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Ang Sambingay sa 
Driver sa Bus
“Ang kalihokan sa 
self-reliance sama 
sa usa ka bus nga 
nagkinahanglan og 
usa ka lisensyado nga 
drayber.
“Ang bus gihimo pina-
agi sa mga kawani sa 
Self-Reliance Services. 
Gi-deliver kini pina-
agi sa self-reliance 
resource center, ug 
ang stake self-reliance 
committee mao ang 
momentinar. Ang mga 
stake self-reliance 
specialist ug mga 
facilitator sa grupo 
motabang sa mga 
miyembro sa pagsa-
kay sa bus (apan sila 
kinahanglang mosakay 
sa bus sa ilang kau-
galingon). Ang stake 
president ug mga 
bishop mao ang mga 
driver sa bus.
“Ang tanan kinahang-
lang mobuhat sa ilang 
bahin sa pagtabang 
sa mga miyembro nga 
makab-ot ang self-
reliance; hinoon, kon 
ang stake president ug 
mga bishop dili moliso 
sa ilang mga yawe 
sa pagpaandar sa 
makina ug pag-drive 
sa bus, walay usa nga 
makalarga.”

RONALD ABAN, Self-Reli-
ance Services manager sa 
Tacloban, Philippines

PASIUNA
Adunay dagkong mga panginahanglan taliwala kanato. Daghang mga 
miyembro ang dili self-reliant ug kulang sa abilidad sa “pagsangkap sa 
espiritwal ug temporal nga mga kinahanglanon sa kinabuhi alang sa 
kaugalingon ug sa pamilya.” 1 Ang paggiya sa mga tawo nga mahimong 
self-reliant mao ang buhat sa kaluwasan. Si President Thomas S. Monson 
mitudlo: “[Ang self-reliance] usa ka mahinungdanon kaayo nga elemento 
sa atong espiritwal ingon man sa atong temporal nga kaayohan. . . . ‘Kita 
kinahanglan nga mahimong self-reliant ug makabarug sa kaugalingon. 
Ang kaluwasan dili maangkon pinaagi sa lain nga baruganan.’” 2

Kadtong nagkinahanglan og tabang nga mahimong mas self-reliant 
maglakip niadtong nakadawat og mga halad sa puasa, hapit na mouli nga 
mga misyonaryo, mga bag-ong kinabig, dili kaayo aktibong mga miyembro, 
ug lokal nga mga lider sa priesthood nga nagkinahanglan og mas maayo 
nga trabaho. Pinaagi sa Iyang Simbahan, ang Ginoo karon nagsangkap sa 
bag-o nga mga himan, mga kapanguhaan, ug mga proseso nga gihulagway 
dinhi niini nga guide sa pagtabang sa mga miyembro sa ilang dalan 
padulong sa self-reliance.3

Isip usa ka lider sa priesthood, usa ikaw niadtong kinsa gisultihan sa 
Ginoo nga, “Ako mihatag nganha kaninyo . . . sa mga yawe sa . . . alang sa 
buluhaton sa pangalagad ug sa kahingpitan sa akong mga santos” (D&P 
124:143), ug, “Kaniya kinsa kini nga mga yawe gihatag walay kalisud sa 
pagbaton og kahibalo sa mga kamatuoran kalabut sa kaluwasan sa mga 
katawhan” (D&P 128: 11). Basaha ang “Ang Sambingay sa Driver sa Bus” 
nga anaa sa tuo. Palihug pamalandongi og maayo ang imong buluhaton sa 
pagtabang niining mahinungdanon nga katuyoan sa paglambo.
Kini nga leader guide gihimo sa pagtabang kanimo samtang ikaw naggamit 
sa imong mga yawe, nag-implementar niining bag-ong mga himan, ug 
nagtabang sa mga miyembro sa pagtabang sa ilang mga kaugalingon padulong 
sa self-reliance. Sa pagbuhat nimo niini, ang Espiritu Santo mogiya kanimo ug 
ang Ginoo mohimo kanimo nga Iyang instrumento sa pagbayaw sa kabus ug 
timawa ug pagpadali sa Iyang buhat sa kaluwasan.

 1. Handbook 2: Administering the Church (2010), 6.1.1.
 2. Thomas S. Monson (nagkutlo ni Marion G. Romney), “Guiding Principles of Personal 

and Family Welfare,” Ensign, Sept. 1986, 3
 3. Alang sa dugang nga impormasyon, tan-awa sa srs. lds. org.
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“Angself-reliance 
resulta sa atong 
pagtrabaho ug 
mosuporta sa tanang 
mga buhat sa wel-
fare. . . . ‘Magtrabaho 
kita alang sa unsay 
atong gikinahanglan. 
Kita kinahanglan nga 
mahimong self-reliant 
ug makabarug sa kau-
galingon. Ang kalu-
wasan dili maangkon 
pinaagi sa lain nga 
baruganan.’ ”

THOMAS S. MONSON 
(nagkutlo ni Marion G. 
Romney), “Guiding Prin-
ciples of Personal and 
Family Welfare,” Ensign, 
Sept. 1986, 3

MGA RESPONSIBILIDAD SA LIDER SA PRIESTHOOD

Stake Presidency (o District Presidency)
 1. Magkat-on ug motudlo sa mga doktrina ug mga baruganan sa sef-reliance 

(tan-awa ang luyo nga hapin). Motudlo sa mga bishop ug mga sakop sa 
stake self-reliance committee sa ilang mga responsibilidad sa self-reliance.

 2. Mohulagway sa mga tumong sa self-reliance alang sa stake.
 3. Mo-organisar og stake self-reliance committee nga makahimo, maka-imple-

mentar ug maka-monitor og action plan sa self-reliance alang sa stake.
 4. Mohatag og prayoridad sa pagdapit sa hapit na mouli nga mga misyonaryo 

ug bag-ong mga kinabig (kon gikinahanglan) sa pag-apil sa mga kalihokan 
sa self-reliance.

 5. Molakip sa self-reliance diha sa agenda sa stake council.
 6. Motawag og stake self-reliance specialist.
 7. Motawag og mga Church-service missionary kon gikinahanglan.
 8. Moribyu ug molihok base sa mga stake self-reliance progress report ug 

PEF loan report.
 9. Mohatag og giya alang sa paggamit sa family history center alang sa 

katuyoan sa self-reliance kon gikinahanglan.

Stake Self-Reliance Committee
Ang stake self-reliance committee naglakip sa mosunod nga mga indibidwal: 
usa ka sakop sa stake presidency (mangulo), ang high councilor nga gi-assign 
sa self-reliance, usa ka sakop sa stake Relief Society presidency, ang chairman 
sa bishops’ welfare council, ug ang stake self-reliance specialist. Ang opsyonal 
nga mga partisipante mahimong maglakip sa mga sakop sa mga kapangulo-
han sa Young Men ug Young Women sa stake, dugang nga mga stake specia-
list, mga full-time senior missionary, ug mga Church-service missionary.

 1. Tan-awa ang video nga “Laboring unto Self-Reliance [Pagpaningkamot 
padulong sa Self-Reliance]” (anaa sa srs. lds. org/ videos).

 2. Mohimo, mo-implementar ug mo-monitor sa action plan sa self-reliance 
alang sa stake.

 3. Mohatag og regular nga My Path to Self-Reliance nga mga debosyonal 
(tan-awa sa pahina 4).

 4. Mo-organisar ug mo-assign og tawo sa stake self-reliance resource center. 
Mopili og Church-service missionary couple o self-reliance specialist nga 
maoy modumala sa pagpadagan sa center ug pag-organisar og mga grupo 
sa self-reliance (tan-awa sa pahina 2).

 5. Motudlo sa mga ward council sa ilang mga katungdanan sa self-reliance.
 6. Mogamit sa mga kapanguhaan ug mga serbisyo nga gipalambo sa mga 

empleyado sa Self-Reliance Services.
 7. Modapit sa mga hapit na mouli nga mga misyonaryo ug bag-ong mga 

kinabig (kon gikinahanglan) sa pag-apil sa My Path nga mga debosyonal 
ug sa mga grupo sa self-reliance.
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Stake Self-Reliance Specialist
Ang specialist maoy magsilbing koneksyon sa tanang buhat sa Self-Reliance 
Services (stake self-reliance committee, stake self-reliance resource center, ug 
Self-Reliance Services manager).

 1. Moandam sa agenda sa stake self-reliance committee.
 2. Mo-train sa mga Church-service missionary ug mga volunteer sa pagpada-

gan sa self-reliance resource center.
 3. Mo-train ug modumala sa ubang mga self-reliance specialist sa stake.
 4. Mo-order og mga materyal sa self-reliance kon gikinahanglan.
 5. Mo-train ug motabang sa mga bishop ug ward council sigun sa gihangyo.
 6. Motabang sa pagpa-register sa mga sakop ngadto sa srs. lds. org/ register.
 7. Mo-organisar, mo-monitor, mosuporta, ug mo-facilitate sa mga grupo sa 

self-reliance. (Ang ubang mga sakop mahimong hangyuon aron mo-facili-
tate sa mga grupo kon gikinahanglan.)

 8. Magtuon ug mosunod sa mga baruganan nga makita sa internet diha sa 
srs. lds. org/ facilitator.

Bishopric (o Branch Presidency)
 1. Motudlo sa mga miyembro sa ward sa mga doktrina ug mga baruganan sa 

self-reliance (tan-awa ang luyo nga hapin).
 2. Modumala sa mga pagpaningkamot sa self-reliance pinaagi sa ward council:

• Mo-ila, mo-ihap, ug modapit sa tanang mga miyembro nga nanginahang-
lan aron mahimong self-reliant. Ang Adult Member Self-Reliance Tool sa 
leader. lds. org/ self -reliance mahimong makatabang niini nga proseso.

• Pinaagi sa mga lider sa korum ug auxiliary, mohatag og suporta, mga 
mentor, ug tabang niadtong nanginahanglan.

 3. Modapit niadtong nanginahanglan sa pagkompleto sa My Path to Self-Reli-
ance nga booklet ug sa pag-apil og usa ka grupo sa self-reliance.

 4. Motawag og mga ward self-reliance specialist sa pag-facilitate sa mga grupo 
kon gikinahanglan.

 5. Mopahigayon og mga interbyu sa pag-endorso sa PEF loan (tan-awa sa 
srs. lds. org/ loans).

 6. Moribyu ug molihok base sa mga self-reliance progress report ug PEF loan 
report sa ward. Ang mga bishop dili kinahanglang moapil sa mga kolek-
syon sa PEF loan.

 7. Mangayo og dugang nga tabang gikan sa stake self-reliance committee 
kon gikinahanglan.

MGA KAPANGUHAAN

Mga Self-Reliance Resource Center
Giawhag ang mga stake sa pag-establisar og mga self-reliance resource center 
sa usa ka building sa Simbahan, kasagaran makigbahin og usa ka dapit uban 
sa family history center. Ang mga self-reliance resoure center butangan og 
mga Church-service missionary ug mga volunteer ug mohatag og Inter-
net access, pag-mentor, ug uban pang makatabang nga mga kapanguhaan 
ngadto sa mga nangita og trabaho, sa mga self-employed [nagkinaugalingon 
og negosyo], ug sa umaabut nga mga estudyante.

“Walay problema sa 
pamilya, ward, o stake 
nga dili masulbad kon 
kita mangita og mga 
solusyon diha sa pama-
agi sa Ginoo pinaagi 
sa pagtambag—tinud-
anay nga pagtambag—
sa usag usa.”

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

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

HAROLD B. LEE, “Admoni-
tions for the Priesthood 
of God,” Ensign, Ene. 
1973, 104
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Unsaon nako pagsu-
kod ang kalamboan 
diha sa self-reliance 
sa mga miyembro sa 
akong ward o stake?
Samtang nagtabang 
ka sa imong ward o 
stake sa paglambo 
padulong sa self-reli-
ance, ikonsiderar ang 
pagsukod sa matag 
karon ug unya ang 
gidaghanon sa mga 
miyembro kinsa:
 1. Giila sa mga bishop 

nga dili self-reliant.
 2. Nakakompleto sa 

My Path.
 3. Nakakompleto sa 

My Foundation.
 4. Nagsugod og 

negosyo, maayo 
nga trabaho, o usa 
ka programa sa 
edukasyon.

Mga Grupo sa Self-Reliance
Ang miting sa grupo sa self-reliance mogamit og modelo sa usa ka council 
ug lahi kay sa kadaghanan sa mga klase, mga leksyon, ug mga workshop 
sa Simbahan. Walay mga magtutudlo o trainer. Hinoon, ang mga sakop sa 
grupo magtinambagay, dungan nga magkat-on, mo-mentor sa usag usa, 
mopasalig sa pagbuhat sa unsay ilang nakat-unan, ug manubag sa usag usa 
alang sa ilang mga commitment. Kini nga proseso sa pag-mentor ug pagtam-
bag sa grupo, uban sa mga workbook ug mga video, makamugna og palibut 
nga epektibo sa pagkat-on nga molig-on sa matag sakop sa iyang pag-uswag 
padulong sa usa ka self-reliant nga kinabuhi.
Ang mga lider sa stake o ward motawag og mga self-reliance specialist sa pag-
organisar ug pag-facilitate sa mga grupo sa self-reliance. Ang mga facilitator 
sa grupo dili mga magtutudlo; hinoon sila motabang sa grupo nga mosunod 
sa proseso sa self-reliance sumala sa gilatid diha sa mga manwal. Ang mga 
facilitator magkinahanglan og panagsa nga pag-access sa Internet ug paagi sa 
pagpasalida og mga video sa mga miting sa grupo. Ang mga lider mahimong 
moporma og daghang mga grupo ug motawag og daghang mga specialist 
kon gikinahanglan. Ang mga sakop sa grupo mahimong hangyuon aron mo-
facilitate kon gikinahanglan. Ang matag grupo mag-abut og dili mominos 
12 ka mga higayon alang sa duha ka oras matag sesyon ug maglangkob og 
8 ngadto sa 14 ka mga sakop. Ang mga grupo mahimong mag-abut sa mga 
stake self-reliance resource center, mga building sa Simbahan, o ubang angay 
nga mga dapit nga sayon alang sa mga miyembro.
Ang lokal nga mga lider motino asa sa mosunod nga mga grupo ang 
gikinahanglan sa ilang mga unit.

 1. Ang Starting and Growing My Business nga mga grupo nagtabang sa mga 
tawo sa pagsugod o pagpalambo sa ilang kaugalingong negosyo. Kini nga 
mga grupo nagpuli sa Self-Employment Workshop.

 2. Ang My Job Search nga mga grupo nagtabang sa mga tawo nga makakita 
og bag-o o mas maayo nga trabaho. Kini nga mga grupo nagpuli sa Career 
Workshop.

 3. Ang Education for Better Work nga mga grupo nagtabang sa mga tawo sa 
pagtino og dalan sa edukasyon aron mapadako ang ilang kinitaan. Kini 
nga mga grupo nagpuli sa Planning for Success.

Isip kabahin sa matag grupo, ang mga miyembro magtuon usab sa 12 ka 
doktrinal nga mga hilisgutan kabahin sa self-reliance gikan sa booklet nga 
My Foundation: Principles, Skills, Habits.

Church Employee Support ug Preferred Resource Lists
Ang Simbahan adunay gi-empleyo nga mga tawo sa matag area sa pagtabang sa 
self-reliance nga paningkamot. Kini naglakip sa usa ka area self-reliance mana-
ger (ASRM), usa ka self-reliance operations manager, mga Self-Reliance Services 
manager, ug ubang mga kawani. Kini nga mga empleyado nagtabang sa pag-
koordinar sa mga panginahanglan sa mga stake self-reliance resource center ug 
naghatag sa mga stake sa mga kapanguhaan ug training. Kini nga mga kapangu-
haan mahimong maglakip sa mga mentor, mga lista sa Preferred Programs and 
Schools, mga oportunidad sa lokal nga panarbaho, ug mga ngalan sa mga pang-
puhunan nga mga organisasyon alang sa kapital sa pagsugod og mga negosyo.

Website sa Self-Reliance
Dugang nga impormasyon alang sa mga lider ug mga miyembro anaa sa 
srs. lds. org.
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Leader and Clerk Resources
Ang Adult Member Self-Reliance Tool makasuporta sa mga bishop samtang sila 
moila ug mo-focus sa mga miyembro nga nagkulang sa mga kinahanglanon sa 
kinabuhi. Kini nga kapanguhaan ma-access diha sa leader. lds. org/ self -reliance.

My Path to Self-Reliance nga mga Debosyonal
Ang mga stake o ward magpahigayon og regular nga My Path to Self-Reliance nga 
mga debosyonal. Kini nga debosyonal mopasugod sa mga miyembro diha sa 
dalan sa self-reliance pinaagi sa pagtabang kanila sa pagsabut sa doktrinal nga 
importansya sa self-reliance, pag-assess sa ilang kasamtangan nga lebel sa self-re-
liance, pagtino sa mga kahanas [skill] ug kinitaan nga gikinahanglan aron mahi-
mong self-reliant sa temporal, ug pagpili og grupo sa self-reliance nga motabang 
kanila sa pagkab-ot niana nga tumong. Ang booklet sa My Path to Self-Reliance 
mo-facilitate niini nga proseso. Ang assessment mahimo usab nga buhaton sa 
tagsa-tagsa, uban sa usa ka lider sa priesthood, uban sa usa ka self-reliance spe-
cialist, diha sa self-reliance resource center, o sa uban nga mga setting. Tan-awa 
ang “How to Use [Unsaon Paggamit sa] My Path” diha sa srs. lds. org/ videos.

Mga Training Video
Tan-awa ang mosunod nga mga video diha sa internet sa srs. lds. org/ videos.

Ang Feedback Dawaton
Palihug isumiter ang imong mga ideya, feedback, mga sugyot, ug mga 
kasinatian sa SRSfeedback@ ldschurch. org o srs. lds. org/ feedback.

MANAN-AW TITLE SA VIDEO

Mga Lider Ako Mohatag sa Akong mga Santos

Ang Stake Self-Reliance Committee

Ang Miting sa Stake Self-Reliance Committee

Mga Stake Self-Reliance Specialist

Pagtabang sa mga Ward Council

Unsaon Pagporma og mga Grupo sa Self-Reliance

Pagpaningkamot padulong sa Self-Reliance

My Foundation nga mga video (12)

Mga Facilitator Ang Akong Katuyoan

Unsaon sa Pag-facilitate og Grupo

Unsaon sa: Pag-andam

Unsaon sa Paggiya: My Foundation

Unsaon sa Paggiya: Mo-report

Unsaon sa Paggiya: Magkat-on

Unsaon sa Paggiya: Mamalandong

Unsaon sa Paggiya: Mo-commit

Unsaon sa: Pagdumala sa mga Miting

“Moadto ug Mobuhat” nga Magkat-on
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Mga Materyal sa Grupo
Ang mga materyal, mga video, ug training anaa sa Gospel Library mobile 
application ug sa internet sa srs. lds. org. Ang mga materyal mahimo usab 
nga ma-order gikan sa mga distribution center sa Simbahan.

My Path to Self-Reliance
Ang tanan nga mga partisipante magsugod niini nga 
booklet sa pagtino sa ilang kasamtangan nga lebel sa 
self-reliance ug sa pag-desisyon asa nga grupo ang 
makatabang kanila nga mahimong self-reliant. Ang mga 
grupo naglakip sa self-employment [kinaugalingong 
negosyo], job search, ug education.

My Foundation: Principles, Skills, Habits
Ang tanang sakop sa tulo ka grupo mogamit niini nga 
booklet sa matag miting aron maghisgot ug mogamit sa 
mahinungdanon nga espirituhanong mga baruganan sa 
self-reliance.

Starting and Growing My Business
Alang niadtong adunay negosyo o gusto nga magsugod 
og negosyo. Ang mga sakop sa grupo magpraktis sa 
pagtipig og rekord, marketing, ug pagdumala sa kwarta. 
Mosulay usab sila og mga paagi sa pagpadako sa ilang 
kinitaan pinaagi sa ginagmay nga mga pag-eksperimento 
sa negosyo.

My Job Search
Alang niadtong adunay mga kahanas aron makakuha 
og maayo nga trabaho. Ang mga sakop sa grupo 
makatrabaho pinaagi sa pag-ila sa mga oportunidad, 
networking, kusganong pagpresentar sa ilang mga 
kaugalingon, ug pagpangandam alang sa mga 
pangutana sa interbyu. Ang pag-apil niini nga grupo 
moresulta sa pagkakuha og trabaho.

Education for Better Work
Alang niadtong nanginahanglan og edukasyon o training 
aron makakuha og maayong trabaho o makasugod og 
negosyo. Ang mga sakop sa grupo motino sa trabaho nga 
makatabang kanila nga mahimong self-reliant ug dayon 
mangita og usa ka eskwelahan o programa (lakip ang 
Pathway) nga makatabang padulong niana nga trabaho. 
Ang pag-apil niini nga grupo moresulta sa usa ka plano sa 
pag-eskwela ug loan sa PEF (kon gikinahanglan).

Ang mga sakop sa grupo nga nakakompleto sa mga kinahanglanon sa My 
Foundation ug Starting and Growing My Business mahimong takus sa pagdawat 
og mga sertipiko gikan sa LDS Business College.

My Path to  
Self-Reliance

(Ang Akong Dalan Paingon sa 
Kaugalingon nga Pagpaningkamot)

Starting and Growing  
My Business 

(Pagsugod ug Pagpalambo  
sa Akong Negosyo)

SELF-REL IANCE

My Job Search 
(Ang Akong Pagpangita og Trabaho)

SELF-REL IANCE 

Education for Better Work 
(Edukasyon alang sa Mas Maayong Trabaho)

SELF-REL IANCE 
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MGA DOKTRINA UG MGA BARUGANAN SA SELF-RELIANCE

Mga Doktrina
 1. Ang temporal ug espiritwal usa ra

Doktrina ug mga Pakigsaad 29:34; Alma 37:38–43

 2. Ang Ginoo nagmando kanato nga mahimong self-reliant ug aduna 
sa tanang gahum sa pagtabang kanato
Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15–16; 100:1; 1 Nephi 9:6;  
2 Nephi 27:21, 23; Mosiah 4:9; Mateo 28:18

 3. Ang self-reliance usa ka baruganan sa kahimayaan
Doktrina ug mga Pakigsaad 132:20

Mga Baruganan
Alang sa dugang nga detalye sa mosunod nga mga baruganan, tan-awa ang self-
reliance booklet nga My Foundation: Principles, Skills, Habits.

 1. Pagpakita og Hugot nga Pagtuo diha ni Jesukristo
1 Nephi 9:6; Mga Hebreohanon 11

 2. Pagmasulundon
Doktrina ug mga Pakigsaad 93:28; 130:20–21; Abraham 3:25;  
Mga Hebreohanon 5:8–9

 3. Paglihok
2 Nephi 2:16, 26

 4. Pag-alagad ug paghiusa
Moises 7:18; Mga Taga-Galacia 5:14
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