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Minahal nga mga Kaigsoonan:

Ang Ginoo namahayag, “Kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos” (D&P 104:15). Kini nga pinadayag usa ka saad gikan 
sa Ginoo nga Siya mosangkap sa temporal nga mga panalangin ug 
moabli sa mga oportunidad sa pagka-self-reliant, nga mao ang abi-
lidad nga kita makasangkap sa mga kinahanglanon sa atong kinabuhi 
ug sa mga sakop sa atong pamilya.

Kini nga workbook giandam aron pagtabang sa mga miyembro sa 
Simbahan nga makakat-on ug makagamit sa mga baruganan sa hugot 
nga pagtuo, edukasyon, kakugi, ug pagsalig diha sa Ginoo. Ang pagda-
wat ug pagsunod niining mga baruganan mas makapahimo ninyong 
makadawat sa temporal nga mga panalangin nga gisaad sa Ginoo.

Amo kamong dapiton nga magkugi sa pagtuon ug mogamit niining 
mga baruganan ug motudlo niini sa mga sakop sa inyong pamilya. Sa 
pagbuhat ninyo sa ingon, ang inyong kinabuhi mapanalanginan. In- 
yong makat-unan unsaon sa paglihok ang inyong pag-uswag ngadto 
sa dugang nga pagka-self-reliant. Kamo mapanalanginan og mas da-
kong paglaum, kalinaw, ug kauswagan.

Palihug og salig nga kamo anak sa atong Amahan sa Langit. Siya 
nahigugma ninyo ug dili gayud mosalikway ninyo. Nakaila Siya ninyo ug 
andam nga mopadangat diha ninyo sa espiritwal ug temporal nga mga 
panalangin sa pagka-self-reliant.

Matinuoron,

Ang Unang Kapangulohan

MENSAHE GIKAN SA UNANG KAPANGULOHAN
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PAGTIMBANG TIMBANG SA AKONG MGA PANINKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat.  
Pamalandungi ang mga paagi nga imong mapadayon ang paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag-anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug Ipakigbahin ang Baruganan sa Ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Mobuhat sa Akong Plano sa Self-Reliance

Ⓒ
Pagpalig-on sa mga Kahanas ug mga Kinaiya

Ⓓ
Pagkontak ug Pag-abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

Ehemplo Maghinulsol ug magmasulundon ● ● ● I-update ang akong Plano sa 
Self-Reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
Ang self-reliance usa ka baruganan 
sa kahimayaan ● ● ● Magsugod sa akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Pagdumala sa kwarta ● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
panarbaho sa akong dapit ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 3
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Ikumpirma ang akong napili nga 

trabaho ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4
Paningkamot sa pagtuon: 
pagdesisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag-abut didto

● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 5 Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● I-kumpirma ang akong 
edukasyon o gipili nga training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 6
Trabaho: moako og responsibilidad 
ug paglahutay ● ● ● Magmugna og plano sa panalapi 

alang sa akong edukasyon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Maghiusa, moserbisyo sa uban ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ● Mopakigbahin sa akong plano sa self-reliance 

uban sa akong pamilya o mga higala ● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Gamiton ang Panahon sa 
Maalamon nga Paagi ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpili og usa: i-prioritize, buntuga ang 
paglangay langay, buntuga ang mga makabalda ● ● ● ● ● ● ________

Semana 9
Makig-istorya: mohangyo ug 
maminaw ● ● ● I-update ang akong plano sa 

Self-reliance ● ● ●
Pagpili og usa: sabton ang mga kinahanglanon, 
sabton ang stelo sa pagkat-on, idumala ang 
kakapoy

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10 Sulbad sa mga Problema ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: mga kinaiya sa pagtuon, 
pagkompleto sa mga assignment, pag-andam 
alang sa mga test

● ● ● ● ● ● ________

Semana 11 Ipakita ang Kaligdong [Integrity] ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: motrabaho uban sa tigtudlo, 
magkat-on gikan sa kapakyasan, ipadayon ang 
mga pasalig

● ● ● ● ● ● ________

Semana 12
Modawat og mga ordinansa sa 
templo ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpraktis og usa ka kahanas, o kinaiya. ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN:  Gamay nga Paningkamot

 Arang arang nga Paningkamot

 Dakong Paningkamot
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Salamat sa inyong pag-facilitate og grupo sa self-reliance. Ang grupo maglihok isip usa ka 
konseho inubanan sa Espiritu Santo nga maoy magtutudlo. Ang inyong tahas mao ang pagta-
bang sa matag tawo nga mobati nga komportable sa pagpaambit og mga ideya, mga kalampu-
san, ug kapakyasan.

MGA BUHATON MGA DILI BUHATON

SA DILI PA ANG MATAG MITING
○ Pag-download og mga video sa srs .lds 

.org/ videos.

○ Susiha ang ekipo sa video kon 
mo-function.

○ Ribyuha sa daklit ang kapitulo.

○ Andama ang inyong kaugalingon sa 
espirituhanong paagi.

○ Mag-andam og leksyon.

○ Mokanselar sa mga miting. Kon dili kamo 
makatambong, palihug hangyoa ang usa 
ka sakop sa grupo sa pag-facilitate alang 
kaninyo.

ATOL SA MATAG MITING
○ Sugdi ug tapusa sa saktong oras.

○ Siguroa nga ang tanan mo-report, bisan 
kadtong naulahi sa pag-abut.

○ Pagpili og timekeeper.

○ Awhaga ang tanan sa pag-apil.

○ Magmahimong sakop sa grupo. Himoa 
tumana, ug i-report ang inyong mga 
commitment.

○ Paglingaw-lingaw ug sauloga ang 
kalampusan.

○ Saligi ug sunda ang workbook.

○ Motudlo o molihok sama sa usa ka 
eksperto.

○ Daghan og ipamulong kay sa uban.

○ Motubag sa tanang pangutana.

○ Mahimong sentro sa pagtagad.

○ Molingkod sa ulohan sa lamesa.

○ Mobarug aron mo-facilitate.

○ Molaktaw sa seksyon nga 
“Mamalandong”.

○ Mohatag sa inyong opinyon human sa 
matag komentaryo.

HUMAN SA MATAG MITING
○ Kontaka ug awhaga ang mga miyembro 

sulod sa semana.

○ Timbang-timbanga ang inyong kaugali-
ngon gamit ang “Self-Assessment sa 
Facilitator” (pahina v).

○ Malimot sa pag-update sa stake self-reli-
ance specialist sa kalamboan sa grupo.

ALANG SA MGA FACILITATOR
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IMPORTANTE: MOREPORT UG MOLAMBO
○ Kompletuha ang Group Registration Form sa inyong unang miting ug 

ang End of Group Report ug Certificate Request Form sa inyong katapu-
sang miting. Bisitaha ang srs .lds .org/ report.

○ Ribyuha ang booklet nga Pag-facilitate og mga Grupo sa srs .lds .org/ 
facilitator.

SELF-ASSESSMENT SA FACILITATOR
Human sa matag miting sa grupo, ribyuha ang mga pamahayag sa ubos. Unsa ka maayo 
ang inyong gibuhat?

KUMUSTA ANG AKONG NABUHAT ISIP 
FACILITATOR? Wala gyud Usahay Kasagaran Kanunay

 1. Mokontak ko sa mga sakop sa grupo sulod 
sa semana.

 2. Mopaambit ko sa akong kadasig ug gugma 
sa kada miyembro sa grupo.

 3. Motabang ko sa pagsiguro nga ang matag 
sakop sa grupo makareport sa iyang mga 
commitment.

 4. Minos ang akong pag-istorya kay sa ubang 
mga sakop sa grupo. Ang tanan parehas 
nga moapil.

 5. Tugutan nako ang mga sakop sa grupo sa 
pagtubag sa mga pangutana imbis nga 
akoy motubag niini.

 6. Mosunod ko sa girekomendar nga oras 
alang sa matag seksyon ug kalihokan.

 7. Naggahin ko og panahon sa seksyon sa 
“Pagpamalandong” aron ang Espiritu 
Santo makagiya sa mga miyembro sa 
grupo.
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KUMUSTA ANG AKONG NABUHAT ISIP 
FACILITATOR? Wala gyud Usahay Kasagaran Kanunay

8. Mosunod ko sa workbook sumala sa 
pagkasulat niini ug mokompleto sa tanang 
mga seksyon ug mga kalihokan.

KUMUSTA ANG AKONG GRUPO? Wala 
gyud

Usahay
Kasaga-

ran
Kanu-

nay

1. Ang mga sakop sa grupo nahigugma, 
nag-awhag, ug nagserbisyo sa usag usa.

2. Ang mga sakop sa grupo nagtuman sa ilang 
mga commitment.

3. Ang mga sakop sa grupo nakakab-ot og 
temporal ug espiritwal nga mga resulta.

4. Ang mga action partner regular nga mokontak 
ug moawhag sa usag usa sulod sa semana.
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ANG HIMAYA SA DIOS 
MAO ANG SALABUTAN

BARUGANAN SA MY FOUNDATION
○	 Ang	Self-Reliance	Usa	ka	Baruganan	sa	

Kaluwasan

MGA BARUGANAN, MGA KAHANAS,  
UG MGA GAWI NGA PANG-EDUKASYON
	1.	 Aduna	Kamoy	Balaan	nga	Potensyal
	2.	 Ang	Edukasyon	Usa	ka	Taytayan	ngadto	sa	

Self-Reliance
	3.	 Hibaloi	kon	Pila	ang	Inyong	Gikinahanglan	

nga	Kita	Aron	Mahimong	Self-Reliant
	4.	 Sugdi	ang	Inyong	Self-Reliance	nga	Plano

1
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Mopahigayon og pangbukas nga pag-ampo.

Ipaila ang inyong kaugalingon. Ang matag usa kaninyo mogahin og usa ka minuto sa 
pagpaambit sa inyong ngalan ug usa ka butang mahitungod ninyo.

WELCOME SA ATONG GRUPO SA SELF-RELIANCE!

Kini nga grupo makatabang kaninyo sa pagsunod sa tambag nga gihatag sa 
mga sulugoon sa Ginoo mahitungod sa pagtinguha og dugang nga edukas-
yon o training aron makakuha og trabaho nga makatabang ninyo nga 
mahimong self-reliant. Sa piho nga paagi, mohimo kamo og tumong sa 
self-reliance, mopili og trabaho nga makahatag sa kinitaan nga inyong 
gikinahanglan aron makab-ot kana nga tumong, mopili og edukasyon o 
training nga inyong gikinahanglan aron makuha ang trabaho, mopili og 
unsaon sa pagbayad sa inyong edukasyon o training, ug mangandam aron 
magmalampuson sa inyong edukasyon ug propesyon. Ang kada miting sa 
grupo molungtad og mga duha ka oras.

UNSAY PAAGI NIINI?

Ang mga grupo sa self-reliance naglihok sama sa usa ka konseho. Walay 
magtutudlo o eksperto. Hinoon, sundon ninyo ang mga materyal sumala sa 
pagkasulat niini. Uban sa giya sa Espiritu, makatabang kamo sa usag usa 
sama sa mosunod:

○ Parehong makatampo sa mga diskusyon ug mga kalihokan. Walay usa, 
labi na ang facilitator, nga angayng modominar sa panag-istorya.

○ Mohigugma ug mosuporta sa usag usa. Mopakita og interes, manguta-
na, ug magkat-on mahitungod sa usag usa.

○ Mopaambit og positibo ug angay nga mga komentaryo.

○ Mohimo ug motuman og mga pakigsaad.

Si  .   a a  it o, “ a a  p o a a pa i a, a , o 
stake nga dili nato masulbad kon mangita kita og mga solusyon sumala sa 
paagi sa Ginoo pinaagi sa pagtinambagay—tinuoray nga magtinambagay—
sa usag usa” (Counseling with Our Councils, rev. ed. [2012], 4).

“My Self-Reliance Group [Ang Akong Grupo sa Self-Reliance],” anaa sa srs 
.lds .org/ videos. (Walay video? Balhin ngadto sa “Kon Walay Magtutudlo, 
Unsaon Namo Pagkasayud Unsay Buhaton?” sa pahina 3.)

Basaha:

Basaha:

Tan-awa:

MOSUGOD—Labing Dugay nga Oras: 15 Minutos

1: ANG HIMAYA SA DIOS MAO ANG SALABUTAN
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Unsa ang nakahimo sa grupo diha sa video nga malampuson kaayo? Unsay 
inyong buhaton isip grupo aron makabaton og kasinatian nga makapausab 
sa kinabuhi?

Hisguti: 

KON WALAY MAGTUTUDLO, UNSAON NAMO PAGKASAYUD UNSAY 
BUHATON?

Sayon ra kini. Sunda lamang ang mga materyal. Ang matag kapitulo sa 
workbook adunay unom ka bahin:

Mo-report: Maghisgut sa pag-uswag nga inyong nahimo kabahin sa inyong 
mga commitment niana nga semana.

Foundation: Moribyu og baruganan sa ebanghelyo nga mosangput 
ngadto sa mas maayo nga espiritwal nga self-reliance.

Magkat-on: Magkat-on og praktikal nga mga kahanas nga mosangput 
ngadto sa mas maayo nga temporal nga self-reliance.

Mamalandong: Maminaw sa Espiritu Santo nga motanyag og inspirasyon.

Mo-commit: Mosaad sa pagsunod sa mga commitment niana nga sema-
na nga makatabang kaninyo sa pag-uswag.

Mobuhat: Sulod sa semana, mobuhat sa unsay inyong nakat-unan.

UNSAON SA PAGGAMIT NIINI NGA WORKBOOK

KON MAKITA NINYO KINI NGA MGA PROMPT, SUNDA KINING MGA DIREKSYON:

Basaha Tan-awa Hisguti Mamalandong Kalihokan

Usa ka tawo ang 
mobasa og kusog 
para sa tibuok 
grupo.

Ang tibuok grupo 
manan-aw sa 
video.

Ang mga sakop 
sa grupo 
mopaambit og 
mga hunahuna 
sulod sa duha 
ngadto sa upat ka 
minuto.

Ang mga 
indibidwal 
hilum nga 
mokonsiderar, 
mamalandong, 
ug mosulat sulod 
sa duha o tulo ka 
minuto.

Ang mga sakop 
motrabaho nga 
magtinagsa o 
dunay kauban 
sulod sa piho nga 
panahon.

CERTIFICATE OF COMPLETION

Ang mga miyembro sa grupo kinsa mitambong ug mituman sa ilang mga 
commitment mahimong makadawat og self-reliance certificate gikan sa LDS 

in  o g . an-a a a pa ina  .

Basaha:

Basaha:
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“Ako mianhi aron sila 
makabaton og kinabu-
hi, ug sa pagkabaton 
niini sa madagayaon 
gayud.”

JUAN 10:10

Juan 10:10 (naa sa tuo)
Unsa ang abunda [madagayaon] nga kinabuhi?
“He Polished My Toe [Gipaituman Niya ang Tudlo sa Akong Tiil],” 
anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay video? Basaha ang pahina 5.)
Nagtuo ba kamo nga dunay solusyon ang inyong mga problema? 
Unsaon nato nga mahimong takus sa gahum sa Ginoo nga 
motabang kanato?
Ang Handbook 2 nga reference ug ang kinutlo gikan ni Elder Dallin 
H. Oaks (naa sa tuo). Ang pagkahimong self-reliant wala magpasa-
but nga atong mabuhat o makab-ot ang bisan unsa nga atong 
mahunahunaan. Hinoon, kini mao ang pagtuo nga pinaagi sa 
grasya, o sa makaabag nga gahum, ni Jesukristo ug sa atong 
kaugalingong paningkamot, kita makahimo sa pag-angkon sa 
tanang espiritwal ug temporal nga mga panginahanglan sa 
kinabuhi nga atong gikinahanglan alang sa atong kaugalingon ug 
sa atong mga pamilya. Ang self-reliance mao ang ebidensya sa 
atong pagsalig o pagtuo diha sa gahum sa Dios nga makapabal-
hin sa mga bukid sa atong kinabuhi ug sa paghatag kanato og 
kalig-on aron modaug bato sa mga pagsulay ug mga kasakit.

Sa unsang paagi nga natabangan kamo sa grasya ni Kristo sa 
pag-angkon og espiritwal ug temporal nga mga kinahanglanon sa 
kinabuhi?

KALIHOKAN

Step 1: Pagpili og usa ka partner ug basaha ang matag baruganan sa ubos.
Step 2: Hisguti ngano nga ang pagtuo niini nga mga kamatuoran makatabang 
kaninyo nga mahimong mas self-reliant.

MGA BARUGANAN SA DOKTRINA SA SELF-RELIANCE

1. Ang self-reliance usa ka sugo. “Ang Simbahan ug ang mga miyembro niini 
gisugo sa Ginoo nga mahimong mapaning-
kamuton sa kaugalingon [self-reliant] ug dili 
magsalig” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente 
sa Simbahan: Spencer W. Kimball [2006], 146).

2. Ang Dios makahimo ug mohatag og 
paagi alang sa Iyang matarung nga 
mga anak nga mahimong 
self-reliant.

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa pagha-
tag sa akong mga santos, kay ang tanan nga 
mga butang akò” (D&P 104:15).

3. Ang temporal ug espiritwal usa ra 
ngadto sa Dios.

“Busa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha 
kaninyo nga ang tanan nga mga butang ngari 
kanako mga espirituhanon” (D&P 29:34).

Pamalandungi:
Hisguti:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

MY FOUNDATION: ANG SELF-RELIANCE 
USA KA BARUGANAN SA KALUWASAN—
Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

“Ang self-reliance mao 
ang abilidad, pasalig, 
ug paningkamot sa 
pagsangkap sa 
espiritwal ug temporal 
nga mga kinahangla-
non sa kinabuhi alang 
sa kaugalingon ug sa 
pamilya. Samtang ang 
mga miyembro 
mahimong self-reliant, 
sila usab mas makahi-
mo sa pagserbisyo ug 
pag-atiman sa uban.”

HANDBOOK 2: ADMI-
NISTERING THE 
CHURCH (2010), 6.1.1

“Bisan unsa pay 
hinungdan sa atong 
pagsalig sa uban sa 
mga desisyon o mga 
kapanguhaan nga 
atong mahimo sa 
atong mga kaugali-
ngon kini makapaluya 
kanato sa espirituha-
nong paagi ug maka-
pahinay sa atong 
pag-uswag  sa unsay 
gitinguha sa plano sa 
ebanghelyo kanato.”

DALLIN H. OAKS, 
“Paghinulsol ug 
Kausaban,” Ensign o 
Liahona, Nob. 2003, 
40



5

“Kon ang tawo dili 
self-reliant dili siya 
makagamit niining 
kinaiyanhong mga 
tinguha sa pagserbisyo. 
Unsaon nato sa 
paghatag kon walay 
ikahatag ? Ang pagka-
on alang sa gigutom 
dili magagikan sa 
walay sulod nga mga 
estante. Ang kwarta 
aron sa pagtabang sa 
nanginahanglan dili 
maggikan sa walay 
sulod nga pitaka. Ang 
pagsuporta ug pagpa-
sabut dili maggikan sa 
mga tawong naglisud 
sa emosyonal nga 
paagi. Ang panudlo dili 
maggikan sa tawo nga 
walay kahibalo. Ug ang 
labing importante sa 
tanan, ang espirituha-
nong paggiya dili 
makuha gikan sa 
huyang sa espirituha-
nong paagi.”

MARION G. ROMNEY, 
“The Celestial Nature 
of Self-Reliance,” 
Ensign, Nob. 1982, 93

Basaha ang kinutlo gikan ni Presidente Marion G. Romney (naa sa 
tuo). Unsaon ninyo pagkahibalo nga nahimo na kamong mas 
self-reliant?
I-commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton sulod sa 
semana. I-tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag 
commitment [pasalig]:

 Basaha ang sulat sa Unang Kapangulohan sa sulod sa 
atubangang hapin, ug badlisi ang gisaad nga mga panalangin. 
Unsa ang kinahanglan ninyong buhaton aron maangkon kini? 
Isulat ang inyong mga hunahuna diha sa ubos.

 Ipaambit ang inyong nakat-unan karon mahitungod sa 
self-reliance ngadto sa inyong pamilya o mga higala.

Hisguti:

I-commit [Ipasalig]:

IYANG GITRAPOHAN ANG TUDLO SA AKONG TIIL

Kon dili mo makatan-aw sa video, basaha kini nga script.

ELDER ENRIQUE R. FALABELLA: Sa 
nagtubo pa ko, naglisud mi. Nahinum-
dom ko usa ka adlaw nga miduol ko ni 
papa ug miingon niya, “Pa, nagkina-
hanglan ko og bag-ong sapatos. Kini 
guba na.” Mihunong siya ug gitan-aw 
ang akong sapatos ug nakita nga guba 
na gyud. Miingon siya, “Siguro mahimo 
ra nato ning ayuhon.” Mikuha siya og 
gamay nga itom nga pangpasinaw sa 
sapatos ug gipasinawan ang akong 
sapatos, sinaw na kini og nindot. 
Giingnan ko niya, “Karon anak, maayo 
na kini.” Mitubag ko, “Wala pa. Makita 
gihapon ang akong tudlo sa tiil nga 
milapos sa sapatos.” Miingon siya, “Ok, 
ayuhon pud nato kana!” Mikuha siya og 
gamay nga itom nga pangpasinaw ug 
gipaituman ang akong mga tudlo sa tiil!

Nianang adlawa akong nakat-unan nga 
dunay solusyon sa matag problema. 
Kumbinsido ako nga kining baruganan 
sa self-reliance ug inisyatibo maoy 
paagi sa pagpadali sa buhat sa Ginoo. 
Usa kini ka bahin sa buhat sa kaluwa-
san. Kitang tanan mas momaayo kay sa 
unsa kita karon. Wagtanga ang inyong 
kakulang sa kadasig. Daghang higayon 
nga kontento ra kaayo ta, ug kini 
moguba sa atong paglambo. Ang 
matag adlaw mao ang adlaw nga 
makahimo ko og kalamboan kon 
mohukom ko nga mohimo og lahi sa 
pagpalambo sa kulang nga akong 
nahimo. Kon buhaton ninyo uban sa 
pagtuo, gamit ang pagtuo ug paglaum 
kang Kristo nga naa Siya nga motabang 
nimo, makit-an nimo ang paagi nga 
molambo sa mga butang nga temporal 
ug espiritwal. Kini gumikan kay buhi ang 
Dios ug kamo Iyang anak.”

Balik sa pahina 4.
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1: ANG HIMAYA SA DIOS MAO ANG SALABUTAN

Samtang sugdan ninyo sa pagsuhid ang inyong mga opsyon sa edukasyon, 
ang Langitnong Amahan motabang kaninyo nga makakita sa mga posibili-
dad nga abli alang kaninyo. Magsugod kamo niini nga pagdiskubre pinaagi 
sa pagkat-on mahitungod niining mga butanga:

 1. Aduna kamoy balaan nga potensyal.

 2. Ang edukasyon usa ka taytayan ngadto sa self-reliance [makatabang 
nga mahimong self-reliant].

 3. Hibaloi kon pila ang inyong gikinahanglan nga kita aron mahimong 
self-reliant.

 4. Sugdi ang inyong plano sa self-reliance

1. ADUNA KAMOY BALAAN NGA POTENSYAL

Ang himaya sa Dios mao ang salabutan, o, sa lain nga mga pulong, kahayag 
ug kamatuoran” (D&P 93:36). Gusto sa Dios nga makabaton kamo og 
salabutan. Gusto Niya nga mahibalo kamo unsay buhaton niining kinabu-
hia. Gusto Niya nga mahibalo kamo unsaon sa pagsangkap sa inyong 
kaugalingon ug sa inyong pamilya, sa espirituhanon ug temporal nga paagi.

Kanus-a kamo natabangan sa Dios sa pagkat-on og butang nga nagtugot 
kaninyo nga mahimong mas maayo nga tigsangkap alang sa inyong kaugali-
ngon o sa inyong pamilya?

Hisguti: 

Isip anak sa Dios, nakapanunod kamo og balaanong mga kinaiya ug mga 
abilidad ug adunay potensyal nga mahimong sama sa inyong Langitnong 
mga Ginikanan. Makapalambo kamo niini nga mga kinaiya ug mga abilidad 
pinaagi sa kasinatian ug edukasyon. Makakuha kamo og edukasyon ug 
training pinaagi sa pag-eskwela, pag-enroll sa usa ka training program, 
pagkat-on sa trabaho, pagkat-on diha sa internet, pagbasa og mga libro, ug 
daghan pang ubang paagi.

“Ang edukasyon mao ang yawe ngadto sa oportunidad” (Gordon B. Hinck-
ley, “The Perpetual Education Fund,” Ensign, Mayo 2001, 53).

Basaha:

Basaha:

Basaha:

MAGKAT-ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos
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○ Duha kaninyo daklit nga mosaysay mahitungod sa usa ka tawo nga 
inyong kaila kinsa nakapalambo sa iyang kinabuhi pinaagi sa dugang nga 
edukasyon o training.

○ Sa unsang paagi ang edukasyon o training makadugang sa inyong mga 
abilidad ug makaabli sa mga pultahan sa oportunidad nganha kaninyo?

Hisguti: 

2. ANG EDUKASYON USA KA TAYTAYAN NGADTO SA SELF-RELIANCE

Tingali adunay gintang tali sa unsa kamo ka self-reliant karon ug kon asa 
ninyo gusto. Ang inyong gintang mahimong dako o gamay, apan kini usa ka 
gintang nga angay latason. Ang edukasyon ug training makatabang sa 
pagsumpay niana nga gintang. Ang edukasyon ug training mosangput 
ngadto sa mas maayong trabaho, mas dakong kinitaan, ug napalambo nga 
self-reliance.

Ang taytayan sa sunod nga pahina nagrepresentar sa dalan nga inyong 
sundon uban niini nga grupo sa self-reliance. Mouswag kamo pinaagi niini 
nga mga lakang padulong sa mas dako nga pagka-self-reliance.

KALIHOKAN (5 minutos)

Pagpuli-puli sa pagbasa sa mga parte sa taytayan (sa pahina 8) ug hisguti unsa ang labing 
lisud o labing sayon alang kaninyo.

Basaha:
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Ikaw ang mag-igo sa paghimo og desisyon ug paningkamot nga molatas sa taytayan.

Pili og trabaho
• Makasabut sa 

merkado sa 
panarbaho

• Pagkumpara ug 
pagpili

Pilia ang imong 
edukasyon

• Pagkumpara ug 
pagpili

• Bayad alang sa 
imong training

Magmalampu-
son sa imong 

edukasyon
• I-prioritize ug 

pagdumala
• Epektibong 

magtuon

Pangandam 
alang sa 

workforce
• Humana ang 

imong training
• Sugdi ang imong 

pagpangita og 
trabaho

Pla

no alang sa kalampusan Trabaho alang sa kalampusan

Kompletuha ang 
Imong Edukasyon

Sugdi ang Imong 
Edukasyon

Edukasyon alang sa Mas Maayong Trabaho
Usa ka Taytayan ngadto sa Self-Reliance
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Samtang mopadayon kamo sa pag-uswag sa inyong self-reliance, tingali 
motabok kamo sa taytayan sa makadaghang higayon sa inyong kinabuhi 
aron makabaton sa labing bag-o nga mga kahanas sa inyong propesyon, 
mahashasan ang mga kahanas sa trabaho, o mobalhin og trabaho o 
propesyon.

3. HIBALOI KON PILA ANG INYONG GIKINAHANGLAN NGA KITA 
ARON MAHIMONG SELF-RELIANT

“Ang self-reliance mao ang katakus, commitment [pasalig], ug paningkamot 
sa pagsangkap sa espiritwal ug temporal nga mga panginahanglan sa 
kinabuhi alang sa kaugalingon ug sa pamilya” (Handbook 2: Administering the 
Church [2010], 6.1.1).

Usa sa unang mga lakang sa inyong dalan sa edukasyon mao ang pagtino 
kon pila ang kinitaan nga inyong gikinahanglan aron mahimong self-reliant. 
Sa higayon nga masayud kamo pila ang kinitaan nga inyong gikinahanglan, 
makasugod kamo sa pagsuhid sa potensyal nga mga trabaho ug gikina-
hanglan nga training.

Aron sa pagtabang kaninyo nga masayud pila ang kinitaan nga inyong 
gikinahanglan, subaya ang inyong inadlaw nga kinitaan ug gasto diha sa usa 
ka notebook. Sa katapusan sa matag semana, isumada ang mga numero 
ug i-rekord ang total nga mga kantidad diha sa Rekord sa Kinitaan ug Gasto 
nga Talaan diha sa pahina 15. Gamiton ninyo kini nga rekord sa mosunod 
nga pipila ka semana. Kini nga impormasyon makatabang kaninyo sa 
pagpili og angay nga trabaho ug training nga subayon.

Basaha:

Basaha:
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4. SUGDI ANG INYONG PLANO SA SELF-RELIANCE

Sa mosunod nga pipila ka semana, mohimo kamo og plano sa self-reliance. 
Aron makasugod sa inyong plano sa self-reliance, sugdi og usa ka tumong 
sa self-reliance. Sama pananglit, ang usa ka partisipante misulat:

“Makakuha ko og trabaho nga mosweldo og labaw og 20,000 kay sa akong 
kita karon aron makasangkap ko sa akong pamilya ug makatigum alang sa 
mga emerhensya.”

KALIHOKAN (5 minutos)

Isulat ang inyong tumong sa self-reliance diha sa ubos. Ayaw kabalaka kon dili kini perpekto. 
Aduna kamoy daghang kahigayunan sa pag-usab niini. Sulod sa semana, pag-ampo mahitu-
ngod sa inyong tumong sa self-reliance ug pakig-istorya sa mga sakop sa pamilya o mga 
higala mahitungod niini. Usaba kini kon gikinahanglan.

Ang Akong Tumong sa Self-Reliance

Ako  

aron ako  .

Unsa ang labing importante nga mga butang nga inyong nakat-unan sa 
miting sa grupo karong adlawa?

Hisguti: 

Basaha:
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Hunahunaa sa tagsa-tagsa ang unsay inyong nakat-unan karon ug ikonsiderar ang unsay gusto 
nga ipabuhat sa Ginoo kaninyo. Basaha ang kasulatan o ang kinutlo sa ubos ug pagsulat og 
mga tubag sa mga pangutana.

“ ng io  na a  kon kin a kita. . . . ng I ang p ano ao ang pag- a  
kanato ngadto sa mas labaw pa kay sa unsa kita kaniadto—labaw pa kay sa 
atong mahunahuna. Sa matag lakang sa pagtuo diha sa dalan sa pagkadisi-
pulo, motubo kita ngadto sa mga binuhat sa mahangturon nga himaya ug 
walay kinutuban nga kalipay nga maoy gidesinyo nga atong makab-ut” 

i t   . t o , “ a -anon a i a a I ang aga g a -on a i,” 
Ensign o Liahona, Mayo 2016, 104).

Unsa ang labing makahuluganon nga mga butang nga akong nakat-unan 
karon?

Unsa ang akong buhaton isip resulta sa unsay akong nakat-unan karon?

MAMALANDONG—Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos
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1: ANG HIMAYA SA DIOS MAO ANG SALABUTAN

Uban sa tabang sa ubang tawo, makahimo kamo og dagkong mga butang. 
Sama pananglit, ang mga misyonaryo adunay mga companion alang sa 
suporta. Sa atong mga grupo, aduna kitay mga “action partner.” Kada 
semana mopili ug makigtrabaho kita sa usa ka action partner. Ang mga 
action partner motabang sa usag usa sa pagtuman sa mga commitment 
pinaagi sa:

○ Pagtawag, pag-text, o pagbisita sa usag usa sulod sa semana.

○ Pakig-istorya mahitungod sa unsay atong nakat-unan sa grupo.

○ Pag-awhag sa usag usa sa pagtuman sa mga commitment.

○ Pagtinambagay sa usag usa mahitungod sa mga hagit.

○ Pag-ampo alang sa usag usa.

Sa unsang paagi nga natabangan kamo og tawo sa pagbuhat og lisud nga 
butang?

Hisguti: 

Ang pagkahimong action partner dili lisud o magkinahanglan og dakong 
oras. Aron sa pagsugod sa pag-istoryahanay, mahimo kamong mangutana:

○ Unsay imong nagustuhan sa milabay nga miting sa atong grupo?

○ Unsa nga maayo nga mga butang ang nahitabo kanimo karong 
semanaha?

○ Giunsa nimo paggamit ang baruganan sa My Foundation niining 
semanaha?

Ang labing importante nga bahin sa diskusyon mao ang pagtabang sa 
usag usa sa pagtuman sa mga commitment. Mahimo ka nga 
mangutana:

○ Kumusta na man ang imong mga commitment?

○ Kon wala ka makatuman sa pipila niini, nagkinahanglan ka ba og 
tabang?

○ Unsaon nako nga labing makasuporta sa imong mga paningkamot?

Basaha:

Basaha:

MGA ACTION PARTNER
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KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Pagpili og tawo diha sa grupo nga mahimo ninyong action partner.
○ a i o ka ong ag-i i  og pa tn  atag ana kon g to nin o.
○ Sa kinati k-an, ang ga a tion pa tn  a a og k o g i i akop a pa i a.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa pagkontak

Step 2: Isulat kon unsaon ug kanus-a ninyo kontakon ang usag usa niining semanaha.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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1: ANG HIMAYA SA DIOS MAO ANG SALABUTAN

MO-COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos

Matag semana mohimo kita og mga commitment. Sa atong pagkita sa sunod semana, magsu-
god kita pinaagi sa pag-report kabahin sa atong mga commitment. Basaha og kusog ang matag 
commitment ngadto sa inyong action partner. Isaad nga motuman sa inyong mga commitment 
ug dayon pirma sa ubos.

AKONG MGA COMMITMENT

A  Akong ipraktis ug ipaambit ang baruganan sa My Foundation karong semanaha.

B  Akong sugdan ang akong plano sa self-reliance pinaagi sa pag-ampo mahitungod 
sa akong tumong sa self-reliance ug pakig-istorya sa mga sakop sa pamilya o mga 
higala mahitungod niini.

C  Akong subayon ang akong inadlaw nga mga gasto.

D  Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner



15

REKORD SA KINITAAN UG GASTO

PILA MAN ANG AKONG GASTO KADA SEMANA?

Semana 
1

Semana 
2

Semana 
3

Semana 
4

Semana 
5

Semana 
6

Kinitaan

Mga Gasto

Mga ikapulo, mga halad

Mga Tinigum

Pagkaon

Panimalay

Mga gasto sa medikal

Transportasyon

Mga galastuhan sa 
pag-eskwela

Mga bayad sa utang

Mga sinina

Utilities

Telepono

Entertainment

Insurance

Uban pa

Total sa mga gasto 
kada bulan

MGA KAPANGUHAAN
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MUBO NGA MGA SULAT
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PANGANDAM ALANG 
SA KALAMPUSAN

BARUGANAN SA MY FOUNDATION
○	 Pagdumala	sa	Kwarta

MGA BARUGANAN, MGA KAHANAS, 
UG MGA GAWI NGA 
PANG-EDUKASYON
	1.	 Paghimo	og	mga	Desisyon
	2.	 Ang	mga	Kompaniya	Modawat	og	mga	

Tawo	nga	Makahatag	og	Benepisyo
	3.	 Hibaloi	Unsay	Inyong	Ikatanyag	sa	mga	

Employer
	4.	 Hibaloi	Kinsa	ang	Pakig-istoryahan
	5.	 I-update	ang	Inyong	Plano	sa	Self-Reliance

2
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MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Mopraktis ug mopaambit sa baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Sugdan ang akong plano sa self-reliance pinaagi sa pag-ampo 
mahitungod sa akong tumong sa self-reliance ug pakig-istorya sa 
mga sakop sa pamilya o mga higala mahitungod niini.

C  Mosubay sa akong inadlaw nga mga gasto.

D  Mokontak ug mosuporta sa akong action partner.

STEP 1: MOTIMBANG-TIMBANG UBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)
Paggahin og pipila ka minuto sa pagtimbang-timbang sa inyong mga paningkamot sa 
pagtuman sa imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Pagtim-
bang-timbang sa Akong mga Paningkamot” sa sinugdanan niini nga workbook. Ipaambit ang 
inyong pagtimbang-timbang ngadto sa inyong partner ug hisguti uban kaniya ang panguta-
na sa ubos. Mo-initial dayon siya sa luna nga giandam.

Unsa nga mga hagit ang inyong nasugatan sa pagtuman sa inyong mga 
commitment niining semanaha?

Hisguti: 

PAGTIMBANG TIMBANG SA AKONG MGA PANINKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat.  
Pamalandungi ang mga paagi nga imong mapadayon ang paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag-anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug Ipakigbahin ang Baruganan sa Ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Mobuhat sa Akong Plano sa Self-Reliance

Ⓒ
Pagpalig-on sa mga Kahanas ug mga Kinaiya

Ⓓ
Pagkontak ug Pag-abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

Ehemplo Maghinulsol ug magmasulundon ● ● ● I-update ang akong Plano sa 
Self-Reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
Ang self-reliance usa ka baruganan 
sa kahimayaan ● ● ● Magsugod sa akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Pagdumala sa kwarta ● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
panarbaho sa akong dapit ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 3
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Ikumpirma ang akong napili nga 

trabaho ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4
Paningkamot sa pagtuon: 
pagdesisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag-abut didto

● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 5 Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● I-kumpirma ang akong 
edukasyon o gipili nga training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 6
Trabaho: moako og responsibilidad 
ug paglahutay ● ● ● Magmugna og plano sa panalapi 

alang sa akong edukasyon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Maghiusa, moserbisyo sa uban ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ● Mopakigbahin sa akong plano sa self-reliance 

uban sa akong pamilya o mga higala ● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Gamiton ang Panahon sa 
Maalamon nga Paagi ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpili og usa: i-prioritize, buntuga ang 
paglangay langay, buntuga ang mga makabalda ● ● ● ● ● ● ________

Semana 9
Makig-istorya: mohangyo ug 
maminaw ● ● ● I-update ang akong plano sa 

Self-reliance ● ● ●
Pagpili og usa: sabton ang mga kinahanglanon, 
sabton ang stelo sa pagkat-on, idumala ang 
kakapoy

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10 Sulbad sa mga Problema ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: mga kinaiya sa pagtuon, 
pagkompleto sa mga assignment, pag-andam 
alang sa mga test

● ● ● ● ● ● ________

Semana 11 Ipakita ang Kaligdong [Integrity] ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: motrabaho uban sa tigtudlo, 
magkat-on gikan sa kapakyasan, ipadayon ang 
mga pasalig

● ● ● ● ● ● ________

Semana 12
Modawat og mga ordinansa sa 
templo ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpraktis og usa ka kahanas, o kinaiya. ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN:  Gamay nga Paningkamot

 Arang arang nga Paningkamot

 Dakong Paningkamot

MO-REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

2: PANGANDAM ALANG SA KALAMPUSAN
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)
Human matimbang-timbang ang inyong mga paningkamot, paggrupo kamo og balik ug 
i-report ang inyong mga resulta. Lakaw libut sa grupo ug ang matag usa mosulti kon gigra-
duhan ba ninyo ang inyong kaugalingon og “red,” “yellow”, o “green” alang sa matag usa sa 
mga commitment sa miaging semana.

STEP 3: MOPAAMBIT SA INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)
Karon ipaambit isip grupo ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa pagpaningka-
mot sa pagtuman sa inyong mga commitment sulod sa semana.

○ Unsa ang inyong mga kasinatian sa pagpraktis ug pagpaambit sa 
baruganan sa My Foundation?

○ Unsay inyong nakat-unan samtang nag-ampo kamo mahitungod sa 
inyong tumong sa self-reliance ug nakig-istorya sa mga sakop sa pamilya 
o mga higala mahitungod niini?

○ Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa pagsubay sa inyong mga gasto?
○ Sa unsang paagi ang pagtrabaho uban sa usa ka action partner nakata-

bang kaninyo?

Hisguti: 

STEP 4: MOPILI OG MGA ACTION PARTNER (2 minutos)
Pagpili og action partner gikan sa grupo alang niining moabut nga semana. Sa kinatibuk-an, 
ang mga action partner susama og sekso ug dili sakop sa pamilya.

Paggahin og pipila ka minuto karon aron makighimamat sa inyong action partner. Ipaila ang 
inyong mga kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo pagkontak ang usag usa sa tibuok 
semana.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa pagkontak

Isulat kon unsaon ug kanus-a ninyo kontakon ang usag usa niining semanaha.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB



20

“Bayad og ikapulo 
[tithes] ug mga halad 
[offerings], . . . likayi 
ang utang, . . . pagga-
mit og badyet, . . . 
determinaha kon 
unsaon pagpakunhod 
sa inyong gasto alang 
sa mga dili kaayo 
mahinungdanon . . . 
[ug] disiplinaha ang 
inyong kaugalingon sa 
pagsunod sa plano sa 
badyet.”

ANDAMA ANG MATAG 
BUTANG NGA KINA-
HANGLANON: PANALA-
PI SA PAMILYA 
(booklet, 2007), 3

MY FOUNDATION: PAGDUMALA SA KWARTA—
Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Nganong ang pagdumala sa kwarta lisud kaayo—ug importante 
kaayo?

“First Things First! [Unahon ang mga Butang nga Kinahanglanon!]” 
anaa sa srs .lds .org/ videos. a a  i o  a a a ang pa ina  .

Nganong kinahanglan man nga atong subayon ug tigumon ang 
atong kwarta?

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:78 ug ang pamahayag gikan sa All 
Is Safely Gathered In (naa sa tuo)

Basaha ang self-reliant nga pamaagi sa pagdumala sa kwarta 
(ubos). Unsaon nato nga mahimo kini nga kinaiya?

SELF-RELIANT NGA PAMAAGI

➀
Pagtrabaho nga makugihon 

ug maalamon aron  
makadawat og kwarta.

➁
Bayaran og una ang Ginoo.

➂
Bayaran og ikaduha ang 

atong kaugalingon.

➃
Dayon mogasto kita og ubos 

kay sa atong kinitaan ug 
likayan ang utang.

Kinitaan Mga Ikapulo  
ug Mga Halad

Mga Tinigum Kasamtangang galastu-
han sa panginabuhi

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

“Ug usab, sa pagkati-
nuod Ako moingon 
nganha kaninyo, 
mahitungod sa inyong 
mga utang—tan-awa 
mao kini ang akong 
kabubut-on nga kamo 
kinahanglan mobayad 
sa inyong tanan nga 
mga utang.”

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 104:78
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KALIHOKAN

Step 1: Tagsa-tagsa nga ribyuha ang inyong mga paggasto sa ubos.

UNSA ANG AKONG GIBATI MAHITUNGOD SA AKONG PAGGASTO?

Kategoriya
Gamay ra 
kaayo ang 

akong gasto

Maayo ang 
akong gibati 

sa akong 
paggasto

Sobra ra 
kaayo ang 

akong gasto

EHEMPLO  Sinina ✓
Mangaon sa mga restawran

Mga grocery

Snack ug mga mainom

Entertainment

Panimalay

Utilities

Mga sinina

Mga galamiton sa balay

Transportasyon

Insurance

Telepono

Mga bayad sa utang

Ikapulo

Mga donasyon sa kalooy

Uban pa

Step 2: Basaha ang kinutlo gikan ni Elder Robert D. Hales (naa sa tuo). Hisguti kon 
sa unsang paagi ninyo maminusan ang mga paggasto sa mga kategoriya diin 
sobra ra kaayo ang inyong gasto.

I-commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton sulod sa 
semana. I-tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag 
buluhaton.

 Mosubay sa inyong kinitaan ug gasto kada adlaw. Sa katapu-
san sa semana, isumada ang mga numero ug i-rekord ang 
total nga mga kantidad diha sa Rekord sa Kinitaan ug Gasto 
nga Talaan diha sa pahina 15.

 Mopaambit sa inyong nakat-unan karon mahitungod sa 
pagdumala og kwarta ngadto sa inyong pamilya o mga higala.

I-commit [Ipasalig]:

“Daw ang pagbati nga 
dunay katungod sa 
mga butang anaa sa 
kultura karon. Kon 
mabug-atan kita sa 
sobra nga utang, atong 
. . . gibutang ang atong 
kaugalingon sa 
tinuyoan nga pagpauli-
pon, sa paggahin sa 
tanan natong pana-
hon, sa tanan natong 
kusog, ug sa tanan 
natong pamaagi sa 
pagbayad sa atong 
mga utang. . . . 
Kinahanglan gayud 
nga kita . . . mohimo 
og plano sa paggasto 
ug pagtigum—sa 
pagbadyet—ug moila 
tali sa mga gusto 
[wants] ug sa mga 
panginahanglan 
[needs].”

ROBERT D. HALES, 
“Seek and Attain the 
Spiritual High Ground 
in Life” (fireside sa 
Church Educational 
System, Mar. 2009), 
lds .org/ media -library
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UNAHON ANG MGA BUTANG NGA KINAHANGLANON!

Kon dili mo makatan-aw sa video, pagpili og mga tahas [role] ug basaha kini nga script.

SITWASYON: Batang lalaki ug batang 
babaye, nagsul-ob og sinina sa mga ham-
tong, naglihok nga sama sa ilang mga 
ginikanan.

BATANG LALAKI: Abut na ko, ‘langga.

BATANG BABAYE: Maayong pag-abut. Uy, 
kapoy lagi ka tan-awon.

BATANG LALAKI: Ikaw pud. Daghan ka og 
gitrabaho, dili ba?

BATANG BABAYE: Aw, kinahanglan man 
gyud ta’ng motrabaho, di ba?

BATANG LALAKI: Mikita ko og 10 karon.

BATANG BABAYE: Oy, kanindot nga panala-
ngin. Nan, unahon ang mga butang nga 
kinahanglanon. Atong bayaran ang atong 
ikapulo, dili ba?

BATANG LALAKI: Apan unsa man kon 
makulang ang atong kwarta?

BATANG BABAYE: Diha na mosulod ang 
pagtuo!

BATANG LALAKI: Okey. Nan unsa man ang 
sunod?

BATANG BABAYE: Ah, kinahanglan ta’ng 
mopalit og pagkaon ug molain og pangplete 
ug mobayad sa abangan. Ug dayon nindot 

nta kon opa it ta og ingk anan . . .

BATANG LALAKI: Apan dili pwede. Tan-awa 
gud? Wala tay igong kwarta.

BATANG BABAYE: Pwede kaha ta’ng 
manghulam?

BATANG LALAKI: Ingon sila nga ang utang 
delikado. Dili ta ganahang magkaproblema.

BATANG BABAYE: Okey. Sakto ka. Unsa may 
atong buhaton niini?

BATANG LALAKI: Ato kining tigumon! Dili ta 
kahibalo sa manghitabo.

BATANG BABAYE: Maayo kana. Pero wala 
nay nahabilin para lingaw-lingaw.

BATANG LALAKI: Naa man ang usag usa 
nato! Ug sulayan nako nga madugangan ang 
akong kinitaan.

BATANG BABAYE: Sulayan nako nga 
maminusan ang gasto!

BATANG LALAKI: Nianang paagiha magma-
lipayon ta—ug self-reliant!

BATANG BABAYE: Husto! Dili man kana 
lisud kaayo. Nganong gilisud-lisud man kana 
sa mga dagko?

BATANG LALAKI: Ah, nahibalo na ka. Ingon 
ana gyud nang mga dagko.

Balik sa pahina 20.

MY FOUNDATION: PAGDUMALA SA KWARTA
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Sa miaging semana inyong nakat-unan nga ang edukasyon ug training 
mahimong usa ka taytayan ngadto sa self-reliance, paingon sa mas maa-
yong trabaho ug dugang nga kinitaan. Karong semanaha magsugod kamo 
sa pagsusi unsa nga trabaho ang inyong gusto. Ang pagkat-on mahitungod 
sa mosunod makatabang kaninyo samtang magtan-aw kamo sa umaabut 
nga mga oportunidad sa panarbaho:

1. Himoa ang mga desisyon.

2. Ang mga kompaniya modawat og mga tawo nga makahatag og 
benepisyo.

3. Hibaloi unsay inyong ikatanyag sa mga employer.

4. Hibaloi kinsa ang pakig-istoryahan.

5. I-update ang inyong plano sa self-reliance.

1. PAGHIMO OG MGA DESISYON

Si Presidente Thomas S. Monson kanunayng mipahinumdom kanato nga 
“ang mga desisyon motino sa destinasyon” (“Decisions Determine Destiny,” 
New Era, Nob. 1979, 4). Ang inyong dalan padulong sa self-reliance nagkina-
hanglan kaninyo nga mohimo og mga desisyon. Sa sumunod nga lima ka 
semana, magtinabangay kamo sa paghimo sa mosunod nga mga desisyon:

○ Unsa nga trabaho ang inyong gusto

○ Unsa nga edukasyon o training program ang inyong buhaton

○ Unsaon sa pagbayad sa inyong edukasyon o training

Unsa ang inyong gibati sa pagkasayud nga mohimo kamo niini nga mga 
desisyon sa mosunod nga pipila ka semana?

Hisguti: 

Basaha:

Basaha:

MAGKAT-ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos
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Tingali mabalaka kamo nga makahimo kamo og sayop nga pagpili kon unsa 
nga trabaho ang inyong buhaton ug unsa nga training ang inyong kuhaon. 
Daghang mga tawo ang manobra sa paghunahuna sa ilang mga desisyon. 
Gusto tingali nila og klaro kaayo nga mga tubag sa dili pa sila mopadayon. 
Apan ang Ginoo kasagaran mohatag kanato og “pagtulun-an human sa usa 
ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka lagda, diyutay dinhi ug diyutay 

i to”   p i : .

Ang Langitnong Amahan makatabang kaninyo sa paghimo og mga desis-
yon. Paminaw samtang si Elder David A. Bednar mitudlo kon sa unsang 
paagi ang Dios makigsulti kanato.

“Patterns of Light: Spirit of Revelation,” anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay 
video? Basaha ang  mga pahina 39–40.)

Sa unsang paagi ang Langitnong Amahan makatabang kaninyo sa mga 
desisyon kabahin sa trabaho o training?

Hisguti: 

Tingali wala pa kamo masayud sa hingpit kon unsa nga trabaho ang angay 
ninyong buhaton karon, apan buhata ang sunod nga lakang, ug dayon ang 
sunod nga lakang. Padayon sa pag-abante sa unahan. Pagtinguha og 
impormasyon, pamalandong, ug pag-ampo, apan ayaw pasobrahi og 
paghunahuna ug ayaw pagpundo diha sa pagduha-duha. Si Elder Dallin H. 
Oaks mitambag, “[Ang] pagpadayag ngadto sa mga anak sa Dios moabut 
kon sila naglihok” (“Sa Iyang Kaugalingong Panahon, Sa Iyang Kaugalingong 
Paagi,” Liahona, Ago. 2013, 22).

Unsaon nato sa pagtabang sa usag usa nga “maglihok” aron makadawat 
kita og pagpadayag nga atong gikinahanglan sa paghimo og mga desisyon?

Hisguti: 

Sa tibuok niini nga mga materyal, makasugat kamo og dili tinuod nga mga 
tawo kinsa naningkamot sa paghimo og mga desisyon samtang nagtinguha 
sila nga mahimong self-reliant.

Basaha:

Tan-awa:

Basaha:

Basaha:



25

Himamata si Stefano, edad 28. Si Stefano ulitawo ug nagpuyo ipon sa iyang 
mga ginikanan. Sa batan-on pa siya, mieskwela siya og usa ka tuig sa 
unibersidad aron mahimong usa ka engineer, apan miundang dayon siya. 
Dugay-dugay siya nga nagsige og ingon, “Kinahanglan gyud kong mobalik 
og eskwela, apan wala ko masayud unsay angay nakong eskwelahan.”

Kinahanglan nga modesisyon si Stefano unsa nga trabaho ang iyang gusto 
sa dili pa siya modesisyon unsa ang tun-an. Sama ni Stefano, magsugod 
usab kamo sa pagsusi unsa nga trabaho ang inyong gusto.

2. ANG MGA KOMPANIYA MODAWAT OG MGA TAWO NGA MAKAHA-
TAG OG BENEPISYO

Walay bisan unsa sa kinabuhi nga mohatag kanato og kalampusan nga 
walay paningkamot. Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon, “Ang 
trabaho mao ang milagro diin mapakita ang talento ug matinuod ang mga 
damgo” (“To a Man Who Has Done What This Church Expects of Each of Us” 
[Brigham Young University devotional, Oct. 17, 1995], 6, speeches .byu .edu).

Ang mga kompaniya mo-hire og mga tawo aron sa pagtabang kanila nga 
mokita og kwarta o mosulbad sa mga problema. Dili sila mo-hire og mga 
tawo aron lang ang mga empleyado mokita og kwarta. Kon maayo kamo 
motrabaho sa usa ka piho nga trabaho, ang mga kompaniya mahimong 
andam sa pag-hire kaninyo ug mosweldo kaninyo alang niana nga trabaho. 
Ang edukasyon ug training makatabang kaninyo nga makaangkon og mga 
kahanas ug pagkabatid nga makahatag og benepisyo sa usa ka kompaniya, 
nga moresulta sa mas maayo nga trabaho alang kaninyo.

Nganong importante man alang sa usa ka trabahante nga makahatag og 
benepisyo ngadto sa employer agig tugbang sa iyang sweldo?

Hisguti: 

Basaha:
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3. HIBALOI UNSAY INYONG IKATANYAG SA MGA EMPLOYER

Tungod kay ang mga employer nangita og mga tawo nga makahatag og 
benepisyo sa ilang kompaniya, importante nga masayud kamo kon unsay 
inyong ikatanyag sa mga employer. Unsa ang maayo ninyo nga mabuhat? 
Unsa ang mahimo kamong maayo nga mobuhat?

Ang Ginoo wala gayud mohatag og lista sa mga trabaho nga gihan-ay gikan 
sa labing importante ngadto sa pinakadili importante. Si Presidente Gor-

on  . in k  it o: “ i i nako ig apa an kon n a nga oka on ang 
inyong pilion sa kinabuhi basta ligdong lang kini. Usa ba ka mekaniko sa 
ak anan, a on, t o, kt i an, okto , a oga o, n go ant . . . . 

Apan kon unsa man kamo, kuhaa ang oportunidad sa pagbansay alang 
niini ug pahimusli og maayo kana nga oportunidad” (Teachings of Gordon B. 
Hinckley [1997], 172).

KALIHOKAN (10 minutos)

Isip grupo, buhata ang mosunod:

Step 1: Pag-abli og unom ka kopya niini nga basahon aron ang matag basahon nagpakita 
og lain-laing pahina tali sa mga pahina 27 ug 32. Kini nga mga pahina nagpakita og lain-laing 
matang sa trabaho. Ibutang ang mga basahon sa palibut sa kwarto.

Step 2: Karon, mobarug ang tanan ug motan-aw sa mga pahina.

Step 3: Barug duol sa pahina nga nagpakita og mga hulagway nga labing nagrepresentar sa 
mga kahanas ug mga abilidad nga aduna kamo karon o gusto ninyo nga maangkon. Ayaw 
pagkalibog sa mga hulagway. Ang ubang mga tawo ug mga lugar lahi tan-awon kay sa 
makita kini diha sa inyong dapit. Kon dili ninyo makita ang inyong mga kahanas ug mga 
abilidad diha sa mga hulagway, ipaambit sa uban ang mga abilidad nga aduna kamo o gusto 
nga maangkon.

Step 4: Ipaambit nganong gipili ninyo kana nga pahina.

Basaha:
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GANAHAN KONG MOTRABAHO GAMIT ANG AKONG MGA KAMOT
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GANAHAN KO SA PAGSIKSIK UG IMBESTIGASYON



29

GANAHAN KO NGA MAGMAMUGNAON UG ORIHINAL
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GANAHAN KO NGA MAKIGTRABAHO OG MGA TAWO



31

GANAHAN KO NGA MOAGNI SA UBAN
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GANAHAN KO NGA NAKATUTOK SA MGA DETALYE
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KALIHOKAN (10 minutos)

Sa inyong kaugalingon, hunahunaa sa hilum ang mosunod nga mga pangutana: Isulat ang 
inyong mga hunahuna sa ubos sa matag usa.

 1. Unsa nga matang sa trabaho ang natural lang kanako?

 

 

 

 

 2. Unsa nga trabaho ang nakapainteres kanako? Sama pananglit, gusto ba ko nga 
mamaligya og mga butang, moatiman og mga tawo, o magtukod og mga butang? 
Ganahan ba ko og detalyadong trabaho? Gusto ba ko nga i-assign ang trabaho 
kanako, o gusto nga akoy modumala sa akong trabaho?

 

 

 

 

 3. Unsa nga mga kahanas nga aduna na ko? Sama pananglit, hanas ba ko sa pagsulbad 
og mga problema, pagplano sa umaabut, o pagtrabaho gamit ang akong mga kamot?

 

 

 

 

 4. Unsa nga mga trabaho ang magtugot kanako sa paggamit sa mga kahanas nga aduna 
ko o gustong makat-unan?
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KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Pagsulat og tulo ka trabaho nga labing nakapainteres ninyo.

Step 2: Pagpuli-puli sa pagpangutana sa grupo:

“Aduna ba kaninyo nga nakahibalo kabahin niini nga mga trabaho?”

“Aduna ba kaninyo nga nakaila og tawo nga nagtrabaho karon sa bisan hain niini nga mga 
trabaho sa atong dapit?”

Step 3: Isulat ang bisan unsang ideya nga ilang gipaambit kaninyo.
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4. HIBALOI KINSA ANG PAKIG-ISTORYAHAN

Daghan sa mga kalihokan niini nga workbook nagkinahanglan nga makig-
istorya kamo sa uban gawas sa grupo.

Sama pananglit, ang labing maayong paagi aron mahibalo mahitungod sa 
usa ka trabaho mao ang pakig-istorya sa mga tawo nga nagbuhat niana nga 
trabaho. Usa sa inyong mga commitment niining semanaha mao ang 
pagsusi sa tulo ka trabaho nga kamo interesado pinaagi sa pakig-istorya sa 
mga tawo nga anaa niana nga mga posisyon. Kini nga panag-istoryahanay 
makatabang ninyo sa paghimo og maayong mga desisyon mahitungod sa 
inyong training ug umaabut nga trabaho.

Ang pipila sa mga tawo nga inyong mahimamat matinabangon kaayo ug 
interesado sa inyong kalampusan. Pwede sila nga mahimong mga “mentor” 
ninyo. Ang mentor usa ka tawo nga inyong gisaligan nga makatambag ninyo 
o makagiya ninyo. Ang mentor makahatag ninyo og mga ideya, mopataas 
sa inyong panan-aw, ug makatabang ninyo nga mapalambo ang inyong 
potensyal sa hingpit. Pag-ampo alang sa giya aron makakita ug makapalam-
bo niining espesyal nga mga panaghigalaay.

Ang pakig-istorya sa mga tawo mahitungod niini nga mga butang dili lisud. 
Mahimo kamong moingon, “Hi, Joseph. Naghunahuna ko nga mahimong 
computer programmer. Nasayud ko nga nagtrabaho ka isip usa ka pro-
grammer. Duna kay pipila ka minutos aron makapangutana ko nimo og 
pipila ka mga pangutana?” Kadaghanan sa mga tawo andam ug malipay 
nga motabang.

Kanus-a kamo nakapangutana og importanting pangutana sa usa ka tawo 
mahitungod sa trabaho ug nakadawat og tubag nga nakatabang?

Hisguti: 

Kon mangayo kamo og tambag gikan sa uban:

○ Pag-andam og pipila ka piho nga mga pangutana (siguroa nga haum 
ang mga pangutana).

○ Isulat kon unsa ang ilang isulti kaninyo.

○ Ayaw paggamit og mas taas nga oras kay sa inyong gihangyo (ipamubo 
kini).

○ Pagmatinahuron.

○ Ayaw panghangyo og trabaho sa tawo.

○ Pasalamati ang tawo sa iyang panahon.

Basaha:

Basaha:
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5. I-UPDATE ANG INYONG PLANO SA SELF-RELIANCE

KALIHOKAN (5 minutos)

I-update ang inyong plano sa self-reliance sa ubos. Sulod sa semana, pakigsulti sa mga tawo 
ug pagbasa (naa sa internet ug ubang mga kapanguhaan) mahitungod sa tulo ka trabaho 
nga inyong gihunahuna. Ang Langitnong Amahan mas nakaila kaninyo kay sa inyong pagkai-
la sa inyong kaugalingon. Pag-ampo karong gabhiona kon hain sa tulo ka mga opsyon sa 
trabaho ang labing maayo alang kaninyo. Mahimong maaghat kamo sa pagdugang og laing 
mga trabaho sa inyong lista o sa pagtangtang sa pipila ka mga trabaho.

Ang Akong Tumong sa Self-Reliance (kapitulo 1)

Ako  

aron ako  .

Ang Akong Plano sa Pagtrabaho

Akong itandi kining tulo ka mga trabaho:

1. 

2. 

3. 

Unsa ang labing importante nga mga butang nga inyong nakat-unan sa 
miting sa grupo karong adlawa?

Hisguti: 
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Hunahunaa sa tagsa-tagsa ang unsay inyong nakat-unan karon ug ikonsiderar ang unsay gusto 
nga ipabuhat sa Ginoo kaninyo. Basaha ang kasulatan o ang kinutlo sa ubos ug pagsulat og 
mga tubag sa mga pangutana.

“‘Sumalig ka sa Ginoo sa bug-os mong kasingkasing; Ug ayaw pagsalig sa 
i ong ka ga ingong a a tan . . . g i a aga an o a i ong ga 
alagianan” (Proverbio 3:5–6).

Unsa ang labing makahuluganon nga mga butang nga akong nakat-unan 
karon?

Unsa ang akong buhaton isip resulta sa unsay akong nakat-unan karon?

MAMALANDONG—Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos
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2: PANGANDAM ALANG SA KALAMPUSAN

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa inyong action partner. Isaad nga motuman 
sa inyong mga commitment ug dayon pirma sa ubos.

AKONG MGA COMMITMENT

A  Akong ipraktis ug ipaambit ang baruganan sa My Foundation karong semanaha.

B  Akong lihukon ang akong plano sa self-reliance pinaagi sa pagsusi sa mga opsyon 
sa trabaho sa akong dapit.

C  Akong subayon ang akong inadlaw nga mga gasto.

D  Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

MO-COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos
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MGA KAPANGUHAAN

MGA SUNDANAN SA KAHAYAG: ESPIRITU SA PAGPADAYAG

Elder David A. Bednar

“Kon ang mga anak sa Dios makigsulti ngadto Kaniya, motawag kita niini 
nga pag-ampo. Kon Siya makigsulti kanato, moabut kini sa lain-laing mga 
paagi o mga sistema. Naghisgut kita sa mga sundanan diin ang Dios 
makigsulti sa Iyang mga anak dinhi sa yuta.

“Ang pagpadayag usa ka komunikasyon gikan sa Dios ngadto sa Iyang mga 
anak dinhi sa yuta. Usahay, kadto nga mga mensahe moabut diha-diha 
dayon ug daw maukyabon. Gitandi ko kana ngadto sa usa ka suga nga 
gipasiga sa ngitngit nga kwarto, diin sa kalit lang, ang kangitngit napapaha-
wa, ug makita ninyo ang tanan diha sa lawak sa klaro ug sanag nga paagi. 
Mosugyot ko nga kana nga sundanan sa pagdawat og mga mensahe gikan 
sa Dios mas panagsa ra kay sa komon.

“Ang ikaduha nga sundanan mao ang pag-abut sa kahayag sa hinay-hinay, 
susama gayud sa pagsubang sa adlaw. Inyong makita nga madugangan 
ang kahayag sa kalangitan apan dili tanan diha-diha dayon. Kini nga sunda-
nan sa pagpadayag, mosugyot ko, mas komon kay sa panagsa ra.

“Usahay, ang pagdawat og inspirasyon sama sa usa ka adlaw nga gabunon. 
Adunay igong kahayag aron makasulti kamo nga dili na ngitngit. Dili gabii. 
Apan dili hayag ang pagkadan-ag. Igo lang ang inyong makita aron makahi-
mo og pipila ka lakang sa unahan padulong sa kahanap. Wala ako masayud 
sa ubang mga tawo, apan kanunay nga ingon niini ang nahitabo kanako. Igo 
lang aron makahimo og pipila ka mga lakang. Ug dayon ang kahayag 
padayon nga nagtabang kanako nga igo lang makakita sa unahan aron 
makahimo ko sa pagpadayon.

“Samtang mosunod kita sa mga pagtulun-an ni Jesukristo, Siya mao ang 
kahayag. Usa sa Iyang mga ngalan mao ‘ang Kahayag.’ Samtang mosunod 
kita sa Iyang ehemplo ug magpakabuhi sumala sa Iyang mga pagtulun-an, 
adunay kahayag alang sa tanang mga aspeto sa atong kinabuhi. Kon kita 
mosalikway Kaniya ug mosalikway sa Iyang mga pagtulun-an, pasagdan kita 
nga kita ra. Mas pilion nako nga mosunod sa Iyang kahayag. Nahibalo ako 
kon adunay gahum nga labaw sa akong kaugalingon nga moabut gikan sa 
Dios padulong kanako ug pinaagi kanako, nga mao ang espiritu sa 
pagpadayag.”

Balik sa pahina 24.
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SABTA ANG JOB MARKET 
[MGA TRABAHO 

NGA AVAILABLE]

BARUGANAN SA MY FOUNDATION
○	 Pagpakita	og	Hugot	nga	Pagtuo	diha	ni	

Jesukristo

MGA BARUGANAN, MGA KAHANAS,  
UG MGA GAWI NGA PANG-EDUKASYON
	1.	 Hibaloi	kon	Pila	ang	Inyong	Gikinahanglan	

nga	Kita	Aron	Mahimong	Self-Reliant
	2.	 Sabta	ang	mga	Reyalidad	sa	Inyong	

Panarbaho
	3.	 Hibaloi	Kinsa	ang	Pakig-istoryahan
	4.	 I-update	ang	Inyong	Plano	sa	Self-Reliance
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MO-REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Mopraktis ug mopaambit sa baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Lihukon ang akong plano sa self-reliance pinaagi sa pagsusi sa 
mga opsyon sa panarbaho sa akong dapit.

C  Mosubay sa akong inadlaw nga mga gasto.

D  Mokontak ug mosuporta sa akong action partner.

STEP 1: MOTIMBANG-TIMBANG UBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)
Paggahin og pipila ka minuto sa pagtimbang-timbang sa inyong mga paningkamot sa 
pagtuman sa imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Pagtim-
bang-timbang sa Akong mga Paningkamot” sa sinugdanan niini nga workbook. Ipaambit ang 
inyong pagtimbang-timbang ngadto sa inyong partner ug hisguti uban kaniya ang panguta-
na sa ubos. Mo-initial dayon siya sa luna nga giandam.

Unsa nga mga hagit ang inyong nasugatan sa pagtuman sa inyong mga 
commitment niining semanaha?

Hisguti: 

PAGTIMBANG TIMBANG SA AKONG MGA PANINKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat.  
Pamalandungi ang mga paagi nga imong mapadayon ang paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag-anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug Ipakigbahin ang Baruganan sa Ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Mobuhat sa Akong Plano sa Self-Reliance

Ⓒ
Pagpalig-on sa mga Kahanas ug mga Kinaiya

Ⓓ
Pagkontak ug Pag-abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

Ehemplo Maghinulsol ug magmasulundon ● ● ● I-update ang akong Plano sa 
Self-Reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
Ang self-reliance usa ka baruganan 
sa kahimayaan ● ● ● Magsugod sa akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Pagdumala sa kwarta ● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
panarbaho sa akong dapit ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 3
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Ikumpirma ang akong napili nga 

trabaho ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4
Paningkamot sa pagtuon: 
pagdesisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag-abut didto

● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 5 Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● I-kumpirma ang akong 
edukasyon o gipili nga training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 6
Trabaho: moako og responsibilidad 
ug paglahutay ● ● ● Magmugna og plano sa panalapi 

alang sa akong edukasyon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Maghiusa, moserbisyo sa uban ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ● Mopakigbahin sa akong plano sa self-reliance 

uban sa akong pamilya o mga higala ● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Gamiton ang Panahon sa 
Maalamon nga Paagi ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpili og usa: i-prioritize, buntuga ang 
paglangay langay, buntuga ang mga makabalda ● ● ● ● ● ● ________

Semana 9
Makig-istorya: mohangyo ug 
maminaw ● ● ● I-update ang akong plano sa 

Self-reliance ● ● ●
Pagpili og usa: sabton ang mga kinahanglanon, 
sabton ang stelo sa pagkat-on, idumala ang 
kakapoy

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10 Sulbad sa mga Problema ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: mga kinaiya sa pagtuon, 
pagkompleto sa mga assignment, pag-andam 
alang sa mga test

● ● ● ● ● ● ________

Semana 11 Ipakita ang Kaligdong [Integrity] ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: motrabaho uban sa tigtudlo, 
magkat-on gikan sa kapakyasan, ipadayon ang 
mga pasalig

● ● ● ● ● ● ________

Semana 12
Modawat og mga ordinansa sa 
templo ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpraktis og usa ka kahanas, o kinaiya. ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN:  Gamay nga Paningkamot

 Arang arang nga Paningkamot

 Dakong Paningkamot

3: SABTA ANG JOB MARKET [MGA TRABAHO NGA AVAILABLE]
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)
Human matimbang-timbang ang inyong mga paningkamot, paggrupo kamo og balik ug 
i-report ang inyong mga resulta. Lakaw libut sa grupo ug ang matag usa mosulti kon gigra-
duhan ba ninyo ang inyong kaugalingon og “red,” “yellow”, o “green” alang sa matag usa sa 
mga commitment sa miaging semana.

STEP 3: MOPAAMBIT SA INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)
Karon ipaambit isip grupo ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa pagpaningka-
mot sa pagtuman sa inyong mga commitment sulod sa semana.

○ Unsa ang inyong mga kasinatian sa pagpraktis ug pagpaambit sa 
baruganan sa My Foundation?

○ Unsa ang inyong nakat-unan samtang inyong gisusi ang mga opsyon sa 
trabaho?

○ Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa pagsubay sa inyong mga gasto?
○ Sa unsang paagi ang pagtrabaho uban sa usa ka action partner nakata-

bang kaninyo?

Hisguti: 

STEP 4: MOPILI OG MGA ACTION PARTNER (2 minutos)
Pagpili og action partner gikan sa grupo alang niining moabut nga semana. Sa kinatibuk-an, 
ang mga action partner susama og sekso ug dili sakop sa pamilya.

Paggahin og pipila ka minuto karon aron makighimamat sa inyong action partner. Ipaila ang 
inyong mga kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo pagkontak ang usag usa sa tibuok 
semana.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa pagkontak

Isulat kon unsaon ug kanus-a ninyo kontakon ang usag usa niining semanaha.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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“Ug, kon sa ingon 
gibistihan sa Dios ang 
mga tanom sa kauma-
han, nga karon buhi pa 
apan ugma igasalibay 
na ngadto sa hudno, 
dili ba kamo labaw pa 
nga iyang pagabisti-
han, O mga tawo nga 
diyutayg pagsalig?”

MATEO 6:30

MY FOUNDATION: MAGPAKITA OG  
HUGOT NGA PAGTUO DIHA NI JESUKRISTO— 
Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Sa unsang paagi nga ang akong hugot nga pagtuo diha ni Jesu-
kristo makaapekto sa akong pagka-self-reliant?
“Exercise Faith in Jesus Christ [Pagpakita og Hugot nga Pagtuo 
diha ni Jesukristo],” nga anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay video? 
Basaha ang pahina 45.)
Nganong ang tinuod nga pagtuo kanunayng mosangput ngadto 
sa paglihok? Nganong gikinahanglan man ang hugot nga pagtuo 
aron motabang ang Dios kanato sa temporal ug espirituhanong 
paagi?
Mateo 6:30 ug ang kinutlo gikan sa Lectures on Faith (naa sa tuo)

KALIHOKAN

Ang dalan padulong sa self-reliance maoy usa ka panaw sa pagtuo. Ang Unang 
Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha nagdapit kanato nga himoong 
prayoridad sa atong kinabuhi ang pagpalambo sa atong pagtuo diha sa Langit-
nong Amahan ug sa Iyang Anak.
Step 1: Isip grupo, basaha ang propetikanhong mga prayoridad diha sa box sa 
ubos.
Step 2: Hisguti kon sa unsang paagi ang matinud-anong pagbalaan sa Igpapahu-
lay, pag-ambit sa sakrament, ug pagbasa sa Basahon ni Mormon makatabang 
kaninyo nga mahimong mas self-reliant.

MRA PROPETIKANHONG PRAYORIDAD UG MGA SAAD

“Hunahunaa ang gidak-on niana nga pamahayag! Ang kahingpitan sa yuta gisaad niad-
tong magbalaan sa adlawng Igpapahulay” (Russell M. Nelson,“Ang Igpapahulay usa ka 
Kahimut-an,” Ensign o Liahona, Mayo 2015, 131; tan-awa usab sa D&P 59:16).
“Ang pagka-espirituhanon dili magpundo ug mao usab ang mga pakigsaad [sa sakra-
ment]. Ang mga pakigsaad nagdala dili lamang sa mga pasalig apan nagdala kini og 
espirituhanong gahum” (Neil L. Andersen, General Authority training meeting, Abr. 2015).
“ o ak i ko nga ang a a on ni o on  a a i ong p ona  nga i  g -

in  a in ong kina i” i a   . S ott, “  o  o  t  ook o  o on in  i ,” 
Ensign, Okt. 1984, 11).

I-commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton sulod sa 
semana. I-tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag 
buluhaton.

 Mopakita sa inyong hugot nga pagtuo karong Dominggo 
pinaagi sa pagbalaan sa adlawng Igpapahulay ug sa matina-
hurong pag-ambit sa sakrament.

 Mobasa sa Basahon ni Mormon matag adlaw.
 Mobasa sa mga kasulatan sa pahina 45. Mopili og usa ug 
mopaambit niini sa inyong pamilya o mga higala.

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

I-commit [Ipasalig]:

“Dili ba ang tanang 
matang sa inyong 
pagpaningkamot, 
mag-agad sa inyong 
pagtuo? . . . Samtang 
atong madawat 
pinaagi sa pagtuo ang 
tanang temporal nga 
panalangin nga atong 
madawat, sa samang 
paagi nga atong 
madawat pinaagi sa 
pagtuo ang tanang 
espirituhanong mga 
panalangin nga atong 
madawat. Apan ang 
pagtuo dili lamang 
baruganan sa lihok, 
apan sa gahum usab.”

LECTURES ON FAITH 
(1985), 2, 3
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PAGPAKITA OG HUGOT NGA PAGTUO DIHA NI JESUKRISTO
Kon dili mo makatan-aw sa video, basaha kini nga script.

ELDER DAVID A. BEDNAR: Ang 
paglihok mao ang pagpakita og hugot 
nga pagtuo. Ang mga anak sa Israel 
nagpas-an sa arka sa pakigsaad. Miabut 
sila sa Suba sa Jordan. Ang saad mao 
nga sila motabok sa uga nga yuta. 
Kanus-a man nabahin ang tubig? Sa 
diha nga nabasa na ang ilang tiil. Sila 
milakaw ngadto sa suba—paglihok. Ang 
gahum misunod—nabahin ang tubig.

Kasagaran motuo kita nga, “Akong 
makuha kini nga hingpit nga pagsabut, 
ug dayon gamiton ko kana sa akong 
paglihok.” Mosugyot ko nga igo ang anaa 
kanato aron makasugod. Aduna kitay 
pagsabut sa saktong direksyon. Ang 
hugot nga pagtuo usa ka baruganan—
ang baruganan— sa lihok ingon man sa 
gahum. Ang tinuod nga hugot nga 
pagtuo gitumong diha ug kang Ginoong 
Jesukristo ug sa kanunay mosangpot 
ngadto sa paglihok.

(Tan-awa sa “Seek Learning by Faith” 
[pakigpulong ngadto sa mga religious 
educator sa Church Educational System, 

.  , , lds .org/ media -library)

Balik sa pahina 44.

MGA KASULATAN MAHITUNGOD SA HUGOT NGA PAGTUO  
INUBANAN SA BUHAT

Tungod kay si Daniel dili mohunong sa 
pag-ampo, gihulog siya ngadto sa 
ang  a ga on, apan ang “ io  . . . 
nagpa a a a i ang an on a, g . . . 
gitak- an ang a- a a ga on, . . . 
ug walay kadaut nga hikaplagan diha 
kaniya, tungod kay siya misalig man 
diha sa iyang Dios” (Daniel 6:22–23; 
tan-a a a  a ga ik o  .

Ang Ginoo mihatag kang Lehi sa 
Liahona aron mogiya sa iyang pamilya, 
ug “kini milihok alang kanila sumala sa 
i ang got nga pagt o i a a io . . . . 
[Sa diha nga] sila mga tapulan, ug 
nakalimot sa pagbansay sa ilang hugot 
nga pagt o g kak gi . . . i a a a 
mouswag diha sa ilang panaw” (Alma 
37:40–41).

“Dad-a ninyo ang tibuok nga ikapulo 
nga to a a a  nga tipiganan . . . g 
pinaagi niini a i nin o ako ka on . . . 

kon dili ba buksan ko kaninyo ang mga 
tamboanan sa langit, ug bu-boan ko 
kamo sa panalangin, sa pagkaagi nga 
wala na unyay dapit nga igong kabuta-
ngan sa pagdawat niini” (Malaquias 
3:10).

Atol sa kagutom, si Elijah mihangyo sa 
usa ka biyuda nga ihatag kaniya ang 
iyang katapusang pagkaon. Si Elijah 
misaad nga tungod sa iyang hugot nga 
pagtuo ang Ginoo mohatag kaniya og 
pagkaon, ug ang iyang pagkaon wala 
ga  a ot. an-a a a   ga a i 
17.)

“Ang mga kabus ug hangul nagapangita 
ug tubig, ug wala man, ug ang ilang dila 
namad-an tungod sa kauhaw; Ako, ang 
Ginoo, magatubag kanila, Ako, ang Dios 
sa Israel, dili mobiya kanila” (Isaias 
41:17; tan-awa usab sa bersikulo 18).
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Sa miaging semana, misugod kamo sa pagsuhid sa posible nga mga 
opsyon sa trabaho. Karon motan-aw kamo og maayo niadto nga mga 
posibilidad sa trabaho ug mangandam sa paghimo og desisyon kon unsa 
nga trabaho ang inyong gusto. Aron sa pagtabang kaninyo niini nga prose-
so, magkat-on kamo mahitungod sa mosunod:

1. Hibaloi kon pila ang inyong gikinahanglan nga kita aron mahimong 
self-reliant.

2. Sabta ang mga reyalidad sa inyong panarbaho.

3. Hibaloi kinsa ang pakig-istoryahan.

4. I-update ang inyong plano sa self-reliance.

1. HIBALOI KON PILA ANG INYONG GIKINAHANGLAN NGA KITA 
ARON MAHIMONG SELF-RELIANT

“Kay kinsa ba kaninyo, nga sa magatinguha siya sa pagtukod og torre, dili 
una molingkod sa pagkuwenta sa galastohan, kon aduna ba siyay igong 
ikapahuman niini?” (Lucas 14:28).

Aron mahimong self-reliant, magkinahanglan kamo og trabaho nga 
mosweldo og sakto nga makasangkap sa inyong mga panginahanglan ug sa 
mga panginahanglan sa inyong pamilya. Gisubay na ninyo ang inyong mga 
gasto sulod sa pipila ka semana aron makakuha kamo og ideya sa inyong 
kasamtangang mga gasto. Ang inyong sunod nga lakang mao ang pagbana-
bana kon pila pa ang gikinahanglan ninyong kita aron mahimong self-reli-
ant. Ang trabaho nga inyong pilion kinahanglang makahatag niana nga 
kantidad sa kinitaan.

Basaha:

Basaha:

MAGKAT-ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos
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KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Sulati kini nga table [talaan] sa inyong gibana-bana kon pila ang inyong gasto. 
Mahimo kamong mopili og sinemana. binulan, o tinuig. Kon dili kamo sigurado, himoa ang 
labing maayo ninyo nga pagbana-bana.

Pila man ang kasamtangan nakong gasto

SINEMANA BINULAN TINUIG

Step 2: Ibana-bana kon pila ang inyong gikinahanglan nga kwarta aron mahimong self-reli-
ant. Kinahanglang igo kini sa pagsangkap alang sa inyong mga panginahanglan ug sa mga 
panginahanglan sa inyong pamilya karon ug sa umaabut. Isulat kana nga kantidad sa table 
sa ubos.

Pila ang akong gikinahanglan aron mahimong self-reliant

SINEMANA BINULAN TINUIG

2. SABTA ANG MGA REYALIDAD SA INYONG PANARBAHO

Sa miaging semana mipili kamo og tulo ka matang sa trabaho nga interesa-
do kamo, ug mi-commit kamo nga dugang nga magkat-on bahin niini niana 
nga semana. Tan-awon nato og maayo karon ang pipila ka importante nga 
mga reyalidad kalabut sa mga trabaho aron sa pagtabang kaninyo nga 
mapagamyan ang inyong kapilian ug dayon mopili og training nga subayon.

Reyalidad 1: Ang mga employer mosweldo og taas sa pipila ka mga 
trabaho ug gamay ra kaayo sa uban.

Sabta kon unsay gipakabililhon sa mga employer. Daghang mga tawo ang 
adunay abilidad sa pagtrabaho sa fast-food restaurant, mao nga ang 
sweldo ubos. Diyutay ra kaayo ang mga tawo nga adunay abilidad sa 
pagpahigayon og operasyon sa kasingkasing, mao nga taas ang sweldo.

Basaha:

Basaha:
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Himamata si Arlene, edad 44. Si Arlene part-time nga nagtrabaho isip nurse 
sa diha nga grabeng nadaut ang iyang likod samtang nagbalhin og pasyen-
te. Adunay anak nga nagmisyon ug laing duha ka anak sa balay, siya ug ang 
iyang bana nabalaka kabahin sa pagbaton og igong kwarta. Gustong 
mobalik ni Arlene sa pagtrabaho diha sa natad sa health care apan kina-
hanglang mobuhat niini sa paagi nga dili kaayo lisud sa panglawas.  Intere-
sado siya nga motrabaho sa medical coding, mahimong medical office 
assistant, o sa ubang mga trabaho sa medical administration. Karon 
kinahanglan niyang masayud pila ang sweldo niini nga mga trabaho ug 
unsa ang gikinahanglan aron makasulod niini nga matang sa propesyon.

Samtang nagkonsiderar si Arlene sa trabaho nga iyang sudlan, iyang 
nahibaloan nga aron mokita og bisan katumbas lang sa iyang nakita isip 
nurse, kinahanglang pilion niya ang medical administration, tungod kay ang 
laing duha ka mga kapilian dili mosweldo og susama nga kantidad.

KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Sa inyong kaugalingon o uban sa inyong grupo, ibana-bana ang kantidad sa kwarta 
nga inyong kitaon sa matag usa sa tulo ka mga posisyon nga interesado kamo ug tan-awa 
kon igo ba kini aron mahimong self-reliant.

POSISYON
SWELDO

(sinemana, binulan, 
tinuig)

IGO BA KINI?
(oo o dili)

Step 2: I-verify ang mga kantidad sa sweldo niana nga semana pinaagi sa pagpakigsulti sa 
mga tawo nga nagtrabaho niana nga natad sa trabaho o pinaagi sa pagbuhat og mga 
pagsiksik.
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Reyalidad 2: Ang ubang mga trabaho wala kaayo kinahanglana sa 
inyong dapit.

Ang pipila ka mga trabaho nag-anam sa pagkawala ug tingali dili na kina-
hanglanon sa umaabut diha sa inyong dapit. Ang teknolohiya mipuli sa 
pipila ka mga trabaho, ug ang pipila ka mga trabaho karon wala na gikina-
hanglan sa ubang mga nasud.

Himamata si Rachel, edad 48. Si Rachel diborsyado ug adunay usa ka 
minyo nga anak nga babaye ug duha ka tin-edyer nga mga anak nga lalaki 
nga nagpuyo gihapon sa panimalay. Nakakompleto siya og duha ka semes-
ter sa kolehiyo daghang tuig na ang milabay apan wala gayud makahuman 
sa kolehiyo. Nakatrabaho siya sa lain-laing mga trabaho ug kasamtangang 
nagtrabaho sa usa ka grocery store. Medyo aktibo siya sa Simbahan apan 
sa kasagaran kinahanglang motrabaho ma-Dominggo. Kanunay nga 
nanlimbasug si Rachel aron makasangkap sa panginahanglan sa iyang 
pamilya, apan kugihan siya nga trabahante. Gusto ni Rachel nga makakuha 
og degree aron makakuha siya og mas maayo nga trabaho sa pagsangkap 
alang sa iyang pamilya ug mahimong mas aktibo sa Simbahan.

Usa sa mga trabaho nga interesado si Rachel mao ang pag-ayo og gagmay 
nga elektronik nga mga butang. Hinoon, samtang gisusi niya kini nga 
trabaho, wala siya makakita og tawo nga anaa niana nga trabaho tungod 
kay wala kaayoy panginahanglan alang niana nga trabaho sa iyang dapit. 
Gitangtang niya kini nga trabaho gikan sa iyang lista sa mga opsyon ug 
mitutok sa ubang mga trabaho ug training.

Himamata si Juan, edad 33. Si Juan minyo ug adunay tulo ka gagmayng mga 
bata. Nagtrabaho siya sa konstruksyon sa adlaw ug isip usa ka cook sa 
gabii. Gusto siya og mas maayo nga trabaho nga ikapuli sa duha niya ka 
trabaho, ug gusto niya nga mahimong mas maayo nga tigsangkap. Nagpu-
yo siya duol sa usa ka dako nga dunggoanan nga pang-industriya. Si Juan 
naghunahuna mahitungod sa pag-welding. Human sa pagsiksik, iyang 
nasayran nga adunay daghang trabaho alang sa mga welder ug kini mahi-
mong usa ka maayo nga opsyon alang kaniya. Mosugod siya sa pagtan-aw 
sa mga opsyon sa training, nahibalo nga mahimong mosangput kini sa 
maayo nga trabaho sa pag-welding.

KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Diha sa mga grupo sa tulo o upat ka tawo, ipaambit ang mga trabaho nga interesa-
do kamo ug pangutan-a ang grupo, “Aduna kahay panginahanglan sa atong dapit alang niini 
nga mga trabaho?”

Step 2: Karong semanaha, i-verify ang panginahanglan alang sa mga trabaho nga interesa-
do kamo pinaagi sa pagpakigsulti sa mga tawo o sa paghimo og mga pagsiksik. Wagtanga 
kadtong mga trabaho nga wala kaayo gikinahanglan.

Basaha:
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Reyalidad 3: Mahimong magkinahanglan og daghang mga lakang 
aron makuha ang trabaho nga inyong gusto.

Ang ubang mga trabaho nagkinahanglan og daghang training ug panahon 
aron mahimong kwalipikado. Ang ubang training mahal ug tingali wala diha 
sa inyong dapit. Daghang mga trabaho nagkinahanglan usab og kasinatian 
agig dugang sa training. Kinahanglan ninyong masayran ang mga lakang 
nga gikinahanglan aron maangkon ang trabaho nga nakapainteres ninyo.

Himamata si Yuko, edad 36. Si Yuko nagtrabaho sa housekeeping sa usa ka 
hotel sulod sa pipila ka tuig. Dili kaayo dako ang iyang kita. Naghunahuna 
siya nga ganahan siyang motrabaho isip general manager sa hotel, apan 
ingon og imposible kini. Nakahukom siya nga mopadayon, nasayud nga dili 
kini mahitabo dihadiha dayon. Gibuhat niya kini nga mga lakang sulod sa 
10 ka tuig:

○ Nagkugi siya sa iyang housekeeping nga trabaho ug matinguhaong 
misulbad sa mga problema.

○ Sa dihang nabakante ang posisyon sa shift supervisor, siya ang naka-
angkon niini.

○ Mieskwela siya ug nakadawat og degree sa hotel management sam-
tang nagtrabaho gihapon isip shift supervisor.

○ Nakatrabaho siya isip front office manager.

○ Human sa tulo ka tuig nga maayong pagtrabaho isip front office 
manager, iyang nakab-ut ang iyang tumong nga mahimong general 
manager sa usa ka hotel.

KALIHOKAN (3 minutos)

Ilista ang mga lakang nga kinahanglan ninyong buhaton aron maabut ang inyong gustong 
adtoon. Ilakip ang training ug kasinatian nga inyong gikinahanglan.

POSISYON GIKINAHANGLAN NGA TRAINING UG 
KASINATIAN

Basaha:
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Reyalidad 4: Trabaho gayud ang trabaho. Dili ninyo maganahan ang 
tanan mahitungod sa inyong trabaho.

Sabta ang kinaiyahan sa buhat. Ang ubang mga tawo maghulat nga moabut 
ang hingpit nga trabaho—usa ka trabaho nga sa ilang pagtuo dili sila 
makabaton og bisan unsa nga kalisud sa pagbuhat niini. Sama pananglit, si 
Stefano mibalibad og pipila ka mga oportunidad sa trabaho tungod kay kini 
“ubos ra kaniya” sa diha nga iya unta kining gidawat.

Ang malampusong mga tawo mopadayon sa unahan ug modawat og mga 
trabaho, nasayud nga ganahan sila sa pipila ka mga butang ug dili ganahan 
sa ubang mga butang mahitungod sa ilang mga trabaho.

Samtang makig-istorya kamo sa sa mga tawo niini nga semana mahitungod 
sa inyong posibleng mga trabaho, siguroa nga mangutana unsa ang 
ganahan ug dili ganahan sa mga tawo kabahin sa ilang mga trabaho.

3. HIBALOI KINSA ANG PAKIG-ISTORYAHAN

Karong semanaha, pagpili og usa gikan sa inyong lista sa tulo ka mga 
trabaho. Dayon susiha ang mga opsyon sa training ug edukasyon sa 
pagtabang ninyo nga makwalipikado niana nga trabaho. Ang pinakamaa-
yong paagi sa pagkat-on pa mahitungod niini nga mga trabaho ug sa pagpili 
og usa gikan niini mao ang pakig-istorya sa mga tawo nga nagtrabaho niini 
nga matang sa mga posisyon ug mangutana kanila sa bisan unsa nga mga 
pangutana nga tingali aduna kamo.

KALIHOKAN (10 minutos)

Step 1: Isulat ang mga ngalan sa tulo ka tawo nga inyong makaistorya niining semanaha 
aron makat-on pa mahitungod sa mga trabaho nga interesado kamo. Mahimong maglakip 
kini sa mga tawo nga gisugyot sa inyong grupo sa milabay nga semana, mga tawo nga inyo 
nang nahimamat, ug bag-o nga mga tawo.

1. 

2. 

3. 

Step 2: Pakigpares sa inyong action partner ug hunahunaa nga nakig-abut kamo sa usa ka 
tawo diha sa inyong lista. Pagpuli-puli sa pagpangutana sa usag usa sa duha sa mosunod 
nga mga pangutana:
○ n a ang in ong nagana an a in ong t a a o
○ n a nga atang a t aining o ka on ang gikina ang an a on a at ang n a  

inyong ginabuhat?
○ n a nga atang a ka inatian ang akata ang a ta o nga int a o niining t a a oa
○ n a ang ka aga an nga kita a ang niini nga nata  a t a a o

Basaha:

Basaha:
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○ n a nga atang a ga tang ang i i nin o gana an a in ong t a a o
○ n a ka ako ang pangina ang an a ang a ga t a a o niini nga nata
○ in a pa an ang in ong i ko n a  nga akong pakig-i to a an
○ n a ang in ong ta ag a ga ta o nga a a kanako

Sa unsang paagi ang pakigsulti sa mga tawo makatabang kaninyo nga 
makapili og usa gikan sa mga trabaho?

Hisguti: 

4. I-UPDATE ANG INYONG PLANO SA SELF-RELIANCE

KALIHOKAN (5 minutos)

I-update ang inyong plano sa self-reliance sa ubos. Karong semanaha, trabahoa ang pag-
kompleto sa pinakabag-o nga bahin sa pagpili sa unsay inyong gusto nga trabaho ug ngano.

Ang Akong Tumong sa Self-Reliance (kapitulo 1)

Ako  

aron ako  .

Ang Akong Plano sa Trabaho (kapitulo 2 ug 3)

Akong gitandi kining tulo ka mga trabaho:

1. 

2. 

3. 

Ang trabaho nga akong gipili alang kanako mao ang ____________________________ tungod sa 
mosunod nga mga butang nga akong nakat-unan gikan sa mga employer ug sa uban 
mahitungod sa mga reyalidad sa trabaho sa akong dapit:

.

Unsa ang labing importante nga mga butang nga inyong nakat-unan sa 
miting sa grupo karong adlawa?

Hisguti: 
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MAMALANDONG—Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos

Hunahunaa sa tagsa-tagsa ang unsay inyong nakat-unan karon ug ikonsiderar ang unsay gusto 
nga ipabuhat sa Ginoo kaninyo. Basaha ang kasulatan o ang kinutlo sa ubos ug pagsulat og 
mga tubag sa mga pangutana.

“[Ang inyong gipili nga natad sa trabaho] kinahanglang mohagit sa inyong 
salabutan ug makapagamit og maayo sa inyong mga talento ug sa inyong 
mga kapabilidad. Sa katapusan, kinahanglang natad kini sa trabaho nga 
makahatag og sarang nga [kita] aron igong makasangkap alang sa inyong 
kapika  g in ong ga anak” o a  S. on on, “ i  at t i i-
ons” [Church Educational System fireside alang sa mga young adult, Sept. 7, 
2013], lds .org/ media -library).

Unsa ang labing makahuluganon nga mga butang nga akong nakat-unan 
karon?

Unsa ang akong buhaton isip resulta sa unsay akong nakat-unan karon?
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MO-COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa inyong action partner. Isaad nga motuman 
sa inyong mga commitment ug dayon pirma sa ubos.

AKONG MGA COMMITMENT

A  Akong ipraktis ug ipaambit ang baruganan sa My Foundation karong semanaha.

B  Akong lihukon ang akong plano sa self-reliance pinaagi sa pagkumpirma nga 
ang trabaho nga akong gipili haum kaayo kanako ug motubag sa lokal nga mga 
reyalidad.

C  Akong subayon ang akong inadlaw nga mga gasto.

D  Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner
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TIMBANG-TIMBANGA ANG 
INYONG MGA OPSYON 

[KAPILIAN] SA TRAINING

BARUGANAN SA MY FOUNDATION
○	 Tinguhaa	ang	Pagkat-on:	Desisyuni	Kon	

Asa	ang	Inyong	Padulngan	ug	Unsaon	nga	
Makaabut	Didto

MGA BARUGANAN, MGA KAHANAS, 
UG MGA GAWI NGA 
PANG-EDUKASYON
	1.	 Hibaloi	ang	Training	ug	Kasinatian	nga	

Inyong	Gikinahanglan
	2.	 Hibaloi	ang	mga	Opsyon	sa	Training	sa	

Inyong	Dapit
	3.	 Hibaloi	Kinsa	ang	Pakig-istoryahan
	4.	 I-update	ang	Inyong	Plano	sa	Self-Reliance

4
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MO-REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Mopraktis ug mopaambit sa baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Lihukon ang akong plano sa self-reliance pinaagi sa pagkum-
pirma nga ang trabaho nga akong gipili haum kaayo kanako ug 
motubag sa lokal nga mga reyalidad.

C  Mosubay sa akong inadlaw nga mga gasto.

D  Mokontak ug mosuporta sa akong action partner.

STEP 1: MOTIMBANG-TIMBANG UBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)
Paggahin og pipila ka minuto sa pagtimbang-timbang sa inyong mga paningkamot sa 
pagtuman sa imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Pagtim-
bang-timbang sa Akong mga Paningkamot” sa sinugdanan niini nga workbook. Ipaambit ang 
inyong pagtimbang-timbang ngadto sa inyong partner ug hisguti uban kaniya ang panguta-
na sa ubos. Mo-initial dayon siya sa luna nga giandam.

Unsa nga mga hagit ang inyong nasugatan sa pagtuman sa inyong mga 
commitment niining semanaha?

Hisguti: 

PAGTIMBANG TIMBANG SA AKONG MGA PANINKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat.  
Pamalandungi ang mga paagi nga imong mapadayon ang paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag-anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug Ipakigbahin ang Baruganan sa Ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Mobuhat sa Akong Plano sa Self-Reliance

Ⓒ
Pagpalig-on sa mga Kahanas ug mga Kinaiya

Ⓓ
Pagkontak ug Pag-abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

Ehemplo Maghinulsol ug magmasulundon ● ● ● I-update ang akong Plano sa 
Self-Reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
Ang self-reliance usa ka baruganan 
sa kahimayaan ● ● ● Magsugod sa akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Pagdumala sa kwarta ● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
panarbaho sa akong dapit ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 3
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Ikumpirma ang akong napili nga 

trabaho ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4
Paningkamot sa pagtuon: 
pagdesisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag-abut didto

● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 5 Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● I-kumpirma ang akong 
edukasyon o gipili nga training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 6
Trabaho: moako og responsibilidad 
ug paglahutay ● ● ● Magmugna og plano sa panalapi 

alang sa akong edukasyon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Maghiusa, moserbisyo sa uban ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ● Mopakigbahin sa akong plano sa self-reliance 

uban sa akong pamilya o mga higala ● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Gamiton ang Panahon sa 
Maalamon nga Paagi ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpili og usa: i-prioritize, buntuga ang 
paglangay langay, buntuga ang mga makabalda ● ● ● ● ● ● ________

Semana 9
Makig-istorya: mohangyo ug 
maminaw ● ● ● I-update ang akong plano sa 

Self-reliance ● ● ●
Pagpili og usa: sabton ang mga kinahanglanon, 
sabton ang stelo sa pagkat-on, idumala ang 
kakapoy

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10 Sulbad sa mga Problema ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: mga kinaiya sa pagtuon, 
pagkompleto sa mga assignment, pag-andam 
alang sa mga test

● ● ● ● ● ● ________

Semana 11 Ipakita ang Kaligdong [Integrity] ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: motrabaho uban sa tigtudlo, 
magkat-on gikan sa kapakyasan, ipadayon ang 
mga pasalig

● ● ● ● ● ● ________

Semana 12
Modawat og mga ordinansa sa 
templo ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpraktis og usa ka kahanas, o kinaiya. ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN:  Gamay nga Paningkamot

 Arang arang nga Paningkamot

 Dakong Paningkamot

4: TIMBANG-TIMBANGA ANG INYONG MGA OPSYON SA TRAINING
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)
Human matimbang-timbang ang inyong mga paningkamot, paggrupo kamo og balik ug 
i-report ang inyong mga resulta. Lakaw libut sa grupo ug ang matag usa mosulti kon gigra-
duhan ba ninyo ang inyong kaugalingon og “red,” “yellow”, o “green” alang sa matag usa sa 
mga commitment sa miaging semana.

STEP 3: MOPAAMBIT SA INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)
Karon ipaambit isip grupo ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa pagpaningka-
mot sa pagtuman sa inyong mga commitment sulod sa semana.

○ Unsa ang inyong mga kasinatian sa pagpraktis ug pagpaambit sa 
baruganan sa My Foundation?

○ Unsay inyong nakat-unan samtang inyong (1) gikumpirma nga ang 
trabaho nga inyong gipili haum kaayo ug (2) gisusi ang mga reyalidad sa 
lokal nga panarbaho?

○ Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa pagsubay sa inyong mga gasto?
○ Sa unsang paagi ang pagtrabaho uban sa usa ka action partner nakata-

bang kaninyo?

Hisguti: 

STEP 4: MOPILI OG MGA ACTION PARTNER (2 minutos)
Pagpili og action partner gikan sa grupo alang niining moabut nga semana. Sa kinatibuk-an, 
ang mga action partner susama og sekso ug dili sakop sa pamilya.

Paggahin og pipila ka minuto karon aron makighimamat sa inyong action partner. Ipaila ang 
inyong mga kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo pagkontak ang usag usa sa tibuok 
semana.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa pagkontak

Isulat kon unsaon ug kanus-a ninyo kontakon ang usag usa niining semanaha.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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“Pangitaa ninyo nga 
makugihon ug mag-
tudlo sa usag usa sa 
mga pulong sa 
kaalam; oo, pangitaa 
ninyo gikan sa labing 
maayo nga mga 
basahon ang mga 
pulong sa kaalam; 
pangitaa ang pagtu-
lun-an, gani pinaagi sa 
pagtuon ug usab 
pinaagi sa hugot nga 
pagtuo. . . . Pagtukod 
og usa ka balay . . . sa 
pagtulun-an.”

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 
88:118–19

MY FOUNDATION: TINGUHAA ANG PAGKAT-ON 
—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Sa unsang paagi nga ang pagkat-on makamugna og oportunidad?

“Education for a Better Life [Edukasyon alang sa Mas Maayo nga 
Kinabuhi],” anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay video? Basaha ang 
pahina 61.)

Unsa ang gusto ni Elder Joseph W. Sitati dihang 13 anyos siya? 
Unsay iyang gibuhat mahitungod niini?

Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118–19 ug ang kinutlo gikan ni 
Presidente Gordon B. Hinckley (naa sa tuo)

Unsa nga mga hunahuna ug mga impresyon ang inyong nadawat 
gikan sa Espiritu Santo mahitungod sa pagpalambo sa inyong 
kinabuhi?

KALIHOKAN—PAGHIMO OG “MISYON SA KINABUHI”

Step 1: Basaha ang kinutlo gikan ni Presidente Henry B. Eyring (sa pahina 59). Ang 
Ginoo adunay plano alang kaninyo. Gipanalanginan kamo Niya og espesyal nga 
mga gasa ug talento nga magtugot kaninyo nga mamahimo nga bisan unsa nga 
gusto Niya nga kamo mamahimo. Matuman nimo ang imong misyon dinhi sa 
kalibutan kon magkugi ka sa pagpangita ug pagsabut ug pagtuman sa Iyang 
kabubut-on para kanimo.

Step 2: Tubaga ang mga pangutana sa ubos aron sa pagsugod og himo sa imong 
panglantaw o “misyon sa kinabuhi.”

ANG AKONG MISYON SA KINABUHI

Asa man ko gusto lima ka tuig gikan karon?

Ngano man?

Unsa nga mga kahanas, kahibalo, o kasinatian ang akong gikinahanglan 
aron makaabut didto?

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Pamalandungi:

“Duna kitay responsibi-
lidad ug hagit nga 
mabutang ang atong 
kaugalingon diha sa 
natad sa negosyo, 
siyensya, gobyerno, 
medisina, edukasyon, 
ug sa tanang maayo 
ug makatabang nga 
bokasyon. Duna kitay 
obligasyon sa pagban-
say sa atong mga 
kamot ug mga huna-
huna sa pag-excel diha 
sa buhat sa kalibutan 
alang sa pagpanala-
ngin sa tanang 
katawhan.”

GORDON B. HINCK-
LEY, “A City upon a 
Hill,” Ensign, Hulyo 
1990, 5
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“Pangaliyupo nga ang 
Espiritu mopakita 
kaninyo kon unsay 
gusto sa Ginoo nga 
ipabuhat kaninyo. 
Planoha ang paghimo 
niini. Saari Siya nga 
motuman kamo. 
Buhata uban sa 
determinasyon hang-
tud inyong mabuhat 
ang Iyang ipabuhat. Ug 
dayon pag-ampo . . . 
[nga masayud] kon 
unsay sunod ninyong 
angay nga buhaton. ”

HENRY B. EYRING, 
“Pagbuhat diha sa 
Tanan nga Kakugi,” 
Ensign o Liahona, 
Mayo 2010, 63

I-commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton karong 
semanaha. I-tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag 
buluhaton.

 Kompletuha ang mosunod nga mga tumong ug mga kaliho-
kan sa mentor.

 Humana sa pagsulat ang inyong plano sa “misyon sa kinabu-
hi” ug hisguti kini uban sa inyong pamilya.

 Hangyoa ang usa ka tawo nga mahimo nimong mentor ug 
pag-iskedyul og panahon nga mag-abut.

KALIHOKAN—PAGHIMO OG MGA TUMONG

Step 1: Basaha ang kinutlo gikan ni Presidente Howard W. Hunter (naa sa tuo). 
Pinaagi sa mga tumong, ang atong mga paglaum mausab ngadto sa paglihok.

Ang mga tumong kinahanglang:

1. Piho ug masukod.

2. Isulat ug ibutang diin inyo kining makita kada adlaw.

3. Adunay gitakda nga mga panahon sa pagkompleto.

4. Adunay piho nga mga buluhaton aron makab-ot ang tumong.

5. Kanunay ribyuhon, gireport, ug gi-update.

Step 2: Sa lahi nga piraso nga papel, pagsulat og duha o tulo ka mga tumong nga 
makatabang kaninyo nga makab-ot ang misyon sa inyong kinabuhi. Sunda ang 
ehemplo sa ubos. Ibutang ang papel diin imo kining makita kanunay.

TUMONG NGANO 
MAN?

MGA PIHO 
NGA LAKANG 
SA PAGKAB-OT 
SA TUMONG

TIMELINE

KANG KINSA 
MAN KO 
MO-REPORT 
SA AKONG 
PAG-USWAG?

EHEMPLO: 
Mobasa sa 
Basahon ni 
Mormon 30 
minutos matag 
adlaw.

Aron makada-
wat ko inadlaw 
nga direksyon 
gikan sa Espiri-
tu Santo.

1. Mobangon alas 
6:30 sa buntag 
matag adlaw.
2. Mobasa sa dili 
pa mamahaw.
3. Morekord sa 
akong pag-uswag 
diha sa tsart.

Akong i-evalu-
ate ang akong 
pag-uswag 
matag gabii 
sa dili pa ko 
matulog.

Akong ipaam-
bit ang akong 
progress chart 
ngadto sa usa 
ka sakop sa 
pamilya matag 
Dominggo.

I-commit [Ipasalig]:

“Ebanghelyo kini sa 
paghinulsol, ug 
kinahanglan kita nga 
maghinulsol ug 
maningkamot [nga 
mahimong maayo]. Sa 
pagkatinuod, ang 
proseso sa paghinulsol, 
paghimo og mga 
commitment, ug 
paghimo og mga 
tumong kinahanglan 
nga usa ka padayon 
nga proseso. . . . 
Irekomendar ko kana 
nga buhat kaninyo.”

HOWARD W. HUNTER, 
“The Dauntless Spirit 
of Resolution” 
(debosyonal sa 
Brigham Young 
University, Ene. 5, 
1992), 2, speeches 
.byu .edu
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“Sa akong katuigan isip 
young adult, nangayo 
ko og tambag sa akong 
mga ginikanan ug sa 
matinud-anon, 
kasaligan nga mga 
tigtambag. Ang usa 
gikan sa lider sa 
priesthood; ang lain 
gikan sa magtutudlo 
nga mituo kanako. . . . 
Mainampuong mopili 
og mga tigtudlo kinsa 
naghunahuna sa 
inyong espirituhanong 
kaayohan.

ROBERT D. HALES, 
“Pagdawat ug Pag-
buntog sa mga Hagit 
sa Kalibutan Karon,” 
Ensign o Liahona, 
Nob. 2015, 46

KALIHOKAN—PAGPANGITA OG MENTOR

Step 1: Basaha ang kinutlo gikan ni Elder Robert D. Hales (naa sa tuo). Adunay 
lain-laing matang sa mga mentor. Mahimong magkinahanglan kamo og tawo nga 
adunay daghang kasinatian aron matubag ang inyong mga pangutana—usa ka 
tawo nga nakabuhat na sa unsay gusto ninyong buhaton. Ang uban nga mga 
mentor mahimong gikan sa matarung nga mga higala o mga sakop sa pamilya. 
Kini ang mga tawo nga andam mogahin og dugang nga panahon sa pag-awhag 
kaninyo sa paghimo og mga kausaban sa inyong kinabuhi ug sa paghimo kaninyo 
nga responsable sa inyong pag-uswag.

Step 2: Paghunahuna mahitungod sa matang sa tabang nga inyong gikinahang-
lan. Paglista og mga tawo nga mahimo ninyong mga mentor. Pamalandong ug 
pag-ampo mahitungod sa inyong lista sa mga ngalan.

Step 3: Tubaga ang mga pangutana sa ubos aron makasugod og relasyon ngadto 
sa mentor. Aron sa pagdapit og usa ka tawo nga mahimo ninyong mentor, yano 
lang kamo nga mohangyo, “Naningkamot ko nga makahimo og kausaban sa akong 
kinabuhi. Mahimo ka bang motabang nako?”

ANG AKONG MENTOR

Kinsa man ang gusto nimong mahimong mentor?

Kanus-a nimo siya hangyoon nga mahimo nimong mentor?

Kanus-a kamo mahimong mag-abut aron mapaambit ang imong “misyon sa 
kinabuhi” ug mga tumong?

Unsa mo kasagad nga mag-abut sa imong mentor?

Step 4: Hinumdumi nga ikaw ang responsable alang sa imong “misyon sa kinabu-
hi.” Kon mag-abut kamo sa imong mentor:
○ i a ang i ong pag- ag.
○ i a ang ga a ag a i ong pag- ag g n a  i ong gi at a 

pagbuntog niini.
○ i a a pi o kon n a ang i ong p ano nga aton a i i pa ka o 

magkita pag-usab sa imong mentor.

MY FOUNDATION: TINGUHAA ANG PAGKAT-ON
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EDUKASYON ALANG SA MAS MAAYO NGA KINABUHI

Kon dili mo makatan-aw sa video, basaha kini nga script.

ELDER JOSEPH W. SITATI: Sa edad nga 
13 nagpuyo ko sa usa ka rural nga bahin 
sa Kenya. Ang mga tawo diyutay ra 
kaayo og kabtangan. Apan kadtong daw 
makapalit sa mga butang nga ganahan 
sa uban mao kadtong adunay maayo 
nga edukasyon. Akong nakita nga ang 
edukasyon importante aron makaang-
kon og mas maayong kinabuhi.
Misulod kanunay sa akong hunahuna 
nga moadto ug makigsulti sa prinsipal sa 
usa sa mga eskwelahan nga gusto kaayo 
nakong tambungan. Nagkinahanglan ko 
sa bisikleta sa akong amahan aron 
mohimo niini nga panaw nga miabut og 
tunga sa adlaw. Wala pa gayud ako 
makagawas sa among baranggay. Dili ko 
kaayo makasulti og Iningles, ug kini nga 
prinsipal puti nga tawo. Wala pa gayud 
ako sukad makahimamat o direkta nga 
makigsulti sa usa ka puti nga tawo, mao 
nga makahadlok kini nga 
panghunahuna.
Adunay nagsige og aghat sa sulod 
kanako ug nagsulti nga kinahanglan 
nako kining buhaton, busa miadto ko sa 
pagbisita sa prinsipal. Samtang mitan-
aw ko kaniya akong nakita nga daw 
nakalitan siya nga makita kining batan-
ong lalaki nga nagbarug sama sa usa ka 
sundalo diha sa iyang atubangan. 
Mabination ang iyang mga mata, ug 
nakahatag kana kanako og kaisug. 
Giingnan nako siya nga gusto gyud 
nakong makasulod sa iyang eskwelahan 
ug malipay gyud ko pag-ayo kon iya kong 
dawaton. Dayon miingon siya, “Nan, 

atong tan-awon kon kon mogawas na 
ang resulta sa test.” Miingon ko, “Sala-
mat, sir.” Sa wala pay upat ka minuto 
migawas na ko sa opisina.
Kadtong upat ka minuto nga gigahin 
nako niana nga opisina mao ang 
nakapausab nga punto sa akong 
kinabuhi. Ako lamang ang estudyante 
gikan sa akong eskwelahan sa primary 
nga napili ngadto sa usa sa pinakamaa-
yong eskwelahan sa among dapit. 
Mapasalamaton ako sa kamatuoran nga 
kining buotan nga tawo mihatag kanako 
niini nga oportunidad, ug midasig kini 
kanako nga maningkamot nga mahi-
mong labing maayo nga estudyante sa 
akong klase.
Mihatag kana kanako og bag-ong mga 
oportunidad nga makaadto og laing 
maayo nga eskwelahan ug dayon 
mangandam alang sa unibersidad. Ang 
akong edukasyon nakapahimo nako nga 
makita ang akong asawa sa unibersidad. 
Nakapahimo kini nako nga makakita og 
trabaho sa siyudad. Samtang nagpuyo 
sa Nairobi, nakasugat kami og magtia-
yon nga misyonaryo nga midapit 
kanamo sa ilang panimalay, diin mipahi-
gayon sila og mga miting uban sa mga 
miyembro sa Simbahan. Kon wala pa ko 
sa Nairobi nianang higayuna, dili unta 
nako makaplagan ang ebanghelyo. Ang 
kamatuoran nga aduna akoy sigurado 
nga trabaho nakatugot nako sa pagser-
bisyo sa Simbahan.
Mopamatuod ko nga ang edukasyon 
importante aron makaangkon og 
self-reliance. Moabli kini og daghang 
mga oportunidad aron makahimo kamo 
sa pagsangkap alang sa inyong kaugali-
ngon sa temporal nga paagi ug mahi-
mong self-reliant usab sa 
espirituhanong paagi.

Balik sa pahina 58.
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4: TIMBANG-TIMBANGA ANG INYONG MGA OPSYON SA TRAINING

MAGKAT-ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

Sa mosunod nga pipila ka semana, inyong susihon ang mga opsyon sa 
training ug ang mga tigsangkap sa training ug ideterminar kon unsaon sa 
pagbayad alang sa inyong training o edukasyon. Sugdan ninyo pinaagi sa 
pagtimbang-timbang sa inyong mga opsyon sa training.

1. Hibaloi ang training ug kasinatian nga inyong gikinahanglan.

2. Hibaloi ang mga opsyon sa training sa inyong dapit.

3. Hibaloi kinsa ang pakig-istoryahan.

4. I-update ang inyong plano sa self-reliance.

1. HIBALOI ANG TRAINING UG KASINATIAN NGA INYONG 
GIKINAHANGLAN

Sa milabay nga pipila ka semana, nagsiksik kamo sa mga trabaho nga 
makatabang kaninyo sa pagpalambo sa inyong self-reliance. Sa miaging 
semana, kinahanglang nakapili na kamo og usa ka trabaho nga gusto 
ninyong tutukan.

KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Isulat ang trabaho nga inyong gipili:  

Step 2: Isip grupo, ang matag usa mogahin og 30 segundos sa pagpaambit sa inyong 
gitinguha nga trabaho ug nganong inyo kining gipili.

Basaha:

Basaha:
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Aron makakuha sa trabaho nga inyong gipili, kinahanglan kamong magkat-
on unsaon sa pagbuhat sa trabaho. Ang pagkat-on mahitabo pinaagi sa 
training ug kasinatian. Gawas sa uban pang mga butang, ang mga kompani-
ya mopili sa ilang i-hire base sa inyong level sa edukasyon ug kasinatian.

Sama pananglit, si Arlene adunay daghang kasinatian sa health care ug 
karon gusto nga motrabaho sa health care administration. Si Juan adunay 
dakong kasinatian sa konstruksyon ug karon gusto nga mahimong welder. 
Ang ilang nangagi nga kasinatian naghatag kanila og maayo nga pundas-
yon. Ang pagdugang og piho nga training o edukasyon makatabang kanila 
nga makwalipikado sa trabaho nga ilang gusto.

Nganong ang inyong level sa edukasyon ug matang sa edukasyon impor-
tante man sa kompaniya sa pagdesisyon niini kon mo-hire ba kaninyo?

Hisguti: 

Ang mga eskwelahan, mga kompaniya, ug ubang mga institusyon nagtan-
yag og training alang sa tanang matang sa trabaho. Pangita og training nga 
labing mohaum sa trabaho nga inyong gipili.

Sama pananglit, makita tingali ni Arlene ang edukasyon nga iyang gikina-
hanglan sa usa ka kolehiyo o unibersidad. Makita tingali ni Juan ang training 
nga iyang gikinahanglan sa usa ka teknikal nga eskwelahan, pinaagi sa 
pag-apprentice, o gani sa pagtrabaho.

Basaha:

Basaha:
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KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Isip grupo, pagpuli-puli sa pagbasa sa impormasyon sa mosunod nga table. Kon 
ang trabaho nga inyong gipili wala malakip sa table, hisguti ang training nga kasagarang 
gikinahanglan alang sa inyong trabaho.

Step 2: Kon ang kasagaran nga training lahi sa inyong dapit, hisguti kadto nga mga kalainan 
isip grupo ug butangi og marka nga tsek tupad sa training nga inyong gikinahanglan.

MATANG SA 
TRABAHO

KASAGARAN NGA 
TRAINING

KASAGARANG MGA 
DAPIT NGA NAG-

TANYAG SA 
TRAINING

AKONG 
PANGINAHANG-

LAN?

Trabahante sa kon-
struksyon, lab technici-
an, turnero, mekaniko, 
quality control inspec-
tor, ug uban pa

On-the-job, sertipiko 
(ang uban nagkina-
hanglan og pag-app-
rentice o on-the-job 
nga training)

Pangnegosyo, 
bokasyunal ug teknikal 
[vocational and techni-
cal] nga mga eskwela-
han, sa internet

Driver, tag-iya og 
restaurant, tag-iya og 
negosyo, ug uban pa

Lisensya
Bokasyunal ug teknikal 
nga mga eskwelahan, 
sa internet

Plumber, electrician, 
aircon technician, 
medical coder, inter-
preter, project mana-
ger, piloto, ug uban pa

Sertipiko (ang uban 
nagkinahanglan og 
pag-apprentice o on-
the-job nga training)

Bokasyunal ug teknikal 
nga mga eskwelahan, 
sa internet

Computer network 
administrator, con-
tractor, media techno-
logist, nurse, teacher, 
journalist, architect, ug 
uban pa

Undergraduate degree
Kolehiyo o unibersi-
dad, sa internet

Abogado, manager, 
direktor, propesor sa 
unibersidad, resear-
cher, doktor, ug uban 
pa

Graduate degree
Kolehiyo o unibersi-
dad, sa internet

Alang sa impormasyon kabahin sa mga opsyon sa edukasyon ug training nga anaa pinaagi 
sa Church Educational System, basaha ang mga pahina 72–74 sa inyong kaugalingon niining 
semanaha.
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Tingali inyong nasayran gikan sa inyong panag-istoryahanay ug pagsiksik 
nga nagkinahanglan kamo og kasinatian ingon man sa training aron 
makwalipikado sa inyong gitinguha nga trabaho. Tingali kinahanglan ninyo 
unang modawat og ubos nga level nga posisyon, tingali samtang nagtrai-
ning pa mo, aron makakuha unya og mas maayong trabaho.

Unsa nga matang sa kasinatian ang inyong nakita nga inyong gikinahanglan 
aron mahimong kwalipikado sa trabaho nga inyong gusto?

Hisguti: 

2. HIBALOI ANG MGA OPSYON SA TRAINING SA INYONG DAPIT

Karon nga nasayud na kamo unsa nga matang sa training ang gikinahang-
lan, panahon na sa pag-ila og piho nga mga tigsangkap sa training. Sama 
pananglit, si Juan nakakita og duha ka teknikal nga eskwelahan ug usa ka 
employer sa dapit nga makatabang kaniya nga ma-certify isip welder.

KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Diha sa mga linya sa ubos, isulat ang mga ngalan sa dili mominos tulo ka mga 
eskwelahan, negosyo, o ubang organisasyon nga tingali nagtanyag sa training nga inyong 
gikinahanglan.

Step 2: Pakig-uban sa inyong action partner ug ipaambit ang mga ngalan sa eskwelahan o 
tigsangkap og training nga inyong giila ug nganong gihunahuna ninyo nga maayo sila nga 
mga opsyon sa training.

ASA MOKUHA SA AKONG TRAINING

Basaha:

Basaha:
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Dili tanan nga edukasyon ug training magkaparehas. Ang ubang mga 
training program ug mga eskwelahan mas maayo sa uban. Ang ubang mga 
programa tingali mas epektibo sa pag-training sa mga estudyante ug mas 
daghan ang napahimutang sa trabaho [higher job placement rates]. Ang 
uban tingali lisud sudlon, o tingali daghan sa mga estudyante dili makakom-
pleto sa ilang programa. Ang ubang eskwelahan tingali mahal, busa kina-
hanglan ninyong matino kon sulit ba sila sa gibayad.

Pangita og tigsangkap sa edukasyon o training nga nagtanyag sa 
labing maayong kombinasyon niini nga mga butang:

○ Daghan ang napahimutang sa trabaho (kalidad)

○ Kalagmitan nga madawat ug makakompleto sa programa o training

○ Kabarato

Sama pananglit, si Rachel nagkonsiderar og tulo ka lain-laing eskwelahan, 
nga gitandi sa mosunod nga table. Sa iyang pagsiksik nasayran niya kini nga 
impormasyon:

OPSYON 1 OPSYON 2 OPSYON 3

Gidaghanon sa 
napatrabaho: 7 sa 10 ka 
mga tawo ang nakakuha 
og trabaho (70%).
Unom sa 10 ang 
nadawat, ug sobra sa 
90% ang nakakompleto.
Total nga gasto sa 
pag-eskwela: 15,000

Gidaghanon sa 
napatrabaho: 2 sa 10 ka 
mga tawo ang nakakuha 
og trabaho (20%).
Ang tanan dawaton, 
apan dili kaabut sa 50% 
ang nakakompleto.
Total nga gasto sa 
pag-eskwela: 5,000

Gidaghanon sa 
napatrabaho: 8 sa 10 ka 
mga tawo ang nakakuha 
og trabaho (80%).
Tulo sa 10 ang madawat, 
ug sobra sa 80% ang 
nakakompleto.
Total nga gasto sa 
pag-eskwela: 50,000

Unsa nga mga butang ang labing importante kaninyo kon magpili og 
eskwelahan o tigsangkap sa training?

Hisguti: 

Basaha:
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3. HIBALOI KINSA ANG PAKIG-ISTORYAHAN

Ang pinakamaayong paagi sa pagkat-on mahitungod sa inyong mga opsyon 
sa training mao ang (1) pakig-istorya sa mga tawo nga nagtrabaho diha sa 
mga eskwelahan o training program ug (2) pag-research sa inyong kaugali-
ngon. Daghang mga eskwelahan ug mga tigsangkap og training adunay 
mga tawo nga makatubag sa inyong mga pangutana. Pagkontak og tawo 
diha sa organisasyon, pagpakita og interes sa training, ug panghangyo nga 
makigsulti og tawo nga makatubag sa inyong mga pangutana. Makatabang 
tingali ang pagkontak og mga tawo nga anaa sa mosunod nga mga 
katungdanan:

○ Admissions adviser

○ Program adviser

○ Training manager

○ Information desk

○ Piho nga mga instruktor

Mahimo usab kamo nga motawag sa eskwelahan o tigsangkap sa training, 
moribyu sa impormasyon diha sa website niini, ug makig-istorya sa ubang 
tawo kinsa nakaagi sa programa.

Unsa ang ubang mga kapanguhaan nga makatabang ninyo nga makakuha 
sa impormasyon nga inyong gikinahanglan mahitungod sa usa ka eskwela-
han o tigsangkap sa training?

Hisguti: 

Samtang buhaton ninyo ang inyong pagsiksik, pangita og mga tubag sa 
piho nga mga pangutana aron sa pagtabang kaninyo nga makahimo sa 
inyong desisyon.

Basaha:

Basaha:
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KALIHOKAN (10 minutos)

Step 1: Pakigpares sa inyong action partner ug pagpuli-puli sa pag-role-play o paghunahu-
na nga nakig-istorya kamo sa usa ka kontak sa eskwelahan aron makat-on pa mahitungod 
sa programa o training nga interesado kamo. Ang usa ka tawo magdala sa tahas sa kontak 
sa eskwelahan. Ipaila-ila og una ang inyong kaugalingon pinaagi sa pag-ingon og ingon niini 
“Hi, ako si __________. Interesado ko sa inyong __________ programa. Pwede kong mangutana?

Step 2: Pangutana og dili mominos tulo ka mga pangutana gikan sa lista sa pahina 75. Ang 
laing partner makahimo sa iyang mga tubag.

Step 3: Pagbaylo og tahas ug balika ang kalihokan.

Gamita ang mga pangutana diha sa “Pagtimbang-Timbang sa Akong mga 
Opsyon sa Training” (pahina 75) kon makig-istorya kamo sa eskwelahan o 
mga tigsangkap sa training niining semanaha. Siguroa nga makuha kini nga 
impormasyon aron magamit ninyo kini sa miting sa sunod semana.

Unsa kaha ang ubang mga pangutana nga mahimong makatabang kon 
ipangutana?

Hisguti: 

Basaha:
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4. I-UPDATE ANG INYONG PLANO SA SELF-RELIANCE

KALIHOKAN (5 minutos)

I-update ang inyong plano sa self-reliance kon gikinahanglan ug kompletuha ang seksyon sa 
“Ang Akong Plano sa Edukasyon”.

Ang Akong Tumong sa Self-Reliance (kapitulo 1)

Ako  

aron ako  .

Ang Akong Plano sa Trabaho (kapitulo 2 ug 3)

Akong gitandi kining tulo ka mga trabaho:

1. 

2. 

3. 

Ang trabaho nga akong gipili alang kanako mao ang ____________________________ tungod sa 
mosunod nga mga butang nga akong nakat-unan gikan sa mga employer ug sa uban 
mahitungod sa mga reyalidad sa trabaho sa akong dapit:

.

Ang Akong Plano sa Edukasyon

Akong isiksik kining tulo ka mga opsyon sa training:

1. 

2. 

3. 

Unsa ang labing importante nga mga butang nga inyong nakat-unan sa 
miting sa grupo karong adlawa?

Hisguti: 
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4: TIMBANG-TIMBANGA ANG INYONG MGA OPSYON SA TRAINING

MAMALANDONG—Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos

Hunahunaa sa tagsa-tagsa ang unsay inyong nakat-unan karon ug ikonsiderar ang unsay gusto 
nga ipabuhat sa Ginoo kaninyo. Basaha ang kasulatan o ang kinutlo sa ubos ug pagsulat og 
mga tubag sa mga pangutana.

Kamo nag-atubang og mga hagit nga anaa sa umaabut. Naglihok kamo sa 
kalibutan nga hilabihan ang kompetisyon. Kinahanglan makakuha kamo sa 
tanang edukasyon kutob sa inyong mahimo. Ang Ginoo nagtudlo kanato 
kabahin sa kaimportante sa edukasyon. Makapakwalipay kini ninyo alang sa 
mas nindot nga mga oportunidad. Makasangkap kini kaninyo sa pagbuhat 
og mapuslanong butang diha sa talagsaong kalibutan sa oportunidad nga 
anaa sa umaabut. Kon makahimo ka sa pag-eskwela sa koliheyo ug kana 
ang inyong tinguha, nan buhata kana. Kon wala kamoy tinguha sa pagtung-
ha sa kolehiyo, nan pag-eskwela og bokasyunal o patigayon aron sa pag-
baid sa inyong mga kahanas ug sa pagpalambo sa inyong kapasidad” 
(Gordon B. Hinckley, “Converts and Young Men,” Ensign, Mayo 1997, 49–50).

Unsa ang labing makahuluganon nga mga butang nga akong nakat-unan 
karon?

Unsa ang akong buhaton isip resulta sa unsay akong nakat-unan karon?



71

MO-COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa inyong action partner. Isaad nga motuman 
sa inyong mga commitment ug dayon pirma sa ubos.

AKONG MGA COMMITMENT

A  Akong ipraktis ug ipaambit ang baruganan sa My Foundation karong semanaha.

B  Akong susihon ang akong mga opsyon sa training pinaagi sa pagpangita og mga 
tubag sa mga pangutana diha sa pahina 75.

C  Akong subayon ang akong inadlaw nga mga gasto.

D  Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner
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MGA KAPANGUHAAN

MGA OPORTUNIDAD SA CES EDUCATIONAL

Ang Simbahan makugihon nga nagtrabaho sa paghimo sa mga oportuni-
dad sa edukasyon nga ma-akses sa daghan pa nga mga miyembro sa 
Simbahan sa tibuok kalibutan. Ang Church Educational System (CES) 
nagtanyag og pipila ka mga oportunidad sa edukasyon nga, sa ubang bahin 
sa kalibutan, mahimong mosangput sa mas maayong trabaho.

Sama sa tanang mga opsyon sa edukasyon nga inyong ikonsiderar, pagtim-
bang-timbang sa mainampuong paagi kon kini nga mga opsyon makata-
bang sa pagpauswag sa inyong mga oportunidad sa panarbaho ug 
mosangput ngadto sa mas maayo nga trabaho sa inyong lokasyon.

Mga Micro Course—Training sa mga Kahanas alang sa 
Tanan

Kon nagkinahanglan kamo og training aron makakuha og piho nga trabaho, 
o kon anaa kamoy trabaho ug nagkinahanglan og dugang nga training, ang 
mga micro course mahimong maayo kaayo nga opsyon. Ang mga micro 
course mahimong igrupo sa tulo ka mga kategoriya: mga kahanas sa 
panarbaho, mga kahanas alang sa mga tawo, ug mga kahanas sa kinabuhi. 
Kini nga mga kurso gituyo aron si bisan kinsa, bisan asa, nga adunay access 
sa internet makakat-on og bag-ong mga kahanas nga mapanginabuhian. 
Ang mga kurso naglangkob gikan sa 15 minutos nga instruksyon kabahin sa 
pagsulat og résumé, ngadto sa usa ka oras nga kurso kabahin sa pagsulat 
og mga tumong, ngadto sa 12 ka semana nga kurso kabahin sa computer 
programming nga moresulta sa usa ka sertipikasyon sa industriya.

Corporate Connect—Training sa Industriya nga adunay 
Garantisadong mga Interbyu alang sa Trabaho

Kon ang inyong tumong mao ang pagtrabaho sa pinakadali nga panahon 
sa natad nga mosangput sa maayo nga mga propesyon, ang Corporate 
Connect tingali ang labing maayong opsyon. Ang LDS Business College 
Corporate Connect Series nakigtambayayong sa mga employer sa pagtrain 
og mga miyembro sa Simbahan alang sa piho nga mga trabaho sa natad sa 
negosyo, IT, mga propesyon sa panglawas, ug mga pabrika. Kini nga mga 
trabaho maayo og sweldo ug adunay dakong kahigayunan sa pag-uswag 
ngadto sa mas taas nga mga posisyon. Ang training molungtad og duha 
ngadto sa tulo ka bulan nga dunay garantisadong interbyu sa trabaho alang 
niadtong makahuman sa programa. Sa pagkakaron, ang Corporate Connect 
adunay gidaghanon sa napahimutang sa trabaho nga hapit 90 porsyento.
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PATHWAY/BYU–Idaho
Sa pagpakig-uban sa BYU–Idaho, ang Pathway usa ka barato nga programa 
sa edukasyon nga naghiusa sa online nga mga kurso ngadto sa lokal nga 
mga panagtigum. Ang katuyoan niini mao nga sayon nga makasulod ang 
mga estudyante nga gamay ra o walay kasinatian sa kolehiyo, o makasulod 
og balik kadtong dugay na nga nakaeskwela. Tungod kay kini usa ka online 
nga programa, ang kaduol sa campus wala kinahanglana. Ang mga estud-
yante makaangkon og kredit sa kolehiyo nga madawat sa pagbalhin ngadto 
sa BYU–Idaho ug pipila ka laing mga unibersidad.

Gikinahanglan usab:

○ Kinahanglang miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw.

○ Dili mominos sa 17 anyos ang panuigon nga dunay high school diploma 
o katugbang niini, o edad 19 anyos o pataas (aduna o walay high school 
diploma o katugbang niini).

○ Adunay regular nga akses sa computer nga dunay high-speed internet 
ug kapabilidad sa webcam/video chat.

○ Hanas sa pagsulti og Iningles (tan-awa ang dugang pa sa sunod nga 
pahina).

○ Nagpuyo nga dili kaayo layo gikan sa Pathway site; adunay daghang mga 
site sa tibuok kalibutan nga gitrabahoan sa mga service missionary.

○ Naka-enrol sa institute (niini nga rekisito alang niadtong nag-edad og 
18–30 kinsa wala pa maminyo).

Mga Sertipiko og Degree sa College/University—Mas Taas 
nga Edukasyon alang sa Mas Maayo nga Trabaho

Ang LDS nga mga institusyon alang sa mas taas nga edukasyon, lakip ang 
LDS Business College, BYU–Idaho, BYU–Hawaii, ug BYU, nagtanyag og 
lain-laing mga sertipiko ug degree, diin ang uban makab-ot diha sa internet. 
Kini nga mga programa naglangkob gikan sa usa ka semester nga sertipiko 
ngadto sa advanced ug propesyunal nga mga degree. Kadaghanan niini 
nga mga degree ug sertipiko gibase sa mga kahanas ug direktang nag-an-
dam sa mga estudyante alang sa panarbaho ug propesyon.

Sa pagkakaron, kini nga mga opsyon anaa lamang sa Iningles.  
Alang sa dugang nga impormasyon kabahin niini, bisitaha ang  
churcheducation .lds .org.
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Ang Pathway program mokabat og usa ka tuig (o tulo ka semester) aron 
makompleto, diin ang mga estudyante mahimong mopadayon alang sa 
degree sa kolehiyo. Ang Pathway nag-abli sa mga pultahan sa oportunidad, 
nga naglakip sa pag-apil sa BYU–Idaho Online Degree Program, pagtam-
bong sa BYU–Idaho isip usa ka on-campus nga estudyante, o pag-enroll sa 
lokal nga kolehiyo o unibersidad (ubos sa mga rekisito sa pagdawat [admis-
sion requirement] sa matag institusyon).

Ang mga estudyante nga nakakompleto sa Pathway ug gustong moeskwela 
sa BYU–Idaho sa campus sa Rexburg, Idaho, kinahanglang pormal nga 
mo-apply ug mobayad sa regular nga tuition sa campus. Kadtong gusto nga 
mopadayon sa online degree nga programa mokuha sa mga kurso sa 
samang ubos nga balayran sa Pathway tuition ug maningkamot padulong 
sa pipila o tanan niini nga mga opsyon:

 1. Propesyonal nga mga sertipiko (15 ka mga kredit kada usa)

 2. Associate’s degree (60 ka mga kredit)

 3. Bachelor’s degree (120 ka mga kredit)

Alang sa mga estudyante nga hanas sa Iningles, ang sumbanan nga progra-
ma sa Pathway naghiusa sa online nga academic course sa BYU–Idaho 
uban sa institute o online nga religion course sa BYU–Idaho. Alang sa mga 
estudyante nga adunay kasarangan o ubos nga kahanas sa Iningles, ang “L” 
nga bersyon naglakip og mga academic course nga naglangkob og Iningles 
nga pinulongan nga instruksyon isip labing importante nga bahin sa 
buluhaton sa pagtuon [coursework]. Ang mga estudyante mag-abut kada 
semana uban sa usa ka lumad nga mamumulong sa Iningles sa tibuok 
programa aron mapalambo ang ilang kahanas sa Iningles. (Ang mga service 
missionary sa Pathway ang nagtrabaho dinhi niini nga mga center sa tibuok 
kalibutan.)
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PAGTIMBANG-TIMBANG SA AKONG MGA OPSYON SA TRAINING

MGA IPANGUTANA MGA TUBAG

Unsa man ang gidaghanon sa napahimutang 
og trabaho alang sa mga tawo nga 
nakakompleto sa programa?

Unsa ang kasagaran nga sweldo sa mga tawo 
nga nakakuha og trabaho?

Pila ka mga estudyante ang anaa sa programa 
sa miaging tuig?

Pila ka mga tawo ang mi-apply, ug pila ang 
gidawat?

Pila ka mga estudyante ang nangundang o wala 
kakompleto?

Aduna ba kamoy available nga panggabii ug 
katapusan sa semana nga mga klase?

Pila ang kantidad sa programa, lakip ang tuition, 
mga libro, bayranan, ug uban pang mga gasto?

Unsay gikinahanglan aron madawat sa 
programa?

Unsa kadugay aron ma-certify o 
maka-graduate?

Aduna bay pinansyal nga tabang nga makaabag 
sa pagbayad sa eskwelahan?

Unsa man ang workload sa mga klase o 
programa?

Unsa nga tambag ang imong ikahatag 
kanako aron sa pagtabang kanako nga 
magmalampuson sa programa?

Kinsa pa ang angay nakong kontakon 
aron makakuha og dugang impormasyon 
mahitungod sa programa?

Mahimo bang makuha ang imong contact 
information aron makakontak ko nimo kon 
dunay ubang pangutana?
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PAGPILI OG USA KA 
PROGRAMA SA PAGTUON

BARUGANAN SA MY FOUNDATION
○	 Paghinulsol	ug	Pagmasulundon

MGA BARUGANAN, MGA KAHANAS, 
UG MGA GAWI NGA PANG-EDUKASYON
	1.	 Mokonsiderar	sa	Kalidad	sa	Eskwelahan	o	

Training	Program
	2.	 Mokonsiderar	sa	Inyong	Abilidad	nga	Mada-

wat	ug	Makahuman
	3.	 Mokonsiderar	sa	Galastuhan	ug	sa	Bili
	4.	 Mopili	og	Eskwelahan	o	Training	Program
	5.	 I-update	ang	Inyong	Plano	sa	Self-Reliance

5
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MO-REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Mopraktis ug mopaambit sa baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Mosusi sa akong mga opsyon sa training pinaagi sa pagpangita 
og mga tubag sa mga pangutana diha sa pahina 75.

C  Mosubay sa akong inadlaw nga mga gasto.

D  Mokontak ug mosuporta sa akong action partner.

STEP 1: MOTIMBANG-TIMBANG UBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)
Paggahin og pipila ka minuto sa pagtimbang-timbang sa inyong mga paningkamot sa 
pagtuman sa imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Pagtim-
bang-timbang sa Akong mga Paningkamot” sa sinugdanan niini nga workbook. Ipaambit ang 
inyong pagtimbang-timbang ngadto sa inyong partner ug hisguti uban kaniya ang panguta-
na sa ubos. Mo-initial dayon siya sa luna nga giandam.

Unsa nga mga hagit ang inyong nasugatan sa pagtuman sa inyong mga 
commitment niining semanaha?

Hisguti: 

PAGTIMBANG TIMBANG SA AKONG MGA PANINKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat.  
Pamalandungi ang mga paagi nga imong mapadayon ang paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag-anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug Ipakigbahin ang Baruganan sa Ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Mobuhat sa Akong Plano sa Self-Reliance

Ⓒ
Pagpalig-on sa mga Kahanas ug mga Kinaiya

Ⓓ
Pagkontak ug Pag-abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

Ehemplo Maghinulsol ug magmasulundon ● ● ● I-update ang akong Plano sa 
Self-Reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
Ang self-reliance usa ka baruganan 
sa kahimayaan ● ● ● Magsugod sa akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Pagdumala sa kwarta ● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
panarbaho sa akong dapit ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 3
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Ikumpirma ang akong napili nga 

trabaho ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4
Paningkamot sa pagtuon: 
pagdesisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag-abut didto

● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 5 Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● I-kumpirma ang akong 
edukasyon o gipili nga training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 6
Trabaho: moako og responsibilidad 
ug paglahutay ● ● ● Magmugna og plano sa panalapi 

alang sa akong edukasyon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Maghiusa, moserbisyo sa uban ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ● Mopakigbahin sa akong plano sa self-reliance 

uban sa akong pamilya o mga higala ● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Gamiton ang Panahon sa 
Maalamon nga Paagi ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpili og usa: i-prioritize, buntuga ang 
paglangay langay, buntuga ang mga makabalda ● ● ● ● ● ● ________

Semana 9
Makig-istorya: mohangyo ug 
maminaw ● ● ● I-update ang akong plano sa 

Self-reliance ● ● ●
Pagpili og usa: sabton ang mga kinahanglanon, 
sabton ang stelo sa pagkat-on, idumala ang 
kakapoy

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10 Sulbad sa mga Problema ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: mga kinaiya sa pagtuon, 
pagkompleto sa mga assignment, pag-andam 
alang sa mga test

● ● ● ● ● ● ________

Semana 11 Ipakita ang Kaligdong [Integrity] ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: motrabaho uban sa tigtudlo, 
magkat-on gikan sa kapakyasan, ipadayon ang 
mga pasalig

● ● ● ● ● ● ________

Semana 12
Modawat og mga ordinansa sa 
templo ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpraktis og usa ka kahanas, o kinaiya. ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN:  Gamay nga Paningkamot

 Arang arang nga Paningkamot

 Dakong Paningkamot

5: PAGPILI OG USA KA PROGRAMA SA PAGTUON
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)
Human matimbang-timbang ang inyong mga paningkamot, paggrupo kamo og balik ug 
i-report ang inyong mga resulta. Lakaw libut sa grupo ug ang matag usa mosulti kon gigra-
duhan ba ninyo ang inyong kaugalingon og “red,” “yellow”, o “green” alang sa matag usa sa 
mga commitment sa miaging semana.

STEP 3: MOPAAMBIT SA INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)
Karon ipaambit isip grupo ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa pagpaningka-
mot sa pagtuman sa inyong mga commitment sulod sa semana.

○ Unsa ang inyong mga kasinatian sa pagpraktis ug pagpaambit sa 
baruganan sa My Foundation?

○ Unsa ang inyong nakat-unan samtang inyong gisusi ang mga opsyon sa 
training?

○ Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa pagsubay sa inyong mga gasto?
○ Sa unsang paagi ang pagtrabaho uban sa usa ka action partner nakata-

bang kaninyo?

Hisguti: 

STEP 4: MOPILI OG MGA ACTION PARTNER (2 minutos)
Pagpili og action partner gikan sa grupo alang niining moabut nga semana. Sa kinatibuk-an, 
ang mga action partner susama og sekso ug dili sakop sa pamilya.

Paggahin og pipila ka minuto karon aron makighimamat sa inyong action partner. Ipaila ang 
inyong mga kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo pagkontak ang usag usa sa tibuok 
semana.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa pagkontak

Isulat kon unsaon ug kanus-a ninyo kontakon ang usag usa niining semanaha.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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“Adunay usa ka balaod 
. . . nga diha ang tanan 
nga mga panalangin 
gipasikad—ug kon kita 
makadawat og bisan 
unsa nga panalangin 
gikan sa Dios, kini 
tungod sa pagsunod 
niana nga balaod diin 
diha kini gipasikad.”

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 
130:20–21

MY FOUNDATION: MAGHINULSOL UG  
MAGMASULUNDON—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Sa unsang paagi ang paghinulsol ug pagkamasulundon nga may 
kalabutan sa self-reliance?

“Obedience Brings Blessings,” anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay 
video? Basaha ang pahina 81.)

Unsa nga mga panalangin ang inyong nadawat tungod sa pagsu-
nod sa mga balaod sa Dios? Sa unsang paagi ang paghinulsol 
makatabang kanato sa pag-uswag?

Doktrina ug mga Pakigsaad 130:20–21 ug ang kinutlo gikan ni 
Joseph Smith (naa sa tuo)

KALIHOKAN

Ang pagkamasulundon sa piho nga mga balaod makahatag og piho nga mga 
panalangin.

Step 1: Sa inyong kaugalingon, isulat ang pipila ka mga panalangin nga inyong 
gitinguha diha sa wala nga kolum.

Step 2: Ilha kon unsa nga mga balaod o mga baruganan ang kinahanglan ninyong 
sundon aron madawat ang mga panalangin nga inyong gitinguha.

MGA PANALANGIN NGA GUSTO NAKONG MADAWAT MGA BALAOD O MGA BARUGANAN 
NGA SUNDON

Tulo ka bulan nga tinigum
Mga ikapulo ug mga halad (Malaquias 
3:10–12)
Magsunod og badyet

Basaha ang Josue 3:5 ug ang mga kinutlo gikan ni Elder Jeffrey R. 
Holland ug Presidente Spencer W. Kimball (sa pahina 81). Nga-
nong kinahanglan man nato nga maghinulsol, mobalaan sa atong 
kaugalingon, ug maningkamot sa pagbuhat og maayo samtang 
nagtinguha kita nga mahimong self-reliant?

I-commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton sulod sa 
semana. I-tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag 
buluhaton.

 Mosunod sa balaod nga inyong gipili sa kalihokan sa itaas.

 Mopaambit sa inyong nakat-unan karon mahitungod sa 
pagkamasulundon ngadto sa inyong pamilya o mga higala.

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

I-commit [Ipasalig]:

“Ako kining gihimo nga 
lagda: Kon ang Ginoo 
mosugo, buhata kini.”

MGA PAGTULUN-AN SA 
MGA PRESIDENTE SA 
SIMBAHAN: JOSEPH 
SMITH (2007), 190
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“Magputli kamo sa 
inyong kaugalingon; 
kay ugma ang Ginoo 
magbuhat ug mga 
katingalahan sa inyong 
taliwala.”

JOSUE 3:5

ANG PAGKAMASULUNDON MAKAHATAG OG PANALANGIN

Kon dili mo makatan-aw sa video, basaha kini nga script.

PRESIDENTE THOMAS S. MONSON: 
Pagkanindot nga saad! “Siya nga maghu-
pot a . . . ga go a io  aka a at 
og kamatuoran ug kahayag, hangtud siya 
pagahimayaon diha sa kamatuoran ug 
masayud sa tanan nga mga butang” 

  : . . . .

Akong mga kaigsoonan, ang labing dako 
nga pagsulay niini nga kinabuhi mao ang 
pagkamasulundon. “Kita mosulay kanila 
dinhi,” miingon ang Ginoo, “aron pagsuta 
kon sila mobuhat ba sa tanang butang 
bisan unsa ang isugo sa Ginoo nga ilang 
Dios ngadto kanila” [Abraham 3:25].

Mipahayag ang Manluluwas, “Alang sa 
tanan kinsa may panalangin sa akong 
mga kamot kinahanglan nga motuman sa 
balaod nga gitudlo alang niana nga 
panalangin, ug sa mga kinahanglanon 
niini, ingon nga gitukod sa wala pa ang 
katukuran sa kalibutan” [D&P 132:5].

Walay laing labaw nga ehemplo sa 
pagkamasulundon ang anaa kay sa atong 
Manluluwas. Kaniya, si Pablo 
nakaobserbar:

“Ug bisan tuod siya Anak, siya nakakat-on 
sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga 
butang nga iyang giantus;

“Ug sa nahimo siyang hingpit, siya 
nahimong tuburan sa dayong kaluwasan 
alang sa tanang magasugot kaniya” [Mga 
Hebreohanon 5:8–9].

Ang Manluluwas mipakita sa tiunay nga 
gugma sa Dios pinaagi sa pagpuyo og 
hingpit nga kinabuhi, pinaagi sa pagtu-
man sa balaang misyon nga para Kaniya. 

Wala gayud Siya magmapahitas-on. Wala 
gayud Siya magpagarbo. Wala gayud Siya 
magmabudhion. Nagmapainubsanon 
gayud Siya kanunay. Sinsero gayud Siya 
kanunay. Masulundon gayud Siya 
kan na . . . .

Sa dihang Siya nakasinati sa panghingutas 
sa Getsemani, diin Siya milahutay sa 
ingon ka sakit nga ang “iyang singot 
gihulagway nga mga nanibug-ok daw apol 
nga nagpangatagak sa yuta” [Lucas 
22:44], Iyang gipakita ang pagkamasulun-
don nga Anak pinaagi sa pagsulti, “Ama-
han, kon buot ka, kuhaa kining kopa gikan 
kanako: hinoon, dili ang akong pagbuot 
maoy matuman, kondili ang imo” [Lucas 
22:42].

Sama sa sugo sa Manluluwas sa Iyang 
unang mga Apostoles, kamo ug ako 
gisultihan usab Niya, “Sumunod ka lang 
kanako” [Juan 21:22]. Andam ba kita sa 
pagsunod?

Ang kahibalo nga atong gitinguha, ang 
mga tubag nga atong gihandom, ug ang 
kalig-on nga atong gitinguha karon sa 
pag-atubang sa mga hagit sa komplikado 
ug nagkausab nga kalibutan atong 
madawat kon kita andam nga mosunod 
sa mga sugo sa Ginoo. Kutloon nako 
pag-usab ang mga pulong sa Ginoo: “Siya 
nga maghupot sa mga sugo [sa Dios] 
makadawat og kamatuoran ug kahayag, 
hangtud siya pagahimayaon diha sa 
kamatuoran ug masayud sa tanan nga 
mga butang” [D&P 93:28].

Akong pag-ampo nga kita mapanalangi-
nan sa daghang mga ganti nga gisaad 
ngadto sa masulundon. Sa pangalan ni 
Jesukristo, atong Ginoo ug Manluluwas, 
amen.

(“Ang Pagkamasulundon Makahatag og 
Panalangin,” Ensign o Liahona, May 2013, 
89, 92)

Balik sa pahina 80.

“Ang Ginoo mopanala-
ngin niadtong kinsa 
gusto nga molambo, 
kinsa modawat sa mga 
panginahanglan sa 
mga sugo ug mosulay 
sa pagsunod niini. . . . 
Motabang Siya nga 
kamo maghinulsol, 
moayo, sa bisan 
unsang ayuhunon, ug 
sa pagpadayon. Sa dili 
madugay inyong 
maangkon ang 
kalampusan nga 
inyong gitinguha.”

JEFFREY R. HOLLAND, 
“Ugma ang Ginoo 
Mobuhat og Katinga-
lahan diha Kaninyo,” 
Ensign o Liahona, May 
2016, 126

“Kon ganahan kita og 
mga luho [luxury] o 
gani sa mga gikina-
hanglan labaw pa sa 
pagkamasulundon, 
mawala kanato ang 
mga panalangin nga 
gusto niyang ihatag 
kanato.”

SPENCER W. KIMBALL, 
sa The Teachings of 
Spencer W. Kimball, 
ed. Edward L. Kimball 
(1982), 212
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MAGKAT-ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

Sa miaging semana, kinahanglan nga dugang kamo nga nakasiksik kabahin 
sa inyong mga opsyon sa training ug nakig-istorya sa potensyal nga mga 
tigsangkap sa edukasyon o training. Niini nga kapitulo, buhaton ninyo ang 
mosunod nga mga lakang sa pagribyu sa unsay inyong nakat-unan ug 
mohukom asa nga opsyon sa training ang labing maayo alang kaninyo.

 1. Mokonsiderar sa kalidad sa eskwelahan o training program

 2. Mokonsiderar sa Inyong Abilidad nga Madawat ug Makahuman

 3. Mokonsiderar sa Galastuhan ug sa Bili

 4. Mopili og Eskwelahan o Training Program

 5. I-update ang inyong plano sa self-reliance.

Samtang nanguha kamo og impormasyon mahitungod sa inyong mga 
opsyon sa training, unsa ang inyong nakita nga labing importante kaninyo?

Hisguti: 

Samtang inyong gikonsiderar kon unsa nga eskwelahan o training program 
ang inyong sudlan, hinumdumi ang tambag ni Elder Dallin H. Oaks mahitu-
ngod sa maayo, mas maayo, o labing maayo.

“Good, Better, Best [Maayo, Mas Maayo, Labing Maayo],” anaa sa srs .lds 
.org/ videos. a a  i o  a a a ang pa ina 

Basaha:

Basaha:

Tan-awa:
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1. MOKONSIDERAR SA KALIDAD SA ESKWELAHAN O TRAINING 
PROGRAM

“Ang Ginoo gusto nga inyong iedukar ang inyong mga hunahuna ug mga 
kamot, sa bisan unsa nga gipili ninyong natad [field]. Bisan sa pag-ayo ba og 
refrigerator, o trabaho sa hanas nga surgeon, kinahanglan inyong bansa-
yon ang inyong kaugalingon. Tinguhaa ang labing maayong pag-eskwela 
nga anaa. Mamahimo nga usa ka [trabahante] sa kaligdong sa kalibutan 
nga nagpaa t kanin o” o on  . in k , “  op t  o n  an  
Prayer for Youth,” Ensign, Ene. 2001, 7).

Usa sa labing importante nga mga timailhan sa kalidad sa usa ka eskwela-
han o training program mao ang unsa ka malampuson ang mga migradwar 
niini sa pagkuha sa ilang gusto nga trabaho.

Si Juan nanguha og pipila ka makatabang nga impormasyon kabahin sa 
gidaghanon sa napahimutang sa trabaho [job placement rate] sa mga 
certificate program nga iyang gikonsiderar. Dayon mihimo siya og pagpili sa 
“maayo, mas maayo, o labing maayo.”

WELDING CERTIFI-
CATE SA SANCHEZ 
MANUFACTURING 
(APPRENTICESHIP) 

WELDING CERTI-
FICATE SA COM-

MUNITY COLLEGE

WELDING CERTIFI-
CATE SA SANCHEZ 
MANUFACTURING 
(APPRENTICESHIP)

Pila ka mga estud-
yante ang anaa 
sa programa sa 
miaging tuig? 

7 54 26

Unsa ka daghan 
ang nakatrabaho?

7 25 23

Porsyento sa 
nakatrabaho

100% 46% 88%

Maayo, Mas Maa-
yo, Labing Maayo

Labing Maayo Maayo Mas Maayo

Unsay inyong hunahuna sa paggrado ni Juan?Hisguti: 

Basaha:
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KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Sulati ang mosunod nga table sa impormasyon nga inyong nakolekta sulod sa 
semana.

Step 2: Pagpili og maayo, mas maayo, o labing maayo.

OPSYON 1 OPSYON 2 OPSYON 3

Pila ka mga 
estudyante ang 
anaa sa progra-
ma sa miaging 
tuig?
Unsa ka 
daghan ang 
nakatrabaho?

Porsyento sa 
nakatrabaho

Maayo, Mas 
Maayo, Labing 
Maayo
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2. MOKONSIDERAR SA INYONG ABILIDAD NGA MADAWAT UG 
MAKAHUMAN

Ang usa ka eskwelahan mahimong haum alang kaninyo, apan kamo ba 
mohaum sa eskwelahan? Ang mga eskwelahan mopahimutang og mga 
sumbanan kon kinsa ang kwalipikado nga makasulod sa programa.

Ang ubang mga tawo mosugod sa pag-eskwela apan moundang. Tingali 
moundang sila tungod kay ang programa huyang ra o dili maoy ilang 
gilauman. Tingali moundang sila tungod kay lisud kini kaayo. Itandi ang mga 
eskwelahan aron mas makasabut unsa ang purohan nga makasulod kamo 
ug makahuman.

Si Juan migamit sa mosunod nga impormasyon sa pagtandi sa mga training 
program ug sa kalagmitan nga madawat ug makahuman.

WELDING CERTIFI-
CATE SA SANCHEZ 
MANUFACTURING 
(APPRENTICESHIP) 

WELDING CERTI-
FICATE SA COM-

MUNITY COLLEGE

WELDING CER-
TIFICATE SA THE 

VOCATIONAL 
INSTITUTE

Unsa ka daghan 
ang mga tawo 
nga mi- apply 
nga nakasulod? 

78 54 50

Porsyento sa 
nadawat

9% 100% 52%

Unsa ka daghan 
ang miundang?

0 19 2

Porsyento sa 
miundang

0% 35% 4%

Maayo, Mas Maa-
yo, Labing Maayo

Mas Maayo Maayo Labing Maayo

Unsay inyong hunahuna sa paggrado ni Juan?Hisguti: 

Basaha:
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KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Sulati ang mosunod nga table sa impormasyon nga inyong nakolekta sulod sa 
semana.

Step 2: Pagpili og maayo, mas maayo, o labing maayo.

OPSYON 1 OPSYON 2 OPSYON 3

Unsa ka daghan 
ang mga tawo 
nga mi-apply nga 
makasulod?

Porsyento sa 
nadawat

Unsa ka daghan 
ang miundang?

Porsyento sa 
miundang

Maayo, Mas Maa-
yo, Labing Maayo
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3. MOKONSIDERAR SA GALASTUHAN UG SA BILI

Ang lain-laing mga edukasyon ug training program adunay lain-laing 
galastuhan. Kinahanglan ninyong ideterminar kon sa inyong hunahuna ang 
bili sa edukasyon o training makatarunganon ba alang sa matang sa 
trabaho nga malagmit inyong makuha. Dili ninyo gustong mokuha og mahal 
nga edukasyon o training program nga tingali dili mosangpot sa maayong 
trabaho. Kinahanglang mangita kamo og usa ka opsyon nga makahatag 
kaninyo sa labing maayo nga bili.

Si Juan migamit sa mosunod nga impormasyon aron sa pagtandi sa 
galastuhan ug bili sa mga opsyon sa training nga iyang gikonsiderar.

WELDING CERTIFI-
CATE SA SANCHEZ 
MANUFACTURING 
(APPRENTICESHIP) 

WELDING CERTI-
FICATE SA COM-

MUNITY COLLEGE

WELDING CER-
TIFICATE SA THE 

VOCATIONAL 
INSTITUTE

Job placement rate 100% 46% 88%

Average sa star-
ting nga sweldo

30,000 25,000 35,000

Total nga bay-
ranan lakip sa 
tuition, mga libro, 
transportasyon, ug 
dugang nga galas-
tohan sa pamuyo

5,000 7,500 6,000

Maayo, Mas Maa-
yo, Labing Maayo

Labing Maayo Maayo Mas Maayo

Unsay inyong hunahuna sa paggrado ni Juan?Hisguti: 

Basaha:
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KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Sulati ang mosunod nga table sa impormasyon nga inyong nakolekta sulod sa 
semana.

Step 2: Pagpili og maayo, mas maayo, o labing maayo.

OPSYON 1 OPSYON 2 OPSYON 3

Job placement 
rate

Average sa star-
ting nga sweldo

Total nga galas-
tuhan lakip sa 
tuition, mga libro, 
transportasyon, 
ug dugang nga 
mga gasto sa 
pamuyo

Maayo, Mas Maa-
yo, Labing Maayo

Unsa ang ubang mga butang nga ikonsiderar kon magpili og eskwelahan o 
training program?

Hisguti: 
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4. MOPILI OG ESKWELAHAN O TRAINING PROGRAM

Karon nga inyong natimbang-timbang ang daghang mga butang, kinahang-
lan ninyong modesisyon kon asa nga eskwelahan o training program sa 
inyong hunahuna ang labing maayo alang kaninyo.

Sama pananglit, human matimbang-timbang ang tanan nga mga opsyon ug 
mga konsiderasyon, nakahukom si Juan nga motinguha og welding certifica-
te sa Vocational institute.

KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Ikonsiderar ang inyong paggrado sa inyong mga opsyon sa edukasyon o training sa 
mga pahina 84, 86, ug 88.

Step 2: Karon pilia ang inyong labing maayo nga opsyon nga inyong tinguhaon pinaagi sa 
paggrado niini nga “maayo, mas maayo, o labing maayo.”

OPSYON 1 OPSYON 2 OPSYON 3

Maayo, Mas Maa-
yo, Labing Maayo

Congratulations! Inyong napili ang labing maayong training alang kaninyo 
aron mahimong self-reliant. Makapadayon na kamo karon sa unahan uban 
sa pagsalig.

5. I-UPDATE ANG INYONG PLANO SA SELF-RELIANCE

KALIHOKAN (5 minutos)

I-update ang inyong plano sa self-reliance kon gikinahanglan ug kompletuha ang seksyon sa 
“Ang Akong Plano sa Edukasyon”.

Ang Akong Tumong sa Self-Reliance (kapitulo 1)

Ako  

aron ako  .

Gipadayon sa sunod pahina.

Basaha:

Basaha:
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Ang Akong Plano sa Trabaho (kapitulo 2 ug 3)

Akong gitandi kining tulo ka mga trabaho:

1. 

2. 

3. 

Ang trabaho nga akong gipili alang kanako mao ang ____________________________tungod sa 
mosunod nga mga butang nga akong nakat-unan gikan sa mga employer ug sa uban 
mahitungod sa mga reyalidad sa trabaho sa akong dapit:

.

Ang Akong Plano sa Edukasyon (kapitulo 4 ug 5)

Akong gitandi ang tulo ka mga opsyon sa training:

1. 

2. 

3. 

Ang opsyon sa training nga akong gipili mao ang ____________________________ tungod sa 
kantidad, kalidad, gipaspason nga makatrabaho, ug ubang mga butang nga importante 
kanako (isulat ang mga rason sa ubos):

.

Molungtad og ____________________________ (mga adlaw, semana, bulan, tuig) aron makompleto 
kini nga training.

Unsa ang labing importante nga mga butang nga inyong nakat-unan sa 
miting sa grupo karong adlawa?

Hisguti: 
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MAMALANDONG—Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos

Hunahunaa sa tagsa-tagsa ang unsay inyong nakat-unan karon ug ikonsiderar ang unsay gusto 
nga ipabuhat sa Ginoo kaninyo. Basaha ang kasulatan o ang kinutlo sa ubos ug pagsulat og 
mga tubag sa mga pangutana.

“ n a ang in ong pi ion i ip p op on  n a ka a ang in ong t a a o  . . . 
[Kini] ang atong responsibilidad sa pagpaningkamot nga makakita kon asa 
kita makahimo og kontribusyon sa atong isigkatawo—usa ka dapit diin 
aduna kitay pipila ka mga interes ug abilidad ug diin kita makahimo, sa 
samang higayon, sa pagsangkap alang sa atong kaugalingon” (Ezra Taft 
Benson, “In His Steps” [debosyonal sa Brigham Young University, Mar. 4, 
1979], speeches .byu .edu).

Unsa ang labing makahuluganon nga mga butang nga akong nakat-unan 
karon?

Unsa ang akong buhaton isip resulta sa unsay akong nakat-unan karon?
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MO-COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa inyong action partner. Isaad nga motuman 
sa inyong mga commitment ug dayon pirma sa ubos.

AKONG MGA COMMITMENT

A  Akong ipraktis ug ipaambit ang baruganan sa My Foundation karong semanaha.

B  Akong lihukon ang akong plano sa self-reliance pinaagi sa pagkumpirma nga ang 
edukasyon o training program nga akong gipili haum kaayo kanako.

C  Akong subayon ang akong inadlaw nga mga gasto.

D  Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner
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MGA KAPANGUHAAN

MAAYO, MAS MAAYO, LABING MAAYO

Elder Dallin H. Oaks

“Tungod lamang kay ang usa ka butang maayo kini dili igo nga rason sa 
pagbuhat niini. Ang gidaghanon sa maayong mga butang nga atong 
mahimo misobra kaayo sa panahon nga magamit sa pagbuhat niini. Pipila 
sa mga butang mas maayo kay sa maayo, og kini mao ang mga butang nga 
nagkinahanglan nga unang hatagan ug pagtagad sa atong mga kinabuhi.

“Si Jesus mitudlo niini nga baruganan diha sa panimalay ni Marta. Samtang 
siya ‘nagkalibuglibog sa hilabihang pag-amuma’ (Lucas 10:40), ang iyang 
igsoon, si Maria, ‘milingkod sa tiilan sa Ginoo ug nagpatalinghug sa iyang 
mga pulong’ (b. 39). Sa dihang mireklamo si Marta nga ang igsoon wala 
motabang kaniya, si Jesus midayeg ni Marta sa unsay iyang gibuhat (b. 41) 
apan mitudlo kaniya nga ‘usa ra gayud ka butang ang kinahanglanon: ug 
hingpilian ni Maria ang maayong bahin, nga dili na makuha gikan kaniya’ (b. 
42). Dalaygon si Marta nga ‘nagmatngon ug nabalaka sa daghang mga 

tang  .  , apan ang pagkat-on a ang o gikan a a ing aa-
yong Magtutudlo mas labaw nga ‘gikinahanglan.’ Ang mga kasulatan 
naglangkub ug mga pagtulun-an nga pipila sa mga butang mas napanala-
nginan ka  a an tan-a a a ga at :  a : . . . .

“Samtang atong hunahunaon ang daghang kapilian, kinahanglan atong 
hinumduman nga dili igo nga ang usa ka butang maayo. Ang ubang kapilian 

a  aa o, g ang an pa ga  a ing aa o. . . .

“Hunahunaa giunsa nato paggamit ang atong oras diha sa mga pagpili nga 
atong gihimo sa pagtan-aw og telebisyon, pagdula og mga video games, 
pag-surf sa Internet, o sa pagbasa og mga basahon o mga magasin. 
Siyempre maayo ang pagtan-aw og nindot nga salida o ang pagkuha og 
makalingaw nga impormasyon. Apan dili tanan niana nga klase takus sa 
bahin sa atong kinabuhi nga atong gihatag sa pagkuha niini. Ang ubang 
mga butang mas maayo, ug ang uban pinakamaayo” (“Maayo, Mas Maayo, 
Labing Maayo,” Ensign o Liahona, Nob. 2007, 104–5).

Balik sa pahina 83.
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MUBO NGA MGA SULAT
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BAYARI ANG INYONG 
EDUKASYON

BARUGANAN SA MY FOUNDATION
○	 Trabaho:	Angkuna	ang	Responsibilidad	ug	

Molahutay

MGA BARUGANAN, MGA KAHANAS, 
UG MGA GAWI NGA PANG-EDUKASYON
	1.	 Ang	Edukasyon	Nagkinahanglan	og	

Sakripisyo
	2.	 Ribyuha	ang	Inyong	Galastuhan	sa	Training
	3.	 Ikonsiderar	ang	mga	Opsyon	sa	Pagbayad	

sa	Inyong	Training
	4.	 Gamita	ang	mga	Student	Loan	sa	Mainam-

pingong	Paagi	ug	isip	Katapusang	Solusyon
	5.	 Hibaloi	Kinsa	ang	Pakig-istoryahan
	6.	 I-update	ang	Inyong	Plano	sa	Self-Reliance

6
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MO-REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Mopraktis ug mopaambit sa baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Lihukon ang akong plano sa self-reliance pinaagi sa pagkumpir-
ma nga ang edukasyon o training program nga akong gipili haum 
kaayo kanako.

C  Mosubay sa akong inadlaw nga mga gasto.

D  Mokontak ug mosuporta sa akong action partner.

STEP 1: MOTIMBANG-TIMBANG UBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)
Paggahin og pipila ka minuto sa pagtimbang-timbang sa inyong mga paningkamot sa 
pagtuman sa imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Pagtim-
bang-timbang sa Akong mga Paningkamot” sa sinugdanan niini nga workbook. Ipaambit ang 
inyong pagtimbang-timbang ngadto sa inyong partner ug hisguti uban kaniya ang panguta-
na sa ubos. Mo-initial dayon siya sa luna nga giandam.

Unsa nga mga hagit ang inyong nasugatan sa pagtuman sa inyong mga 
commitment niining semanaha?

Hisguti: 

PAGTIMBANG TIMBANG SA AKONG MGA PANINKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat.  
Pamalandungi ang mga paagi nga imong mapadayon ang paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag-anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug Ipakigbahin ang Baruganan sa Ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Mobuhat sa Akong Plano sa Self-Reliance

Ⓒ
Pagpalig-on sa mga Kahanas ug mga Kinaiya

Ⓓ
Pagkontak ug Pag-abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

Ehemplo Maghinulsol ug magmasulundon ● ● ● I-update ang akong Plano sa 
Self-Reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
Ang self-reliance usa ka baruganan 
sa kahimayaan ● ● ● Magsugod sa akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Pagdumala sa kwarta ● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
panarbaho sa akong dapit ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 3
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Ikumpirma ang akong napili nga 

trabaho ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4
Paningkamot sa pagtuon: 
pagdesisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag-abut didto

● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 5 Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● I-kumpirma ang akong 
edukasyon o gipili nga training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 6
Trabaho: moako og responsibilidad 
ug paglahutay ● ● ● Magmugna og plano sa panalapi 

alang sa akong edukasyon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Maghiusa, moserbisyo sa uban ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ● Mopakigbahin sa akong plano sa self-reliance 

uban sa akong pamilya o mga higala ● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Gamiton ang Panahon sa 
Maalamon nga Paagi ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpili og usa: i-prioritize, buntuga ang 
paglangay langay, buntuga ang mga makabalda ● ● ● ● ● ● ________

Semana 9
Makig-istorya: mohangyo ug 
maminaw ● ● ● I-update ang akong plano sa 

Self-reliance ● ● ●
Pagpili og usa: sabton ang mga kinahanglanon, 
sabton ang stelo sa pagkat-on, idumala ang 
kakapoy

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10 Sulbad sa mga Problema ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: mga kinaiya sa pagtuon, 
pagkompleto sa mga assignment, pag-andam 
alang sa mga test

● ● ● ● ● ● ________

Semana 11 Ipakita ang Kaligdong [Integrity] ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: motrabaho uban sa tigtudlo, 
magkat-on gikan sa kapakyasan, ipadayon ang 
mga pasalig

● ● ● ● ● ● ________

Semana 12
Modawat og mga ordinansa sa 
templo ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpraktis og usa ka kahanas, o kinaiya. ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN:  Gamay nga Paningkamot

 Arang arang nga Paningkamot

 Dakong Paningkamot

6: BAYARI ANG INYONG EDUKASYON
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)
Human matimbang-timbang ang inyong mga paningkamot, paggrupo kamo og balik ug 
i-report ang inyong mga resulta. Lakaw libut sa grupo ug ang matag usa mosulti kon gigra-
duhan ba ninyo ang inyong kaugalingon og “red,” “yellow”, o “green” alang sa matag usa sa 
mga commitment sa miaging semana.

STEP 3: MOPAAMBIT SA INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)
Karon ipaambit isip grupo ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa pagpaningka-
mot sa pagtuman sa inyong mga commitment sulod sa semana.

○ Unsa ang inyong mga kasinatian sa pagpraktis ug pagpaambit sa 
baruganan sa My Foundation?

○ Unsay inyong nakat-unan samtang inyong gikumpirma nga ang edukas-
yon o training program haum kaayo kaninyo?

○ Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa pagsubay sa inyong mga gasto?
○ Sa unsang paagi ang pagtrabaho uban sa usa ka action partner nakata-

bang kaninyo?

Hisguti: 

STEP 4: MOPILI OG MGA ACTION PARTNER (2 minutos)
Pagpili og action partner gikan sa grupo alang niining moabut nga semana. Sa kinatibuk-an, 
ang mga action partner susama og sekso ug dili sakop sa pamilya.

Paggahin og pipila ka minuto karon aron makighimamat sa inyong action partner. Ipaila ang 
inyong mga kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo pagkontak ang usag usa sa tibuok 
semana.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa pagkontak

Isulat kon unsaon ug kanus-a ninyo kontakon ang usag usa niining semanaha.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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“Dili kamo magtinapu-
lan; kay siya nga 
tapulan dili makakaon 
sa pan ni makasul-ob 
sa mga saput sa 
mamumuo.”

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 42:42

MY FOUNDATION: TRABAHO: ANGKUNA 
ANG RESPONSIBILIDAD UG MOLAHUTAY—
Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Nganong gusto man sa Langitnong Amahan nga angkunon nako 
ang personal nga responsibilidad alang sa akong kinabuhi?

“Sedrick’s Journey [Ang Panaw ni Sedrick],” anaa sa srs .lds .org/ 
videos. (Walay video? Basaha ang pahina 99.)

Unsaon nato sa pagkat-on nga magpadayon gihapon bisan kon 
ang trabaho lisud?

Doktrina ug mga Pakigsaad 42:42 ug ang kinutlo gikan ni Presi-
dente James E. Faust (naa sa tuo)

Basaha ang kinutlo gikan ni Elder D. Todd Christofferson (sa 
pahina 99). Nganong nagpaabut man ang Ginoo kanato nga 
motrabaho alang sa atong madawat?

KALIHOKAN

Step 1: Pagpili og usa ka partner ug basaha og dungan ang matag lakang sa 
pattern sa ubos.

Step 2: Hangyoa ang usag usa sa paghisgot mahitungod sa usa ka lisud kaayo nga 
buluhaton o hagit nga giatubang karon sa usa.

Step 3: Tabangi ang usag usa sa paggamit sa upat ka mga lakang sa ubos ngadto 
sa lisud nga buluhaton o hagit.

❶
PAGBATON OG POSITI-

BO NGA KINAIYA

❷
HINUMDUMI NGA 
MAGTINABANGAY

❸
PULIHI ANG KAHADLOK 

OG HUGOT NGA 
PAGTUO

❹
PADAYON INUBANAN 
SA PAILUB UG KAISUG

Ilista ang inyong mga 
panalangin.

Hangyoa ang mga higala, 
mga kaubanan, mga sakop 
sa grupo, ug ang uban alang 
sa tabang.

Likayi ang pagduha-duha. 
Hinumdumi nga anaa sa 
Ginoo ang tanang gahum. 
Sangpita Siya ug dawata ang 
Iyang kabubut-on.

Ayaw ug ayaw gyud paghu-
nong; lahutay inubanan sa 
hugot nga pagtuo. Pangita 
og mga leksyon nga tingali 
gitudlo sa Ginoo kaninyo.

Step 4: Pagsulat og duha o tulo ka mga paagi nga makapadayon kamo uban sa 
hugot nga pagtuo, mosalig nga ang Dios mosangkap.

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

“Ang paglahutay 
mapakita niadtong 
kinsa . . . dili mohu-
nong bisan kon ang 
uban moingon nga, 
‘Dili gyud kini 
mahimo.’”

JAMES E. FAUST, 
“Paglahutay,” Ensign 
o Liahona, Mayo 
2005, 51
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SEDRICK’S JOURNEY

Kon dili mo makatan-aw sa video, basaha kini nga script.

SEDRICK: Ako si Sedrick Kambesabwe. 
Nagpuyo ko sa Democratic Republic of 
the Congo. Usa ko ka miyembro sa LDS 
nga Simbahan.

Usa ko ka branch missionary sa bara-
ngay sa Kipusanga. Kinahanglan kong 
mangandam alang sa pagmisyon sa 
gawas sa nasud. Aron makamisyon, 
kinahanglan ko og passport, nga 
nagkantidad na karon og 250 US 
dollars.

Aron makakwarta, ang akong papa ug 
ako mamalit og saging. Ang pipila ka 
mga barangay dunay abut nga daghang 
saging: ang Tishabobo, Lusuku, ug 
Kamanda.

Ang Tishabobo mga 9 ka milyas gikan 
dinhi. Ang Lusuku 18 ka milyas. Ang 

Kamanda 18 usab. Moadto mi didto ug 
mamalit og saging, ug amo kining 
dad-on og balik dinhi aron ibaligya.

Sa pag-adto sa mga barangay magbisi-
kleta mi. Makadala mi og upat o unom 
ka bulig nga saging.

Kon magbisikleta ko, moabut kini og 
usa ka oras ug tunga kada biyahe, kon 
ang bisikleta maayo ug duna pa koy 
kusog. Kon udto na ug grabe gyud ang 
kainit, hinay kong mopadagan tungod 
sa init ug sa adlaw.

Makahimo ko og duha ka biyahe kada 
adlaw kon sayo kaayo kong mobangon. 
Maayo kini nga paagi aron makatabang 
ko og bayad sa akong passport.

Karon duna na koy kinitaan, sa ginag-
may-gagmay lang, aron ko makatigum 
alang sa galastuhan sa eskwelahan ug 
sa misyon. Ug karon, human sa upat ka 
tuig nga pagtrabaho, duna na koy igong 
kwarta alang sa akong passport, plus 
70 dollars nga natigum.

Balik sa pahina 98.

“Ang atong responsibili-
dad mao ang pagba-
rug gikan sa 
pagkaigo-igo lang 
ngadto sa pagkabang-
giitan, gikan sa 
kapakyasan ngadto sa 
kalampusan. Ang 
atong buluhaton mao 
ang mahimong 
pinakamaayo sa atong 
kaugalingon. Usa sa 
labing mahinungda-
nong gasa sa Dios 
ngari kanato mao ang 
kalipay nga mosulay 
pag-usab, kay walay 
kapakyasan ang angay 
gayud nga maoy 
katapusan.”

THOMAS S. MONSON, 
“The Will Within,” 
Ensign, Mayo 1987, 68

a a a ang kin t o gikan ni i nt  o a  S. on on anaa 
sa tuo). Unsay akong buhaton kon makasinati ko og kapakyasan?

I-commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton sulod sa 
semana. I-tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag 
buluhaton.

 Pagpili og usa ka butang nga lisud o dili komportable ug 
tiwasa ang buluhaton. Isulat kini sa ubos.

 Ipaambit ang inyong nakat-unan karon mahitungod sa 
trabaho ug paglahutay ngadto sa inyong pamilya o mga 
higala.

Pamalandungi:

I-commit [Ipasalig]:

“Ang Dios midesinyo 
niining mortal nga 
kinabuhi nga nagkina-
hanglan og kanunay 
nga paningkamot. . . . 
Pinaagi sa pagtrabaho 
kita makapatunhay ug 
makapalambo sa 
kinabuhi. . . . Ang 
pagtrabaho makatu-
kod ug makahas-has 
sa kinaiya, makamug-
na og katahum, ug 
mao ang instrumento 
sa atong pagserbisyo 
sa usag usa ug sa Dios. 
Ang gipahinungod nga 
kinabuhi puno sa 
buhat, usahay balik-
balik, . . . usahay wala 
mahatagi og bili apan 
kanunayng nagbuhat 
niadtong makapalam-
bo, . . . makapabayaw, 
[ug] makapadasig.

D. TODD CHRISTOF-
FERSON, “Mga 
Hulagway sa Gipahi-
nungod nga Kinabu-
hi,” Ensign o Liahona, 
Nob. 2010, 17
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MAGKAT-ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

Sa miaging semana mipili kamo og eskwelahan o program training nga sa 
inyong hunahuna labing maayo alang kaninyo. Sulod sa semana migahin 
kamo og panahon nga magkat-on pa kabahin sa eskwelahan o programa. 
Karon inyong susihon ang daghang mga paagi nga anaa aron makatabang 
sa pagbayad sa inyong training.

1. Ang edukasyon nagkinahanglan og sakripisyo.

2. Ribyuha ang inyong galastuhan sa training.

3. Ikonsiderar ang mga opsyon sa pagbayad sa inyong training.

4. Gamita ang mga student loan sa mainampingong paagi ug isip katapu-
sang solusyon.

5. Hibaloi kinsa ang pakig-istoryahan.

6. I-update ang inyong plano sa self-reliance.

1. ANG EDUKASYON NAGKINAHANGLAN OG SAKRIPISYO

ia ag kita ni i nt  o on  . in k  a pag i o og ga ak ipi -
yo aron mahimong posible ang atong edukasyon. Miingon siya: “Kinahang-
ang akak a ka o a tanang ka on k to  a a i o. . . . 
Isakripisyo ang bisan unsang butang nga kinahanglang isakripisyo aron 
mapasarang ang inyong kaugalingon sa paghimo sa buhat sa kalibutan” 
(“Words of the Prophet: Seek Learning,” New Era, Sept. 2007, 2–4).

Gitambagan usab kita nga dili maglangay sa ubang mga importanting 
butang sa atong kinabuhi samtang nagpadayon kita sa atong edukasyon. 
Ayaw paglangay-langay sa pagminyo, pagdawat sa mga ordinansa sa 
templo, ug pagbaton og mga anak samtang nag-eskwela.

Samtang ipadayon ninyo ang inyong mga prayoridad ug mosakripisyo sa 
dili kaayo importanting mga butang, inyong makaplagan nga ang Ginoo 
mopanalangin kaninyo.

Nganong ang edukasyon ug training angay sa sakripisyo?Hisguti: 

Basaha:

Basaha:
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2. RIBYUHA ANG INYONG GALASTUHAN SA TRAINING

Sa miaging duha ka semana inyong gisusi ang inyong mga opsyon sa 
edukasyon o training. Kabahin niana nga paningkamot mao ang pagkat-on 
kon pila ang galastuhan sa inyong programa. Kini nga mga galastuhan 
naglakip sa mga butang sama sa tuition, mga libro, mga balayranan, mga 
gasto sa pagpuyo, transportasyon, ug bisan unsa pa nga may kalabutan sa 
inyong edukasyon o training. Importante nga aduna kamoy tukma nga 
pagbana-bana niini nga mga galastuhan aron makaplano kamo unsaon sa 
pagbayad niini.

Sama pananglit, nasayran ni Juan nga ang iyang welding certificate mogasto 
og ingon niini:

MGA MATANG SA GALASTUHAN 
SA TRAINING KANTIDAD

ing ti at  p og a 4,000

Mga himan, mga libro, ug mga suplay 1,000

Bayad sa eksamin 300

Bayad sa Lisensya 300

Transportasyon 400

Total 6,000

Timan-i usab ang inyong mga gasto sa pagpuyo, sama sa pagkaon, abang, 
sinina, galastuhan sa pamilya, ug utang.

Basaha:
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KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Isulat ang inyong mga galastuhan sa traning o ang labing maayo ninyong 
pagbana-bana.

Step 2: Sulod sa semana, tan-awa ang bisan unsang nahabilin nga mga detalye.

MGA MATANG SA GALASTUHAN SA 
TRAINING KANTIDAD

Total

3. IKONSIDERAR ANG MGA OPSYON SA PAGBAYAD SA INYONG 
TRAINING

Adunay pipila ka mga paagi sa pagbayad sa pag-eskwela. Kutob sa mahimo, 
bayari ang inyong edukasyon gamit ang inyong kaugalingong tinigum o 
kinitaan. Pagtrabaho samtang nag-eskwela. Tingali kinahanglan nimong 
minosan ang paggasto ug mangita og dugang trabaho aron adunay dugang 
nga kinitaan.

Adunay ubang mga opsyon sa pag-finance kon dili paigo ang inyong 
tinigum o kinitaan. Ang pribadong mga organisasyon, mga indibidwal, ug 
mga gobyerno miestablisar og mga programa nga makatabang kaninyo sa 
pagbayad sa inyong training.

“Kay ang yuta puno ug adunay igo ug kapin pa; oo, Ako miandam sa tanan 
nga mga butang” (D&P 104:17).

Sa unsang paagi ang mga pulong nga “kay ang yuta puno” magamit ngadto 
sa kwarta nga ibayad alang sa inyong edukasyon?

Hisguti: 

Basaha:
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KALIHOKAN (15 minutos)

Step 1: I-assign ang matag sakop sa grupo sa pagbasa og hilum sa mga opsyon sa pag-fi-
nance nga naa sa ubos ug sa pahina 104.

Step 2: Pagpuli-puli sa pagpasabut sa opsyon nga inyong gibasa, lakip ang mga kalig-on ug 
mga kahuyang niini.

Step 3: Butangi og marka nga tsek tupad sa mga opsyon nga ingon og labing maayo alang 
kaninyo.

OPSYON SA 
PAG-FINANCE KAHULUGAN MGA KALIG-ON MGA KAHUYANG

LABING 
MAAYO 
ALANG 

KANAKO

Kinitaan ug mga 
Tinigum

Kwarta nga kinitaan 
sa pagtrabaho sam-
tang nag-eskwela, o 
kwarta nga gigamit 
gikan sa tinigum. 
Mahimong gami-
ton alang sa bisan 
unsang galastuhan 
sa eskwelahan.

Walay utang o inte-
rest. Makakat-on 
og mga kahanas ug 
mohimo og impor-
tante nga mga 
kontak samtang 
nagtrabaho.

Tingali lisud nga 
motrabaho ug 
moeskwela. Tingali 
dugay mahuman sa 
pag-eskwela.

Scholarship

Gihatag nga kwarta 
nga gibase kon 
si kinsa kamo ug 
unsay inyong nabu-
hat. Sagad gigamit 
a ang a ti ati-
on o degree.

Walay utang o 
interest. Mahimong 
maminosan ang 
panginahanglan nga 
motrabaho sam-
tang nag-eskwela.

Tingali magki-
nahanglan nga 
magplano daan ug 
dakong paningka-
mot sa pag-apply. 
Magkinahanglan 
tingali nga makigtigi.

Grant

Usa ka paghatag 
og kwarta nga 
kasagaran gibase 
sa pinansyal nga 
panginahanglan ug 
gamiton alang sa 
usa ka degree.

Walay utang o 
interest. Mahimong 
maminosan ang 
panginahanglan nga 
motrabaho sam-
tang nag-eskwela.

Tingali magki-
nahanglan nga 
magplano daan ug 
dakong paningka-
mot sa pag-apply. 
Magkinahanglan 
tingali nga makigtigi.

Apprenticeship

Usa ka trabaho diin 
ang usa ka tawo 
nagtrabaho alang sa 
employer samtang 
nagkat-on og usa 
ka panginabuhian o 
kahanas. Kasagaran 
alang sa mga serti-
piko o lisensya.

Makat-on og mga 
kahanas nga haum 
sa trabaho. Tingali 
masweldohan sa 
pagkat-on. Tingali 
mosangput ngadto 
sa usa ka trabaho.

Magkinahanglan 
og paningkamot 
sa pagpangita og 
andam nga emplo-
yer. Tingali lisud 
ang pag-eskwela ug 
pagtrabaho.
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OPSYON SA 
PAG-FINANCE KAHULUGAN MGA KALIG-ON MGA KAHUYANG

LABING 
MAAYO 
ALANG 

KANAKO

Pag-reimburse sa 
Tuition

Usa ka paghatag og 
kwarta sa emplo-
yer ngadto sa mga 
empleyado aron 
sa pagpalambo sa 
ilang mga kahanas. 
Mahimong alang sa 
mga degree, sertipi-
ko, lisensya, o piho 
nga mga klase.

Pabilin nga nag-
trabaho samtang 
nagpauswag sa 
edukasyon. Nami-
nosan ang inyong 
galastuhan.

Kinahanglang 
makatuman sa mga 
rekisito sa emplo-
yer. Tingali lisud 
ang pag-eskwela 
ug pagtrabaho. Ang 
employer tingali 
magkinahanglan 
kaninyo nga magpa-
bilin sa kompaniya o 
bayaran ang kwarta 
kon mobiya mo.

Kwarta nga 
Gihulam gikan sa 
Pamilya

Kwarta gikan sa 
pamilya nga aduna 
o walay ekspektas-
yon nga bayaran 
sila. Magamit alang 
sa kadaghanan nga 
mga galastuhan sa 
edukasyon.

Tingali mas sayon 
nga makuha kay 
sa mag-loan sa 
bangko.

Mahimong maka-
apekto sa mga 
relasyon sa pamilya. 
Tingali lisud kon 
dunay emerhensya 
nga mahitabo sa 
pamilya.

Mga Loan (mga 
bangko, gobyer-
no, dili gobyerno 
nga mga organi-
sasyon, Perpe-
tual Education 
Fund [PEF] kon 
anaa)

Kwarta gikan sa 
tigpahulam nga 
mga institusyon nga 
dunay ekspektas-
yon nga bayaran 
ninyo og balik ang 
kwarta, kasagaran 
nga adunay inte-
rest. Magamit alang 
sa kadaghanan nga 
mga galastuhan sa 
edukasyon.

Daghan nga mga 
opsyon sa loan.

Kinahanglang baya-
ran ang utang apil 
ang interest. Mahi-
mong dunay utang 
sulod sa dugay nga 
panahon. Mahi-
mong dili makakita 
og trabaho; niana 
ang mga pagbayad 
mahimong lisud 
buhaton.

Sa inyong kaugalingon niini nga semana, mahimo usab ninyong basahon 
ang pahina 111–16 alang sa dugang nga impormasyon mahitungod sa mga 
scholarship ug grant, mga student loan, ug mga loan sa Perpetual Educati-
on Fund.

Basaha:
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4. GAMITA ANG MGA STUDENT LOAN SA MAINAMPINGONG PAAGI 
UG ISIP KATAPUSANG SOLUSYON

“Daghang [mga tawo] sa kalibutan ang nangutang aron makaeskwela, aron 
lang makaamgo nga ang gasto sa eskwelahan mas dako pa kay sa ilang 
mabayaran. Pangita og mga scholarship ug mga grant. Pangita og part-time 
nga trabaho, kon posible, aron makatabang sa pagbayad sa inyong pag-es-
kwela. Magkinahanglan kini og sakripisyo, apan makatabang kini aron 

o a p  ka o” o t  . a , “ ag a at g ag ntog a ga agit 
sa Kalibutan Karon,” Ensign o Liahona, Nob. 2015, 45).

Ang mga [student loan] utang. Dili sama sa mga grant ug mga scholarship, 
kinahanglan kining bayaran ug kasagaran mobayad kamo og interest. Kon 
dili kamo makahimo sa pagbayad, madaot ang inyong kredibilidad o ang 
inyong abilidad sa pag-uswag sa kinabuhi.

Nganong kinahanglan man nga ang mga student loan gamiton isip katapu-
sang solusyon?

Hisguti: 

Ang “upat ka mga sakto nga opsyon” makatabang kaninyo sa pagdesisyon 
kon ang student loan husto ba alang kaninyo.

1. Sakto nga rason: Nagtrabaho kamo samtang nag-eskwela, naningka-
mot kamo og maayo aron makakuha og mga scholarship ug grant, ug 
ang loan alang lamang ibayad sa nahabilin (dili sa tibuok nga galastu-
han) sa inyong edukasyon.

2. Sakto nga mga ekspektasyon: Inyong natino nga daghan ang 
napahimutang sa trabaho diha sa inyong dapit alang sa trabaho nga 
inyong gitun-an, ug masaligon kamo nga makakuha og trabaho nga igo 
ang gidak-on sa sweldo aron makabayad sa loan sa igong gidugayon 
sa panahon.

3. Sakto nga termino: Gitandi ninyo ang lain-laing mga loan ug nakakita 
sa labing maayong balayran ug termino sa pagbayad gikan sa kasali-
gan nga tigpautang.

4. Sakto nga kantidad: Ang kantidad sa inyong loan gamay ra aron 
mabayaran sa igong gidugayon sa panahon.

Sa unsang paagi ang pagsunod sa “upat ka mga sakto nga opsyon” mopa-
nalipod kaninyo sa pagbayad sa inyong edukasyon?

Hisguti: 

Basaha:

Basaha:
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Pangutana sa inyong stake self-reliance specialist mahitungod sa magamit 
nga mga website sa pagpangita ug pagtandi sa mga student loan sa inyong 
nasud o dapit. Sa inyong kaugalingon niini nga semana, mahimo usab 
ninyong basahon ang pahina 113 aron dugang nga makat-on unsaon sa 
pagtandi og mga student loan.

Usab, kon anaa sa inyong nasud, ang loan sa Perpetual Education Fund 
(PEF) mahimong angay alang kaninyo. Aron makat-on kon ang mga PEF 
loan anaa sa inyong nasud, unsaon nga mahimong kwalipikado, ug unsaon 
sa pag-apply, tan-awa sa pahina 114–15 o adto sa srs .lds .org/ pef.

5. HIBALOI KINSA ANG PAKIG-ISTORYAHAN

Kabahin sa inyong mga commitment niining semanaha mao ang pagsusi sa 
pinakamaayong mga opsyon sa pagbayad alang sa inyong gipili nga edu-
kasyon o training program. Buhata ang inyong pagsiksik ug pakig-istorya sa 
mga tawo nga makahimo sa pagtabang kaninyo. Daghang mga eskwelahan 
ang adunay tawo nga makatabang ninyo. Paningkamot nga makontak ang 
opisina sa pinansyal nga tabang, o kontaka ang eskwelahan, tigsangkap sa 
training, o negosyo ug hangyoa nga makigsulti sa tawo nga makatubag sa 
inyong mga pangutana mahitungod sa pagbayad alang sa inyong training.

KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Isip grupo, ilista ang mga tawo ug mga organisasyon nga inyong makaistorya 
kabahin sa mga scholarship, grant, apprenticeship, ug reimbursement sa tuition.

Step 2: Isip grupo, pagsugyot og mga pangutana nga angay ninyong ipangutana niining 
mga tawhana mahitungod sa pinansyal nga tabang. Pagsulat og dili mominos tulo nga 
inyong ipangutana niining semanaha.

1. 

2. 

3. 

Basaha:

Basaha:
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6. I-UPDATE ANG INYONG PLANO SA SELF-RELIANCE

Sa sunod nga miting sa grupo, ang matag usa kaninyo mohimo og usa ka 
mubo nga presentasyon ngadto sa grupo kabahin sa inyong plano sa 
self-reliance. Inyong ihulagway ang inyong mga plano, ug ang grupo 
mohatag ninyo og feedback ug mga sugyot.

KALIHOKAN (10 minutos)

I-update ang inyong plano sa self-reliance kon gikinahanglan. Karong semanaha, pakig-istor-
ya sa uban ug buhata ang inyong pagsiksik aron makompleto ang seksyon nga “Ang Akong 
Plano sa Pinansyal” sa pahina 108.

Ang Akong Tumong sa Self-Reliance (kapitulo 1)

Ako  

aron ako  .

Ang Akong Plano sa Trabaho (kapitulo 2 ug 3)

Akong gitandi kining tulo ka mga trabaho:

1. 

2. 

3. 

Ang trabaho nga akong gipili alang kanako mao ang ____________________________tungod sa 
mosunod nga mga butang nga akong nakat-unan gikan sa mga employer ug sa uban 
mahitungod sa mga reyalidad sa trabaho sa akong dapit:

.

Gipadayon sa sunod pahina.

Basaha:
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Ang Akong Plano sa Edukasyon (kapitulo 4 ug 5)

Akong gitandi ang tulo ka mga opsyon sa training:

1. 

2. 

3. 

Ang opsyon sa training nga akong gipili mao ang ____________________________ tungod sa 
kantidad, kalidad, gipaspason nga makatrabaho, ug ubang mga butang nga importante 
kanako (isulat ang mga rason sa ubos):

.

Molungtad og ____________________________ (mga adlaw, semana, bulan, tuig) aron makompleto 
kini nga training.

Ang Akong Plano sa Pinansyal

Akong nasayran nga makagasto ko sa akong training og ____________________________, o 
____________________________ matag bulan.

Human makumpara ang lain-laing mga opsyon alang sa akong training ug matan-aw ang 
kaugalingon nakong panalapi, akong nakita nga ako (makahimo / dili makahimo) sa pagba-
yad sa akong training nga ako ra. Nagkinahanglan ko og dugang nga 
____________________________.

Aron makabayad sa akong training, mangita ko og (trabaho, pag-apprentice, mga scho-

larship, mga grant, tuition reimbursement, mga loan)  

.

Sunod semana inyong ipresentar ang inyong plano sa self-reliance ngadto 
sa grupo (pahina 107–8). Mahimo kamong magpraktis sa paghatag sa 
inyong presentasyon ngadto sa mga sakop sa inyong pamilya o mga higala. 
Anhi sunod semana nga andam nga mopaambit sa inyong presentasyon.

Unsa ang labing importante nga mga butang nga inyong nakat-unan sa 
miting sa grupo karong adlawa?

Hisguti: 

Basaha:
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MAMALANDONG—Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos

Hunahunaa sa tagsa-tagsa ang unsay inyong nakat-unan karon ug ikonsiderar ang unsay gusto 
nga ipabuhat sa Ginoo kaninyo. Basaha ang kasulatan o ang kinutlo sa ubos ug pagsulat og 
mga tubag sa mga pangutana.

“Ang Ginoo ug ang Iyang Simbahan kanunayng nag-awhag og edukasyon 
aron sa pagpalambo sa atong abilidad sa pagserbisyo Kaniya ug sa mga 
anak sa atong Langitnong Amahan. Alang sa matag usa kanato, bisan unsa 
pa ang atong ga ta nto, Si a a na  aton nga atong ika atag. . . .

“. . . g agkina ang an kita og pana ang a angit a on a a  a a 
niining dili maihap nga mga butang ang mahimo natong tun-an nga buot 
natong makat-unan sa maalamong paagi. Kita dili mahimong mag-usik-usik 
sa atong oras aron sa paglingaw-lingaw sa atong mga kaugalingon kon kita 
a na  ka iga nan a . . . pagkat-on n a ang tin o  g aga it kaa o” 

n   . ing, “ a - i  ation,” New Era, Abr. 2009, 4, 6).

Unsa ang labing makahuluganon nga mga butang nga akong nakat-unan 
karon?

Unsa ang akong buhaton isip resulta sa unsay akong nakat-unan karon?
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MO-COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa inyong action partner. Isaad nga motuman 
sa inyong mga commitment ug dayon pirma sa ubos.

AKONG MGA COMMITMENT

A  Akong ipraktis ug ipaambit ang baruganan sa My Foundation karong semanaha.

B  Mohimo ako og pinansyal nga plano alang sa akong edukasyon ug mangandam 
sa pagpresentar sa akong plano sa self-reliance.

C  Akong subayon ang akong inadlaw nga mga gasto.

D  Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner
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MGA KAPANGUHAAN

PAG-APPLY ALANG SA MGA SCHOLARSHIP UG MGA GRANT
Kon gusto ninyo nga makat-on og dugang mahitungod sa pag-apply og mga scholarship ug 
grant, mahimo ninyong basahon ug buhaton ang mosunod:

Ang mga scholarship mao ang pinansyal nga mga tabang nga gibase kon 
kinsa kamo, unsay inyong nahimo, ug ang mga kinaiya nga gusto sa mga 
organisasyon o mga tawo nga mapasidunggan ug magantihan.

Ang mga educational grant gitanyag sa daghang mga gobyerno, mga 
institusyon, ug dili gobyerno nga mga organisasyon aron sa pagtabang sa 
mga tawo nga gagmay og kinitaan nga mapalambo ang ilang mga kinabuhi 
ug mahimong mas self-reliant.

Sa unsang paagi kini makatabang kanako?

Mahimo ninyong magamit ang mga kwarta sa scholarship aron ibayad sa 
tuition, balayranan, mga libro, ug usahay ubang galastuhan sama sa 
puy-anan ug transportasyon. Dili kinahanglang bayaran nimo og balik ang 
kwarta.

Depende sa grant, mahimo kamong makadawat og kwarta kada tuig 
ting-eskwela sulod sa limitado nga gidaghanon sa mga tuig o semester.

Kwalipikado ba ko?

Pangita og mga scholarship nga moganti sa inyong mga kinaiya ug mga 
nakab-ot.

Ang mga grant ibase sa pinansyal nga panginahanglan. Ang pipila ka mga 
grant ihatag lamang ngadto sa piho nga mga programa sa edukasyon.

Unsaon nako sa pag-apply?

Pang-apply sa mga scholarship nga mohaum sa inyong mga kasinatian, 
kahanas, ug kinaiya. Pang-apply alang sa daghan nga mga scholarship 
kaysa usa lang.

Makakita ug maka-apply kamo og mga scholarship ug mga grant diha sa 
internet, sa mga self-reliance center, ug sa mga ahensya nga pangtrabaho 
o mga departamento sa gobyerno nga pangtrabaho. Ang mga tawo niini 
nga mga ahensya makatabang kaninyo sa mga estratehiya sa pagkakuha og 
mga scholarship ug mga grant. Hatagi og maayong pagtagad ang mga 
deadline ug mga instruksyon sa application. Pagbantay sa ilad nga mga 

Basaha:
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scholarship website; ang lehitimo nga mga website panagsa ra kaayo nga 
magpabayad.

Hatagi og maayong pagtagad ang mga petsa sa application nga nakalista sa 
matag grant. Daghang mga application ang dawaton lamang sa piho nga 
mga bulan sa tuig.

KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Basaha sa hilum ang mga kasinatian sa mga tawo sa ubos.

STEFANO RACHEL ARLENE

Mi-apply sa: 3 ka dagkong 
scholarship
Nakadawat: 0 scholarship
Total: 0
Si Stefano naghinam-hinam nga 
makakuha og tulo ka 25,000 nga 
mga scholarship, apan mao usab 
ang 15,000 ka mga tawo.

Mi-apply sa: 200 ka gagmay 
nga mga scholarship
Nakadawat: 40 ka mga 
scholarship
Total: 10,000
Si Rachel adunay 50 lamang ka 
mga kompetinsya alang sa mga 
scholarship nga mi-apply siya.

Miaplay sa: 3 ka mga scho-
larship nga adunay kriterya nga 
haum kaayo kaniya
Nakadawat: 1 ka scholarship
Total: 15,000
Bisan kon si Arlene adunay hapit 
200 ka mga kakompetensya, 
mi-apply siya sa mga scholarship 
nga adunay piho kaayo nga mga 
kriterya nga haum sa iyang mga 
hiyas ug mga nakab-ut.

Step 2: Unsa ang maayong nabuhat sa tulo ka mga tawo, ug unsa ang lahi unta nila nga 
gibuhat?

Step 3: Unsa pa ang gusto ninyong masayran kabahin sa mga scholarship ug mga grant? 
Isulat ang inyong mga pangutana sa ubos:

Step 4: Sulod sa semana, pangutan-a ang inyong stake self-reliance specialist niini nga mga 
pangutana.
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UNSAON SA PAGTANDI OG MGA STUDENT LOAN
Aron sa pagtandi og mga student loan, pangutan-a ang mga tigpahulam sa 
mosunod nga mga pangutana: Pangutana sa inyong stake self-reliance 
specialist mahitungod sa ubang mga pangutana aron makakuha kamo sa 
labing maayo nga mga kondisyon sa loan—ug makalikay sa mga 
pagpangilad.

1. Unsa ang matang sa loan (variable, fixed)?

2. Unsa man ang nga interest rate?

3. Pila man ang bayranan kada bulan?

4. Unsa ang gidugayon sa loan?

5. Kanus-a man ko magsugod sa pagbayad sa loan?

6. Pila man ang total nga kantidad nga akong bayaran lakip ang principal 
ug interest?

7. Unsa man ang mga sangputanan kon dili ko makahimo sa pagbayad 
sa loan?

8. Unsa kaha kon magkinahanglan ko og panahon nga dili usa mobayad 
(sama pananglit, magmisyon o deferment)?
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MGA PERPETUAL EDUCATION FUND LOAN
Kini nga kapitulo naghisgut og lain-laing mga pamaagi sa pagbayad alang sa 
self-reliant nga edukasyon. Ang mga student loan gihisgutan isip katapu-
sang solusyon aron sa pagbayad sa nahabilin [nga galastuhan] sa inyong 
eskwelahan human maningkamot og maayo nga makakuha og mga 
scholarship ug mga grant (tan-awa sa pahina 105). Kon ang inyong plano sa 
edukasyon naglakip gihapon og student loan ug nagpuyo kamo sa nasud 
nga giaprubahan, mahimo kamong makwalipikado sa pag-apply og educati-
onal loan gikan sa Perpetual Education Fund (PEF).

Ang mga PEF loan anaa ba sa akong gipuy-an?

Ang mga PEF loan anaa sa daghang mga nasud sa tibuok kalibutan. Usa ka 
up-to-date nga lista sa mga nasud makita sa srs .lds .org/ pefcountries.

Unsaon nako nga makwalipikado?

Pinaagi sa interbyu uban sa inyong bishop o branch president, hukman 
ninyo kon nakatuman ba kamo sa mosunod nga mga kwalipikasyon aron 
makadawat sa iyang pag-endorso nga mo-apply og PEF loan:

○ Katakus: Kamo nagbaton ba ug nagpuyo nga takus sa magamit nga 
rekomend sa templo o limited-use nga rekomend?

○ Panginahanglan: Duna ba kamoy klarong pinansyal nga panginahanglan 
nga modawat og PEF loan human ninyo makonsiderar ang tanang mga 
opsyon sa pagtagana og kwarta nga gihisgutan niini nga kapitulo, lakip 
ang paggamit og inyong kaugalingon nga mga pundo, pundo gikan sa 
mga sakop sa pamilya, ug tanan nga posibleng mga grant o scholarship?

○ Determinado: Determinado ba mo nga makompleto ang inyong progra-
ma, makakita og mas maayong trabaho, makabayad sa inyong loan, ug 
mosunod sa mga baruganan sa self-reliance?

Aron dugang nga makat-on og mahitungod sa mga kwalipikasyon sa PEF, 
bisitaha ang srs .lds .org/ pefqualify.
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Unsaon nako sa pag-apply?

Aron sa pagtabang kaninyo sa pagkompleto sa inyong PEF application diha 
sa internet, gamita ang inyong plano sa self-reliance, nga naglakip sa mga 
plano sa trabaho, edukasyon, ug pinansyal nga inyong gihimo (tan-awa sa 
mga pahina 107–8). Maka-apply kamo og PEF loan ug makat-on mahitu-
ngod sa tanang mga rekisito sa pag-apply diha sa srs .lds .org/ pefapply.

Unsaon nako sa paggamit ang akong PEF loan?

Ang mga PEF loan gipundohan gamit ang mga gipangbayad sa mga estud-
yante ingon man sa daghang mga donasyon sa mga miyembro sa Simba-
han ug sa uban sa tibuok kalibutan. Kini nga mga pundo sagrado ug gigamit 
nga mainampingon. Gamit ang PEF Approved List sa mga trabaho ug mga 
programa sa edukasyon (makita sa srs .lds .org/ pef), ang inyong PEF loan 
makatabang sa pagtagana og kwarta sa:

○ Teknikal, bokasyunal, o propesyunal nga edukasyon nga mga oportuni-
dad nga mosangput ngadto sa gikinahanglan nga trabaho sa inyong 
lokal nga dapit.

○ Mga galastuhan nga may kalabutan sa inyong pagtambong sa eskwela-
han. (Alang sa kompleto nga lista, bisitaha ang srs .lds .org/ pefcosts.)

Unsaon nako sa pagbayad sa akong loan?

Samtang nag-eskwela, mohimo kamo og ginagmayng binulan nga pagba-
yad. Human kamo mogradwar, ang inyong binulan nga mga bayranan 
magkadako aron mabayaran ninyon ang inyong loan sa tukmang panahon. 
Ang PEF nagtugot kaninyo nga makaangkon og mga performance incentive 
(pagpaminos sa kantidad sa loan), nga makatabang ninyo sa pagbayad sa 
inyong loan ug nag-awhag kaninyo sa paggradwar ug mahimong self-reli-
ant. Kining mga performance incentive mahimong maglakip sa paggradwar 
sa inyong programa, pagkakuha og maayong mga grado, pagkab-ot sa 
inyong giplano nga tumong sa panarbaho, ug pagbayad sa tukmang 
panahon. Aron dugang nga makat-on, bisitaha ang srs .lds .org/ 
pefincentives.

Sa unsang paagi gamiton ang akong mga gipangbayad?

Ang matag pagbayad importante kaayo tungod kay gamiton kini sa pag-
mugna og bag-ong mga loan alang sa umaabut nga mga estudyante.
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Kinsa ang nagdumala sa PEF?

Ang PEF gidumala sa Unang Kapangulohan, sa Presiding Bishopric, ug 
ubang mga General Authority ug mga lider sa auxiliary. Ang mga priesthood 
leader sa Area nagdumala sa lokal nga administrasyon sa loan program.

Unsa kaha kon aduna koy mga pangutana o kabalaka?

Kon nagkinahanglan mo og dugang impormasyon kabahin sa PEF sa inyong 
dapit, o kon naglisud kamo sa inyong application o sa bisan unsang bahin 
sa inyong kasinatian sa PEF loan, bisitaha ang srs .lds .org/ pef o kontaka ang 
inyong stake self-reliance specialist.

Dugang nga impormasyon mahitungod sa ubang kapanguhaan sa self-reli-
ance makita sa srs .lds .org.
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IPRESENTAR ANG 
INYONG PLANO

BARUGANAN SA MY FOUNDATION
○	 Maghiusa,	Dungan	nga	Magserbisyo

MGA BARUGANAN, MGA KAHANAS, 
UG MGA GAWI NGA PANG-EDUKASYON
	1.	 Ipresentar	ang	Inyong	Plano	sa	Self-Relian-

ce	ug	Pagkat-on	gikan	sa	Usag	Usa

7
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MO-REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Mopraktis ug mopaambit sa baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Mohimo sa akong pinansyal nga plano alang sa akong edu-
kasyon ug mangandam sa pagpresentar sa akong plano sa 
self-reliance.

C  Mosubay sa akong inadlaw nga mga gasto.

D  Mokontak ug mosuporta sa akong action partner.

STEP 1: MOTIMBANG-TIMBANG UBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)
Paggahin og pipila ka minuto sa pagtimbang-timbang sa inyong mga paningkamot sa 
pagtuman sa imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Pagtim-
bang-timbang sa Akong mga Paningkamot” sa sinugdanan niini nga workbook. Ipaambit ang 
inyong pagtimbang-timbang ngadto sa inyong partner ug hisguti uban kaniya ang panguta-
na sa ubos. Mo-initial dayon siya sa luna nga giandam.

Unsa nga mga hagit ang inyong nasugatan sa pagtuman sa inyong mga 
commitment niining semanaha?

Hisguti: 

PAGTIMBANG TIMBANG SA AKONG MGA PANINKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat.  
Pamalandungi ang mga paagi nga imong mapadayon ang paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag-anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug Ipakigbahin ang Baruganan sa Ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Mobuhat sa Akong Plano sa Self-Reliance

Ⓒ
Pagpalig-on sa mga Kahanas ug mga Kinaiya

Ⓓ
Pagkontak ug Pag-abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

Ehemplo Maghinulsol ug magmasulundon ● ● ● I-update ang akong Plano sa 
Self-Reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
Ang self-reliance usa ka baruganan 
sa kahimayaan ● ● ● Magsugod sa akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Pagdumala sa kwarta ● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
panarbaho sa akong dapit ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 3
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Ikumpirma ang akong napili nga 

trabaho ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4
Paningkamot sa pagtuon: 
pagdesisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag-abut didto

● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 5 Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● I-kumpirma ang akong 
edukasyon o gipili nga training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 6
Trabaho: moako og responsibilidad 
ug paglahutay ● ● ● Magmugna og plano sa panalapi 

alang sa akong edukasyon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Maghiusa, moserbisyo sa uban ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ● Mopakigbahin sa akong plano sa self-reliance 

uban sa akong pamilya o mga higala ● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Gamiton ang Panahon sa 
Maalamon nga Paagi ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpili og usa: i-prioritize, buntuga ang 
paglangay langay, buntuga ang mga makabalda ● ● ● ● ● ● ________

Semana 9
Makig-istorya: mohangyo ug 
maminaw ● ● ● I-update ang akong plano sa 

Self-reliance ● ● ●
Pagpili og usa: sabton ang mga kinahanglanon, 
sabton ang stelo sa pagkat-on, idumala ang 
kakapoy

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10 Sulbad sa mga Problema ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: mga kinaiya sa pagtuon, 
pagkompleto sa mga assignment, pag-andam 
alang sa mga test

● ● ● ● ● ● ________

Semana 11 Ipakita ang Kaligdong [Integrity] ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: motrabaho uban sa tigtudlo, 
magkat-on gikan sa kapakyasan, ipadayon ang 
mga pasalig

● ● ● ● ● ● ________

Semana 12
Modawat og mga ordinansa sa 
templo ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpraktis og usa ka kahanas, o kinaiya. ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN:  Gamay nga Paningkamot

 Arang arang nga Paningkamot

 Dakong Paningkamot

7: IPRESENTAR ANG INYONG PLANO
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)
Human matimbang-timbang ang inyong mga paningkamot, paggrupo kamo og balik ug 
i-report ang inyong mga resulta. Lakaw libut sa grupo ug ang matag usa mosulti kon gigra-
duhan ba ninyo ang inyong kaugalingon og “red,” “yellow”, o “green” alang sa matag usa sa 
mga commitment sa miaging semana.

STEP 3: MOPAAMBIT SA INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)
Karon ipaambit isip grupo ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa pagpaningka-
mot sa pagtuman sa inyong mga commitment sulod sa semana.

○ Unsa ang inyong mga kasinatian sa pagpraktis ug pagpaambit sa 
baruganan sa My Foundation?

○ Unsay inyong nakat-unan samtang nagsiksik og pinansyal nga tabang sa 
pagbayad alang sa inyong edukasyon?

○ Unsa ang inyong nakat-unan samtang nangandam kamo sa pagpresen-
tar sa inyong plano sa self-reliance?

○ Sa unsang paagi ang pagtrabaho uban sa usa ka action partner nakata-
bang kaninyo?

Hisguti: 

STEP 4: MOPILI OG MGA ACTION PARTNER (2 minutos)
Pagpili og action partner gikan sa grupo alang niining moabut nga semana. Sa kinatibuk-an, 
ang mga action partner susama og sekso ug dili sakop sa pamilya.

Paggahin og pipila ka minuto karon aron makighimamat sa inyong action partner. Ipaila ang 
inyong mga kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo pagkontak ang usag usa sa tibuok 
semana.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa pagkontak

Isulat kon unsaon ug kanus-a ninyo kontakon ang usag usa niining semanaha.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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“Kon kamo anaa sa 
pag-alagad sa inyong 
mga isigkatawo kamo 
anaa lamang sa 
pag-alagad sa inyong 
Dios.”

MOSIAH 2:17

MY FOUNDATION: MAGHIUSA, DUNGAN NGA 
MAGSERBISYO—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Sa unsang paagi ang paghikalimot sa akong kaugalingon diha sa 
pagserbisyo sa uban sa pagkatinuod makaluwas kanako?

“In the Lord’s Way [Sa Pamaagi sa Ginoo],” anaa sa srs .lds .org/ 
videos. (Walay video? Basaha ang pahina 121.)

Sa unsa nga paagi ang pagserbisyo sa uban makaabli sa mga 
bintana sa langit sa inyong kinabuhi?

Ang uban mobati nga angayan sila sa unsay anaa na sa uban, nga 
makamugna og kasuko. Ang uban mobati nga may katungod sa 
mga butang nga wala nila kugihi. Kining duha ka mga lit-ag 
makabuta sa mga tawo nga makita ang usa ka mahinungdanong 
kamatuoran: ang tanang butang iya sa Dios. Ang kasuko ug 
pagbati nga dunay katungod mabuntog pinaagi sa pagtutok sa 
mga panginahanglan sa uban. Basaha ang Mosiah 2:17, Mosiah 

: , g ang kin t o gikan ni i nt o on  . in k  naa a 
tuo).

KALIHOKAN

Step 1: Isip grupo, paghunahuna og tawo nga nanginahanglan og tabang.

Step 2: Hisguti ang mga talento, mga kontak, ug mga kapanguhaan nga inyong 
matanyag.

Step 3: Paghimo og plano sa pagserbisyo nianang tawhana. Sama pananglit, ikaw 
makahimo nga:

○ opa iga on og i  p o t i a a in ong ko ni a .
○ oan a  a in ong a i  i to  ga it ang ook t nga My 

Family: Stories That Bring Us Together [Ang Akong Pamilya: Mga 
Istorya Nga Naghiusa Kanamo]. Dayon moadto sa templo ug 
mopahigayon og sagrado nga mga ordinansa alang sa mga 
sakop sa pamilya nga namatay na.

○ agta ang a a ka ta o a i ang a an pa ong a 
self-reliance.

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Akong Pamilya
Mga Istorya Nga Naghiusa Namo

“Espesyal namong giawhag ang mga 
 kabatan-unan ug mga young adult  

sa paggamit sa buhat sa templo sa ilang 
kaugalingon nga mga pangalan o sa mga 

pangalan sa mga katigulangan sa mga 
miyembro sa ilang ward ug stake." Ang 

mga lider sa Priesthood kinahanglan mo-
siguro nga ang mga kabatan-unan ug ang 
ilang mga pamilya makat-on sa doktrina 
sa  pagbaling sa ilang mga kasingkasing 

ngadto sa ilang mga amahan ug ang 
 panalangin sa pagtambong sa templo.”

Sulat sa Unang Kapanguluhan, Okt. 8, 2012

“Ug karon, alang sa 
katuyoan . . . sa 
pagbaton sa usa ka 
kapasayloan sa inyong 
mga sala sa matag 
adlaw, . . . Ako manghi-
naut nga kamo 
kinahanglan mohatag 
sa inyong kabtangan 
ngadto sa mga kabus, 
matag tawo sumala sa 
unsa ang anaa kaniya, 
ingon sa pagpakaon sa 
gigutom, pagsinina sa 
hubo, pagduaw sa 
mga masakiton ug 
pag-alagad sa ilang 
kahupayan, sa espiritu-
hanon ug lawasnon, 
sumala sa ilang mga 
panginahanglan.”

MOSIAH 4:26

“Kon magkahiusa 
kamo, mawalay 
kinutuban ang inyong 
gahum. Makahimo mo 
og bisan unsa nga 
gusto ninyong 
himoon.”

GORDON B. HINCK-
LEY, “Your Greatest 
Challenge, Mother,” 
Ensign, Nob. 2000, 97
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“Ang tuyo sa temporal 
ug espirituhanon nga 
pagbarug sa kaugali-
ngon mao ang paglig-
on sa atong 
kaugalingon aron 
makatabang kita sa 
uban nga 
nanginahanglan.”

ROBERT D. HALES, 
“Pag-ila sa Kaugali-
ngon: Ang Sakra-
ment, ang Templo, ug 
Sakripisyo sa Pagser-
bisyo,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2012, 
36

IN THE LORD’S WAY

Kon dili mo makatan-aw sa video, basaha kini nga script.

PRESIDENT HENRY B. EYRING: Ang 
mga baruganan nga anaa sa pundas-
yon sa programa sa welfare sa Simba-
han dili lamang alang sa usa ka 
panahon o sa usa ka dapit. Alang kini sa 
tanang pana on g a tanang apit. . . .

. . . ng paagi a pag at niini k a o. 
Kadtong nakatigum na og daghan 
angayng mopaubos sa ilang kaugali-
ngon aron motabang niadtong nangi-
nahanglan. Kadtong naa sa kaabunda 
boluntaryong mosakripisyo sa pipila sa 
ilang kahamugaway, panahon, mga 
kahanas, ug mga kapanguhaan aron 
mahupay ang pag-antus niadtong 
nanginahanglan. Ug ang tabang ihatag 
aron molambo ang gahum sa mga 
nakadawat sa pag-atiman sa ilang 
kaugalingon ug dayon sa pag-atiman sa 
uban. Kon buhaton kini, sa pamaagi sa 
Ginoo, talagsaong butang ang mahi-
mong mahitabo. Ang naghatag ug ang 
nakadawat mapanalanginan. (Gikuha 

gikan sa pakigpulong nga gihatag ni 
Presidente Eyring sa pagpahinungod sa 
Sugarhouse Utah Welfare Services 
Center, Hunyo 2011, LDS .org)

PRESIDENT DIETER F. UCHTDORF: 
Mga kaigsonan, ang matag usa kanato 
adunay pakigsaad nga responsibilidad 
sa pag-ila sa panginahanglan sa uban 
ug pagserbisyo sama sa gihimo sa 
Manluluwas—sa pagtabang, pagpana-
langin, ug pagbayaw niadtong naglibut 
kanato.

Kasagaran, ang tubag sa atong pag-am-
po dili moabut samtang kita nagluhod 
lang apan samtang kita naglihok 
nagserbisyo sa Ginoo ug nagserbisyo 
niadtong anaa sa atong palibut. Ang dili 
hinakog nga mga buhat sa serbisyo ug 
pagpahinungod mohapsay sa atong 
mga espiritu, motangtang sa mga 
himbis gikan sa atong espirituhanong 
mga mata, ug moabli sa mga bintana sa 
langit. Diha sa pagkahimong tubag sa 
pag-ampo sa uban, kanunay natong 
makaplagan ang tubag sa atong 
kaugalingon.

(“Naghulat diha sa Dalan sa Damasco,” 
Ensign o Liahona, Mayo 2011, 75–76)

Balik sa pahina 120.

“Kon kita magtinaba-
ngay, . . . makahimo 
kita sa tanan. Kon ato 
kanang buhaton, atong 
matangtang ang 
kahuyang sa usa ka 
tawo nga nag-inusara 
ug ipuli ang kalig-on sa 
daghan nga nagtina-
bangay og serbisyo.”

THOMAS S. MONSON, 
“Church Leaders 
Speak Out on Gospel 
Values,” Ensign, Mayo 
1999, 118

Mga kinutlo gikan ni Elder Robert D. Hales ug Presidente Thomas 
S. Monson (naa sa tuo)

I-commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton sulod sa 
semana. I-tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag 
buluhaton.

 Buhata ang plano nga inyong gihimo sa pagserbisyo og tawo.

 Ipaambit ang inyong nakat-unan karon mahitungod sa 
pagserbisyo ngadto sa inyong pamilya o mga higala.

Basaha:

I-commit [Ipasalig]:



122

7: IPRESENTAR ANG INYONG PLANO

MAGKAT-ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

1. IPRESENTAR ANG INYONG PLANO SA SELF-RELIANCE UG  
PAGKAT-ON GIKAN SA USAG USA

“Ang pasalig usa ka importante nga bahin sa [kausaban]. Mao kini ang 
buhat sa pagpugos sa kaugalingon ngadto sa usa ka paagi sa paglihok ug 
unya sa makugihong paagi mosunod pinaagi niana nga desisyon. Kon ang 
mga tawo tinud-anay nga mipasalig, sila adunay tinud-anay nga tinguha, 
nagpasabut nga andam gyud sila sa pagbuhat kon unsay ilang gipasalig nga 
buhaton. Naghimo sila og dili matarug ug tinud-anay nga desisyon aron 
mag-usab” (Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa Ka Giya sa Misyonaryo nga 
Pangalagad [2004], 238).

Karon inyong ipresentar ang inyong plano sa self-reliance ngadto sa grupo. 
Gamita ang inyong nakompleto nga plano sa self-reliance gikan sa mga 
pahina 107–8. Ang mga sakop sa grupo maminaw, mangutana, ug mohatag 
og makatabang nga feedback.

KALIHOKAN (40 minutos)

Ang pagpaambit sa inyong plano sa self-reliance sa uban makatabang ninyo nga mas 
mapasaligon nga mobuhat sa inyong plano.

Step 1: Pagpili og usa ka timekeeper—usa ka tawo nga motabang sa mga presentasyon ug 
feedback nga magpabiling nakatutok sa tumong ug iskedyul. Paggahin og tulo ka minuto 
alang sa matag presentasyon. Ang timekeeper mopahibalo sa tigpresentar kon aduna na 
lang siyay usa ka minuto nga nahabilin ug dayon 30 segundos nga nahabilin.

Basaha:
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Step 2: Desisyuni ang han-ay sa pagpresentar.

Step 3: Pagpuli-puli sa pagpresentar (sulod sa tulo ka minuto o ubos pa) ug paghatag og 
feedback (sulod sa duha ka minuto o ubos pa).

Ang mosunod nga mga sugyot mahimong makatabang samtang mohatag kamo sa inyong 
presentasyon ug samtang mohatag kamo og feedback sa usag usa.

TIGPRESENTAR MGA SAKOP SA GRUPO TIMEKEEPER

○ agpa i in nga ka a g 
relaks.

○ agpakita og pag a ig a 
inyong mga plano.

○ a o a pag ti g a a  
dali-dalia ang inyong 
presentasyon.

○ a ita ang in ong p ano 
sa self-reliance sa mga 
pahina 107–8.

○ an-a  a a i n  
kutob sa mahimo.

○ a ina  a ga 
tigpresentar.

○ ag na na og ga 
sugyot o mga pangutana 
nga mahimo nimong 
ipangutana nga makata-
bang (ug dili makapasa-
kit) sa tigpresentar.

○ ag i o og not  kon 
gusto ninyo.

○ a ita ang ga pang -
tana sa pahina 124 ug 
ang luna alang sa 
paghimo og notes kon 
makatabang kini kaninyo.

○ anta i ang o a  g a a  
ipalangay-langay, ilabi na 
kon adunay daghang 
mga tigpresentar.

○ a i a oa ang ga ta o 
kon hapit na mahurot 
ang oras.

○ a it og aa ong 
paghukom; kon adunay 
nahitabo nga makahulu-
ganong diskusyon, tugoti 
kini og kadiyot sa dili pa 
mobalik sa gimbuhaton 
sa tukma nga panahon.
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Mga pangutana nga mahimong ipangutana sa mga sakop sa grupo ngadto sa 
tigpresentar:

1. Naghinam-hinam ka ba nga makuha ang trabaho nga imong gipili? Haum ba kini 
kanimo?

2. Nasuta ba nimo kon ang mga tawo nakakuha og trabaho human sa ilang training?

3. Nakakita ka ba og mga paagi sa pagbayad alang sa imong edukasyon nga dili mohimo 
og student loan?

4. Kinsa o unsa nga organisasyon ang labing maayo nimo nga kapanguhaan aron 
makakuha og mga tubag sa imong mga pangutana?

Unsa ang labing importante nga mga butang nga inyong nakat-unan sa 
miting sa grupo karong adlawa?

Hisguti: 
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MAMALANDONG—Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos

Hunahunaa sa tagsa-tagsa ang unsay inyong nakat-unan karon ug ikonsiderar ang unsay gusto 
nga ipabuhat sa Ginoo kaninyo. Basaha ang kasulatan o ang kinutlo sa ubos ug pagsulat og 
mga tubag sa mga pangutana.

“Pangita nga makugihon, pag-ampo sa kanunay, ug pagmatuohon, ug ang 
tanan nga mga butang maghiusa sa paglihok alang sa inyong kaayohan” 
(D&P 90:24).

Unsa ang labing makahuluganon nga mga butang nga akong nakat-unan 
karon?

Unsa ang akong buhaton isip resulta sa unsay akong nakat-unan karon?
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7: IPRESENTAR ANG INYONG PLANO

MO-COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa inyong action partner. Isaad nga motuman 
sa inyong mga commitment ug dayon pirma sa ubos.

AKONG MGA COMMITMENT

A  Akong ipraktis ug ipaambit ang baruganan sa My Foundation karong semanaha.

B  Akong i-update ang akong plano sa self-reliance kon gikinahanglan.

C  Akong ipaambit ang akong plano sa self-reliance ngadto sa akong pamilya o mga 
higala.

D  Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner
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PAGMUGNA OG PALIBUT 
ALANG SA KALAMPUSAN

BARUGANAN SA MY FOUNDATION
○	 Gamita	ang	Panahon	sa	Maalamon	nga	

Paagi

MGA BARUGANAN, MGA KAHANAS, 
UG MGA GAWI NGA PANG-EDUKASYON
	1.	 Angkuna	ang	Responsibilidad	alang	sa	

Inyong	Edukasyon
	2.	 Pagmugna	og	Malampuson	nga	Han-ay	sa	

Buluhaton
	3.	 Pagpabilin	nga	Nakatutok	sa	Tumong

8
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MO-REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Mopraktis ug mopaambit sa baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Mo-update sa akong plano sa self-reliance kon gikinahanglan.

C  Mopaambit sa akong plano sa self-reliance ngadto sa akong 
pamilya o mga higala.

D  Mokontak ug mosuporta sa akong action partner.

STEP 1: MOTIMBANG-TIMBANG UBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)
Paggahin og pipila ka minuto sa pagtimbang-timbang sa inyong mga paningkamot sa 
pagtuman sa imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Pagtim-
bang-timbang sa Akong mga Paningkamot” sa sinugdanan niini nga workbook. Ipaambit ang 
inyong pagtimbang-timbang ngadto sa inyong partner ug hisguti uban kaniya ang panguta-
na sa ubos. Mo-initial dayon siya sa luna nga giandam.

Unsa nga mga hagit ang inyong nasugatan sa pagtuman sa inyong mga 
commitment niining semanaha?

Hisguti: 

PAGTIMBANG TIMBANG SA AKONG MGA PANINKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat.  
Pamalandungi ang mga paagi nga imong mapadayon ang paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag-anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug Ipakigbahin ang Baruganan sa Ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Mobuhat sa Akong Plano sa Self-Reliance

Ⓒ
Pagpalig-on sa mga Kahanas ug mga Kinaiya

Ⓓ
Pagkontak ug Pag-abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

Ehemplo Maghinulsol ug magmasulundon ● ● ● I-update ang akong Plano sa 
Self-Reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
Ang self-reliance usa ka baruganan 
sa kahimayaan ● ● ● Magsugod sa akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Pagdumala sa kwarta ● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
panarbaho sa akong dapit ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 3
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Ikumpirma ang akong napili nga 

trabaho ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4
Paningkamot sa pagtuon: 
pagdesisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag-abut didto

● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 5 Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● I-kumpirma ang akong 
edukasyon o gipili nga training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 6
Trabaho: moako og responsibilidad 
ug paglahutay ● ● ● Magmugna og plano sa panalapi 

alang sa akong edukasyon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Maghiusa, moserbisyo sa uban ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ● Mopakigbahin sa akong plano sa self-reliance 

uban sa akong pamilya o mga higala ● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Gamiton ang Panahon sa 
Maalamon nga Paagi ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpili og usa: i-prioritize, buntuga ang 
paglangay langay, buntuga ang mga makabalda ● ● ● ● ● ● ________

Semana 9
Makig-istorya: mohangyo ug 
maminaw ● ● ● I-update ang akong plano sa 

Self-reliance ● ● ●
Pagpili og usa: sabton ang mga kinahanglanon, 
sabton ang stelo sa pagkat-on, idumala ang 
kakapoy

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10 Sulbad sa mga Problema ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: mga kinaiya sa pagtuon, 
pagkompleto sa mga assignment, pag-andam 
alang sa mga test

● ● ● ● ● ● ________

Semana 11 Ipakita ang Kaligdong [Integrity] ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: motrabaho uban sa tigtudlo, 
magkat-on gikan sa kapakyasan, ipadayon ang 
mga pasalig

● ● ● ● ● ● ________

Semana 12
Modawat og mga ordinansa sa 
templo ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpraktis og usa ka kahanas, o kinaiya. ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN:  Gamay nga Paningkamot

 Arang arang nga Paningkamot

 Dakong Paningkamot

8: PAGMUGNA OG PALIBUT ALANG SA KALAMPUSAN
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)
Human matimbang-timbang ang inyong mga paningkamot, paggrupo kamo og balik ug 
i-report ang inyong mga resulta. Lakaw libut sa grupo ug ang matag usa mosulti kon gigra-
duhan ba ninyo ang inyong kaugalingon og “red,” “yellow”, o “green” alang sa matag usa sa 
mga commitment sa miaging semana.

STEP 3: MOPAAMBIT SA INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)
Karon ipaambit isip grupo ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa pagpaningka-
mot sa pagtuman sa inyong mga commitment sulod sa semana.

○ Unsa ang inyong mga kasinatian sa pagpraktis ug pagpaambit sa 
baruganan sa My Foundation?

○ Unsa ang inyong nakat-unan samtang nag-update sa inyong plano sa 
self-reliance?

○ Unsa ang inyong nakat-unan samtang inyong gipaambit ang inyong 
plano sa self-reliance ngadto sa pamilya o mga higala?

○ Sa unsang paagi ang pagtrabaho uban sa usa ka action partner nakata-
bang kaninyo?

Hisguti: 

STEP 4: MOPILI OG MGA ACTION PARTNER (2 minutos)
Pagpili og action partner gikan sa grupo alang niining moabut nga semana. Sa kinatibuk-an, 
ang mga action partner susama og sekso ug dili sakop sa pamilya.

Paggahin og pipila ka minuto karon aron makighimamat sa inyong action partner. Ipaila ang 
inyong mga kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo pagkontak ang usag usa sa tibuok 
semana.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa pagkontak

Isulat kon unsaon ug kanus-a ninyo kontakon ang usag usa niining semanaha.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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“Kay tan-awa, kini nga 
kinabuhi mao ang 
panahon alang sa mga 
tawo sa pagpangan-
dam sa pagsugat sa 
Dios; oo, tan-awa ang 
adlaw niini nga 
kinabuhi mao ang 
adlaw alang sa mga 
tawo sa paghimo sa 
ilang mga buluhaton.”

ALMA 34:32

MY FOUNDATION: GAMITA ANG PANAHON SA 
MAALAMON NGA PAAGI—Labing Dugay nga Oras:  
20 Minutos

Ngano nga ang panahon usa man sa labing mahinungdanong 
mga gasa sa Dios?

“The Gift of Time,” anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay video? 
Basaha ang pahina 131.)

Unsay inyong nakat-unan gikan ni Sister Benkosi?

Alma 34: 32 ug ang kinutlo gikan ni Presidente Brigham Young 
(naa sa tuo)

KALIHOKAN

Step 1: Kauban ang partner, basaha ang lima ka mga lakang nga inyong mahimo 
kada adlaw aron magamit og maayo ang inyong panahon.

❶
ILISTA ANG MGA 

BULUHATON

➋
PAG-AMPO

➌
MAGHIMO OG 

MGA PRAYORIDAD

➍
MAGHIMO OG 

MGA TUMONG, 
LIHUKA

➎
REPORT

Kada buntag, paghi-
mo og lista sa mga 
buluhaton. Idugang 

ang mga ngalan 
sa mga tawo nga 

serbisyuhan.

Mag-ampo alang sa 
giya. Ribyuha ang 

inyong lista sa mga 
buluhaton. Maminaw. 
I-commit [Ipasalig] nga 

himoon ang inyong 
pinakamaayo.

Sa inyong lista sa mga 
buluhaton, butangi og 
1 ang labing importan-

te, butangi og 2 ang 
sunod nga importante, 

ug ipadayon.

Paminaw sa Espiritu. 
Paghimo og mga 

tumong. Paningkamot. 
Sugdi sa labing impor-
tante nga buluhaton 

ug trabahoa padulong 
sa ubos sa lista.

Kada gabii, moreport 
sa Langitnong Amahan 
pinaagi sa pag-ampo. 

Mangutana. Maminaw. 
Paghinulsol. Batia ang 

Iyang gugma.

Step 2: Sa lahi nga piraso nga papel, ilista ang inyong buluhaton. Kinahanglang mga 
importante gayud kini nga mga buluhaton alang sa inyong trabaho, sa eskwela, sa 
simbahan, o sa pagserbisyo sa pamilya—dili kay basta inadlaw lang nga buluhaton. 
Pag-ampo mahitungod niini ug butangi og prayoridad ang inyong lista.

Step 3: Ugma kinahanglang mohimo kamo og mga tumong, molihok, ug moreport 
kon giunsa ninyo sa paggamit ang inyong panahon.

I-commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton sulod sa 
semana. I-tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag 
buluhaton:

 Praktisa kini nga mga lakang kada adlaw sa paggamit sa 
inyong panahon sa mas maalamong paagi. Report matag 
gabii ngadto sa Langitnong Amahan pinaagi sa inyong mga 
pag-ampo.

 Mopaambit sa inyong nakat-unan karon mahitungod sa 
maalamon nga paggamit sa panahon ngadto sa inyong 
pamilya o mga higala.

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

I-commit [Ipasalig]:

“Ang panahon mao 
ang tanang puhunan 
nga ania sa yuta. . . . 
Kon gamiton sa 
hustong paagi, magda-
la kini nianang unsay 
modugang sa inyong 
kahamugaway, 
kaharuhay, ug katag-
bawan. Ato kining 
hunahunaon, ug dili na 
molingkod nga 
mangiyugpos, mag-
usik sa panahon.”

BRIGHAM YOUNG, sa 
Mga Pagtulun-an sa 
mga Presidente sa 
Simbahan: Brigham 
Young, pahina 156
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THE GIFT OF TIME

Kon dili mo makatan-aw sa video, pagpili og mga tahas [role] ug basaha kini nga script.

KOFI: Hello, Sister Benkosi. Kumusta ka?
SISTER BENKOSI: Okey ra ka, Kofi?
KOFI: Oh, Sister Benkosi. Busy kaayo ko. 
Kinahanglan kong motrabaho ug moser-

i o g ota ang a akong pa i a . . . 
ug unya ang football pa nako. Wala koy 
panahon!
SISTER B.: Kofi, aduna ka sa tanang 
panahon.
KOFI: Unsa?
SISTER B.: Dong, gihatagan kita sa Dios og 
dakong gasa—ang atong panahon. 
Kinahanglan ato kining gamiton sa mga 
butang nga labing importante.
KOFI: Pero unsaon man, Sister Benkosi? 
Pirme kang dunay daghan kaayong nahimo. 
Nagmalampuson ka sa imong pamilya, sa 
imong negosyo. Nakaserbisyo ug nakapa-
nalangin ka og daghan, sama nako. Wala ko 
kahibalo kon giunsa nimo kini paghimo.
SISTER B.: Gusto ba gyud ka nga masayud? 
Kon molingkod lang ka ug maminaw, 
sultihan ka nako sa akong sekreto.
Kada buntag mobangon ko sa di pa 
mosubang ang adlaw. Mag-ilis ko ug 
manghilam-us ug manghugas sa kamot.
Magbasa ko sa mga kasulatan. Dayon 
maghimo ko og lista kon unsay akong 
buhaton nianang adlawa.
Maghunahuna ko kon kinsa kaha ang 
akong maserbisyuhan. Mag-ampo ko aron 
masayud sa kabubut-on sa Dios. Ug ako 
maminaw.
Usahay ang mga ngalan o mga nawong sa 
mga tawo mosantup sa hunahuna. 
Idugang nako sila sa akong lista.
KOFI: Kana ba ang paagi nga kanunay ka 
nga nakahibalo kon si kinsa ang nagkina-
hanglan sa imong serbisyo?

SISTER B.: Oo, Kofi. Ug nag-ampo ko alang 
sa kalig-on ug kaalam. Nag-ampo ko nga 
ang Dios “mopahinungod sa [akong] 

in atan.” iingon kini i a a   p i 
32.
Nagpasalamat ko Kaniya. Misaad ko nga 
akong buhaton ang akong pinakamaayo. 
Nangayo ko nga Iyang buhaton ang unsay 
dili nako mabuhat.
Dayon motan-aw ko sa akong lista. Akong 
butangan og 1 ang labing importante nga 
butang, dayon 2.
KOFI: Giunsa nimo pagkahibalo sa mga 
prayoridad?
SISTER B.: Maminaw ko kon mag-ampo ko! 
Dayon ipadayon nako ang akong gibuhat. 
Akong tan-awon ang numero 1 ug mosulay 
sa pagbuhat niini og una, dayon ang 
numero 2.
Usahay ang mga butang mausab. Ang 
Espiritu Santo misulti nako sa pagbuhat og 
laing butang. Maayo kana.
Nagtrabaho ko og maayo, pero duna koy 
kalinaw. Nasayud ko nga ang Dios mota-
bang nako.
Mao nga, gamit ang akong lista ug ang 
Espiritu, akong buhaton kon unsay 
importante, Kofi.
KOFI: Morag sayon ug lisud kana sa 
samang higayon.
SISTER B.: Husto ka! Kon mangandam na 
ko aron mohigda, mag-ampo ko. Moreport 
ko sa Langitnong Amahan. Sultihan nako 
siya kon unsay nahitabo nianang adlawa. 
Mangutana ko. Mangutana ko kon unsay 
mahimo nako nga mas maayo. Maminaw 
ko. Gibati nako pirme ang Iyang gugma. 
Nasayud ko nga palamboon Niya ang 
unsay akong buhaton. Dayon duna koy 
kalinaw, Kofi, ug matulog na ko.
KOFI: Maayo kana, Mamma Benkosi. Gusto 
ko niini nga kalinaw. Gusto nakong gamiton 
ang akong panahon. Gusto nakong motra-
baho ug mas moserbisyo pa.

Balik ngadto sa pahina 130.
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MAGKAT-ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

Sa miaging miting sa grupo, inyong gipaambit ang inyong plano sa self-reli-
ance ngadto sa grupo. Karon motrabaho kamo aron makab-ot ang inyong 
plano. Nagkinahanglan kini kaninyo nga:

1. Moangkon sa responsibilidad alang sa inyong edukasyon.

2. Magmugna og malampuson nga han-ay sa buluhaton.

3. Magpabilin nga nakatutok sa tumong.

1. ANGKUNA ANG RESPONSIBILIDAD ALANG SA INYONG 
EDUKASYON

“Busa, ang Ginoong Dios mihatag ngadto sa tawo nga siya molihok alang sa 
i ang ka ga ingon . . . g i i . . . pagaag aton”  p i : , .

Nganong importante man nga molihok alang sa inyong kaugalingon sa 
inyong plano sa edukasyon?

Hisguti: 

Ang malampusong mga tigkat-on mokontrolar sa ilang edukasyon. Sila mga:

○ Aktibo

○ Responsable

○ Disiplinado

Basaha:

Basaha:

Basaha:
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KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Graduhi ang inyong kaugalingon sa mosunod. Lingini ang item nga labing naghulag-
way kaninyo.

AKTIBO
Aktibo akong nagtinguha 
og pagkat-on kutob sa 
akong mahimo.

Tun-an nako kon unsay 
gi-assign kanako.

Mobuhat ko sa pinaka-
gamay nga posibleng 
mahimo aron lang 
makapadayon.

RESPONSABLE
Masaligan ko nga mobu-
hat sa unsay akong gisul-
ti nga akong buhaton.

Mabuhat nako ang pipila 
ka mga butang apan 
makalimot ko sa uban.

Mapakyas ko kasagaran 
sa pagtuman sa akong 
mga commitment.

DISIPLINADO Aduna koy regular nga 
buluhaton sa pagtuon.

Usahay maayo kong 
magtuon ug usahay 
malinga.

Maglangay-langay ko sa 
pagbuhat sa kadagha-
nan sa mga assignment 
hangtud sa katapusang 
minuto.

Step 2: Atubanga ang inyong action partner ug sultihi siya kon unsay gusto ninyong palam-
boon mahitungod sa inyong abilidad nga mahimong aktibo, responsable, ug disiplinado sa 
inyong edukasyon.

Step 3: Basaha og kusog ang mosunod nga mga sentence nga naka-bold type. Kon mou-
yon kamo niini nga pamahayag, pirmahi sa inyong ngalan sa ubos. Ipakita ang inyong pirma 
ngadto sa inyong action partner. Karong semanaha, ipakita kini nga pahina ug ang imong 
pirma ngadto sa usa ka sakop sa pamilya o higala.

“Ako ang in charge sa akong edukasyon. Walay laing tawo nga moedukar alang 
kanako. Anaa ra nako nga mahimong aktibo, responsable, ug disiplinado sa akong 
edukasyon.”

Akong pirma Petsa
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2. PAGMUGNA OG MALAMPUSON NGA HAN-AY SA BULUHATON

Ang pagsulti nga mahimo kamong aktibo, responsable, ug disiplinado usa 
ka butang, apan ang pagbuhat niini lahi nga butang. Aron magmalampu-
son, kinahanglan kamong (1) mohatag og prayoridad, (2) mobuntog sa 
paglangay-langay, ug (3) mobuntog sa mga makabalda.

Mohatag og Prayoridad

Dili ninyo mabuhat ang tanan. Samtang naningkamot kamo sa inyong 
edukasyon, ang mga buluhaton nga may kalabutan sa inyong edukasyon 
kinahanglang adunay taas nga prayoridad.

Sama pananglit, gusto ninyong mobisita sa usa ka higala nga dugay na nga 
wala ninyo makita (maayo), apan gikinahanglan gayud nga magtuon kamo 
alang sa test ugma (mas maayo).

Unsa ang inyong buhaton? Ngano man?Hisguti: 

Aron mahatagan og prayoridad ang mga butang nga kinahanglan ninyong 
buhaton:

○ Paglista og mga butang nga kinahanglan o gusto ninyong buhaton.

○ Isulat og balik ang lista nga ang labing maayo nga mga butang naa sa 
ibabaw, gisundan sa mas maayo nga mga butang ug dayon ang 
maayong mga butang.

Usahay kinahanglang mopili kamo tali sa unsay labing importante ug unsay 
labing dinalian. Usahay ang mga buluhaton mahimong dinalian tungod kay 
naglangay-langay kamo sa pagbuhat niini. Usahay, ang mga buluhaton 
mahimong dinalian tungod kay ang ubang mga tawo nagpaabut nga 
buhaton dayon ninyo kini karon.

Sama pananglit, kinahanglan kamong magtuon alang sa usa ka test nga 
ipahigayon duha ka semana gikan karon (importante), apan kinahanglan 
usab nga mo-enroll kamo sa usa ka klase sa dili pa ang deadline sa applica-
tion ugma (dinalian).

Unsa ang inyong buhaton? Ngano man?Hisguti: 

Basaha:

Basaha:

Basaha:
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KALIHOKAN (10 minutos)

Ikonsiderar ang sitwasyon ni Rachel: Kinahanglan siyang mobayad sa mga bayranan sa 
eskwelahan ugma. Kinahanglan siyang mo-drayb sa iyang mga anak ngadto sa ilang praktis 
sa dula. Kinahanglan usab niyang mobayad sa abangan, mopili sa iyang mga klase, ug 
mosugod sa pag-apply alang sa mga grant ug mga scholarship.

Step 1: Isip grupo, ilista ang tanan nga gikinahanglang buhaton ni Rachel diha sa “Buhatu-
non” nga kolum sa mosunod nga table.

Step 2: Hisguti ang maayo, mas maayo, ug labing maayo sa matag usa sa mga buhatunon 
ni Rachel karon.

Step 3: Isulat og balik ang lista sa buhatunon diha sa “Mga Prayoridad” nga kolum sa han-ay 
nga sa inyong hunahuna labing maayo.

BUHATUNON MGA PRAYORIDAD: MAAYO,  
MAS MAAYO, LABING MAAYO

Step 4: Karon, sa inyong kaugalingon, hunahunaa ang pipila ka mga butang nga kinahang-
lan ninyong buhaton. Isulat ang inyong mga buhatunon diha sa wala ug dayon hatagi kini og 
prayoridad diha sa tuo.

BUHATUNON MGA PRAYORIDAD: MAAYO,  
MAS MAAYO, LABING MAAYO
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Buntuga ang Paglangay-Langay

Ang pormal nga edukasyon (sama sa inyong trabaho) adunay mga dead-
line. Ang mga papel isumiter kon kini kinahanglang isumiter; ang mga 
proyekto adunay piho nga mga petsa sa pagkompleto. Ang pagbaliwala sa 
mga deadline makaapekto sa inyong grado, sa inyong kinaiya, sa ubang 
mga estudyante, ug sa inyong malampuson nga pagkompleto sa programa. 
Ang mga assignment mahimong dinalian kon inyo kining ilangay-langay 
hangtud sa deadline.

Sa unsang paagi ang paghuman sa mga assignment sa dili pa ang deadline 
makapaminos sa stress?

Hisguti: 

KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Badlisi ang pipila ka mga butang nga gibuhat ni Rachel nga nakatabang niya sa 
pagbuntog sa paglangay-langay.

Si Rachel nakaamgo nga hilig siya nga maglangay-langay. Gihulagway niya kon giunsa 
niya sa pagbuntog kana nga kinaiya. “Nagsugod ko nga momata og mas sayo sa buntag. 
Ang una nakong buhaton mao ang paghimo sa akong lista sa mga buhatunon nianang 
adlawa. Kon dunay butang nga daw lisud buhaton, ako kanang ibutang nga maoy unang 
buhaton. Hunahunaon usab nako unsa ka dugay ang pagbuhat sa matag buluhaton ug 
dayon mo-iskedyul og oras sa adlaw sa pagkompleto sa matag buluhaton.

“Kon magtuon ko, magtuon ko sulod sa 40 minutos ug dayon mohimo og 5 minutos 
nga pahulay. Kon mahuman na ang akong mga buluhaton, mogahin ko og 10 minutos 
sa pagbuhat og butang nga malingaw ko.

“Usahay maglisud ko sa pagtutok [focus], o tingali kulang ko sa enerhiya sa pagbuhat sa 
buluhaton. Kon mahitabo kana, mobalhin ko sa laing buluhaton sa akong listahan nga 
magkinahanglan og minos nga enerhiya ug pagtutok. Mobalik ko sa laing buluhaton kon 
duna na koy dugang enerhiya ug pagtutok. Mopadayon ko ug mabuhat ang mga 
buluhaton. Nindot bation nga mamarkahan og kompleto ang mga butang sa akong 
listahan.”

Step 2: Isip grupo, hisguti kon unsay nakatabang ninyo sa pagbuntog sa paglangay-langay.

Basaha:
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Buntuga ang mga Makabalda

Ang pagkab-ot sa inyong mga tumong sa edukasyon magkinahanglan og 
kakugi, pailub, ug pagtutok. Ang mga makabalda ug mga problema ang 
makapatipas kaninyo gikan sa inyong dalan sa self-reliance. Ang pagkasa-
yud kon sa unsang paagi kamo mabalda, o pagkamatngon sa ubang mga 
problema nga tingali inyong atubangon, makatabang kaninyo sa pagplano 
og mga paagi sa pagbuntog niini nga mga babag ug magpabiling nakatutok 
sa buluhaton.

Himamata si Afu, edad 23. Gikan siya sa hilabihan ka kabus nga pamilya sa 
probinsya. Ang iyang misyon miabli sa iyang mga mata ngadto sa mga 
posibilidad sa paghimo og mas maayo nga panginabuhi ug sa pagsangkap 
sa iyang pamilya. Gusto niyang mobalhin sa siyudad aron makadawat og 
training isip elektrisyan, apan gusto sa iyang mga ginikanan nga magpabilin 
siya sa panimalay ug motabang kanila sa umahan sama sa nabuhat sa 
daghang mga henerasyon sa pamilya.

KALIHOKAN (10 minutos)

Step 1: Pagpuli-puli sa pagbasa niining tulo ka mga ehemplo.

Misulat si Rachel:

MAKABALDA O PROBLEMA PLANO SA PAGBUNTOG

Dali kong mawad-an og kadasig ug gustong 
moundang sa dihang ang akong mga anak 
mireklamo nga wala koy igong panahon alang 
kanila tungod kay kanunay kong naa sa eskwela-
han o nagbuhat sa buluhaton sa eskwelahan.

Kon mobati ako niining pagkawala sa kadasig, 
akong tawagon ang akong action partner, si Liz. 
Kanunay siyang modasig kanako.

Misulat si Stefano:

MAKABALDA O PROBLEMA PLANO SA PAGBUNTOG

Kasagaran kon naningkamot ko sa pagtuon, 
akong madungog ang akong igsoong lalaki nga 
nagdula og video game sa pikas kwarto, ug gusto 
kaayo nako nga moapil kaniya.

Nakahukom ko nga magtuon sa librarya o moga-
mit og headphone kon magtuon ko aron dili ko 
mabalda.

Basaha:



8: PAGMUGNA OG PALIBUT ALANG SA KALAMPUSAN

138

Misulat si Afu:

MAKABALDA O PROBLEMA PLANO SA PAGBUNTOG

Matag higayon nga ang akong mga higala gusto 
nga moadto sa baybayon o mag-istambay, dili ko 
kabalibad. Kinahanglan gyud nako nga magtuon, 
apan gusto usab nako nga maglingaw-lingaw.

Samtang mag-eskwela ko, nakahukom ko nga sa 
mga gabii ra sa Biyernes ug Sabado nga makigli-
ngaw-lingaw ko sa akong mga higala. Kon gusto 
sa akong mga higala nga maglingaw-lingaw ko 
sa laing gabii, moingon ko, “Sorry. Kinahanglan 
nakong igahin ang akong mga gabii sa semana 
nga magtuon. Pwede kaha kon sa Biyernes o 
Sabado na lang?”

Step 2: Ilista ang pipila ka mga makabalda o mga problema nga tingali inyong sagubangon 
sa inyong edukasyon. Desisyoni karon kon unsay inyong buhaton mahitungod niini. Mahimo 
kamong makigtambag sa mga sakop sa inyong grupo.

MAKABALDA PLANO SA PAGBUNTOG

Ang ubang mga problema mahimong moabut nga wala damha. Walay tawo 
nga magplano nga masakit o mawad-an og trabaho. Ang hugot nga pagtuo 
ug pagsalig sa atong Langitnong Amahan ug suporta gikan sa pamilya ug 
mga higala makatabang kaninyo sa paglatas niana nga mga hagit.

Unsay inyong buhaton kon mag-atubang kamo og lisud ug wala damha nga 
mga hagit?

Hisguti: 

Basaha:
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3. PAGPABILIN NGA NAKATUTOK SA TUMONG

Daghang mga tawo ang wala makahuman sa ilang edukasyon. Anaa 
kanunay ang mga problema, lisud nga mga sitwasyon, ug ubang mga tawo 
nga makapawala sa inyong pagtutok sa tumong.

Sama pananglit:

○ Sa daghang mga dapit sa kalibutan, ang mga ginikanan moingon sa 
ilang mga anak, “Hunong sa pag-eskwela. Pauli aron motrabaho sa 
umahan. Dili mabuhi ang atong pamilya kon dili ka motrabaho diri.” 
Mao gyud kana ang problema nga giatubang ni Afu.

○ Ang ubang mga tawo moundang sa pag-eskwela tungod kay nasakit o 
namatay ang usa ka sakop sa pamilya, o ang pamilya nag-antus og 
kalisdanan.

○ Ang ubang mga tawo moundang sa pag-eskwela tungod kay gigamit 
nila ang ilang kwarta sa wala kinahanglana nga mga butang ug wala na 
kay igong kwarta para sa eskwelahan.

○ Ang ubang mga tawo dili mohuman sa ilang training tungod kay 
miingon ang usa ka higala, “Duna koy talagsaong oportunidad sa 
negosyo alang kanimo. Mokita ka og mas dakong kwarta sa pagbuhat 
niini kay sa imong training.” Ang oportunidad wala makahatag sa 
gitinguha nga resulta. Si Stefano kaduha miatubang niini nga tintasyon, 
ug nianang duha ka higayon ang mga higala nawad-an og mas dakong 
kwarta kay sa ilang nakita. Nalipay siya nga wala siya moapil.

○ Ang ubang mga tawo wala makahuman sa ilang edukasyon tungod kay 
nawad-an sila og kadasig ug miingon sa ilang kaugalingon, “Mas lisud ni, 
mas dugay, ug mas mahal kaysa akong gituohan. Dili tingali alang nako 
ang pag-eskwela.”

“Good Things to Come,” anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay video? Basaha 
ang  mga pahina 145–46.)

Basaha:

Tan-awa:
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Usa ka paagi sa pagtabang kaninyo nga pabiling nakatutok sa tumong 
naglakip sa:

1. Paghanduraw sa inyong kinabuhi ug sa unsay inyong bation kon kamo 
self-reliant.

2. Paghunahuna nang daan kon kinsa o unsa ang makapahimo ninyo sa 
pag-undang.

3. Pag-andam sa unsay inyong isulti o buhaton aron magpabiling nakatu-
tok sa tumong.

Tan-awa ang mosunod nga taytayan. Hunahunaa kon sama sa unsa 
kaha human kamo motabok sa taytayan. Hunahunaa kon unsa ang 
bation nga mahimong mas self-reliant.

Pamalandungi: 

Basaha:

Ikaw ang mag-igo sa paghimo og desisyon ug paningkamot nga molatas sa taytayan.

Pili og trabaho
• Makasabut sa 

merkado sa 
panarbaho

• Pagkumpara ug 
pagpili

Pilia ang imong 
edukasyon

• Pagkumpara ug 
pagpili

• Bayad alang sa 
imong training

Magmalampu-
son sa imong 

edukasyon
• I-prioritize ug 

pagdumala
• Epektibong 

magtuon

Pangandam 
alang sa 

workforce
• Humana ang 

imong training
• Sugdi ang imong 

pagpangita og 
trabaho

Pla

no alang sa kalampusan Trabaho alang sa kalampusan

Kompletuha ang 
Imong Edukasyon

Sugdi ang Imong 
Edukasyon

Edukasyon alang sa Mas Maayong Trabaho
Usa ka Taytayan ngadto sa Self-Reliance
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Ang mosunod nga mga ehemplo mahitungod sa mga tawo nga naghuna-
huna kon unsay makahimo kanila sa pag-undang og eskwela ug unsa ang 
ilang buhaton.

Misulat si Rachel:

UNSAY MAHITABO KON 
SELF-RELIANT NA KO

KINSA O UNSA ANG 
MAKAPAUNDANG NAKO 

SA PAG-ESKWELA

UNSAY AKONG ISULTI O 
BUHATON ARON MAGPA-

BILING NAKATUTOK SA 
TUMONG

Sukad nadiborsyada ko, lisud 
na kaayo ang pagsangkap 
sa panginahanglan sa akong 
pamilya. Ang akong trabaho 
sa grocery store gamay ra 
og sweldo. Human matapos 
nako ang akong degree ug 
makakuha og trabaho nga 
maayo og sweldo, makahupay 
nga bation nga makahimo 
na ko sa pagbayad sa mga 
bayranan ug pagsangkap sa 
akong pamilya.

Dali ko nga mawad-an sa 
kadasig. Sigurado ko nga 
dunay mga higayon nga 
maghunahuna ko nga ang 
pag-eskwela lisud kaayo ug 
makaluya. Nabalaka ko og 
maayo kon unsay bation sa 
akong mga anak nga wala 
na kaayo koy panahon alang 
kanila samtang nagbuhat ko 
sa buluhaton sa eskwelahan. 
Masagmuyo siguro ko ug 
gustong moundang.

Mohimo ko og lista sa pamilya 
ug mga higala nga maayo sa 
pag-awhag kanako. Motawag 
ko nila kon mawad-an ko 
sa kadasig. Maningkamot 
ko nga makakita og higala 
nga makatudlo nako aron 
mahimong mas sayon ang 
pag-eskwela. Mohimo sab ko 
og lista sa mga pakigpulong sa 
komperensya ug mga salida 
sa sine nga makadasig kanako. 
Motan-aw ko niini kon mobati 
ko nga kaundangon.

Misulat si Afu:

UNSAY MAHITABO KON 
SELF-RELIANT NA KO

KINSA O UNSA ANG 
MAKAPAUNDANG NAKO 

SA PAG-ESKWELA

UNSAY AKONG ISULTI O 
BUHATON ARON MAGPA-

BILING NAKATUTOK SA 
TUMONG

Kon matapos na nako ang 
akong ti at , p  na 
kong mahimo nga elektrisyan 
sa siyudad nga mokita og mas 
dakong kwarta kay sa akong 
makita sa among gamay nga 
lungsod. Mas maayo na kong 
makasangkap alang sa akong 
kaugalingon, ug nindot kining 
bation.

Wala malipay ang akong mga 
ginikanan nga mibiya ko aron 
moeskwela. Nasayud ko nga 
moanhi ang akong amahan sa 
dili madugay  aron papaulion 
ko aron patrabahoon sa 
umahan ug mosangkap sa 
panginahanglan sa akong mga 
ginikanan ug mga igsoon.

Sultihan nako siya nga gimahal 
nako siya apan kinahanglan 
gayud nakong humanon ang 
akong edukasyon aron mas 
maandam ko sa pagsangkap 
alang sa akong kaugalingon 
ug alang sa umaabut nakong 
asawa ug mga anak. Ipasabut 
nako kon sa unsang paagi ang 
akong pagpili makabenepisyo 
usab kanila kay mas makahimo 
ko sa pagtabang kanila. 
Mangayo ko og panalangin sa 
priesthood sa pagtabang nako 
nga makabaton og kaisug sa 
pagsulti niini nga mga butang 
ngadto sa akong amahan.

Basaha:
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KALIHOKAN (5 minutos)

Karon turno na sad ninyo Isulat ang mosunod:

UNSAY MAHITABO KON 
SELF-RELIANT NA KO

KINSA O UNSA ANG 
MAKAPAUNDANG NAKO 

SA PAG-ESKWELA

UNSAY AKONG ISULTI O 
BUHATON ARON MAGPA-

BILING NAKATUTOK SA 
TUMONG

“ a a  tang nga aa o ga a  og i o kining aton” i t   . t-
dorf, “Pas-anon Ka Niya sa Iyang Abaga ug Dad-on Pauli,” Ensign o Liahona, 
Mayo 2016, 103, nagkutlo ni Erich Kästner).

Unsa ang labing bililhon nga mga butang nga inyong nakat-unan sa miting 
sa grupo karong adlawa?

Hisguti: 

Basaha:
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MAMALANDONG—Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos

Hunahunaa sa tagsa-tagsa ang unsay inyong nakat-unan karon ug ikonsiderar ang unsay gusto 
nga ipabuhat sa Ginoo kaninyo. Basaha ang kasulatan o ang kinutlo sa ubos ug pagsulat og 
mga tubag sa mga pangutana.

“Dili ba kita mopadayon sa ingon ka mahinungdanon nga katuyoan? 
a a on g a a  pag i g. . . . ag ai gon, . . . g a kan na , nga to a 

kadaugan!” (D&P 128:22)

Unsa ang labing makahuluganon nga mga butang nga akong nakat-unan 
karon?

Unsa ang akong buhaton isip resulta sa unsay akong nakat-unan karon?
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MO-COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa inyong action partner. Isaad nga motuman 
sa inyong mga commitment ug dayon pirma sa ubos.

AKONG MGA COMMITMENT

A  Akong ipraktis ug ipaambit ang baruganan sa My Foundation karong semanaha.

B  Akong i-update ang akong plano sa self-reliance kon gikinahanglan.

C  Akong praktison ang usa sa mosunod nga mga kahanas o mga gawi (lingini ang 
usa sa mosunod o pagsulat og imong kaugalingon diha sa ubos): mohatag og 
prayoridad, mobuntog sa paglangay-langay, o mobuntog sa mga makabalda.

D  Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner
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MGA KAPANGUHAAN

MAAYONG MGA BUTANG NGA MOABUT

Elder Jeffrey R. Holland

“Ang matag usa kanato adunay mga panahon nga kinahanglan kitang 
masayud nga mahimong mas maayo ang mga butang. Akong deklarasyon 
nga mao gayud kana ang ikatanyag sa ebanghelyo ni Jesukristo kanato, ilabi 
na sa mga panahon sa panginahanglan. Traynta ka tuig ang milabay 
niadtong miaging bulan, usa ka gamay nga pamilya misugod sa pagbiyahe 
tabok sa Estados Unidos, ang tanang yutan-ong kabtangan nga ilang 
gipanag-iya gidasuk sa pinakagamay nga trailer nga anaa.

“Walay kwarta, usa ka karaan nga sakyanan, mi-drayb sila og sakto nga 55 
ka kilometro sa highway, diin niana nga punto ang ilang nagbaguod nga 
sakyanan naguba. Ang batan-ong amahan misusi sa aso sa makina, 
naglagot, dayon mibiya sa iyang masaligong asawa ug duha ka inosenteng 
mga anak—ang kinamanghuran tulo pa lang ka bulan—nga maghulat diha 
sa sakyanan samtang milakaw siya hapit 5 ka kilometro ngadto sa habaga-
tang dakbayan sa Kanarraville, populasyon, tingali, 65.

“Nakakuha siya og tubig sa ngilit sa lungsod, ug usa ka buotan nga lumulu-
pyo mitanyag nga ihatud siya balik sa natanggong nga pamilya. Ang sakya-
nan giatiman, ug sa hinay-hinay, hinay kaayo, gi-drayban pabalik sa St. 
George aron masusi. Human sa sobra duha ka oras sa pagsusi ug sa 
pagsusi og usab, walay direktang problema ang nakita, mao nga sigudan na 
usab ang biyahe.

“Sa sama gayud nga gidugayon nga paglabay sa oras sa sama gayud nga 
dapit sa highway, uban sa samang pag-aso gikan sa ilawom sa tabon sa 
makina, ang sakyanan mibuto pag-usab. Karon mibati nga mas kataw-anan 
kay sa nasuko, ang naulawan nga batan-ong amahan sa makausa pa mibiya 
sa iyang masaligon nga mga minahal ug misugod pag-usab sa taas nga 
paglakaw alang sa tabang.

“Niining higayuna, ang tawo nga mihatag sa tubig miingon, ‘Ikaw o kadtong 
tawo nga parehas nimo og nawong angay nga mokuha og bag-ong radiator 
alang niana nga sakyanan.’ Wala siya masayud kon mokatawa ba o mohilak 
sa kahimtang niining batan-ong pamilya. ‘Unsa na kalayo ang inyong 
nabiyahe?’ miingon siya. ‘Singkwenta y singko na ka kilometro,’ mitubag ko.

“‘Unsa pa ka layo ang inyong biyaheon?’ ‘Kwatro mil dos siyentos kilomet-
ros,’ miingon ko. ‘Nan, ikaw tingali makahimo niana nga biyahe, ug ang 
imong asawa ug kadtong duha ka gagmay nga mga bata tingali makahimo 



8: PAGMUGNA OG PALIBUT ALANG SA KALAMPUSAN

146

niana nga biyahe, apan walay usa ninyo ang makahimo niana nga biyahe 
niana nga sakyanan.’ Napamatud-an nga propetikanhon ang tanan niyang 
gisulti.

“Duha lang gyud ka semana ang milabay, midrayb ko agi nianang tukma nga 
dapit. Sa mubo nga panahon, naghunahuna ko nga daw nakita nako 
nianang gamay nga dalan ang usa ka karaan nga sakyanan nga dunay 
matinud-anon nga batan-ong asawa ug duha ka gagmay nga mga bata. Sa 
unahan lang gayud nila, nahunahuna nako nga akong nakita ang batan-ong 
lalaki nga naglakaw padulong sa Kanarraville, ang gibug-aton sa kahadlok sa 
batan-ong amahan makita diha sa iyang linakawan.

“Niana nga higayon sa hunahuna, dili nako kapugngan nga mosinggit 
kaniya, ‘Ayaw gayud paghunong! Padayon sa paglakaw. Padayon sa pagpa-
ningkamot. Dunay tabang ug kalipay sa unahan.’

“Ang ubang panalangin moabut diha dayon, ang uban dugay, ug ang uban 
dili moabut hangtud didto sa langit; apan para niadtong mohangup sa 
ebanghelyo ni Jesukristo, moabut kini. Mamaayo ra ang tanan sa katapusan. 
Salig sa Dios ug tuo sa maayong mga butang nga moabut” (“Good Things to 
Come,” lds .org/ media -library).

Balik sa pahina 140.
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SABTA ANG MGA 
EKSPEKTASYON

BARUGANAN SA MY FOUNDATION
○	 Makig-istorya:	Mohangyo	ug	Maminaw

MGA BARUGANAN, MGA KAHANAS, 
UG MGA GAWI NGA PANG-EDUKASYON
	1.	 Sabta	ug	Buhata	ang	Unsay	Gikinahanglan
	2.	 Sabta	ang	Inyong	Estilo	sa	Pagkat-on
	3.	 Idumala	ang	Stress	sa	Epektibong	Paagi

9
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MO-REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Mopraktis ug mopaambit sa baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Mo-update sa akong plano sa self-reliance kon gikinahanglan.

C  Mopraktis sa usa sa mosunod nga mga kahanas o mga gawi: 
mohatag og prayoridad, mobuntog sa paglangay-langay, o 
mobuntog sa mga makabalda (o mopraktis og laing kahanas o 
gawi nga inyong gipili sa miaging semana).

D  Mokontak ug mosuporta sa akong action partner.

STEP 1: MOTIMBANG-TIMBANG UBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)
Paggahin og pipila ka minuto sa pagtimbang-timbang sa inyong mga paningkamot sa 
pagtuman sa imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Pagtim-
bang-timbang sa Akong mga Paningkamot” sa sinugdanan niini nga workbook. Ipaambit ang 
inyong pagtimbang-timbang ngadto sa inyong partner ug hisguti uban kaniya ang panguta-
na sa ubos. Mo-initial dayon siya sa luna nga giandam.

Unsa nga mga hagit ang inyong nasugatan sa pagtuman sa inyong mga 
commitment niining semanaha?

Hisguti: 

PAGTIMBANG TIMBANG SA AKONG MGA PANINKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat.  
Pamalandungi ang mga paagi nga imong mapadayon ang paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag-anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug Ipakigbahin ang Baruganan sa Ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Mobuhat sa Akong Plano sa Self-Reliance

Ⓒ
Pagpalig-on sa mga Kahanas ug mga Kinaiya

Ⓓ
Pagkontak ug Pag-abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

Ehemplo Maghinulsol ug magmasulundon ● ● ● I-update ang akong Plano sa 
Self-Reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
Ang self-reliance usa ka baruganan 
sa kahimayaan ● ● ● Magsugod sa akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Pagdumala sa kwarta ● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
panarbaho sa akong dapit ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 3
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Ikumpirma ang akong napili nga 

trabaho ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4
Paningkamot sa pagtuon: 
pagdesisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag-abut didto

● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 5 Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● I-kumpirma ang akong 
edukasyon o gipili nga training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 6
Trabaho: moako og responsibilidad 
ug paglahutay ● ● ● Magmugna og plano sa panalapi 

alang sa akong edukasyon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Maghiusa, moserbisyo sa uban ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ● Mopakigbahin sa akong plano sa self-reliance 

uban sa akong pamilya o mga higala ● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Gamiton ang Panahon sa 
Maalamon nga Paagi ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpili og usa: i-prioritize, buntuga ang 
paglangay langay, buntuga ang mga makabalda ● ● ● ● ● ● ________

Semana 9
Makig-istorya: mohangyo ug 
maminaw ● ● ● I-update ang akong plano sa 

Self-reliance ● ● ●
Pagpili og usa: sabton ang mga kinahanglanon, 
sabton ang stelo sa pagkat-on, idumala ang 
kakapoy

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10 Sulbad sa mga Problema ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: mga kinaiya sa pagtuon, 
pagkompleto sa mga assignment, pag-andam 
alang sa mga test

● ● ● ● ● ● ________

Semana 11 Ipakita ang Kaligdong [Integrity] ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: motrabaho uban sa tigtudlo, 
magkat-on gikan sa kapakyasan, ipadayon ang 
mga pasalig

● ● ● ● ● ● ________

Semana 12
Modawat og mga ordinansa sa 
templo ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpraktis og usa ka kahanas, o kinaiya. ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN:  Gamay nga Paningkamot

 Arang arang nga Paningkamot

 Dakong Paningkamot

9: SABTA ANG MGA EKSPEKTASYON
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)
Human matimbang-timbang ang inyong mga paningkamot, paggrupo kamo og balik ug 
i-report ang inyong mga resulta. Lakaw libut sa grupo ug ang matag usa mosulti kon gigra-
duhan ba ninyo ang inyong kaugalingon og “red,” “yellow”, o “green” alang sa matag usa sa 
mga commitment sa miaging semana.

STEP 3: MOPAAMBIT SA INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)
Karon ipaambit isip grupo ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa pagpaningka-
mot sa pagtuman sa inyong mga commitment sulod sa semana.

○ Unsa ang inyong mga kasinatian sa pagpraktis ug pagpaambit sa 
baruganan sa My Foundation?

○ Unsa ang inyong nakat-unan samtang inyong gi-update ang inyong 
plano sa self-reliance?

○ Unsa ang inyong nakat-unan samtang nagpraktis kamo og usa ka 
kahanas o gawi?

○ Sa unsang paagi ang pagtrabaho uban sa usa ka action partner nakata-
bang kaninyo?

Hisguti: 

STEP 4: MOPILI OG MGA ACTION PARTNER (2 minutos)
Pagpili og action partner gikan sa grupo alang niining moabut nga semana. Sa kinatibuk-an, 
ang mga action partner susama og sekso ug dili sakop sa pamilya.

Paggahin og pipila ka minuto karon aron makighimamat sa inyong action partner. Ipaila ang 
inyong mga kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo pagkontak ang usag usa sa tibuok 
semana.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa pagkontak

Isulat kon unsaon ug kanus-a ninyo kontakon ang usag usa niining semanaha.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION: MAKIG-ISTORYA: 
MOHANGYO UG MAMINAW— 
Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Kanus-a man ang Langitnong Amahan mitubag sa akong mga 
pag-ampo?

“Creating Lift [Pagpasaka],” anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay 
video? Basaha ang pahina 151.)

Unsaon man nato sa pag-ila sa mga tubag sa atong mga pag-am-
po? Nganong ang pagpaminaw importante man nga bahin sa 
pag-ampo?

Doktrina ug mga Pakigsaad 8:2 ug ang kinutlo gikan ni Presidente 
Russell M. Nelson (naa sa tuo)

Nganong ang pagpaminaw importante man nga kahanas? Sa 
unsang paagi nga ang pagpaminaw og maayo makatabang 
kanato sa atong trabaho?

KALIHOKAN

Step 1: Isip grupo, basaha ang mga lakang sa ubos ug hisguti kini sa daklit.

Step 2: Hangyoa ang usa o duha ka sakop sa grupo nga sultihan ang uban bahin 
sa usa ka hagit o pangutana nga aduna sila. Ang tanan kinahanglang maningka-
mot sa pagpaminaw, magsunod niining mga lakang.

Step 3: Kon mahuman, pangutan-a ang mga sakop sa grupo nga namulong kon 
unsay ilang gibati sa dihang ang grupo naningkamot gayud sa pagpaminaw.

➊
MO-CONCENTRATE

 ○ Mo-focus sa mga pulong ug 
linihukan sa nag-istorya.

 ○ Ayaw baldaha.
 ○ Ayaw pagbasa o pagpadala 

og mga mensahe sa inyong 
cell phone.

➋
MODAYEG

 ○ Tan-aw sa 
nag-istorya.

 ○ Gamit og mugbo nga 
mga pulong sama sa 

“oo” o “okey.”
 ○ Pasalamati ang 

nag-istorya.

➍
MANGUTANA

 ○ Pangutana: “Nasab-
tan ba nako?”

 ○ Paminaw, ug hulata 
ang tubag.

➌
MORIBYU

 ○ Ingna: “Sa ato pa, nag-ingon ka nga . . .”
 ○ Dayon sublia kon unsay inyong 

nadungog.

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

“Ako mosulti kanimo 
diha sa imong hunahu-
na ug sa imong 
kasingkasing, pinaagi 
sa Espiritu Santo, nga 
moabut diha kanimo 
ug nga mopuyo diha 
sa imong 
kasingkasing.”

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 8:2

“Ang inyong kalag 
mapanalanginan 
samtang magkat-on 
kamo sa pagpaminaw, 
dayon maminaw aron 
makakat-on gikan sa 
mga anak, mga 
ginikanan, mga 
kauban, mga silingan, 
ug mga lider sa 
Simbahan, kining 
tanan makapalambo 
sa kapasidad sa 
pagpaminaw sa 
tambag gikan sa 
kahitas-an.”

RUSSELL M. NELSON, 
“Listen to Learn,” 
Ensign, Mayo 1991, 24
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“Ang atong Langitnong 
Amahan naminaw sa 
mga pag-ampo sa 
Iyang mga anak sa 
tibuok yuta nga 
nangamuyo sa mga 
pagkaon aron kaunon, 
sa mga sinina aron 
itabon sa ilang mga 
lawas, ug sa dignidad 
nga magagikan sa 
pagkahimong maka-
sangkap sa ilang 
kaugalingon.”

HENRY B. EYRING, 
“Mga Oportunidad sa 
Paghimo og Maayo,” 
Ensign o Liahona, 
Mayo 2011, 22

CREATING LIFT

Kon dili mo makatan-aw sa video, basaha kini nga script.

PRESIDENTE DIETER F. UCHTDORF: 
Aron ang eroplano malayo sa yuta, 
kinahanglan nga imo kining pasakaon. 
Sa aerodynamics, ang pagsaka mahitabo 
kon ang hangin moagi sa pako sa 
eroplano sa paagi nga ang gikusgon niini 
ubos sa pako mas kusog kay sa gikus-
gon ibabaw sa pako. Kon ang pagpasaka 
sa ibabaw mas kusog kaysa gibug-aton 
nga mobitad paubos sa gravity, ang 
eroplano mosaka gikan sa yuta ug 
molupad.

Sa sama nga paagi, kita makahimo sa 
pagbayaw sa atong espirituhanong 
kinabuhi. Kon ang pwersa nga motulod 
kanato padulong sa langit mas kusog 
kaysa mga pagtintal ug kasahol nga 
mobira kanato paubos, kita makasaka 
ug makaadto sa gingharian sa Espiritu.

Bisan og daghang mga baruganan sa 
ebanghelyo ang makatabang kanato 
aron makab-ot ang pagkabayaw, ako 

gusto nga mopokus og usa ka piho nga 
butang.

Pag-ampo!

Ang pag-ampo mao ang usa sa mga 
baruganan sa ebanghelyo nga makata-
bang sa pagpabayaw. Ang pag-ampo 
adunay gahum sa pagbayaw kanato 
gikan sa kalibutanong mga tinguha. Ang 
pag-ampo makapasaka nato [tadlas] sa 
mga panganod sa kaalautan o kangitngit 
ngadto sa kahayag ug klaro nga 
kapunawpunawan.

Usa sa dakong mga panalangin ug mga 
pribilehiyo ug mga oportunidad nga 
atong naangkon isip mga anak sa atong 
Langitnong Amahan mao nga kita 
mahimong makig-istorya Kaniya pinaagi 
sa pag-ampo. Kita mahimong makig-is-
torya Kaniya sa atong mga kasinatian sa 
kinabuhi, mga pagsulay, ug mga panala-
ngin. Kita mahimong maminaw ug 
makadawat og celestial nga giya gikan sa 
Balaang Espiritu sa bisan unsang 
panahon ug sa bisan unsang dapit.

an-a a a i t   . t o , “ ag-a -
po ug ang Asul nga Kapunawpunawan,” 
Ensign o Liahona, Hunyo 2009, 5–6)

Balik sa pahina 150.

Mga kinutlo gikan ni Presidente Henry B. Eyring ug Elder Robert D. 
Hales (naa sa tuo)

I-commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton sulod sa 
semana. I-tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag 
buluhaton.

 Pag-ampo sa tinagsa ug isip pamilya matag buntag ug gabii. 
Paggahin og panahon human sa matag pag-ampo nga 
matinahurong maminaw alang sa giya.

 Ipaambit ang inyong nakat-unan karon mahitungod sa 
komunikasyon ngadto sa inyong pamilya o mga higala.

Basaha:

I-commit [Ipasalig]:

“Kinahanglan kita nga 
mangayo og pana-
bang sa atong Langit-
nong Amahan ug 
magtinguha og kusog 
pinaagi sa Pag-ula sa 
Iyang Anak, nga si 
Jesukristo. Diha sa 
temporal ug espirituha-
nong mga butang, 
[kini] makahimo 
kanato nga madaginu-
ton nga tigsangkap sa 
atong mga kaugali-
ngon ug sa uban.”

ROBERT D. HALES, 
“Pagkahimong 
Madaginuton nga 
mga Tigsangkap sa 
Temporal ug Espiritu-
hanong Paagi,” Ensign 
o Liahona, Mayo 
2009, 7–8
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9: SABTA ANG MGA EKSPEKTASYON

MAGKAT-ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

Sa miagi nga miting sa grupo inyong nakat-unan ang mahitungod sa 
pagmugna og palibut alang sa kalampusan. Karon magkat-on kamo mahi-
tungod sa pagsabut sa mga ekspektasyon ug pagkab-ot niadto nga mga 
ekspektasyon pinaagi sa pagbuhat sa mosunod:

1. Sabta ug buhata ang unsay gikinahanglan.

2. Sabta ang inyong estilo sa pagkat-on.

3. Idumala ang stress sa epektibong paagi

1. SABTA UG BUHATA ANG UNSAY GIKINAHANGLAN

Importante sa mga employer ang mga sertipiko, degree, o ubang kamatuo-
ran nga kwalipikado kamo sa pagbuhat sa piho nga mga trabaho. Maang-
kon ninyo kini pinaagi sa pagtuman sa mga rekisito  sa eskwelahan o 
training program. Kini nga mga rekisitos naglakip sa mga butang sama sa 
mga klase, mga assignment, ug mga test.

Aron matabangan kamo nga matuman ang mga rekisito sa programa, 
kinahanglan kamong (1) mangutana mahitungod sa mga rekisito, (2) 
mohimo og notes, ug (3) aktibong moapil sa mga kurso ug mga programa.

Mangutana mahitungod sa mga Rekisito

Ang mga eskwelahan ug mga training program mohimo og mga rekisito 
alang sa matag degree, sertipiko, klase, ug assignment. Ang malampusong 
mga tigkat-on mosiguro nga nakasabut sila sa mga rekisito.

Aniay pipila ka mga ehemplo sa mga pangutana nga mahimo ninyong 
ipangutana aron masayud unsay gikinahanglan kaninyo:

○ Unsaon nako nga molampus sa imong klase?

○ Unsay gusto nimo nga akong makat-unan ug buhaton?

○ Kanus-a man isumiter ang mga assignment?

○ Unsaon nimo sa pag-evaluate sa akong nabuhat?

Sa unsang paagi ang pagpangutana nakatabang kaninyo nga makasabut sa 
mga rekisito sa nangagi?

Hisguti: 

Basaha:

Basaha:

Basaha:
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Mohimo og Notes

Usa ka paagi sa paghinumdom sa mga rekisito mao ang paghimo og notes. 
Ribyuha unya kadto nga mga notes aron mas makahinumdom sa unsay 
inyong nakita, nadungog, o nabasa diha sa klase.

Kon maghimo og notes mahitungod sa usa ka assignment, siguroa 
nga inyong nahibaloan:

○ Unsay buhaton.

○ Unsaon kini sa pagbuhat.

○ Kanus-a kini isumiter.

Sa miaging mga assignment sa eskwelahan o trabaho, sa unsang paagi ang 
paghimo og mga notes nakatabang kaninyo?

Hisguti: 

Ang mosunod mahimong makatabang kaninyo sa paghimo og maayong 
notes sa mga assignment:

○ Moapil ug mag-alerto, ug magbaton og positibo nga kinaiya.

○ Ayaw sulayi sa pagsulat sa matag pulong nga gisulti; tutuki ang impor-
tanting mga mensahe ug ang labing importante nga impormasyon.

○ Gamiti og mga pinamubo [abbreviation]; kon makatabang, pagdrowing 
og mga hulagway.

○ Andami og luna aron makadugang unya og mga klaripikasyon.

○ Iorganisar ang mga notes.

Basaha:

Basaha:
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9: SABTA ANG MGA EKSPEKTASYON

KALIHOKAN (5 minutos)

Alang niini nga kalihokan, hunahunaa nga anaa kamo sa welding class ni Juan naghimo og 
notes kabahin sa usa ka assignment.

Step 1: Hangyoa ang usa ka sakop sa grupo sa pagpakli ngadto sa pahina 161 ug basahon 
ang mga instruksyon. Ang uban sa grupo kinahanglang mohimo og notes sa ubos.

Step 2: Papangutan-a ang nahabilin sa grupo kabahin sa assignment ug paghimo og 
dugang nga mga notes (ang tawo nga nagbasa sa assignment kinahanglang mohimo og 
mga tubag).

Step 3: Itandi ang inyong mga notes ngadto sa mga notes sa ubang sakop sa grupo.

Step 4: Isip grupo, hisguti ang mga paagi sa paghimo og mga notes nga labing epektibo 
kaninyo.
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Aktibo nga Moapil

Laing paagi nga makasabut sa mga rekisito ug makakat-on sa hilisgutan sa 
klase mao ang aktibong pag-apil. Ang aktibong pag-apil makatabang 
kaninyo nga makat-on og maayo sa klase. Pipila ka mga sugyot gilista sa 
ubos:

○ Paminaw og maayo.

○ Lingkod sa atubangan kon mahimo.

○ Pangutana ug tubaga ang mga pangutana.

○ Pangita ug pakigtrabaho sa mga estudyante nga mapasaligon sa 
pagkat-on (tupad kanila, pagpaambit og mga ideya, pakig-abut, pangu-
tana, ug tabangi ang usag usa).

○ Pakig-istorya sa mga instruktor (atol ug human sa klase) aron mas 
makasabut sa mga rekisito ug sa mga konsepto nga inyong nakat-unan.

Unsa ang mga kalainan nga inyong namatikdan sa dihang aktibo kamong 
miapil sa usa ka butang kay sa dili kaayo moapil?

Hisguti: 

2. SABTA ANG INYONG ESTILO SA PAGKAT-ON

Ang ubang mga tawo labing maayong makakat-on pinaagi sa pagtan-aw, 
ang uban pinaagi sa pagpaminaw, ang uban pinaagi sa pagbuhat, ug ang 
uban sa laing mga paagi. Ang uban labing makakat-on kon mag-inusara ug 
ang uban kon kauban sa mga grupo sa mga tawo. Ang malampuson nga 
mga estudyante mogamit sa estilo sa pagkat-on nga labing epektibo kanila 
kutob sa ilang mahimo.

KALIHOKAN (2 minutos)

Step 1: Basaha ang sitwasyon sa ubos ug pilia ang (mga) butang nga labing naghulagway 
ninyo.

Kon ang usa ka magtutudlo adunay bag-o nga device nga wala kamoy nahibaloan, gusto ba 
ninyo nga:

1. Motan-aw niini o mobasa mahitungod niini? Kon oo, tingali labing makat-on kamo 
pinaagi sa pagtan-aw.

2. Maminaw sa magtutudlo nga mosulti kaninyo mahitungod niini? Kon oo, tingali labing 
makat-on kamo pinaagi sa pagpaminaw.

3. Mohikap niini, mopislit sa mga button, o mobungkag niini aron makat-on sa unsang 
paagi kini naglihok? Kon oo, tingali labing makat-on kamo pinaagi sa pagbuhat.

Step 2: Pakig-istorya sa tawo nga inyong tupad kon sa unsang paagi kamo labing 
makakat-on.

Basaha:

Basaha:
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9: SABTA ANG MGA EKSPEKTASYON

Ang mga instruktor dili kinahanglan nga motudlo sa paagi nga labing haum 
sa inyong estilo sa pagkat-on. Tingali kinahanglan ninyong ipahiangay ang 
inyong pamaagi sa pagkat-on aron mohaum og maayo sa sitwasyon.

Sama pananglit, si Juan mas ganahan sa pamaagi nga aktwal nga mobuhat. 
Ganahan siyang magkuri-kuri. Dili siya ganahan nga maglingkod sa klase ug 
maminaw sa magtutudlo nga mag-istorya. Dili siya ganahan nga mobasa og 
mga libro. Apan ang lecture usa ka bahin sa iyang pag-eskwela, ug ang 
pagbasa gikinahanglan aron makapasar sa test. Dili siya mahimong mobali-
wala sa mga rekisito tungod kay dili kini mohaum sa iyang estilo sa pagkat-
on. Nakahukom siya nga maminaw kutob sa iyang mahimo, mobasa kutob 
sa iyang mahimo, ug unya sulayan dayon ang mga butang human sa klase 
aron makakat-on siya pinaagi sa aktwal nga pagbuhat.

Nadiskubrihan ni Arlene nga mas makat-on siya kon makighisgut siya og 
mga idea ngadto sa uban. Nakahukom siya nga regular nga magtuon nga 
dunay kauban.

KALIHOKAN (5 minutos)

Sa unsang paagi nga labing maayo ninyong magamit ang inyong estilo sa pagkat-on sa 
lain-laing mga sitwasyon sa pagkat-on?

Step 1: Hunahunaa ang inyong ganahan nga estilo sa pagkat-on.

Step 2: Atubanga ang laing sakop sa grupo ug hisguti kon unsaon ninyo sa pagpahiangay sa 
mosunod nga mga sitwasyon:

1. Unsay inyong mabuhat aron makat-on gikan sa usa ka diskusyon sa grupo?

2. Unsay inyong mabuhat aron makat-on gikan sa lecture?

3. Unsay inyong mabuhat aron makasag-ulo og lista sa mga pulong?

Step 3: Pagbaylo og tahas ug balika ang step 1 ug 2.

Basaha:
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3. IDUMALA ANG STRESS SA EPEKTIBONG PAAGI

Samtang maningkamot kamo sa inyong edukasyon, makasinati kamo og 
stress. Kabahin kini sa kinabuhi ug kabahin sa inyong edukasyon. Ang 
stress sa inyong edukasyon moabut gikan sa mosunod nga mga tinubdan 
ug daghan pang uban:

○ Wala makasabut sa unsay gipaabut

○ Wala makapangandam

○ Wala makahuman sa mga assignment sa saktong panahon

○ Kahadlok nga dili makapasar sa test

○ Kahadlok nga mamulong atubangan sa uban

○ Daghan kaayong buhatunon

○ Pakigtrabaho sa ubang tawo

Samtang mopadayon kamo uban sa hugot nga pagtuo, ang Ginoo mopa-
nalangin kaninyo og kalig-on ug abilidad. Dili kamo makawagtang sa stress 
gikan sa inyong edukasyon, apan makadumala kamo niini. Busa hatagi og 
pagtagad ang mga timailhan sa stress ug pangita og mga paagi sa pag-
adjust o pagdumala sa stress. Pipila ka mga sugyot gilista sa ubos:

○ Ikonsiderar og usab ang inyong mga ekspektasyon

○ Pasagdi ang dili ninyo makontrolar

○ Tutuki ang unsay maayo ninyong mabuhat.

○ Likayi ang pagkomparar sa inyong kaugalingon ngadto sa uban

○ Pag-ehersisyo

○ Pagserbisyo sa uban

○ Pahulay

○ Tutuki og balik ang kamapasalamaton

○ Bahin-bahina ang dagko o lisud nga mga buluhaton ngadto sa gagmay 
nga mga piraso

○ Paghimo og usa ka gamay nga lakang paingon sa unahan karon

Unsa ang nakatabang ninyo sa pagdumala sa stress?Hisguti: 

Basaha:
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9: SABTA ANG MGA EKSPEKTASYON

KALIHOKAN (5 minutos)

Paghunahuna og mga paagi sa pagdumala sa inyong stress. Paggahin og pipila ka minuto 
nga pribadong mamalandong ug mosulat og mga tubag sa mosunod nga mga pangutana.

Step 1: Unsa nga mga stress ang akong giatubang?

Step 2: Pagpili og usa ka paagi sa pagdumala sa stress nga gusto ninyong sulayan. Komple-
tuha ang mosunod nga sentence:

“Kon ma-stress ko mahitungod sa  ,

Ako  .”

Step 3: Bisan kanus-a karong adlawa, isulat og usab kini nga sentence sa laing piraso nga 
papel. Ibutang kini sa inyong bong-bong, sa inyong bulsa, o sa laing dapit diin kini makata-
bang kaninyo sa paghinumdom kon unsaon ninyo pagdumala ang stress.

Unsa ang labing importante nga mga butang nga inyong nakat-unan niini 
nga miting sa grupo?

Hisguti: 
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MAMALANDONG—Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos

Hunahunaa sa tagsa-tagsa ang unsay inyong nakat-unan karon ug ikonsiderar ang unsay gusto 
nga ipabuhat sa Ginoo kaninyo. Basaha ang kasulatan o ang kinutlo sa ubos ug pagsulat og 
mga tubag sa mga pangutana.

“Maayo nga tambag ang pagpahinay og gamay, ipermanente ang pagpada-
yon, ug mo-focus sa mga mahinungdanon kon makasinati og dili maayong 

ga ka i tang” i t   . t o , “ a a in a ga tang nga a ing 
Mahinungdanon,” Ensign o Liahona, Nob. 2010, 19).

Unsa ang labing makahuluganon nga mga butang nga akong nakat-unan 
karon?

Unsa ang akong buhaton isip resulta sa unsay akong nakat-unan karon?
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9: SABTA ANG MGA EKSPEKTASYON

MO-COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa inyong action partner. Isaad nga motuman 
sa inyong mga commitment ug dayon pirma sa ubos.

AKONG MGA COMMITMENT

A  Akong ipraktis ug ipaambit ang baruganan sa My Foundation karong semanaha.

B  Akong i-update ang akong plano sa self-reliance kon gikinahanglan.

C  Akong praktison ang usa sa mosunod nga mga kahanas o mga gawi (lingini ang 
usa sa mosunod o pagsulat og imong kaugalingon diha sa ubos): mosabut sa 
unsay gikinahanglan, mosabut sa akong estilo sa pagkat-on, o modumala sa 
stress.

D  Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner
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MGA KAPANGUHAAN

MGA INSTRUKSYON SA BULUHATON SA WELDING

Instruktor:

“Ang proyekto sa welding isumiter sa Lunes. Kuhaa ang metal nga inyong 
gikinahanglan alang sa proyekto gikan sa sudlanan numero 7. Pag-welding 
og duha ka piraso sa 45 ka degrees. Limbasi aron malimpyo ang wineldi-
ngan. Hinumdumi, kon mas maayo ang inyong pag-welding, mas minos ang 
inyong paglimbas. Siguroa nga nagsul-ob sa tanan ninyong safety gear. 
Nakakita ko og duha ninyo niadtong usang adlaw nga wala magsul-ob sa 
pipila niini. Kuhaan mo nako og mga puntos kon wala mo magsul-ob sa 
tanan ninyong safety gear.”

Balik sa pahina 154.
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MUBO NGA MGA SULAT
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LIG-UNA ANG MGA 
KAHANAS SA PAGTUON

BARUGANAN SA MY FOUNDATION
○	 Sulbara	ang	mga	Problema

MGA BARUGANAN, MGA KAHANAS, 
UG MGA GAWI NGA PANG-EDUKASYON
	1.	 Pagpili	og	Dapit	ug	Oras	sa	Pagtuon
	2.	 Hinumdumi	Unsay	Inyong	Nakat-unan
	3.	 Pagbasa	ug	Pagsulat	sa	Epektibong	Paagi
	4.	 Buntuga	ang	Paglangay-Langay
	5.	 Pangandam	alang	sa	mga	Test	[Pasulit]

1010
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MO-REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Mopraktis ug mopaambit sa baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Mo-update sa akong plano sa self-reliance kon gikinahanglan.

C  Mopraktis sa usa sa mosunod nga mga kahanas o mga gawi: 
mosabut unsa ang gikinahanglan, mosabut sa akong estilo sa 
pagkat-on, o modumala sa stress (o mopraktis og laing kahanas 
o gawi nga inyong gipili sa miaging semana).

D  Mokontak ug mosuporta sa akong action partner.

STEP 1: MOTIMBANG-TIMBANG UBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)
Paggahin og pipila ka minuto sa pagtimbang-timbang sa inyong mga paningkamot sa 
pagtuman sa imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Pagtim-
bang-timbang sa Akong mga Paningkamot” sa sinugdanan niini nga workbook. Ipaambit ang 
inyong pagtimbang-timbang ngadto sa inyong partner ug hisguti uban kaniya ang panguta-
na sa ubos. Mo-initial dayon siya sa luna nga giandam.

Unsa nga mga hagit ang inyong nasugatan sa pagtuman sa inyong mga 
commitment niining semanaha?

Hisguti: 

PAGTIMBANG TIMBANG SA AKONG MGA PANINKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat.  
Pamalandungi ang mga paagi nga imong mapadayon ang paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag-anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug Ipakigbahin ang Baruganan sa Ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Mobuhat sa Akong Plano sa Self-Reliance

Ⓒ
Pagpalig-on sa mga Kahanas ug mga Kinaiya

Ⓓ
Pagkontak ug Pag-abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

Ehemplo Maghinulsol ug magmasulundon ● ● ● I-update ang akong Plano sa 
Self-Reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
Ang self-reliance usa ka baruganan 
sa kahimayaan ● ● ● Magsugod sa akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Pagdumala sa kwarta ● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
panarbaho sa akong dapit ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 3
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Ikumpirma ang akong napili nga 

trabaho ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4
Paningkamot sa pagtuon: 
pagdesisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag-abut didto

● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 5 Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● I-kumpirma ang akong 
edukasyon o gipili nga training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 6
Trabaho: moako og responsibilidad 
ug paglahutay ● ● ● Magmugna og plano sa panalapi 

alang sa akong edukasyon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Maghiusa, moserbisyo sa uban ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ● Mopakigbahin sa akong plano sa self-reliance 

uban sa akong pamilya o mga higala ● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Gamiton ang Panahon sa 
Maalamon nga Paagi ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpili og usa: i-prioritize, buntuga ang 
paglangay langay, buntuga ang mga makabalda ● ● ● ● ● ● ________

Semana 9
Makig-istorya: mohangyo ug 
maminaw ● ● ● I-update ang akong plano sa 

Self-reliance ● ● ●
Pagpili og usa: sabton ang mga kinahanglanon, 
sabton ang stelo sa pagkat-on, idumala ang 
kakapoy

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10 Sulbad sa mga Problema ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: mga kinaiya sa pagtuon, 
pagkompleto sa mga assignment, pag-andam 
alang sa mga test

● ● ● ● ● ● ________

Semana 11 Ipakita ang Kaligdong [Integrity] ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: motrabaho uban sa tigtudlo, 
magkat-on gikan sa kapakyasan, ipadayon ang 
mga pasalig

● ● ● ● ● ● ________

Semana 12
Modawat og mga ordinansa sa 
templo ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpraktis og usa ka kahanas, o kinaiya. ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN:  Gamay nga Paningkamot

 Arang arang nga Paningkamot

 Dakong Paningkamot

10: LIG-UNA ANG MGA KAHANAS SA PAGTUON
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)
Human matimbang-timbang ang inyong mga paningkamot, paggrupo kamo og balik ug 
i-report ang inyong mga resulta. Lakaw libut sa grupo ug ang matag usa mosulti kon gigra-
duhan ba ninyo ang inyong kaugalingon og “red,” “yellow”, o “green” alang sa matag usa sa 
mga commitment sa miaging semana.

STEP 3: MOPAAMBIT SA INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)
Karon ipaambit isip grupo ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa pagpaningka-
mot sa pagtuman sa inyong mga commitment sulod sa semana.

○ Unsa ang inyong mga kasinatian sa pagpraktis ug pagpaambit sa 
baruganan sa My Foundation?

○ Unsa ang inyong nakat-unan samtang inyong gi-update ang inyong 
plano sa self-reliance?

○ Unsa ang inyong nakat-unan samtang nagpraktis kamo og usa ka 
kahanas o gawi?

○ Sa unsang paagi ang pagtrabaho uban sa usa ka action partner nakata-
bang kaninyo?

Hisguti: 

STEP 4: MOPILI OG MGA ACTION PARTNER (2 minutos)
Pagpili og action partner gikan sa grupo alang niining moabut nga semana. Sa kinatibuk-an, 
ang mga action partner susama og sekso ug dili sakop sa pamilya.

Paggahin og pipila ka minuto karon aron makighimamat sa inyong action partner. Ipaila ang 
inyong mga kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo pagkontak ang usag usa sa tibuok 
semana.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa pagkontak

Isulat kon unsaon ug kanus-a ninyo kontakon ang usag usa niining semanaha.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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“Tan-awa, ikaw wala 
makasabut; ikaw 
nagdahum nga Ako 
mohatag niini nganha 
kanimo, samtang ikaw 
wala maghunahuna 
gawas sa pagpanguta-
na kanako.
“Apan, tan-awa, Ako 
moingon nganha 
kanimo, nga ikaw 
kinahanglan gayud nga 
magtuon niini diha sa 
imong hunahuna; unya 
ikaw kinahanglan nga 
mangutana kanako kon 
kini husto, ug kon kini 
husto Ako mohimo sa 
imong dughan nga 
moinit diha sulod 
kanimo; busa, imong 
mabati nga kini husto.
“Apan kon kini dili husto 
ikaw dili makabaton 
niana nga mga pagbati, 
apan ikaw makabaton 
og kasamok sa huna-
huna nga makahimo 
kanimo sa pagkalimot 
sa butang nga sayop.”

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 9:7–9

MY FOUNDATION: SULBARA ANG MGA 
PROBLEMA—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Nganong gitugutan man kita sa Langitnong Amahan nga mosagu-
bang og mga problema ug mga hagit?

“A Bigger Truck? [Mas Dako nga Trak?]” anaa sa srs .lds .org/ videos. 
(Walay video? Basaha ang pahina 167.)

Unsa ang tinuod nga problema niini nga istorya? Unsa man ang 
pipila ka mga opsyon alang sa duha ka tawo?

Doktrina ug mga Pakigsaad 9:7–9 ug ang kinutlo gikan ni Elder 
Robert D. Hales (naa sa tuo)

KALIHOKAN

Step 1: Pagpili og partner, ug basaha ang mga lakang sa ubos.

DESISYUNI UG 
LIHUKA
Pag-ampo alang sa giya. 
Desisyuni. Dayon lihuka 
uban sa hugot nga 
pagtuo. Maayo ang mga 
resulta? Kon dili, sulayi 
pag-usab ang mga step 
1–3. Ayaw paghunong!

TUN-I ANG MGA 
OPSYON
Unsa ang posible 
nga mga solusyon?
Unsa ang 
pinakamaayo?

SULBARA 
ANG MGA 

PROBLEMA

ILHA
Unsa ang tinuod nga problema?

➊

➋➌

Step 2: Pagpili og usa ka problema nga inyong giatubang ug isulat kini sa ubos.

Step 3: Gamita ang matag lakang ngadto sa inyong problema.

Ilha: 

Tun-i ang mga opsyon: 

Desisyuni ug lihoka: 

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

“Ang Ginoo naglaum 
nga kita makatabang 
og sulbad sa atong 
kaugalingong mga 
problema. . . . Mga 
tawo kita nga dunay 
hunahuna, nga kahiba-
long mangatarungan. 
Kita dunay abilidad sa 
pag-ila sa atong mga 
panginahanglan, sa 
pagplano, sa paghimo 
og mga tumong, ug sa 
pagsulbad sa atong 
mga problema.”

ROBERT D. HALES, 
“Every Good Gift,” New 
Era, Ago. 1983, 8, 9
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“Ug karon, kon ang 
Ginoo aduna nianang 
dako nga gahum, ug 
nakahimo sa daghan 
nga mga milagro 
taliwala sa mga 
katawhan, ngano kini 
nga siya dili makatudlo 
kanako, nga ako 
kinahanglan mohimo 
og usa ka barko?”

1 NEPHI 17:51

MAS DAKO NGA TRAK?

Kon dili mo makatan-aw sa video, basaha kini nga script.

ELDER DALLIN H. OAKS: Duha ka 
tawo naghimo og partnership. Naghi-
mo sila og gamay nga tindahan daplin 
sa busy nga dalan. Nagkuha sila og trak 
ug gidala kini ngadto sa umahan sa 
mag-uuma, diin namalit sila og usa ka 
trak nga melon nga usa ka dolyar kada 
melon. Ilang gidala ang puno nga trak 
ngadto sa ilang tindahan daplin sa 
dalan, diin ilang gibaligya ang mga 
melon og usa ka dolyar kada melon. 

Mibalik sila ngadto sa umahan ug 
mipalit og laing usa ka trak nga melon 
nga usa ka dolyar kada melon. Gidala 
kini sa daplin sa dalan, gibaligya nila 
pag-usab kini nga usa ka dolyar kada 
melon. Sa ilang pagbalik ngadto sa 
umahan aron mopalit pag-usab, ang 
usa ka kauban miingon ngadto sa lain, 
“Wala man kaayo ta makaganansya 
niining negosyo, di ba?” “Wala, wa ta 
makaganansya,” tubag sa iyang kauban. 
“Sa imong hunahuna nagkinahanglan 
ba kita og mas dako nga trak?”

(“Focus and Priorities,“ Ensign, Mayo 
2001, 82)

Balik sa pahina 166.

  p i :  g   p i :  naa a t o

Sa unsang paagi si Nephi nakahimo og barko?

I-commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton sulod sa 
semana. I-tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag 
buluhaton.

 Buhata ang mga lakang nga inyong gihisgutan sa kalihokan 
aron makasugod sa pagsulbad sa inyong problema. Hinum-
dumi, ayaw paghunong. Nagkinahanglan og panahon ang 
pagsulbad sa mga problema ug ang paghimo og mga 
kausaban.

 Ipaambit ang inyong nakat-unan karon mahitungod sa 
pagsulbad og mga problema ngadto sa inyong pamilya o mga 
higala.

Basaha:

Hisguti:

I-commit [Ipasalig]:

“Karon ako, si Nephi, 
wala molalik sa mga 
kahoy subay sa paagi 
diin nakat-unan sa 
mga tawo, ni ako 
mihimo og barko 
subay sa paagi sa mga 
tawo; apan ako 
mihimo niini sumala sa 
paagi diin gipakita sa 
Ginoo kanako; busa, 
kini wala mosubay sa 
paagi sa mga tawo.

“Ug ako, si Nephi, 
mitungas sa bukid 
kanunay ug ako 
nag-ampo ngadto sa 
Ginoo; busa, ang 
Ginoo mipakita ngari 
kanako sa mga 
mahinungdanon nga 
butang.”

1 NEPHI 18:2–3
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10: LIG-UNA ANG MGA KAHANAS SA PAGTUON

MAGKAT-ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

Sa milabay nga miting nakakat-on kamo mahitungod sa pagsabut ug 
pagkab-ut sa mga ekspektasyon. Sa karon nga miting makakat-on kamo og 
mga kahanas sa pagtuon nga makatabang kaninyo nga magmalampuson 
sa inyong training program. Inyong mapalig-on ang inyong mga kahanas sa 
pagtuon pinaagi sa pagbuhat sa mosunod:

1. Pagpili og dapit ug oras sa pagtuon.

2. Hinumdumi unsay inyong nakat-unan.

3. Pagbasa ug pagsulat sa epektibong paagi.

4. Buntuga ang paglangay-langay.

5. Pangandam alang sa mga test.

1. PAGPILI OG DAPIT UG ORAS SA PAGTUON

Kanus-a ug asa kamo magtuon? Gibati ba ninyo nga ang inyong pagtuon 
epektibo niini nga mga dapit ug mga oras? Ngano o nganong dili man?

Hisguti: 

Ang paggahin og makanunayon nga oras sa pagtuon makatabang ninyo 
nga magmalampuson sa inyong edukasyon o training program. Pangita og 
limpyo, hilum, ug hayag nga mga dapit nga matun-an nga walay makabalda. 
“Tan-awa, ang akong balay mao ang balay sa kahusay, miingon ang Ginoong 
Dios, ug dili usa ka balay sa kagubot” (D&P 132:8).

Ang pagtuman sa adlaw nga Igpapahulay mopalambo sa inyong pagtuo ug 
mopalambo sa inyong pagkat-on. Likayi ang paghimo og mga buluhaton sa 
eskwelahan sa Igpapahulay.

Basaha:

Basaha:
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KALIHOKAN (5 minutos)

Pagpili og mga dapit ug mga oras nga regular nga makatuon.

Step 1: Isulat ang inyong duha ka labing maayo nga mga dapit sa pagtuon:

Step 2: Isulat ang inyong labing maayo nga mga oras sa pagtuon:

Step 3: Ilista ang bisan unsang problema o makabalda nga mopugong kaninyo sa pagtuon 
diha sa mga dapit ug mga oras nga inyong gilista sa ibabaw.

UNSA ANG MAKAPUGONG KANAKO SA 
PAGTUON?

UNSAON NAKO SA PAGSULBAD NIINI 
NGA PROBLEMA?

Pananglitan: ang akong mga anak nga 
magsaba-saba

Magtuon sa dili pa momata ang akong mga anak

Step 4: Hisguti uban sa usa ka partner kon unsaon ninyo sa pagsulbad kini nga mga 
problema. Ikonsiderar ang mga lakang sa pagsulbad og problema nga inyong gihisgutan sa 
baruganan sa My Foundation karong adlawa.

Tungod kay ang pagtuon magkinahanglan og panahon, maminosan ang 
inyong panahon sa pagbuhat sa ubang mga butang. Kinahanglan kamong 
moingon og “dili” sa pipila ka mga kalihokan aron maayo ang resulta sa 
inyong pagtuon.

Basaha:
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2. HINUMDUMI UNSAY INYONG NAKAT-UNAN

Dunay daghang mga paagi sa pagmemorya, pagkat-on, ug paghinumdom 
og impormasyon. Ania ang pipila ka mga paagi.

○ Naka-eskedyul nga mga pagribyu: Balik-balika sa pagbasa ug 
paghinumdom ang impormasyon sulod sa taas nga panahon. Sama 
pananglit:

BAG-O NGA 
IMPORMAS-

YON

PAGLABAY SA 
1 KA ORAS

PAGLABAY SA 
1 KA ADLAW

PAGLABAY SA 
1 KA SEMANA

PAGLABAY SA 
1 KA BULAN

Mobasa o 
magkat-on og 
butang sulod sa 
klase ug mohimo 
og mga notes.

Mogahin og 
10 ka minutos 
sa pagribyu sa 
imong notes

Mogahin og 10 
ka minutos sa 
pagribyu og usab; 
i-summarize ang 
imong notes.

Mogahin og 10 
ka minutos sa 
pagribyu og usab.

Mogahin og 10 
ka minutos sa 
pagribyu og usab; 
kinahanglang 
imo na kining 
mahinumduman 
og maayo karon!

○ Flash cards: Isulat ang mga ideya, mga kinutlo, datos, mga formula, ug 
mga hunahuna diha sa mga index card, ug dayon kanunay kini nga 
ribyuhon. Sama pananglit, si Afu misulat og mga electrical formula diha 
sa mga kard aron makatabang kaniya sa paghinumdom niini. Iyang 
ribyuhon ang iyang mga kard makadaghan sa usa ka adlaw. Aniay 
ehemplo kon giunsa paggamit ni Afu ang iyang mga kard: gisulat niya 
og ang termino nga tun-an diha sa atubangan sa kard ug ang formula 
sa luyo, sama niini:

FORMULA SA ENERHIYA
(atubangan sa kard)

ENERHIYA = BOLTAHE x CHARGE
(Luyo sa kard)

○ Ikonektar ang inyong nakat-unan ngadto sa usa ka butang nga 
inyo nang nahibaloan: Ikonektar ang usa ka butang nga dili pamilyar 
ngadto sa butang nga inyo nang nahibaloan. Sama pananglit, si Stefano 
nagtuon og mga termino sa computer. Wala siya masayud kon unsa 
ang algorithm. Iyang nabasa nga kini usa ka “proseso o hugpong sa 
mga lagda nga kinahanglang sundon, ilabi na sa mga computer.” 
Ganahan si Stefano nga magluto, ug ang usa ka computer nga 

Basaha:
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naggamit og usa ka algorithm mipahinumdom kaniya sa usa ka tawo 
nga nagsunod og resipe. Nakatabang kana niya nga mahinumdom.

○ Itudlo ang inyong nakat-unan: Ipaambit ang unsay inyong nakat-
unan ngadto sa laing tawo. Makahatag kini ninyo sa kahigayunan nga 
mas makasabut ug mahinumdom sa bag-o nga impormasyon. Sa balay 
sa iyang mga ginikanan usa ka hinapos sa semana, gitudloan ni Afu ang 
iyang amahan kon unsaon sa pag-ayo ang dugay nang naguba nga 
suga.

○ Gamita ang inyong nakat-unan: Ang paggamit diha sa inyong 
kinabuhi sa unsay inyong nakat-unan makatabang kaninyo sa paghi-
numdom niini. Kon nakakat-on kamo og bag-o nga pulong, gamita kini 
sa makadaghang higayon. Kon nakakat-on kamo sa pag-ayo og motor, 
pang-ayo dayon og motor kutob sa mahimo. Sa diha nga ang usa ka 
silingan misulti kang Rachel og usa ka legal nga problema nga wala siya 
makasabut, nakahimo si Rachel sa pagpasabut niini base sa usa ka 
butang nga bag-o lang niyang nakat-unan nianang semanaha.

Unsa nga mga kasinatian ang aduna kamo kabahin sa bisan hain niini nga 
mga pamaagi o ubang mga paagi sa paghinumdom?

Hisguti: 

3. PAGBASA UG PAGSULAT SA EPEKTIBONG PAAGI

Ang pagbasa importante sa inyong edukasyon. Ang pagpalambo sa inyong 
mga kahanas sa pagbasa makatabang kaninyo nga mas makasabut ug 
mahinumdom sa mga butang nga inyong nakat-unan. Ang mosunod nga 
kalihokan makatabang kaninyo sa pagpangita og mga paagi nga mapalam-
bo ang inyong mga kahanas sa pagbasa.

KALIHOKAN (7 minutos)

Step 1: Basaha ang mosunod nga kinutlo gikan ni Presidente Henry B. Eyring. Samtang 
nagbasa, i-highlight ang mga punto nga inyong gibati nga labing importante, paghimo og 
notes diha sa mga margin, o pagbuhat og uban nga mga butang nga makatabang kaninyo 
sa pagsabut.

“Ang pagkakabig ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo magdala og tinguha sa pagkat-on. 
. . . a kini ka nat a  nga nga a pag no  a ang o ni k i to. . . .

“Ang Ginoo ug ang Iyang Simbahan kanunayng nag-awhag og edukasyon aron sa 
pagpalambo sa atong abilidad sa pagserbisyo Kaniya ug sa [Iyang] mga anak. Alang sa 
matag usa kanato, bisan unsa pa ang atong mga talento, Siya adunay buluhaton nga 
atong ikahatag. Ug ang maayong paghimo niini kanunay nga naglakip og pagkat-on, dili 
kausa o sulod sa limitado nga panahon, apan sa kanunay.

Gipadayon sa sunod pahina.

Basaha:
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“. . . inaagi a pag-a po, pagp a a, g pagk gi, . . . aka a  kita a I ang g a a nga 
oa t kanato. . . .  ini  nagpa a t nga a  a i kitang akakat-on g o a o a 

kahanas lapas sa unsay ato lamang nga mahimo gamit ang atong natural nga mga 
abilidad.

“ ng atong nang p a o i a  kina ang ang ao ang pi it anong pagkat-on. . . .  
Hinumdumi, kamo interesado sa edukasyon, dili lamang alang sa mortal nga kinabuhi 
kondili alang sa kinabuhing dayon. Kon klaro ninyong makita kana nga kamatuoran, 
ibutang ninyo pag-una ang espirituhanon nga pagkat-on ug dili [mobaliwala sa] sekyular 
nga pagkat-on. Gani, mas motrabaho pa mo og maayo sa inyong sekyular nga pagkat-
on kay sa wala kanang espirituhanong panglantaw” (“Real-Life Learning,” New Era, Abr. 
2009, 2–4, 5).

Step 2: I-summarize kon unsay inyong gibati nga maoy gitudlo ni Presidente Eyring:

Step 3: Pakig-uban sa ubang mga tawo diha sa grupo ug tan-awa kon giunsa nila pagmarka 
kini nga teksto aron mapalambo ang ilang mga kahanas sa pagbasa.

Unsa ang pipila ka mga pamaagi nga inyong mapalambo ang inyong mga 
kahanas sa pagbasa?

Hisguti: 
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Ang maayong pagsulat importante usab sa inyong edukasyon. Kon magsu-
lat, siguroa nga itakdo ang inyong estilo ngadto sa ekspektasyon sa inyong 
instruktor. Adunay tulo ka mahinungdanong mga estilo sa pagsulat og mga 
assignment:

○ Makahatag og impormasyon [Informative]

○ Mamugnaon [Creative]

○ Makapadani [Persuasive]

Makahatag og impormasyon nga pagsulat: Mo-organisar sa impormasyon 
ug mohimo sa lisud nga mga ideya nga sayon sabton. Sama pananglit, si 
Stefano gi-assign nga mohimo og makahatag og impormasyon nga pagsu-
lat kabahin sa pagkaon. Misulat siya mahitungod sa kasaysayan sa iyang 
paborito nga pagkaon ug sa pipila ka makapainteres nga mga impormas-
yon kabahin niini.

Mamugnaon nga pagsulat: Mosulat sa inyong kaugalingon nga mga ideya, 
orihinal nga mga panghunahuna, ug mga butang nga makapainteresado sa 
mga tawo. Ang sunod nga assignment ni Stefano mao ang paghimo og 
mamugnaon nga pagsulat mahitungod sa pagkaon. Si Stefano misulat 
mahitungod sa kalami, grano, ug kolor sa iyang paborito nga pagkaon sa 
paagi nga makalingaw ug makapaikag.

Makapadani nga pagsulat: Mosulat sa paagi nga makadasig, makaagni, o 
makadani og tawo sa pagbuhat og usa ka butang o sa paghunahuna sa 
piho nga paagi. Aron mahimo kini sa epektibong paagi, kinahanglan nga 
masayud kamo sa mga kamatuoran ug sa magkasukwahi nga mga punto 
ug makahimo sa pagsuporta sa inyong mga argumento. Si Stefano misug-
yot diha sa iyang makapadani nga pagsulat nga ang matag turista kina-
hanglang makasulay sa iyang paborito nga pagkaon tungod sa talagsaon 
nga lami niini ug sa kaimportante niini sa kultura.

Basaha:
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KALIHOKAN (5 minutos)

Karon inyo nang turno nga mosulay og assignment sa pagsulat.

Step 1: Paghunahuna og pagkaon nga inyong ganahan.

Step 2: Pagpili og usa sa mga estilo sa pagsulat (makahatag og impormasyon, mamugnaon, 
o makapadani) ug paggahin og duha o tulo ka minuto sa pagsulat mahitungod sa pagkaon 
nga inyong gipili diha sa step 1.

Step 3: Ipaambit ang inyong mga sentence ngadto sa laing sakop sa grupo.

Sa unsang paagi ang paglig-on sa inyong pagsulat makatabang ninyo nga 
magmalampuson sa inyong training program?

Hisguti: 

4. BUNTUGA ANG PAGLANGAY-LANGAY

Gamita ang inyong panahon ug kusog sa maalamong paagi sa pagkomple-
to og mga assignment. Likayi ang paglangay-langay. “Mag-ani samtang 
aduna pay panahon” (D&P 6:3).

Unsay pipila ka mga rason nganong maglangay-langay kita?Hisguti: 

Basaha:
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KALIHOKAN (5 minutos)

Unsa kamo kamaayo sa pagkompleto og mga assignment? Lingini ang pulong nga pinaka-
maayong naghulagway kon unsa kasagad ninyo nga gibuhat kining mga butanga:

Mangutana ko hangtud akong masabtan sa 
hingpit ang assignment.

Wala 
gyud

Usahay Kasagaran Kanunay

Kon makadawat ko og assignment o project, 
isulat nako ang due date sa kalendaryo ug pla-
nuhon ang mga lakang aron mahuman kini.

Wala 
gyud

Usahay Kasagaran Kanunay

Akong siguroon nga nahibalo ko kon unsaon 
pag-grado ang assignment ug akong kat-unan 
ug buhaton ang tanang gikinahanglan aron 
molampus.

Wala 
gyud

Usahay Kasagaran Kanunay

Naningkamot ko nga makompleto ang akong 
mga assignment sa walay langan. Dili ko 
maglangay-langay.

Wala 
gyud

Usahay Kasagaran Kanunay

Kon mahimo, ipakigbahin nako ang akong pag-
uswag ngadto sa akong instruktor ug magpata-
bang kon gikinahanglan sa dili pa mo-due ang 
assignment.

Wala 
gyud

Usahay Kasagaran Kanunay

Kon makahuman kamo og assignment, mobati kamo nga adunay nakab-ot. 
Ania ang pipila ka mga pamaagi aron mabuhat ang mga buluhaton:

1. Buhata og una ang lisud nga butang. Buhata og una ang proyekto 
nga labing dili nimong ganahan nga buhaton. Sa higayon nga mabuhat 
na nimo ang labing lisud o labing dili ganahang buhaton nga butang, 
ang nahabilin kasagaran mahimong daw mas sayon.

2. I-iskedyul ang pagbuhat sa buluhaton. Pagtakda og makab-ut nga 
tagal sa panahon sa pagbuhat og piho nga mga buluhaton. Kon wala 
kamoy gitakda nga tagal sa panahon, tingali mausik ang inyong 
panahon.

3. Paghimo og mugbo, regular nga mga pagpahulay. Ang inyong 
hunahuna mabag-o ug mas maayo kamong maka-focus human sa 
pagpahulay. Ang mugbo, regular nga mga pagpahulay makapalambo 
sa inyong pagkat-on.

4. Pagpailin-ilin. Kon gikapoy kamo, buhata ang mga buluhaton nga 
wala kaayo magkinahanglan og panghunahuna.

5. Gantihi ang inyong kaugalingon. Kon makompleto ninyo ang inyong 
buluhaton sa gitakda nga panahon, gantihi ang inyong kaugalingon og 
butang nga inyong gusto (pagkaon, panahon sa pagbuhat og butang 
nga inyong ganahan, ug uban pa).

Unsa ang labing epektibo alang kaninyo sa pagkompleto sa mga 
buluhaton?

Hisguti: 

Basaha:
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5. PANGANDAM ALANG SA MGA TEST [PASULIT]

Ang mga test kasagaran gamiton aron mapakita kon unsa kamaayo ninyong 
nakat-unan ang usa ka butang. Ania ang pipila ka mga paagi aron mahimo 
kamong mas maayo nga tigkuha og test:

Sa dili pa ang test:

○ Tun-i kanunay ang mga materyal nga maoy basehan sa inyong test.

○ Katulog og sakto.

○ Kaon og sustansyadong mga pagkaon ug pag-inom og daghang tubig.

○ Pag-ampo sa dili pa magtuon ug sa dili pa mag-test.

○ Siguroa nga aduna kamo sa mga butang nga gikinahanglan alang sa 
test (lapis, calculator, mga himan, ug uban pa).

Atol sa test:

○ Salig sa inyong nahibaloan.

○ Pagmatinuoron. Ayaw panikas.

○ Idumala ang inyong oras; samtang sugdan ninyo ang matag pangutana 
o seksyon, desisyuni kon unsa kadugay ang oras nga inyong igahin 
niini.

○ Basaha og maayo ug balik-balika sa pagbasa ang mga instruksyon: 
unsa man gayud ang gipabuhat?

○ Unaha sa paghuman ang labing sayon nga mga pangutana aron 
madasig ka, dayon balika ang uban.

Unsay inyong gihimo aron mangandam ug mokuha og mga test sa epekti-
bong paagi?

Hisguti: 

“Ang proseso sa pagkat-on walay katapusan. Kinahanglan kita nga mobasa, 
kinahanglan kita nga mag-obserbar, kinahanglan kita nga [mosabut], ug 
kinahanglan kitang mamalandong nianang mga butang nga gibantang nato 
ang atong mga hunahuna. Nagtuo ako sa paglambo sa hunahuna, kasing-
kasing, ug kalag sa katawhan. Nagtuo ako sa paglambo. Nagtuo ako sa 
pag- ag” o on  . in k , Standing for Something [2000], 62).

Unsa ang labing importante nga mga butang nga inyong nakat-unan niini 
nga miting sa grupo?

Hisguti: 

Basaha:

Basaha:



177

MAMALANDONG—Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos

Hunahunaa sa tagsa-tagsa ang unsay inyong nakat-unan karon ug ikonsiderar ang unsay gusto 
nga ipabuhat sa Ginoo kaninyo. Basaha ang kasulatan o ang kinutlo sa ubos ug pagsulat og 
mga tubag sa mga pangutana.

“Kon molihok mo sa pag-angkon og kahibalo, ang Espiritu Santo modan-ag 
sa inyong hunahuna. Samtang kamo naningkamot nga kanunayng takus, 
ang Espiritu Santo mohatag og direksyon ug dugang kahayag sa inyong 
pagkat-on” a   . ook, “ angitaa ang agt n-an: a  at non 
Kamo,” Ensign o Liahona, Mayo 2012, 121).

Unsa ang labing makahuluganon nga mga butang nga akong nakat-unan 
karon?

Unsa ang akong buhaton isip resulta sa unsay akong nakat-unan karon?
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10: LIG-UNA ANG MGA KAHANAS SA PAGTUON

MO-COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa inyong action partner. Isaad nga motuman 
sa inyong mga commitment ug dayon pirma sa ubos.

AKONG MGA COMMITMENT

A  Akong ipraktis ug ipaambit ang baruganan sa My Foundation karong semanaha.

B  Akong i-update ang akong plano sa self-reliance kon gikinahanglan.

C  Akong praktison ang usa sa mosunod nga mga kahanas o mga gawi (lingini ang 
usa sa mosunod o pagsulat og imong kaugalingon diha sa ubos): molig-on sa 
mga gawi sa pagtuon, mobasa ug mosulat sa epektibong paagi, mokompleto sa 
mga assignment, o mangandam alang sa mga test.

D  Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner



179

PADAYON SA GIPLANONG 
DIREKSYON

BARUGANAN SA MY FOUNDATION
○	 Ipakita	ang	Kaligdong	[Integrity]

MGA BARUGANAN, MGA KAHANAS, 
UG MGA GAWI NGA PANG-EDUKASYON
	1.	 Motrabaho	nga	adunay	Mentor
	2.	 Magkat-on	diha	sa	mga	Grupo
	3.	 Magkat-on	gikan	sa	mga	Kapakyasan
	4.	 Mousab	Lamang	sa	Direksyon	Kon	

Gikinahanglan

11
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MO-REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA:

A  Mopraktis ug mopaambit sa baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Mo-update sa akong plano sa self-reliance kon gikinahanglan.

C  Mopraktis sa usa sa mosunod nga mga kahanas o mga gawi: 
molig-on sa mga gawi sa pagtuon, mobasa ug mosulat sa epek-
tibong paagi, mokompleto sa mga assignment, o mangandam 
alang sa mga test (o mopraktis og laing kahanas o gawi nga 
inyong gipili sa miaging semana).

D  Mokontak ug mosuporta sa akong action partner.

STEP 1: MOTIMBANG-TIMBANG UBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)
Paggahin og pipila ka minuto sa pagtimbang-timbang sa inyong mga paningkamot sa 
pagtuman sa imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Pagtim-
bang-timbang sa Akong mga Paningkamot” sa sinugdanan niini nga workbook. Ipaambit ang 
inyong pagtimbang-timbang ngadto sa inyong partner ug hisguti uban kaniya ang panguta-
na sa ubos. Mo-initial dayon siya sa luna nga giandam.

Unsa nga mga hagit ang inyong nasugatan sa pagtuman sa inyong mga 
commitment niining semanaha?

Hisguti: 

PAGTIMBANG TIMBANG SA AKONG MGA PANINKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat.  
Pamalandungi ang mga paagi nga imong mapadayon ang paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag-anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug Ipakigbahin ang Baruganan sa Ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Mobuhat sa Akong Plano sa Self-Reliance

Ⓒ
Pagpalig-on sa mga Kahanas ug mga Kinaiya

Ⓓ
Pagkontak ug Pag-abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

Ehemplo Maghinulsol ug magmasulundon ● ● ● I-update ang akong Plano sa 
Self-Reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
Ang self-reliance usa ka baruganan 
sa kahimayaan ● ● ● Magsugod sa akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Pagdumala sa kwarta ● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
panarbaho sa akong dapit ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 3
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Ikumpirma ang akong napili nga 

trabaho ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4
Paningkamot sa pagtuon: 
pagdesisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag-abut didto

● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 5 Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● I-kumpirma ang akong 
edukasyon o gipili nga training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 6
Trabaho: moako og responsibilidad 
ug paglahutay ● ● ● Magmugna og plano sa panalapi 

alang sa akong edukasyon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Maghiusa, moserbisyo sa uban ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ● Mopakigbahin sa akong plano sa self-reliance 

uban sa akong pamilya o mga higala ● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Gamiton ang Panahon sa 
Maalamon nga Paagi ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpili og usa: i-prioritize, buntuga ang 
paglangay langay, buntuga ang mga makabalda ● ● ● ● ● ● ________

Semana 9
Makig-istorya: mohangyo ug 
maminaw ● ● ● I-update ang akong plano sa 

Self-reliance ● ● ●
Pagpili og usa: sabton ang mga kinahanglanon, 
sabton ang stelo sa pagkat-on, idumala ang 
kakapoy

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10 Sulbad sa mga Problema ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: mga kinaiya sa pagtuon, 
pagkompleto sa mga assignment, pag-andam 
alang sa mga test

● ● ● ● ● ● ________

Semana 11 Ipakita ang Kaligdong [Integrity] ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: motrabaho uban sa tigtudlo, 
magkat-on gikan sa kapakyasan, ipadayon ang 
mga pasalig

● ● ● ● ● ● ________

Semana 12
Modawat og mga ordinansa sa 
templo ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpraktis og usa ka kahanas, o kinaiya. ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN:  Gamay nga Paningkamot

 Arang arang nga Paningkamot

 Dakong Paningkamot

11: PADAYON SA GIPLANONG DIREKSYON
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)
Human matimbang-timbang ang inyong mga paningkamot, paggrupo kamo og balik ug 
i-report ang inyong mga resulta. Lakaw libut sa grupo ug ang matag usa mosulti kon gigra-
duhan ba ninyo ang inyong kaugalingon og “red,” “yellow”, o “green” alang sa matag usa sa 
mga commitment sa miaging semana.

STEP 3: MOPAAMBIT SA INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)
Karon ipaambit isip grupo ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa pagpaningka-
mot sa pagtuman sa inyong mga commitment sulod sa semana.

○ Unsa ang inyong mga kasinatian sa pagpraktis ug pagpaambit sa 
baruganan sa My Foundation?

○ Unsa ang inyong nakat-unan samtang inyong gi-update ang inyong 
plano sa self-reliance?

○ Unsa ang inyong nakat-unan samtang nagpraktis kamo og usa ka 
kahanas o gawi?

○ Sa unsang paagi ang pagtrabaho uban sa usa ka action partner nakata-
bang kaninyo?

Hisguti: 

STEP 4: MOPILI OG MGA ACTION PARTNER (2 minutos)
Pagpili og action partner gikan sa grupo alang niining moabut nga semana. Sa kinatibuk-an, 
ang mga action partner susama og sekso ug dili sakop sa pamilya.

Paggahin og pipila ka minuto karon aron makighimamat sa inyong action partner. Ipaila ang 
inyong mga kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo pagkontak ang usag usa sa tibuok 
semana.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa pagkontak

Isulat kon unsaon ug kanus-a ninyo kontakon ang usag usa niining semanaha.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION: IPAKITA ANG KALIGDONG 
—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Nganong gihigugma man sa Ginoo kadtong dunay “kaligdong sa 
kasingkasing”?

“What Shall a Man Give in Exchange for His Soul? [Unsa May 
Ikahatag sa Tawo nga Arang Ikabawi Niya sa Iyang kinabuhi?]” 
anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay video? Basaha ang pahina 183.)

Unsay buot ipasabut sa pagbaton og kaligdong? Unsa ang pipila 
ka gagmayng mga butang diin ang mga tawo mitugyan sa ilang 
mga kalag aron makaangkon sa mga butang niini nga kinabuhi?

Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13 ug Job 27:5 (naa sa tuo)

KALIHOKAN

Magbuhat nga kamo ra, graduhi ang inyong kaugalingon sa mosunod nga mga 
aspeto.

BUTANGI OG NUMERO SA ATUBANGAN SA KADA ITEM ARON MAPAKITA 
KON UNSA KASAGAD KAMONG MOLIHOK NIINING PAAGIHA.
1 = dili gayud, 2 = usahay, 3 = kasagaran, 4 = kanunay

_______1.  Akong gituman ang tanan nakong mga saad, mga commitment, ug mga 
pakigsaad.
_______2.  Ako hingpit nga matinuoron sa mga butang nga akong gisulti ug sa mga rekord 
nga akong gitipigan.
_______3.  Ako wala mopasulabi aron himoon ang mga butang nga makita nga mas maayo 
kay sa kon unsa kini.
_______4.  Akong iuli ang tanan nga akong hulaman ug dili manghilabut og mga butang nga 
dili ako.
_______5.  Ako hingpit nga matinuoron sa akong kapikas diha sa akong mga pulong ug mga 
lihok.

_______6.  Ako dili gayud manikas, bisan kon ako nasayud nga dili ko masakpan.

_______7.  Kon makakita ko og butang nga dili ako, ako kining iuli sa tag-iya.

_______8.  Ako kanunay mobayad sa kwarta nga akong gihulam.

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

“Ug ako manghinaut 
nga kamo kinahanglan 
mahinumdom, nga 
bisan kinsa taliwala 
kaninyo ang manghu-
lam sa inyong silingan 
kinahanglan mouli 
gayud sa butang nga 
iyang gihulaman, 
sumala niana nga siya 
miuyon, kay kon dili 
kamo makabuhat og 
sala; ug tingali nga 
kamo makahimo sa 
inyong silingan sa 
pagbuhat usab og 
sala.”

MOSIAH 4:28

“Kami nagtuo sa 
pagkamatinuoron.”

MGA ARTIKULO SA 
HUGOT NGA PAGTUO 
1:13

“Hangtud nga ako 
mamatay dili ko gayud 
isalikway ang pagka-
hingpit sa kasingkasing 
[kaligdong] gikan 
kanako.”

JOB 27:5
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“Ang kaligdong nagpa-
sabut nga kanunayng 
maghimo kon unsa 
ang husto ug maayo, 
bisan unsa pa man 
ang hinanaling mga 
sangputanan. Nagpa-
sabut kini nga magma-
tarung gikan gayud sa 
kahiladman sa atong 
kalag, dili lamang diha 
sa atong mga lihok 
apan, mas importante, 
diha sa atong mga 
hunahuna ug kasing-
kasing. . . . Ang ginag-
mayng pagpamakak, 
ginagmayng pagpani-
kas, o ginagmayng 
pagpamintaha dili 
madawat sa Ginoo. . . . 
Ang kinadak-ang ganti 
sa kaligdong mao ang 
kanunay nga pagpa-
kig-uban sa Espiritu 
Santo, . . . [kinsa] 
mogiya kanato sa 
tanan natong 
buhaton.”

JOSEPH B. WIRTHLIN, 
“Personal Integrity,” 
Ensign, Mayo 1990, 
30, 32, 33

UNSA MAY IKAHATAG SA TAWO NGA ARANG IKABAWI NIYA SA 
IYANG KINABUHI?

Kon dili mo makatan-aw sa video, basaha kini nga script.

ELDER ROBERT C. GAY: Ang Manlulu-
was nangutana sa Iyang mga tinun-an: 
“Unsa may ikahatag sa tawo nga arang 
ikabawi niya sa iyang kinabuhi?”

Mao ning pangutanaha ang gitudlo sa 
akong amahan nga hunahunaon gayud 
dugay na. Sa akong pagdako, gitahasan 
ko sa akong ginikanan nga motrabaho 
sa balay ug gibayaran ko sa pagtraba-
ho. Gamiton nako ang kwarta nga kapin 
sa 50 sentabos kada semana sa 
pagtan-aw og sine. Kaniadto ang sine 
tag-25 sentabos alang sa nag-edad og 
11. Mabinlan ko og 25 sentabos alang 
sa candy, nga tag-5 sentabos ang buok. 
Sine unya duna pay lima ka candy! Wala 
nay makalabaw pa niini.

Maayo ra ang tanan hangtud nag-12 na 
ko. Milinya ko usa ka hapon niana, 

akong naamguhan nga ang bayad sa 12 
anyos tag-35 sentabos na, buot pasa-
but tulo na lang ka candy. Dili pa andam 
niana nga pagkunhod, mirason ko, 
“Pareho ra gihapon akong tan-awon kay 
sa miaging semana.” Mitikang ko ug 
nangayo og tag 25 sentabos nga tiket. 
Wa mokihol ang cashier, ug nakapalit 
ko sa naandang lima ka candy imbis 
tulo na lang unta.

Nakabilib sa akong nahimo, midali 
dayon kog uli aron sultihan si papa sa 
dako nakong puntos. Dihang gisulti 
nako ang tanan, wala siya motingog. Sa 
nahuman na ko, gitan-aw ko niya ug 
miingon, “Anak, ibaligya ba nimo ang 
imong kalag sa usa ka sinsilyo?” Midulot 
ang pulong sa akong kasingkasing nga 
12 anyos. Leksyon kadto nga dili nako 
hikalimtan.

(“Unsa May Ikahatag sa Tawo nga Arang 
Ikabawi Niya sa Iyang Kinabuhi?” Ensign 
o Liahona, Nob. 2012, 34)

Balik sa pahina 182.

Basaha ang Mosiah 4:28 (naa sa tuo) ug ang kinutlo gikan ni Elder 
Joseph B. Wirthlin (sa pahina 183). Ngano nga ang pagbayad sa 
utang o loan sa negosyo o estudyante (sama sa PEF loan) kabahin 
sa personal nga integridad?

I-commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton sulod sa 
semana. I-tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag 
buluhaton:

 Palamboa ang usa sa walo ka mga aspeto nga inyong gigra-
duhan sa ibabaw.

 Ipaambit ang inyong nakat-unan karon mahitungod sa 
kaligdong ngadto sa inyong pamilya o mga higala.

Hisguti:

I-commit [Ipasalig]:
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11: PADAYON SA GIPLANONG DIREKSYON

MAGKAT-ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

Sa milabay nga miting, mipalambo kamo og pipila ka mga kahanas ug mga 
gawi nga makatabang kaninyo nga magmalampuson sa inyong training 
program. Karon mopalambo kamo og mga kahanas nga makatabang 
kaninyo nga magpadayon sa giplanong direksyon aron matapos ang inyong 
pagbansay.

Bisan kon kini lisud, tapusa ang inyong edukasyon pinaagi sa pagbuhat niini 
nga mga butang:

1. Motrabaho nga adunay mentor.

2. Magkat-on diha sa mga grupo.

3. Magkat-on gikan sa mga kapakyasan.

4. Mousab lamang sa direksyon kon gikinahanglan.

1: MOTRABAHO NGA ADUNAY MENTOR

Ang Langitnong Amahan mibutang og mga tawo sa atong kinabuhi kinsa 
nagpakabana kanato ug makalig-on kanato. Ang ubang mga mentor tingali 
adunay daghang kasinatian sa pagbuhat sa unsay gusto ninyong buhaton 
ug makatubag sa inyong mga pangutana. Ang ubang mga mentor tingali 
andam nga mogahin og panahon sa pag-awhag kaninyo sa paghimo og 
mga kausaban sa inyong kinabuhi ug sa paghimo kaninyo nga responsable 
sa inyong pag-uswag.

Kinsa ang labing nakatabang kaninyo samtang inyong gihimo ang inyong 
plano sa self-reliance? Unsa man ang iyang gibuhat?

Hisguti: 

Si Elder Robert D. Hales mitudlo, “Mainampuong mopili og mga tigtudlo 
[mentor] kinsa naghunahuna sa inyong espirituhanong kaayohan” (“Pagda-
wat ug Pagbuntog sa mga Hagit sa Kalibutan Karon,” Ensign o Liahona, Nob. 
2015, 46).

Basaha:

Basaha:

Basaha:
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KALIHOKAN (5 minutos)

Step 1: Tan-awa ang inyong plano sa self-reliance sa mga pahina 107–8 ug hunahunaa ang 
matang sa tabang nga inyong gikinahanglan.

Step 2: Isulat ang mga pangalan sa tulo ka mga tawo nga makatabang kaninyo sa pagbuhat 
sa inyong plano.

 

 

 

Step 3: Isulat kon kanus-a ug unsaon ninyo sa pag-abut aron magtimbagay mahitungod sa 
inyong plano.

 

 

Padayon sa pagpangita og mga mentor. Pangita og mga tawo kinsa malam-
puson sa pagbuhat sa unsay gusto ninyong buhaton. Tan-awa kon unsay 
ilang gibuhat ug ang mga kinaiya nga nakapahimo kanila nga malampuson. 
Ayaw kahadlok sa pagpangutana kanila, ug himoa ang inyong kaugalingon 
nga andam sa pagkat-on gikan kanila. Pasalamat kanunay sa tabang sa usa 
ka mentor. Pag-ampo aron masayud kon sa unsang paagi ninyo mapalam-
bo ug malig-on kining espesyal nga relasyon, ug gamita ang unsay inyong 
nakat-unan.

Basaha:
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2. MAGKAT-ON DIHA SA MGA GRUPO

Ang mga grupo naghatag kanato og oportunidad sa pagpaambit sa atong 
mga ideya ug makat-on gikan sa mga kasinatian ug kahibalo sa uban.

Unsa ang pipila ninyo ka mga kasinatian kalabut sa nangagi nga mga 
proyekto sa grupo? Unsa ang inyong nakat-unan gikan niini?

Hisguti: 

Ang samang mga baruganan nga nakahimong malampuson niini nga grupo 
sa self-reliance mahimong magamit sa inyong umaabut nga mga grupo sa 
pagtuon o susama nga mga grupo, sama sa mga work team ug mga 
Church council. Aron sa pagtabang nga mahimong epektibo ang mga 
grupo, buhata ang mosunod:

○ Pangitaa ang pinakamaayong mga estudyante nga inyong ikatrabaho—
ilabi na kadtong committed kaayo sama ninyo.

○ Itratar ang tanan nga katumbas nga mga partisipante.

○ Magmatinahuron sa pagpakigsulti sa uban. Kinahanglang mobati ang 
tanan nga luwas sa pagpaambit sa iyang mga ideya.

○ Pag-set og regular nga oras sa dungan nga pagtuon.

○ Uyoni ang usa ka piho nga tumong sa sinugdanan.

○ Tapusa ang matag study session pinaagi sa paghimo og mga commit-
ment: “Unsa ang buhaton sa matag usa kaninyo ug kanus-a ninyo kini 
buhaton?

○ Paglingaw-lingaw mo apan pabilin nga naka-focus.

○ Pangandam ug buhata ang inyong bahin. Ipaambit ang unsay inyong 
nahibaloan ug pagkat-on kutob sa inyong mahimo gikan sa uban.

○ Kon nagtinabangay kamo sa usa ka proyekto, hibaloi ang deadline ug 
pag-assign og gagmay nga mga bahin nga humanon sa dili pa ang 
deadline.

Basaha:

Basaha:
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3. MAGKAT-ON GIKAN SA MGA KAPAKYASAN

Sa inyong training makasinati kamo og pipila ka kapakyasan. Tingali usa kini 
ka kapakyasan sa test, nataligam-an nga assignment, o dili maayo nga 
grado sa klase. Ang kapakyasan usa ka bahin sa pagkat-on. Ang labing 
maayo nga mga tigkat-on mopadayon sa pagpaningkamot human sa matag 
kapakyasan. Ang pagkat-on kon unsaon kini sa pagbuhat mas importante 
kay sa dili gayud makahimo og sayop, nga lisud kaayong kab-uton.

Adunay daghang mga paagi sa pagtubag sa kapakyasan. Ang pipila ka 
negatibong mga reaksyon naglakip sa pag-undang, pagbasol sa inyong 
kaugalingon tungod sa pagkapakyas, o walay buhaton tungod kay nahadlok 
kamo nga mapakyas pag-usab.

Adunay positibo usab nga mga paagi sa pagtubag sa kapakyasan. Kini 
naglakip sa:

○ Pagtinguha og tambag gikan sa Ginoo.

○ Pagkat-on unsa ang hinungdan sa kapakyasan ug sa paglikay niana.

○ Pakigtambag sa inyong mentor.

○ Pagsulay og laing paagi aron makab-ot ang katuyoan o tumong.

○ Pagtimbang-timbang og usab kon kini nga buhat nagdala ba kaninyo sa 
direksyon nga inyong gusto, dayon pag-usab sa giplano nga direksyon 
kon gikinahanglan.

Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa usa ka kapakyasan o kahigawad diha 
sa inyong kinabuhi?

Hisguti: 

“Walay tawo nga gustong mapakyas. Ug kita dili gusto nga ang uban—ilabi 
na ang atong mga minahal—makakita nato nga napakyas. Kitang tanan 
gusto nga irespeto ug tahuron. Gusto kita nga mahimong mananaug. Apan 
kitang mga mortal dili mahimong mananaug kon walay paningkamot ug 
disiplina o dili masayop.

“. . .  ng atong kapa a an i i ag a  kon kapi a kita nat a apan kon 
kapila kita mibangon, mipapha sa abug sa atong kaugalingon, ug mipada-
on” i t   . t o , “ aka i o a o iini a on ” Ensign o Liahona, 

Nob. 2013, 55–56).

Unsay inyong buhaton sa sunod higayon nga makasinati kamo og 
kapakyasan?

Hisguti: 

Basaha:

Basaha:
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4. MOUSAB LAMANG SA DIREKSYON KON GIKINAHANGLAN

Dunay higayon atol sa inyong pag-training nga tingali mobati kamo nga ang 
inyong dalan sa edukasyon o ang trabaho nga inyong gitinguha dili tukma 
alang kaninyo. Tingali makahunahuna kamo nga kinahanglan ninyong 
mag-usab og direksyon. Kon motumaw kini nga mga pagbati, pagmainam-
pingon ug mahunahunaon kabahin sa paghimo sa ingon nga kausaban.

Kon maghunahuna kabahin sa pag-usab og direksyon, kinahanglang 
pangutan-on ninyo ang inyong kaugalingon, “Mas maayo ba gayud kanako 
ang bag-o nga direksyon?” Sa unang unom ka mga miting niini nga grupo sa 
self-reliance, gikonsiderar ninyo pag-ayo ang inyong mga opsyon. Nakig-is-
torya kamo og daghang mga tawo ug gisiksik ang trabaho, ang training nga 
gikinahanglan niini, ug unsaon sa pagbayad sa training. Mihimo kamo og 
mga desisyon nga inyong gibati nga maayo.

Alang lamang sa inyong kaayohan nga mainampingong ikonsiderar ang 
kausaban sa direksyon sama sa inyong pagpili sa inyong kasamtangan 
direksyon.

Kon gikinahanglan, gamiti og bag-o nga kopya sa plano sa self-reliance (sa 
mga pahina 191–92), ingon man usab sa mga kalihokan diha sa mga 
kapitulo 1–6 sa paghimo sa inyong mga desisyon.

Sa unsang paagi kamo makalikay sa padali-dali nga mga desisyon apan 
makalikay usab sa sobrang paghunahuna ug pag-ukon-ukon?

Hisguti: 

Si Elder Jeffrey R. Holland mitudlo: “Ako dunay bug-os, sigurado, hingpit nga 
kahibalo nga ang Dios nahigugma nato. Maayo Siya. Siya ang atong Ama-
han, ug nagpaabut Siya nato nga mag-ampo ug mosalig ug magmatuohon 
ug dili mohunong ug dili mahadlok ug dili mosibug ug dili mobiya sa atong 
tumong kon dunay dili maayo nga mahitabo. Magpadayon kita diha sa 
dalan. Magpadayon kita sa pagtrabaho. Magpadayon kita sa pagtuo” 
(“Wrong Roads,” lds .org/ media -library).

Unsa ang labing importante nga mga butang nga inyong nakat-unan sa 
miting sa grupo karong adlawa?

Hisguti: 

Basaha:

Basaha:
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MAMALANDONG—Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos

Hunahunaa sa tagsa-tagsa ang unsay inyong nakat-unan karon ug ikonsiderar ang unsay gusto 
nga ipabuhat sa Ginoo kaninyo. Basaha ang kasulatan o ang kinutlo sa ubos ug pagsulat og 
mga tubag sa mga pangutana.

“Ang edukasyon usa ka gasa gikan sa Dios,” mitudlo si Elder Dallin H. ug si 
Sister Kristen M. Oaks. Tingali kita kinahanglan nga manlimbasog aron sa 
pagkab-ot sa atong mga tumong, apan ang atong mga panlimbasog 
mahimong mamunga ingon ka daghan sama sa atong pagkat-on. Ang mga 
kalig-on nga atong napalambo sa pagbuntog sa mga hagit maanaa kanato 
didto sa mga kahangturan nga moabut” (“Pagtuon ug mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw,” Ensign, Abr. 2009, 27).

Unsa ang labing makahuluganon nga mga butang nga akong nakat-unan 
karon?

Unsa ang akong buhaton isip resulta sa unsay akong nakat-unan karon?
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11: PADAYON SA GIPLANONG DIREKSYON

MO-COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa inyong action partner. Isaad nga motuman 
sa inyong mga commitment ug dayon pirma sa ubos.

AKONG MGA COMMITMENT

A  Akong ipraktis ug ipaambit ang baruganan sa My Foundation karong semanaha.

B  Akong i-update ang akong plano sa self-reliance kon gikinahanglan.

C  Akong praktison ang usa sa mosunod nga mga kahanas o mga gawi (lingini ang 
usa sa mosunod o pagsulat og inyong kaugalingon diha sa ubos): motrabaho 
nga adunay mentor, magkat-on diha sa mga grupo, motuman sa mga 
commitment, magkat-on gikan sa kapakyasan, o mousab lamang sa direksyon 
kon gikinahanglan.

D  Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner
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MGA KAPANGUHAAN

ANG AKONG PLANO SA SELF-RELIANCE

Ang Akong Tumong sa Self-Reliance (kapitulo 1)

Ako  

aron ako  .

Ang Akong Plano sa Trabaho (kapitulo 2 ug 3)

Akong gitandi kining tulo ka mga trabaho:

1. 

2. 

3. 

Ang trabaho nga akong gipili alang kanako mao ang ____________________________ tungod sa 
mosunod nga mga butang nga akong nakat-unan gikan sa mga employer ug sa uban 
mahitungod sa mga reyalidad sa trabaho sa akong dapit:

.

Ang Akong Plano sa Edukasyon (kapitulo 4 ug 5)

Akong gitandi ang tulo ka mga opsyon sa training:

1. 

2. 

3. 

Ang opsyon sa training nga akong gipili mao ang ____________________________ tungod sa 
kantidad, kalidad, gipaspason nga makatrabaho, ug ubang mga butang nga importante 
kanako (isulat ang mga rason sa ubos):

.

Molungtad og ____________________________ (mga adlaw, semana, bulan, tuig) aron makompleto 
kini nga training.

Gipadayon sa sunod pahina.
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Ang Akong Plano sa Pinansyal (kapitulo 6)

Akong nasayran nga makagasto ko sa akong training og ____________________________, o 
____________________________ matag bulan.

Human makumpara ang lain-laing mga opsyon alang sa akong training ug matan-aw ang 
kaugalingon nakong panalapi, akong nakita nga ako (makahimo / dili makahimo) sa pagba-
yad sa akong training nga ako ra. Nagkinahanglan ko og dugang nga 
____________________________.

Aron makabayad sa akong training, mangita ko og (trabaho, pag-apprentice, mga scho-

larship, mga grant, tuition reimbursement, mga loan)  

.
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PANGANDAM ALANG 
SA TRABAHO

BARUGANAN SA MY FOUNDATION
○	 Dawata	ang	mga	Ordinansa	sa	Templo

MGA BARUGANAN, MGA KAHANAS, 
UG MGA GAWI NGA PANG-EDUKASYON
	1.	 Pangandam	og	Sayo	aron	Mapakita	nga	

Kamo	ang	Sakto	nga	Pilion	alang	sa	Trabaho
	2.	 Pagtipig	og	Record
	3.	 Pakig-network
	4.	 Bayari	ang	Inyong	mga	Student	Loan
	5.	 Padayon	sa	Pagkat-on
	6.	 Pag-mentor	sa	Uban

1212
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MO-REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Mopraktis ug mopaambit sa baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Mo-update sa akong plano sa self-reliance kon gikinahanglan.

C  Mopraktis sa usa sa mosunod nga mga kahanas o mga gawi: 
motrabaho nga adunay mentor, magkat-on diha sa mga grupo, 
motuman sa mga commitment, magkat-on gikan sa kapakyasan, 
o mousab lamang sa direksyon kon gikinahanglan (o mopraktis 
og laing kahanas o gawi nga inyong gipili sa miaging semana).

D  Mokontak ug mosuporta sa akong action partner.

STEP 1: MOTIMBANG-TIMBANG UBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)
Paggahin og pipila ka minuto sa pagtimbang-timbang sa inyong mga paningkamot sa 
pagtuman sa imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Pagtim-
bang-timbang sa Akong mga Paningkamot” sa sinugdanan niini nga workbook. Ipaambit ang 
inyong pagtimbang-timbang ngadto sa inyong partner ug hisguti uban kaniya ang panguta-
na sa ubos. Mo-initial dayon siya sa luna nga giandam.

Unsa nga mga hagit ang inyong nasugatan sa pagtuman sa inyong mga 
commitment niining semanaha?

Hisguti: 

PAGTIMBANG TIMBANG SA AKONG MGA PANINKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat.  
Pamalandungi ang mga paagi nga imong mapadayon ang paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag-anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug Ipakigbahin ang Baruganan sa Ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Mobuhat sa Akong Plano sa Self-Reliance

Ⓒ
Pagpalig-on sa mga Kahanas ug mga Kinaiya

Ⓓ
Pagkontak ug Pag-abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

Ehemplo Maghinulsol ug magmasulundon ● ● ● I-update ang akong Plano sa 
Self-Reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
Ang self-reliance usa ka baruganan 
sa kahimayaan ● ● ● Magsugod sa akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Pagdumala sa kwarta ● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
panarbaho sa akong dapit ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 3
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Ikumpirma ang akong napili nga 

trabaho ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4
Paningkamot sa pagtuon: 
pagdesisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag-abut didto

● ● ● Magsuhid sa mga opsyon sa 
training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 5 Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● I-kumpirma ang akong 
edukasyon o gipili nga training ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 6
Trabaho: moako og responsibilidad 
ug paglahutay ● ● ● Magmugna og plano sa panalapi 

alang sa akong edukasyon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Maghiusa, moserbisyo sa uban ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ● Mopakigbahin sa akong plano sa self-reliance 

uban sa akong pamilya o mga higala ● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Gamiton ang Panahon sa 
Maalamon nga Paagi ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpili og usa: i-prioritize, buntuga ang 
paglangay langay, buntuga ang mga makabalda ● ● ● ● ● ● ________

Semana 9
Makig-istorya: mohangyo ug 
maminaw ● ● ● I-update ang akong plano sa 

Self-reliance ● ● ●
Pagpili og usa: sabton ang mga kinahanglanon, 
sabton ang stelo sa pagkat-on, idumala ang 
kakapoy

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10 Sulbad sa mga Problema ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: mga kinaiya sa pagtuon, 
pagkompleto sa mga assignment, pag-andam 
alang sa mga test

● ● ● ● ● ● ________

Semana 11 Ipakita ang Kaligdong [Integrity] ● ● ● I-update ang akong plano sa 
self-reliance ● ● ●

Pagpili og usa: motrabaho uban sa tigtudlo, 
magkat-on gikan sa kapakyasan, ipadayon ang 
mga pasalig

● ● ● ● ● ● ________

Semana 12
Modawat og mga ordinansa sa 
templo ● ● ● I-update ang akong plano sa 

self-reliance ● ● ● Pagpraktis og usa ka kahanas, o kinaiya. ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN:  Gamay nga Paningkamot

 Arang arang nga Paningkamot

 Dakong Paningkamot

12: PANGANDAM ALANG SA TRABAHO
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)
Human matimbang-timbang ang inyong mga paningkamot, paggrupo kamo og balik ug 
i-report ang inyong mga resulta. Lakaw libut sa grupo ug ang matag usa mosulti kon gigra-
duhan ba ninyo ang inyong kaugalingon og “red,” “yellow”, o “green” alang sa matag usa sa 
mga commitment sa miaging semana.

STEP 3: MOPAAMBIT SA INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)
Karon ipaambit isip grupo ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa pagpaningka-
mot sa pagtuman sa inyong mga commitment sulod sa semana.

○ Unsa ang inyong mga kasinatian sa pagpraktis ug pagpaambit sa 
baruganan sa My Foundation?

○ Unsa ang inyong nakat-unan samtang inyong gi-update ang inyong 
plano sa self-reliance?

○ Unsa ang inyong nakat-unan samtang nagpraktis kamo og usa ka 
kahanas o gawi?

○ Sa unsang paagi ang pagtrabaho uban sa usa ka action partner nakata-
bang kaninyo?

Hisguti: 

STEP 4: MOPILI OG MGA ACTION PARTNER (2 minutos)
Pagpili og action partner gikan sa grupo alang niining moabut nga semana. Sa kinatibuk-an, 
ang mga action partner susama og sekso ug dili sakop sa pamilya.

Paggahin og pipila ka minuto karon aron makighimamat sa inyong action partner. Ipaila ang 
inyong mga kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo pagkontak ang usag usa sa tibuok 
semana.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa pagkontak

Isulat kon unsaon ug kanus-a ninyo kontakon ang usag usa niining semanaha.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION: DAWATA ANG 
MGA ORDINANSA SA TEMPLO 
—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Unsa man ang pipila ka mga butang nga labing importante 
kaninyo?

“Doing What Matters Most [Pagbuhat sa Unsay Labing Importan-
te],” anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay video? Basaha ang pahina 
197].)

Unsang dili importante nga mga butang ang makapalinga kanato 
sa paglambo? Sa unsang paagi nga ang mga ordinansa sa ebang-
helyo makatabang kanato?

Doktrina ug mga Pakigsaad 84: 20 ug ang kinutlo gikan ni Presi-
dente Boyd K. Packer (naa sa tuo)

Sa atong tinguha nga mahimong self-reliant, nganong importante 
man ang mahimong takus sa templo?

KALIHOKAN

Step 1: Kauban ang partner, basaha ang kinutlo gikan ni Elder Quentin L. Cook (sa 
tuo) ug ang mosunod nga mga kasulatan. Badlisi ang gisaad nga mga panalangin 
alang niadtong nagsimba sa templo.

“Busa, diha sa mga ordinansa niana, ang gahum sa pagka-diosnon gipakita.” (D&P 84:20).

“Ug aron unta sila magtubo diha kanimo, ug modawat sa usa ka kahingpitan sa Espiritu 
Santo, ug matukod sumala sa imong mga balaod, ug makaandam sa pag-angkon sa 
matag gikinahanglan nga butang” (D&P 109:15).

“Ug sa diha nga ang imong mga katawhan makalapas, bisan kinsa kanila, sila unta diha-
diha maghinulsol ug mobalik nganha kanimo, ug makaangkon og kalooy diha sa imong 
panan-aw, ug ipahiuli ngadto sa mga panalangin nga ikaw mi-orden nga ibu-bu niadto 
kinsa motahud kanimo diha sa imong balay” (D&P 109:21).

“Ug kami mangayo kanimo, Balaan nga Amahan, nga ang imong mga sulugoon makasu-
lod unta niini nga balay sinangkapan uban sa imong gahum, ug aron ang imong ngalan 
unta maanaa diha kanila, ug ang imong himaya maglibut kanila, ug ang imong mga ang-
hel mobantay kanila” (D&P 109:22).

“ a i anga o kani o, a aan nga a an, . . . nga  a a  inagi an nga a i o 
batok kanila nga mouswag” (D&P 109:24–25).

Step 2: Tagsa-tagsa nga mamalandong, “Unsay kinahanglan nakong usbon sa 
akong kinabuhi aron mas kanunay nga makaapil sa mga ordinansa sa templo?”

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

“Angay natong tun-an 
ang ika-109 nga seksyon 
sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad ug sundon 
ang pahimangno ni 
Presidente [Howard W.] 
Hunter ‘sa paghimo sa 
templo sa Ginoo isip 
talagsaong simbolo sa 
[atong] 
pagkamiyembro.’”

QUENTIN L. COOK, 
“Hunahunaa ang 
Inyong Kaugalingon 
nga anaa sa Templo,” 
Ensign o Liahona, May 
2016, 99; nagkutlo sa 
Mga Pagtulun-an sa 
mga Presidente sa 
Simbahan: Howard W. 
Hunter (2015), 202

“Busa, diha sa mga 
ordinansa niana, ang 
gahum sa pagka-dios-
non gipakita.”

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 84:20

“Ang Ginoo mopanala-
ngin kanato samtang 
mopahigayon kita sa 
sagradong mga ordi-
nansa sa buhat sa mga 
templo. Ang mga 
panalangin didto dili 
lamang limitado sa 
atong pagserbisyo sa 
templo. Kita mapanala-
nginan sa tanan natong 
mga kalihokan. Mama-
himo kitang takus nga 
ang Ginoo magkainteres 
sa atong mga kalihokan 
sa espiritwal ug 
temporal.”

BOYD K. PACKER, The 
Holy Temple (1980), 182
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DOING WHAT MATTERS MOST

Kon dili mo makatan-aw sa video, basaha kini nga script.

NARRATOR: Usa ka eroplano ang 
nahagsa sa Florida usa ka ngiub nga 
gabii sa Disyembre. Kapin sa 100 ka 
mga tawo ang namatay. Mga 20 ka 
milyas na lang ang gilay-on aron luwas 
silang makatugpa.

PRESIDENT DIETER F. UCHTDORF: 
Human sa aksidente, ang mga nag-im-
bistigar misulay og suta sa hinungdan. 
Ang gear nga para pangtugpa andam 
na gayud diay unta alang sa maayong 
pagtugpa. Ang eroplano anaa sa 
perpektong mekanikal nga kondisyon. 
Walay problema sa tanang gamit—
gawas lang sa usa: ang napunder nga 
bombilya. Kadtong gamay nga bombil-
ya—nga 20 sentimos ra ang kantidad—
ang sinugdanan sa nagsunod-sunod 

nga mga panghitabo nga sa katapusan 
misangput ngadto sa makalilisang nga 
kamatayon sa kapin sa 100 ka mga 
tawo.

Siyempre, ang napunder nga bombilya 
dili maoy hinungdan sa aksidente; 
nahitabo kadto tungod kay ang mga 
crew mibaling sa ilang atensyon ngadto 
sa daw importante niadtong higayuna 
samtang wala magtan-aw sa labing 
importante.

Ang kalagmitan sa pagpokus ngadto sa 
dili kaayo importante nga ipuli sa 
pinakaimportante mahitabo dili lamang 
sa mga piloto apan sa tanan. Kitang 
tanan na i ig o. . . . ng in ong ga 
hunahuna ug kasingkasing nakapokus 
ba sa mga butang nga lumalabay 
lamang o sa mga butang nga labing 
importante?

(“Kita Nagbuhat og Dako nga Buhat ug 
Dili Makaanha,” Ensign o Liahona, Mayo 
2009, 59, 60)

Balik sa pahina 196.

I-commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton sulod sa 
semana. I-tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag 
buluhaton:

 Kon aduna kamoy temple recommend, pagtakda og petsa sa 
pagtambong sa templo.

 Kon kamo walay temple recommend, pakigkita sa inyong 
bishop o branch president aron sa paghisgot kon sa unsang 
paagi kamo makaandam sa pagdawat sa inyong mga ordinan-
sa sa templo.

 Ipaambit ang inyong nakat-unan karon mahitungod sa mga 
ordinansa sa templo ngadto sa inyong pamilya o mga higala.

I-commit [Ipasalig]:
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12: PANGANDAM ALANG SA TRABAHO

MAGKAT-ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

Ang miting sa grupo sa miaging semana nakatutok sa pagpadayon diha sa 
giplanong direksyon ug paghuman sa inyong training. Apan bisan kon 
mahuman na ang inyong training, hinumdumi nga ang katuyoan sa inyong 
pag-eskwela mao ang makakuha og mas maayong trabaho. Pangandam 
nga makuha gayud ninyo ang trabaho nga inyong gipili pinaagi sa pagbuhat 
sa mosunod:

1. Pangandam og sayo aron mapakita nga kamo ang sakto nga pilion 
alang sa trabaho.

2. Pagtipig og record.

3. Pakig-network.

4. Bayari ang inyong mga student loan.

5. Padayon sa pagkat-on.

6. Pag-mentor sa uban.

1. PANGANDAM OG SAYO ARON MAPAKITA NGA KAMO ANG SAKTO 
NGA PILION ALANG SA TRABAHO

Kon kamo ang hiring manager, hain niining tulo ka mga tawo ang inyong 
dawaton? Ngano man?

Hisguti: 

JESSICA ANTHONY CAMILLE

○ Upat ka tuig nga 
pag-eskwela

○ Walay kasinatian sa 
trabaho

○ Duha ka tuig nga 
pag-eskwela

○ Duha ka tuig nga 
nagtrabaho sa dili 
konektado nga 
natad sa trabaho

○ Duha ka tuig nga 
pag-eskwela

○ Duha ka tuig nga 
nagtrabaho sa 
inyong kompaniya 
samtang 
nag-eskwela

Kon mas nangandam kamo alang sa trabaho nga inyong gusto, mas 
modako ang inyong tsansa nga makuha ang trabaho. Pagkuha og labing 
dako nga kasinatian kutob sa inyong mahimo sa inyong natad sa trabaho 
samtang nag-eskwela.

Basaha:

Basaha:
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Daghang mga tuig ang aktwal nga kasinatian ni Arlene sa health care; nga 
nakahimo kaniya nga maayong kandidato alang sa health care administrati-
on. Walay kasinatian si Rachel isip usa ka paralegal, apan makapakita siya 
og daghang katuigan nga commitment isip mapahinunguron nga trabahan-
te sa ubang mga natad sa trabaho.

Unsa nga kasinatian sa trabaho ang inyong maangkon samtang 
nag-eskwela?

Hisguti: 

Ang inyong katuyoan sa pag-angkon og edukasyon mao nga aron makakita 
og mas maayong trabaho. Sa higayon nga makasugod na kamo sa inyong 
mga pagtuon, sugdi ang pagtuon sa gi-advertise nga mga trabaho aron 
mahimong pamilyar sa unsay gipangita sa mga employer. Planoha ang 
inyong edukasyon aron labing makakuha niadto nga mga kwalipikasyon.

Sama pananglit, si Juan nangita og mga deskripsyon sa trabaho diha sa 
internet ug nakig-istorya og pipila ka mga tawo. Misulat dayon siya sa mga 
kahanas ug kahibalo nga gikinahanglan niyang palamboon aron makwalipi-
kado sa posisyon nga oil rig welder. Gisulat niya ang mosunod:

Mga kahanas ug kahibalo nga akong gikinahanglan:

1. Makabasa ug makasabut og mga blueprint.

2. Nasayud sa mga terminolohiya sa industriya.

3. Maayo sa daghang mga pamaagi sa pag-welding.

4. Maka-welding sa lisud nga mga kahimtang.

Nakaamgo usab si Juan nga aron makabintaha sa ubang mga aplikante sa 
trabaho, kinahanglan niyang makapalambo og dugang nga mga kahanas ug 
kahibalo. Gisulat niya ang mosunod:

Dugang nga mga kahanas o kahibalo:

○ Underwater welding

○ Automated welding

Basaha:
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KALIHOKAN (10 minutos)

Ideterminar ang piho nga mga kahanas ug kahibalo nga inyong gikinahanglan nga palambo-
on aron makwalipikado sa trabaho nga inyong gusto.

Step 1: Ilista ang mga kahanas, kahibalo, ug kasinatian nga kinahanglan nga aduna kamo 
aron makatabang kaninyo nga makakuha sa matang sa trabaho nga inyong gitinguha. 
Paglista og dili mominos tulo niini diha sa ubos.

Importante nga mga kahanas alang sa trabaho isip usa ka  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Step 2: Unsa nga dugang nga mga kahanas ug kahibalo ang makatabang kaninyo aron 
makita nga maoy angay gayud nga pilion alang sa trabaho? Paghunahuna og mga klase, 
mga trabaho sa estudyante, mga internship, mga student club, internet o lokal nga mga 
komunidad, o ubang oportunidad nga makadugang sa inyong tsansa nga madawat sa 
trabaho.

Dugang nga mga kahanas, kahibalo, o kasinatian:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ribyuha matag karon ug unya ang mga kahanas ug kahibalo nga inyong 
gipalambo, ug itandi kini sa unsay gipangita sa mga employer.

Basaha:
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2. PAGTIPIG OG RECORD

Ang pagtipig og rekord sa inyong mga kwalipikasyon, kalampusan, ug 
edukasyon dako og ikatabang kon mang-apply alang sa mga internship ug 
trabaho.

Pagtipig og rekord sa inyong work history ug edukasyon, lakip ang mga 
petsa. Siguroa nga malakip ang mga kalampusan, mga proyekto, mga 
award, mga recognition, ug bisan unsang butang nga makapakita nga kamo 
mahimong maayo sa inyong gipili nga trabaho.

Ang pipila sa mga employer mohangyo nga motan-aw og mga ehemplo sa 
inyong mga sinulat, inyong mga art, inyong mga kalampusan, ug ubang 
mga butang nga inyong nahimo sa inyong pag-eskwela. Pagtipig og portfo-
lio sa mga ehemplo aron andam na kamo kon pangayoan kamo niini.

Ang ubang mga employer motan-aw sa inyong pagsalmot sa mga website 
ug mga forum aron makita kon unsa mo kamaayo nga makigtrabaho sa 
ubang tawo ug ang kalidad sa inyong kontribusyon sa mga diskusyon.

Unsa ang pipila ka mga paagi sa pagtipig og rekord o mga ehemplo sa 
inyong mga buhat aron makita sa mga employer kon aduna kamo sa mga 
kahanas ug mga kasinatian nga ilang gipangita?

Hisguti: 

3. PAKIG-NETWORK

Daghang mga tawo ang mangita og trabaho pinaagi sa pagtan-aw lamang 
sa mga advertisement sa trabaho, apan kadaghanan sa mga tawo makakita 
og trabaho pinaagi sa pakig-network, o pakig-istorya sa mga tawo nga 
makatabang kanila nga makakita og mga organisasyon nga nagkinahanglan 
sa ilang mga kahanas.

UNSAON SA MGA TAWO NGA 
MAKAKITA GAYUD OG TRABAHO

Mga Placement nga Ahensya 
15%

Mga Advertisement 
10%

UNSAON SA MGA TAWO  
PAGPANGITA OG TRABAHO

Networking  
8%

Mga Place-
ment nga 
Ahensya 

27%

Mga Advertisement 
65%

Networking 
75%

Basaha:

Basaha:
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Palamboa kanunay ang inyong network samtang nag-eskwela kamo ug sa 
pagkahuman. Ilha ang inyong mga instruktor, ang mga tawo nga nagtraba-
ho sa inyong natad sa trabaho, ug ubang mga sakop sa klase. Wala kamo 
masayud kon kinsa sa inyong network ang makatabang kaninyo nga 
makakita sa trabaho nga inyong gipangita. Ang pagpakig-network mao ang 
pagpakigrelasyon. Pangita og mga paagi sa pagkonektar ngadto sa uban ug 
pag-ugmad niini nga mga relasyon.

KALIHOKAN (3 minutos)

Step 1: Basaha ang ehemplo ni Rachel sa ubos.

Si Rachel interesado nga makatrabaho sa Valley Law. Diha sa iyang klase sa paralegal, 
nahimamat niya si April Chang, kinsa nagtrabaho sa Valley Law. Si Rachel nakadayeg kang 
April sa kadali niyang makasabut sa materyal ug sa iyang kapahinunguron sa tinuoray nga 
pagtrabaho. Nakontak ni Rachel si John (usa ka partner sa kompaniya) pinaagi ni April, ug 
nainterbyu si Rachel.

VALLEY 
LAW, INC.

JuanAbrilRaquel

Ikaduhang Lakang

Unang Lakang

Basaha:
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Step 2: Paghunahuna og usa ka organisasyon nga gusto ninyong trabahoan. Duna ba 
kamoy kaila nga mahimong mokonektar o mopaila ninyo sa tighimo og desisyon didto? 
Sulati karon o sulod sa semana ang blangko sa ubos.

Ikaw Imong 
Higala

Desisyon 
Tighimo

Imong pangalan Ngalan sa 
imong higala

Ang tawo nga kaila 
sa imong higala 
nakahibalo sa  
ang kompanya

Unang Lakang

Ikaduhang Lakang

Step 3: Sulod sa semana, kontaka ang inyong higala ug hangyoa nga ipaila-ila kamo.

Kon aduna kamoy access sa mga online social network, paggahin og 
panahon niining semanaha sa pagsiksik niadto nga mga network alang sa 
mga koneksyon ngadto sa mga kompaniya nga interesado kamo. Ang pipila 
ka mga social networking program tuyo nga gihimo aron sa pagtabang 
kaninyo nga makonektar ngadto sa mga kompaniya.

Bisan kon mahuman na ninyo kini nga kalihokan, tingali dili mo kakita og 
bisan unsang personal nga koneksyon ngadto sa mga kompaniya nga 
interesado kamo. Okey ra kana. Sugdi ang pag-ilaila og labing daghang tawo 
kutob sa mahimo sa sayo nga bahin sa inyong pag-eskwela aron ang 
inyong network modako ug mohatag kaninyo og mas daghang mga 
oportunidad.

Basaha:
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4. BAYARI ANG INYONG MGA STUDENT LOAN

Kon manghulam kamo og kwarta alang sa eskwelahan, inyong responsibili-
dad nga bayaran kini. Si Presidente Hinckley mitudlo: “[Ang mga nakadawat] 
mobayad, ug kon buhaton nila kini, ilang mabatyagan ang talagsaong 
pag ati a kaga a an t ngo  ka  i ang napa a o ang i ang kina i. . . . 
Ikapataas nila ang ilang mga ulo uban sa diwa sa pagkagawasnon” (“The 
Perpetual Education Fund,” Ensign, Mayo 2001, 53).

Ang dili pagbayad sa utang usa ka pagpangawat og kwarta, apan pipila 
ka mga tawo mosulay sa pagpangatarungan sa ilang mga kaugalingon 
tungod kay:

○ Gibati nila nga dunay katungod sa kwarta ug naghunahuna nga dili 
importante kon bayaran ba nila kini.

○ Wala sila makatrabaho, o gamay ra kaayo ang ilang sweldo sa trabaho.

○ Mogasto sila og kwarta sa ubang mga butang kay sa atubangon ang 
ilang obligasyon nga bayaran ang loan.

Tingali aduna kamoy mga panahon nga maglisud kamo sa pagbayad sa 
inyong loan.

Dihang miundang sa pag-eskwela si Stefano pipila ka tuig ang milabay, 
kinahanglan niyang mosugod sa pagbayad og 100 kada bulan sa iyang 
student loan. Wala siyay igong kwarta aron makahimo sa kompleto nga 
bayad. Mitawag siya sa loan company ug mihangyo kon mahimo siyang 
mobayad og 50 kada bulan hangtud nga makakita siya og trabaho. Misugot 
sila. Mibayad siya og 50 sulod sa pipila ka bulan, ug dayon misugod na usab 
siya sa pagbayad og 100 human siya nakakita og trabaho.

Unsa ang pipila ka mga paagi nga makapadayon kamo sa pagbayad sa 
inyong loan bisan sa lisud nga mga panahon?

Hisguti: 

Basaha:
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5. PADAYON SA PAGKAT-ON

Ang malampusong mga tawo padayon nga nagtinguha nga makat-on. Ang 
job market kalit nga mausab; aron mahimong self-reliant, kinahanglan nga 
kanunay kamong mangandam alang sa mas maayo nga mga oportunidad 
sa trabaho. Nagpasabut kini nga motabok sa taytayan sa pagkat-on sa 
makadaghang higayon sa inyong kinabuhi.

Si i nt  a  . a t ita ag: “ ag apa ianga on a in ong t a a o. . . . ina-
hanglang andam kita nga magkat-on sa bag-o, gipangita nga mga kahanas. Adunay daghan 
kaayo nga [mga tawo] kinsa nakakaplag og bag-ong kalipay ug katagbawan sa pag-angkon 
og ika ang t a a o nga a a ga  kon k on a t a a o iin o i ina  i a nga gi-t ain. . . . 
Ang pagpailin-ilin sa atong pamaagi kabahin sa atong mga oportunidad sa trabaho tingali 
makapahimong posible nga maarang-arang sa pinansyal nga paagi” (“The Blessings We 
Receive as We Meet the Challenges of Economic Stress,” Ensign, Nob. 1982, 90).

Unsaon ninyo sa pagpangandam ug pagpahiangay sa nagkausab nga job 
market?

Hisguti: 

Kon hapit na kamo mahuman sa inyong training, pa-enroll sa grupo sa 
self-reliance nga Find a Better Job aron sa pagtabang kaninyo nga makuha 
ang trabaho nga inyong gitinguha.

Basaha:

Basaha:
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6. PAG-MENTOR SA UBAN

Pwede usab kamo nga “mahimong taytayan” pinaagi sa pag-mentor sa 
uban. I-mentor sila pinaagi sa pagbuhat sa mosunod:

1. Higugmaa sila. Paminaw sa unsay gusto nilang buhaton. Pagmapai-
lubon kon ang ilang pag-uswag hinay o kon sila nakasinati og 
kapakyasan.

2. Pangutana. Ang mga pangutana makatabang kanila sa paghunahuna 
mahitungod sa umaabut, makasabut sa ilang mga hagit, ug makakap-
lag og kaugalingon nilang mga solusyon.

3. Awhaga sila. Bisan kon lisud kini, awhaga ang inyong mga higala sa 
pagpakita og hugot nga pagtuo ug sa pagpadayon sa pagtrabaho. 
Kinahanglang andam ka nga makigtagbo kanila ug maminaw samtang 
mo-report sila sa ilang pag-uswag.

4. Ipaambit kini nga mga baruganan ug mga estratehiya sa self-reli-
ance ngadto sa inyong mga higala, inyong mga anak, ug ubang mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Si i nt  o a  S. on on it o:

“ to ang pon i i i a  nga . . . a i ong tak  a tanang a i a aong 
panalangin nga giandam sa atong Langitnong Amahan alang kanato—ug 
alang sa uban pinaagi kanato.

“. . .  in i kon i kin a ka o g n a  gi a an a io  kon n a 
kamo sa umaabut. Kamo anak sa pakigsaad” (“Usa ka Sagradong Responsi-
bilidad,” Ensign o Liahona, Mayo 2016, 85).

Unsa ang labing importante nga mga butang nga inyong nakat-unan sa 
miting sa grupo karong adlawa?

Hisguti: 

Basaha:
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MAMALANDONG—Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos

Hunahunaa sa tagsa-tagsa ang unsay inyong nakat-unan karon ug ikonsiderar ang unsay gusto 
nga ipabuhat sa Ginoo kaninyo. Basaha ang kasulatan o ang kinutlo sa ubos ug pagsulat og 
mga tubag sa mga pangutana.

“Pangita og kasayuran gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot 
nga pagtuo; pagpundok sa inyong mga kaugalingon; pag-andam sa matag 
gikinahanglan nga butang, ug pagtukod og usa ka balay, gani usa ka balay 
sa pag-ampo, usa ka balay sa pagpuasa, usa ka balay sa hugot nga pagtuo, 
usa ka balay sa pagkat-on, usa ka balay sa himaya, usa ka balay sa kahusay, 
usa ka balay sa Dios” (D&P 109:7–8).

Unsa ang labing makahuluganon nga mga butang nga akong nakat-unan 
karon?

Unsa ang akong buhaton isip resulta sa unsay akong nakat-unan karon?
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PADAYON DIHA SA INYONG DALAN 
PAINGON SA SELF-RELIANCE

“Ug karon, akong 
hinigugma nga mga 
kaigsoonan, human 
kamo makasulod niini 
nga . . . dalan, ako 
mangutana kon ang 
tanan natuman ba? 
Tan-awa, ako moingon 
nganha kaninyo, wala; 
kay kamo wala pa 
makaabut niini nga 
gilay-on gawas kon kini 
pinaagi sa pulong ni 
Kristo uban sa dili 
matarug nga hugot 
nga pagtuo diha 
kaniya, mosalig sa 
hingpit diha sa mga 
maayo nga buhat 
kaniya kinsa gamha-
nan sa pagluwas. . . . 
Kamo kinahanglan 
gayud mopadayon sa 
unahan uban ang 
pagkamakanunayon 
kang Kristo.”

2 NEPHI 31:19–20

“Ang Ginoo naghuna-
huna gayud kanato 
aron hatagan kita og 
direksyon alang sa 
pagserbisyo ug sa 
oportunidad sa 
pagpalambo og 
self-reliance. Ang Iyang 
mga baruganan 
makanunayon ug dili 
gayud mausab.”

MARVIN J. ASHTON, 
“Give with Wisdom 
That They May 
Receive with Dignity,” 
Ensign, Nob. 1981, 91

Congratulations! Sa milabay nga 12 ka semana nakaestablisar 
kamo og bag-ong mga kinaiya ug nahimong mas self-reliant. Ang 
Ginoo gusto kaninyo nga mopadayon sa pagpalambo niini nga 
mga abilidad ug sa pag-ugmad og bag-o. Samtang mag-ampo kita 
ug maminaw, ang Espiritu Santo makatabang kanato nga masa-
yud kon unsa nga mga butang sa atong kinabuhi ang kinahanglan 
nato nga palamboon.

Unsa ang atong mahimo aron mopadayon diha sa atong dalan 
paingon sa self-reliance? Sa unsang paagi kita makapadayon sa 
pagtabang sa usag usa?

I-commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton sa 
mosunod nga 12 ka semana. I-tsek ang box kon makompleto 
ninyo ang matag buluhaton:

 Ribyuha ug padayon sa pagsunod sa tanan nga 12 ka mga 
baruganan ug mga gawi sa self-reliance sa My Foundation.

 Ipaambit ang inyong nakat-unan mahitungod sa self-reliance 
ngadto sa uban. Padayon sa pagtabang sa mga sakop sa 
inyong grupo o sa pagtanyag nga mo-facilitate og bag-o nga 
grupo sa self-reliance.

 Palamboa ang inyong mga abilidad pinaagi sa pag-apil sa 
laing grupo sa self-reliance.

 Tun-i ang mga baruganan sa doktrina sa self-reliance sa ubos.

MGA BARUGANAN SA DOKTRINA SA SELF-RELIANCE

ANG SELF-RELIANCE 
USA KA SUGO

ANG KATUYOAN SA 
GINOO MAO ANG 
PAGHATAG SA IYANG 
MGA SANTOS, UG 
ADUNA SIYA SA 
TANANG GAHUM SA 
PAGHIMO NIINI

ANG TEMPORAL UG 
ANG ESPIRITWAL USA 
RA

Doktrina ug mga Pakigsaad 
78:13–14; Moises 2:27–28

Doktrina ug mga Pakigsaad 
104:15; Juan 10:10; Mateo 
28:18; Mga Taga-Colosas 
2:6–10

Doktrina ug mga Pakigsaad 
29:34; Alma 34:20–25

Basaha:

Hisguti:

I-commit [Ipasalig]:
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LETTER OF COMPLETION

Ako, ____________________________, miapil sa grupo sa self-reliance nga gihimo sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug nakatuman sa 
mga requirement nga gikinahanglan aron makompleto sama sa mosunod:

Nakatambong ko og dili mominus 10 sa 12 ka mga miting.

Gipraktis nako ang tanang 12 ka mga baruganan ug gitudlo kini sa akong 
pamilya.

Nakakompleto ko og pangserbisyo nga kalihokan.

Napraktis ug naugmad nako ang usa ka pundasyon sa mga kahanas, mga 
baruganan, ug mga gawi [habit] alang sa self-reliance. Magpadayon ko sa 
paggamit niini sa tibuok nakong kinabuhi.

Ngalan sa Partisipante Pirma sa Partisipante Petsa

Momatuod ko nga kining partisipante nakakompleto sa mga requirement nga 
gilista sa ibabaw.

Ngalan sa Facilitator Pirma sa Facilitator Petsa

Note: Usa ka sertipiko gikan sa LDS Business College ihatag unya sa ulahi nga petsa 
pinaagi sa stake o district self-reliance committee.

IPADAYON BA NIMO ANG IMONG DALAN 
PAINGON SA SELF-RELIANCE?

“Busa, unsa nga matang sa mga tawo kamo angay 
nga mahisama? Sa pagkatinuod Ako moingon 
nganha kaninyo, gani sama nga Ako mao.”

3 Nephi 27:27
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