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PAG-AMUMA ALANG 
SA TIMAWA GIYA SA

PAGTUON

Ug ang iyang mga gasa mao nga ang 

uban mahimong mga apostoles, ang uban

mga propeta, ang uban mga ebanghelista, 

ang uban mga pastor ug mga magtutudlo,

alang sa paghingpit sa mga balaan, 

alang sa buhat sa pag-alagad, 

alang sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo, 

hangtud makakab-ot kitang tanan 

sa pagkahiusa sa pagtuo.

Mga Taga Efeso 4:11–13.
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PASIUNA

Ikaw gitawag ug giordinahan nga usa
ka bishop aron sa pagpatuman sa mga
katuyoan sa Ginoo. Ang imong calling
adunay lima ka mga bahin sa responsi-
bilidad sumala sa gipakita sa tupad nga
diyagram.

Kining giya sa pagtuon ug ang nag-
uban nga videocassette nagpasabut ug
naghulagway sa mga paagi nga ikaw
makatuman sa imong responsibilidad
sa pag-atiman sa timawa. Aron sa pag-
pasayon sa materyal nga gipresentar
dinhi, ang bisan unsa nga pakisayran
ngadto sa mga bishop naglakip sa mga
branch president.

Mga Instruksyon: Sugdi pinaagi sa
patan-aw sa pasiuna sa videocassette
Caring for the Needy, dayon basaha
ang Bahin 1 niining giya sa pagtuon
ug tubaga ang tanang mga pangutana.
Kon walay videocassette, gamita kining
giya sa pagtuon.

Tigdumalang 
High Priest

Pag-amuma alang
sa Timawa

Maghuhukom sa
tanan

Pagpalakaw
sa mga 

Panalapi, mga
Rekord, mga
Kabtangan

Presidente sa
Aaronic Priesthood

Bishop

M G A  R E S P O N S I B I L I D A D  S A  B I S H O P
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BAHIN 1Ang Bishop Makatabang aron
Malikayan ang Kawad-on

Ang unang responsibilidad aron
malikayan ang kawad-on anaa sa matag
indibidwal. Ang imong responsibilidad
isip bishop mao ang pagtan-aw nga ang
mga miyembro mobuhat sa ilang tanang
mahimo nga makatabang sa ilang mga
kaugalingon, sa ilang mga pamilya, ug
sa uban. Sa hiniusang paningkamot
uban sa mga korum sa priesthood ug
sa Relief Society, ikaw kinahanglang
motudlo sa duha ka importante nga
mga baruganan sa ebanghelyo kalabut
sa welfare: kinaugalingong nga pagpan-
ingkamot ug pagkamanggihatagon.

Ang mga miyembro makalikay sa
temporal nga kawad-on sa ilang mga
kinabuhi pinaagi sa pagsunod sa mga
sugo ug sa pagpuyo subay niining duha
ka mga baruganan. Itudlo ang kinau-
galingong nga pagpaningkamot ug ang
pagkamanggihatagon pinaagi sa pag-
pakita og maayong ehemplo ug sa pag-
pasabut niining mga baruganan diha sa
mga interbyu ug sa mga miting. Igahin
ang porsyon sa matag miting sa welfare
services sa pagbansay ug sa magsukod
sa kalamboan ngadto sa pagsunod niin-
ing mga baruganan.

Pag-awhag sa Kinaugalingon nga
Pagpaningkamot
Ang kinaugalingon nga pagpaningkamot
sa mga indibidwal makasangkap sa
ilang mga kaugalingon ug sa ilang mga
pamilya pinaagi sa ilang kaugalingong
paghago (tan-awa sa Genesis 3:19).
Nagpuyo sila nga yano, makugihon
ug daginutan, nagpabilin nga gawasnon
sa wala kinahanglana nga utang, nag-
atiman sa ilang kaugalingong mga
ginikanan, ug nangandam alang sa
umaabut nga mga emerhensya (tan-awa
sa D&P 38:30; 78:14).

“Magtrabaho kita alang sa unsay atong
gikinahanglan. Kinahanglang kinaugalin-
gon kitang mapaningkamuton ug inde-
pendente. Ang kaluwasan dili maangkon
sa ubang laing baruganan. Ang kaluwa-

san usa ka indibidwal nga butang, ug
kinahanglang motrabaho kita sa atong
kaugalingong kaluwasan sa temporal
ingon man usab sa espirituhanong
mga butang” (Marion G. Romney, sa
Conference Report, Okt. 1976, p. 21;
o Ensign, Nob. 1976, p. 124).

“Walay tinuod nga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, nga sa pisikal ug emosyonal
makahimo boluntaryong mobalhin sa
salagubangon sa pagbuhi sa iyang kau-
galingong pamilya ngadto sa uban.
Hangtud nga siya makahimo, ubos sa
inspirasyon sa Ginoo ug uban sa iyang
kaugalingon mga paghago, siya mosu-
play sa iyang kaugalingon ug sa iyang
pamilya uban sa espirituhanon ug sa
temporal nga mga panginahanglan
sa kinabuhi” (Spencer W. Kimball, sa
Conference Report, Okt. 1977, p. 124;
o Ensign, Nob. 1977, pp. 77–78).

Ang mga korum sa priesthood ug ang
Relief Society motabang sa mga miyem-
bro nga makat-on og mga kahanas sa
kinaugalingong pagpaningkamot. Ang
mao nga mga paningkamot mahimong
mopunting sa kahibalo sa pagbasa ug
pagsulat, pagpalambo sa panginabuhi,
pagdumala sa panalapi, produkto sa
panimalay, ug pisikal, sosyal, ug emos-
yonal nga pagkatawo.

Usa ka listahan gilakip sa pahina 3 aron
sa pagtabang sa mga miyembro nga
mahimong mapaningkamuton sa kau-
galingon. Ikaw makapasiugda og kinau-
galingon nga pagpaningkamot ug maka-
likay sa panginahanglan sa welfare diha
sa ward pinaagi sa paghangyo sa mga
indibidwal ug mga pamilya sa pagkom-
pleto sa listahan.

Pag-awhag og Pagkamanggihatagon
Ang Ginoo miingon, “Labi pang bulahan
ang paghatag kay sa pagdawat” (Mga
Buhat 20:35). Ang mga miyembro
mohatag og ubay-ubay pinaagi sa
paghatag sa ilang panahon, mga talen-

to, ug sa mga kapanguhaan sa diwa
niini nga deklarasyon: “Ako manghinaut
nga kamo mohatag sa inyong mga
butang ngadto sa mga kabus, matag
tawo sumala ang unsa ang anaa kaniya”
(Mosiah 4:26). Bisan kadto nga adunay
diyutay mahimo nga makahatag (tan-
awa sa Mosiah 4:24). I-awhag ang
pagkamanggihatagon diha sa mga
miyembro sa ward pinaagi sa pag-
awhag kanila sa paghatag ngadto sa
mga halad sa puasa ug sa paghatag
og serbisyo sa kalooy sa pamilya, sa
Simbahan, ug sa komunidad.

Ang mga halad sa puasa, isip minimum,
kinahanglang katumbas sa bili sa duha
ka kan-anan nga wala kan-a panahon
sa puasa. Ang mga miyembro kina-
hanglang mohatag og ubay-ubay kon
sila makahimo.

“Sa akong pagtuo kon kita buhong,
sama sa kadaghanan kanato, nga
kita … kinahanglang magmanggihata-
gon ug mohatag, imbis sa kantidad nga
atong natigum sa atong duha ka kan-
anan sa pagpuasa, tingali mas ubay-
ubay pa—napulo ka pil-a kon kita
makahimo sa pagbuhat sa ingon”
(Spencer W. Kimball, sa Conference
Report, Abr. 1974, p. 184).

Ang serbisyo sa kalooy kinahanglang
himoon sa tanang mga miyembro. Ang
Ginoo mimando “Hinumdumi sa 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). Kon ang mga
miyembro mobuhat sa tanan nga ilang
mahimo sa pagtabang sa ilang mga
kaugalingon, sila panalanginan sa tin-
guha sa pagpangita ug sa pagtabang
sa uban. Kini nga tinguha makita sa
mga buhat sa pagpakigbahin, pag-apil
sa na-organisar nga mga proyekto sa
pagserbisyo, ug pag-apil sa pagserbisyo
sa komunidad, ilabi na alang sa timawa.
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Kon ang mga miyembro ug mga lider
mosunod niini nga mga baruganan, sila
nagpaingon sa kahimtang nga gitawag
og Zion. “Ang Ginoo mitawag sa iyang
mga katawhan og Zion, tungod kay sila
usa sa kasingkasing ug usa sa huna-
huna, ug nagpuyo diha sa pagka-
matarung ; ug walay kabus taliwala
kanila” (Moises 7:18; tan-awa usab sa
Moises 7:17).

Mga Instruksyon: Palihug tan-awa ang
bahin 1 sa videocassette Caring for the
Needy.

Pagribyu nga mga Pangutana
Human mabasa ang Bahin 1 niining giya
sa pagtuon ug matan-aw ang ang Bahin
1 sa videocassette Caring for the Needy,
isulat ang mga tubag sa mosunod nga
mga pangutana. Mahimo usab nimong
isulat ang mga pag-aghat nga imong
gibati samtang nagribyu sa materyal. Kini
nga sulat makatabang kanimo sa paghi-
numdom sa imong mga huna-huna
human makompleto ang pagbansay.

1. Kinsa ang adunay unang responsibil-
idad nga malikayan ang kawad-on?

2. Unsa ang mga responsibilidad sa
mga korum sa priesthood ug sa
Relief Society nga malikayan ang
kawad-on?

3. Unsa ang imong responsibilidad sa
paglikay sa kawad-on?

4. Sa unsa nga mga paagi nga gikina-
hanglan sa mga miyembro sa
imong ward aron mas mahimong
mapaningkamuton sa kaugalingon?

5. Unsay imong buhaton sa pag-awhag
og pagkamanggihatagon sa mga
miyembro sa ward?

Pagbansay
Kompletoha ang Listahan sa Kinauga-
linong Pagpaningkamot uban sa imong
Pamilya. Paghimo og personal ug pam-
ilya nga mga tumong. Pinaagi sa pag-
kompleto niini nga pagbansay, ikaw mas
makahimo sa pagtabang sa mga korum
sa priesthood ug sa Relief Society sa
paggamit niining bililhon nga himan.

Mga Instruksyon: Palihug padayon sa
Bahin 2 niining giya sa pagtuon.
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Listahan sa Kinaugalingon nga Pagpaningkamot
Mga Pangutana

• Ikaw aduna bay trabaho o laing kasaligan nga mga
tinubdan sa kinitaan nga sarang makahatag sa mga
panginahanglan sa personal ug sa pamilya?

• Gidumala mo ba ang imong panalapi aron makalikay
sa wala kinahanglana nga utang?

• Nag-andam ba ikaw og kwarta alang sa wala paabuta
nga sakit, mga emerhensya, ug sa pagretiro?

• Giampingan ba nimo ang imong katigayunan ug
kabtangan?

• Makalahutay ba ikaw ug ang imong pamilya nga walay
tabang gikan sa Simbahan, sa gobyerno, ug sa uban?

• Naningkamot ba ikaw nga magmaayo ang lawas ug
magbaton og sakto nga timbang?

• Nagsunod ba ikaw og mga paagi nga makalikay sa
mga aksidente ug kadaot?

• Mokaon ba ikaw og masustansya nga pagkaon ug
magbaton og hinlo nga kahimtang aron makalikay sa sakit?

• Makahimo ba ikaw sa pagtambal sa yanong sakit ug
kadaot, ug mangayo ba ikaw og husto nga medikal nga
pag-atiman kon gikinahanglan?

• Makasugakod ba ikaw sa sosyal ug emosyonal nga mga
hagit sa imong kinabuhi?

• Makabasa ba ikaw, makasulat, ug makamao sa yanong
arithmetic aron makaatiman sa imong kaugalingon ug
pamilya?

• Nagbansay ba ikaw og maayong mga kinaiya sa trabaho?

• Ikaw adunay bay igong pagkaon, sinina, ug ubang mga
tagana aron makasugakod sa mga emerhensya?

Plano sa Aksyon
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BAHIN 2 Ang Bishop Mangita ug 
Moatiman alang sa Timawa

Si Apostol Pablo nga gipasabut ni
Jesus nga “Magbalantay ug Magdudu-
mala sa inyong mga kalag” (1 Pedro
2:25). Pinaagi sa pagtuon sa ehemplo
sa Manluluwas, atong makita nga ang
usa ka magbalantay mogiya sa iyang
mga panon. Mohatag siya og indibidwal
nga pag-atiman ug atensyon. Nakaila
siya sa iyang karnero, ug sila nakaila ug
mosunod sa iyang tingog.

Tungod kay ikaw nagrepresentar sa Ginoo
sa iyang mga panaon, iyang gisalig kani-
mo ang sagrado nga katungdanan sa
pag-atiman alang sa mga kabus.

“Ngadto sa bishop gihatag ang tanan
nga mga gahum ug mga responsibilidad
nga pihong gihulagway sa Ginoo diha
sa Doktrina ug mga Pakigsaad alang sa
pag-atiman sa kabus….Walay lain ang
gisangunan niini nga katungdanan ug
responsibilidad, walay lain ang gituga-
han sa gahum ug mga lihok nga gikina-
hanglan alang niini nga buhat….

“Pinaagi sa pulong sa Ginoo, ang bug-
tong sugo sa pag-atiman ug ang bug-
tong paghukom sa pag-atiman alang
sa mga kabus sa Simbahan gitugyan
diha sa bishop.… Katungdanan niya
ug bugtong iya lamang ang pagdetermi-
nar kinsa, kanus-a, unsaon, ug pila ang
ihatag ngadto ni bisan kinsa nga miyem-
bro sa iyang ward gikan sa mga pundo
sa Simbahan ug isip tabang sa ward.

“Kini iyang halangdon ug maligdong
nga obligasyon, nga gisugo sa Ginoo
Mismo. Ang bishop dili makalingkawas
niini nga katungdanan; siya dili maka-
likay niini; siya dili makahatag niini
ngadto sa lain, ug sa ingon mapulihan
ang iyang kaugalingon. Bisan unsa nga
tabang ang iyang gikinahanglang, siya
ang responsable niini” (J. Reuben Clark,
Jr., kinutlo ni Marion G. Romney, sa
Conference Report, Okt. 1977, p. 115;
or Ensign, Nob. 1977, p. 79).

Daghan sa unsay imong mahimo mahi-
mong mabuhat pinaagi sa uban nga

gitawag sa Ginoo aron sa pagtabang
kanimo—ang imong mga magtatambag,
ang mga lider sa korum sa Melchizedek
Priesthood, ug ang mga lider sa Relief
Society. Naglihok ubos sa imong
direksyon, sila makatabang sa pagpan-
gita sa kabus ug timawa, morekomendar
og tabang ug mosugyot sa mga kahi-
gayunan sa pagpatrabaho nga makata-
bang niadtong nakadawat og tabang sa
welfare aron mahimong mapaningkamu-
ton sa kaugalingon.

Pagpangita sa Timawa
Isip usa ka bishop, imong katungdanan
ang pagpangita sa mga miyembro kinsa
nagkinahanglan. Dili igo ang pagtubag
lamang kon sila moduol kanimo alang
sa panabang.

Aron epektibong makaserbisyo, ikaw
kinahanglan nga sensitibo sa espiri-
tuhanon, pisikal, emosyonal, ug
ekonomikanhong mga kahimtang
sa mga miyembro sa ward.

“Ang matag bishop kinahanglan nga
makahibalo sa kinatibuk-ang kondisyon sa
mga miyembro sa iyang ward. Kini iyang
mahibaloan gikan sa pag-obserbar, gikan
sa mga report sa visiting-teacher ug home
teacher, gikan sa mga interbyu, ug gikan
sa mga pag-aghat sa Espiritu” (Marion G.
Romney, sa Conference Report, Okt.
1979, p. 138; o Ensign, Nob. 1979, p. 95).

Mga paagi sa pag-ila nga mga timawa
nga mga miyembro sa ward naglakip
sa—

1. Aghat sa Espiritu. Tungod sa imong
espesyal nga calling, ang Espiritu
mahimong moaghat nimo bisan
unsang orasa sa pagpangutana
sa kahimtang sa tawo nga nagkina-
hanglan. Sa tanan nimong mga kon-
tak sa mga miyembro sa ward, pabilin
nga alerto ug pagpaminaw sa Espiritu
aron mapadayag ang wala makita nga
mga panginahanglan. Buhata kanunay
kining mga pag-aghat sa Espiritu.

2. Ward welfare services committee.
Kon kini nga komitiba magmiting,
hatag og mga kahigayunan sa mga
lider sa Melchizedek Priesthood ug sa
Relief Society sa pag-report sa mga
panginahanglan sa welfare. Himoang
kompidensyal ang tanan. Gamita
ang welfare services committee aron
makahibalo, makahimo og mga
assignment, ug mangayo og mga
report sa kauswagan.

3. Home Teaching ug Visiting Teaching
Siguroha nga ang mga home teacher
ug ang mga visiting teacher mobisita
kanunay sa mga panimalay sa
tanang mga miyembro. Kinahang-
lang ilang susihon ang kahimtang
sa matag pamilya ug motubag sa
mga panginahanglan sa pamilya
kutob sa ilang mahimo. Ipa-report
nila ang panginahanglan sa welfare
nga ilang naobserbahan.

Pag-analisar sa Kahimtang
Sa pagtabang sa timawa, ikaw makasul-
bad sa walay siguro kon unsaon ug
kanus-a motabang kon imong analisa-
hon pag-ayo ang tukma nga kahimtang
ug kadugayon sa problema ug ang
makuha nga mga kapanguhaan aron
matubag ang panginahanglan (tan-awa
sa D&P 9:8–9). Kon angay, iapil ang
lider sa korum sa Melchizedek Priest-
hood ug ang presidente sa Relief
Society sa paghimo niini nga analisis.

Ang porma sa Pagsusi sa mga Pangina-
hanglan ug mga Kapanguhaan mogiya
kanimo sa pag-analisar ug paglista sa
magamit nga mga kapanguhaan (PGWE
1293; tan-awa sa pahina 7 niini nga
giya). Ang magamit bisan asa.

Pagbansay og Maayong Paghukom
Isip usa ka bishop, ikaw gisaaran sa
gasa sa maayong paghukom aron ikaw
makahukom unsa nga mga matang sa
tabang ang makatabang sa mga kabus
ug timawa (D&P 46:27–30).
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“Niini nga matang sa espiritu nga nag-
giya kaninyo nga mga bishop, kamo
makahibalo nianang gipadayag nga
nagtubag sa kanunay gibalik-balik nga
mga pangutana, Kinsa ang akong
tabangan? Pila ang tabang ang akong
ihatag? Makapila ug hangtud kanus-a
ako motabang? Walay lagda ang ihatag
agig tubag niini nga mga pangutana.
Isip maghuhukom sa tanan, kamo kina-
hanglan magpuyo nga takus aron
makadawat og mga tubag alang sa
matag kaso gikan lamang sa kapan-
guhaan nga gihatag—ang inspirasyon
sa langit” (Marion G. Romney, sa
Conference Report, Okt. 1979, p 140;
o Ensign, Nob 1979, p. 96).

Paghata og Tabang
Aron sa paghukom unsa nga tabang
ang ihatag, kinahanglan unahon nimo
sa pagdeterminar ang mga kapan-
guhaan sa indibidwal ug sa pamilya nga
nagamit na. Ang tabang sa welfare
ihatag sa pagtabang sa mga tawo nga
motabang sa ilang mga kaugalingon, sa
pagpalambo og pagka-independene, dili
ang pagsalig. Gitinguhat sa paghimo
og kaligdong, pagtahud sa kaugalingon,
ug katarung sa kinaiya sa matag tawo
nga gitabangan, nga mosangpot ngadto
sa hingpit nga pagpaningkamot sa kau-
galingon.

Sunda kini nga mga sumbanan kon
maghatag og tabang:

1. Gamita ang storehouse sa Ginoo.
Ang storehouse sa Ginoo naglakip
sa panahon, mga talento, mga
kahanas, kapuangod, gipahinungod
nga mga materyal, ug kwarta sa mat-
inud-anong mga miyembro sa
Simbahan. Kini magamit sa bishop
sa pagtabang sa kabus ug timawa
bisan asa. Ang paggamit sa mao nga
mga kapanguhaan makapahimo sa
mga naghatag ug sa mga midawat
nga mapanalanginan samtang giati-
man ang timawa sa kaugalingong
pamaagi sa Ginoo (tan-awa sa D&P
104:16).

Ang halad sa puasa mao ang impor-
tanting pinansyal nga kapanguhaan
sa pagtabang sa timawa nga mga
miyembro. Mahimo nimong gamiton
ang mga halad sa puasa sa pagpalit
og pagkaon, sinina, medikal nga
tabang, o ubang tabang alang sa
kabus. Ang mga pundo sa halad sa
puasa gamiton lamang sa direkta nga
tabang ngadto sa timawa.

Mahimo usab nimong gamiton ang
ubang mga kapanguhaan sa welfare
sa sama sa bishops' storehouses,
LDS Social Services, Deseret Indus-
tries, canneries, mga sentro sa panar-
baho, ug mga proyekto sa pro-
duksyon kon kini sa lokal. 

Iapil ang presidente sa Relief Society
sa paghatag ogt tabang. Kinahang-
lang mobisita siya sa panimalay,
motabang sa nagdawat nga mohimo
og lista sa pagkaon ug sinina nga gik-
inahanglan, ug mopakita sa order
aron imong maribyu. Ang imong
pirma nagtugot sa nga maserbis-
yohan didto sa bishop’s storehouse
o mamalit sa lokal nga tindahan.

2. Tabang pinaagi sa panag-uyon
sa usag usa. Ang bishop ug ang
nagdawat kinahanglang magkauyon
sa matang, sa gidaghanon, ug sa
panahon sa tabang.

3. Hatag og temporaryong tabang. Ang
tabang sa simbahan sa kasagaran
ihatag aron matubag ang tempor-
aryong mga panginahanglan. Pakig-
tambayayong sa mga korum sa priest-
hood ug Relief Society sa pagpangita
og pemanenting solusyon sa dugay
na nga problema. Bisan ang may
kakulangan, tigulang, ug ang uban
kinsa nagkinahanglan og tabang
kanunay kinahanglang hatagan og
mga oportunidad sa pagbuhat sa
tanan nilang mahimo sa pagtabang sa
ilang mga kaugalingon.

4. Hatag og tabang aron mapatunhay
ang kinabuhi. “Kita motabang sa

importanting mga butang ug mga
serbisyo nga makapatunhay sa
kinabuhi, dili ang pagpadayon sa
karon nga mga sumbanan sa pag-
puyo. Ang mga indibidwal ug ang
mga pamilya kinahanglan nga
mousab sa ilang mga sumbanan
sa pagpuyo sa pagbuhat kutob sa
ilang mahimo nga matubag ang ilang
kaugalingong mga panginahanglan”
(Thomas S. Monson, “Guiding
Principles of Personal and Family
Welfare,” Ensign, Sep. 1986, p. 5).

5. Gamita ang angay nga mga kapan-
guhaan sa komunidad. Ang mga ser-
bisyo sa komunidad mahimong
madawat nga kapanguhaan sa
panabang ngadto sa timawa nga
mga miyembro. Kini tingali maglakip
sa mga serbisyo sa pagtambag sa
pamilya, mga workshop alang sa
may kakulangan, sa mga sentro sa
rehabilitasyon, ug mga ahensya sa
pagpanarbaho. Kon ang mga
miyembro mangita niining matanga
sa panabang, tambagi sila sa pag-
sunod og maayo sa mga baruganan
sa ebanghelyo, huna-hunaa kining
lagda nga pamahayag sa General
Welfare Services Committee:

“Walay tinuod nga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, nga sa pisikal ug emosy-
onal makahimo boluntaryong mobal-
hin sa salagubangon sa pagbuhi sa
iyang kaugalingong pamilya ngadto
sa uban. Hangtud nga siya
makahimo, ubos sa inspirasyon sa
Ginoo ug uban sa iyang kaugalingon
mga paghago, siya mosuplay sa
iyang kaugalingon ug sa iyang pam-
ilya sa espirituhanon ug sa temporal
nga mga panginahanglan sa
kinabuhi….

“Sumala sa giya sa Espiritu sa Ginoo
ug pinaagi sa paggamit niini nga
mga baruganan, ang matag miyem-
bro sa Simbahan kinahanglang
mohimo sa iyang kaugalingong
desisyon kon unsa nga tabang
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ang iyang dawaton, gikan man
sa gobyerno o sa ubang mga tinub-
dan. Niining paagiha, ang pagkainde-
pendente, pagtahud sa kaugalingon,
kaligdong, ug kinaugalingong pag-
paningkamot mapalambo, ug ang
kagawasan sa pagpili magpabilin”
(Welfare Services Resource
Handbook [1980], p. 21).

Tambagi ang mga miyembro sa pag-
sunod sa bisan unsa mga balaod
nga nagpadagan sa pagdawat og
panabang sa gobyerno, ilabi na kon
nagdawat og tabang sa Simbahan.

Paghatag og Trabaho alang
sa Panabang
Ang pagtrabaho usa ka espirituhanon
ug temporal nga panginahanglan. Ang
pagpasabut sa mga katuyoan sa welfare
sa Simbahan, ang Unang Kapangulohan
miingon: “Ang atong unang katuyoan
mao ang pagbutang aron mahimong
posible, ang usa ka sistema diin ang
tunglo sa pagkatapulan mawala, ang
kadautan sa sige nalang og dawat
mawagtang, ug ang pagka-indepen-
dente, kakugi, pagdaginot ug pagtahud
sa kaugalingon matukod og balik sa
atong mga katawhan. Ang tumong sa
Simbahan mao ang pagtabang sa mga
tawo sa pagtabang sa ilang mga kau-
galingon. Ang pagtrabaho kinahanglang
ipasabut pag-usab isip mao ang nagdu-
mala nga mga baruganan sa atong mga
miyembro sa Simbahan” (sa conference
Report, Okt. 1936, p. 3).

Ang mga miyembro nga makadawat og
tabang sa welfare kinahanglang motra-
baho sumala sa ilang mga abilidad sa
unsay ilang nadawat. Ang trabaho nga
gihatag makatabang sa pagpalambo
sa kagawasan, kakugi, pagdaginot, ug
pagtahud sa kauglingon pinaagi sa
paghatag sa nagdawat og katungod
sa pagbayad unsay nadawat.

Hunahunaa kining mga sugyot sa
paghatag og trabaho alang sa panabang:

1. Hatag og trabaho pinaagi sa panag-
uyon sa usag usa. Ang bishop
ug ang nagdawat kinahanglang
magkauyon sa matang ug sa
gidugayon sa trabaho.

“Kon ang indibidwal magdumili sa
pagbuhat sa iyang bahin pinaagi
sa pagtrabaho sumala sa iyang abili-
dad, nan ang bishop adunay katun-
god sa pagpugong sa tabang hang-
tud adunay kausaban sa kinaiya”
(Marion g. Romney, sa Conference
Report, Okt. 1979, p. 139; o Ensign,
Nob. 1979, p. 96).

2. Paghatag og trabaho nga makata-
bang sa ubang timawa nga mga
miyembro. Sulayi og paghatag og
mga buluhaton aron ang kahago sa
usa ka tawo makatabang sa laing
tawo, sa ingon matabangan ang
lokal nga mga panginahanglan ug
magtabang sa mga miyembro sa
pagserbisyo sa usag usa.

3. Paghatag og trabaho nga puno
sa katuyoan. Kon mahimo, ang
gihatag nga trabaho makatabang
sa indibidwal nga mahimong
mapangingkamuton sa kaugalingon.

4. I-apil ang ward welfare services com-
mittee. Adunay daghang mga
pamaagi sa paghatag og mga opor-
tunidad sa pagtrabaho. I-apil ang
mga miyembro sa komite sa pag-ila
ug paghatag og mga oportunidad sa
pagtrabaho.

Mahimong imong ribyuhon ang Gisugyot
nga mga Trabaho kon ikaw mohimo og
mga buluhaton (tan-awa sa pahina 9
niini nga giya sa pagtuon). I-rekord ang
buluhaton diha sa blangko nga giandam
sa porma sa Pagsusi sa mga Pangina-
hanglan ug mga Kapanguhaan.

Mga Instruksyon: Palihug ribyuha ang
bahin 2 sa videocassette Caring for the
Needy.

Pagribyu nga mga Pangutana
Human mabasa ang Bahin 2 niining giya
sa pagtuon ug matan-aw ang Bahin 2 sa
videocassette Caring for the Needy, isulat
ang mga tubag sa mosunod nga mga
pangutana. Mahimo usab nimong isulat
ang mga pag-aghat nga imong gibati
samtang nagribyu sa materyal. Kini nga
sulat makatabang kanimo sa paghinum-
dom ug paggamit sa imong mga huna-
huna human makompleto ang pag-
bansay.

1. Isulat sa imong kaugalingong mga
pulong unsay imong nasabtan sa
katungdanan sa welfare service sa
bishop.

2. Unsaon nimo sa paggamit ang mga
paningkamot sa uban (lakip ang
ward welfare services committee) sa
pagtubag sa mga panginahanglan
sa mga miyembro sa ward?

3. Unsa nga mga lakang ang imong
buhaton sa pag-ila sa mga miyem-
bro nga nanginahanglan?
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Pagbansay
Pag-ila og usa ka indibidwal o pamilya
sa ward nga karon imong gihatagan
og tabang. Kompletoha ang porma sa
Pagsusi sa mga Panginahanglan ug mga
Kapanguhaan uban sa pamilya. Pinaagi
sa pagkompleto niini nga pagbansay,
ikaw makomportable sa paggamit sa
porma matag higayon imong analisahon
ang mga panginahanglan.

Mga Instruksyon: Palihug padayon sa
Bahin 3 niining giya sa pagtuon.
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BAHIN 3 Ang Bishop Moapil sa 
Stake Bishops’ Welfare Council

Samtang ikaw moapil sa bishops’
council, ikaw—

1. Mabansay sa mga katungdanan
sa welfare sama sa pagpangita
sa timawa, pag-analisar sa mga
panginahanglan, paghatag og
tabang, ug paghatag og buluhaton.
Usahay, ang kapangulohan sa stake
motambong ug mohatag og
instruksyon.

2. Magbinayloay og mga ideya ug mga
kasinatian nga makatabang kanimo
nga makat-on sa imong katungdanan
ug pagpangita og mga solusyon sa
malisud nga mga hitabo.

3. Mousisa sa mga kapanguhaan
sa komunidad ug modeterminar
niadtong imong angay nga i-refer
sa mga miyembro.

4. Moribyu sa dagan sa mga halad
sa puasa, mga panginahanglan
sa welfare, ug panabang. Magbinan-
tayon sa pag-usab sa mga pangina-
hanglan ug posible nga sayop nga
paggamit sa mga kapanguhaan sa
welfare sa Simbahan.

5. Mohisgot unsaon nga ikaawhag ang
serbisyo sa welfare sa tanang mga
miyembro sa Simbahan, mohimo
og espesyal nga paningkamot sa
pagpangita og mga paagi sa pag-
paapil sa mga batan-ong mga lalaki
ug mga babaye sa personal nga
mga buhat sa kalooy nga serbisyo.
Hunahunaa ang mga pamaagi sa
paggamit sa mga naghupot sa
Aaronic Priesthood sa pagkolekta sa
mga halad sa puasa.

6. Timbang-timbanga ang mga ser-
bisyo, pagdumala, ug pagpalakaw
sa mga kapanguhaan sa welfare sa
Simbahan (kon kini anaa). Ilha ang
mga kahigayunan sa pagtrabaho
niini nga mga pasilidad alang sa
mga nagdawat og welfare. Han-aya
ang bolunter nga pagtrabaho ug
ang ubang gikinahanglang mga
kapanguhaan.

7. Ilha ang mga oportunidad sa pagtra-
baho ug hisguti ang mga paagi sa
pagsiguro nga ang mga miyembro
motrabaho kutob sa ilang mahimo sa
unsay ilang nadawat.

8. Hisguti ang mga paagi nga ang mga
korum sa priesthood ug ang Relief
Society makatabang niadtong nangi-
nahanglan og tabang sa welfare.

Mga Instruksyon: Palihug ribyuha ang
Bahin 3 sa videocassette Caring for the
Needy.

Pagribyu nga mga Pangutana
Human mabasa ang Bahin 3 niining giya
sa pagtuon ug matan-aw ang Bahin 3 sa
videocassette Caring for the Needy, isu-
lat ang mga tubag sa mosunod nga
mga pangutana. Mahimo usab nimong
isulat ang mga pag-aghat nga imong
gibati samtang nagribyu sa materyal.
Kini nga sulat makatabang kanimo sa
paghinumdom ug paggamit sa imong
mga hunahuna human makompleto ang
pagbansay.

1. Unsa nga mga kabalaka sa welfare
ang gusto nimong hisgutan sa stake
bishops’ welfare council?

2. Unsay imong nakat-unan sa stake
bishops’ welfare council nga nakata-
bang kanimo sa pagtuman sa mas
epektibong paagi sa imong mga
responsibilidad sa welfare?

3. Ilista ang mga hilisgutan nga imong
gibati nga kinahanglang mahisgutan
sa mga panaghisgutan o pagbansay
panahon sa mga miting sa konseho.

Pagbansay
Ilista ang mga oportunidad sa pagtra-
baho nga nahimong epektibo sa pagta-
bang sa mga nagdawat sa welfare.
(Mahimo nimong susihon ang mosunod
nga lista sa gisugyot nga mga buluha-
ton.) Ang pagkompleto niini nga pag-
bansay makatabang kanimo sa pag-apil
sa umaabut nga miting stake bishops’
welfare council.
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Gisugyot nga mga Trabaho
Kining lista sa mga sugyot sa trabaho
gihipos aron sa pagtabang sa mga
bishop nga maka-assign og angay nga
trabaho alang sa mga tawo nga gitaba-
ngan sa Simbahan. Ribyuha kini nga lista
aron papason ang bisan unsa nga mga
sugyot nga dili mahimo sa inyong dapit,
ug dugangi og posible nga mga trabaho
nga mahimo sa lokal.

A. Pagtrabaho diha sa Balay Tigumanan
ug mga Nataran sa Simbahan:

1. Pamintal ug pag-ayo

2. Paghimo og mga proyekto

3. Pag-atiman og planta sa pagpainit

4. Pagtabang sa custodian

5. Pagpung-ol sa mga tanom

6. Paglampas sa mga sagbot ug
pag-atiman sa balilihan

7. Pagtanom ug pagpatubo og mga
bulak

8. Pagpala sa snow

9. Pagtabang alang sa sosyal nga
mga kalihokan

B. Ubang mga Sugyot:

1. Pagtabang sa mga klerk sa ward
sa klerikal ug pagtrabaho sa
rekord

2. Pagtabang sa mga libraryan

3. Pag-atiman sa mga balay sa mga
masakiton, kabus, ug sa mga
tigulang

4. Pagtabang sa batan-ong mga
estudyante kinsa naglisud sa mga
hilisgutan sa eskwelahan

5. Pagkolekta ug paghapnig og
importante nga masaysayong
data sa simbahan ug mga kali-
hokan sa ward

6. Pagtudlo og mga patigayon ug
mga kahanas ngadto sa uban
diha sa ward

7. Pag-atiman sa mga bata alang sa
mga inahan nga nagtrabaho ug
atol sa espesyal nga mga miting

Kon ikaw adunay akses sa bishops’ store-
houses, production projects, canneries,
Deseret Industries, ug sentro sa pagpa-
narbaho, kontaka ang manager sa yunit
aron madeterminar ang mga buluhaton
niini nga mga pasilidad.
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DUGANG NGA 
MGA PAKISAYRAN

Mga Kasulatan
Gamita ang Topical Guide ubos sa mao
nga mga hilisgutan sama sa—

Gugmang Putli
Serbisyo
Paghago
Balay tipiganan
Kabus
Bishop
Paghatag og limos
Trabaho
Pagpuasa
Kamanggihatagon
Welfare

Audiovisual nga mga Materyal
Applying Welfare Principles in Our Lives
(videocassette, VNVV174A)

Mga Manwal ug mga Handbook
Welfare Services Resource Handbook
(PGWE1282)

Bishop’s Guide (PBCT0124)

Mga Artikulo sa mga Gimantala sa
Simbahan
Romney, Marion G. Sa Conference
Report, Okt. 1977, pp. 114–18.
(Also Ensign, Nob. 1977, pp. 79–81.)

Romney, Marion G. Sa Conference
Report, Okt. 1979, pp. 137–41.
(Also Ensign, Nob. 1979, pp. 94–96.)

Monson, Thomas S. Sa Conference
Report, Okt. 1980, pp. 129–34. (Usab
sa Ensign, Nob. 1980, pp. 89–91.)

Monson, Thomas S. Monson, “Guiding
Principles of Personal and Family
Welfare,” Ensign, Sep. 1986, pp. 3–5.
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