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Usa ka Panglantaw 
sa Ebanghelyo 
mahitungod sa 
Welfare: Hugot nga 
Pagtuo Inubanan sa 
Lihok

elder roBert d. HaleS
Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Akong mga kaigsoo-
nan, mapasalamaton 
ako niining kahigayu-
nan nga mamulong 
kaninyo kabahin sa 
usa ka panglantaw 
sa ebanghelyo sa 
mga baruganan sa 
priesthood mahitungod 
sa welfare sa gipahiuli 
nga Simbahan ni 
Jesukristo.

Ang kalisud sa eko-
nomiya nga dugay nang 

naghulga sa kalibutan ania na gayud kanato karon. 
Ang epekto niining ekonomikanhong kalisud ngadto 
sa mga anak sa atong Langitnong Amahan nangina-
hanglan og usa ka panglantaw sa ebanghelyo mahi-
tungod sa welfare karon kaysa kaniadto. Ang mga 
pinasikad sa priesthood nga mga baruganan sa welfare 
mga temporal ug espiritwal. Kini usab mahangturon 
ug magamit sa matag kahimtang. Maadunahan man 
kita o kabus, kini alang kanatong tanan.

Kon kita mobuhat niining mga baruganan sa 
welfare, kita nagpuyo og “relihiyon nga putli” sama 
sa pagpasabut niini diha sa kasulatan (Santiago 1:27). 
Ang Manluluwas mitudlo, “Maingon nga gibuhat 
ninyo kini ngadto sa usa sa labing gagmay niining 
akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako” 
(Mateo 25:40). Siya usab mitudlo nga kita dili lamang 
mangita ug “moduaw sa mga ilo ug mga babayeng 
balo sa ilang mga pagkaguol” apan kita usab “moam-
ping sa [atong kaugalingon] nga dili mahugawan sa 

kalibutan” (Santiago 1:27). Sa lain nga pagkasulti, dili 
lamang kita mobuhat og maayo; kita maningkamot nga 
mahimong maayo.

Kini, mao ang panglantaw sa ebanghelyo mahi-
tungod sa welfare: ang paghimo sa atong hugot nga 
pagtuo kang Jesukristo ngadto sa buhat. Kita moa-
lagad sa uban sigon sa paggiya sa Espiritu. Samtang 
kita nagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo 
mahitungod sa welfare atong gigamit ang mga pagtu-
lun-an sa Manluluwas dinhi sa pagkamortal.

Unsa diay kining mga baruganan sa welfare? 
Unsaon nato sa pagbuhat niini isip espiritwal ug tem-
poral nga mga sukaranan sa atong matag adlaw nga 
kinabuhi?

Madaginuton nga PagPuyo ug 
PagPaningkaMot sa kaugaLingon
Ang unang sukaranan mahimong mahulagway isip 
madaginuton nga pagpuyo. Kini nagpasabut sa 
malipayon nga pagpuyo sulod sa atong kinitaan ug 
pagpangandam alang sa mga walay kasiguroan nga 
moabut sa kinabuhi aron kita mahimong andam sa 
panahon sa mga emerhensya kon kini mangabut sa 
atong kinabuhi.

Ang madaginuton nga pagpuyo nagpasabut nga 
dili magtinguha sa mga butang niini nga kalibutan. 
Kini nagpasabut nga gamiton ang mga kapanguhaan 
sa yuta sa maalamong paagi ug dili mag-usik-usik 
panahon sa abunda. Ang madaginuton nga pagpuyo 
nagpasabut nga maglikay sa sobra nga pagpangutang 
ug makontento unsa ang anaa kanato.

Kita nagpuyo sa mga panahon sa kahakog. Daghan 
ang nagtuo nga sila kinahanglang aduna usab sa 
tanang butang nga anaa sa uban––karon gayud 
dayon. Dili makahimo sa pag-angkon dayon sa ilang 
gusto, sila mangutang aron mopalit sa mga butang 
nga dili nila mapalit. Ang resulta sa kanunay moe-
pekto sa temporal ug espiritwal nga kaayohan.

Kon kita mangutang, atong gisugal ang pipila sa 
atong bililhon, dili mabayaran nga kabubut-on ug 
gibutang ang atong mga kaugalingon nga piniriso 
tungod sa atong kaugalingong mga binuhatan. Atong 
giobligar ang atong panahon, kusog, ug mga kapa-
nguhaan aron sa pagbayad unsa ang atong gihula-
man—mga kapanguhaan nga unta mahimo natong 
magamit sa pagtabang sa atong kaugalingon, mga 
pamilya, ug sa uban.

Samtang ang atong kagawasan nagkagamay 
tungod sa utang, ang nagkadugang nga kawala sa 
paglaum makapahuyang kanato sa pisikal nga paagi, 
makapaluya sa hunahuna, ug makapabug-at kanato 
sa espirituhanong paagi. Ang atong kaugalingong 
pagkatawo maapektohan, ingon man ang atong relas-
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yon sa atong asawa ug mga anak, sa atong mga higala 
ug mga silingan, ug sa katapusan sa Ginoo.

Aron mabayaran ang atong utang ug aron malika-
yan ang utang sa umaabut nagkinahanglan kita nga 
mogamit sa atong hugot nga pagtuo sa Manluluwas—
dili lamang sa pagbuhat og mas maayo apan maning-
kamot nga mahimong mas maayo. Nagkinahanglan 
gayud og hugot nga pagtuo sa paglitok niining 
yano nga mga pulong, “Dili kita makapalit niini.” 
Nagkinahanglan og hugot nga pagtuo ang pagsalig 
nga ang kinabuhi mahimong mas maayo kon atong 
isakripisyo unsay atong ganahan aron makab-ot ang 
atong kaugalingong panginahanglan ug sa uban.

Ako mopamatuod nga malipayon ang usa ka tawo 
kinsa nagpuyo sulod sa iyang kinitaan ug makatigum 
og gamay alang sa iyang panginahanglan sa umaabut. 
Samtang kita magpuyo uban sa pagkamadaginuton 
ug mopadaghan sa atong mga gasa ug mga talento, 
kita mas mahimong mapaningkamuton sa kaugali-
ngon. Ang pagpaningkamot sa kaugalingon mao ang 
pag-angkon og responsibilidad alang sa atong kau-
galingon nga espiritwal ug temporal nga kaayohan 
ug alang niadtong mga gisalig kanato sa Langitnong 
Amahan nga atong ampingan. Diha lamang sa pagpa-
ningkamot sa atong kaugalingon nga kita mahimong 
matinud-anon nga makasunod sa Manluluwas sa 
pagpangalagad ug pagpanalangin sa uban.

Importante nga masabtan nga ang pagpaningka-
mot sa kaugalingon usa ka pamaagi aron makab-ot 
ang usa ka katuyoan. Ang atong katapusang tumong 
mao ang pagkahimong sama sa Manluluwas, ug kana 
nga tumong gipadako pinaagi sa atong dili hinakog 
nga pagserbisyo ngadto sa uban. Ang atong abilidad 
sa pag-alagad mahimong mapadako o mapagamay 
pinaagi sa matang sa atong pagka mapaningkamuton 
sa kaugalingon.

Sama sa giingon ni Presidente Marion G. Romney 
sa makausa: “Ang pagkaon alang sa nagutman dili 
maggikan sa walay sulod nga mga estante. Ang 
kwarta aron sa pagtabang sa nanginahanglan dili 
maggikan sa walay sulod nga pitaka. Ang pagsuporta 
ug pagpasabut dili maggikan sa mga tawong naglisud 
sa emosyonal nga paagi. Ang panudlo dili maggikan 
sa tawo nga walay kahibalo. Ug ang labing impor-
tante sa tanan, ang espirituhanong paggiya dili mag-
gikan sa espirituhanon nga kahuyang” (sa Conference 
Report, Okt. 1982, 135; o  Ensign, Nob. 1982, 93).

ang Pagbayad sa Mga ikaPuLo  
ug Mga HaLad
Busa unsaon nato sa pag-angkon og tabang sa 
Langitnong Amahan aron kita adunay paigo sa 
kaugalingon natong panginahanglan ug usab paigo 
aron sa pag-alagad sa uban? Usa sa sukaranang mga 

baruganan sa welfare mao ang pagbayad sa mga ika-
pulo ug mga halad.

Ang unang katuyoan sa ikapulo mao ang pagpa-
lambo sa atong pagtuo. Pinaagi sa pagsunod sa kasu-
goan sa pagbayad og “ikanapulo sa tanan [natong 
tubo] sa matag tuig” (D&P 119:4), kita mahimong 
mas maayo—ang atong hugot nga pagtuo motubo 
ug mosuporta kanato sa mga pagsulay, mga kalisud, 
ug mga kaguol sa kinabuhi.

Uban sa pagbayad sa ikapulo, kita usab nakakat-on 
sa pagkontrol sa atong mga gusto ug kaibog sa mga 
butang niining kalibutan, sa pagkahimong magma-
tinud-anon sa atong mga pagpakigsuod sa atong 
isigkatawo ug sa pagsakripisyo alang sa uban.

Sa pagtubo sa atong pagtuo, motubo usab ang 
atong tinguha sa paghupot sa kasugoan sa pagbayad 
og mga halad sa puasa. Kini nga halad sa pinakami-
nos mao ang kantidad sa duha ka kan-anan nga kita 
wala mokaon samtang kita nagpuasa. Ang halad sa 
puasa mao ang paagi nga gihatag kanato aron maka-
apil sa “paghatag nga dili mahibaloan” sa pagpa-
nalangin sa atong mga kaigsoonan sa espiritwal ug 
temporal nga panginahanglan—paghatag nga dili 
magpaabut sa kalibutanong pag-ila o benepisyo. Ang 
paghatag nga dili magpaabut og bisan unsa sa kaula-
hian nagtugot kanato nga mosunod sa sumbanan sa 
Manluluwas, kinsa sa Iyang tibuok kinabuhi mihatag 
sa tanan alang sa tanang katawhan. Siya miingon, 
“Hinumdumi diha sa tanan nga mga butang ang 
kabus ug ang timawa, ang masakiton ug ang nag-
antus, kay siya nga wala magbuhat niini nga mga 
butang, ang mao dili akong tinun-an” (D&P 52:40).

Isip tinuod nga disipulo ni Kristo, kita usab mibu-
hat sama sa gibuhat sa Maayong Samarianhon kinsa 
maisugong mitabang sa wala mailhing igsoon diha sa 
kilid sa dalan (tan-awa sa Lucas 10:25–37). Si Joseph 
Smith miingon, “Ang tawo nga puno sa gugma sa 
Dios dili kontento sa pagpanalangin lamang sa iyang 
pamilya, apan mopaabut niini sa tibuok kalibutan, 
matinguhaong mopanalangin sa tibuok katawhan” 
(History of the Church, 4:227).

Pag-andaM aLang sa uMaabut
Sama sa gipangtambag sa mga propeta sa ulahing 
mga adlaw, ang pipila sa labing importanting sukara-
nan sa mga baruganan sa welfare adunay kalabutan 
sa pagpangandam sa umaabut.

ang Pagbadyet
Ang pagpangandam sa umaabot naglakip sa 

paghimo og plano sa paggasto ug sa pagdaginot sa 
atong kinitaan. Ang mabinantayon nga paghimo 
ug paghupot og usa ka badyet alang sa pamilya o 
personal makatabang kanato sa pag-ila ug pagkontrol 
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sa kalainan tali sa atong gusto ug sa mga pangina-
hanglan. Ang pagribyu niana nga badyet sa family 
council makahimo sa atong mga anak nga makakat-on 
ug mabansay sa maalamong kinaiya sa paggasto ug 
moapil sa pagplano ug pagtigum alang sa umaabut.

Edukasyon
Ang pag-andam alang sa umaabut naglakip usab 

og pag-angkon og edukasyon o bokasyonal nga pag-
bansay ug pagpangita og trabaho. Kon ikaw adunay 
trabaho karon, buhata ang tanan nga ikaw mahimong 
usa ka bililhon, importante nga tawo sa organisasyon 
sa imong gitrabahoan. Pagkugi sa trabaho ug himoa 
nga ikaw usa ka mamumoo . . . takus sa [imong] 
suhol” (Lucas 10:7; tan-awa usab sa D&P 31:5; 70:12; 
84:79; 106:3).

Samtang ang mga kompanya mopadayon sa 
pagpanaktak o manirado, bisan ang mga maayong 
empleyado mangita og bag-ong trabaho. Kini usa 
ka oportunidad sa pagsalig sa Ginoo, aron motubo, 
ug malig-on. Kon kamo nangita og bag-ong trabaho, 
dugangi ang inyong pagtuo sa tinguha ug gahum sa 
Ginoo sa pagpanalangin kaninyo. Ingon man, pag-
pakigtambag niadtong inyong gisaligan, ug ayaw 
kahadlok sa pagpakig-istorya sa mga tawo nga 
inyong kaila ug sa pagpangayo og tabang sa pagpa-
ngita og bag-ong trabaho. Kon gikinahanglan, usba 
ang inyong paagi sa pagpakabuhi––ug kon mahimo 
balhin og pinuy-anan––aron makapuyo sulod sa 
inyong kinitaan. Maandamong mangita og dugang 
nga pagbansay ug magkat-on og bag-ong mga kaha-
nas, sa walay pagsapayan sa inyong edad. Ipatunhay 
ang inyong kahimsog ug magpabilin nga suod sa 
inyong asawa ug mga anak. Ug, labaw sa tanan, 
magmapasalamaton. Ipahayag ang inyong pasalamat 
diha sa pag-ampo sa tanan nga gihatag kaninyo. Ang 
Langitnong Amahan nahigugma kaninyo. Ang Iyang 
Anak misaad, “Kining tanan nga butang makahatag 
[kanimo] og kasinatian, ug alang sa [imong] kaayo-
han” (D&P 122:7).

Espiritwal nga Pagpangandam
Akong mga kaigsoonan, karon ang panahon sa 

pagtukod sa sukaranan sa welfare sa atong mga kina-
buhi ug magtudlo sa atong mga kaigsoonan sa pag-
buhat sa ingon. Ang mga kasulatan nagtudlo kanato, 
“Kon kamo andam dili kamo mahadlok” (D&P 38:30). 
Pinaagi sa pagsunod sa mga kasugoan ug sa pagtuman 
sa mga baruganan sa welfare, kita makaangkon sa 
Espiritu sa Ginoo nga maanaa kanato sa kanunay—sa 
pagtabang kanato sa mga unos niining ulahing mga 
adlaw ug mosulti og kalinaw sa atong mga kalag.

Sama nga kita magtipig sa atong temporaryong 
mga kapanguhaan alang sa panahon sa kalisud, ang 

pagsunod sa mga kasugoan, pag-ampo, pagbasa sa 
mga kasulatan, ug pagsalig sa Espiritu Santo moan-
dam kanato sa mga adlaw sa kalisud sa pagsulay sa 
kinabuhi. Pinaagi sa atong pagkamasulundon, kita 
mitipig sa atong hugot nga pagtuo nga atong gikina-
hanglan aron sa pag-atubang sa mga kalisud ug mga 
hagit sa kinabuhi. Ang pag-amping sa atong kauga-
lingon nga dili mahugawan sa kalibutan—sa pagka-
himong “maayo” niini nga paagi—kita makahimo 
og maayo alang sa atong mga kaigsoonan sa tibuok 
kalibutan, sa temporal ug espiritwal nga paagi.

Sa pagtapos, mahimo ba nga ako mopakigbahin og 
usa lamang ka ehemplo kon unsaon nato sa pagbuhat 
niini sa tawhanon nga serbisyo?

Matag tuig ang mga miyembro sa Simbahan mia-
mot sa pagkalot og mga puso sa tubig sa mga dapit 
nga walay laing kapanguhaan og tubig nga mainom. 
Hunahunaa ang benepisyo sa usa lamang niining mga 
puso sa tubig, nga gikalot diha sa hilit nga barangay. 
Samtang pipila tingali ang motimaan niini isip tem-
poral gayud nga panalangin, unsa man kaha ang mga 
espirituhanon nga panalangin sa usa ka inahan kinsa 
sa nangagi maglakaw og mga oras sa paghakot og 
tubig ug dugang pa mga oras sa pagdala niini og balik 
ngadto sa iyang mga anak? Sa wala pa makalot ang 
puso sa tubig, unsa pa man kaha ang iyang panahon 
sa pagtudlo sa iyang mga anak sa ebanghelyo, sa 
pag-ampo uban kanila, ug sa pag-amuma kanila diha 
sa gugma sa Ginoo? Unsa pay iyang oras sa pagtuon 
sa mga kasulatan sa iyang kaugalingon, sa pagpa-
malandong niini, ug sa pagbaton og kalig-on aron sa 
pagsagubang sa mga hagit sa iyang kinabuhi? Pinaagi 
sa pagpalihok sa ilang hugot nga pagtuo, ang mga 
miyembro sa Simbahan mitabang sa pagtagbaw sa 
temporal nga kauhaw sa iyang pamilya ug nakahatag 
usab og paagi alang kanila sa libre nga pag-inom sa 
tubig sa kinabuhi ug dili na gayud uhawon pag-usab. 
Pinaagi sa pagkamatinud-anon sa pagpuyo sa mga 
baruganan sa welfare, sila nakahimo sa pagtabang 
og kalot sa “tubod sa tubig nga magatubo ngadto sa 
pagka kinabuhing dayon” (Juan 4:14).

Ako mopamatuod kaninyo nga ang pagpuyo sa 
mga baruganan sa priesthood kabahin sa welfare mao 
ang sukdanan sa atong Kristyanong paghigugma. 
Kini mao ang akong sagradong kahigayunan sa pag-
gamit sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Kristo dinhi sa 
yuta—sa pagpalihok sa atong hugot nga pagtuo ug 
sa pagdawat sa Iyang hingpit nga kalipay niini nga 
kinabuhi ug sa kalibutan nga moabut.

Ako mopamatuod sa akong espesyal nga pagsaksi 
nga ang atong Manluluwas buhi ug Iyang gihatag 
ang Iyang kinabuhi alang sa atong mahangturon nga 
kaayohan. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.



4

Ang mga 
Responsibilidad sa 
Presidente sa Relief 
Society mahitungod 
sa Welfare

Julie B. Beck
Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society

katuyoan sa RELiEf 
sociEty
Akong mga kaigsoonan, 
kini usa ka pribilihiyo 
nga mamulong kaninyo 
kabahin sa mga respon-
sibilidad sa presidente 
sa Relief Society sa 
ward kalabut sa wel-
fare. Sa akong luyo mao 
ang mga larawan sa 
mga babaye kinsa mia-
lagad isip kinatibuk-
ang mga presidente sa 

Relief Society. Sa akong pagtuon sa ilang mga kasaysa-
yan napahinumduman ako nga kini nga organisasyon 
nakahimo sa mga buluhaton niini sa panahon sa pag-
lambo ug pag-uswag, apan usab sa panahon sa gubat, 
kagutom, katalagman, ug kawad-on. Ang mga leksyon 
nga atong nakat-unan sa nangagi makatabang kanato 
sa paglawig sa atong panahon samtang kita nagsinati 
og katalagman sa kinaiyahan, mga gubat, kaguliyang 
sa panggobyerno, mga personal nga pagsulay, ug 
ekonomikanhong mga kagubot. Ang Relief Society 
gituyo aron sa paghatag og kahupayan, nga nagpasabut 
sa pagtuboy, pagpagaan, sa pagbarug sa usa ka tawo 
o pagpagawas gikan sa kasamok. 1 Kita sa kanunay 
gitugyanan sa pagtabang sa mga kababayen-an ug 
sa ilang mga pamilya diha sa ilang tibuok kinabuhi 
nga mga responsibilidad sa pagpatubo sa hugot nga 
pagtuo ug personal nga pagkamatarung, sa paglig-on 
sa mga pamilya ug mga panimalay, ug sa pag-alagad 
sa Ginoo ug sa Iyang mga anak. Karon kita mopatig-
babaw niana nga bahin sa atong buluhaton kalabut sa 
welfare samtang kita maghisgot sa pagtrabaho ubos 

sa direksyon sa bishop sa paghan-ay, pagtudlo, ug 
pagdasig sa mga sister sa pag-atiman sa mga kabus 
ug timawa ug tabangan sila nga maningkamot aron 
mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon.

Pag-atiMan sa Mga kabus ug tiMawa
Ang Relief Society, nga may responsibilidad “sa pag-
atiman sa espirituhanong kaayohan ug kaluwasan . . . 
sa tanang mga babaye nga miyembro sa Simbahan,” 2 
gitukod aron paghatag og “kahupayan sa kabus, sa 
alaut, sa biyuda ug sa ilo, ug alang sa pagbuhat sa 
tanang mga katuyoan sa pagkamanggiloy-on.” 3 Kini 
naglakip sa “kahupayan gikan sa kakabus, kahupayan 
sa sakit, kahupayan sa pagduha-duha, kahupayan sa 
pagka-ignorante—kahupayan sa tanang mga nakapu-
gong sa kalipay ug paglambo sa usa ka babaye.” 4

Nakadungog ako ni Presidente Monson nga 
namulong uban ang dakong pagdayeg mahitungod 
sa mga presidente sa Relief Society kinsa miserbisyo 
uban kaniya sa batan-on pa siya nga bishop. Siya ug 
ang iyang mga presidente sa Relief Society nagsu-
nod sa sama nga sumbanan nga anaa kanato karon. 
Ubos sa iyang direksyon, ang presidente sa Relief 
Society miadto sa mga panimalay sa mga miyembro 
sa pagsusi kon aduna ba o walay igong pagkaon, mga 
galamiton, kahanas, kalig-on sa pagbati, o uban nga 
mga kinahanglanon. Uban sa tabang sa pag-ampo 
ug sa espirituhanong mga gasa nga anaa kanila, ang 
iyang mga presidente sa Relief Society nangayo og 
inspirasyon sa paghimo og tukma nga pagtimbang-
timbang sa mga panginahanglan niadto nga mga 
panimalay. Gamit ang ilang pagtimbang-timbang 
sa panginahanglan, siya nakahimo sa pagpalambo 
og usa ka plano sa pagpaningkamot sa kaugalingon 
alang sa iyang mga tawo.

PagPaningkaMot sa kaugaLingon ug 
Madaginuton nga PagPuyo
Uban sa responsibilidad sa pagtabang sa bishop 
sa pag-atiman sa mga nanginahanglan, ang Relief 
Society nag-una sa paghan-ay, pagtudlo, ug pagdasig 
sa mga sister sa Relief Society nga mahimong mapa-
ningkamuton sa kaugalingon. Aron makasabut sa 
ilang mga responsibilidad ang mga lider makapangu-
tana sa pipila ka importanting mga pangutana:
 1. Unsa ang pagpaningkamot sa kaugalingon?
 2. Unsa ang personal nga mga responsibilidad 

sa matag sister kalabut sa pagpaningkamot sa 
kaugalingon?

 3. Unsa ka mapaningkamuton sa kaugalingon ang 
mga sister sa akong ward?
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 4. Unsa nga mga kahanas ang gikinahanglan nga 
mabatonan sa mga sister sa akong ward mahitu-
ngod sa pagpaningkamot sa kaugalingon?

 5. Unsaon nato sa pagtinabangay aron mahimong 
labaw pa ka mapaningkamuton sa kaugalingon?

“Ang pagpaningkamot sa kaugalingon nagpasabut 
og paggamit sa tanan natong mga panalangin gikan 
sa Langitnong Amahan sa pag-amuma sa atong mga 
kaugalingon ug sa atong mga pamilya ug sa pagpa-
ngita og mga solusyon sa atong mga kaugalingong 
problema.” 5 Ang matag usa kanato adunay responsi-
bilidad sa pagpaningkamot nga malikay sa mga prob-
lema sa dili pa kini mahitabo ug sa pagkat-on unsaon 
sa pagbuntog og mga hagit kon kini mahitabo.

Kini nga painting nga 
nagbitay sa akong 
opisina, nagpakita og 
usa ka babaye diha sa 
lawak tipiganan. Ang 
makat-unan nato gikan 
niini nga painting dili 
kaayo dako nga 
leksyon mahitungod sa 
lawak tipiganan ug sa 
paghimog de lata sa 
panimalay. Tan-awa 
ang babaye. Nag-
inusara siya, ug kita 
wala masayud kon siya 
minyo ba o dili. 
Nag-apron siya, nga 
nagpasabut nga siya 
nagtrabaho. Ang 

pagtrabaho usa ka sukaranan nga baruganan sa 
pagpaningkamot sa kaugalingon. Atong itugot nga 
ang tanang mga kapanguhaan nga naglibut kaniya 
mga resulta sa iyang kaugalingon nga mga paninguha. 
Naghimo siya og pipila ka mga personal nga pagpa-
ngandam. Tan-awa ang iyang nawong. Maingon og 
siya adunay gamay nga kakapoy, apan malinawon 
kaayo. Ang iyang mga mata nagpakita sa pagkakon-
tento sa iyang kalag. Anaa kaniya ang panagway sa 
usa ka mapaningkamuton sa kaugalingon nga babaye. 

Sa unsang paagi kita mahimong mapaningkamuton 
sa kaugalingon? Mahimo kitang usa ka mapaningka-
muton sa kaugalingon pinaagi sa pag-angkon og igo 
nga kahibalo, edukasyon ug kahibalo sa pagbasa ug 
pagsulat, pisikal nga kahimsog, pagdumala sa kwarta 
ug mga kapanguhaan sa maalamong paagi, espirituha-
nong kalig-on, pagpangandam alang sa mga emerhen-
sya ug mga panghitabo; ug pinaagi sa pagbaton og 
sosyal ug emosyonal nga malipayong kahimtang.

Babaye nga adunay Tipiganan sa 
Pagkaon, ni Judith A. Mehr

Busa, unsa nga mga kahanas ang atong gikina-
hanglan aron matabangan kita nga mahimong mapa-
ningkamuton sa kaugalingon? Importante alang sa 
akong apohan nga babaye nga makahibalo unsaon 
sa pag-ihaw ug paghimulbol og manok. Wala pa ako 
sukad magkinahanglan nga moihaw ug mohimulbol 
og manok. Hinoon, bisan sa unang mga adlaw sa 
Simbahan si Brigham Young mihangyo sa mga sister 
sa pagkat-on nga malikay sa mga sakit diha sa mga 
pamilya, pagtukod og mga pangabuhian diha sa 
panimalay, pagkat-on og accounting ug bookkeeping 
ug ubang magamit nga mga kahanas. 6 Kadto nga mga 
baruganan  magamit gihapon sa karon. Ang edukas-
yon nagpadayon nga importante kaayo. Ang matag 
usa kanato usa ka magtutudlo ug usa ka magtutuon 
ug ang pagbaton og kahibalo sa pagbasa ug pagsulat, 
ang teknikal, ug ang kahanas sa pangatarungan mao 
ang mga kinahanglanon sa matag adlaw. Usab adu-
nay dako nga panginahanglan alang sa mas maayong 
pagpakig-istorya diha sa mga kaminyoon ug sa mga 
pamilya ug sa mga kahanas sa maayong pagkaginika-
nan nga wala sukad mahimong labaw ka importante. 
Makita usab nato ang nagtubo nga pangutang ug 
pagpamalit dinhi sa kalibutan.

Daghan ko og gipangutana nga mga bishop unsa 
nga mga kahanas sa pagpaningkamot sa kaugali-
ngon ang gikinahanglan kaayo sa mga sister sa ilang 
mga ward, ug sila miingon ang pagbadyet. Ang mga 
babaye nagkinahanglan nga makasabut sa gipasabut 
sa pagpalit nga inutang ug pagpuyo subay sa badyet. 
Ang ikaduhang kahanas nga gilista sa mga bishop 
mao ang pagpangluto. Ang mga pagkaon nga gian-
dam ug gikaon diha sa panimalay minus og presyo, 
mas makahimsog, ug naghatag og mas lig-on nga 
pakigdait sa pamilya.

Ako nakakita og talagsaong mga ehemplo sa mga 
sister sa tibuok kalibutan nga nagtinabangay sa usag-
usa nga mahimong mapaningkamuton sa kaugali-
ngon. Sa Estados Unidos, ang mga sister magpundok 
aron sa pagkat-on unsaon sa pagbadyet sa ilang mga 
panalapi aron sila magmatngon sa pagpamalit ug 
makaminos sa utang. Ang mas magulang nga mga 
sister nagtudlo sa batan-ong mga babaye unsaon sa 
pagluto ug sa pag-andam og lamiang mga pagkaon 
sa panimalay. Sa Ghana, ang mga sister nagkat-on 
sa pagbasa og dungan. Sa Peru, ang mga sister 
nangmarka sa mga pinutos nga bugas ug monggos 
aron dili sila magutman kon adunay mga linog. Sa 
Pilipinas, diin ang mga unos mahitabo sa kasagaran, 
ang mga sister magpundok og igo nga mga pangina-
hanglanon ug pagkaon kon gikinahanglan nga sila 
mobakwit sa ilang mga panimalay.
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Ang Pamilya nga Pag-ampo, ni Abelardo Loria Lovendino, sa maayong 
kabubut-on sa Church History Museum

Ang ikaduhang painting nga nagbitay sa akong 
opisina nagpakita unsaon niini nga baruganan nga 
magamit bisan asa. Dinhi atong makita ang usa ka 
pamilya nga Pilipino sa ilang inatupan og nipa nga 
payag nga hinimo sa kawayan nga gitongtong og 
mga tukuran ibabaw sa yuta. Atong makita sa atuba-
ngan ang dako nga banga sa tubig. Sila adunay usa 
ka bukag nga mangga, aduna silay mga sugnod aron 
magamit sa pagluto, ug sila adunay yano nga suga 
aron moiwag. Sila naglingkod sa lamesa nga kan-anan 
nga ang mga ulo nagduko sa pag-ampo. Nagbitay 
sa bong-bong mao ang usa ka ginansilyo nga mga 
pulong “Ang Pamilya Mahangturon.” Akong gihu-
nahuna ang inahan niini nga pamilya nakakat-on og 
daghang mga baruganan ug kahanas sa pagpaning-
kamot sa kaugalingon nga gipakita sa mga miting ug 
mga kalihokan sa Relief Society.

Unsa ka mapaningkamuton sa kaugalingon ang 
mga sister sa inyong ward? Unsaon man ninyo pag-ila 
sa ilang mga panginahanglan? Ug kinsa ang kina-
hanglan nga motabang sa presidente sa Relief Society 
niini nga paninguha? Tungod kay kini balaan nga 
buhat ug tungod kay ang presidente sa Relief Society 
adunay balaan nga tawag, siya adunay katungod sa 
balaan nga panabang. Anaa usab kaniya ang tabang 
gikan sa maayong mga visiting teacher kinsa nakasa-
but sa ilang responsibilidad sa pagbantay ug sa pag-
amuma alang niadtong mga sister. Pinaagi sa mga 
report nga iyang madawat gikan kanila ug sa ubang 
mga sister, siya makahibalo sa ilang mga pangina-
hanglan. Makagamit usab siya sa tabang sa mga 
komite ug mas batan-on nga mga sister kinsa puno sa 
kaabtik ug andam sa pagserbisyo.

Midwife: Imong Agianan Iyang Gipili nga Dalan, ni Crystal Haueter, sa 
maayong kabubut-on sa Church History Museum

Kining ikatulo nga painting nga nagbitay sa akong 
opisina naghulagway sa usa ka pioneer nga midwife. 
Nagpahinumdom kini kanako nga ang usa ka sister, 
nga may usa ka kahanas, mahimong usa ka panala-
ngin ngadto sa daghan. Usa ka ehemplo niini mao ang 
akong apohan sa tuhod nga si Mary Ann Hamblin, 
kinsa usa ka midwife. Nagtabang siya sa pagpaanak 
og kapin sa 2,000 ka mga bata nganhi sa kalibutan. 
Naghimo siya og mapuslanong kontribusyon ngadto 
sa buhat sa Ginoo pinaagi sa paggamit sa iyang oras 
ug mga talento.

PagtuMan sa atong Mga REsPonsibiLidad
Ang pagsangkap alang sa atong mga kaugalingon ug 
sa uban usa ka ebidensya nga kita mga disipulo ni 
Ginoong Jesukristo. Sama sa kadaghanan kaninyo ako 
nadasig ug mitudlo og mga baruganan sa pagpaning-
kamot sa kaugalingon pinaagi sa ehemplo sa akong 
inahan ug ubang mga sister sa Relief Society. Usa sa 
maong babaye mao ang akong buotan nga ugangan 
nga babaye, si June, kinsa mialagad hapit walay 
hunong diha sa mga kapangulohan sa Relief Society 
sulod sa 30 ka tuig. Sa dihang kalit siyang namatay 
sa miaging tuig, nagbilin siya og ebidensya sa iyang 
mapaningkamuton sa kaugalingon nga kinabuhi. Siya 
adunay bag-o nga rekomend sa templo ug ginamit 
kaayo nga mga kasulatan ug mga manwal sa pag-
tuon sa ebanghelyo. Mahigugmaon kaming nagbahin 
sa mga kaldero, mga kaha, ug mga plato nga iyang 
gigamit sa pag-andam og liboan ka mga pagkaon. 
Nagbilin siya kanamo og mga hapin nga iyang 



7

Ang mga 
Responsibilidad sa 
Bishop mahitungod 
sa Welfare

BiSHoP H. david Burton
Presiding Bishop

PagPangita ug 
Pag-atiMan sa  
Mga tiMawa
Hello, ako si Bishop 
David Burton, ug karon 
akong pribilehiyo nga 
ikauban ang unom 
ka talagsaong bishop 
gikan sa Centerville 
Utah North Stake. 
Kami ania sa Welfare 
Square sa Siyudad sa 
Salt Lake. Salamat sa 
pag-apil kanamo sam-

tang kami maghisgot kabahin sa mga responsibilidad 
sa mga bishop sa pagpangita ug pag-atiman sa mga 
dili mapaningkamuton sa kaugalingon.

Sa atong pagsugod ako napahinumduman sa 
duha ka kutlo ni Presidente J. Reuben Clark Jr. Si 
Presidente Clark mialagad og daghang mga tuig sa 
Unang Kapangulohan sa Simbahan ug usa siya ka 
dakong himan sa pagpalambo sa gitawag sa una og 
Church Security Plan nga karon mao ang Church 
welfare plan.

Sa usa ka okasyon, si Presidente J. Reuben Clark 
Jr. nanawag sa telepono ngadto sa usa ka bishop aron 
sa pagsulti kaniya nga ang usa ka nag-inusarang 
inahan uban sa tulo ka gagmay nga mga anak, niana 
gayud nga adlaw, mibalhin ngadto sa ward niana 
nga bishop. Si Presidente Clark mihangyo sa bishop 
sa pag-adto diha-diha dayon kutob sa iyang mahimo 
ngadto sa bag-ong pinuy-anan sa inahan ug buhaton 
ang bisan unsa nga ikatabang ngadto kaniya.

Si Presidente Clark misulti sa bishop, “Kon 
mahimo lang nako, akong buhaton ang pagtabang 

gihimo gikan sa daan nga mga sinina. Mituo siya sa 
karaan nga panultihon “Gamita kini, gamita hangtud 
madaan, gamita nga inusab o pagpakabuhi bisan wala 
kini.” Among nakita ang sangkap sa mga pagkaon 
nga iyang gitanom, gipreserba, ug gitipigan. Ilabi pa 
nga makatandog mao ang iyang gamay nga mga libro 
sa listahan diin matinud-anon siyang milista sa iyang 
mga gasto sulod sa daghang mga katuigan. Tungod 
kay siya nagpuyo nga madaginuton nagbilin siya og 
pipila ka kwarta nga iyang natigum alang sa mga 
emerhensya ug wala siya magbilin og utang! Labing 
importante mitudlo ug midasig siya og daghan gamit 
sa mga kahanas nga iyang naangkon sulod sa iyang 
matinud-anong kinabuhi.

Isip mga lider kita makapakita sa atong hugot nga 
pagtuo kon atong gamiton ang panahon, mga talento, 
mga miting ug mga kalihokan sa pag-atiman og una 
sa mga butang nga kinahanglanon sa temporal ug 
espiritwal nga kaayohan ug kaluwasan. Samtang ato 
kining buhaton, ang gugma, panaghiusa, kalipay, 
panag-inigsoonay sa kababayen-an, ug mga panala-
ngin modaghan. Ako mopamatuod nga ang buluha-
ton sa Relief Society usa ka importante nga bahin sa 
gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo ug ang Iyang bulu-
haton gidumala sa usa ka buhi nga propeta karon. Sa 
pangalan ni Jesukristo, amen.

Mubo nga mga sulat
 1. Tan-awa sa Online Etymology Dictionary, “relief” ug 

“relieve,” www.etymonline.com.
 2. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph F. 

Smith (Melchizedek Priesthood ug Relief Society nga 
tun-anan, 1998), 185.

 3. History of the Church, 4:567.
 4. John A. Widtsoe, Evidences and Reconciliations, arr. 

G. Homer Durham (1987), 308.
 5. Instructional Resources for Welfare Trainers, Lesson 2: Self-

Reliance, 3; PDF anaa sa online sa providentliving.org.
 6. Tan-awa sa Eliza R. Snow, “Female Relief Society,” 

Deseret News, Abr. 22, 1868, 1; Brigham Young, Deseret 
News, Hulyo 28, 1869, 5.
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niini nga sister, apan ako usa lamang ka Unang 
Magtatambag ngadto sa Presidente sa Simbahan ug 
walay katungod sa pagsulat og mando sa bishop 
ngadto sa balay tipiganan. Ikaw aduna niana nga 
katungod,” siya miingon, “ug ang may kahigayunan, 
ug alang niana nga rason ako kang gihangyo sa pag-
buhat unsa ang imong gibati nga angayang buhaton 
sa iyang sitwasyon.”

Sa lain nga okasyon, si Presidente Clark, samtang 
naghatag og usa ka hilabihan ka gamhanan nga 
pakigpulong, miingon:

“Pinaagi sa pulong sa Dios, ang bugtong kasugoan 
sa pag-atiman, ug ang bugtong paghukom sa pag-
atiman sa kabus sa Simbahan gisangon [diha sa] mga 
bishop. . . . Kini mao ang iyang buluhaton ug siya 
lamang mao ang motino si kinsa, kanus-a, unsaon ug 
pila ang angayan nga ihatag ngadto ni bisan kinsa nga 
mga miyembro sa iyang ward gikan sa mga pundo sa 
Simbahan. . . .

“Kini mao ang iyang taas ug maligdong nga obli-
gasyon nga gihatag sa Dios sa Iyang Kaugalingon 
mismo. Ang bishop dili makalingkawas sa iyang 
buluhaton; siya dili makalikay niini; dili niya mapasa 
ngadto sa uban, aron magaanan ang iyang kauga-
lingon. Bisan unsa nga tabang nga iyang hukman, 
siya gihapon ang responsable” (gikutlo sa Thomas S. 
Monson, sa Conference Report, Okt. 1980, 132; o 
 Ensign, Nob. 1980, 90).

Unsa ang mga responsibilidad sa bishop nga may 
kalabutan sa welfare? Kini dili mominus sa tulo ka 
bahin! Kini naglakip sa:

 1. Pagtudlo sa mga miyembro sa nag-unang mga 
baruganan sa pagpaningkamot sa kaugalingon 
ug pag-awhag kanila nga mahimong mapaning-
kamuton sa kaugalingon. Ang duha ka bag-o pa 
lang nga gimantala nga mga booklet, Andama 
Ang Matag Butang nga Kinahanglanon: Mga 
Panalapi sa Pamilya  ug Andama ang Matag Butang 
nga Kinahanglanon: Pagtipig og Pagkaon ug Tubig 
sa Panimalay makatabang gayud sa pagtabang sa 
mga miyembro nga makasabut sa kaimportante 
sa pagpaningkamot sa kaugalingon.

 2. Motabang sa mga miyembro sa ward coun-
cil sa pagkahibalo ug pagbuhat sa ilang mga 
responsibilidad.

 3. Paghatag og tabang sumala sa nag-unang mga 
baruganan sa welfare.

Ang bag-o pa lang nga gimantala nga booklet 
nga giulohan og Pagsangkap diha sa pamaagi sa Ginoo: 
Katingbanan sa Giya sa usa ka Lider alang sa Welfare 
mopahinumdom kaninyo sa nag-unang mga tumong 

sa welfare, pagpaningkamot sa kaugalingon, ug pag-
suporta sa sukaranang mga baruganan.

ang baLay tiPiganan sa ginoo
Ang Ginoo mipadayag nga ang mga miyembro sa 
Simbahan kinahanglang “mohatag sa [ilang] mga 
butang ngadto sa mga kabus, . . . ug kini ihatag diha 
sa atubangan sa obispo . . . [ug] pagatipigan diha sa 
akong balay tipiganan, sa pagpangalagad sa kabus ug 
timawa” (D&P 42:31–32, 34).

Ang matag bishop adunay klase-klaseng “mga 
himan o kagamitan” nga anaa sa iyang atubangan sa 
pagtabang kaniya alang sa pagtabang sa mga kabus. 
Atong gitawag kining koleksyon sa mga himan nga 
balay tipiganan sa Ginoo.

Ang balay tipiganan naglakip sa:
 1. Kwarta nga giamot samtang ang mga miyembro 

nagsunod ug midawat sa mga panalangin sa 
paghimo sa pagpuasa.

 2. Mga gamitunon nga hinimo o pinalit sa mga 
bishop aron magamit.

 3. Ang panahon, mga talento, ug mga kapangu-
haan sa mga miyembro.

Kini nga mga talento, nga tingali gamit kaayo ug 
gikinahanglan, uban sa kwarta ug mga kinahangla-
non, naglangkob sa balay tipiganan sa Ginoo. Ang 
balay tipiganan sa Ginoo sa kanunay anaa alang sa 
matag bishop ug makita sa matag ward. Sukwahi sa 
naandang kahibalo, ang balay tipiganan sa Ginoo dili 
limitado ngadto sa usa ka bilding o bodega nga puno 
sa mga magamit nga andam ipang-apud-apud.

sukaRanang Mga baRuganan
Samtang ang mga bishop mobuhat niining balaa-
nong kasugoan sa pagpangita ug pag-atiman sa mga 
kabus diha sa pamaagi sa Ginoo, sila sa kanunay 
kinahanglan nga mohimo og lisud nga mga desisyon. 
Ang mga bishop gipanalanginan ug may dakong 
katungod sa gasa sa pag-ila samtang sila nag-atubang 
niini nga buluhaton. Ang matag sitwasyon sa indibid-
wal managlahi ug nagkinahanglan og inspirasyon. 
Giniyahan sa Espiritu samtang gisulod sa hunahuna 
ang mga sukaranang baruganan sa welfare, ang mga 
bishop mas makahibalo si kinsa ang nagkinahanglan, 
pila ug unsa nga klase nga tabang ang gikinahanglan, 
ug unsa ka gidugayon ang gikinahanglan.

Mahimo nga mangutana kamo, unsa ang pipila 
niining mga sukaranan, nasulayan na sa panahon, nga 
mga baruganan sa welfare nga makatabang sa mga 
bishop sa paghimo sa kinamaayohang mga desisyon?
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1. Pangitaa ang mga kabus.
Kinahanglan nga ibutang sa hunahuna sa mga 

bishop nga ila kini nga responsibilidad sa pagpangita 
sa mga kabus. Dili pa igo nga motabang lamang kon 
gihangyo. Ang bishop kinahanglan nga moawhag sa 
mga lider sa priesthood ug Relief Society, uban sa mga 
home teacher ug mga visiting teacher, sa pagtabang 
nga makaila niadtong mga miyembro kinsa nagkina-
hanglan og tabang.

2. Pagpasiugda og personal nga responsibilidad.
Ang mga bishop adunay responsibilidad sa pag-

butang niini sa hunahuna, samtang sila nagtabang 
sa mga indibidwal, nga sila kinahanglan gayud nga 
mopasiugda og personal nga responsibilidad. Ang 
mga indibidwal mao ang responsable sa ilang mga 
kaugalingon. Kon ang mga indibidwal dili makahimo 
sa pagsangkap sa ilang mga kaugalingon, ang labing 
duol nga kapamilya, ingon man ang mga paryente, 
adunay obligasyon ug kahigayunan sa pagtabang.

3. Pagpatunhay sa kinabuhi, dili ang estilo sa 
kinabuhi.

Atong gamiton ang dyutayng hugpong sa mga 
pulong, “pagpatunhay sa kinabuhi apan dili ang estilo 
sa kinabuhi.” Sa atong pagpatunhay sa kinabuhi, ang 
hinabang sa Simbahan gidesinyo sa pagsangkap og 
pagkaon, sinina,ug husto nga kapasilongan ingon 
man ubang hinabang, sama sa gitino sa bishop, nga 
gikinahanglan aron sa pagtabang sa indibidwal nga 
mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon. Ang 
mga indibidwal gilauman nga mogamit sa tanan nga 
bisan unsang kabtangan nga anaa kanila alang sa ilang 
pagsuporta ug sa husto nga paagi mopaubos sa ilang 
mga galastohan aron sa pagpaigo sa ilang badyet.

4. Pagsangkap og mga magamit sa dili pa ang 
kwarta.

Laing nag-una nga baruganan nga kasagaran 
natong gigamit mao ang paghatag og mga gamit sa 
dili pa mohatag og kwarta. Kon mahimo, ang bishop 
mohatag sa mga miyembro og mga gamit kay sa 
mohatag kanila og kwarta o mobayad sa ilang mga 
balayranan. Sa dapit nga walay mga balay tipiganan 
sa bishop, ang mga halad sa puasa mahimo nga gami-
ton sa pagpalit sa gikinahanglan nga mga gamit.

5. Paghatag og trabaho ug mga kahigayunan sa 
pagserbisyo.

Usa sa labing importante nga sukaranang mga 
baruganan naglakip sa paghatag og trabaho ug mga 

kahigayunan sa pagserbisyo. Aron magpabilin ang 
dignidad sa mga indibidwal panahon sa personal nga 
kalisud, ang mga kahigayunan alang sa pagserbisyo 
ug trabaho nga motukma sa kahimtang sa nakadawat 
kinahanglan nga pagahimoon. Ang bili sa trabaho 
o serbisyo dili kinahanglan nga moparehas gayud 
ngadto sa tabang nga nadawat apan hinoon paigo 
nga makalikay sa mga pagtintal nga libre ang tanan 
ug magsalig sa uban kanunay. Ang ward council 
makahimo sa pagtabang pinaagi sa paghan-ay ug 
pagpabilin og makahuluganon nga mga oportunidad 
sa pagpanarbaho.

Mga Pangutana gikan sa Mga bisHoP
Uban niining mubo nga presentasyon sa may kasina-
tian, kita maghisgut og pipila sa mga isyu nga gusto 
ninyong tukion kay kini may kalabutan sa inyong 
importante nga pagkatinugyanan sa pag-atiman ug sa 
pagpangita sa mga kabus.
Pangutana: Sa pag-ila nga kami, isip mga bishop, 
adunay piho nga mga responsibilidad alang sa hina-
bang sa welfare, aduna bay lain nga angayan namong 
maduol alang sa tabang niana nga responsibilidad?
Tubag: Ang bishop adunay kahigayunan nga maka-
duol ngadto sa uban alang sa tabang niini nga respon-
sibilidad. Ilabi na, sa mga miyembro sa ward council, 
mga korum sa priesthood, ug sa Relief Society ang 
tanan makatabang sa bishop aron makab-ot ang tem-
poraryo ug ang nagkinahanglan og taas nga panahon 
nga hinabang sa welfare. Kini nga mga lider pagaa-
bagan sa mga home teacher, mga visiting teacher, ug 
uban pa nga adunay espesyal nga mga kahanas.
Pangutana: Kabahin niini nga mga hilisgutan sa welfare, 
sa unsa nga paagi ako, isip usa ka bishop, mas makaga-
mit sa akong mga lider sa Relief Society ug korum?
Tubag: Ang mga lider sa Relief Society ug mga lider 
sa korum mas makatabang kaayo niining tanan nga 
palakaw, ug ang welfare kinahanglan nga mao ang 
sentro sa buluhaton sa mga korum sa priesthood ug sa 
Relief Society usab. Kini ang butang nga kinahanglan 
kanunay nga hisgutan sa mga miting sa presidency. 
Ubos sa direksyon sa bishop, ang mga korum sa 
priesthood ug Relief Society kinahanglang motabang 
sa mga miyembro nga makakita og solusyon sa mubo 
o sa nagkinahanglan og taas nga panahon nga hina-
bang sa welfare ug mahimong mapaningkamuton sa 
kaugalingon.

Ang presidente sa Relief Society naghupot og 
espesyal nga katungdanan niini nga palakaw. Sa 
kasagaran, siya moabag sa bishop pinaagi sa pagbisita 
sa mga miyembro kinsa nagkinahanglan og hinabang 
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sa welfare. 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 mahimong mogamit sa 
Porma sa Pagsusi sa mga Panginahanglan ug mga 
Kapanguhaan aron sa pagtabang kanila sa pagpiho 
niadtong mga panginahanglan.
Pangutana: Bishop Burton, unsay imong ikarekomen-
dar sa among pagtudlo sa balaod sa puasa aron mas 
masabtan pa sa atong mga miyembro?
Tubag: Ang balaod sa puasa mao ang una sa espiritu-
hanon nga kaayohan sa mga anak sa atong Amahan 
sa Langit. Siya miestablisar sa balaod sa puasa, ingon 
man usab sa balaod sa ikapulo, aron sa pagpanala-
ngin sa Iyang katawhan. Ang bishop kinahanglan nga 
motudlo sa tanang mga miyembro sa kaimportante 
sa pagsunod niini nga mga balaod. Siya usab kina-
hanglan nga motudlo sa mga panalangin nga gisaad 
sa Ginoo pinaagi sa pagsunod niini nga mga balaod. 
Kini nga mga panalangin naglangkob sa pakigsuod 
sa Ginoo, napalambo nga espirituhanong kalig-on, 
 pagkamaayo sa temporal, mas labaw ka manggilo-
loy-on, ug mas lig-on nga tinguha sa pagserbisyo.

Sa pipila ka mga dapit sa kalibutan, ang mga balay 
tipiganan sa bishop anaa aron sa paghatag og pag-
kaon ug sinina. Sa dapit nga walay balay tipiganan sa 
bishop, mga halad sa puasa ang gigamit aron sa pagha-
tag og pagkaon ug sinina. Kini usab gigamit sa pagba-
yad alang sa kapasilongan, pagtabang sa medikal, ug 
uban pang tabang nga makapasustener sa kinabuhi.

Dili kinahanglan, bisan pa niana, nga ang mga 
gasto sa halad sa puasa sulod sa ward ug stake mag-
pabiling balanse sa mga amot sa halad sa puasa.
Pangutana: Uban sa ekonomiya sa estado nga nahi-
tabo karon, atong nakita ang nagkadugang nga mga 
pamilya ug mga miyembro nga nakigbisog aron 
makabayad sa mga balayranan sa prenda. Tugotan ba 
kita niini sa paggamit sa mga pundo aron pagtabang 
sa pagbayad sa ilang prenda?
Tubag: Kon kamo nahinumdom, ang panabang 
sa welfare sa kasagaran giplano nga temporaryo 
lamang. Ang mga bishop, uban sa mga lider sa 
korum ug Relief Society, ug ubang mga specialist 
kon gikinahanglan, kinahanglan nga motabang sa 
mga tigdawat nga mohimo og plano aron mahimong 
mapaningkamuton sa kaugalingon aron dili na sila 
magkinahanglan og tabang sa welfare.

Kon ang bayad sa prenda alang sa mubo nga 
panahon makahimo kanila sa pagpahigayon sa ilang 

plano nga mahimong mapaningkamuton sa kaugali-
ngon, dayon ang pagbayad sa prenda mas hatagan og 
gibug-aton ug mahimong tugotan.
Pangutana: Angay ba kini kon ang indibidwal nagda-
wat na og hinabang sa welfare sa gobyerno nga moga-
mit usab og hinabang sa welfare sa Simbahan?
Tubag: Ang mga miyembro mahimo nga mopili sa 
paggamit sa mga kapanguhaan sa komunidad, lakip 
na ang mga kapanguhaan sa gobyerno, aron sa pag-
atubang sa ilang nag-una nga mga panginahanglan. 
Ang bishop kinahanglan nga pamilyar niini nga mga 
kapanguhaan. Mga kapanguhaan nga sa kasagaran 
gigamit naglakip sa:
•	 Mga	ospital,	mga	doktor,	o	uban	pang	kapangu-

haan sa medikal nga tabang.
•	 Pagbansay	sa	pagpanarbaho	ug	mga	serbisyo	sa	

pagtabang sa pagpangita og trabaho, nga anaa sa 
komunidad.

•	 Tabang	sa	mga	tawo	nga	may	mga	kakulangan.
•	 Propesyonal	nga	mga	magtatambag	o	mga	tig-ala-

gad sa katilingban [social workers]. Kadaghanan 
sa matag komunidad adunay mga magtatambag 
o mga social worker kinsa nakigbahin sa atong 
mga hiyas.

•	 Mga	kapanguhaan	alang	sa	pagpaayo	sa	pag-
kaadik, diin mas daghan na kaayo karon kay sa 
nangagi.
Bisan kon ang mga miyembro sa Simbahan maka-

dawat og panabang gikan sa mga tinubdan nga dili 
sa Simbahan, ang bishop mahimo usab nga mohatag 
og tabang ug kinahanglan nga motabang sa mga 
miyembro nga malikay nga magsalig na lang sa 
bisan asa niini nga mga tinubdan sa tabang. Kutob 
sa mahimo, ang mga miyembro kinahanglan nga 
motrabaho agig balus alang sa hinabang nga nadawat. 
Nagkinahanglan kita nga maglikay sa kadautan sa 
libre nga hatag ug ang pagbati nga magsalig kay may 
katungod kita niini.

Mga kaigsoonan, kita nakabaton lamang og dyutay 
nga kahigayunan sa paghisgut og sagrado nga mga 
baruganan nga may labut sa pagtabang niadtong 
kinsa nanginahanglan. Unta ang Ginoo manalangin sa 
matag usa kaninyo samtang kamo nagbuhat sa inyong 
tahas sa pagtabang sa mga anak sa atong Amahan 
sa Langit ug magpakita sa kasarang sa paghigugma 
ug sa kalooy nga moabut tungod sa pagserbisyo. 
Mapainubsanon akong mag-ampo nga ang mga pana-
langin sa Ginoo maanaa kaninyo, ug ako mohimo 
niini sa pangalan ni Jesukristo, amen.
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Akong mga kaigsoo-
nan, ako mapasala-
maton kaayo nga 
makaangkon sa 
kahigayunan nga 
makigsulti kaninyo 
mahitungod sa usa ka 
butang nga hilabihan 
ka bililhon sa akong 
kasingkasing—nga 
mao ang welfare 
program sa Simbahan.

PagsERbisyo sa 
Mga PRoyEkto sa wELfaRE
Nahimutang nga halayo sa pirmeng agian nga 
kadalanan sa siyudad sa Salt Lake, halayo sa mga 
katawhan, mao ang usa ka nailhan nga lugar. Dinhi, 
sa mahilumong paagi, nadasig sa Kristohanong 
gugma, ang mga mamumuo nag-alagad sa usag 
usa sumala sa balaanong plano sa Magtutudlo. Ako 
mamulong mahitungod sa Welfare Square, usahay 
nailhan nga balay tipiganan sa bishop. Dinhi sa sen-
tro nga nahimutangan ug sa daghan pang lain nga 
nahimutangan sa tibuok kalibutan, mga prutas ug 
mga utanon gihimong delata, mga butang giproseso, 
gimarkahan, gihipusan, ug giapud-apud ngadto sa 
mga tawo kinsa nagkinahanglan. Walay timailhan 
nga may tabang gikan sa gobyerno bisan sa pagbi-
nayloay ug salapi dinhi, tungod kay ang gipirmahan 
lamang nga sugo gikan sa giordinahan nga bishop 
ang tagaan og pagtagad.

Ako dihay kahigayunan niadtong 1950 hang-
tud 1955 sa pagdumala isip bishop sa 1,080 ka mga 
miyembro, nga nahimutang sa sentro nga bahin sa 
Siyudad sa Salt Lake. Sa pundok nga anaay 84 ka mga 
biyuda ug tingali 40 ka mga pamilya nga nahukman 
nga nagkinahanglan og panabang sa lain-lain nga 
panahon ug may igong gibug-aton.

Tino nga buluhaton ang gihatag ngadto sa mga 
yunit sa Simbahan, aron ang mga panginahanglan sa 
mga timawa matubag. Sa usa ka eklesiastikanhong 

Ang Pamaagi 
sa Ginoo

PreSidente tHomaS S. monSon
Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw

yunit ang mga miyembro sa Simbahan mohatag og 
karne sa baka, sa uban mga orange, sa uban mga uta-
non o trigo—bisan unsa nga klase sa pagkaon, aron 
ang balay tipiganan mapuno ug ang mga tigulang ug 
nagkinahanglan mahatagan. Ang Ginoo naghatag sa 
paagi dihang siya miingon, “Ug ang balay tipiganan 
pagadumalahon pinaagi sa mga halad sa mga sakop 
sa simbahan; ug ang mga biyuda ug ang walay mga 
ginikanan pagahatagan, ingon usab ang mga kabus” 
(D&P 83:6). Pagkahuman ang pahinumdom, “Apan 
kini kinahanglan pagahimoon sa akong kaugalingon 
nga pamaagi” (D&P 104:16).

Sa lugar diin ako nagpuyo ug nag-alagad, kami 
naghimo og proyekto sa manokan. Sa kasagaran 
maayo kini nga pagkadala nga proyekto nga naghatag 
ngadto sa balay tipiganan og liboan ka dosena nga 
mga itlog ug gatusan ka libras nga inihaw nga manok. 
Sa pipila ka mga okasyon, hinoon, ang kasinatian isip 
boluntaryo nga mag-uuma sa siyudad naghatag og dili 
lamang luto sa mga kamot, apan usab kagul-anan sa 
kasingkasing ug hunahuna.

Sama pananglit, kanunay nakong mahinumduman 
sa panahon nga kami nagpundok kauban sa mga 
batan-ong Aaronic Priesthood aron paghatag sa pro-
yekto nga manokan og tinud-anay nga pagpanglim-
pyo. Ang among malipayon ug maabtikong pundok 
nanagkuyog sa maong proyekto, ug sa paspas nga 
paagi, giibot, gipundok, ug gisunog ang daghan nga 
mga sagbot ug mga hugaw. Sa kahayag sa nagdilaab 
nga kalayo kami nangaon og hotdog ug mipahalipay 
sa among mga kaugalingon sa trabaho nga maa-
yong pagkahimo. Ang proyekto karon limpyo na ug 
hapsay. Hinoon adunay usa lang ka makadaot nga 
problema. Ang kalangas ug ang mga kalayo nakadis-
turbo kaayo sa mga delikado ug sensitibo nga 5,000 
ka mangitlogay nga mga himongaan nga kadaghanan 
kanila nahiagom sa kalit nga kakuyaw ug mihunong 
sa pagpangitlog. Human niana amo na lang gipatubo 
ang pipila ka mga sagbot, aron kami makakuha og 
daghang itlog.

Walay miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mihimo sa 
pagdelata sa mga batong, pagdugmok sa mga liso, 
paglimpyo sa mga trigo, pagpala sa mga karbon o 
pagtabang sa bisan unsa nga paagi sa pag-alagad sa 
uban nga nakalimot o nagbasol sa kasinatian sa pag-
tabang sa paghatag ngadto sa mga nagkinahanglan. 
Matinud-anon nga mga lalaki ug babaye mitabang sa 
pagpalihok niining dako ug madasigong programa sa 
welfare. Sa pagkatinuod, ang plano dili molampos sa 
paningkamot lamang, tungod kay kini nga programa 
gipalihok pinaagi sa hugot nga pagtuo, sumala sa 
paagi sa Ginoo.
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gidasig Pinaagi sa Hugot nga Pagtuo
Ang pagpaambit ngadto sa uban kon unsay anaa 
kanato dili bag-o sa atong henerasyon. Kita kinahang-
lan nga moadto sa usa ka asoy nga makita sa 1 Mga 
Hari diha sa Balaan nga Biblia aron sa pagpasalamat 
pag-usab sa baruganan nga kon kita mosunod sa 
tambag sa Ginoo, kon kita moatiman sa nagkina-
hanglan, ang resulta makabenepisyo sa tanan. Diha 
atong mabasa nga usa ka dako nga huwaw ang 
mikuyanap sa yuta. Ang kagutom misunod. Si Elijah 
nga propeta nakadawat gikan sa Ginoo nga alang 
kaniya usa ka kahibulongan nga sugo: “Moadto ka 
sa Sarepta . . . tan-awa, Ako mosugo sa usa ka biyuda 
didto aron sa pag-atiman kanimo.” Sa dihang iyang 
nakaplagan ang maong biyuda, si Elias miingon:

“Dad-i ako, nagahangyo kanimo, ug madiyutay 
nga tubig sa usa ka sudlanan, aron ako makainum.

“Ug sa diha nga nagapadulong siya sa pagdala 
niana, iyang gitawag siya ug miingon: Dad-i ako, 
nagahangyo ako kanimo, ug usa ka book nga tinapay 
sa imong kamot.”

Ang iyang tubag naghulagway sa iyang lisod nga 
kahimtang sa dihang siya miingon nga siya nangan-
dam sa katapusan ug gamay nga pagkaon alang 
sa iyang anak ug alang kaniya sa pagkahuman sila 
mangamatay.

Unsa kaha ka mahinuklugon ngadto kaniya ang 
tubag ni Elias:

“Ayaw kahadlok; lakaw ug buhata ingon sa imong 
gipamulong; apan buhati ako didto sa usa ka diyu-
tayng tinapay pag-una ug dad-a kanako, ug sa tapus 
niana pagbuhat alang kanimo ug alang sa imong anak 
nga lalake.

“Kay kini mao ang gipamulong sa Ginoo, ang Dios 
sa Israel: Ang tadyaw sa harina dili mahutdan, ni 
mahutdan ang tibud-tibud sa lana hangtud sa adlaw 
nga ang Ginoo magapaulan sa ibabaw sa yuta.

“Ug siya miadto ug siya nagbuhat sumala sa 
pulong ni Elias: ug siya, ug siya nga lalake, ug ang 
mga kauban sa iyang balay, mingkaon sulod sa dag-
hang mga adlaw.

“Ang tadyaw sa harina wala makulangi, ni mahut-
dan ang tibud-tibud sa lana” (1 Mga Hari 17:9–11, 
13–16).

Mao kini ang hugot nga pagtuo nga maoy nakapa-
dasig sa welfare nga plano sa Ginoo.

ang tinuod nga Puasa
Samtang kita magpuasa sa usa ka adlaw matag 
bulan ug maghatag og dili dinawo ngadto sa pundo 
sa halad sa puasa bisan man lang ang kantidad sa 
pagkaon nga wala gamita, unta kita maghinumdom 

sa mga pulong ni Isaias sa dihang siya mihulagway 
sa tinuod nga pagpuasa:

“Dili ba mao ang pakigbahin sa imong tinapay 
uban sa gigutom, ug imo nga dad-on ang kabus nga 
sinalikway ngadto sa imong balay? kong ikaw maka-
kita sa hubo nga imo siya nga tampian; ug nga ikaw 
dili matago gikan sa imong kaugalingon nga unod?

“Unya ang imong kahayag mosidlak nga maingon 
sa kabuntagon, ug ang imong pagkaayo motungha 
sa madali; ug ang imong pagkamatarung mouna 
kanimo; ang himaya sa Ginoo [iganti] kanimo.

“Unya ikaw motawag, ug ang Ginoo motubag; 
ikaw motu-aw ug siya maga-ingon: Ania man ako. . . .

“Ug ang Ginoo magamando kanimo sa kanunay ug 
mobusog sa imong kalag sa mga dapit nga mamala, 
. . . ug mahisama sa usa ka pinatubigan nga tanaman, 
ug sama sa usa ka tubod sa tubig, kansang mga tubig 
walay paghubas” (Isaias 58:7–9, 11).

Ang atong balaaang mga halad sa puasa maoy nag-
pundo sa palakaw sa mga balay tipiganan, mosang-
kap sa panalapi nga mga panginahanglan sa mga 
kabus, ug mohatag og medikal nga pag-atiman alang 
sa masakiton kinsa walay mga pundo.

Tinuod, sa daghang mga dapit ang mga halad sa 
puasa gikolekta sa matag bulan sa batan-ong mga 
lalaki sa Aaronic Priesthood kadaghanan sayo sa 
kabuntagon sa Adlaw nga Igpapahulay. Ako naka-
hinumdom nga ang mga batan-ong lalaki sa pundok 
diin akong gipangulohan nagpundok usa ka buntag, 
katulugon pa og mga mata, medyo gitugnaw, ug 
medyo nagreklamo mahitungod sa pagbangon og 
sayo sa pagbuhat sa ilang buluhaton. Walay pulong 
sa pagbadlong ang nasulti, apan pagkasunod semana, 
among gikuyogan ang mga batan-ong lalaki ngadto sa 
Welfare Square sa among giniyahang pagsuroy-suroy. 
Ilang personal nga nakita ang usa ka bakol nga tawo 
nga nagmaneho sa switchboard sa telepono, usa ka 
tigulang nga lalaki, nagtigum sa mga butang sa mga 
kahon, mga babaye nagpahiluna sa mga sapot nga 
ipanghatag—bisan gani buta nga tawo nga nagbutang 
og mga marka sa mga lata. Dinhi ang mga indibidwal 
mikita alang sa ilang panginabuhi pinaagi sa ilang 
nahatag nga mga trabaho. Usa ka makatuhop nga 
kahilum ang miabot ngadto sa mga batan-ong lalaki 
sa dihang ilang nasaksihan kon sa unsa nga paagi ang 
ilang kahago matag bulan nakatabang sa pagkolekta 
sa mga balaan nga halad sa puasa nga maoy nakata-
bang sa nagkinahanglan ug naghatag ug buluhaton 
ngadto sa mga wala untay trabaho.

Gikan nianang balaanong adlaw ug sa misunod pa, 
wala nay pagpugos nga gikinahanglan. Sa Domingo 
sa Puasa nga mga kabuntagon sila didto na sa alas 
7:00, nagsul-ob sa ilang mga sapot nga pangsimba, 
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naghinam-hinam sa pagbuhat sa ilang mga buluhaton 
isip mga naghupot sa Aaronic Priesthood. Dili lang 
nga sila nag-apud-apod ug nangolekta sa mga sobre. 
Sila nagtabang sa paghatag og pagkaon ngadto sa mga 
gigutom ug kapasilonganan ngadto sa mga walay pani-
malay—tanan sumala sa paagi sa Ginoo. Ang ilang mga 
pahiyom makanunayon, ang mga lakang mas ganado. 
Tingali karon sila mas nakasabot sa karaan nga panulti-
hon, “Maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa 
mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat 
usab ninyo kini kanako” (Mateo 25:40).

usa ka MiLagRo sa gugMa
Ang usa mahimong mangutana, mahitungod niad-
tong mga mitabang sa programa sa welfare, Unsay 
nakaaghat sa maong debosyon diha sa bahin sa matag 
mamumuo? Ang tubag mahimong ipahayag sa simple 
nga paagi: Ang indibidwal nga pagpamatuod sa ebang-
helyo ni Ginoong Jesukristo, bisan ang kinasingkasing 
nga tinguha sa paghigugma sa Ginoo sa tibuok kasing-
kasing, hunahuna, ug kalag, ug iyang silingan sama sa 
iyang kaugalingon.

Mao kini ang nakapadasig sa akong personal nga 
higala, nga karon patay na, kinsa kaniadto anaa sa 
negosyo, sa pagtawag kanako sa telepono niadtong 
panahon isip bishop ug miingon, “Ako magadala 
ngadto sa balay tipiganan og usa ka truck ug trailer 
nga puno sa prutas nga citrus alang niadtong kinsa 
wala. Pahibaloa ang nagdumala sa balay tipiganan 
nga ang sakyanan padulong na, ug kini walay bayad, 
apan, bishop kinahanglang walay usa nga makahi-
balo kinsa ang nagpadala niini.” Panagsa ra akong 
nakakita sa kalipay ug pagdayeg nga miabut niining 
pagkamanggihatagon nga lihok. Dili nako ikapangu-
tana ang mahangturong ganti nianang wala mailhi 
nga tighatag nga karon wala na.

Ang susama nga buhat sa pagkamanggihatagon 
dili talagsaon, apan kanunay nga makit-an. Sa ilawom 
sa kanunay nga giagian nga kadalanan nga nagpali-
but sa siyudad sa Salt Lake diha niadto nagbarug ang 
panimalay sa usa ka tigulang nga nag-inusarang lalaki 
nga ginganlag Louis, kinsa tungod sa iyang pagkaba-
kol walay adlaw nga walay kasakit o daghang adlaw 
nga walay kagul-anan. Usa ka tingtugnaw nga adlaw 
samtang ako nagbisita kaniya, dugay siyang mitubag 
sa bagting sa doorbell. Ako misulod sa iyang hapsay 
nga panimalay; ang gibugnawon sa sulod gawas 
sa usa ka kwarto, nga mao ang kusina, mao ang 
makapakurog sa kabugnaw nga 40 ka degrees. Ang 
hinungdan, walay igong kwarta aron mapainit ang 
ubang mga kwarto. Ang bong-bong nagkinahanglan 
og hapin nga mga papel, ang kesami kinahanglan 
ipaubos, ang mga kahon pun-on.

Naguol ako sa kasinatian sa pagbisita sa akong 
higala. Usa ka bishop ang gisultihan, ug ang usa ka 
milagro sa gugma nga naaghat tungod sa pagpama-
tuod, nahitabo. Mga miyembro sa ward naorganisar, 
ang trabaho sa gugma nasugdan. Paglabay sa usa 
ka bulan, ang akong higala nga si Louis nanawag 
ug nangutana kon ako moadto ug motan-aw unsay 
nahitabo kaniya. Ako miadto ug sa pagkatinuod ako 
nakakita og milagro. Ang kadalanan sa kilid nga 
gipang-ibtan og mga dagkong kahoy, nailisan, ang 
beranda sa balay naayo na, bag-ong pultahan nga 
nagsinaw nataod; ang kesami gipaubsan, ang mga 
bongbong gihapinan og mga papel; ang binuhat sa 
kahoy gipintalan; ang atop giilisan ug ang cupboard 
gipuno. Dili na tugnaw ug dili sama niadto nga dili 
madapiton. Ingon og kini naghunghong og mainiton 
nga pag-abiabi.

Si Lou mitagana hangtud sa katapusan nga iyang 
mapasigarbuhong gipakita kanako ang mga butang 
nga nakahatag niya og kalipay: diha sa iyang higda-
anan usa ka nindot nga hapin nga adunay hulagway 
sa iyang pamilya nga McDonald. Kini gibuhat sa 
mahigugmaong pag-atiman sa mga babaye sa Relief 
Society. Sa wala pa ako mobiya, akong nahibaloan 
nga sa matag semana ang mga young adult nagdala 
og mainit nga panihapon ug mag-home evening. Ang 
kainit mipuli sa kabugnaw. Ang mga pag-ayo nakau-
sab sa mga guba sa katuigan. Apan ang labing mahi-
nungdanon, ang paglaum mitangtang sa kagul-anan 
ug karon ang gugma madaugon nga naghari.

Ang tanan nga misalmot niining makapatandog 
nga drama sa tinuod nga kinabuhi nakakaplag sa 
bag-o ug personal nga pagdayeg sa pagtulun-an sa 
Ginoo, “Labi pang bulahan ang paghatag kay sa pag-
dawat” (Mga Buhat 20:35).

Sa tanang kinsa nakadungog sa akong tingog 
ako mopadayag nga ang welfare nga plano sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw dinasig sa Makagagahum nga Dios. Sa pagka-
tinuod, si Ginoong Jesukristo maoy nagplano niini. 
Siya nag-ingon kanimo ug kanako, “Tan-awa nagatin-
dog ako sa pultahan ug nagatuktok; kon may maga-
patalinghug sa akong tingog ug magaabli sa pultahan, 
kaniya mosulod ako” (Pinadayag 3:20).

Hinaut nga kita maminaw sa Iyang tingog, hinaut 
nga atong ablihan sa Iyang presensya ang pultahan sa 
atong mga kasingkasing, ug Siya unta mamahimong 
kanunay natong ikauban samtang kita naningkamot 
sa pag-alagad sa Iyang mga anak, ako nag-ampo nga 
mapainubsanon, sa Iyang balaan nga pangalan, bisan 
si Jesukristo atong Ginoo, amen.
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