gasa sa kabu-
but-on, sila adunay kahigayunan 
sa paghimo og desisyon sa ilang 
kaugalingon, pagsulbad sa ilang 
kaugalingong mga problema, ug 
maninguha nga mahimong mapa-
ningkamuton sa kaugalingon . ang 
mga miyembro naghimo niini ubos 
sa inspirasyon sa Ginoo ug uban sa 

paghago sa ilang kaugalingong 
mga kamot .

Mga Elemento sa Pagkamapa
ningkamuton sa Kaugalingon

ang pagkamapaningkamuton 
sa kaugalingon mao ang abilidad, 
pasalig, ug paningkamot sa pag-
sangkap sa mga kinahanglanon 
sa kinabuhi alang sa kaugalingon 
ug sa pamilya . samtang ang mga 
miyembro nahimong mapaning-
kamuton sa kaugalingon, sila usab 
mas makahimo sa pagserbisyo ug 
pag-atiman sa uban .

Kon ang mga miyembro sa 
simbahan naghimo kutob sa ilang 
mahimo aron sa pagsangkap alang 
sa ilang kaugalingon apan dili 
gihapon makasangkap sa ilang 
nag-unang mga panginahanglan, 
sila kinahanglang moduol una 
ngadto sa ilang mga pamilya 
alang sa tabang . Kon kini dili pa 
paigo, ang simbahan andam nga 
motabang .
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Pipila sa mga dapit diin ang 
mga miyembro kinahanglan nga 
mahimong mapaningkamuton sa 
kaugalingon gilatid sa ubos ug sa 
pahina 2 .

Edukasyon. ang edukasyon 
makabuhong, makabayaw, ug 
makasangkap og salabutan nga 
modala ngadto sa usa ka mas mali-
payon nga kinabuhi . ang mga 
miyembro kinahanglang magtuon 
sa mga kasulatan ug ubang maayo 
nga mga libro; palamboon ang 
ilang abilidad sa pagbasa, pagsulat, 
ug mohimo sa mga sukaranan sa 
matimatika; ug magbaton og mga 
kahanas nga gikinahanglan alang 
sa angay nga panarbaho .

Panglawas. ang Ginoo nagsugo 
sa mga miyembro sa pag-atiman 
sa ilang mga salabutan ug mga 
lawas . Kinahanglan nga mosunod 
sila sa balaod sa Kaalam, mokaon 
og masustansya nga pagkaon, 
kanunay nga mag-ehersisyo, ug 
matulog og husto . sila kinahang-
lang maglikay sa mga druga o 
mga pamatasan nga moabuso sa 
ilang mga lawas o mga hunahuna 
ug kanang mosangpot ngadto sa 
pagkaadik . sila kinahanglan nga 
magbansay sa paglimpyo sa pali-
but ug sa panglawas ug magbaton 
og igong medikal ug pag-atiman 
sa ngipon . sila usab kinahanglan 
nga maninguha sa pag-ugmad 
og maayo nga pakigrelasyon 
ngadto sa mga miyembro sa 
pamilya ug sa uban .

Panarbaho. ang trabaho mao 
ang pundasyon diin ang pagkama-
paningkamuton sa kaugalingon 
ug temporal nga kaayohon nag-
agad . ang mga miyembro kina-
hanglan nga mangandam ug 
 mainampingon nga mopili og 
angay nga trabaho o kinaugali-
ngong panarbaho nga mosangkap 
alang sa ilang kaugalingon ug 
mga panginahanglan sa ilang 
mga pamilya . Kinahanglan nga 
mahimo silang hanas sa ilang mga 
trabaho, magkugi ug kasaligan, 
ug mohatag og matinuoron nga 
trabaho alang sa bayad ug mga 
kaayohan nga ilang madawat .

Pagtipig diha sa Panimalay. 
aron makatabang sa pag-atiman 
sa ilang mga kaugalingon ug sa 
ilang mga pamilya, ang mga 
miyembro kinahanglan nga:

– Magpundo og tulo ka bulan 
nga sangkap sa pagkaon nga 
kabahin sa ilang normal nga 
kalan-on .

– Magpundo og mainom nga 
tubig alang sa higayon nga 
ang pundo sa tubig mahuga-
wan o maputol .

– sa inanay magpundo og mas 
taas nga panahon nga sangkap 
sa pagkaon nga makapatunhay 
sa kinabuhi .

tan-awa sa Andama ang Matag 
Butag nga Kinahanglanon: Pagtipig 
og Pagkaon ug Tubig sa Panimalay, 3 
(aytem 04008) .
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Mga Panalapi. aron mahi-
mong mapaningkamuton sa kau-
galingon sa panalapi, ang mga 
miyembro kinahanglan nga:

– Mobayad sa mga ikapulo ug 
mga halad .

– Molikay sa wala kinahanglana 
nga utang .

– Gamit og badyet ug pagpaka-
buhi sulod sa usa ka plano .

– sa inanay pagtigum og reserba 
nga kwarta pinaagi sa maka-
nunayon nga ginagmay nga 
pagtigum .

– tudloi ang mga miyembro sa 
pamilya sa mga baruganan sa 
pagdumala og panalapi .

tan-awa sa Andama ang Matag 
Butang nga Kinahanglanon: Mga 
Panalapi sa Pamilya, 3 (aytem 
04007) .

Espiritwal nga Kaligon. ang 
pagka-espirituhanon mao ang 
mahinungdanon sa temporal 
ug mahangturon nga kaayohan 
sa usa ka tawo . ang mga miyem-
bro sa simbahan kinahanglang 
mogamit sa hugot nga pagtuo 
diha sa Langitnong amahan ug 
ni Jesukristo, mosunod sa mga 
sugo sa dios, mag-ampo kada 
adlaw, magtuon sa mga kasulatan 
ug mga pagtulun-an sa ulahing 
mga adlaw nga mga propeta, 
motambong og mga miting sa 
simbahan, ug moserbisyo sa 
mga calling ug mga buluhaton 
sa simbahan .

Pagatiman sa Uban
Panahon sa iyang mortal nga 

pangalagad, ang Manluluwas 
nakig-uban sa mga kabus, sa 
masakiton, ug sa gisamok, nanga-
lagad sa ilang mga panginahang-
lan ug nanalangin kanila uban sa 
pag-ayo ug paglaum . iyang gitud-
loan ang iyang mga tinun-an sa 
pagbuhat sa ingon . ang pagpaka-
bana niadtong gisamok mao ang 
mahinungdanon nga kinaiya sa 
mga tinun-an ni Jesukristo (tan-
awa sa Juan 13:35) .

sa atong panahon ang Ginoo 
misugo na usab sa iyang kataw-
han sa pag-atiman sa mga kabus 
ug timawa . siya miingon, “tan-
awa, ako moingon nganha 
kaninyo nga kamo kinahanglan 
gayud moduaw sa mga kabus 
ug sa mga timawa ug mangala-
gad ngadto sa ilang paghupay” 
(d&P 44:6) . ang mga miyembro 
sa simbahan giawhag sa pagha-
tag og personal nga serbisyo sa 
kalooy ngadto niadtong nangina-
hanglan . Kinahanglan nga sila 
“matinguhaon nga moapil diha 
sa usa ka maayo nga katuyoan,” 
moserbisyo sa walay paghangyo 
o pagsugo (tan-awa sa d&P 
58:26–27) .

ang Ginoo mihulagway sa 
iyang pamaagi alang sa pag-ati-
man sa mga kabus ug timawa . 
iyang gisugo ang mga santos sa 
“paghatag sa inyong mga butang 
ngadto sa kabus,  .  .  . ug [kini] iha-
tag diha sa atubangan sa bishop 
 .  .  . [ug] pagatipigan diha sa akong 
balay tipiganan, sa pagpangalagad 
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Ang bishop makigkita sa mga miyembro nga nanginahanglan ug  
morebyu kon unsa ang labing maayo sa paghatag og hinabang  
ug makatabang kanila nga makatabang sa ilang kaugalingon.

ngadto sa mga kabus ug sa 
timawa” (d&P 42:31, 34) .

ang Ginoo mipasabut og 
dugang nga kining mga halad 
kinahanglan nga maglakip og 
mga talento sa mga miyembro . 
Kining mga talento ang “ibutang 
ngadto sa balay tipiganan sa 
Ginoo,  .  .  . matag tawo nga nagti-
nguha sa kaayohan sa iyang sili-
ngan, ug nagbuhat sa tanan nga 
mga butang uban sa usa ka 
bug-os nga tinguha ngadto sa 
himaya sa dios” (d&P 82:18–19) .

ang balay tipiganan sa Ginoo 
dili limitado sa usa ka bilding nga 
gigamit aron sa pag-apud-apod 
sa pagkaon ngadto sa mga kabus . 
Kini naglakip sa matinud-anon 
nga mga halad sa panahon, mga 
talento, kalooy, mga materyal, 
ug pinansyal nga mga kapangu-

haan sa matinud-anon nga mga 
miyembro nga gihatag ngadto sa 
bishop aron sa pag-atiman sa mga 
kabus ug timawa . Mao nga, ang 
balay tipiganan sa Ginoo, anaa sa 
matag ward . ang bishop mao ang 
tigdumala sa tipiganan sa Ginoo .

Mga Responsibilidad sa 
Presidente sa Stake

ang presidente sa stake kina-
hanglan nga mosiguro nga ang 
mga bishop makasabut sa mga 
baruganan sa welfare ug motu-
man sa ilang balaanon nga sugo 
sa pagpangita ug moatiman sa 
mga kabus . ang presidente sa 
stake makigsulti sa mga bishop 
ug moribyu ang mga donasyon 
sa halad sa puasa ug mga 
galastohan .
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ang presidency sa stake 
mahimo nga itudlo aron sa pag-
pagpangulo sa priesthood nga 
mga kalihokan sa welfare sama 
sa balay tipiganan sa bishop o sa 
usa ka employment resource 
center .

ang presidente sa stake motam-
bong sa mga miting sa nagtinaba-
ngay nga konseho aron pagdawat 
og panudlo sa nagkalainlaing mga 
buluhaton sa simbahan, lakip ang 
mga baruganan sa welfare ug 
mga katungdanan . niini nga mga 
miting, ang mga lider maghuna-
huna og mga paagi sa pagpasi-
ugda sa pagpaningkamot sa kau-
galingon, pag-atiman sa mga 
nanginahanglan, ug pag-awhag 
og donasyon alang sa halad sa 
puasa nga mga donasyon .

ang mga presidente sa stake 
makigtambayayong usab sa mul-
tistake welfare ug dinalian nga 
pagtubag nga mga paningkamot .

Mga Reponsibilidad 
sa Bishop

ang bishop adunay usa ka 
balaanon nga sugo sa pagpa-
ngita ug sa pag-atiman sa mga 
kabus (tan-awa sa d&P 84:112) . 
siya ang magdumala sa trabaho 
sa welfare diha sa ward . ang 
iyang tumong mao ang pagta-
bang sa mga miyembro nga taba-
ngan ang ilang mga kaugalingon 
nga mahimong mapaningkamu-
ton sa kaugalingon . (sa mga 
branch, ang presidente sa branch 
adunay sama nga mga responsi-
bilidad sa welfare .)

ang mga bishop napanalangi-
nan uban sa gasa sa pag-ila aron 
makasabut kon unsay labing 
maayong paagi nga matabangan 
kadtong nanginahanglan . ang 
matag indibidwal nga kahimtang 
nagkalahi ug nagkinahanglan og 
pagdasig . Gigiyahan sa espiritu 
ug sa nag-unang mga baruganan 
nga gihulagway niini nga sek-
syon, ang bishop motino kon 
kinsa ang tabangan, pila ang 
 ihatag, ug unsa ka dugay ang 
pagtabang .

sa kasagaran, ang bishop mota-
bang lamang niadtong mga 
miyembro kinsa nagpuyo lamang 
sulod sa iyang kaugalingong mga 
utlanan sa ward . sa panagsang 
okasyon ang bishop, ubos sa pag-
dasig sa espiritu, mahimo nga 
motabang sa mga indibidwal 
kinsa dili mga miyembro sa 
simbahan .

ang bishop kinahanglan nga 
himoong kompidensyal ang wel-
fare nga mga panginahanglan 
sa mga miyembro . ipakigbahin 
lamang niya ang impormasyon 
nga gikinahanglan sa mga lider 
sa priesthood, mga lider sa relief 
society, o uban kinsa naghatag sa 
hinabang .

ang mga bishop kinsa naba-
laka mahitungod sa pag-abuso sa 
welfare o pagpangilad sa welfare 
mahimo nga motawag sa help 
line sa bishop (1-801-240-7887) 
o sa opisina sa area . Kon ang 
bishop wala makaila sa usa ka 
miyembro, kinahanglan nga 
makigkita siya sa daang bishop 
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Ubos sa direksyon sa bishop, ang konseho sa ward motabang  
sa pagsulbad sa welfare nga mga panginahanglan.

sa miyembro sa dili pa mohatag 
og hinabang sa welfare .

Nag-unang mga 
Baruganan sa  
Welfare alang sa 
Paghatag og Hinabang

ang bishop kinahanglan nga 
magiyahan pinaagi sa mosunod 
nga nag-unang mga baruganan 
sa welfare samtang siya nag-ati-
man sa mga kabus ug timawa:

•	Pangitaa ang mga kabus. dili 
paigo nga motabang lamang 
kon gihangyo . ang bishop kina-
hanglan nga moawhag sa mga 
lider sa priesthood ug relief 
society, uban sa mga home tea-
cher ug mga visiting teacher, sa 
pagtabang nga makaila niad-
tong mga miyembro kinsa nag-
kinahanglan og tabang .

•	Pagpasiugda og personal nga 
responsibilidad. ang bishop 
moribyu uban sa mga miyem-
bro kon unsang mga kapangu-
haan ug mga paningkamot 
nga sila ug ang ilang pamilya 
makasangkap aron sa pag-atu-
bang sa ilang mga pangina-
hanglan .

•	Makapatunhay sa kinabuhi, 
dili ang estilo sa kinabuhi. 
ang bishop mosangkap sa nag-
unang makapatunhay sa kina-
buhi nga mga kinahanglanon . 
dili siya mohatag og hinabang 
aron sa pagpadayon sa dinato 
nga sumbanan sa pagpuyo .

•	Pagsangkap og mga palaliton 
sa dili pa ang kwarta. Kon 
mahimo, ang bishop mohatag 
sa mga miyembro og mga 
palaliton kay sa mohatag 
kanila og kwarta o mobayad 
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Kon angay, ang bishop mosugo sa presidente sa Relief Society sa ward  
sa pagbisita sa mga miyembro aron sa pagbanabana sa ilang mga  

panginahanglan ug motabang sa pagtino kon unsa nga hinabang ang ihatag.

sa ilang mga balayranan . diin 
walay mga balay tipiganan 
sa bishop, ang mga halad sa 
puasa mahimo nga gamiton 
sa pagpalit sa gikinahanglan 
nga mga palaliton .

•	Paghatag og mga oportunidad 
sa trabaho. ang mga bishop 
mohangyo niadtong kinsa naka-
dawat og hinabang sa pagtra-
baho kutob sa ilang mahimo 
alang sa unsay ilang nadawat . 
ang mga bishop motudlo sa 
kamahinungdanon sa trabaho 
ug mohatag og makahuluganon 
nga mga buluhaton . ang kon-
seho sa ward magtigum ug mag-
hupot og lista sa makahuluga-
non nga mga kahigayunan sa 
trabaho .

Mga Kapanguhaan sa 
Simbahan nga Anaa 
aron sa Pagtabang  
sa mga Kabus

Konseho sa Ward
Mga miyembro sa konseho sa 

ward, ilabi na ang mga korum sa 
priesthood ug sa relief society, 
motabang sa bishop nga mahatag 
ang welfare nga mga pangina-
hanglan sa mga miyembro . Kini 
nga mga lider tabangan sa mga 
home teacher, mga visiting tea-
cher, ug ubang adunay espesyal 
nga mga kahanas .

ingon sa gikinahanglan, ang 
kompidensyal nga mga butang 
mahimo nga hisgutan diha sa 
miting sa executive committee sa 
priesthood, uban sa kapangulo-
han sa relief society nga gidapit 
sa pagtambong .
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Ang mga Korum sa Priesthood 
ug ang Relief Society

ang welfare mao ang sentro sa 
tahas sa mga korum sa priesthood 
ug sa relief society . Kinahanglan 
nga kanunay kini nga hisgutan 
diha sa mga miting sa kapangulo-
han . ubos sa direksyon sa bishop, 
ang mga korum sa priesthood 
ug relief society motabang sa 
mga miyembro nga makakita 
og mga solusyon sa welfare nga 
mga panginahanglan ug mahi-
mong mapaningkamuton sa 
kaugalingon .

Presidente sa Relief Society
agig dugang sa iyang mga 

katungdanan sa welfare nga 
gihulagway diha sa nag-una 
nga mga paragrap, ang presi-
dente sa relief society sa naan-
dan motabang sa bishop pinaagi 
sa pagbisita sa mga miyembro 
kinsa nagkinahanglan og welfare 
nga hinabang . siya motabang 
kanila og banabana sa ilang mga 
panginahanglan ug mosugyot 
ngadto sa bishop kon unsang 
hinabang ang ihatag . ang bishop 
ug ang presidente sa relief 
society mahimo nga mogamit sa 
porma sa needs and resources 
analysis aron sa pagtabang 
kanila (aytem 32290) .

Mga Specialist  
sa Ward Welfare

ang bishop mahimo nga mota-
wag og employment specialist ug 
ubang mga specialist sa welfare . 
Kini nga mga specialist 

kinahanglang mga miyembro 
sa ward kinsa motabang sa ubang 
mga miyembro sa ward sama sa 
pagpahimutang og trabaho, edu-
kasyon ug pagbansay, pagkaon ug 
panglimpyo, sa Makanunayong 
Pundo sa edu kasyon, pagtipig 
sa panimalay, pag-atiman sa 
 panglawas, mga panalapi sa 
pamilya, ug ubang welfare nga 
mga panginahanglan .

Mga Halad sa Puasa ug Ikapulo
ang Ginoo mihimo sa balaod 

sa ikapulo ug balaod sa puasa, 
diin naglakip sa mga halad sa 
puasa, aron sa pagpanalangin sa 
iyang katawhan (tan-awa sa isaias  
58:6–12; Malaquias 3:8–12) . ang 
mga halad sa puasa gigamit alang 
lamang sa pag-atubang sa welfare 
nga mga panginahanglan .

ang bishop, uban sa panabang 
sa konseho sa ward, nagtudlo sa 
tanang mga miyembro sa kamahi-
nungdanon sa pagsunod niini nga 
mga balaod . siya nagtudlo usab 
mahitungod sa mga saad sa Ginoo 
ngadto niadtong kinsa nagsunod 
niini nga mga balaod . Kini nga 
mga saad naglakip og mas duol 
nga pagbati sa Ginoo ug labaw 
pa ka maloloy-on sa uban . ang 
Ginoo misaad usab og dugang 
espiritwal nga kalig-on, pag-us-
wag sa temporal nga pagkabu-
tang, ug usa ka mas hugot nga 
tinguha sa pagserbisyo .

sa pipila ka mga dapit sa kali-
butan, ang mga balay tipiganan 
sa bishop anaa aron sa paghatag 
og pagkaon ug sinina . diin walay 
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balay tipiganan sa bishop, mga 
halad sa puasa ang gigamit aron 
sa paghatag og pagkaon ug sinina . 
Kini gigamit usab alang sa kapasi-
longan, medikal nga hinabang, ug 
ubang makapatunhay sa kinabuhi 
nga tabang .

ang Church General Welfare 
Committee nag-establisar sa 
pinaka dako nga kantidad nga 
mahimong ibayad sa bishop 
alang sa medikal nga mga galas-
tohan sa usa ka nanginahanglan 
nga miyembro sa walay dugang 
nga pagtugot . Kon gamiton ang 
mga halad sa puasa, ang medikal 
nga pag-atiman kinahanglang 
anaa sa duol, angay nga pasilidad 
sa medikal .

Wala magkinahanglan nga ang 
mga galastohan sa halad sa puasa 
magpabilin nga balanse sa mga 
amot sa halad sa puasa .

ang hinabang sa welfare alang 
sa mga miyembro sa simbahan ug 
kasagaran nga gipundohan pina-
agi sa mga donasyon sa halad sa 
puasa . ang tawhanon nga hina-
bang sa simbahan alang sa mga 
tawo sa tanang mga tinuohan ug 
sa kasagaran gipundohan pinaagi 
sa tawhanon nga mga donasyon .

Ang Stake ug Ubang mga  
Kapanguhaan sa Simbahan

ang bishop mahimong mota-
wag sa mga specialist sa stake, 
mga sentro sa Church employ-
ment, mga balay tipiganan sa 
bishop, deseret industries, ug 
Lds family services aron sa pag-
tabang sa mga miyembro nga 

nanginahanglan kon ang ingon 
nga kapanguhaan anaa .

Dili mga Kapanguhaan 
sa Simbahan ang Anaa 
aron sa Pagtabang  
sa mga Kabus

ang mga miyembro mahimo 
nga mopili sa paggamit sa mga 
kapanguhaan sa komunidad, 
lakip na ang mga kapanguhaan 
sa gobyerno, aron sa pag-atu-
bang sa ilang nag-una nga mga 
panginahanglan . ang bishop 
kinahanglan nga pamilyar niini 
nga mga kapanguhaan . Kini 
mahimong maglakip sa:

•	Mga	ospital,	mga	doktor,	o	
ubang mga kapanguhaan sa 
medikal nga pag-atiman .

•	Pagbansay	sa	trabaho	ug	mga	
serbisyo sa pagpahimutang og 
trabaho .

•	Tabang	sa	mga	tawo	nga	may	
mga kakulangan .

•	Propesyonal	nga	mga	magta-
tambag o mga tig-alagad sa 
katilingban[social workers] .

•	Mga	serbisyo	sa	Pagtambal	sa	
mga naadik .

bisan kon ang mga miyembro 
sa simbahan nakadawat og hina-
bang nga dili gikan sa simbahan 
nga mga kapanguhaan, ang 
bishop kinahanglan nga mota-
bang kanila sa paglikay nga 
 mahimong magsalig niini nga 
mga kapanguhaan .
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M u b o  n G a  M G a  s u L a t



Kini nga booklet mao ang katingbanan sa sukaranan nga mga 
baruganan sa welfare ug mga elemento sa pagpaningkamot  

sa kaugalingon alang sa mga lider sa priesthood ug relief society . 
dugang nga kasayuran anaa sa Pagsangkap diha sa Pamaagi sa Ginoo: 

Giya sa usa ka Lider alang sa Welfare, anaa pinaagi sa  
Church distribution services . tan-awa usab sa providentliving .org .

Mateo 25:35–36, 40

Hapin: Si Kristo Nag-ayo sa Masakiton sa Bethesda, ni Carl Heinrich Bloch, sa maayong kabubut-on sa Brigham Young University Museum of Art
Sulod sa hapin sa atubangan: Si Kristo ug ang Dato Batan-ong Tigmando, ni Heinrich Hofmann,  

sa maayong kabubut-on sa C. Harrison Conroy Co., Inc.
Nag-atubang nga pahina 1: Ang Usa ka Diyot sa Biyuda, ni Alexandre Bida. Pahina 1: Litrato © Robert Casey

Sulod sa luyo nga hapin: Ang Tanang Siyudad Nagkapundok, ni James Tissot

© 2008 by Intellectual Reserve, Inc. Tanang mga katungod gigahin. Giimprinta sa Tinipong Bansa sa Amerika. Pagtugot sa Iningles: 12/08. 
Pagtugot sa paghubad: 12/08. Hubad sa Providing in the Lord’s Way: Summary of a Leader’s Guide to Welfare. Cebuano.  08257 853

Gimantala sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Siyudad sa Salt Lake, Utah



Ang atong nag-una nga katuyoan mao ang pagpahimutang og . . . usa  

ka sistema diin ang tunglo sa pagkatapulan mawala, ang kadautan sa limos  

mawagtang, ug ang pagkagawasnon, kakugi, pagdaginot, ug respito sa  

kaugalingon sa makausa pa mapahiuli sa atong katawhan. Ang tumong sa  

Simbahan mao ang pagtabang sa katawhan nga tabangan ang ilang  

kaugalingon. Ang trabaho mao ang ipataas og balik isip nagmando nga  

baruganan sa mga kinabuhi sa atong pagka-miyembro sa Simbahan.

Ang Unang Kapangulohan, sa Conference Report, Okt. 1936, 3
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